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které je už druhým rokem nedílnou souèástí 
mìstského úøadu. Cena byla pøedána na 
Národní konferenci kvality ve veøejné správì z 
rukou námìstka ministra vnitra Josefa 
Postráneckého. „Toto uznání považuji za oce-

Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve 
støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné 
ocenìní za inovaci v územní veøejné správì za 
rok 2005 za zavedení originálních postupù a 
procesù v Obèanském informaèním centru, 

Moravská Tøebová získala ocenìní
za inovaci ve veøejné správì

Tajemník MìÚ Moravská Tøebová
vyhlašuje výbìrové øízení

na místo

úøedníka odboru kanceláø 
starosty a tajemníka,

funkci mluvèí(ho)  mìsta

Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí 
pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- v Obèanském informaèním centru 

mìstského úøadu 
- u personalistky mìstského úøadu,

tel.è.: 461 353 027,
e-mail: hbrziakova@mtrebova.cz

Nástup dle dohody.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí a 
pøíloh pøedejte do 16.1.2006 na podatelnu 
mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo 
zašlete poštou na adresu:

MìÚ, Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01  Moravská Tøebová

nìní práce celého našeho úøadu. Oprávnìnì 
tento projekt vzbuzuje zájem kolegù z ostatních 
mìstských úøadù,“ sdìlil bezprostøednì po 
ocenìní tajemník mìstského úøadu v Moravské 
Tøebové Stanislav Zemánek. „Rád bych podì-
koval expertùm z holandského Vlaardingenu 
Janu Heckerovi a Clemensi Verbraakenovi za 
neocenitelnou odbornou pomoc pøi pøípravì 
tohoto projektu,“ dodal. 
Hlavním iniciátorem a organizátorem soutìže, 
která byla vyhlášena v èervnu 2005 k podpoøe 
zvyšování kvality a efektivnosti služeb posky-
tovaných organizacemi územní veøejné správy, 
bylo Ministerstvo vnitra. Do soutìže se mohly 
pøihlásit úøady obcí a krajù, správní úøady, 
organizace veøejného sektoru, napø. nestátní 
neziskové organizace, pøíspìvkové organizace 
a další organizace poskytující veøejné služby. 
Ceny byly udìleny ve tøech kategoriích: 
„Organizace zvyšující kvalitu veøejné služby“, 
„Organizace dobré veøejné služby“ a „Cena za 
inovaci v územní veøejné správì“.

-gut-

Tajemník MìÚ Ing. Zemánek a vedoucí odboru vnitøních vìcí Ing. Šafaøík

Obèanské informaèní centrum
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Z jednání zastupitelstva mìsta ze dne 12.12.2005
Zastupitelstvo mìsta schválilo:

3 rozpoètové provizorium mìsta Moravská 
Tøebová na I. ètvrtletí roku 2006
3 Výši náhrady ušlého výdìlku neuvolnìným 
èlenùm Zastupitelstva mìsta Moravské Tøebové, 
kteøí nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
pomìru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na 
rok 2006 èástkou 100,- Kè/1 hod.
3 Projekt regenerace panelového sídlištì Západní 
Moravská Tøebová
3 Aktualizovaný Program regenerace Mìstské 
památkové rezervace Moravská Tøebová
3 Poskytnutí mimoøádné investièní dotace ve 
výši 706.098,- Kè na  projekt Integrovaný systém 
nakládání s odpady  sbìrné dvory Svitavska
3 Zmìnu názvu výboru zastupitelstva mìsta 
takto: pùvodní název: Výbor pro øízení a monito-
rování realizace strategického plánu rozvoje 
mìsta nový název: Výbor pro strategický rozvoj 
mìsta
3 Následující termíny zasedání rady a zastupitel-
stva v roce 2006: rada: 17.1., 14.2., 21.3., 4.4., 
9.5., 30.5., 4.7., 25.7., 5.9., 26.9., 17.10., 14.11.,  
28.11., 27.12. (støeda) zastupitelstvo: 27.2., 
18.4.(úterý), 12.6., 14.8., 30.10., 11.12.

Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
3 Pøedložené možné varianty využití budovy a 
areálu bývalého dìtského oddìlení Nemocnice 
Moravská Tøebová
3 Pøedložený výhled dalšího rozvoje organizace 
Technické služby Moravská Tøebová s.r.o. 
3 Pøedloženou informaci o øešení odkanalizování 
aglomerace Moravská Tøebová
3 Pøedloženou souhrnnou zprávu o provozu 
Moravskotøebovského aquaparku v plaveckých 
sezónách 2004, 2005.

Nové obecnì závazné vyhlášky mìsta
Ve shodì s ministerstvem vnitra, odborem 
dozoru a kontroly veøejné správy, oddìlení 
dozoru Pardubice a v souladu s platnými 
zákony schválilo zastupitelstvo mìsta na svém 
zasedání dne 31.10.2005 
1) obecnì závaznou vyhlášku mìsta Moravské 
Tøebové (dále jen „OZV“) kterou se zrušila OZV 
è. 1/96 o digitální mapì mìsta Moravská 
Tøebová. Význam digitální mapy se tím však 
nesnižuje. Sbìr dat do digitální mapy mìsta pøi 
kolaudaèním øízení u novostavby a pøístavby 
nadále zajiš�uje stavební úøad.
2) Další úprava OZV se týká místního poplatku 
za užívání veøejného prostranství, kdy novela 
OZV odstraòuje ustanovení deklarující zpoplat-
nìní „nepovoleného užívání veøejného pro-
stranství“, nebo� k užívání veøejného pro-
stranství, které je zpoplatnìno podle této OZV, 
není tøeba žádného „povolení“ a nelze jej ani 
vyžadovat. Pøes zmínìnou zmìnu zùstává nedo-
tèena ohlašovací povinnost poplatníka. V pøíloze 
OZV jsou specifikovány další prostory, která 
jsou v praxi využívána jako veøejná prostranství.   
3) OZV mìsta Moravské Tøebové è. 5/2005  
pùsobí na první pohled jako masivní novelizace 
obecnì závazných vyhlášek  dotýkající se mìst-
ské policie (zmínìné novelizace byly celkem 4). 
Ve skuteènosti odráží zmocnìní ze zákona è. 
553/1991 Sb., o obecní policii ve smyslu ust. § 1 
odst. 1, kdy pøedmìtem OZV mùže být pouze 
zøízení a zrušení obecní policie a stanovení 
podrobností o stejnokroji a jeho nošení. A právì 
deklaraci o zøízení mìstské policie je v obsažena 
v OZV z roku 1992. Ostatní skuteènosti, které 
byly obsahem zrušených OZV najdeme jak ve 
shora cit. zákonì o obecní policii, tak ve vyhláš-
ce è. 88/1996 Sb., kterou se provádí zákon o 
mìstské policii. Není tak tøeba opisovat zákon èi 
vyhlášku do obecní normy.

Mìstský úøad provádí
sebehodnocení kvality své práce

Odchyceno pøes sedmset holubù

S cílem zlepšit kvalitu své práce a úroveò poskyto-
vaných služeb pro zákazníky se zapojil Mìstský 
úøad Moravská Tøebová do projektu Národní politi-
ky podpory jakosti Implementace modelu CAF do 
organizací územní veøejné správy, realizovaného 
Èeskou spoleèností pro jakost v roce 2005.
Jedenáctièlenný hodnotící tým složený z pracovníkù 
mìstského úøadu provedl hodnocení èinnosti úøadu 
dle celoevropsky platných kriterií. Výsledkem toho-
to hodnocení je sebehodnotící zpráva, která byla pro 
zvýšení její objektivity zhodnocena nezávislým 
externím hodnotitelem Èeské spoleènosti pro jakost.
Na jejím základì byl  vypracován Akèní plán zlepšo-
vání, zahrnující oblasti pro zlepšování odhalené pøi 
sebehodnocení, kterým by mìl úøad vìnovat zvýše-
nou pozornost. Akèní plán zlepšování jako každý 
jiný plán obsahuje termín, do kdy se má daná zlep-
šovací aktivita provést a odpovìdnou osobu.
Projekt bude probíhat po dobu tøí let a vedle prùbìž-
ného plnìní úkolù, vyplývajících z akèního plánu, 
bude provedeno druhé a tøetí sebehodnocení.
Základním cílem celého projektu je odhalit a napra-
vit slabé èlánky v èinnosti mìstského úøadu a jeho 
výsledkem by mìlo být zlepšení kvality služeb 
poskytovaných mìstským úøadem svým zákazní-
kùm. Veøejnost bude o prùbìhu, výsledcích i pøíno-
sech projektu pro zákazníky prùbìžnì informována 
na stránkách Moravskotøebovského zpravodaje a na 
webových stránkách mìsta www.mtrebova.cz.  

Ing. Stanislav Zemánek
tajemník MìÚ

Problematikou regulace stavu divokých holubù ve 
mìstì se odbor životního prostøedí zabývá prùbìžnì 
celý rok. Za období od ledna do listopadu bylo 
odchyceno celkem 716 holubù. Mezi hlavní místa 
odchytu patøily lokality: ulice Josefská 12 a objekt 
Jednoty, II. základní škola, ulice Farní 4 -6 a objekty 
na námìstí T.G.Masaryka.
Pro rok 2006 navrhujeme tato opatøení:
1. monitoring doposud 

známých hnízdiš� 
2. umístnìní prvního 

lapacího    zaøízení 
v místech známých 
hnízdiš�

3. zhotovení druhého 
lapacího     zaøízení 
a jeho umístìní u hlavních zdrojù potravy

4. noèní odchyt v pùdních prostorách a to prùbìžnì 
po celý rok podle potøeby

5. uveøejòovat do Moravskotøebovského zpravodaje 
výzvu k obèanùm o nahlášení nových hnízdních 
nocoviš� holubù na odbor životního prostøedí 

6. prùbìžnì bude odbor životního prostøedí projed-
návat s vlastníky nemovitostí (nové lokality 
hnízdìní holubù) zajištìní vstupních otvorù proti 
vletu holubù a zamezení hnízdìní na pùdách. 

Ing. Pavel Báèa,
vedoucí odboru životního prostøedí MìÚ

3 Pøedložený aktuální Plán zdraví a kvality 
života obyvatel mìsta Moravská Tøebová v rámci 
projektu Zdravé mìsto

Zastupitelstvo mìsta uložilo:
3 Starostovi mìsta zajistit provedení nezávislé 
hloubkové kontroly smluvních èinností vèetnì 
hospodaøení, které pro mìsto Moravská Tøebová 
vykonává Správa nemovitostí Moravská Tøebová, 
s.r.o. na základì uzavøené mandátní smlouvy
3 Starostovi mìsta uskuteènit v objektu 
Svitavská 7 neodkladnì místní šetøení za úèelem 
ovìøení zjištìných závad a to za úèasti:

– zástupcù vedení mìsta
– odboru investièního a regionálního rozvoje 

mìstského úøadu
– odboru majetku mìsta a komunálního 

hospodaøení mìstského úøadu
– generálního dodavatele stavby
– finanèního výboru zastupitelstva mìsta
– kontrolního výboru zastupitelstva mìsta.

3 Radì mìsta provìøit øádné plnìní smlouvy na 
pronájem restauraèního zaøízení v areálu aquapark

Zastupitelstvo mìsta zvolilo:
3 Vítìzslava Škrabala èlenem výboru zastupitel-
stva mìsta pro strategický rozvoj mìsta
3 Mgr. Alenu Podhornou èlenkou finanèního 
výboru zastupitelstva mìsta

Zastupitelstvo mìsta stanovilo:
Výši stoèného od 1. 1. 2006 na 22,57 Kè bez DPH 
(23,70 Kè vè. 5% DPH).

Úplné znìní usnesení zastupitelstva mìsta
je k dispozici

na sekretariátu starosty na MìÚ.

Veøejný poøádek v novém roce
Zastupitelstvo mìsta Moravské Tøebové schváli-
lo na svém zasedání dne 12.12.2005 novou 
obecnì závaznou vyhlášku è. 9/2005 o stanovení 
podmínek pro poøádání, prùbìh a ukonèení 
veøejnosti pøístupných taneèních zábav, diskoték 
a jiných kulturních podnikù k zajištìní veøejného 
poøádku. Zároveò se zrušuje obecnì závazná vy-
hláška mìsta Moravské Tøebové è. 3/2003 o za-
bezpeèení místních záležitostí veøejného poøád-
ku na území mìsta Moravské Tøebové. 
Novinkou je v nové obecnì závazné vyhlášce 
omezení produkcí, které jsou poøádány mimo 
uzavøené objekty, což se každoroènì dotýká 
rùzných zábavních akcí pøedevším v letním 
období. 
V souvislosti s ukonèením  platnosti obecnì 
závazné vyhlášky 3/2003 je tøeba upozornit 
majitele psù, popø. ty, kteøí psi doprovázejí na 
jejich vycházkách po mìstì, že nekonèí urèitá 
odpovìdnost vùèi okolí. Zákon è. 200/1990 Sb., 
o pøestupcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù se 
ve svém ustanovení § 47  pøestupky proti veøej-
nému poøádku - odst. 1, písm. d) umí vypoøádat 
s tìmi, kdo pøehlíží exkrementy svého ètyønohé-
ho pøítele, nebo� pøestupku se dopustí ten, kdo 
zneèistí veøejné  prostranství.  Takové  pøehléd-
nutí  mùže v reálu znamenat pokutu až do výše 
1.000 Kè. Pøedpokládám, že rozumný prùvodce 
ètyønohého pøítele bude natolik prozíravý, že ho 
zajistí tak, aby nedošlo k napadení kolemjdou-
cích. V takovém pøípadì stojí za to zmínit usta-
novení § 49  pøestupky proti obèanskému soužití 
- odst. 1, písm. b) kterého se dopustí ten, kdo 
jinému z nedbalosti ublíží na zdraví. Pøestupci 
pak hrozí pokuta až do výše 3.000 Kè. Soudní 
dohru pak mùže mít napø. støet psa se psem nebo 
úèastníkem silnièního provozu.

JUDr. Ludmila Hanusová
odbor kanceláø starosty a tajemníka MìÚ
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Vážení spoluobèané,
je mi potìšením Vám všem 
popøát do nového roku 
mnoho štìstí, zdraví a poho-
dy. Vím, že mnohým z nás se 
podaøilo nìco ze svých pøed-
sevzetí realizovat, stále však 
zùstává mnoho otázek a 
problémù v bìhu života každého z nás. Nìkteré 
problémy lze však spoleènì vyøešit. Proto svoje 

trápení pøijïte kdykoliv sdìlit do 
mé kanceláøe, kde se je pokusíme 
vyøešit. Š�astné vykroèení do 

nového roku!
Ing. Marie Nechutová
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Jmenován nový øeditel

Projekt regenerace
sídlištì dostává kontury

Poplatek za odpad se snížil

V souvislosti  s od-
v o l á n í m  b ý v a l é h o  
øeditele pøíspìvkové 
organizace Kulturní 
služby mìsta Moravská 
T ø e b o v á  M g r.  I v a  
Horkela vyhlásila rada 
mìsta výbìrové øízení na 
obsazení funkce øeditele. 
Na základì zveøejnìné 
výzvy  se  pø ih lás i lo  

celkem 19 uchazeèù. Výbìrová komise vybrala 
po posouzení pøedpokladù jednotlivých 
uchazeèù pro tuto funkci a na základì 
pøedloženého zámìru rozvoje kultury v Mo-
ravské Tøebové 5 nejvhodnìjších kandidátù, 
kteøí se následnì podrobili psychotestùm a 
pohovorùm pøed výbìrovou komisí.  
Po posouzení výsledkù stanovila komise poøadí 
vhodnosti s tím, že první 2 byli pøizvaní na 
jednání rady dne 12.12.2005, kde jejím èlenùm 
prezentovali své zámìry rozvoje kultury ve mìstì 
a zámìry další èinnosti Kulturních služeb mìsta. 
Po zhodnocení úrovnì obou uchazeèù rozhodla 
rada mìsta hlasováním a jmenovala do funkce 
øeditelky pøíspìvkové organizace Kulturní 
služby mìsta Moravská Tøebová Mgr. Libuši 
Gruntovou. 
Nová øeditelka je absolventkou Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, stu-
dijního oboru teorie a dìjiny dramatických 
umìní a do 31.12.2005 vykonávala na Mìstském 
úøadì v Moravské Tøebové funkci tiskové mluvèí 
a zajiš�ovala propagaci mìsta. Své nové funkce 
se ujme 1.1.2006.

Ing. Stanislav Zemánek,tajemník MìÚ

Vy se ptáte, starosta odpovídá

Moravská Tøebová chystá inovaèní projekt v cestovním ruchu

Program regenerace mìstské památkové rezervace

Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá, upo-
zornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí. Pištì 
své dotazy na adresu zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT 
nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz.
Pane starosto, je vážné 
zranìní pøi dopravní 
nehodì dùvodem k to-
mu, aby byl za køižo-
vatkou na ul. Komen-
ského (u muzea) ko-
neènì vybudovaný 
pøechod pro chodce? 
Pøechází tu spousta 
lidí, seniorù i dìtí. Nebo budete èekat na další 
neštìstí?
Pøipravujeme doplnìní nebezpeèných úsekù ve 
mìstì o stavebnì technické prvky, které pøispìjí ke 
zvýšení bezpeènosti chodcù. Podle platných pøedpi-
sù bude muset být pøechod umístìn na ulici J.K. Tyla 
o nìkolik metrù dál, kde se tato ulice zužuje a mìl 
by navazovat na plánovaný chodník na její levé 
stranì. Nicménì pozornost chodcù je vždy na místì.
Jaké akce plánujete na pøíští rok?
Samozøejmì vše závisí na schválení rozpoètu zastu-
pitelstvem mìsta.  Prioritní by mìla být rekonstrukce 
Zámecké ulice. Letos byla zahájena stavba šaten pro 
tenisty a volejbalisty a volejbalových kurtù v areálu 
Slovanu a dokonèena bude pøíští rok. Stejnì tak jako 
rekonstrukce kanalizaèní sítì. Byl bych rád, kdyby 
byla zahájena rekonstrukce zámeckého nádvoøí. 

V pátek 9.12.2005 se uskuteènila v Moravské 
Tøebové konference s názvem Partnerská spolupráce 
mezi èeskými a holandskými mìsty, podpora rozvoje 
cestovního ruchu, na níž probìhlo nìkolik podnìt-
ných prezentací na téma zdroje financování v oblasti 
cestovního ruchu. Finanèní poradce ministra pro 
místní  rozvoj  Andrej  Kašický  seznámil  pøítomné 
s možnými zdroji financování jak na národní úrovni, 

tak ze strukturálních fondù Evropské unie. O své 
zkušenosti se podìlili také kolegové z holandského 
Vlaardingenu a o mezinárodních partnerských pro-
jektech ve spolupráci s holandským mìstem Arnhem 

Program regenerace každý rok napomáhá k postupné 
obnovì vlastníkùm nemovitých kulturních památek 
na území mìstské památkové rezervace a v mìstské 
památkové zónì. Vlastníkem mùže být mìsto, práv-
nická a fyzická osoba a církev. Pøi výbìru objektù a 
stanovení výše pøíspìvkù se sleduje zásada pøimìøe-
né finanèní spoluúèasti a zodpovìdnosti všech 
zúèastnìných:
– Pokud je vlastníkem nemovité kulturní památky 
(NKP) fyzická nebo právnická osoba je finanèní 
spoluúèast 50%, spoluúèast mìsta 10% a prostøedky 
vlastníka tvoøí 40%
– Je-li vlastníkem církev je finanèní spoluúèast státu 
70%, spoluúèast mìsta 20% a prostøedky vlastníka 
jsou 10%
– Pokud je vlastníkem NKP mìsto je finanèní spolu-
úèast státu 50%, prostøedky vlastníka 50%
Státní pøíspìvek nesmí být poskytnut vlastníkovi 
NKP, který má dluhy vùèi státu, dále nelze NKP 
prodat do 5 let od poskytnutí pøíspìvku státem. Po 
obdržení finanèních kvót MK ÈR je zpracován tzv. 
Souhrnný pøehled s návrhem finanèní podpory a 
povinnou  spoluúèastí  mìsta  a  vlastníka  a  dopl-

Zaèít by mìla také postupná revitalizace panelového 
sídlištì Západní. Dalších menších investièních akcí 
bude jistì ještì více. O všech akcích budou obèané 
prùbìžnì informováni.
Kvùli èemu byl pøesnì odvolán øeditel kulturních 
služeb? Pan Strouhal tuto záležitost ve svých 
novinách zpochybòoval.
Všechna  média byla po odvysílání televizního šotu 
v TV NOVA o bývalém øediteli kulturních služeb 
informována tiskovou zprávou radnice o tom, že 
odmítáme jakékoli spekulace, které zaznìly v tomto 
šotu, a že se do vyšetøení celého pøípadu z dùvodu 
presumpce neviny nebudeme k celému pøípadu 
jakkoli vyjadøovat. Všechna média to pochopila a 
skuteènì mi žádný redaktor od tohoto data k tomuto 
pøípadu nikdy nevolal. Samozøejmì tuto zprávu 
dostal i pan redaktor Strouhal.
Nové  poutaèe  na vjezdu  do mìsta se mi líbí, 
proè  ale  nebyly umístìny na lepším místì,  napø. 
u kruhového objezdu?
Poutaèe stojí na místì, kde stály minulé poutaèe. Na 
nì máme také povolení k umístìní od všech dotèe-
ných orgánù i od vlastníka pozemkù. Co se týká 
umístìní poutaèù u kruhového objezdu, z hlediska 
zákona o pozemních komunikacích jsou stanovena 
ochranná pásma, ve kterých nelze takovéto objekty 
umístit. Jednoznaèným dùvodem je bezpeènost 
provozu  a  pøehlednost  takovýchto  míst.   Naopak 
v souèasné dobì je snaha poutaèe kolem silnic I. tøí-
dy v blízkosti køižovatek  zcela odstranit.

hovoøili zástupci královéhradeckého magistrátu. 
Mìsto Moravská Tøebová pøedstavilo nový projekt, 
který vznikl díky spolupráci s partnerským mìstem 
Vlaardingen, s pracovním názvem Inovace a spolu-
práce – šance pro rozvoj cestovního ruchu v Mo-
ravské Tøebové. Projekt by mìl být financován ze 
strukturálních fondù Evropské unie. Moravská 
Tøebová si vzala v oblasti cestovního ruchu za cíl 
vytvoøit informaèní systém nové generace, jehož 
hlavní souèástí bude virtuální procházka mìstem 
propojená s popisnými daty. „Chceme vytvoøit 3 D 
svìt v pohybu všemi smìry, ovšem v souèasné chvíli 
není žádný takový produkt na trhu v naší republice 
dostupný,“ uvedl správce informaèního systému 
MìÚ v Moravské Tøebové Marek Nìmec. Další èást 
projektu má tvoøit vybudování informaèního kiosku, 
který bude umístìný v Turistickém informaèním 
centru a bude dostupný 24 hodin dennì. „V souvis-
losti s projektem rozvíjejícím turistický ruch jsme 
oslovili také poskytovatele služeb v této oblasti a 
domluvili jsme se na pravidlech vzájemné spoluprá-
ce,“ sdìlil koordinátor projektu Miroslav Netolický. 
V neposlední øadì se mìsto  zamìøilo  na spolupráci 
s holandskými partnery. Chystá se oslovit sí� 
holandských informaèních center VVV a holandský 
Autoklub, který má více než 4 miliony èlenù a 
doporuèuje jim, která místa v Evropì stojí za to 
navštívit. -gut-

nìní požadovaných dokladù vlastníky NKP. Jedná se 
o Stavební povolení èi ohlášení stavby podle druhu 
stavebních prací, dále rozhodnutí OPP, výpis z KN 
ne starší 6ti mìsícù, SOD s dodavatelem stavebních 
prací vè. souhrnného rozpoètu prací. Je-li celkový 
náklad vyšší jak 2 mil. Kè je nutné provést výbìrové 
øízení v souladu se zákonem è. 40/2004 Sb. Tento 
souhrnný pøehled schvaluje Památkový ústav Pardu-
bice, odbor výstavby MìÚ, orgán památkové péèe 
pøíslušného MìÚ,  památková  komise   rady  mìsta 
a  je  pøedkládán  na  MK ÈR  k  vydání  rozhodnutí 
o pøidìlení státní dotace.
Stanovení výše finanèní podpory v Programu rege-
nerace se posuzuje, do jaké míry mìsto splòuje pod-
mínky programu, kterými jsou zejména existence:
    –  územnì plánovací dokumentace
    –  regulaèní plán MPR
    –  a kvalita projektu Programu Regenerace MPR
    –  dále úroveò a výsledky èinnosti místní pracovní
        skupiny památkové péèe
Mìsto Moravská Tøebová má všechny tyto podmín-
ky splnìny. 

Odbor investièního a regionálního rozvoje MìÚ
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V prosincovém vydání zpravodaje jsme Vás infor-
movali o zámìru mìsta aktivnì se zapojit do progra-
mu „Regenerace panelových sídliš�“, jehož garan-
tem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedním z kro-
kù byla snaha zapojit obyvatelé sídlištì Západní do 
celého procesu pomocí anketních dotazníkù, jenž 
nám jsou nápomocny v rozlišení tìch nejžhavìjších 
nedostatkù a problémù, které Vás na sídlišti trápí a 
sužují. Celkem na anketu reagovalo 13% dotèených 
obyvatel, za což jim velice dìkujeme. Vize projektu 
byla prezentována zpracovatelem architektem 
Rozehnalem na jednání zastupitelstva dne 
12.12.2005, kde se mohli všichni pøítomní k danému 
øešení vyjádøit. Musíme zdùraznit, že to nebyla 
poslední možnost. Další sezení a prezentace probìh-
nou vždy pøed konkrétními návrhy úprav jednotli-
vých èástí sídlištì, proto Vás žádáme o aktivní úèast 
na spoluvytváøení lepšího prostøedí sídlištì Západní. 

Ing.Tomáš Kolkop, vedoucí odboru investièního
a regionálního rozvoje MìÚ

Od 1.1.2006 nabývá úèinnosti nová obecnì závazná 
vyhláška mìsta Moravská Tøebová è. 8/2005, kterou 
se mìní a doplòuje obecnì závazná vyhláška mìsta 
è. 6/2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a 
odstraòování komunálních odpadù, kterou na svém 
zasedání dne 12.12.2005 schválilo zastupitelstvo 
mìsta Moravská Tøebová. Sazba poplatku pro rok 
2006 èiní 456 Kè. Proti pøedcházejícím rokùm však 
došlo k úpravì úlev a osvobození.
Od 1.1.2006 již nebude poskytována 50% úleva pro 
studenty studující mimo okres Svitavy. Tato úleva 
byla zrušena a všichni studenti budou hradit popla-
tek v plné výši. Naopak bylo schváleno osvobození 
od poplatku pro obèany, kteøí mají v obci Moravská 
Tøebová trvalý pobyt a zároveò vlastní stavbu urèe-
nou k individuální rekreaci. Do dnešního dne platili 
tito obèané nejen poplatek, jako fyzická osoba, která 
má v obci trvalý pobyt, ale také za stavbu urèenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci. Od pøíštího 
roku budou platit pouze jeden poplatek v celkové 
výši 456 Kè. Zbývající ustanovení vyhlášky se 
nemìní.

Odbor majetku mìsta a komunálního
hospodáøství, MìÚ
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N A L I N C E 1 5 8 – P O L I C I E È R
Komenského 52/296, Moravská Tøebová
tel: 461 311 732, nepøetržitá 24 hodinová služba
Kontakt: maj. Ondøej Vašíèek, vedoucí obvod. odd. PÈR 

Statistika za období 15.11.2005 - 15.12.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
29 trestných èinù 
46 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù, 
které je nutno prošetøit)

Zpronevìra penìz
Tøicetiletý muž obce na Orlickoústecku si chtìl 
pravdìpodobnì pøilepšit a nyní mu hrozí trestní 
stíhání za zpronevìru penìz.  Podezøelý zamìstnanec 
betonárky v Rychnovì na Moravì si údajnì dne 
22.10. pøisvojil finanèní prostøedky obdržené za 
odebranou betonovou smìs odbìratelem. Má se 
jednat o více jak 22 tis. Kè,  o které poškodil svého 
zamìstnavatele. Policie ve vìci zahájila úkony 
trestního øízení pro trestný èin zpronevìry. Pøípad je 
nadále v šetøení moravskotøebovských policistù.

Krkavèí otec
Sedmatøicetiletý muž z Moravské Tøebové èelí 
podezøení ze spáchání trestného èinu zanedbání 
povinné výživy. Povinný se údajnì úmyslnì vyhýbá 
plnìní vyživovací povinnosti vùèi své nezletilé 
dceøi. Krkavèí otec na výživné neposílá ani soudem 
stanovenou tisícikorunu, nehledì na svátky, Vánoce 
a podobnì. Podezøelý na výživném k rukám matky 
dítìte dluží do souèasné doby více jak 13 tis. Kè. 
Policie již ve vìci zahájila úkony trestního øízení. 
Podezøelého za neplnìní zákonné povinnosti mùže 
soud postihnout až dvìma roky vìzení.

Kradl a prodával
Osmatøicetiletý  muž  z  obce  na  Moravskotøebov-
sku je podezøelý ze spáchání trestného èinu krádeže. 
V dobì od 5.10. do 24.11. letošního roku v devíti 
pøípadech neoprávnìnì vnikl poškozeným plotem do 
areálu bývalých Moravských šamotových a lupko-
vých závodù v Mladìjovì na Moravì, odkud odcizil 
dosud neupøesnìné množství železných silnostìn-

ných trubek. Odcizené trubky prodal ve sbìrných 
surovinách a utržené peníze použil pro svoji potøebu.  
Odhadovaná škoda èiní více jak 16 tis. Kè. Policie 
ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro trestný 
èin krádeže. Pøípad je nadále v šetøení moravskotøe-
bovských policistù. 

Krádež stavebního náøadí
V dobì od 18.11. do 21.11. odcizil neznámý pachatel  
z nezajištìného objektu administrativní budovy na 
staveništi obalovny v Borušovì stavební náøadí. 
Postrádá se  ponorný vibrátor betonu a  hutnící pìch  
znaèky  Wacker.   Celková   zpùsobená  škoda  èiní 
45 tis. Kè. Policie ve vìci zahájila úkony trestního 
øízení pro trestný èin krádeže.  Po odcizeném náøadí 
a pachateli se nadále pátrá.
Stíhaný je podezøelý z další krádeže nafty
Moravskotøebovským policistùm se podaøilo zjistit 
pachatele krádeže motorové nafty z nádrží tøí za-
parkovaných traktorù a nákladního  auta  Tatra  815  
v areálu Zemìdìlské spoleènosti a Druporku,  
Bezdìèí u Trnávky a Plechtinec, z listopadu letošní-
ho roku. Pachatel odcizil ze zaparkovaných strojù 
celkem 225 litrù motorové nafty v celkové hodnotì 
6.750 Kè. Podezøelým je sedmadvacetiletý muž ze 
Zborovnice na Kromìøížsku. Podezøelý je již pro 
obdobnou trestnou èinnost svitavskými kriminalisty 
stíhán. Vìc jim byla pøedána  ke slouèení.
Další krkavèí otec
Osmatøicetiletý muž z Mor. Tøebové je podezøelý ze 
spáchání trestného èinu  zanedbání povinné výživy. 
Podezøelý je verdiktem Okresního soudu ve Svita-
vách povinný platit výživné vùèi svým dvìma nezle-
tilým dcerám. Soudem stanovenou vyživovací 
povinnost si však neplní. Od èervence letošního roku 
do souèasné doby dluží na výživném dcer 9 900 Kè. 
Ta�ka by mìl peníze na výživné zasílat pravidelnì 
každý mìsíc k rukám matky, která žije s obìma 
dcerami v obci na Moravskotøebovsku. Policie již ve 
vìci zahájila úkony trestního øízení.  Vìc  je  nadále 
v šetøení moravskotøebovských policistù.

M A T R I K A
Vítání:
Listopad: Adam Sládek - M.T.
Prosinec: Petra Vymazalová - M.T.

Sòatky:
Listopad: Lubomír Grepl - Lenka Štarhová

– oba M.T.
Prosinec: Ladislav Krupièka - Jana Onderková

– oba Linhartice
Kay Schmidt - Jana Tomášková 
– Nìmecko - Svìtice
Milan Rys - Zdenka Smolíková
–  oba M.T.

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
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba: Po - Èt  07: 00 - 03:00, Pá 07:00 - 07:00,

     So 07:00 - 07:00, Ne 19:00 - 03:00 

Statistika za období 15.11. - 15.12.2005
Poèet zjištìných pøestupkù                               134
Z toho øešeno blokovì                                        26
Z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu            2

16.11. v 10:50 h. asistovala hlídka MP policii ÈR  
pøi otevírání bytu, kde se nacházela mrtvola muže.

V 19:05 h. byla hlídka MP pøivolána pøed hospodu 
na ulici Zámecká, kde došlo ke rvaèce dvou mužù. 
Jeden z úèastníkù rvaèky byl RZS pøevezen do 
nemocnice ve Svitavách. Pøípad øeší PÈR.

V 19:50 h. byla hlídka MP pøivolána do OD Billa, 
kde byl zadržen  zákazník, který se pokoušel pod 
bundou pronést pøes pokladnu plechovky s pivem.

17.11. v 09:15 h. byla hlídka MP pøivolána do soc. 
ubytovny na ulici Brnìnská, kde ve sprše nalezla 
opilého muže s rozbitou hlavou. Svìdci uvedli, že 
muž  již  tøi  týdny ve vìtší míøe konzumuje alkohol 
a hlavu si rozbil pøi pádu na zem.  Byl  pøedán RZS 
k ošetøení.

V 13:35 h. nalezli strážníci MP uvázaného psa u slu-
žebny MP. Po výzvì v mìstském rozhlase se psa ujal 
náhradní majitel.

18.11. ve 14:45 h.  byl na ulici Lanškrounská nale-
zen opilý muž jehož stav si vyžadoval lékaøské 
ošetøení. Byl pøedán RZS.

23.11. v 01:25 h. pøivolal hlídku MP na ulici 
Svitavskou mladík, který zde nalezl ležet opilého 
muž, který krvácel z hlavy. Na místo byla pøivolána 
RZS, jež muže pøevzala.

25.11. od 08:30 do 11:00 h. bylo
poprvé MP provedeno kontrolní
mìøení rychlosti.

V 15:00 h. bylo pøijato oznámení z prodejny na ulici 
K. Èapka, že v prodejnì je opilý muž a spí. Muž byl 
MP pøevezen do svého bydlištì na soc. ubytovnu.

V 01:30 h. øešila hlídka MP blokovými pokutami 
úèastníky rvaèky na Farní ulici.

26.11. ve 14:10 h. øešila hlídka MP muže, který 
kradl v OD Lidl a pøi této èinnosti byl zadržen.

V 16:45 h. byl v restauraci Morava zadržen hlídkou 
MP celostátnì hledaný muž. Muž byl pøedveden na 
PÈR.

30.11. v 15:35 byl pøistižen pøi krádeži zboží v OD 
Lidl muž, který kradl i 26.11. Jelikož se krádeže 
dopustil opakovanì, byl pøedán ke správnímu øízení.

1.12. v 15:30 h. byl na ulici Lanškrounská nalezen 
ležící opilec, bydlící na ulici Olomoucká. Byl hlíd-
kou MP pøevezen do svého bydlištì.

2.12. ve 23:30 h. øešila hlídka MP spoleènì s PÈR 
rvaèku na ulici Cihláøova.

8.12. v 21:30 h. byl hlídkou MP uklizen z ulice 
Brnìnská muž, jemuž se v opilosti nepodaøilo dostat  
na ubytovnu.

9.12. v 12:15 h. byl z prostoru nádraží ÈD vyveden 
mladík, který se v opilosti choval zmatenì.  Jelikož 
nemohl prokázat svoji totožnost, byl pøedán PÈR.

10.12. ve 20:20 h. uklidòovala hlídka MP muže na 
ubytovnì na ulici Brnìnské, který v opilosti urážel a 
napadal ostatní bydlící.

11. 12. v 19:45 h. vykázala hlídka MP spícího muže 
z chodby domu na ulici Svitavská.

strážník František Juriš

V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové 
bylo k 30.11.2005 evidováno celkem 11 245 obèanù 
Èeské republiky a 49 cizincù s povolením k trva-
lému pobytu na území ÈR. V Moravské Tøebové je 
tedy evidováno celkem 11 294 obyvatel.
Za mìsíc øíjen se do Moravské Tøebové 
pøistìhovalo 8 obèanù, odstìhovalo 14 obèanù, 
narodilo se 8 dìtí a zemøelo 10 obèanù.

Kolik nás je

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
T: 461 316 509
E: reditel@tsmt.cz 
W: www.tsmt.cz  

Více tøídíme
Za poslední tøi roky došlo k témìø 100% nárùstu 
vytøídìného separovaného odpadu v Mor. Tøebové. 
Separujeme plasty, papír, sklo, nápojové kartony.
Vývoj produkce odpadù v Mor. Tøebové v tunách
Komodita r.2000 r.2001 r.2002 r.2003 r.2004
Kovy - - 1 25 29
plast 94 110 79 167 186
Papír 47 44 35 60 113
Sklo 3 66 53 65 84
Poèet sbìrných nádob na separovaný odpad v Mo-
ravské Tøebové
Komodita r.2002 r.2005
Sklo 40 69
Papír 44 77
plasty 54 85
Na základì smlouvy mìsta s EKOKOMEM je mìstu 
pøipisována odmìna ve výši cca 1.000.000 roènì za 
sbìr a likvidaci separovaného sbìru. Je to významná 
èástka, která každoroènì ovlivòuje výši poplatku za 
likvidaci odpadu obyvatel. 
Èím více budeme tøídit, tím ménì budeme platit.

Vážení obèané,
ze srdce Vám pøeji, aby pro vás rok 2006 byl plný 
vitality, zdraví, rodinné pohody a osobních úspìchù. 
Dìkuji za spolupráci, pochopení a  podnìty, kterými 
nás motivujete ke zlepšení služeb.

Za tým Technických služeb
Moravská Tøebová s.r.o.

Gabriela Horèíková - jednatel

L E D E N 2 0 0 6

PF 2006
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Více než dva tisíce lidí pøišlo ve støedu 7.12. Moravská Tøebová jednoznaènì vedla. Paní 
na námìstí v Moravské Tøebové pøivítat Livia Klausová byla doslova nadšena z daru 
prezidenta republiky Václava Klause a jeho starosty mìsta, jímž byla luxusní sada pøíborù, 
ženu Livii. Šlo o vùbec první návštìvu hlavy který èásteènì sponzorsky poskytla spoleènost 
státu v historii našeho mìsta. Naposledy Toner. Kvìtiny pro první dámu vìnovala 
Moravskou Tøebovou údajnì navštívil W&W Vìra Weinlichová.
Vladislav Jagellonský pøed více než 500 lety. Prezident si rovnìž pochvaloval obìd se 
V oficiálním programu se nepoèítalo s tím, že starosty obcí Regionu Moravskotøebovska a 
by prezident na námìstí k lidem promluvil. Jevíèska v restauraci Excalibur i pestrost 
„Aparaturu a ozvuèení jsme mìli pro jistotu dotazù na besedì v mìstském muzeu. „Bude to 
pøipravenou, spoléhali jsme na to, že znít možná jako klišé, ale setkávání s lidmi je 
prezidenta nenechají lhostejným zástupy lidí, pro mì vždycky to nejcennìjší, “ pøiznal na 
které se shromáždily na námìstí,“ uvedl závìr besedy v muzeu. 
starosta mìsta Josef Oš�ádal a dodal: „To, že „Moravská Tøebová udìlala na pana pre-
prezident zvolil v rámci promluvy k obèanùm zidenta výteèný dojem. Pan prezident, hejtman, 
Moravské Tøebové výstup na lavièku bylo primátor Pardubic a radní kraje jmenovali 
kouzlo improvizace, chtìl být v bezprostøedním Moravskou Tøebovou jako mìsto, které si 
kontaktu s lidmi a chtìl být vidìt.“ Podle slov prezidenta pøi jeho návštìvì Pardubického 
prezidenta bylo již pøi zahájení návštìvy kraje zcela získalo,“ uzavøel starosta mìsta 
našeho mìsta jasné, že ve zpùsobu pøivítání Josef Oš�ádal. 
hlavy státu i v organizaci jeho návštìvy -gut-
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Prezident republiky Václav Klaus se zdraví s obèany
mìsta Moravská Tøebová

Starosta mìsta Josef Oš�ádal pøedává kvìtiny
paní Livii Klausové

Žáci speciální školy pøedali dary paní Livii Klausové

Prezident Václav Klaus diskutuje s obèany mìsta
v mìstském muzeu

Prezident Václav Klaus se louèí s Mor. Tøebovou

Autogramiáda

Prezident byl návštìvou
Moravské Tøebové nadšen

Prezident Václav Klaus a starosta mìsta Josef Oš�ádal

Prezident obklopen moravskotøebovskými obèany Foto: Petra Zápecová
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KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202

e-mail: ks-mt@iol.cz           www.ksmt.wz.cz
(e-mailem nelze objednávat vstupenky, tato adresa 
slouží pouze k informaci o kulturních akcích KS)

Pøedprodej:
pondìlí a støeda   14:00 - 19:00 hod.

ètvrtek   9:00 - 12:00 hod.
vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení

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.

Pohádková pohádka
Takovými   slovy  hodnotili  odcházející  diváci 
i poøadatelé Mikulášské nadílky v Grunì a Bor-
šovì novou pohádku, kterou nastudovali èleno-
vé divadelního souboru J.K.Tyla pøi Kulturních 
službách mìsta Moravská Tøebová. Pohádku  
„O kouzelném prášku“ napsal èlen souboru  
Oldøich Dosedla. Nechybí v ní dobrá víla Lor, 
skøítek Ratalin, královna s princeznami ani zlý 
kouzelník Tar a jeho strašlivý sluha Garagan, 
aby se utkali a dobro zvítìzilo. Každoroènì 
ochotníci z Moravské Tøebové pøipraví do 
košíku Mikuláše pohádku a tìší se na rozzáøené 
oèi dìtí. Do košíku v Moravské Tøebové se ten-
tokrát nevešla, ale soubor domácí dìti o pohád-
ku neošidí a zaøadí ji zaèátkem pøíštího roku - 
15.1. v 15.00 pro celou rodinu a 17.1. v 8.30 a 
10.00 pro dìti z MŠ a ZŠ.

Dìkuji Vám – odcházím
Jako nadpis to nezní nic moc, ale mohlo by tam 
být ono nerespektované – dìkujeme – odejdìte. 
Je jaksi lepší odcházet než být odejit.
A je potøeba odejít vèas. Do divadelního soubo-
ru J. K. Tyla patøím témìø ètvrt století. Nechci 
se však vracet k oné nechutné dobì, kdy 
moravskotøebovští pøišli o své divadlo. 
Ta doba je snad už dávno pryè. Nový domov 
nabídly ochotníkùm Kulturní služby mìsta 
Moravská Tøebová. V té dobì jsem se stala jeho 
vedoucí a režisérkou, proto mi dovolte ohlédnutí 
po této desetileté èinnosti. V této dobì ochotníci 
nacvièili a zahráli, kromì rùzných jiných 
vystoupení, šestnáct pohádkových pøíbìhù a 
tøináct her pro dospìlé a pro úèast domácího 
souboru na pøehlídce Štronzo, kterou pøed deseti 
lety založili. Èasto se nás lidé ptají, proè zrovna 
divadelní pøehlídka divadla jednoho herce a 
aktovek.  Kdo zná specifické podmínky jevištì 
v muzeu, zná i odpovìï. Klasické hry s velkým 
obsazením se k nám prostì nevejdou. Navíc, 
divadelních pøehlídek je jako máku, ale ta naše 
je jediná. Odtud se mùže postoupit na pøehlídky 
národní. I náš soubor nìkolikrát postoupil. Ale 
co hlavnì – dokázal Štronzo organizovat tak, že 
se u nás divadelní soubory cítí dobøe a rádi 
pøijíždìjí. 
Štronzo je pøehlídka zemská, nemá tedy regio-
nální omezení a tak se k nám sjíždìjí divadelníci 
z celé vlasti. Jen opravdová láska k divadlu 
mùže být motivací k tak obìtavé a nároèné práci 
ochotníkù. Za uplynulé desetiletí odpracovali 
stovky a stovky hodin nejen pro svého koníèka 
jakým je pro nì divadlo, ale i pro Kulturní 
služby a mìsto pøi jejich akcích, jako podìková-
ní za svùj ochotnický domov v Kulturních 
službách.
Divadelní soubor J. K. Tyla má svého ducha, 
který dokáže snad i zázraky. Kolikrát se za ty 
roky ten zázrak stal. Øíkají mi – najdeš si jiný 
soubor a na nás zapomeneš. Nikdy už nenajdu 
toho zázraèného ducha moravskotøebovských 
divadelníkù. Za léta, která jsem s Vámi mohla 
prožít, ze srdce dìkuji.    

Heidemarie Sekáèová

Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová, 
Martina Hudeèková, Miluše Bittnerová, Petr 
Oliva/Jiøí Knot, Libor Jeník/Jiøí Hána, Miroslav 
Masopust/ Rudolf Kubík. Autor a režie: Dana 
Bartùòková. Uvádí divadelní agentura Julie 
Jurištové.

 Vstupenky na obì divadelní pøedstavení
jsou v prodeji již od prosince.
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pro dìti

(15.1., 15.00 vstupné: dìti  25,-, dospìlí 50,-)
DS J.K.Tyla uvádí „pohádkovou“ pohádku pro celou 
rodinu.
(17.1., 8.30 a 10.0, vstupné: 25,-)
Urèeno pro MŠ a ZŠ, délka cca 50 min.

(26.1., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Uvádí Divadélko ANDROMÉDA Praha. 
Urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ, délka cca 50 min.

divadlo

(31.1.06, 19.30, vstupné: 150,-)
Uvádí agentura MARCUS Pavla Trávníèka. Hrají: 
Svìtlana Nálepková, Jana Švandová, Daniela 
Šinkorová/Miluše Bittnerová, Pavel Trávníèek, 
Václav Mareš a Roman Vojtek. (Zmìna vyhrazena) 
Režie: Pavel Trávníèek

Pøipravujeme:

divadlo

(24.2. 06, 19.30, vstupné: 150,-)
Levoboèek Felix je svým nezdárným bratrem ošizen 
o panství po otci. Se svým synem se proto snaží 
zmocnit otcovy závìti a bratra pøelstít. Pøipravená 
lest se jim však na lovu v horské chatì vymkne z 
rukou a vyvrcholí prekérní situací.

O KOUZELNÉM PRÁŠKU

LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA

POZVÁNÍ NA VEÈÍREK /Neil Simon/

LOVU ZDAR

ÈSSD v Moravské Tøebové
Vás srdeènì zve na

XV. SPOLEÈENSKÝ PLES
sobota 21.1.2006 v  sále “Na Písku“

Zahájení plesu ve 20.00 hodin. Hraje hudební 
skupina KONTAKT.

Vstupné: 35 Kè a 15 Kè místenka.
Tradiènì bohatá tombola.

Obèerstvení zajistí poøadatelé.
Pøedprodej vstup. s místenkou: Prodejna „U Zvonkù“ ul. ÈSA

ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES
sobota 14.1.2006

v Kulturním domì v Boršovì
Zahájení plesu ve 20.00 hodin

25.2.2006

ve 14 hodin – MAŠKARNÍ KARNEVAL
ve 20 hodin – OBECNÍ PLES

Kulturní dùm v Boršovì



Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 14.00-16.00 

Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458, 731 151 784

Otevøeno: úterý - pátek: 9.00-16.00 hod.
sobota, nedìle: 13.00-16.00 hod.

Stálé expozice:
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VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského 
umìní (hrobka s mumií egyptské princezny 
Hereret)

Výstava: 
Hana Horská – Obrazy a grafika 
do 13.1.2006

Humanismus a renesance v Moravské Tøebové
Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku v minu-
losti
Zbranì a jejich využití
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Výstavy:

Jan Bortkiewicz: Balík z Polska a jiné povídky
do 13.1.2006

Pøednáška:

Záhada rùže vyøešena? Nové poznatky k interpre-
taci heraldické výzdoby Rytíøského sálu zámku v M. 
Tøebové a k historii mìsta na konci 15. století – 
Rytíøský sál zámku ve ètvrtek 19. 1. 2006 v 17 hod. 
Pøednáší Mgr. Jiøí Šmeral, katedra historie FFUP 
Olomouc.

Alianèní znak Dobeše z Boskovic a Hedviky z Rožm-
berka v Rytíøském sále

MUZEUM

ZÁMEK

FIRMA DOTEX
zve na III. reprezentaèní ples v sobotu 
28.1.2006 ve 20 hodin v Kulturním domì v 
Boršovì. Hudba ÈT2 Radimìø, bohatá tombola. 
Obèerstvení zajištìno. Vstupenka s místenkou 
25,- Kè + 10,- Kè v pøedprodeji od 2.1.2006 v 
Turistickém informaèním centru na námìstí. 
Odvoz tam i zpìt autobusem zajištìn.

* * *

SHD V BORŠOVÌ
poøádá dne 21. 1. 2006 ve 20 hodin

v sále kulturního domu
HASIÈSKÝ PLES

Hudba: DOMINO BEYER
Vstupné 35 Kè

Obèerstvení a tombola zajištìno.
Srdeènì zvou hasièi

* * *

MO KDU ÈSL
v Moravské Tøebové zve širokou veøejnost, 
pøíznivce a známé na svùj již tradièní 
spoleèenský 58. lidový ples, který se uskuteèní 
v sobotu 4.2.2006 v Kulturním domì v Boršovì
zaèátek ve 20.00 hod.
Doprava autobusy zajištìna tam i zpìt – jízdní 
øád na plakátech a v pøedprodeji, který bude 
zahájen od 16.1. 2006  v Turistickém 
informaèním centru na námìstí T.G.M.
Vstupné 60 Kè vè. místenky  –  dvì hudby – 
oblíbené DOMINO pana Bayera a cimbá-
lovka J. Boudného – pøedtanèení – domácí 
obèerstvení – veliká tombola.
                     Srdeènì zvou poøadatelé !!!
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Nepøetržitì probíhá:
Stálá prodejní výstava obrazù a grafiky
Únor:
Pøipravujeme 
–    vernisáž obrazù Jana Èiháka, malíøe 

Vysoèiny a kvìtinových zátiší
–    aukci umìleckých dìl na 25. 2. 2006 

ve Svitavách 
Neustálý pøíjem umìleckých dìl v prosto-
rách galerie do prodeje a aukcí.

Zámecké nám. 1 (v prostorách zámku), Mor. Tøebová
tel. 775 252 977

E-mail: lkart@mtr.cz]  • www.lukart.com/inshop/
PO - PÁ :    10.00-12.00    14.00-17.00

Odstraòování bariér pro zdravotnì
handicapované návštìvníky

Z mìstského rozpoètu na rok 2005 bylo vyèlenìno 
200 tisíc Kè na úpravy vstupu na zámek a do muzea. 
Pøi jejich využití jsme se snažili vycházet z poža-
davkù zdravotnì postižených spoluobèanù, ale i náv-
štìvníkù bez vážnìjšího zdravotního postižení, kteøí 
mìli s pøístupem do našich objektù problémy. 
Zejména starší lidé si èasto stìžovali, že v rekon-
struované budovì muzea chybí zábradlí u schodiš�.  
Pøistoupili  jsme  proto  ke  kompromisu  mezi sna-
hou o zachování památkového objektu v pùvodním 
stavu a potøebami starších a hùøe se pohybujících 
návštìvníkù. Všechny tøi vchody do budovy byly 
opatøeny zábradlím. Madla jsou nyní upevnìna i po 
obou stranách schodištì do prvního patra až k odpo-
èívadlu, dále je už možné pøidržet se pùvodního 
zábradlí. Zábradlí byla øešena tak, aby co nejménì 
narušovala celkový vzhled exteriéru i interiéru 
budovy.
Na zámku jsou všechny muzejní expozice umístìny 
v prvním patøe. Zábradlí byla na obou schodištích 
osazena už pøi rekonstrukci. Chybí u schodù ke 
vstupní vìži zámku, kde by pohledovì rušilo. Pro 
nìkteré návštìvníky byl pohyb po zámku obtížný, 
pro osoby upoutané na invalidní vozík témìø 
nemožný. Rozhodli jsme se proto pro  poøízení 
schodolezu s obsluhou. Ten je v provozu už od 
srpna, k dispozici je i standardní invalidní vozík, 
takže schodolez mohou využít i návštìvníci, kteøí 
nejsou „vozíèkáøi“, ale chùze po schodech a 
podrobnìjší prohlídka expozic je pro nì pøíliš 
fyzicky nároèná.
Protože na financování schodolezu se podílely také 
Konto Bariéry, Lesy ÈR a Kulturní služby, zbyly 
finanèní prostøedky i na pomoc sluchovì postiže-
ným. V budovì muzea, kde jsou poøádána divadelní 
a filmová pøedstavení, koncerty, pøednášky a další 
kulturní akce, dosud chybìlo zaøízení pro indukèní 
poslech. Od ledna 2006 již je k dispozici. Zvolena 
byla bezdrátová varianta. Zaøízení je pøenosné, 
použitelné v kinosále i ve dvoranì. Souèasnì 
mùžeme uspokojit ètyøi návštìvníky, kteøí používají 
sluchadlo a další ètyøi bez sluchadel. 
Jak schodolez, tak zaøízení pro indukèní poslech lze 
samozøejmì použít i v jiné budovì. Je nutno jen 
zajistit pøepravu, v pøípadì zaøízení pro indukèní 
poslech napojení na jakýkoliv zesilovaè. Zapùjèení 
tohoto vybavení lze domluvit v muzeu nebo na 
zámku na uvedených telefonních èíslech, kde Vám 
také rádi zodpovíme pøípadné další dotazy.
Zbývající prostøedky byly použity na nákup 
materiálu na zhotovení kopií nìkolika sbírkových 
pøedmìtù z Holzmaisterovy sbírky a sbírky 
Náprstkova muzea. Ty mají posloužit zrakovì 
postiženým návštìvníkùm, kteøí tak budou moci 
získat alespoò èásteènou pøedstavu o náplni expo-
zice prostøednictvím hmatu. Haptická výstavka 
bude souèástí novì instalované expozice Holz-
maisterovy sbírky.     -jm-

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

1.1.-31.1. – Výstava profesionálních fotografií Petry 
Zápecové
Autorka je fotoreportérkou V.I.P. akcí známých celebrit a 
významných osobností.  V knihovnì budou vystaveny její 
fotografie z pøírody a Moravské Tøebové.
Dospìlé oddìlení MìK, pøístupno v pùjèovní dobì.
26.1. – Dobro a zlo 
Pøednáška  Václava  Žáèka o pozitivních a negativních silách 
v nás. Zaèátek v 17.00 hod. v mìstské knihovnì.            

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
 4..1.   Koèièí primabalerína
11.1.   Zvíøátka z tìstovin
18.1.   Královská koruna
25.1.   Záložka do knihy
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení!

Kdo ète, ten se nenudí
Písmenková soutìž pro dìti pokraèuje i v roce 2006.  Na 
vítìze èekají zajímavé odmìny. Dìti, nezapomeòte si pøijít 
pùjèit knihu nebo èasopis a vyžádat si písmenko do své 
soutìžní hry!
Vyhrává ten, kdo citát: „Kdo se chce stát vzdìlaným, musí si 
nad zlato a støíbro  vážit knih. Jan Amos Komenský.“ složí do 
15.6. 2006 celý, pøípadnì i vícekrát. 

Pùjèovní doba
Beze zmìny zùstává doba, kdy má mìstská knihovna otevøe-
no pro veøejnost.
Oddìlení pro dìti     po-èt 12-17 hod.   so  9-12 hod.
Oddìlení pro dospìlé     po-èt   9-17 hod.   so  9-12 hod.
Registraèní poplatky pro r. 2006
Dospìlí – 100 Kè; studenti, dùchodci – 70 Kè; dìti – 20 Kè

Pracovnice  mìstské  knihovny  pøejí  všem svým ètenáøùm 
a návštìvníkùm, aby rok 2006 strávili ve zdraví a pohodì, 
samozøejmì s pìknou knihou!

Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic

Petra Zápecová
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Z historie zimních radovánek

100 let budovy muzea v Moravské Tøebové

K oblíbeným typicky zimním èinnostem 
obyvatel Moravské Tøebové patøilo už na 
pøelomu 19. a 20. století samozøejmì pøe-
devším lyžování, sáòkování a bruslení. Oblí-
bené místo na lyžování a sáòkování bylo ve 
Svìtlém dole (Hellgraben, Peklo). Byl-li 
dostatek snìhu, bývala tamní hospùdka pøímo 
oplocena lyžemi - louka vhodná pro lyžování a 
sáòkování nebyla daleko.  Sáòkovalo se také 
ve mìstì, což samozøejmì nebylo vždy 
bezpeèné. V dobì, kdy v Moravské Tøebové 
sídlilo ruské gymnázium, utrpìl jeden z jeho 
žákù pøi sáòkování dokonce smrtelný úraz. 
„Bruslení na písku“ se dostalo do známé 
øíkanky a moravskotøebovských zvláštnostech. 
Bruslilo se samozøejmì na ledì, kluzištì však 
bylo umístìno u oblíbeného hostince Na Písku. 
Majitel továrny na tkané automobilové obruèe 
Ernst Krist mìl pøezdívku „taneèník na 
ledì“(„Eistänzer“), protože prý s jistou dámou 
podával na kluzišti pøímo krasobruslaøské 
výkony.
V roce 1905 umožnilo mrazivé poèasí 
promìnit pøed Vánocemi závodní dráhu 

V letošním roce si pøipomeneme sté výroèí 
dokonèení a otevøení budovy muzea. Historii 
muzea je vìnováno zvláštní èíslo Moravsko-
tøebovských vlastivìdných listù z roku 1996, 
které je stále k dispozici v muzeu. Také 
mecenáši muzea L. V. Holzmaisterovi bylo již 
vìnováno nìkolik pøíspìvkù, pøevážnì rovnìž 
v Moravskotøebovských vlastivìdných listech. 
Pøipomeòme jen, že L. V. Holzmaister podnikl 
v letech 1902 - 1904 cestu kolem svìta, bìhem 
které nashromáždil kolekci mimoevropských 
artefaktù. Aby bylo možno takto obohacené 
muzejní sbírky vystavit, nechal postavit nové 
muzeum. Proto chceme letošní významné 
jubileum oslavit pøedevším rozšíøením a 
zmìnìnou instalací expozice Holzmaisterovy 
sbírky. 
Nejvìtší zájem návštìvníkù poutá tradiènì 
dvojitá staroegyptská rakev s mumií ženy, 
která je už nìkolik let vystavena v imitaci 
dobové hrobky. Ta se však do muzea dostala 
spoleènì s vìtšinou staroegyptských pøedmìtù 
pozdìji, v roce 1912. Výše uvedená cesta 
kolem svìta, která vedla ke stavbì muzea, 
zaèínala v roce 1902 v Japonsku. Právì 
japonská sbírka je velmi zajímavá, po indické 
druhá nejvìtší. Pøi instalaci „hrobky“ na ni 
nezbylo místo. To bude nyní napraveno 
zvìtšením expozice o další místnost. Japonská 
kolekce bude mít své místo opìt ve vstupní 
èásti expozice.
Termín slavnostního otevøení rozšíøené 
expozice je závislý na tom, kdy se nám podaøí 
shromáždit finanèní prostøedky na doplnìní 
potøebných vitrín a pøedevším na restaurování 
nìkterých exponátù.

K nejpozoruhodnìjším pøedmìtùm japonského 
souboru patøí ètyøi samurajské meèe, z nichž 

cyklistického klubu v bruslaøskou dráhu. 
Vstupenky byly k dostání v nìkolika 
obchodech.

Zima je ovšem také obdobím plesù a jiných 
spoleèenských akcí. Koncem roku byly kromì 
dobroèinných vánoèních besídek poøádány 
pøedevším koncerty a silvestrovské oslavy, 
zábavy pak pokraèovaly až do konce 
masopustu. Všechny spoleèenské akce byly 
oznamovány v novinách.
V lednu 1906 bylo konstatováno, že 
silvestrovská noc se slavila jako každoroènì na 

nejstarší pochází z druhé poloviny 16. století. 
Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  ojedinìlé 
a vzácné kusy zbraní nepøíliš poèetnì 
zastoupené v èeských i evropských sbírkách, 
máme zájem uvést je prostøednictvím spe-
ciálních restaurátorských procesù do špièkové-
ho stavu. Nejpodstatnìjší a nejatraktivnìjší 
zmìnou v expozici pak bude vystavení zmí-
nìných japonských meèù v souladu s pravidly, 
stanovenými pro prezentaci tìchto zbraní. 
Autorem restaurátorských prací by mìl být 
profesor Viktor Hasuhana, který doèasnì 
pobývá v Èeské republice a v pøíštích letech 
bude pracovat na vybraných zbraních ze sbírky 
japonských meèù Náprstkova muzea. Prof. 
Hasuhana je držitelem Japonské státní licence 

rùzných místech, slavnost „ve velkém stylu“ 
však uspoøádal jen pìvecký spolek. Divadelní 
sezóna byla zahájena v dùstojnìjších pod-
mínkách než v pøedešlých letech – bylo 
provedeno již dlouho potøebné restaurování 
dekorací. V Moravské Tøebové vystupovala 
koèovná spoleènost øeditele Schuberta. Ve 
mìstì bylo na zaèátku roku 1906 poøádáno 
nìkolik plesù – vìtšinou ve Steinbrecherovì 
sále (v prvním patøe domu è. 2 na námìstí) 
nebo Na Písku. Venkovské bály poøádali èasto 
hasièi, nebylo to však pravidlem. Nìkdy byly 
plesy v tisku uvedeny jen jako „spoleèenské“ 
nebo dokonce „rodinné“. -jm-

nejvyššího mistrovství v oboru umìleckého 
restaurování èepelí japonských meèù. 
Provedením odborného zásahu na našich 
exponátech právì jím by naše muzeum získalo 
i mezinárodní prestiž. Potøebné zásahy jsou 
však velmi nákladné. Pøedbìžný rozpoèet 
tohoto projektu je 480 tisíc Kè. V souèasné 
dobì muzeum ve spolupráci s prof. Hasuhanou 
oslovuje potenciální sponzory projektu.

K výroèí muzeum vydává pamìtní list – 
litografii Františka Žáèka. Podobnì jako pøi 
znovuotevøení muzea v roce 1992 pøipravuje-
me také pøíležitostné razítko.

Zimní sporty

Rozšíøení expozice

Holzmaisterovy sbírky

Spoleèenský život

Pamìtní list a razítko

Japonské meèe
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Reklama v tisku na poslední módní novinky pro plesovou sezónu 1906

Budova muzea v roce 1906
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Øímskokatolická církev

Èeskobratrská církev evangelická

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01  Moravská Tøebová

tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,

Svitavská 5, 571 01  Moravská Tøebová.
Poøad bohoslužeb:
Po/  9:00 hod. klášterní kostel
Ut/  18:00 hod. klášterní kostel
St/  18:00 hod. klášterní kostel
Èt/  17:00 hod. klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/  18:00 hod. klášterní kostel
So/  18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel
       18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita v Moravské Tøebové oznamuje:
Tøíkrálová sbírka 2006 – Oblastní charita 
Moravská Tøebová ve spolupráci s Øímskokatolic-
kou  farností  uskuteèní ve dnech 6.,7. a 8.1.2006 
v M. Tøebové, Udánkách, Linharticích, Sušicích a 
v Boršovì tøíkrálovou sbírku, která je organizová-
na sdružením Èeská katolická charita v Praze ve 
spolupráci se všemi diecézemi a jejich dobrovolní-
ky po celé ÈR. Obecným úèelem sbírky je pomoc 
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahranièí a pod-
pora charitního díla. V tìchto dnech budou chodit 
po domácnostech a institucích skupinky Tøí králù 
s koledou a budou vybírat do kasièek pøíspìvky od 
obèanù. Zároveò ve dnech 9.1. a 11.1. budou do 
všech poštovních schránek domácností distribuo-
vány Tøíkrálové složenky. Každá skupinka Tøí 
králù bude mít svého vedoucího, který bude 
vybaven prùkazkou vedoucího skupinky s osobní-
mi údaji. Kasièky na pøíspìvky budou oznaèeny 
logem katolické charity.
Všem dárcùm dìkujeme a o celkovì vybrané èást-
ce budete informovány v únorovém zpravodaji. 
Farní šatník urèený pro humanitární pomoc je 
otevøený každý pátek od 15 do 17 hod. Dìkujeme 
všem, kteøí do nìj pøispívají šatstvem, které již 
sami nenosí. Stále jsou na svìtì oblasti, kde lidé 
trpí nedostatkem jídla i obleèení. Pøesto bych 
chtìla dárce poprosit, aby dodržovali dobu pøíjmu 
a nepletli si sbìrnu šatstva se sbìrným dvorem. 
Stalo se, že byly kabáty bez obalu hozeny na 
schodech mimo den pøíjmu šatstva. Prosíme proto 
o šatstvo èisté a neroztrhané. Stává se také, že 
dostaneme obuv bez pøezek nebo poutek na tka-
nièky. Dost tìžko si bude obdarovaný v rámci 
humanitární  pomoci  shánìt   tøeba  nové  pøezky 
k  obuvi,  takže  boty  stejnì  skonèí  v  popelnici. 
V této sbìrnì pracují dobrovolnice zadarmo, takže 
prosíme o dodržování pravidel, abychom jim 
nepøidìlávali ještì práci navíc. 
Další setkání seniorù bude 2.1.v 10 hod. dopoled-
ne ve františkánském klášteøe. Posedíme pøi 
kávièce, zazpíváme koledy a obohatíme setkání 
vyprávìním o tradicích vánoèního období. 
Dìkujeme všem pøíznivcùm, dobrovolníkùm a 
sponzorùm za spolupráci v roce 2005 a pøejeme 
Vám hodnì zdraví a Božího požehnání v roce 
2006.

Svitavská 45, tel.: 461 311 665
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
pondìlí -  biblic. hod. - 15:45, Domov dùchodcù 
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe

C Í R K V E

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 , e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz
4. 1. – Novoroèní turnaj v „ÈLOVÌÈE,
NEZLOB SE“ v 16.00 hod v DDM
5. 1. – Novoroèní ŠACHOVÝ TURNAJ v 15.00 
hod v turistické klubovnì
9. 1. - 13.1. – KOUZLO ZIMNÍHO LESA, týden 
vìnovaný zájemcùm z øad MŠ, 1.-3. tøídy ZŠ. Akce 
navazuje na podzimní Den stromu, poznávací 
stezka je zamìøená na zimní pøírodu. Podrobnosti 
na propozicích.
15.1. – KOUZLO ZIMNÍHO LESA  pro 
veøejnost, od 14.30 hod prezentace rodinných týmù 
i jednotlivcù. Nedìlní zábavné odpoledne pro 
rodièe s dìtmi i ve-øejnost, zamìøené na zimní 
pøírodu. Stanovištì napø.  stopy zvíøat, kdo žije v 
lese apod. Podrobnosti na propozicích.
19.1. – Florbal dívky 6. - 9. tøíd, od 14.00 hod na 
Gymnáziu Mor. Tøebová
20.1. – Turnaj v TÁHLOVÉM  HOKEJI, od 16.00 
hod na DDM 
31.1. – Uzávìrka vyhlášené soutìže NAŠE  
PTACT-VO, hodnocení soutìžních prací probìhne 
v únoru.
Dùm dìtí a mládeže stále  nabízí  zájmové  útvary 
na 2. pololetí školního roku 2005/2006.
Podrobné informace obdržíte na tel. 461 316 786

Dne 3.12.2005 probìhl tradièní Mikulášský 
karneval, tentokrát však v netradièním prostøedí 
DUKU DUKU. Na Mikulášský karneval navazoval 
Mikuláš pro mateøské školky a z prosincového 
programu  jsme nevynechali  ani  tradièní 
Ježíšovskou poštu a s ní související akci „JEŽÍŠEK  
DÌTEM“ . Všem, kteøí nám svou pomocí i svou 
úèastí pøispìli ke zdárnému uskuteènìní akcí v roce 
2005, dìkujeme a pøejeme Š�ASTNÝ NOVÝ  ROK 
2006! 

Kolektiv DDM
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GYMNÁZIUM MOR. TØEBOVÁ srdeènì zve 
žáky 5. a 9. tøíd ZŠ a jejich rodièe na DEN 
OTEVØENÝCH DVEØÍ dne 11. 1. 2006 od 14 
do 18 hodin. V rámci Dne otevøených dveøí 
probìhnou osvìdèené PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
NANEÈISTO z matematiky (v 15 hodin) a èeské-
ho jazyka (v 16 hodin), které žákùm 5. a 9. 
roèníkù pomohou zbavit se strachu z pøijímacích 
zkoušek.

Dne 21.11.2005 se 10 žákù naší školy z 8.A a z 8.B. 
vydalo na cestu do Parlamentu ÈR – Poslanecké 
snìmovny. Všichni jsme se jako junior poslanci 
Pardubického kraje zúèastnili historicky prvního 
zasedání junior parlamentu. Mìli jsme jedineènou 
pøíležitost prožít si na vlastní kùži atmosféru jedná-
ní. Po seznámení s historií Poslanecké snìmovny 
jsme slavnostnì složili slib junior poslance. Než 
zaèalo jednání, museli jsme si sestavit  poøadí témat 
k projednání a pro dnešní den si zvolit ministry z øad 
junior poslancù. Jako 1. jsme jednali o snížení trestní 
hranice a trestní odpovìdnosti mladistvých. Pomocí 
hlasování jsme se usnesli na vìku 13 let. Dalším 
bodem jednání byl vliv tabákových výrobkù na dìti 
a mladistvé. Po pomìrnì dlouhé debatì jsme se 
rozhodli napø.: na zdražení cigaret, pøísnìjších posti-
zích prodejcù, kteøí prodají cigarety mladším 18-ti 
let a ještì mnoho dalšího.  Zajímavou zkušeností 
byla interpelace na pana ministra životního prostøedí 
Z. Ambrozka.  Navštívil  nás  i  sám  pan  prezident 
v podání imitátora V. Faltuse. Po tøech hodinách 
jsme snìmovnu opouštìli obohaceni o nové zážitky 
a poznatky.                         J.Horkelová, H.Vojíøová

Školáci v parlamentu

Základní škola Palackého
DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
Žáci a uèitelé ZŠ na Palackého ulici  se rozhodli 
uspoøádat v pøedvánoèním èase Den otevøených 
dveøí. Dìti již v pøedstihu pracovaly na výzdobì 
chodeb a tøíd, aby na každého návštìvníka dýchla 
vánoèní atmosféra. Prostory školy byly postupnì 
zaplòovány motivy Vánoc, zimní pøírody, zimních 
her, ale také typickými vánoèními postavami, 
betlémky, perníèky apod.
To vše urèitì zpøíjemnilo pobyt všem návštìvníkùm, 
tedy rodièùm, babièkám, ale i dìtem z MŠ. Ti se 
mohli pøesvìdèit o tom, jak se u nás uèí. Mìli totiž 
možnost podívat se i do vyuèovacích hodin. Zájemci 
si mohli projít vìtšinu místností školy podle svého 
zájmu a pøesvìdèit se tak o vybavenosti školy.

NOVÝ ŠKOLSKÝ VZDÌLÁVACÍ PROGRAM
Budoucí prvòáèci spolu s žáky 6. roèníku se mohou 
tìšit na pøíští školní rok. Zažijí totiž zajímavou 
zmìnu. Budou se jako první uèit podle nového 
školního vzdìlávacího programu. Pedagogové se již 
témìø rok zabývají pøípravou tohoto plánu a v 
souèasnosti na nìm usilovnì pracují.  Jedním z 
prvních krokù pøed pøijetím nové strategie naší školy 
byl dotazník, ve kterém se rodièe mìli možnost 
vyjádøit k tomu, jak by mìla být naše škola 
zamìøena. Z dotazníkù vyplynulo, že si pøejí 
pøedevším klást dùraz na jazyky, informatiku a 
tìlesnou výchovu. Tímto smìrem jsme tedy 
rozpracovali zamìøení a strategii školy. 
Tento nový uèební plán, který v souèasné dobì 
tvoøíme, je pokrokovìjší a výhodnìjší pro žáky v 
tom smìru, že je více orientován na sepìtí žákù s 
praxí, na lepší schopnost orientovat se v bìžném 
životì naší souèasnosti, na zjednodušení aplikace 
teoretických vìdomostí. Tím, že klade dùraz na 
nalézání souvislostí, vztahù, bude urèitì rozvíjet 
tvùrèí schopnosti našich dìtí a tím i lepší uplatnìní v 
jejich pracovním zaøazení.

 Mgr. Jindøiška Hrdinová, zástupce øeditele

Den otevøených srdcí
Se zajímavým projektem  pøišly studentky 2.roèníku 
oboru Sociální péèe ze SOŠ v Moravské Tøebové.
Smyslem jejich Dne otevøených srdcí bylo  zpøíjem-
nit seniorùm v domovì dùchodcù jejich pobyt. 
Pøipravily volnì komponovaný poøad, v nìmž využi-
ly poznatky ze své školní výuky, resp. výchov (hu-
dební, výtvarné, literární). Nadšeným seniorùm 
zazpívaly v pøedvánoèním èase lidové písnì i kole-
dy, v jejich vystoupení nechybìla recitace, ponejvíce 

humorná, vše koøenily scénky rozsévající dobrou 
náladu.To vše za doprovodu kláves… Prostì bavil se 
každý, nikdo nepøišel zkrátka. Kdo kvùli nemoci èi 
imobilitì nemohl pøijít, k tomu nakonec pøišli na 
pokoj Mikuláš, Èert a Andìl, aby mu pøedali dárky, 
jež studentky samy vyrobily pro potìchu duše.
Tentokráte zvítìzilo dobro a hlasitì vstoupilo do 
srdcí š�astných lidièek.

 studentky Bubeníková, Palánová, Zemánková
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Program èinnosti KÈT Zdravé mìsto informuje

Èertovský perníkNebojte se strašidel!

Atleti získali další medaile

nedìle 1.1.
Novoroèní vycházka na okruhu OKOLO 
HRADISKA.  Sraz zájemcù u autobusového 
nádraží ve 13.30 hod., návrat do 16.00 hod.
pátek 13. 1.
Výroèní èlenská schùze odboru turistiky – 
Klubovna odboru turistiky, zaèátek v 18.00 hod, 
drobné obèerstvení pro úèastníky zajištìno. 
Bude proveden výbìr èlenských pøíspìvkù  
pøineste s sebou prùkazku KÈT a peníze na 
pøíspìvky! Prodiskutuje se rámcový program 
pro rok 2006 a další aktuality. Úèast všech 
dospìlých èlenù žádoucí, noví zájemci vítáni.
sobota 14.1.
Pìšky nebo bìžky na HØEBEÈ – Zimní výlet 
na Høebeèovský høeben s návštìvou Vysokého 
Pole. Sraz zájemcù v 8.15 na autobus. nádraží, 
odjezd autobusovou linkou na Svitavy. Návrat 
odpoledne.
sobota 21.1.- nedìle 22.1.
Lyžaøský pøejezd Žïárských vrchù s KÈT 
Polièka – Pøihlášky do 10. 1. Ing. Schneeweis-
sovi s vkladem 250.- Kè nebo pøímo poøadateli 
individuálnì dle propozic akce. Možnost zajištì-
ní polopenze za 100.- Kè. Podrobné propozice 
jsou vyvìšené ve vývìsní skøíòce. Doprava do 
Polièky a zpìt individuální.

Dorostenci si pøivezli domù bronzové medaile
Semifinále – Osm bývalých èlenù oddílu AK 
Slovan Moravská Tøebová (Klímová, Mrvová, 
Šatníková, Havlík, Hlaváè, Neèas, Niedoba, 
Plocr) se zasloužilo o postup oddílu Hvìzda 
SKP Pardubice do republikového finále družstev 
– dorostenky z 2. místa a dorostenci z 1. místa. 
Z dosažených výkonù je nutno vyzdvihnout 
osobní rekordy Klímové ve vrhu koulí – 13,62 
m a v hodu kladivem – 35,45 m), Havlíka na 
110 m pø. – 15,81 s. Navíc všichni ve svých 
disciplínách bodovali.
Finále – Chlapci sice nezopakovali loòský 
støíbrný úspìch. Pøi neúèasti Hlaváèe a Neèase 
skonèili s pouhým sedmiapùl bodovým 
odstupem na bronzové pøíèce. A opìt bodovali 
všichni. Pøíští sezónu pøestupují do kategorie 
juniorù.
Dívky obsadily nepopulární 4. pøíèku. 
Nejlepšího „moravskotøebovského“ výkonu 
opìt dosáhla Klímová ve vrhu koulí – 13,20 m. 
Šatníková v osobním rekordu zabìhla 100 m pø. 
– 16,16 s i 400 m pø. – 1:12,65 min. Dìvèata 
budou ještì pøíští rok v kategorii dorostenkyò.

Krajský pøebor jednotlivcù ve vícebojích
Bronzová medaile putuje do Moravské Tøebové 
zásluhou Nikoly Paøilové v kategorii mladších 
žákyò. Ziskem 2041 bodù (60 m - 9,46; dálka - 
3,76 m; 60 m pø. - 11,78 s; míèek - 37,60 m; 800 
m - 2:38,36 min.) obsadila 3. místo se stejným 
bodovým ziskem jako závodnice na 2. místì. 
Samotnou  závodnici  potìšily  osobní  rekordy 
v hodu míèkem a v bìhu na 800 m. Další 
závodnice  skonèily  sice  v  poli  poražených  – 
8. Markéta Pøikrylová 1727 bodù, 15. Andrea 
Hájková 1417 bodù a 17. Zdenka Šunková 1080 
bodù  –  ale i ony  si  vylepšily  osobní  rekordy 
v hodu míèkem a v bìhu na 800 m. Navíc se 
jedná o závodnice, které mohou v této kategorii 
startovat ještì dva resp. tøi roky.
Dorostenkynì obsadily místa hned za vítìzkou: 
2. místo vybojovala Zuzana Šatníková se 
ziskem 3117 bodù, 3. místo Petra Mrvová s 
3021 bodem a místo 4. Kateøina Klímová s 2982 
body. Takže to byl boj o medaile mezi „našimi“ 
závodnicemi – Šatníková o svém støíbrném 
umístìní rozhodla hned po první disciplínì 100 
m pø. – 16,26 s. Pak již udržovala svoje 
umístìní, Mrvová pøedbìhla Klímovou až pøi 
závìreèném bìhu.
Všem atletùm pøejeme do nového roku mnoho 
zdraví a sportovních úspìchù

AK Slovan Moravská Tøebová
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S blížícím se pøíchodem 
Mikuláše jsme se již po 
nìkolikáté vypravili na 
z ø í c e n i n u  h r a d u  
Cimburk, kterou v so-
botu 26.11. obsadila 
skupina  èertù  a  èertic. 
A nebyli jsme jediní. 
Mnozí rodièe, prarodi-
èe, tetièky a strýèkové 
posadili své ratolesti do 
aut, vlakù nebo s nimi 
absolvovali cestu pìšky 
stejnì jako my, aby si 
tak zástupci pekla mohli od dìtí poslechnout básniè-
ku, nechat se spodobnit pomocí pastelek a za odmì-
nu darovat diplom a perník. Výjimeènì se objevily 
slzièky a obavy z chlupatých bytostí s èerným obli-
èejem provázely vìtšinu z malých návštìvníkù. Ti 
nejzlobivìjší, mezi nimiž byl èasto nìkdo z dospìlé-
ho doprovodu, konèili v pytli. Jen do pravého èer-
tovského guláše modré barvy nakonec nikoho nepøi-
dali. Naštìstí.
Pøece jen všech 90 úèastníkù obhájilo èistotu své 
duše  a  namísto  do  pekla  putovali zpìt domù 
pouze s èerným znamením na tváøi. 

J. Kopøivová TOM Èochtani

Je ètvrtek 17.11. nìco kolem šesté odpolední. 
Stojíme pøed smuteèní síní na Køížovém vrchu, 
oblièeje pomalované barvami, obleèeny v rùzných 
cárech hadrù. Na první pohled by se mohlo zdát, že 
jsme se zbláznily, ale pravda je docela jiná. Náš 
turistický oddíl mládeže Èochtani totiž ètvrtým 

rokem poøádá akci pro 
rodiny s dìtmi  Nebojte se 
strašidel a nám jako orga-
nizátorkám je poprvé 
umožnìno na vlastní kùži 
okusit prùchod Údolím 
stínù. Zhluboka nadech-
nout, jde se na to! A víte 
co? Pojïte se bát s námi.
Nejdøíve míøíme ke høbi-
tovní bránì, kde stvrdíme 
svou úèast otiskem nosu a 
posléze cestou podél zdi 
ke dvìma louèím, které 

pøedstavují jakýsi pekelný vchod. A pak už jen tma, 
na pìšince sem tam svíèka jako ukazatel smìru, v 
nás malé dušièky. Sice tušíme, do èeho jdeme, ale…
Pokraèujeme mlèky a cestou narážíme na rùzné 
pøekážky a nástrahy. Domnìlý slamìný panák nám 
prudkým pohybem dokazuje, že všechno není tak, 
jak se zdá. Pøi pohledu na hrùzostrašného kostlivce 
nám tuhne krev v žilách. Dál krok po kroku pøímo za 
nosem na nás koukají. Stát! Co je tohle? K našim 
uším doléhají neidentifikovatelné zvuky. Procházíme 
kolem snìhobílé Plaèící Anny a dostáváme se do 
tajemné rokle. Kolem pobíhají rarášci, na stromì se 
v poryvu vìtru pohupuje obìšenec, k tomu hudba 
jako z hororu Rychle pryè! Probìhneme kolem 
Chárona, hodíme mu pár drobných, aby nás nepøeve-
zl „na druhý bøeh“ a koneènì se ocitáme v cíli. 
Usedneme za stùl a i po nìkolika minutách, kdy 
píšeme diplomy, se nám tøesou ruce. „Tak co, dìti, 
bály jste se?“ Nìkterým prožitá hrùza vyzaøuje z oèí, 
jiní svornì tvrdí, že ne, ale z potutelných úsmìvù 
rodièù lze vyvodit, že opak je pravdou. Všech 63 
úèastníkù vypadá spokojenì, se sladkou odmìnou a 
diplomem odchází domù a my jen v duchu doufáme, 
že se za rok v Údolí stínù opìt setkáme.

D. Hradiská TOM Èochtani

Ko�ata, koèky, kocouøi
Koèky jsou dokonalí a užiteèní tvorové, kteøí se na 
naší planetì vyskytují v témìø nezmìnìné podobì už 
od pravìku. Každý z vás se však již alespoò jednou 
setkal s mòoukajícím, prskajícím a kýchajícím 
ko�átkem, které se za vámi vydalo v domnìní, že 
právì u vás najde trochu jídla a teplé místo ke spán-
ku i k dalšímu životu. Pøitom by staèilo jen málo - 
zodpovìdný pøístup majitelù zvíøat! Právì nezodpo-
vìdností mnoha lidí je spousta ko�at opuštìna èasto 
na ulici, kde strádají hladem a nemocemi, pøežijí-li, 
nekontrolovatelnì se množí, jejich mláïata bývají 
plachá. Jiná ko�ata jsou topena nebo odchytávána 
pro jídlo, což je zákonem zakázané. Nejvíce upøed-
nostòovaný zpùsob øešení tohoto problému je kastra-
ce koèek a to nejlépe hned po dosažení pohlavní 
dospìlosti. Zásah mùže být u obou pohlaví proveden 
v jakémkoli vìku. Nejvhodnìjší je doba pøed puber-
tou, pøibližnì ve vìku sedmi až devíti mìsícù. Pod 
pojmem kastrace rozumíme odstranìní zárodeèných 
žláz, jedná se o celkem jednoduchý zákrok provádì-
ný v narkóze. Nìkdy se místo pojmu kastrace použí-
vá pojem sterilizace. Toto oznaèení není správné, 
protože pøi sterilaci zùstávají varlata nebo vajeèníky 
a dìloha v tìle a pøeruší se pouze chámovody nebo 
vejcovody. Zvíøe se pak sice nemùže rozmnožovat, 
ale je i nadále pohlavnì aktivní se všemi dùsledky. 
Kastrovaní kocouøi nezanechávají nepøíjemný 

zápach pøi znaèkování svého území. Kastrované 
koèky i kocouøi se více zdržují doma, jejich schop-
nost lovit není nijak ovlivnìna. Kastrací koèky lze 
pøedejít i závažným chorobám, jako jsou zánìty 
pohlavních orgánù, nádory mléèných žláz nebo 
porodním (a poporodním) potížím. Vèasná kastrace 
pùsobí také jako protinádorová prevence.  Souèasná 
veterinární i farmakologická technika zaruèuje 
bezpeènou a bezbolestnou kastraci, po které se vaše 
koèka bìhem nìkolika dnù zotaví. 

Plán zdraví a kvality života                  
V rámci projektu Zdravé mìsto M. Tøebová je ve 
spolupráci s veøejností tvoøen Plán zdraví a kvality 
života (PZ), který je zamìøen na komplexní rozvoj 
podmínek pro zdraví a kvalitní život obyvatel mìsta. 
Je tvoøen ze základních oblastí života a realizace 
jeho jednotlivých zámìrù, podpoøí udržitelný, zdra-
vý a kvalitní rozvoj mìsta. PZ také analyzuje sou-
èasný stav sociálních, environmentálních a dalších 
podmínek mìsta. Je každoroènì aktualizován na 
veøejných setkáních, kde jsou vždy doplnìny nové 
návrhy a potøeby obyvatel mìsta a stávající hodno-
ceny. Takové setkání se v pøíštím roce  koná 8. 6. 
2006 na MìÚ. Z plánù pro další období stojí za 
zmínku z oblasti sociální zøízení STACIONÁØE za 
spolupráce Oblastní charity, MìÚ  odboru soc. vìcí 
a zdravotnictví, Speciální školy a Sdružení zdravot-
nì postižených. Také spolupráce MìÚ  odboru soc. 
vìcí a zdravotnictví s kontaktním protidrogovým 
centrem pro prevenci rizik, zpùsobených užíváním 
drog. Z oblasti zdravotnictví bude dbáno na snížení 
úrazovosti dìtí pomocí kampanì Dny bez úrazù. 
Velký zájem je na efektivním využívání volného 
èasu dìtí, tento požadavek vychází hned z nìkolika 
oblastí PZ. Nìkolik projektù je plánováno také pro 
oblast  dopravy  a  životního prostøedí ve spolupráci 
s  MìÚ  odbor  dopravy  a  životního  prostøedí,  dále 
s Komisí životního prostøedí a dalšími. V pøípadì 
dotazù, kontaktujte MìÚ - Zdravé mìsto

Veronika Cápalová, koordinátora Zdravého mìsta

Partneøi a èlenové projektu
Zdravé mìsto Moravská
Tøebová jsou zváni na
spoleèné novoroèní setkání
dne 12. 1. 2006 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti MìÚ
na Olomoucké ul.
Seznámíme se s pøedbìžným programem na rok 
2006 a spoleènì zajistíme øádnou organizaci 
jednotlivých akcí, kampaní aj. aktivit.

Více u koordinátorky projektu Zdravé mìsto  
MìÚ M. Tøebová

Moravská Tøebová
Zdravé mìsto

Základní škola, Ès.armády 179, M. Tøebová
poøádá

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
 dne: 19. 1. 2006 od 8 do 16 hodin

Srdeènì zveme všechny rodièe, dìti i celou 
veøejnost. Pøijïte se podívat na práci dìtí a 

uèitelù ve tøídách.
   Bìhem celého dne jsou zpøístupnìny i objekty 

jídelna Josefská, tìlocvièna Olomoucká
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Tìlovýchovná jednota Slovan informuje
INVESTIÈNÍ AKCE TJ SLOVAN

V HODNOTÌ 4 MIL KÈ
Na základì výsledkù veøejné zakázky, jejíž vyho 
nocení probìhlo v øíjnu 2005, byla uzavøena smlou-
va o dílo na investièní akci "Výstavba sociálního 
zázemí pro tenis a volejbal,výstavba 2 antukových 
volejbalových kurtù" s firmou J&S z Mor. Tøebové. 

Rozšíøena  a pøesmìrována bude i stávající herna 
stolního tenisu

Zaèátkem  listopadu  bylo  firmì  pøedáno  staveništì 
a zahájeny pøípravné práce, v souèasné dobì probí-
hají zemní práce u hlavního objektu a kanalizaèní 
pøípojky.
Termín dokonèení celé investièní akce, vèetnì volej-
balových kurtù je 30.6.2006.
Financování celé akce je zajištìno z vlastních zdrojù 
investora, poèítá se s využitím dotací Pardubického 
kraje, Mìsta Moravská Tøebová a rovnìž je požádá-
no o dotaci ze státního rozpoètu prostøednictvím 
MŠMT.

TJ SLOVAN CHYSTÁ OSLAVY
TJ SLOVAN, garant úrovnì sportu, stojí pøed radost-
ným okamžikem své existence. Jeho hodnocení jako 
nejdùležitìjšího èlánku v mìstském sportu se zdá být 
samozøejmé, tøebaže ve mìstì pùsobí i jiné subjekty 
do TJ nezaøazené. Pravdou je, že na poli sportu fungu-
je aktivnì a kreativnì mnoho dobrovolných èinovní-
kù, ale ti „jen“ bezprostøednì organizují své nejbližší 
svìøence (èinnost oddílù). Výkonný výbor TJ Slovan 
pak  „nese  kùži  na  trh“,   tedy  dbá,  stará se a peèuje 
o rozvoj sportovní infrastruktury, pøípadnì o dostateè-
ný pøísun financí k zabezpeèení úrovnì sportu. 
Naší pozornosti nemohla ujít skuteènost, že takto to 
funguje již pùl století. Právì letos si pøipomeneme 
50 let od vzniku TJ Slovan. 
Èlenská základna TJ Slovan se permanentnì roz-
rùstá, navyšuje, napø. jen v letech 2002-2004 o více 
než 300 osob (2002 – 1204 èlenù, 2003 – 1322 
èlenù, 2004 – 1518 èlenù), soustøedìných ve 13 
oddí-lech (oddíl karate je „v klidu“). Nejpoèetnìjším 
oddílem jsou stále fotbalisté, následují ASPV, lední 
hokej, v jehož pøípadì se dá oèekávat nárùst v nej-
bližším období. Stovku èlenù mají turisté (KÈT) a 
kulturisté. Utìšenì se rozrùstá atletika i cyklistika. 
Pøedpokládáme, že všechny oddíly v roce oslav 
zvýší svou aktivitu a také  pravidelný kontakt s na-
ším zpravodajem a prodají veškeré dosahované 
úspìchy. Propagace zvyšuje sebevìdomí èlenù i je-
jich  motivaci k další èinnosti.
Pøipomeòme ještì to podstatné:  VV TJ Slovan  bude 
v prùbìhu prvního pùlroku 2006 kontaktovat všech-
ny bývalé aktivisty (funkcionáøe oddílù TJ), aby co 
nejvìrohodnìji zmapovala uplynulou, ale i souèas-
nou epochu a mohla alespoò morálnì ocenit jejich 
pøínos pro rozvoj sportu ve mìstì. Pøedpokládáme, 
že  všichni oslovení budou s TJ v úzkém kontaktu a 
termín oficiálních oslav, který je stanoven na 1.7. 
2006, už nyní zaøadí do svého kalendáøe akcí.

L E D E N 2 0 0 6

Impulsem do nového roku pro 
všechny, kdo sportují  

rekreaènì, výkonnostnì èi 
profesionálnì, nech� je 

upøímné pøání jednoho z  
takových, který v v 

uplynulém roce patøil k tìm 
nejlepším.

Pøeji všem sportovcùm mìsta 
v roce 2006 hodnì pìkných 

zážitkù a sportovních 
úspìchù.

Fotbaloví žáci chloubou oddílu SKP Slovan
MLÁDEŽNICKÝ FOTBAL 2005

Z fotbalistù se jen stìží dostávají solidní informace, 
natož hodnocení, zejména pak od tìch segmentù 
oddílu, které cítí, že by mohlo být lépe než je. Pøesto 
jsme operativnì zvolili zástupce mládežnické 
kopané, nebo� ta má stále velmi dobrý kredit a patøí 
zaslouženì k chloubì oddílu.
René Abrahám, potažmo M. Komoò jako šéftrenér 
žákovské kopané, nám sdìlili: „Loòská sezóna 
dopadla skvìle, postoupili jsme se žákovskými celky 
A (starší  mladší) do krajského pøeboru Pardu-
bického kraje. Akcent jsme položili na stabilizaci 
kádrù jednotlivých družstev, což se nám ve spolu-
práci s okolními  oddíly podaøilo. Pochopily náš 
zámìr vytvoøení centra mládežnické kopané v Mo-
ravské Tøebové. Byl zpracován systém rozdìlení 
fotbalistù do jednotlivých družstev dle roèníku 
narození. Na velmi dobré úrovni je díky pøízni a 
podpoøe mìsta i tréninkové zabezpeèení jednotlivých 
celkù. S každým družstvem je spojen osud dvou až tøí 
trenérù, kteøí dohlížejí na sportovní rùst mladých 
fotbalistù.
Podzimní èást sezony dopadla rovnìž skvìle! Z toho 
vycházejí i další postupné cíle. Pro A mužstvo 
starších žákù je to: udržet pozice v popøedí tabulky 
(2.místo) a potrápit jediného pøemožitele, vedoucí 
Svitavy. Také cíl B žákù v okresním pøeboru se jeví 
jednoznaènì: postoupit do 1.A tøídy!“

Nejlepší hráèi podzimní èásti
A mužstvo starší: Havlík Luboš, Linhart Jiøí, 
Brychta Ondra, Blecha Jiøí, Chromý Pavel Pavel. 
Družstvo A starších se stalo na konci listopadu 2005 

vítìzem halového pøeboru Pardubického kraje. 
Vzápìtí na dobøe obsazeném turnaji ve Svitavách 
skonèilo na 6. místì.
M. Komoò velmi oceòuje spolupráci s trenéry 
okolních vesnic a doufá, že bude pokraèovat.

A mužstvo  mladší. Podávalo nevyrovnané výkony 
–  jednou  hráli  jako  „bozi“  napø.  v  Lanškrounì èi 
s Chrudimí, jindy propadli  v Tøemošnici. Cíl pro 
jaro: stabilizace výkonu. Nejlepší hráèi: Marek Jan, 
Brychta Tomáš, Eliáš Jakub,, Holub Michal, Muselík 
Aleš

Kompletní seznam realizaèních týmù:
Šéftrenér. Martin Komoò
Starší žáci: Zouhar Antonín, Havlík Petr, Štìpánek 
Antonín, Burda Jan, Krepl Ivo Pomocníci. 
Mladší žáci: Abrahám René, Marek František, Burda 
Jan, Muselík Miroslav, Langhammer Rudolf, Holub 
J.(Jevíèko)
Zajímavá je pozice družstva „C“ v okresním 
pøeboru. Tým se spojil s Kunèinou (hraje se na høišti 
v Kunèinì), hrají ti, co se nedostávají do A+B 
mužstev. Je to velice motivující pro mladé hráèe  
mají kde hrát a získávají prudce herní praxi, jejich 
sportovní rùst je velmi markantní. Velmi dobrá je 
spolupráce trenérská s Kunèinou (J.Brychta ml.)

„Jsme s hráèi  žákovských celkù maximálnì 
spokojeni. Je nutné ocenit jejich pøístup k tré-
ninkovým jednotkám, jichž se zúèastòuje vždy 25-30 
hráèù). Je to velice podnìtné a zavazující,“ prozradil 
na závìr R. Abrahám.

Mladší pøípravka – Stojí(zleva): Novák D., Marková Z., 
Krbec M., Jaroš D., Kadlec, Harašta V., Richter R. V 
pokleku (zleva): Zemach A., Hrubý A., Sedlák J.,  Matocha 
M.,  Slavíèek O. Trenéøi:  Vykydal

Mladší žáci – Nahoøe (zleva): Franc P., Burda D.,Holub M., 
Kabeláè M., Coufal P., Langhammer T., Mielcarek M.Dole 
(zleva): Bàychta T., Marek J., Eliáš J.,  Hutira J., Muselík 
A.Leží: Komoò J.

Starší pøípravka – Leží: Kostra M. Dole (zleva): Gregor M., 
Dokoupil J., Žouželka J.,  Diviš P., Tesolin L.,  Vykydalù L., 
Zemach St.Nahoøe (zleva): trenér Èervinek J., Fikr M., 
Scholze P., Radimecký F.,  Urbášek K., Zatloukal St.

Starší žáci – Leží: Strnad Dole (zleva): Vašek D., Zouhar I.,  
Eliáš L., Brychta O.,  Hanák M., Kozák M.Nahoøe(zleva):  
trenér Štìpánek A., Burda J., Fikr Zd.,  Chromý P.,  
Zemánek J., Blecha J., Linhart J., Havlík L.,  Šéftrenér 
mládeže : Komoò Martin

Starší žáci – Dole (zleva): Zouhar I.,  Trefil M-  Komoò J., 
Muselík A., Burda D., Marek J.,  Krepl J.
Nahoøe (zleva):  Trenér: Štìpánek A., Dokoupil V., Kytlica 
M., Fikr Z., Kozák M., Burda J., Trenér Zouhar T.mládeže : 
Komoò Martin
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Druhý prosincový víkend se ve Zlínì uskuteènilo 
zimní žákovské Mistrovství ÈR v plavání. .Mìlo 
vysokou sportovní úroveò, zejména kvalitními 
výkony plavcù. Mezi nimi nechybìl ani zástupce 
našeho mìsta, by�… Ale takový je osud mnoha 
dobrých sportovcù, kteøí nemají ve mìstì vytvoøeny 
podmínky odpovídající výkonùm, jimž pøedèasnì, 
ale hlavnì svou zjevnou pílí dorostli. A tudíž své 
výkony odvádìjí v jiných „barvách“, resp. jsou èleny 
oddílù rùznì v republice. Pøipomeòme za všechny 
cyklistického reprezentanta Leoše Königa ml., 
šachistu  Vojtìcha  Pláta a další.  Nyní k nim pøibyla 
i plavkynì Klára Maèátová.

Klára Maèátová na trati 200 m polohovì v mistrov-
ském závodì

V èepièce Lokomotivy Trutnov se zúèastnila v listo-
padu kvalifikaèního krajského kola a v silné 
konkurenci se zaøadila mezi  24 nejlepších, jež 
získaly v jednotlivých disciplínách možnost 
zúèastnit se zlínského finále. Kláøe se to podaøilo 
dokonce celkem v šesti disciplínách, když si 
vylepšila øadu svých maximálních výkonù.
***
Na úvod MÈR se 13-letá moravskotøebovská 
rodaèka pøedstavila na 100 m kraul, v novém 
osobním rekordu 1:03,73 min. vybojovala výborné 

Klára Maèátová – bronzová na MÈR v plavání
7. místo (necelou vteøinu za medailí). Dalším 
disciplinou byl polohový závod na 200 m. Zde se již 
potvrdilo, že Klára pøijela na vrchol letošní sezóny 
dokonale pøipravena. Èas z krajského kola vylepšila 
o pìt vteøin a obsadila, znovu jen tìsnì za me-
dailovými pozicemi, skvìlé 5. místo (2:36,68 min.). 
V odpoledním programu na ni èekalo finále na 200 
m kraul. Klára podala bezchybný výkon a bylo z 
toho opìt 5. místo. Svùj nejlepší èas na této trati zase 
zkrátila o pìt vteøin na 2:16,58 min. a na medaili 
chybìlo jen trochu štìstí. Velmi pìkný individuální 
výkon pøedvedla studentka trutnovského gymnázia 
také v závìreèné disciplínì sobotního programu. Na 
400 m polohovì zlepšila svùj „osobák“ o 11 vteøin a 
èasem 5:29,65 min. se probojovala na 7. pøíèku.
Druhý den šampionátu byl zahájen nejkratším 
sprintem 50 m kraul. Èasem 29,99 s. získala pìkné 
10.místo a mohla se plnì soustøedit na poslední svùj 
individuální start na letošním plaveckém MÈR 13-
letého žactva. Kvalitním tréninkem v trutnovském 
bazénu se Klára Maèátová dokonale pøipravila na 
400 m kraul. Své osobní maximum, špièkovým 
výkonem, pøekonala o neuvìøitelných 11 vteøin 
(4:46,25 min.) a pøi slavnostním vyhlášení výsledkù 
se mohla právem tìšit z bronzové medaile za 
3.místo v individuálním závodì na MÈR. K 
tomuto vynikajícímu úspìchu pøidala navíc dva 
kolektivní tituly Mistrynì ÈR ve štafetách 4x50 m 
kraul a 4x50 m polohový závod. „Jsem velmi 
spokojená a nadšená z výsledkù, kterých se mi 
podaøilo dosáhnout. Poslední týdny pøípravy mi daly 
opravdu zabrat, naplavali jsme až 60 km týdnì, ale 
rozhodnì se to vyplatilo. Mým nejbližším cílem je 
splnìní nominaèních limitù pro zaøazení do 
juniorské reprezentace, to mi v létì uniklo o šest 
setin vteøiny a potom se uvidí,“ podìlila se s námi  
mladá sportovkynì o svou radost. Obì kolektivní 
vítìzství jsou velmi cenná protože trutnovské štafety 
dokázaly porazit takové plavecké velkokluby, jako 
jsou Kometa Brno a Slávia Plzeò.

Klára Maèátová s bronzovou medailí z MÈR 2005

Dodejme, že tato informace nás nijak nepøekvapila. 
Jmenovaná je z ètvrté generace sportovního klanu 
Maèátù, kteøí mají v mìstském sportu dlouhodobì 
skvìlý zvuk. Otec Václav Maèát st. (1921) - 
pováleèný organizátor boxu, plavání, lyžování ve 
mìstì  syn Václav Maèát ml., dlouholetý pøedseda 
TJ Slovan – vnuci Daniel Maèát (státní trenér 
travního lyžování) a Michal Maèát (nìkolika-
násobný mistr svìta v travním lyžování) – pravnuèka 
Klára Maèátová, nejnovìjší adeptka na pøíští 
sportovní úspìchy. 

Pøejeme Kláøe hlavnì zdraví, aby jí forma vydržela 
a budeme její výkony i nadále sledovat.      

-mt-Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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Vojtìch Plát vítìzem
silnì obsazeného turnaje

v rapid šachu
12. 11. se v Buèovicích nedaleko od Brna uskuteènil 
turnaj v rapid šachu. Poøadatelé díky svým 
atraktivním cenám pøilákali na start celkem 82 
hráèù. Z toho 5 mistrù a 20 kandidátù mistra. Mezi 
nimi se skromnì krèil nejmladší a nejmenší kandidát 
mistra Vojtìch Plát z Moravské Tøebové hájící barvy 
St. Mìsta u Uh. Hradištì. Vojta tento turnaj bral jako 
trénink a jeho cílem byl umístìní v první desítce. 
Turnaje se zúèastnili i hráèi Lokomotivy Brno, která 
hraje extraligu dospìlých. Hráèi Holemáø a Vyskoèil 
dokonce i rakouskou Bundesligu. 
Vojta procházel devítikolovým turnajem jako nùž 
máslem. Oba hráèe lokomotivy hravì pøehrál a po 
osmém kole mìl plný poèet osmi bodù. Jelikož další 
hráèi na Vojtu ztráceli dva a více bodù bylo o vítìzi 
jedno  kolo  pøed koncem turnaje rozhodnuto. To se 
v Buèovicích doposud nikomu nepodaøilo. Vojta se 
stává i velkou oporou prvoligového týmu St. Mìsta 
A, které pøekvapivì vede 1. ligu a bojuje o postup do 
extraligy. Je tøetím nejlépe hodnotícím hráèem svého 
týmu. V Jihlavì dokázal po pìtihodinové bitvì, když 
už všichni dohráli, vybojovat v partii výhru a za-
chránit St. Mìstu remízu. V zápase s Karvinou 
naopak jako první vyhrál (zpùsobem pøipomínajícím 
legendárního Bobyho Fischera) a zahájil tak útok na 
první místo v 1. lize. 
V dorostenecké extralize je Vojta se tøemi výhrami 
ze tøí partií suverénnì nejlepším hráèem St. Mìsta. 
Vojta je sice zdaleka nejmladší, ale hraje tu 
nejsilnìjší 1. šachovnici. I v dorostenecké extralize 
si St. Mìsto vede velmi dobøe. Cílem je koneènì 
porazit léta neporažený Frýdek Místek a získat titul. 
Frýdek v královské høe vychovává 400 dìtí. Jejich 
noèní mùrou je však Vojta.
Držme mu palce a� v roce 2006 je tomu i nadále. 

Miroslav Plát

Hokejisté míøí do
finále krajské ligy

Základní èást soutìžního roèníku 1. krajské ligy se 
pøiblížila ke konci.  Už  od zaèátku bylo  zøejmé,  že 
v  jedenáctce  mužstev  jsou  ta,  která  nemají žád-
nou šanci uspìt a jsou víceménì  do  poètu.  Naopak 
k  tìm, co poèítají s postupem do finálové èásti, se 
zaøadil i tøebovský celek. Ètyøi kola pøed „úèto-
váním“ vypadala situace znaènì nadìjnì, i když 
„strašák“ pátého nepostupového místa neviditelnì 
visel ve vzduchu. Ale ani management, natož hráèi a 
diváci si nepøipouštìli, že by na domácím ledì 
nepøivítali v mìsících lednu a únoru nejlepší celky 
ze severní èásti východních Èech. 

Kaleidoskop výsledkù:
HC Litomyšl - HC Slovan 4 : 3 (0:2,1:0,3:1)
Branky: Kutman, Horák, Husárek
HC Slovan - HC Polièka 8 : 1 (2:0,1:1, 5:0)
Branky: Syrový2, Horák2, Husárek, Brumar, 
Moravec,  Muselík P.
HC Svitavy - HC Slovan 0 : 7 (0:2,0:3,0:2)
Branky: Koláèek 2, Horák M. 2, Kobza, Kutmon, 
Moravec
HC Slovan - HC  Kutná Hora 5: 1 (2:1, 2:0,1:0)
Branky: Syrový 2, Syrùèek, Moravec

Brankáø Bureš èelí marnì rozhodujícímu gólu 
Litomyšle v bojovném derby  okresních soupeøù

HC St. Jesenèany - HC Slovan 3 : 3 (0:1,1:1,2:1)
Branky: Moravec 3
HC Slovan - HC Hlinsko 3 : 0 (0:0,3:0.1:0)
Branky: Husárek, Kobza,Moravec
Prùbìžná poøadí
(k 15/12.2005): 
3.  HC Slovan M. Tøebová
      16 10  3  3  96:40   23b.

***
HC Slovan B
Kaleidoskop výsledkù:
HC Slovan B - Ústí n/O

9 : 4
HC Slovan B - HC Choceò B

2 : 4 (0:1,0:2,2:1)
Branky: Bureš, Rolínek
HC Vodìrady - HC Slovan B

6 : 3
HC Slovan - HC Žamberk

6 : 4
HC Vodìrady - HC Slovan B  6 : 3
HC Slovan B - HC Dlouhoòovice 4 : 1
HC Slovan B - HC Králíky  8 : 4

Kádr:
Brankáøi: Zítek Martin, Buchta Michal, Novotný 
Milan
Obránci:  Brettschneider Pavel, Dolívka Jan, Neèas 
Martin, Neèas Tomáš st., Uhlík Jiøí, Sekáè Martin, 
Koudelka Ladislav, Kršòák Michal
Útoèníci: Kolkop Tomáš, Køupka Radek, Štìpaø 
Michal ml., Sodomka Petr, Radimecký Pavel, 
Šenkýø Ondøej, Ploc Jaroslav, Zezula Tomáš, 
Podhorný Pavel, Horòák Milan, Faltus Jaroslav,  
Daul Lukáš, Berka Martin, Bureš Lukáš
Trenér:  Kršòák Radek

Prùbìžné poøadí:
5.  HC Slovan M.T. “B“   7   4   3   0   35:29   8 b.

Bezkonkurenènì
nejlepší støelec

HC Slovan 
– Patrik Syrový


