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Obèany Moravské Tøebové èeká
zdražení poplatkù za svoz odpadù
Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci
komunálního odpadu. „Každý obyvatel
mìsta tak pøíští rok zaplatí 492 korun,“
informuje starosta mìsta Josef Ošádal.
Mìsto s více než 11 tisíci obyvateli pøesto
svoz a likvidaci odpadu dotuje. Poplatek
zahrnuje dvì složky, jež se sèítají. První je
paušální v maximální výši 242 korun.
Sazba u druhé èásti vychází ze skuteèných
nákladù na svoz netøídìného odpadu
v pøedchozím roce, jež se rozpoètou mezi
obyvatele. „Skuteèné náklady na likvidaci
komunálního odpadu dosáhly v roce 2007
skoro pìt a pùl milionù korun. Na
každého obyvatele tak vychází celkový
poplatek ve výši 492 korun,“ vysvìtlila
vedoucí odboru majetku mìsta a komunálního odpadu Viera Mazalová. Mìsto
stále drží poplatek pod maximální
možnou výší 500 korun za rok. Umožòuje
to podle Mazalové tøídìní odpadu, který
mìsto prodává. Získané prostøedky mìsto
investuje zpìt do systému odpadového
hospodáøství.
Od poplatkù jsou osvobozeny napø.
osoby, které jsou v poøadí tøetím a dalším
nezaopatøeným dítìtem v rodinì, zdržují
se v pøíslušném kalendáøním roce
nepøetržitì nejménì 6 mìsícù mimo
území Èeské republiky nebo jsou hlášeny
k trvalému pobytu v objektech Sociálních
služeb mìsta Moravská Tøebová v èásti
domova pro seniory. Padesátiprocentní
úlevu mají osoby starší 80 let, poèínaje
rokem, ve kterém dovrší 80. rok vìku.
„Obèané mohou poplatek složit v hotovosti do pokladny Obèanského informaèního centra (OIC) se sídlem na ul.
Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny
odboru majetku mìsta a komunálního
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hospodáøství. Také je možné se na tato
místa dostavit a vyzvednout si složenku
k úhradì poplatku,“ vysvìtluje úøednice
odboru majetku mìsta Hana Matyášová.
Poplatek je možno uhradit bezhotovostnì
na úèet mìsta Moravská Tøebová
vedeného
u KB a.s. è. úètu 19-1929591/0100
nebo
u ÈS a.s. è. úètu 19-1283386349/0800.
Pøi této formì úhrady si však musí
poplatník (popø. zástupce poplatníkù)
pøedem vyžádat èíslo variabilního
symbolu na odboru majetku mìsta a KH,
v Obèanském informaèním centru nebo
na odboru finanèním.
Požádat o pøidìlení variabilního symbolu
lze osobnì, telefonicky (tel. 461 353 111)

nebo elektronickou poštou (adresa:
posta@mtrebova.cz).
Poplatek je splatný jednorázovì v termínu
do 31. 3. 2008. Pokud celková výše
poplatku za odpad placená zástupcem
pøesáhne èástku 600 Kè, mùže být tato
platba rozdìlena do dvou stejných splátek,
které jsou splatné v termínech do 31. 3.
2008 a 30. 9. 2008. Poplatníci, kteøí platili
poplatek za odpad v pøedchozích letech
pøevodem z úètu, mohou využít již
pøidìlený variabilní symbol i pro rok
2008.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

VI. roèník

Novoroèní pozdrav
Vážení spoluobèané,
mám-li hodnotit uplynulý rok 2007,
domnívám se, že se za toto volební období
nemusíme stydìt. V minulém roce se nám
nespornì podaøilo posílit
potenciál Mìstské police
Moravská Tøebová a èásteènì zvýšit bezpeènost
ve mìstì. Po tøech letech
byl øádnì jmenován
nový velitel MìP, jímž se stal Karel Bláha,
který doposud pracoval jako strážník.
Pøedpokládáme, že se nový velitel po
doplnìní stavu strážníkù na celkový poèet
devíti èlenù bude vìnovat také prevenci
kriminality ve mìstì. Chci podotknout, že
dne 12. 12. 2007 byla sestavena pracovní
skupina prevence kriminality, která si do
budoucna klade za cíl dosáhnout ustanovení
komise prevence kriminality. Èleny této
pracovní skupiny se stanou zástupci
základních a støedních škol, speciální školy,
zástupci PÈR a MìP, odboru sociálních vìcí
a zdravotnictví a školského odboru. Tato
skupina není uzavøená a bude prùbìžnì
doplòována.
Hlavním dùvodem vzniku pracovní skupiny
je nejvyšší kriminalita dìtí a mládeže v Moravské Tøebové ve srovnání s jinými mìsty
Pardubického kraje. Tento stav trvá bohužel
již nìkolik let.
Další vìcí, která dozajista pøispìje k vyšší
bezpeènosti obyvatel v našem mìstì, bude
od nového roku úprava dopravního režimu
v samotném centru mìsta a v pøilehlých
ulicích. Vzniknou nová parkovací místa
a dojde k omezení rychlosti vozidel v historickém centru na nejvyšší dovolenou
rychlost 30 km/hod.
Na úseku školství se zdaøilo zastupitelstvu
mìsta hlasováním zachovat stávající systém
školství ve mìstì, tedy tøí základních škol,
z nichž každá má své zvláštnosti a specifika.
Na závìr mi dovolte, abych Vám podìkoval
za Váš zájem o dìní ve mìstì a dosavadní
spolupráci. Jsem pøesvìdèen, že spoleèným
úsilím mùžeme všichni pøispívat k rozkvìtu
našeho mìsta. Je jistì dobøe, že mìsto
Moravská Tøebová na sebe v posledních
letech výraznì upozoròuje a že máme
návštìvníkùm, turistùm a dalším pøijíždìjícím, vèetnì zahranièních hostù, co nabídnout, ukázat a èím se pochlubit!
Vážení obèané, pøeji Vám hodnì zdraví,
osobních i pracovních úspìchù, velkou míru
životního optimismu a životní pohody.
Váš
místostarosta
Miloš Izák
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Vzácná návštìva
v Moravské Tøebové
Nejvìtší šlechtitelé drùbeže navštívili Moravskou
Tøebovou. Za èeské šlechtitele Jiøí Mach a nejvìtší
svìtový producent Yan Panten, prezident firmy
AVIA GEN s manželkami a zástupcem firmy AVIA
GEN pro Èeskou republiku panem Zímou.
Delegaci pøivítal na moravskotøebovské radnici
místostarosta Miloš Izák, který je seznámil s historií a souèasností mìsta. V rámci této návštìvy si
prohlédli i støedovìkou muèírnu a interiéry zámku.
Yan Panten se do Moravské Tøebové vypravil
z osobního zájmu pøi své pracovní návštìvì
šlechtitelù v Litomyšli. Prohlídka pamìtihodností
zaujala zvláštì jeho manželku, která má historii
jako svùj koníèek. Moravskou Tøebovou byla
nadšena.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Intenzivní vùnì z udírny
firmy Miltra B
V provozovnì firmy Miltra B, s.r.o. v Moravské Tøebové probíhá uzení sýrù v zaøízení
udírny o výkonu 7,5 kW s palivem bukové
štìpky. V roce 2005 byla na Mìstském úøadì
M. Tøebová øešena zpráva o obtìžujícím
štiplavém dýmu vycházejícím z této udírny.
Provozovatel závodu byl vyzván k pøezkoumání možného snížení vlivù pøíliš
intenzívní vùnì na okolí. V té dobì zjištìné
nabídky instalace filtrù a podobných
technologií pøesahovaly možnosti firmy. Podle
zákona o ochranì ovzduší (86/2002 Sb.) je
udírna zaøazena do kategorie malých zdrojù,
tedy vztahují se na ni povinnosti vyplývající
z §12, které byly posouzeny jako plnìny.
Bìhem roku 2006 bylo na základì podnìtu
zahájeno správní øízení ve stejné vìci –
obtìžování okolí dýmem z udírny. Ze strany
firmy Miltra B, s.r.o. byl od odborné firmy
vyžádán návrh a realizace opatøení, z nichž
vìtší význam mìlo vyvýšení komína o 2 m
a instalace ventilátoru, který má za úkol zvýšit
rychlost úniku spalin a zároveò jejich èásteèné
øedìní. Zároveò byla ze strany firmy pøizvána
Èeská inspekce životního prostøedí Hradec
Králové, která ovìøila technickou konstrukci
zaøízení a používání nekontaminovaných
bukových pilin jako palivo. Autorizovaným
mìøením úèinnosti spalování a množství
vypouštìných látek bylo potvrzeno, že mìøený
zdroj vyhovuje platným emisním limitùm.
V souèasné dobì byla provedena instalace
druhého ventilátoru, který vhání tlakový
vzduch a dochází k úèinnìjšímu øedìní dýmu,
tedy i k jeho vìtšímu rozptýlení po okolí.
Pøesto stále mùže docházet k vnímání pøíliš
intenzívní vùnì z udírny z dùvodu nepøíznivých atmosférických podmínek, inverzním
stavùm ovzduší, které není možné ovlivnit.
Veronika Cápalová, koordinátorka
projektu Zdravé mìsto a místní agendy 21
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Prodají byty, získají peníze na investièní akce
Moravskotøebovští zastupitelé schválili na zastupitelstvu mìsta smìrnici týkající se prodeje domù a
bytù v majetku mìsta. „Já i moji kolegové z rady
mìsta i zastupitelstva jsme si vìdomi, že stav bytù a
jejich správa neodpovídá požadavkùm a pøáním
nájemcùm, ale ani jejich majiteli, tedy mìstu. Je to
výsledek mnohaletého hospodaøení a v tuto chvíli to
již nelze zpìtnì napravit bìhem chvilky,“ vysvìtluje
starosta mìsta Josef Ošádal. Dodává: „Zkušenosti
z mnoha jiných mìst a obcí, kde k podobným
prodejùm došlo, hovoøí naprosto jasnì a jednoznaènì. Ve chvíli, kdy se vlastnictví pøenese pøímo
na obyvatele bytu a tito vlastníci vytvoøí právnické
uskupení, napø. spoleèenství vlastníkù, zaène témìø
okamžitì správa bytù fungovat a po nìjakém relativnì krátkém èase se zaène radikálnì mìnit i vzhled
tìchto bytù, celých vchodù a domù. Pocit vlastnictví
èehokoliv vede pøirozenì k tomu, že si pøíslušné vìci
èlovìk více váží, stará se o ni a zajímá se o všechny
záležitosti s touto vìcí související. Stejnì je tomu
i v pøípadì bytù.“ Podle slov starosty chce mìsto
novou smìrnicí dát možnost obèanùm odkoupit byty
do svého vlastnictví a zároveò tak získat potøebné
finance na investièní akce, které jsou v plánu na
pøíští rok. Prodávat by se mìlo kolem ètyøi sta bytù
ve vlastnictví mìsta.
„Každý nájemník tohoto bytu nebo domu bude
obeslán a informován o zámìru prodeje. Nabídka
prodeje, kterou nájemce dostane, bude obsahovat
nabídku ke koupi domu a pøíslušných pozemkù,
Smìrnici zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová,
kterou se stanoví pravidla pro prodej bytových domù
a jednotek, popis prodávaného domu, cenu domu,
vèetnì ceny zastavìného pozemku a pøípadných
pozemkù tvoøících jeden funkèní celek s prodávaným
domem a zpùsob jejího výpoètu,“ informuje vedoucí
odboru majetku mìsta a komunálního hospodáøství
Viera Mazalová.
Prodávat se nebudou byty a domy, které byly
vystavìny za pomocí dotaèních titulù. V tìchto
pøípadech se mìsto zavázalo smlouvou k ponechání
objektù v majetku mìsta obvykle na dobu 20 let od
doby výstavby. „Tyto objekty bude možné zaøadit do
prodeje po uplynutí této lhùty. V majetku mìsta
zùstane i 179 bytových jednotek v historickém centru
mìsta, tj. nám. T. G. Masaryka, ul. Bránská a ul.
Svitavská. Dále jsou ponechány objekty na ul.
Školní. Jedná se o byty velikosti 1+1, kde v souèasné
dobì bydlí starší obyvatelé a dále jsou tyto objekty
využívány pro pøidìlování bytù mladým párùm, které
zakládají rodinu. Prodej se nedotkne ani objektu na
ul. Farní è.o. 1 a Boršova è. p. 73,“ sdìluje úøednice
z odboru majetku mìsta Andrea Drozdová Šramová.
Návod na výpoèet ceny bytu (jednotky)
Prodejní cena bytového domu je tvoøena souètem
cen bytù a nebytových prostor v pøíslušném domì a
ceny pozemkù, kde cena bytu nebo nebytového
prostoru je stanovena dle vzorce: CB = CJ x P x k1 x
k2 x k3 kde CJ je jednotková cena dle tab. è.1; P je
celková podlahová plocha bytu nebo nebytového
prostoru a k1 je koeficient stáøí domu (pøípadnì doba
od poslední celkové rekonstrukce domu):
k1 = 1,00 pro stáøí domu 0-24 rokù
k1 = 0,95 pro stáøí domu 25-49 rokù
k1 = 0,90 pro stáøí domu 50-79 rokù

k1 = 0,80 pro stáøí domu 80 rokù a více
k2 je koeficient konstrukce domu:
k2 = 1,00 u cihlových domù
k2 = 0,90 u panelových domù bez výtahu
k2 = 0,85 u panelových domù s výtahem
k2 = 0,55 u domù typu Okal
k3 je koeficient zhodnocení:
k3 = 1,15 v pøípadì, že byla v posledních 5 letech pøed prodejem provedena celková komplexní
rekonstrukce bytu, nebo zásadní oprava domu
spoèívající v celkové rekonstrukci ZTI, nebo
elektroinstalace nebo výmìnì støešní krytiny, nebo
celkové opravì fasády domu
k3 = 1,25 v pøípadì, že bylo v posledních 5 letech pøed prodejem provedeno zhodnocení sestávající ze dvou èi více druhù rekonstrukcí èi
zásadních oprav uvedených výše
k3 = 1,00 v ostatních pøípadech
Prodejní cena bytového domu je tvoøena souètem
cen jednotlivých bytù. Cena bytu (jednotky) vychází
z jednotkové ceny podle tabulky x podlahové
plochy bytu x koeficientu stáøí domu (pøípadnì doba
od poslední celkové rekonstrukce domu) x koeficientu konstrukce domu x koeficientu zhodnocení.
K prodejní cenì jednotky, v níž je zahrnuta i cena
spoluvlastnického podílu ke spoleèným prostorám
domu se pøipoète cena pomìrné èásti pozemku dle
velikosti spoluvlastnického podílu na spoleèných
èástech domu.
Kategorie bytu
Jednotková cena pøi prodeji
bytového domu jednotky
Byt
5.000 Kè/m2 5.200 Kè/m2
Byt se sníženou kvalitou2.300 Kè/m2 2.700 Kè/m2
Nebytové prostory
5.000 Kè/m2 5.000 Kè/m2
Volné byty
6.000 Kè/m2 8.000 Kè/m2
Garáže, kotelny
2.500 Kè/m2 3.000 Kè/m2
Oproti minulému roku napø. klesne cena u bytové
jednotky z 6.000 Kè na 5. 200 Kè/m2 a zvedne u nebytových prostor z 1.500 Kè na 5.000 Kè/m2.
Prodejní ceny stavebního pozemku jsou schváleny
v èásti obce Boršov na 120 Kè/m2, v èásti obce
Mìsto, Pøedmìstí, Sušice, Udánky na 270 Kè.
Prodejní cena pozemku tvoøícího s domem jeden
funkèní celek v èásti obce Boršov je 70 Kè/m2,
v èásti obce Mìsto, Pøedmìstí, Sušice, Udánky je
120 Kè.
Prodej bytù bude provádìt specializovaná firma,
která zabezpeèí veškeré úkony spojené s pøevodem
jednotek, a zároveò zajistí marketingový prùzkum,
zprostøedkování a poradenství tj. zajištìní odborného, právního a finanèního poradenství pro nájemníky a navržení optimálního postupu realizace
prodeje ze strany nájemníkù. V pøípadì, že se bude
jednat o zakládání právnických osob (družstev) z øad
nájemníkù, mìla by vybraná firma zajistit zpracování dokumentace, svolání a øízení ustavujících
valných hromad, resp. èlenských schùzí, zajištìní
registrace do obchodního rejstøíku a daòové
registrace. „Samozøejmì by mìla zajistit zpracování
kupních smluv a provedení zápisù a zmìn v katastru
nemovitostí. Na tuto specializovanou firmu bude
vyhlášeno výbìrové øízení. Prodej bude zahájen po
jejím výbìru.,“ dodal Ošádal. K prvním prodejùm
by mìlo dojít v rozmezí 4 - 5 mìsícù.

Bytová agenda ve správì technických služeb
Od 1. 1. 2008 pøevezmou Technické služby
Moravská Tøebová s.r.o. správu nemovitostí v majetku mìsta Moravská Tøebová. „Nájemníci
mìstských bytù se nemusí nièeho obávat. Budou
všichni osobnì informováni o této zmìnì a službách,
které budeme poskytovat. Pøièemž cena tìchto úkonù
se nezmìní. Smlouvy se i na dále budou uzavírat
prostøednictvím mìsta,“ vysvìtlila øeditelka
technických služeb Gabriela Horèíková. Radní se k
tomuto kroku rozhodli kvùli zvyšujícímu se poètu
stížností na služby poskytované Správou nemovitostí
a vypovìdìli mandátní smlouvu s touto spoleèností.
„Jsem pøesvìdèen, že dojde ke zkvalitnìní služeb,
péèe o budovy a majetek mìsta. Údržbu bytového
fondu zajistí technické služby svými pracovníky.
Dojde tak ke snížení nákladù na nutné opravy, které
doposud vykonávaly firmy,“ øíká místostarosta mìsta
Miloš Izák.
Jediná zmìna, která èeká obyvatele mìstských bytù
je zdražení nájemného podle zákona o regulovaném
nájemném. Mìsíèní nájemné se zvýší za 1m2
podlahové plochy bytu pro období od 1. 1. 2008 do
31. 12. 2008 v Moravské Tøebové pro byt do 31. 12.

2006 vedený jako byt s Zvýšení nájemného za 1m2
regulovaným nájemným I. kat. 24,56 Kè/m2
o 27,80 % (5, 34 Kè)
regulovaným nájemným II. kat. 21,28 Kè/m2
o 37,40 % (5,79 Kè)
neregulovaným nájemným I. kat. 31,75 Kè/m2
o 12,40 % ( 3,50 Kè)
neregulovaným nájemným II. kate. 29,56 Kè/m2
o 16,60 % (4,21 Kè)
Pro byt se sníženou kvalitou do 31. 12. 2006
vedený jako byt s
Zvýšení nájemného za 1m2
regulovaným nájemným III. kategorie 17,80
Kè/m2
o 42,50 % (5,31 Kè)
regulovaným nájemným IV. kategorie 15,05
2
Kè/m
o 16,60 % (5,34 Kè)
„Nájemné se neustále zvedá, ale na správì bytù
a službách se to prozatím neukázalo. Není to vidìt
ani na údržbì nemovitostí. Snad se to pøevedením na
technické služby zlepší,“ øíká obyvatelka jednoho
z bytù. Toto zvýšení se dotkne 550 bytových jednotek v majetku mìsta a bylo schváleno radou mìsta
23. 7. 2007. Pavlína Horáèková, tisk. mluvèí mìsta
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Pùjèky z fondu rozvoje bydlení novì v roce 2008
Mìsto Moravská Tøebová od roku 1997 poskytovalo pùjèky z fondu rozvoje bydlení majitelùm domù
a bytù na území mìsta. Podstatným zdrojem finanèních prostøedkù byla návratná pùjèka od státu,
kterou je tøeba splatit v tomto období. Tím se zásadnì zmìnily podmínky pro další práci s fondem a po
deseti letech tedy bylo potøebné rozhodnout, jak bude mìsto dále postupovat.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva mìsta volení zástupci rozhodli, že fond rozvoje bydlení bude
k poskytování pùjèek zachován i pro další období. Byla schválena smìrnice mìsta Moravská Tøebová
è. 11/2007, kterou se stanoví pravidla èerpání finanèních prostøedkù z tohoto fondu. Jedná se o formální
krok, nebo bylo nutno zrušit døíve platnou obecnì závaznou vyhlášku mìsta.
Nadále platí, že pùjèky lze poskytnout majiteli domu èi bytu (nikoliv napøíklad ve prospìch nebytového prostoru èi podnikatelského zámìru) a to úèelovì takto:
a

kód úèel
01 Obnova støechy (krytina a konstrukce) na 1 dùm starší 20 let
02 Zøízení plyn., elektr., nebo jiného ekologicky
vhodného vytápìní ve stávajícím domì
04 Dodateèná izolace domu proti spodní vodì, stáøí nad 10 let
05 Obnova fasády domu starší 10 let vèetnì
klempíøských a otvorových prvkù
06 Zateplení obvodového pláštì domu staršího 5 let
08 Zøízení èi rekonstrukce kanalizaèní pøípojky pro pøipojení
objektu na mìstskou kanalizaci vèetnì likvidace
stávajícího septiku nebo jímky
09 Vybudování WC, koupelny nebo sprch. koutu
v obytné budovì, kde dosud není
51 Pùdní nástavby bytù rušící plochou støechu
52 Vestavby bytu do pùdního prostoru
53 Pøístavba bytu nebo jeho èásti - rozšíøení pùdorysu
54 Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domì
55 Rekonstrukce balkonu

lhùta spl. úrok
3 roky
6% p.a.
3 roky
6% p.a.

horní hranice
do 40 tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 40 tis. Kè na 1 byt.jedn.

2 roky
4 roky

6% p.a.
6% p.a.

do 20 tis. Kè 1 dùm
do 80 tis. Kè na 1 byt.jedn.

3 roky
3 roky

6% p.a.
3% p.a.

do 40 tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 20 tis. Kè na 1 byt.jedn.

3 roky

6% p.a.

do 50 tis. Kè na 1 byt.jedn.

6 let
6 let
6 let
4 roky
2 roky

6% p.a.
6% p.a.
6% p.a.
6 % p.a.
6 % p.a.

do 250tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 100tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 100tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 50 tis. Kè na 1 byt.jedn.
do 20 tis. na 1 byt. jedn.

Z uvedeného výètu je zøejmé, že je možné èerpat pùjèku novì k rekonstrukci bytového jádra, balkonu,
zøízení èistièky - tím mìsto reaguje na požadavky zájemcù o pùjèku. Pøi stanovení výše úrokù bylo
pøihlédnuto k podmínkám stávajícího úvìru mìsta na bytovou výstavbu a k situaci v oblasti pùjèek
obecnì. Podmínky výbìrového øízení je oprávnìna upøesnit rada mìsta. Smìrnice v plném znìní je
uveøejnìna na internetových stránkách mìsta a bude k dispozici v Obèanském informaèním centru
v budovì úøadu na ulici Olomoucké. Podrobnìjší informace obdržíte také u vedoucí odboru kanceláøe
starosty a tajemníka, tamtéž.
JUDr. Jana Blahová, vedoucí odboru kanceláø starosty a tajemníka

Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy na adresu:
MT zpravodaj, nám. T.G.M. 29, MT
nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz
Na sídlišti Západní dochází
k tomu, že namísto pùvodního osvìtlení došlo k instalaci
nìkolikanásobnì vyššího
poètu nových lamp, aniž by
souèasnì došlo ke snížení
výkonu jednotlivých lamp.
To vede nejen k energetickému plýtvání, ale pøedevším
nadmìrnému a souèasnì zcela zbyteènì
vytváøenému svìtelnému smogu v této klidové
èásti mìsta. Zkuste se zeptat osob bydlících
v nižších patrech bytových domù na jejich
spokojenost s vysoce výkonnými novými
lampami, které jim i pøes zatažené žaluzie
intenzivnì svítí do jejich bytù. Instalace
nového osvìtlení navíc probíhá i na místech,
kde dle základních urbanistických pouèek
stálé osvìtlení nemá své místo - ve vnitøních
blocích mezi panelovými domy (napø. mezi
panelovými domy v ulicích Holandská a Jiráskova).
Instalace nových sloupù veøejného osvìtlení je
souèástí projektu regenerace panelového sídlištì.
Nové sloupy jsou již vybaveny úspornými
žárovkami, tedy navýšení spotøeby elektrické
energie není nijak vysoké. V lokalitì, o které
mluvíte, bude vybudováno dìtské høištì s pøístupovými chodníky. Tyto chodníky budou
využívat i chodci ve veèerních a noèních
hodinách a jistì budou rádi, když uvidí, kudy
jdou.
Všiml jsem si, že strážníci MìP velmi èasto
mìøí rychlost v úseku Sušice - silo. Je to urèitì
silnice s nejvìtší nehodovostí ve mìstì podle
dopravního znaèení 20 km/h. Pøivítal bych,

kdyby byli strážníci více vidìt v dobì okolo 14.
hodiny na køižovatce u obchodního domu
Kubík.
Zcela s vaší kritikou souhlasím. I já si myslím, že
máme ve mìstì mnoho jiných míst s velkým
pohybem chodcù a pøedevším dìtí, kde je
èasté mìøení rychlosti plnì na místì. Rozhodnutí
o èastìjším mìøení rychlosti vozidel mìstskou
policií na pøíjezdové komunikaci k prùmyslové
zónì v Sušicích padlo na jednání zastupitelstva
dne 29. 10. 2007 po stížnostech nìkterých
místních obèanù. Usnesení zastupitelstva by se
mìla plnit.
Z místního i krajského tisku jsem pochopil, že
zøejmì míníte vážnì budovat z bývalé
nemocnice kongresové centrum. Jsem
pøesvìdèen, že takovou vìc by mìli rozhodnout obèané mìsta, ovšem po dodání
potøebných informací. Mám na mysli náklady,
které u takové legrace urèitì pøesáhnou 150
milionù Kè. I kdyby mìsto získalo 40 %
evropských dotací, zbyde na mìsto, tedy na
nás 90 milionù Kè. K tomu je nutno pøipoèíst
provozní náklady, roènì øeknìme 12 milionù
Kè. I když pøipustím, že provoz pøinese i nìjaké pøíjmy, rozhodnì nedosáhnou provozních
nákladù. Stejné platí pro zámek a muzeum.
Má-li se naše mìsto neúmìrnì zadlužit, pak
rozhodnutí nechte na nás, obèanech a nechtìjte si budovat nákladný pomník.
Kanalizace v Boršovì, Udánkách a Sušicích by
pro nás byla urèitì vìtším pøínosem.
Rozšíøení kanalizaèní sítì v okrajových místních
èástech mìsta je pøipravováno. Naopak
rozhodnutí o rekonstrukci bývalého dìtského
oddìlení nemocnice na hotel a kongresové
centrum zatím nepadlo a bude projednáváno na
jednání zastupitelstva v mìsíci lednu. Pokud by
se však tato investièní akce realizovala, nikdy
nebude hotel provozovat mìsto.
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Nový režim provozu
v historickém centru mìsta
Jak již bylo avizováno, od nového roku bude
upraven režim provozu na komunikacích
v historickém centru mìsta. Centrum zùstane
zónou s dopravním omezením, jako dosud
budou moci vozidla stát pouze na místech
oznaèených jako parkovištì. Novinkou bude
vyznaèení tzv. zóny „TEMPO 30“, kdy bude
rychlost vozidel v historickém centru mìsta
omezena na nejvyšší dovolenou rychlost 30
km/hod. V celém centru mìsta bude na
køižovatkách platit pøednost zprava, zmìní se
tedy znaèení na nám. T. G. Masaryka oproti
souèasnému stavu (pozn. na nìkterých
køižovatkách platí pøednost zprava už nyní,
viz køižovatky na ulicích Marxova a Bránská,
jak si mnohdy neuvìdomují nìkteøí
motoristé). Tato úprava by mìla zpomalit
vozidla èasto neukáznìných øidièù v této
oblasti, kde je zvýšený pohyb chodcù. Další
zmìnou bude úprava provozu vozidel na
ulicích Zámecká a Ztracená. Tyto ulice budou
novì pouze s jednosmìrným provozem, navíc
na nich bude vyznaèena možnost podélného
stání po zaplacení poplatku v parkovacím
automatu, na ulici Zámecké po pravé stranì,
na ulici Ztracené po levé stranì. Ve støedu
mìsta se tedy zvýší poèet parkovacích míst.
Kromì jmenovaných ulic bude povoleno
parkování vozidel na vnitøní stranì nám.
T. G. Masaryka, a to podélnì na severní a
západní stranì. Bude osazen nový parkovací
automat na ulici ÈSA, jeden stávající
parkovací automat bude pøesunut blíže ke
vjezdu na nám. T. G. Masaryka. Ulice
Poštovní a Hvìzdní nebudou prùjezdné
tìmito ulicemi nebude možno vjet na nám.
T. G. Masaryka, budou oznaèeny jako slepé
pozemní komunikace. Novì bude povolen
vjezd do ulic Marxovy a Farní a to pouze pro
vozidla dopravní obsluhy. Toto opatøení by
mìlo zamezit prùjezdu vyššího poètu
automobilù a jejich neoprávnìného parkování
v tìchto ulicích.
Ing. Petr Václavík,
vedoucí odboru dopravy

Výsledky ankety na
využití bývalé kotelny
Zaèátkem mìsíce øíjna 2007 byla vyhlášena
anketa pro obèany bydlící na sídlišti Západní,
aby se vyjádøili k vhodnému využití prostoru
bývalé kotelny na ulici Holandské è. 5. Tímto
zpùsobem se mohli aktivnì podílet na
pøípravì a následném zlepšení kvality
bydlení v této lokalitì. Vytištìno bylo celkem
1500 ks anketních lístkù. Vyplnìno a odevzdáno bylo 214 ks.
Z výsledkù ankety vyplynulo, že by obèané
této lokality v prostorách bývalé kotelny
pøivítali zaøízení pro dìti, zvláštì pak dìtské
centrum se zájmovými a sportovními
kroužky pro dìti. Pro toto zaøízení hlasovalo
62 obèanù. Na druhém místì byly rekondièní
a regeneraèní služby jako jsou masáže,
solárium, fitness nebo solná jeskynì. Pro tuto
možnost hlasovalo 50 obèanù. 21 hlasù bylo
také pro zbudování multifunkèního centra
s obchody, službami a nabídkou možností
pro aktivní využití volného èasu.
Jako jiné možnosti, než které jim byly dány
uvádìli respondenti napø. poboèku pošty
s bankomatem, rychlé obèerstvení, motokrosový areál nebo sbìrnu a èistírnu prádla.
Dotazníky, který byly špatnì vyplnìné nebo
nesmyslné nebyly do tohoto vyhodnocení
zaøazeny. Radní mìsta schválili dne 26. 11.
zámìr prodeje této nemovitosti s tím, že pøi
výbìru nového vlastníka bude pøihlédnuto
k výsledkùm dotazníkové ankety.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Kolik nás je
V informaèním systému Mìstském úøadì
v Moravské Tøebové bylo k 30. 11. 2007
pøihlášeno k trvalému pobytu celkem 11 066
obèanù ÈR a 57 cizincù s povolením k trvalému
pobytu na území Èeské republiky. Celkem je
tedy v Moravské Tøebové evidováno na trvalém
pobytu 11 123 osob.
Za mìsíc listopad se v Moravské Tøebové
narodilo 9 dìtí a zemøelo 13 obèanù,
pøistìhovalo se 11 obyvatel a odstìhovalo se 14
obyvatel.

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2007
jsme vzpomnìli
nedožité 37. narozeniny
pana Radka Schustera
z Moravské Tøebové
Vzpomíná
zarmoucená rodina
a kamarádi

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MìP
Provozní doba: nepøetržitý provoz mimo nedìle 7:00- 19:00

OZNÁMENÍ:
Vážení spoluobèané. V pøípadì, že se Vám zatoulá
domácí mazlíèek, nejèastìji to bývá pes, ale stávají
se pøípady, kdy se mìstská policie zaobírala
i odchytem hada, snažte se, prosím, bezodkladnì
kontaktovat mìstskou policii, na kterou se vìtšina
obèanù s touto problematikou obrací. Momentálnì
je pro nás nejtíživìjší problematika volnì se pohybujících psù, jejichž pánièkové se nám mnohdy
ozvou až ve chvíli, kdy je pes umístìný v útulku.
Takovéto pøípady se samozøejmì majiteli, který se
neozve dostateènì brzy, znaènì prodraží.
Statistika za období 15. 11. - 14. 12. 2007
Nerozhodný zápas
16. 11. v ranních hodinách øešila hlídka MP potyèku
mezi dvìma hosty restaurace na ulici ÈSA, kteøí
zakonèili své pøátelské posezení u piva rvaèkou na
ulici. Hlídka mladíkùm zabránila v dalším vzájemném ubližování, a jelikož nebylo možno na místì
zjistit, kdo rvaèku zaèal a kdo je poškozený, øešila

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

Sexuální zvrhlíci
Na konci listopadu obvinil policejní komisaø tøi
muže ve vìku sedmnáct, osmnáct a devatenáct let
z Jevíèska z trestného èinu znásilnìní, spáchaného
ve spolupachatelství. Dne 19. 11. 2007 pøed osmou
hodinou veèer poté, co jeden z mladíkù pozval
patnáctiletou dívku na schùzku, ji v jedné z obcí na
Jevíèsku podezøelí po vzájemné domluvì za použití
násilí zavlekli do osobního vozidla. Dívku odvezli
na nedalekou místní komunikaci, kde ji všichni
spoleènì násilím svlékli a dva starší mladíci ji
následnì znásilnili. Dalším šetøením kriminalisté
zjistili, že prostøední z podezøelých již v bøeznu
2006, aèkoliv vìdìl, že dívce ještì nebylo patnáct
let, pøimìl dívku k pohlavnímu styku. Toto jednání
mu navíc vyneslo obvinìní z pohlavního zneužívání.
Šibal mlsal za pìt prstù
V noci z 26. 11. na 27. 11. v Moravské Tøebové
neznámý pachatel rozbil sklenìnou výplò vstupních
dveøí prodejny potravin, kde odcizil cigarety,
sladkosti a finanèní hotovost. Majiteli prodejny byla
zpùsobena škoda témìø za 7 tis. Kè.
Podfuk mu nevyšel
Z trestného èinu podvodu je podezøelý tøiatøicetiletý
muž z Moravské Tøebové. Muž v øíjnu roku 2005
uzavøel s finanèní spoleèností smlouvu o úvìru,
vybral èástku 15 tis. Kè, avšak následné splátky
nehradil. Za tento èin mu hrozí trest odnìtí svobody
až na dva roky.
Násilník skonèil na záchytce
Na Moravskotøebovsku v sobotu 1. 12. 2007 pøed
osmou hodinou veèerní oznámila telefonicky
osmaètyøicetiletá žena napadení svým druhem. Poté,
co policisté vyjeli na místo, zjistili, že se nejedná
o první útok na poškozenou. Dvaaètyøicetiletý muž
je podezøelý z toho, že od srpna roku 2007 opakovanì slovnì i fyzicky napadal, zejména pod vlivem
alkoholu, svou družku i její dva dospìlé syny. Násilí
v rodinì se stupòovalo od nadávek pøes výhrùžky
fyzickou likvidací až ke škrcení poškozené. Policisté
okamžitì násilníka na deset dní vykázali ze spoleènì
obývaných prostor domu. Vzhledem k tomu, že
provedenou dechovou zkouškou byla u podezøelého
zjištìna hladina alkoholu v krvi 2,57 promile, byl
násilník pøevezen policejní eskortou do Protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích. Policejní
komisaø mu druhý den sdìlil obvinìní z trestného
èinu týrání osoby žijící ve spoleènì obývaném bytì
nebo domì. Vìc nadále šetøí služba kriminální
policie a vyšetøování ve Svitavách.
Zašel si do pálenice pro slivovici
Dosud neznámý pachatel vnikl v období 2.-3. 12. do
bývalého pivovaru v Jevíèku, kde se v souèasné
dobì nachází pálenice. Po vypáèení okna vnikl do
kanceláøe majitele, kde odcizil 6 litrù slivovice,
poèítaèovou techniku a finanèní hotovost. Svým
jednáním dosud neznámý pachatel zpùsobil pìta-
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dvacetiletému majiteli firmy škodu za témìø 59 tis.
Kè. Policisté po pachateli pátrají. Pachateli hrozí až
dvouletý trest odnìtí svobody.
Vysál všechnu naftu
Policisté z oObvodního oddìlení Policie Èeské
republiky v Moravské Tøebové v úterý 4. 12. 2007
zahájili úkony trestního øízení pro trestný èin
krádeže vloupáním proti dosud neznámému
pachateli, který z pondìlí 3. 12. kolem 16:00 do
úterý 4. 12. do 07:10 na ulici Svitavské vypáèil
víèko nádrže pásového bagru CAT 317BL a z nádrže
odèerpal naftu za 6 tis. Kè.
Opilé dìti byly pøedány rodièùm
V pátek 7. 12. 2007 byla v Moravské Tøebové zahájena preventivnì bezpeènostní akce zamìøená na
kontrolu podávání alkoholických nápojù mládeži
a pátrání po osobách v celostátním pátrání. Policisté
z obvodního oddìlení Policie ÈR ve Svitavách
spoleènì s moravskotøebovskými mìstskými strážníky a zástupci Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
do pùlnoci zkontrolovali osm restaurací. Celkem
bylo kontrole podrobeno asi 105 osob. U ètrnácti
mladistvých bylo zjištìno požití alkoholu. Podnapilé
dìti byly následnì pøedány zákonným zástupcùm, s
nimiž vìc projednají pracovníci odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu v Moravské
Tøebové. Protiprávní jednání provozovatelù restaurací a dalších osob bude nadále øešit správní orgán
MìÚ v Moravské Tøebové. Podobnì zamìøené akce
policisté jistì brzy zopakují.
Opilý chodec spadl pod auto
Ve støedu 12. 12. kolem 14:30 na ulici Lanškrounská
v Moravské Tøebové došlo k nehodì tím zpùsobem,
že pìtapadesátiletý chodec pod vlivem alkoholu táhl
ruèní vozík. Pøi pøecházení komunikace chtìl vozík
otoèit, zakopl a upadl pod neznámé rozjíždìjící se
vozidlo a došlo ke støetu. Po dopravní nehodì øidiè
s vozidlem odjel. Celý incident byl oznámen na
policii až v 19:20. Pøesto byla u chodce provedena
dechová zkouška s pozitivním výsledkem 1,5
promile alkoholu v dechu. Muž se policistùm
pøiznal, že alkohol požil jak pøed, tak i po nehodì.
Pìtapadesátiletý muž z Moravskotøebovska utrpìl
lehké zranìní a po ošetøení ve svitavské nemocnici
byl propuštìn do domácího léèení.

Podìkování
Ráda bych touto cestou podìkovala kolektivu
v Domì dìtí a mládeže za jejich obìtavou,
odbornou a velice nápaditou práci s dìtmi.
Možná si leckdo z nás neuvìdomuje, že Dùm
dìtí a mládeže reaguje na každé prázdniny,
jejichž termín leckdy rodièe pøekvapí. Pomáhají
úèelnì vyplòovat volný èas našich dìtí, které se
pak do tohoto témìø rodinného prostøedí rádi
vrací.
Jana Fabianová

hlídka MP hrdinství obou zúèastnìných, kteøí opustili své kolbištì v pøátelském obìtí, dle pøestupkového zákona.
Zneèištìné komunikace na sídlišti Západní
Vzhledem k probíhající druhé etapì regenerace
sídlištì Západní se zaèalo stávat pravidlem, že jen
stìží se dalo pøejít z jednoho chodníku na protìjší
nebo na protilehlé parkovištì, zejména pak na ulici
Høebeèské a Holandské, tak by se èlovìk nemusel
brodit po kotníky v rozmáèeném blátì. Po upozornìní na tento neúnosný stav zaèala okamžitì mìstská
policie jednat s vedoucím stavby a mužem,
zabezpeèujícím stavební dozor. Po vzájemné dohodì
bylo zajištìno èásteèné odstranìní nánosu bláta
z vozovky a další kompletní úklid. Vzhledem ke
zkrášlení celého sídlištì a k nepøízni poèasí bylo
nutno projevit i jistou dávku tolerance, za kterou
místním obyvatelùm dìkujeme.
Podìkování
24. 11. v 04:30 hod. byla hlídka MP pøivolána zodpovìdným mužem, kterému není lhostejný vandalský
pøístup nìkterých spoluobèanù, na ul. B. Nìmcové,
kde sám zabránil ètyøèlenné skupinì mladíkù v nièení
plotù ohranièujících místní zahrádky. Za tento
hrdinský èin patøí uvedenému muži podìkování.
Zabezpeèení dopravní nehody
Dne 26. 11. v 18:25 hod. zabezpeèovala hlídka MP
místo dopravní nehody, která se stala na køižovatce
silnice I/35 v místì odboèky na Moravskou
Tøebovou smìrem k Mìstské prùmyslové zónì.
Chovejme se ke starším spoluobèanùm dùstojnì
Žena ve vìku 77 let oznámila hlídce MP, že vyplatila
ženì, která jí byla nìkolikrát nakoupit a pomáhala
s úklidem, finanèní hotovost na základì dohody, že
jí tato osoba opìt nakoupí a nákup pøinese. Vzhledem k situaci, kdy se žena již nìkolik dní neukázala
ani s nákupem a ani s penìzi, byla o celé záležitosti
informována mìstská policie. Na základì faktu, že
poškozená znala pouze jméno a pøíjmení ženy, která
nedostála svému závazku, zjistila hlídka MP další
náležitosti vedoucí ke zjištìní bydlištì uvedené
osoby. Tato žena byla hlídkou pøevezena do místa
bydlištì poškozené, kde došlo k dohodì obou stran
o vyrovnání za uvedené služby a navrácení zbytku
finanèní hotovosti za pøítomnosti mìstské policie.
Poctivý obèan našeho mìsta
O skuteènosti, že poctivost je stále jedna z lidských
vlastností, se pøesvìdèila hlídka MP v Mor. Tøebové
dne 13. 12. 2007, kdy poctivá obèanka našeho mìsta
odevzdala hlídce MP nalezenou penìženku s
finanèním obnosem, prùkazem totožnosti, platební
kartou a dalšími drobnostmi, které pøi ztrátì dokáží
lidem znaènì znepøíjemnit život. Hlídka MP
okamžitì vyhledala šastnou majitelku penìženky,
které nález odevzdala. Ženì, která penìženku
nalezla a bez zaváhání kontaktovala policii, patøí
naše úcta a podìkování.
UPOZORNÌNÍ:
Vzhledem k faktu, že se v tomto èase zaèíná brzy
stmívat, upozoròuje mìstská policie obèany
cyklisty, dojíždìjící do svého zamìstnání na
jízdním kole na skuteènost, že podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou povinni
užít pro jízdu pøi snížené viditelnosti odpovídajícího osvìtlení, èímž pøispívají zejména k vlastní
bezpeènosti. Pøi nedodržení tìchto pravidel budou
pøípadné nedostatky øešeny dle pøestupkového
zákona.
Karel Bláha, velitel MìP

Technické služby informují
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel: 461 316 509
e-mail: reditel@tsmt.cz
www.tsmt.cz

Správa mìstských bytù
Informace pro obèany ohlednì hlášení závad,
informací o vyúètování, zmìn záloh apod. jsou na
tìchto kontaktech: Správa bytù (zmìny v navýšení
záloh, zmìny v poètu osob a pokladna)
Renata Suchá - sucha@tsmt.cz, tel: 461 316 509
Kateøina Horáková - horakova@tsmt.cz, tel: 731
449 278, 461 316 509
Opravy objektù a správa nebytových prostor
Michal Novotný - novotny@tsmt.cz, tel: 461 316
509, 736 779 368 - havárie
Úøední dny:
Pondìlí-Pátek 7:00-11:00 a 12:00-16:00 hodin.
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Z jednání zastupitelstva mìsta dne 10. 12. 2007
Zastupitelstvo mìsta schválilo:
ü
Pøedloženou smìrnici mìsta Moravská
Tøebová è. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro
prodej bytových domù a jednotek s variantou A
výše koeficientù v èlánku 4.
ü Pøedloženou obecnì závaznou vyhlášku
è. 5/2007, kterou se mìní a doplòuje obecnì
závazná vyhláška mìsta Moravská Tøebová
è. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù se
sazbou poplatku ve výši 492 Kè/1 poplatníka.
ü
Smìrnici zastupitelstva mìsta Moravská
Tøebová è. 11/2007, kterou se stanoví pravidla
èerpání finanèních prostøedkù z fondu rozvoje

mìsta Moravská Tøebová podle pøedloženého
návrhu s provedenou zmìnou.
Zastupitelstvo mìsta stanovuje:
ü Výši stoèného od 1. 1. 2008 ve výši 23,03 Kè
bez DPH (25,10 vèetnì 9 % DPH).
Zastupitelstvo mìsta bere na vìdomí:
ü Pøedložený materiál o možných lokalitách
pro budoucí prùmyslovou zónu.
Zastupitelstvo mìsta ukládá:
Radì mìsta vyhlásit výbìrové øízení na
realizátora prodeje bytových domù a jednotek dle
smìrnice zastupitelstva mìsta Moravská Tøebová
è. 7/2007, kterou se stanoví pravidla pro prodej
bytových domù a jednotek.
a

a

a

Cena za lepší život
Projekt Zdravé mìsto, pøesnìji jeho èást místní
Agenda 21 získá cenu na Národní konferenci
kvality ve veøejné správì. Ocenìní Ministerstva
vnitra ÈR jako „organizace zvyšující kvalitu
veøejné služby za rok 2007“ si pøevezmou
zástupci mìsta a koordinátorka projektu ve dnech
23.-25. 1. na slavnostním ceremoniálu v Karlových Varech, kde budou prezentovány úspìšné
projekty také z jiných mìst.
Agenda 21 je rozsáhlý dokument, který se stal
strategickým plánem rozvoje spoleènosti na
prahu tøetího tisíciletí. Dokument urèil hlavní
smìry omezení negativních projevù naší
civilizace v rùzných oblastech (sociální rozdíly
mezi bohatým a chudým svìtem, nedostatky ve
zdravotní péèi, globální ohrožení životního
prostøedí, expanze lidských sídel, nárùst
populace, atd.). Praktickou aplikaci principù
daných základním dokumentem v místní (obecní,
komunitní) praxi nazýváme místní Agendou 21.
Místní Agenda 21 pøedstavuje uskuteèòování
praktických lokálních projektù ve spolupráci
nejširších zájmových skupin smìøujících k trvale
udržitelnému rozvoji a udržení kvality života na
místní úrovni.

„Základem realizace tohoto projektu v našem
mìstì byla aktivní spolupráce s veøejností se
zohlednìním jejich názorù a s partnerskými
organizacemi, která vedla ke zlepšení
strategického øízení. Dùležitou složkou bylo také
zkvalitnìní života a zdraví obyvatel ve mìstì
a uplatòování principù udržitelného rozvoje
mìsta,“ øíká místostarosta Miloš Izák.
Místní Agenda 21 (MA 21) je proces, který
prostøednictvím zlepšování správy veøejných
vìcí, strategického plánování, øízení a zapojování
veøejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho
aspektech. Proto mìsto Moravská Tøebová
prostøednictvím jednotlivých vlastních aktivit, ale
také aktivit partnerù projektu Zdravé mìsto a MA
21 (místní neziskové a další organizace) usiluje
o vyrovnané míøe dùležitosti sociální oblasti
života, ekonomiky a kvality životního prostøedí.
Povìdomí obyvatel mìsta by se mìlo ubírat
stejným smìrem jako cíle nìkterých spoleèných
kampaní a akcí jako napø. Den zemì, 30 dní pro
neziskové organizace.
Veronika Cápalová,
koordinátorka projektu Zdravé mìsto
a místní Agenda 21

Za kubík vody zaplatíme o 3,40 Kè více
Obyvatelé Moravské Tøebové zaplatí od pøíštího
roku za vodu více. Moravskotøebovská
vodárenská spoleènost zdùvodòuje zdražení
vodného a stoèného rùstem cen energií,
zdražením surové vody a v nìkterých pøípadech i
nutnou modernizací vodovodních sítí.
Lidé vydají za vodné a stoèné 49,90 korun oproti
souèasným 46,50 Kè za kubík vody. "V praxi to
znamená, že prùmìrná rodina zaplatí za rok za
vodu o 124 korun více než dosud," informoval
starosta mìsta Moravská Tøebová Josef Ošádal
s tím, že prùmìrná denní spotøeba vody na
obyvatele na Moravskotøebovsku je nyní 100
litrù. Zvýšením ceny stoèného pøibližnì o pìt
procent, získá mìsto z jeho nájemného devìt
milionù korun, tedy o více než milión korun více
než v roce 2007. „Takto vytvoøené finanèní zdroje
chceme použít na financování projektu na
rozšíøení kanalizaèní sítì v místních èástech
Udánky, Sušice a možná Boršova. Souèastnì
pøipravujeme žádost o využití financí ze
strukturálních fondù Evropské unie v plánovacím
období 2007-2010,“ øekl Josef Ošádal.
Dùvodem pro pøípravu tohoto projektu je závazek
Èeské republiky zajistit odkanalizování obcí nad
dva tisíce obyvatel do roku 2010. Celý projekt je
pøipravován tak, aby spoluúèast mìsta byla co
nejnižší. Samotný spolupodíl bude pro mìsto
znamenat investici v øádu desítek milionù korun.
„Dalším argumentem pro navýšení nájemného ze
stoèného je financování oprav z vytváøeného
plánu a obnovy kanalizaèní sítì na dobu deseti

let, který musí být zpracován letos a kterým se
bude muset mìsto v následných letech øídit,“
informoval starosta a dodal: „Navýšení ceny
stoèného koresponduje se zvýšením cen jiných
zdrojù energií od zaèátku roku. Zásadním
rozdílem je to, že z pøijatého nájemného budeme
moci spolufinancovat realizaci vlastních
investièních akcí, které budou sloužit obèanùm
mìsta v následujících letech.“
Mezi jednotlivými regiony i v rámci krajù však
existují obrovské cenové rozdíly. Napøíklad v
Pardubicích zaplatí lidé za vodné a stoèné 53,17
koruny oproti souèasným 51,10 Kè. Vodu budou
zdražovat i další vodárenské spoleènosti
Pardubického kraje s výjimkou Vysokého Mýta a
Jablonného nad Orlicí. V Chrudimi pøijde od
ledna kubík na 52,85. Naopak v Èeské Tøebové
se bude oproti souèasným 34,23 Kè za kubík
platit asi o dvì koruny více.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pozvánka
10. 1. 2008 od 14.30 do 16.30 hodin
III. ZŠ Kostelní námìstí 21,
Moravská Tøebová
zve budoucí prvòáèky k návštìvì naší školy.
Spoleènì s pohádkovými postavami si
zacvièíte, zazpíváte, namalujete a složíte si
obrázek, budete také pracovat na poèítaèi. Na
závìr každý obdrží vysvìdèeníèko ze všech
pøedmìtù, které Vás v I. tøídì èekají.
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Ze vzpomínek Václava
Maèáta na rok 1945
Cirkus se nekonal
Po velkém vybombardování Drážïan v únoru
roku 1945 se mi podaøilo uniknout z vìznice
„Matylda“, stojící uprostøed mìsta. Mùj útìk
umožnila tlaková bomba, která vyrazila masivní
dveøe mnou v tu dobu obývané cely. Únik
z mìsta byl vzhledem k mému zdravotnímu stavu
obtížný, nebo jsem špatnì vidìl a také proto, že
jsem mìl obleèený kabát z obou stran oznaèený
èerveným trojúhelníkem. Jiní mìli odìvy
oznaèené velkým „J.V.“ znaèící Justic Verwaltung (Jeho Velièenstvo). Stráž, která okamžitì
obstoupila celé mìsto, lehce podle mého odìvu
poznala, že jsem uprchlý vìzeò a samozøejmì mì
opìt spolu s ostatními zadržela. Výmìna obleèení
byla sice možná, ale riskantní, nebo získání
odìvu z mrtvol, kterých bylo na ulicích velké
množství, by bylo pøi pøistižení považováno za
rabování. A tak jsme tedy byli transportování
vlakem do vìznice v Lipsku.
Pøi cestì Lipskem z nádraží do vìznice nás
doprovázela stráž SS. Našemu pochodu pøihlížel
zástup žen a malých dìtí. V jedné chvíli ke mnì
jedno dítì pøibìhlo a ptalo se: „Co tady budete
dìlat?“ Odpovìdìl jsem, že zde zítra bude cirkus,
a se pøijde podívat.
Náš rozhovor pokraèoval jeho další otázkou:
„Kde máte nìjaká zvíøata?“. Na to jsem
odpovìdìl: „Zvíøata jdou vedle nás.“
Dalším dotazùm zabránil dozorce, který chlapce
zahnal zpìt k pøihlížejícím.
Václav Maèát

Záchranáøi v M. Tøebové dìtem
Jak jistì všichni víme, práce záchranáøù je
velice nároèná a mnohdy zachrání nejeden
lidský život. A to si uvìdomili, pøi návštìvì
Rychlé záchranné služby i žáci ze Speciální
školy v Moravské Tøebové.
Ve støedu 21. 11. jim to umožnil vedoucí
Rychlé záchranné služby MUDr. Veselý.
Velice ochotnì vysvìtlil dìtem pravidla první
pomoci a odpovídal na jejich nekoneèné
dotazy. Ukázal jim, jak pracují záchranáøi
v sanitce a dìti si mìly možnost prohlédnout
pøístroj na EKG, na dýchání, nosítka
a ostatní vybavení sanitky. Také jim vyprávìl
o nìkterých konkrétních pøípadech, které se
staly.
A pøi otázce, kterou jsme položili dìtem po
návratu z exkurze: „Co je na svìtì
nejdùležitìjší?“ Všichni odpovìdìly: „No
pøece zdraví!“A to i my Vám pøejeme do
nového roku.
Mgr. Bc. Petra Marossyová
za SZŠ, MŠ a PrŠ

Zajímavá výstava
O výchovnì vzdìlávacím projektu „Mezi pražci
mladìjovské úzkokolejky“, který je realizován
Základní školou Kostelní námìstí Moravská
Tøebová, jsme již nìkolikrát psali. Projekt
probíhá od záøí a vyvrcholil výstavou na
moravskotøebovské radnici. Výstava byla
zahájena slavnostní vernisáží 19. 11. 2007,
pøítomni byli nìkteøí pøedstavitelé mìsta,
zejména nás potìšila úèast pana starosty. Ke
zhlédnutí zde byly fotografie, výtvarné práce
žákù a nádherná lokomotiva, kterou žáci s vyuèujícím výtvarné výchovy vyrobili z papírových
kartonù v témìø skuteèné velikosti. Souèástí
vernisáže byla mikrodivadelní hra Mladìjovská
šamotka. Text hry dìti vytvoøily pøi týdenním
pobytu v Mladìjovì a s chutí si v tomto pøedstavení také zahrály. Výstava trvala do poloviny
prosince. Všichni vìøíme, že projekt je poèátkem
dlouhodobé a zajímavé spolupráce naší školy
a Prùmyslového muzea Mladìjov. Doufáme, že
tato spolupráce pøispìje k prohloubení vztahu
k našemu kraji a jeho kulturnímu odkazu.
Mgr. M. Snášelová
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Pøipravujeme na únor
divadlo

KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Rezervace vstupenek pøijímají Kulturní služby mìsta Moravská
Tøebová výhradnì na základì osobní nebo telefonické domluvy.
Vstupenky si mùžete rezervovat na tel. 461 544 283, 461 311 127,
hromadné rezervace na adrese kultura@ksmt.cz. Rezervace
prostøednictvím e-mailu jsou platné až po zpìtném potvrzení o jejich
pøíjmu.
Rezervace pøijímáme vždy nejdøíve první den v daném mìsíci, pokud
tento den nevychází na víkend èi státní svátek. Rezervované
vstupenky je nutno vyzvednout nejpozdìji TÝDEN PO REZERVACI,
po uplynutí této doby budou vstupenky automaticky vráceny zpìt do
prodeje. Rezervaci, provedenou v den konání pøedstavení, je nutno
vyzvednout nejpozdìji pùl hodiny pøed pøedstavením, i v tomto
pøípadì platí, že po nevyzvednutí rezervované vstupenky putují zpìt
do prodeje.

14.2. ètvrtek

Marc Camoletti - Létající snoubenky
Francouzská komedie. Lásky pøilétají a odlétají, nesmí se ovšem zmìnit letový øád.
Režie: Pavel Trávníèek, hrají: Pavel Trávníèek,
Dana Morávková/Lucie Trnková, Zdenìk
Rumpík, Vilma Frantová, Hana Tunová,
Monika Hladová aj.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè,
pøedprodej od 4. února.

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

pro dìti
17. 1. ètvrtek

Povídání o pejskovi a koèièce
Známé Povídání o pejskovi a koèièce se
v divadélku Julie
Jurištové zmìnilo
v podívání.
Pro MŠ a I.st. ZŠ,
délka pøedstavení cca
50 min.
8.30 a 10.00 hod.,
kinosál, vstupné: 30 Kè
úù

divadlo
26.1. sobota

Noel Coward - Rozmarný duch
Líbezná anglická duchaøská komedie o tom, že
není radno zahrávat si s okultními vìdami,
zvláš když hlavní medium je ponìkud potrhlé
povahy. Pak se lehce mùže stát, že seriózní
muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si
neví rady.

Pozvánka ÈZS

Èeský zahrádkáøský svaz Moravská Tøebová si
Vás dovoluje pozvat na tradièní, již XXVI.
ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES, který se koná
v sobotu 19. 1. 2008 od 20.00 hod v
kulturním domì v Boršovì (odvoz tam i zpìt
zajištìn autobusem).
Pøedtanèení – taneèní skupina manželù
Machálkových. Hudba Domino pana Beyera.
Bohatá tombola, obèerstvení.
Pøedprodej vstupenek od 10. 12. 2007 v prodejnì TISK HRUBÝ, Svitavská 17. Informace
o dopravì pøi prodeji vstupenek. Vstupenka
s místenkou 30 Kè plus 20 Kè.
úúù
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Tajemství
kamenného torza
V zadní, severní èásti parku u muzea, stojí
u cesty zbytek kamenného sousoší, o jehož
pùvodu nebylo do letoška nic známo.
Oslovení tøebovští
rodáci a pamìtníci také
odpovídali na dotazy
rozpaèitì a vìtšinou se
domnívali, že šlo
pùvodnì o sochu nìkterého rakouskouherského státníka,
která byla pøi vzniku
ÈSR v r. 1918 z veøejných míst odstranìna
a ponièena. Jejich
tvrzení podporovala skuteènost, že se na
zbytku sousoší nacházela èást kamenného
orla èi orlice. Vzhledem ke stálé èetným
dotazùm tøebovských obèanù zajímajících
se o historii, zaèala komise památkové
péèe hledat i na tuto záhadu odpovìï.
Porovnávala staré fotografie mìsta, na
kterých byly tøebovské sochy. Nakonec se
podaøilo zjistit, že tento zdobený kámen
byl pùvodnì podstavcem sochy sv.
Floriána na staré tøebovské kašnì na
námìstí. Kdy byla tato kašna postavena se
pøesnì neví. Faktem je, že zde již mohla
existovat za pánù z Boskovic, tedy kolem
r. 1500, nebo toho roku kupuje mìsto od
Jana Šedíka z Kunèiny mìstské láznì na
Bránské ulici „za fortunou“. Podle starých
písemných zpráv se do nich a do nìkterých
mìšanských domù rozvádìla voda již
tehdy rourami z kašny na námìstí za
týdenní poplatek 1 groše. Sochu sv.
Floriána vèetnì jejího podstavce umístilo
mìsto na kašná pozdìji, nìkdy v letech
1730-1750 a zda je dílem tøebovského
sochaøe Pacáka nebo Ignáce Rohrbacha,
budou muset rozhodnout odborníci. Socha
je vysoká 2,36 m a váží jednu a pùl tuny.
Když v r. 1896 zaèala stavba nového
vodovodu, mìstské zastupitelstvo rozhodlo, že nechá vyrobit novou kovovou
kašnu ve slévárnì ve Würtenbergu.

Pozvánka MO ÈSSD

Èeská strana sociálnì demokratická v Moravské Tøebové poøádá 19. l. 2008 v sále „Na
písku“ XVII. spoleèenský ples.
Hraje hudba Mix Band Svitavy, v prùbìhu
veèera vystoupí mim Mgr. Richard Rýda,
bohatá velká i malá tombola, obèerstvení
zajišuje pan David Novák.
Vstupné 60 Kè vèetnì místenky. Zaèátek ve
20.00 hodin. Srdeènì zveme širokou veøejnost!

Režie: Milan Schejbal, v alternacích hrají:
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Lucie Zedníèková/Jana Zenáhlíková, Marcel Vašinka/
Daniel Rous, Zbyšek Pantùèek/Petr Pospíchal,
Marcela Nohýnková/Jana Šulcová, Ludmila
Molínová/Hana Talpová, Mahulena Boèanová/Adéla Gondíková/Kateøina Hrachovcová.
19.30 hod., kinosál, vstupné: 190 Kè,
pøedprodej vstupenek od 2. ledna.

úù

Upozornìní

o zmìnì termínu REPREZENTAÈNÍHO
PLESU Gymnázia v Moravské Tøebové.
SRPŠ poøádá 22. 2. 2008 od 20.00 hodin
reprezentaèní ples, který se koná v jídelnì
HEDVY a.s.
Vstupenky bude možné v pøedprodeji zakoupit
u zástupce øeditele gymnázia RNDr. Hartla za
cenu 100 Kè. Èeká Vás bohatá tombola a obèerstvení. Tìšíme se na Vás!

Obèanské sdružení Spoleènost pøátel galerie umìlecké fotografie:
Plán výstav GALERIE UMÌLECKÉ FOTOGRAFIE na rok 2008
13. 12. 2007 do 31. 1. 2008 – Petr HÙLA (FOTO Køivoklát)
7. 2. 2008 do 30. 3. 2008 – Rudolf ZUKAL (FOTO Moravská Tøebová)
10. 4. 2008 do 30. 5. 2008 – Vladimír DAVD (FOTO Pardubice)
14. 6. 2008 do 30. 7. 2008 – Dalibor BEDNÁØ (FOTO Ostrava)
14. 6. 2008 do 30. 7. 2008 – FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TØEBOVÁ 2008
STÁLÁ EPOZICE NA ROK 2008
Nemocnice bývalá poliklinika – Jiøí PLATENKA (FOTO Holice)
Mìstský úøad, nám. T. G. Masaryka – Rudolf ZUKAL (FOTO Moravská Tøebová)
vestibul Sociálních služeb – Fotoklub Litovel (FOTO Litovel)

Slavnost uvedení nového vodovodu a kašny do provozu se konala v r. 1897.
V letech 1942-1943 byla tato nová kašna
rozebrána a kovy použity pro vojenské
úèely. Stará kamenná kašna byla zrušena
v r. 1899 a zároveò sejmuta socha sv.
Floriána, která pak cestovala pro rùzných
místech ve mìstì, až byla nakonec
definitivnì umístìna u schodištì na
høbitov. Podobnì se asi vedlo i podstavci
sochy, který skonèil zapomenut v parku
u muzea. V roce 2002 byla na pùvodním
místì obnovena kamenná kašna a na ní
opìt postavena socha sv. Floriána na
novém nezdobném podstavci.
Takový byl osud sochy i jejího podstavce,
ze kterého zbývá ještì rozluštit již témìø
neèitelné nápisy v pøední a zadní èásti.
Budeme o nich ètenáøe informovat.
Komise památkové péèe mìsta

LEDEN 2008

Z P R AV O D A J M Ì S TA M O R AV S K Á T Ø E B O VÁ

strana 7

V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784, 732 303 853
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.ksmt.cz

listopad - bøezen

FOTOGALERIE Z MIKULÁŠSKÉHO JARMARKU 2007

zavøeno

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

9.00 - 12.00 h., 13.00 - 16.00 h.

Stálá expozice:
Holzmaisterova mimoevropská sbírka
Výmìna mumií
Náprstkovo muzeum v Praze a Mìstské muzeum
v Moravské Tøebové zorganizovalo v rámci
dlouhodobé úzké spolupráce ojedinìlou akci –
vzájemnou zápùjèku egyptských rakví s mumiemi.
Moravskotøebovská mumie ženy Hereret ve dvojité
rakvi je od øíjna 2007 vystavena v Praze v rámci
výstavy s mezinárodní úèastí „Théby – Mìsto bohù
a faraonù“. Její místo v Moravské Tøebové doèasnì
zaujala rakev s mumií muže Nyanchhapiho ze sbírek
Náprstkova muzea.
Výstava:
V hrobce egyptského prince – zahájení ve ètvrtek
17. ledna v 16 hod. ve dvoranì muzea.
Pøipravujeme na únor:
Na pondìlí 4. 2. 2008 pøipravujeme ve spolupráci
s Mìstskou knihovnou Ladislava z Boskovic další
pøednášku Kamily Skopové z cyklu Èeský rok,
vìnovanou tentokrát masopustu.

Pøipravujeme do tisku:
Moravskotøebovské vlastivìdné listy è. 18.

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

PRVNÍ ABSOLVENTSKÝ VEÈER
V komorním sále naší školy
se konalo 26. 11. 2007 první
letošní absolventské
pøedstavení. Hlavní pøíèinou
tohoto snad ponìkud
nezvyklého faktu je soubìžnost
absolutoria druhého stupnì
ZUŠ s maturitou. Jakoby to
nestaèilo, spadá do stejného
období i pøijímací øízení na
vyšší typy škol. Jsme si
vìdomi toho, že v takové situaci
se zejména ve druhém
pololetí tìžko hledají èasové
rezervy pro nároènou
umìleckou práci. Studenti
kvitují naše osvìdèené
posunutí termínu absolventských pøedstavení na první pololetí s povdìkem. Dané pøíležitosti využili i nìkteøí absolventi
stupnì prvního. Program doplnili také žáci nižších roèníkù a svým umìním se blýskla i jedna
døívìjší absolventka. O tom, že atmosféra prvního absolventského veèera byla výborná, svìdèí
nejen hlasy zúèastnìných, ale i pøiložená fotografie.
-zuš-
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„Školské sestry“ v Moravské Tøebové
Poèátky èinnosti „školských sester“ v Moravské
Tøebové
Kolem roku 1845 pøišly do Moravské Tøebové
z iniciativy olomouckého svìtícího biskupa Rudolfa
von Thysebaert èlenky III. øádu sv. Františka.
Z biskupova podnìtu byla v olomoucké arcidiecézi
spojením tøebovských øádových sester s èlenkami
téhož øádu v Pøerovì vytvoøena kongregace Sester
Neposkvrnìného Poèetí P. Marie. Založení kongregace, jejíž èlenky se od poèátku uplatòovaly
pøedevším ve výchovì, výpomoci v duchovní správì
a v sociálnì charitní oblasti, potvrdil papež Pius IX.
roku 1859.
Jako první pøišly do Moravské Tøebové údajnì
Salomea Titzerová z Mladìjova a Romana
Marschnerová z Olomouce. Sestry žily od poèátku
v dnešní Svitavské ulici, naproti františkánskému
klášteru. Nejdøíve obývaly dùm è. p. 307 patøící
Josefu Konradovi, roku 1845 koupila Salomea
Titzerová z vlastních prostøedkù od Johanna
Paukerta dùm è. p. 309. V tomto domì sestry
otevøely svou „industriální“ školu (školu pro ženská
povolání). Postupnì získaly a pøebudovaly i domy
è. p. 308 a 310.
V dobì svého založení byla škola pøínosem zejména
pro chudé a osiøelé dìti. Její úroveò ovšem stoupala
a od roku 1852 mìla již škola statut øádné soukromé
dívèí národní školy „Školských sester sv. Františka“.
Od roku 1880 byla školou veøejnou. V roce 1893
otevøela pùvodnì dvoutøídní škola tøetí tøídu.
V roce 1865 pøièlenily sestry ke škole dìtskou
opatrovnu, 1875 mateøskou školu a pak i zaøízení
podobné dnešním školním družinám, kde mohly
trávit volný èas školou povinné dìti pracujících
rodièù.
Duchovní službu ve škole vykonávali do roku 1866
františkánští knìží. V roce 1866 byly sestry
oddìleny od františkánského øádu a Rudolf von
Thysebaert jmenoval duchovním pro ženský klášter
tehdejšího tøebovského dìkana Floriana Schwantzera a katechetou kaplana Aloise Walentina. Biskup

Thysebaert navštìvoval ženský klášter tøikrát až
ètyøikrát roènì. Zpoèátku nocoval ve františkánském
klášteøe, od roku 1866 na faøe. Od roku 1866 se,
údajnì pro nedostatek knìží, ve františkánském
kostele pøestala sloužit mše pro žaèky klášterní školy
o osmé hodinì ranní. V roce 1876 se školské sestry
rozhodly pro stavbu vlastní kaple. Kaple mìla malý
zvon s vyobrazením sv. Barbory.
Roku 1909 byly školy doplnìny o všeobecnì
vzdìlávací kurs pro dívky škole odrostlé a hospodyòskou školu. O rok pozdìji sestry otevøely ještì
kuchaøskou školu, kde se bìhem zimních mìsícù
kromì vaøení vyuèovalo i šití. Roku 1916 byla
zahájena výuka na obchodní škole s právem
veøejnosti.
Vývoj škol po roce 1918
Mezi moravskotøebovskými školskými sestrami
bývalo vždy jen nìkolik málo Èešek; po zaèlenìní
regionu do Èeskoslovenské republiky byl èeský
živel zámìrnì posílen pøeložením dalších sester
èeské národnosti do Moravské Tøebové. Také
pøedstavenou kláštera se stala Èeška. Obyvatelstvo
Moravské Tøebové se prý vùèi ní chovalo velmi
nepøátelsky. Tato situace se dává do souvislosti se
skuteèností, že klášter pøišel v období první
republiky o mateøinec (mateøský dùm, sídlo vedení
celé kongregace) i noviciát (zaøízení pro èekatelky
na složení øeholního slibu). Mateøinec byl snad
pøeložen do Pøerova, noviciát roku 1922 do Šternberka.
Hospodyòská škola byla roku 1923 zmìnìna v dvoutøídní rodinnou školu, která stejnì jako obchodní
škola získala právo veøejnosti. Jako tøetí roèník bylo
k ní pøiøazeno uèilištì pro praní a krejèovství. V roce
1926 obdržela tato škola úøední název „Soukromá
odborná škola pro ženská povolání s právem
veøejnosti Sester Neposkvrnìného poèetí P. Marie“.
Rok pøedtím totiž kongregace opìt zmìnila název –
byla pøejmenována na „Sestry Neposkvrnìného
poèetí P. Marie tøetího øádu sv. Františka“. První

Dùm školních sester v Moravské Tøebové. Litografie F. Kaliwody († 1859)

tøídu této školy tvoøil kurs vedení domácnosti, který
zahrnoval výuku domácího hospodaøení (vaøení, šití
prádla, nauka o potravinách, vedení domácnosti)
i pokraèování ve všeobecné výuce (nìmèina,
obèanská nauka, poèty) a konèil zkouškou. Ve druhé
tøídì se dívky vyuèily dámskou krejèovou a její
absolvování bylo také podmínkou pro vykonávání
nìkterých povolání uèitelky ruèních prací a vedení
domácnosti na národních a mìšanských školách,
uèitelky mateøských škol a pìstounky dìtí, vychovatelky a peèovatelky a koneènì také dietní
kuchaøky.
Výše uvedené školy, zejména však škola obchodní,
dosáhly vysoké úrovnì a mìly vynikající povìst.
O pøijetí usilovaly dívky nejen z nìmeckých oblastí,
ale ze všech èástí Èeskoslovenska; žaèky z èeských,
slovenských a maïarských rodin zde vedle
odborných vìdomostí a praxe získaly také dobrou
znalost nìmèiny. Dlouholetou øeditelkou byla sestra
Theodosia, obèanským jménem Františka Hüblová,
pùvodem z Boršova.
Osud „školských sester“ v Øíši a po druhé
svìtové válce
Pøipojení Moravské Tøebové k Øíši pøineslo radikální zmìnu pomìrù. 1. bøezna 1939 byla zrušena
kuchaøská škola a pokraèovací kurs pro dívky škole
odrostlé. Opatrovnu pro malé dìti, mateøskou školu,
soukromou odbornou školu pro ženská povolání
a obchodní školu pøevzalo mìsto. Sestry byly
povìøeny novým úkolem - péèí o staré a nemocné.
30. záøí 1940 byl do kláštera pøemístìn mìstský
starobinec. V roce 1950, kdy musely øády a kongregace definitivnì opustit oblast školství a výchovy,
byla zrušena i obecná škola. Byl také vydán zákaz
pøijímání nových èlenek kongregace. Péèi o staré
spoluobèany se sestry nadále vìnovaly v rámci
èinnosti Domova dùchodcù. Když samy zestárly,
odcházely do charitního domova, otevøeného pro nì
v bývalém klášteøe v Králíkách (1965-2002).
-jm-
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Dùm dìtí a mládeže

Církve
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Moravská Tøebová
Tel: 461 316 350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga
OFM, Svitavská 5, 571 01 M. Tøebová
Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel - mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 7:00 hod. klášterní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita Moravská Tøebová
Drazí pøátelé!
Vstoupili jsme do nového roku, a to bývá pro nás
zamyšlením nad tím, jaká je situace ve svìtì i u nás.
Mnoho radosti nám tento pohled nepøináší. Spíše se
projevuje starost nad osudem tìch, kteøí trpí
nemocemi, hladem, žízní, válkou, pøírodními pohromami, nespravedlivým a nezodpovìdným jednáním
mocných, kteøí rozhodují pøíliš sobecky a myslí jen
na své zájmy. Co v této situaci dìlat? Jak se máme
zachovat, aby bylo jak v nás, tak i kolem nás víc
pochopení a pomoci trpícím a potøebným lidem?
Ve dnech 4. až 6. 1. bude v našem mìstì a v okolí
probíhat Tøíkrálová sbírka. Vedoucí skupinek se
spolu se tøemi koledníky vydají znovu do ulic, aby
dali lidem možnost otevírat se solidaritì se všemi,
kdo trpí a potøebují naši pomoc. Výnosy tøíkrálové
sbírky jsou urèeny i pro oblast výbìru, takže slouží
též k podpoøe sociálnì slabých rodin v Mor.
Tøebové, k podpoøe sociálních aktivit, t.j. pøedevším
Denního stacionáøe pro zdravotnì a mentálnì
postižené a dalším humanitárním úèelùm. Na
požádání je vedoucí skupinky povinen se prokázat
obèanských prùkazem a povìøenou prùkazkou
vedoucího skupinek, které jsou jmenovitì evidovány.
Kasièky jsou oznaèené logem Charity a zapeèetìné.
O využití a celkové vybrané èástce vás budeme
informovat.
Oblastní charita Moravská Tøebová úspìšnì rozvíjí
sociální službu také díky porozumìní a finanèní
podpoøe Mìsta Mor. Tøebová a Pardubického kraje.
Dìkujeme tímto i všem sponzorùm, dobrovolníkùm
a dárcùm za morální a finanèní pomoc a pøejeme vše

Nové služby Speciální
školy v Moravské Tøebové
Speciální základní škola, mateøská škola a praktická
škola v Moravské Tøebová a Speciálnì pedagogické
centrum (SPC) nabízí nad rámec standardní péèe
o vlastní klienty a žáky následující služby urèené
rodièùm a dìtem z regionu Moravská Tøebová a její
spádové oblasti:
Logopedická ambulance zabývá se již dlouhodobì
nápravou vad øeèi a øeèových nedostatkù, ambulantní péèi zde zajišují dvì zkušené speciální
pedagožky - logopedky.
Novì, od zaèátku školního roku 2007/2008, nabízí
také ambulantní péèi o dìti se specifickými vývojovými poruchami uèení typu dyslexie a dysortografie.
Rodièe dìtí s diagnostikovanou poruchou uèení mají
možnost docházet pravidelnì do SPC (souèásti
Speciální základní školy) za úèelem nápravy výše
uvedených poruch. Nekompenzované poruchy
uèení zpùsobují dìtem výukové obtíže, které
postihují nejen oblast èeského jazyka, ale promítají
se i do ostatních výukových pøedmìtù a èasto mohou
být i pøíèinou problémového chování. Tudíž se
pracovníci SPC - speciální pedagogové, zamìøují
pøedevším na vèasnou intervenci, a proto nabízí
pomoc rodièùm tìchto dìtí/žákù základních škol.
Mgr. Tereza Tempírová,
školní psycholožka, psycholožka SPC
kontaktní adresa:
Speciální základní škola, mateøská škola a praktická
škola, Komenského 287, Moravská Tøebová 571 01,
telefon: 461 310 467, 461 310 468.

dobré do Nového roku. Kéž Vám a i Všem dárcùm
Bùh vše hojnì odplatí!
Gita Horèíková, øeditelka OCHMT

Jevíèská 55, Mor. Tøebová, 571 01,
tel. 461 316 786 ,
web: http://ddm-mt.wz.cz/

Humanitární šatník
Pøíjem ošacení každý pátek mimo svátkù a prázdnin
od 15:00 hod. do 17:00 hod. Prosíme ménì
ukáznìné dárce, aby respektovali dobu pøíjmu
a neodkládali balíky pøed farní budovu èi na
schodištì fary mimo tuto dobu pøíjmu. Zasahujete
do soukromí zde bydlících a narušujete prùbìh
jiných èinností, které se zde uskuteèòují pravidelnì
i nárazovì v prùbìhu celého týdne.
Pøijímáme z hygienických dùvodù jen èisté kusy
ošacení, neroztrhané. Nemùžeme pøijmout takové
kusy, které nevyhovují a mají místo pouze v kontejneru sbìrového dvora, který ve mìstì funguje.
V charitním šatníku pracují støídavì ètyøi dvojice
dobrovolných pracovníkù a není v jejich možnostech za jiné obèany nevhodné dary odvážet na
správné místo èi je jinak likvidovat.
Dary obèanù se expedují nejvíce v igelitových
pytlích zakoupených z finanèních darù, ménì
v kartonech a vìtších igelitových taškách. Protože
celkové množství pøijatého ošacení konstantnì
stoupá a vrcholí po vánocích a po letních prázdninách, obracíme se na Vás obèany s prosbou o pøípadnou výpomoc s igelitovými pytli použitelnými
pro tento úèel.
Za charitní šatník Ing. Jílková

V prùbìhu mìsíce ledna probìhne otevøený
novoroèní florbalový turnaj. Podrobnosti u trenérù
družstev, na propozicích a v DDM.
Pøipravujeme: Prázdninový pobyt pro rodièe
s dìtmi v Chorvatsku, LT Bušínov od 27. 7. - 8. 8.
2008, sledujte naše webové stránky http://ddmmt.wz.cz, které jsou stále doplòovány o nové
informace a fotografie z akcí.
14.-18. 1. ZIMNÍ EKOSTEZKA, ekologická akce
navazující na podzimní Den stromu, podrobnosti na
propozicích.
31. 1. Obvodní kolo v HALOVÉ KOPANÉ
6.-7. tøíd, od 8:30 hod. ve velké tìlocviènì I. ZŠ
Pro velký úspìch budeme opakovat Prázdninový
pobyt pro rodièe a prarodièe s dìtmi v Chorvatsku v Bašce vodì. Pokud máte zájem prožít
s námi pøíjemné chvíle o letních prázdninách
neváhejte a pøihlaste se v DDM u paní Krajíèkové
nebo Chadimové na tel.: 461 316 786. Termín: 27. 6.
- 6. 7. 2008; cena: dìti do 18 let - 4 400 Kè; dospìlí 4 700 Kè.

Setkání seniorù bude 14. 1. 2008 tradiènì v 10:00
hod. v refektáøi kláštera.
V lednu se setkají církve v Moravské Tøebové na
ekumenickém týdnu modliteb v nedìli 20. 1. 2008
v 16 v ÈCE Svitavská 40; v sále.
Ve støedu 23. 1. 2008 v 16 hod. v klášteøe Øádu Sv.
Františka ul. Svitavská a v nedìli 27. 1. 2008 v 16
hod. tamtéž. Program: Výklad jednotlivých
Biblických míst urèených k modlitebnímu týdnu
a potom spoleèné modlitby. Srdeènì zveme.

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

pondìlí
ètvrtek
ètvrtek
nedìle

- biblic. hod. - 15.45, domov dùchodcù
- náboženství pro dìti - 15.00, na faøe
- biblic. hod. - 17.00, sál na faøe
- bohoslužby - 9.00, sál na faøe

„Arabesky“ na vystoupení hvìzd
Taneèní kroužek pøi základní škole praktické
„Arabesky“ vystoupil dne 7. 12. 2007 na
pøehlídce „Mosty“ v Pøerovì. Moravskou
Tøebovou dívky reprezentovaly v Pøerovì již
nìkolikrát. V zákulisí se na svùj tanec pøipravovaly po boku hvìzd – Vlastíka Horvátha,
Lucie Vondráèkové èi Ivety Blanarovièové.
Celým programem provázel populární herec
a moderátor Petr Rychlý.

Mìstská knihovna
Ladislava z Boskovic
Zámecké nám. 1, Moravská Tøebová,
Tel: 461 316 971, e-mail: knihovna@mkmt.cz
Milí ètenáøi,
pøejeme vám, abyste letošní rok prožili ve zdraví,
rozdávali úsmìvy, dobrou náladu a byli pro druhé
oporou. Moudrost a pohodu mùžete i nadále èerpat
v knihách, proto se tìšíme na èastá setkání s vámi.
Srdeènì - knihovnice MìK Ladislava z Boskovic
v Moravské Tøebové
Zprávy z knihovny – leden 2008
1.-31. 1. 2008 – Šárka Nováková, Zuzana
Pustinová - kresby, obrazy
Výstava kreseb a obrazù amatérských výtvarnic
z regionu Moravskotøebovska. Pøístupno v pùjèovní
dobì knihovny.
29. 1. 2008 – Vzpomínání...
Druhý podveèer vzpomínek p. Josefa Bárty,
bývalého øeditele speciální školy v Moravské
Tøebové. Na pøání úèastníkù prvního setkání
uvádíme pokraèování. Nenechte si ujít pøíležitost
poznat výjimeèného pedagoga a èlovìka s mnoha
životními zkušenostmi. Zaèátek v 17.00 hod. ve
studovnì MìK.
Pøipravujeme
4. 2. 2008 – Èeský rok - Masopust
2. èást cyklu o èeských obyèejích a tradicích ,
lektorka p. Kamila Skopová. Poøádáno ve spolupráci
s mìstským muzeem.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
2. 1. 2008 Dopisní papír
9. 1. 2008 Panenka ze støapcù
16. 1. 2008 Obrázek na zeï
23. 1. 2008 Origami
30. 1. 2008 Bambulka
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.

Arabesky pøijelo podpoøit 40 spolužákù, kteøí
byli vypraveni školním autobusem. Taneèní
vystoupení bylo ocenìno bouølivým potleskem
a dìvèata si svùj úspìch velmi užívala.
Pøehlídka byla zakonèena zpìvem vánoèních
koled a velkým ohòostrojem.
Za taneèní kroužek bych ráda podìkovala mìstu
Moravská Tøebová, které poskytlo finanèní
pøíspìvek z projektu Zdravé mìsto a velkoobchodu Kösso. Za finanèní pøíspìvek a darované
látky byly zhotoveny taneèní kostýmy. Pro žáky
bylo vystoupení velkou motivací a zkušeností
a již teï se tìší na další roèník Mostù.
L. Houserová

Registraèní poplatky v roce 2008
dospìlí
dùchodci, studenti, uèni
dìti do 15 let vèetnì
držitelé prùkazu ZTP/P

100,- Kè
70,- Kè
20,- Kè
zdarma

Pùjèovní doba v roce 2008
Oddìlení pro dospìlé; Èítárna a studovna
pondìlí-ètvrtek
9.00-17.00 hod.
pátek
zavøeno
sobota
9.00-12.00 hod.
Oddìlení pro dìti
pondìlí-ètvrtek
12.00 17.00 hod.
pátek
zavøeno
sobota
9.00-12.00 hod.
Místní knihovna Boršov
úterý
14.00-16.00 hod.
støeda
13.00-16.00 hod.
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Program èinnosti KÈT
Úterý 1. 1. - Novoroèní vycházka na okruhu
OKOLO HRADISKA. Sraz zájemcù u autobusového nádraží v 13.30 h., návrat do 16.00 hod.
Støeda 8. 1. - Pøátelské posezení v klubovnì
od 18.00 hod. Budou vybírané èlenské
pøíspìvky pro rok 2008 a pøihlášky na putování
Ždárskými vrchy ve dnech 19. a 20. 1. 2008.
Pátek 11. 1. - Výroèní èlenská schùze odboru
turistiky. Klubovna odboru turistiky, zaèátek v
18.00 hod, drobné obèerstvení pro úèastníky
zajištìno. Prodiskutuje se rámcový program pro
rok 2008 a další aktuality. Úèast všech dospìlých èlenù je žádoucí, noví zájemci jsou vítáni.
Sobota-nedìle 19.-20. 1. - Lyžaøský pøejezd
Žïárských vrchù s KÈT Polièka. Sraz v
Polièce 19. 1. do 8.00 hod. u nádraží ÈD. Akci
je možné absolvovat i pìšky. Trasa: z Rokytna
pøes Snìžné do Polièky. Nocleh ve Snìžném.
Zájemci o akci se pøihlásí na schùzce 9. 1., nebo
pøímo u organizátora akce: p. J. Andrle, tel. 732
828 623. Doprava do Polièky je individuální.
Sobota 26. 1. - Výlet po novì upravené trase
Vandru Z Mìsteèka Trnávky. Sraz zájemcù v
8.40 hod. na nádraží ÈD. Návrat okolo 14.00
hod. Buøty na opékání sebou.

Tìšíme se na
interaktivní výuku
Závìr kalendáøního roku byl pro moravskotøebovské
gymnázium mimoøádnì štìdrý. Tøi uèebny (uèebna
fyziky, biologie a jedna kmenová tøída) mají nové
interaktivní tabule.
Interaktivní tabule?
Je ideální spojení keramické tabule s nejmodernìjší
technologií • Je propojena s poèítaèem a je ovládána
pomocí speciálního pera • Zatraktivòuje výuku, dìlá
ji zajímavìjší • Umožòuje vynikající multimediální
projekci • Má stereoozvuèení.
Interaktivní výuka?
Umožòuje na základì konkrétního programu
pøipravit výukové prezentace èi testy, vytvoøit velké
množství úkolù, se kterými lze probrané uèivo
zopakovat • Vše, co je jednou vytvoøeno, lze
jednoduše upravovat, rozšiøovat a aktualizovat •
Umožòuje vyhledávat informace z internetu,
promítat videozáznamy, zobrazovat vlastní
prezentace • Pøináší nové možnosti výuky • Aktivnì
zapojuje všechny žáky do výuky • Interaktivní
výuka podporuje komunikaci, vzájemnou spolupráci
a hledání nových øešení.
J. Kozelková, Š. Sekaninová

Zážitky ze „Strašidel“ i ve školce...
„Paní uèitelko, víte, že tam strašilo...?“
„Prosím tì, Kristýnko, a kde?“ diví se v pondìlí
ráno paní uèitelka ve školce.
„No pøece tam u høbitova!“ zní odpovìï.
„Mnì se nejvíc líbil ten, jak vyletìl z truhly!“
„Mnì se líbilo, jak to tam huèela, ale bála jsem
se!“...zaèínají dìti mluvit jedno pøes druhé.
Aha! V sobotu 24. 11. na Køížovém vrchu
probìhla akce zdejšího vodáckého oddílu
Èochtani „Bojíte se strašidel“ a dìti se chtìjí
podìlit o zážitky.
A tak usedáme ve tøídì do kruhu a posloucháme
vyprávìní dìtí, které tam s rodièi byly. Nìkomu
se nejvíc líbily èarodìjnice „Èára a Mára“,
holèièkám samozøejmì víla, klukùm loupežníci
a obìšenec, úspìch sklidil medvìd, hrobník,
drak a další postavièky z „údolí živých
soch“...A taky úkoly, které dìti cestou plnily
a hlavnì odmìny – svítící tyèinky!!! To byla
paráda!
Díky mládeži z Èochtanù jsme mìli celé ráno
o èem povídat a jako podìkování velkým
kamarádùm „strašidlùm“ jsme jim nakreslili
obrázky a poslali jim je do oddílu.
Tøeba budou mít pøíštì zase nìjaký prima
nápad...udìlat pro malé pøedškoláèky bezva
blbinu, u které se pobaví dìti i jejich rodièe...
A o to pøece jde!!
Dìti a uèitelky II. MŠ Jiráskova,
Moravská Tøebová

LEDEN 2008

Klub èeských turistù TJ Slovan Moravská Tøebová
Èinnost odboru turistiky v roce 2007
Na poèátku roku 2007 mìl odbor 70 èlenù. I když
v prùbìhu roku nastala urèitá obmìna, ke konci
tohoto roku se poèet udržel. Je pøíznivé, že se zvýšil
podíl èlenù, kteøí se aktivnì jednotlivých akcí
zúèastòovali a navíc se zvýšil i poèet pøíchozích jako
hostù na akcích odborem pøipravovaných. Jednalo se
hlavnì o pìší výlety.
Vlastní èinnost odboru byla zamìøená na:
- organizování turistických akcí pro vlastní èleny
- organizování akcí pro nejširší veøejnost
- údržbu znaèených turistických cest a revizi a dílèí
údržbu znaèených cykloturistických tras.
Programová aktivita vycházela z rámcového plánu
pro celý rok a byla pravidelnì mìsíènì na èlenských
schùzkách upøesòovaná. Program byl zveøejòován
v mìstském zpravodaji a ve vývìsní skøíòce. V druhé polovinì roku byl rozesílán i èlenùm na jejich
e-mailové adresy. Odbor se svou èinností zapojil i do
komplexu akcí, které byly poøádané k 750. výroèí
založení mìsta Moravská Tøebová.
Významé akce pro veøejnost:
- Zahájení jarní turistické sezóny KÈT Pardubického kraje, kterého se zúèastnilo 450 návštìvníkù
z celé oblasti a akci zajišovalo cca 20 poøadatelù.
Akce byla významnì podpoøena i vedením mìsta,
muzea a zámku.
- 40. roèník dálkového pochodu a cyklojízdy
VANDR SKRZ MALÓ HANÓ za úèasti 1000
vandrovníkù a poøadatelù
- 29. roèník Cykloturistické hvìzdicové jízda do
Javoøíèka, kde se sjelo pøes 300 cyklistù
Další akce pro rodièe s dìtmi a mládež:
- 7. roèník vycházkové hry pro dìti s rodièi ŠLAPE
CELÁ RODINA, které se zùèastnilo celkem 57
pøíchozích.
- 8. roèník zábavné noèní vycházky NEBOJTE SE
STRAŠIDEL, kterou podniklo více než 438
zaregistrovaných dìtí a mládeže.
- 11. roèník výletu na hrad Cimburk Za èertovským
perníkem. Za èerty pøišlo celkem 51 dìtí a témìø
100 rodièù.
Ve spolupráci se Zdravým mìstem Mor. Tøebová
byly v rámci Evropského týdne mobility uspoøádané
dvì akce pro dìti i dospìlé. Pro dìti to byla
vycházková hra Cesta za pokladem s úèastí 40 dìtí
s rodièi a pro zájemce o jízdu na kole vyjížïka za
Poznánim okolí našeho mìsta, kterou využilo

Taneèní skonèily, zaèíná tanèírna!
V letošním kulturním podzimu v boršovském
Kulturním domì probíhaly pravidelné hodiny
taneèní výchovy ve spolupráci s Bílkovou taneèní
školou a za podpory èlenù SPKD. Mimo dvì divadelní pøedstavení pro dospìlé se uskuteènila dvì
pohádková pøedstavení pro dìti. Mikulášské
odpoledne uspokojilo nejen všechny zúèastnìné dìti,
ale i dospìlé. Mimo vystoupení dìtí z MŠ nás
navštívil Mikuláš, Andìl s Èerty. Po pohádce
následovala ohòová show s tradièním rozsvícením
vánoèního stromu. Závìr kulturního podzimu
uzavøel koncert pìveckého sdružení Fermáta s vánoèním programem proloženým vystoupením
mladých klavíristek. Již zmínìný taneèní kurz
uzavøel slavnostní „VÌNEÈEK“ s pasováním všech
25 taneèních párù do stavu „prospìl a snese kritiku“.
Souèasnì jsme se dohodli, že každý druhý ètvrtek
v mìsíci uspoøádáme tzv. „TANÈÍRNU“, ve které se
mohou zdokonalovat páry v rùzných druzích tancù.
Je to velmi prospìšné pro absolventy a ostatní, kteøí
milují tanec a nemohli z rùzných dùvodu kurzy
absolvovat.
Termíny „TANÈÍRNY“ pro rok 2008 jsou: 11. 1.,
8. 2., 14. 3., 11. 4., 9. 5. Zaèátek v 19.00 hodin
v Kulturním domì v Boršovì.
Na základì dovedností získaných v tanèírnì a pøedchozích kurzívu probìhne na podzim Kurz taneèních
pro pokroèilé.
SPKD Boršov Vám Všem dìkuje za projevenou
pøízeò po celý rok a tìší se na další spolupráci v roce
pøíštím. Dovolujeme si Vaším jménem podìkovat
èlenùm SPKD a zástupcùm mìsta za úsilí, které
vynaložili pøi poøádání akci a neodradili je ani
problémy, které zpùsobil nedávný požár. Tìšíme se
na Vaši návštìvu na všech našich akcích.
AKCE: 14. 1. 2008 - Ples ÈSZ; 26. 1. 2008 - Ples
hasièù; 23. 2. 2008 Maškarní karneval pro dìti
a Obecní ples.

celkem 30 cyklistù. Pøi všech tìchto akcích se do
organizování plnì zapojila i mládež z oddílu TOM
Èochtani. Zejména akce Nebojte se strašidel mìla
velký pozitivní ohlas a uznání od rodièù úèastnìných
dìtí a patøí organizátorùm z oddílu TOM za to
podìkování veøejnosti. Vlastní turistická aktivita
odboru byla v rozhodující míøe soustøedìná na
turistiku pìší a na kole. Lyžaøská aktivita byla
výraznì ovlivnìna špatnými snìhovými podmínkami
uplynulé zimy a omezenému zájmu èlenù. Byla
uskuteènìna poute jedna vyjížïka v délce 5 km.
Pøi pìší èinnosti byly uskuteènìné 4 vícedenní
pìší výlety:
- na Žïárské vrchy, na Šumavu a do Západních
Èech (Karlovarsko).
Celodenních a polodenních pìších výletù bylo
uskuteènìno celkem 22 a byly vedené do následujících míst:
- na Mladìjovské hradisko, na Malý chlum, za
kameliemi do Rájce n. Sv., na Putování za Rumcajsem a Jarní pøírodou, na hrad Lanšperk, do Toulovcových Maštalí a Pivnice, na Dobrošov, do
Sloupu a Sloupsko - šošùvských jeskyní, Za
posledním puchýøem na hrad Blansek, pøes Hušák
a na Cimburk Pøi tìchto pìších výletech se absolvovaly trasy v délce 583 km.
Pøi cykloturistické èinnosti byly uskuteènìné
3 vícedenní výlety:
- na Šumavu, pøes Králíky k øece Moravì a putování
po Jižní Moravì. Jednodenních výletù a vyjíždìk
se zorganizovalo celkem 36 a vedly do Hranièek,
na Drozdovskou Pilu, do Bušinova, pøes Mírov na
Bouzov, na Mariánskou horu u Lanškrouna, za Šamotovým plátkem do V. Opatovic, do Konic, na
Biskupický kaléšek, na Lanškrounskou kopu a do
daších míst v okolí. Pøi tìchto cyklovýletech bylo
projeto 2283 km tras.
Pøi vodácké èinnosti byla na putovním vodáckém
táboøe oddílu TOM Èochtani sjeta øeka Vltava v délce 91 km. Tábora se zúèastnilo celkem 30 dìtí a dospìlých. Mládež uskuteènila i samostatný poznávací
zájezd do Prahy.
Oddíl TOM Èochtani se zaèal prezentovat i na
internetu vlastními webovými stránkami
V pracovní aktivitì byla provedená obnova znaèení
žluté turistické cesty ze Svojanova pøes Mìst.
Trnávku až po Balatkùv mlýn za Vranovou Lhotou
v délce 23 km a èervenì znaèené cesty z Kamenné
horky k Mariánskému obrazu v délce 5 km. Do této
èinnosti se zapojilo 6 èlenù odboru.
Pøi revizích a dílèích opravách cykloturistických tras
na okrese Svitavy bylo projeto celkem 334 km
tìchto vyznaèených cest. Èinnost zabezpeèili 3 èlenové odboru.
Z uvedeného pøehledu je možné konstatovat, že
uplynulá sezóna mìla dobrý prùbìh a výsledky
dávají pøedpoklady pro pokraèování i v roce
následujícím. Za to patøí uznání a podìkování všem,
kteøí se na pøípravách jednotlivých akcí i jejich
provedení zúèastnili, zejména pak našim vedoucím
a funkcionáøkám Ing. Danì Mikulkové a MUDr.
Helenì Doleželové.
Ing. Josef Schneeweiss

Psovodi se psy soutìžili
o putovní pohár
Kynologická organizace Moravská Tøebová uspoøádala dne 10. 11. 2007 již 8. roèník Moravskotøebovského závodu. A už druhým rokem se hlavní
cenou závodu stal putovní pohár ZKO Moravská
Tøebová. Na stadion v Linharticích se sjelo 40
psovodù z celého kraje, aby se svými psy pøedvedli
to nejlepší ze sportovní kynologie. Soutìž byla
rozdìlena dle obtížnosti do pìti kategorií.
Z domácích si nejlépe vedl Vladimír Šmída s fenou
nìmeckého ovèáka Holka z Milberku, v nejobtížnìjší kategorii ZVV2 vybojovali 2. místo. Celkovým
vítìzem soutìže a letošním majitelem putovního
poháru se stal Jaroslav Rejman ze ZKO Èeská
Tøebová - Javorka s bouvierem Alibaba Hippo
Bandit. I pøes nepøízeò poèasí psi pøedvedli pìkné
výkony a úèastníci byli spokojeni s kvalitním
zázemím, které jim poskytla obec Linhartice.
Podìkování za pomoc pøi uspoøádání soutìže a za
podporu sportovní kynologie patøí obci Linhartice
a sponzorùm.
ZKO 308 Moravská Tøebová
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Sportovní rok 2008 zaèíná..
Co od nìj mùžeme èekat? Standardní úroveò i akce
ve mìstì zabìhnuté, oblíbené.
Zcela jistì odstartuje 1. 1. 2008 jízdou cyklistù.
Novoroèní vyjížïka cyklistù
- všechny, jimž nevadí hodinku šlapat (cca 20 km)
na kole, zve „otec“ akce P. Brettschneider. Pøipravovaný výjezd se uskuteèní již pojedenácté. Start
je ve 13 hodin na námìstí pøed prodejnou Bredysport. Dosavadní akce se vždy vyznaèovaly
pøátelskou atmosférou, úèast každého vítána.

v hale v Mìsteèku Trnávce) rozpoutají zimní
pøípravu;
- stolní tenisté se pokusí porvat se o výsluní v divizi
P.k., stejnì tak jako korfbalisté, neprožívající právì
„slastné“ období;
- moravskotøebovští obèané bìhem zimy zvolí
nejlepší sportovce roku 2007 - kdo by v nominaci
nemìl chybìt, nebudeme prozatím prozrazovat!
- do celoroèního seriálu Cykloman 2008 (10 závodù
rozlièného rázu) vyjedou vyznavaèi kol;
- boxeøi promìní svou dosavadní píli v úèast na
dalším roèníku Memoriálu Fr. Helebranda.
Nic nové nás v podstatì nemùže èekat - jen jiné
výsledky ve srovnání s loòským rokem... Lepší!
- v srpnu odstartuje nové fotbalová sezóna, o dva
mìsíce pozdìji hokejová (už v druhé lize???);
- èinit se prùbìžnì jistì budou turisté a všichni
zástupci TJ Slovan (atleti/tky - plavkynì - horolezci
atd.).

Stolní tenisté se èiní

V pøedloòském roce odradil zájemce sníh. Loni se
naopak bavila jízdou tøicítka spokojených
cyklistù. Letos organizátoøi oèekávají houf
stohlavý...
- v tuto dobu „kralují“ hokejisté, kteøí se po
trenérské rošádì vrátili zcela vážnì do hry o titul
krajského pøeborníka;
- zatímco fotbalisté zvolí brzy svého nového
lodivoda a všechna družstva (mládežnické kategorie

V okresním pøeboru naše mìsto v této sezónì
reprezentují dvì družstva C a D. V místním „derby“
skonèil dvojzápas vítìzstvím družstva C v pomìru
10:1, body: družstvo C - M. Muselík, T. Riemer,
L. Grepl i L. Durák po 2,5 bodu, za „déèko“ bodoval
B. Holešovský. V dalším utkání pøivítala tøebovská
družstva na domácích stolech hráèe ze Svitav. Hosté
ukázali, že jsou jedním z nejvìtších favoritù OP
a svoji roli také splnili. Pravdou však je, že
nechybìlo mnoho a hráèi „céèka“ mohli získat
cenný skalp. Nejvíce se daøilo Lubomíru Greplovi.
Jan Berger zahrál standard a benjamínek Tomáš
Riemer „urval“ èestný bod. Družstvo D nemìlo proti
favoritovi žádnou šanci podlehlo hladce. TJ Sl. M.
Tøebová C - TJ Svitavy A 7:10, body: L. Grepl 3,5 bodu, J. Berger - 2 body, T. Riemer - 1 bod;
M. Muselík - 0,5 bodu. TJ Sl. M. Tøebová D - TJ
Svitavy A 1:10, body: J. Peškar - 1 bod.

Cyklistický superpohár v ledním hokeji 2007
Loòské poøadí (2006): 1. Dukla Brno, 2. MERIDA,
3. Dukla Praha, 4. Sparta Praha, 5. CK Moravská
Tøebová, 6. ÈS MTB, 7. Whirlpool, 8. Hlinsko
Také v roce 2007 - 1. 12. - nastoupilo na led od pùl
osmé ráno 8 týmù.
Turnaj zahájili domácí cyklisté proti CK Udánky.
Dopoledne byly odehrány zápasy v obou skupinách... V deset veèer byl znám vítìz.
Semifinále:
1. CK M.Tøebová - Dukla Brno
1:2
2. Hlinsko - Merida
O 7. místo: Whirlpool - Dukla Praha
5:0
O 5.místo: CK Udánky - Deak Home Cannondale
O 3. místo: CK M.Tøebová - Hlinsko
1:0
Finále:
Dukla Brno - Merida
Koneèné poøadí:
1. MERIDA, 2. Dukla Brno, 3. CK Moravská
Tøebová, 4. Hlinsko, 5. CK Udánky, 6. Deak Home
Cannodale, 7. Whirlpool, 8. Dukla Praha
Podle organizátora D.Orálka byla úroveò hokeje

zase o hodnì vyšší než v uplynulém roce, na cyklisty
takøka vynikající. V každém utkání bylo nasazení
sportovcù velmi vysoké. Nejlepším hráèem byl
vyhlášen Riedl (MERiDA). Mezi zúèastnìnými
osobnostmi jsme našli vynikající cyklisty, jakými
byli napø. Svorada, Andrle, Foøt, Regec, Koøínek,
Prívara, Spìšný, Drcmánek, Benèík, Mareš.
Finále se neobešlo bez emocí, šlo prostì o totální
prestiž! Brnìnská Dukla (s organizátorem turnaje
v brance) chtìla zvítìzit jako v loòském roce! Leè
našla pøemožitele!!
Velkou „díru do svìta“ udìlali tentokráte domácí
cyklistické osobnosti. Polepšili si o celá dvì místa!
Za CK nastoupili: Štìpánek Miroslav Pavlík, Milan
Duží, Josef Doležel, Vladimír Dokoupil, Petr
Štìpaø, Michal Rotter, Michal Horák, Tomáš Pøidal,
Jiøí Kadidlo, Dušan Mikšánek, Jan Šimon, Jiøí
Švorc, Pavel Vyroubal.
Závìreèný veèírek nevyboèil z ducha celého turnaje
(prostì odbýval se v totálním nasazení).
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Ohlédnutí za sportem
na gymnáziu
Nový školní rok trvá pouhé ètyøi mìsíce...
I za ten krátký èas mladí sportovci na Gymnáziu
v Moravské Tøebové svedli vykázat sportovní
výsledky, za nìž se rozhodnì nemusejí stydìt.
Ba naopak!

* koncem záøí uspoøádalo Gymnázium štafetový
závod Zátopkova desítka pro základní i støední
školy z Moravské Tøebové. Úèast byla tentokrát
o nìco slabší, ale výsledné èasy mìly velmi
dobrou úroveò. Kategorii ZŠ vyhrálo družstvo
II. ZŠ (25 èlenù, z toho 10 dívek), gymnázium
skonèilo druhé. V kategorii SŠ zvítìzilo s velkým náskokem Gymnázium. Koneèné umístìní
družstev v rámci republiky zatím neznáme
(pøipomínáme, že v roce 2006 skonèilo družstvo
Gymnázia na 3. místì v kategorii SŠ).
* další úspìch zaznamenali gymnazisté ve
støedoškolském poháru v atletice. V okresním
kole se chlapci spoleènì se støední vojenskou
školou podìlili o 1. místo, dívky také zvítìzily.
Obì družstva postoupila dále a v krajském kole
skonèily dívky na pìkném 3. místì a chlapci na
místì pátém.
* zastoupení mìlo Gymnázium také v okresním
kole žákù 8.-9. tøíd v halové kopané, kde jsme
skonèili na 3. místì.
* rozbìhla se také Støedoškolská futsalová liga.
První kolo probìhlo turnajovým zpùsobem.
Tøebovští gymnazisté v nìm byli nejlepší - pøed
Gymnáziem Jevíèko a ISŠ M. Tøebová B a postoupili do druhého kola, které probìhlo turnajovým zpùsobem v Polièce 17. 12. 2007.

* nejvìtší úspìch zaznamenalo družstvo stolních
tenistù v kategorii chlapcù støedních škol.
Ti po vítìzstvích v obvodním, okresním
i krajském kole postoupili do republikového
finále, které probìhlo ve dnech 6.-8. 12. 2007
v Kostelci nad Orlicí. V základní skupinì
narazili na velmi silné soupeøe (Vlašim 0:4,
Semily 1:4, Telè 1:4). Druhý den hráli ve
skupinì o 9.-14. místo. Daøilo se jim lépe.
Porazili Plzeò 4:3, Jièín 4:1, v zápase o koneèné
umístìní opìt podlehli Telèi 2:4. Koneèné
desáté místo v republikovém finále je urèitì
velkou motivací všech úèastníkù Patrika Zítky,
Tomáše Riemera, Petra Jassy a Dana Šafaøíka
v jejich další sportovní kariéøe. Všichni jsou
èleny oddílu stolního tenisu TJ Slovan.
Tímto Gymnázium souèasnì dìkuje hráèùm za
vzornou reprezentaci nejenom školy, ale i oddílu, mìstu a panu J. Madìrovi, který pomohl
v roli vedoucího a trenéra.
Koneèné poøadí:
1. Vlašim, 2. Litomìøice, 3. Zlín, 4. Strakonice,
5. Semily, ...10. Moravská Tøebová
(-kovi-)
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Fotbalisté v zimì nespí
S novým trenérem se mìní koncepce pøípravy
Fotbalový podzim skonèil, víceménì nezklamal, by
se èekalo mnohem více. Pár kol pøed koncem
narychlo provedená trenérská rošáda nakonec splnila
svùj cíl. Ziskem 7 bodù z poslední trojice utkání
zachránili fotbalisté svou prestiž a zùstali ve høe
pro dùstojné jaro. Nadto se rovnìž vyøešila otázka
nového trenéra - do Moravské Tøebové se vrací
známý i oblíbený trenér Petr Mrázek. Pøekážkou
mùže být pouze jeho pøípadné zahranièní angažmá.
A právì jemu spadla na bedra zimní pøíprava, která
má fotbalisty do jarní premiéry postavit do ještì
lepšího svìtla. Míní rovnìž pøivést na Slovan dva,
tøi hráèe z Olomoucka, èímž by zvýšil konkurenci
v mužstvu a jeho výkonnost. S nejvìtší pravdìpodobností odejde i ostrostøelec Kašpar, takže
uvidíme.
Dospìlí zahájili zimní pøípravu
Zimní pøíprava má letos jinou dimenzi a kvalitu.
V sobotu 7. 1. vybìhnou fotbalisté poprvé do terénu,
dvakrát týdnì je bude èekat tìlocvièna.
Nová kvalita je i v tom, že tøebovský celek namísto
døívìjších turnajù v Mohelnici, resp. Olomouci, bude
mezi sedmièkou úèastníkù turnaje v Boskovicích,
jehož se zúèastní pøevážnì celky krajských pøeborù
a vyšších soutìží: SKP Slovan, Boskovice, Svitavy,
Protivanov, ÈAF Brno, Blansko a Lysice. Turnaj
absolvuje tøebovský tým složený svornì z hráèù A
i B týmu (dle aktuální formy). Prioritní úkolem
managementu oddílu je zachovat pøíslušnost B-týmu
v 1.B tøídì Pardubického kraje. „Rozhodnì
simyslíme, že pøes dosud katastrofální pozici v tabulce to není nemožné. Však uvidíte sami…,“ dodal
sekretáø oddílu a nastínil další program pøed
zahájením jarní èásti: „První bøeznový den zavítáme
na umìlou trávu do Letohradu, 12. 3. se utkáme
s nováèkem 1.A Sokolem Libchavy, 18. 3. provìøí
naše možnosti „kotel“ v Dolním Újezdì a o víkendu
25.-26. 3. už jedeme pro ostré a dùležité body do
Holic.“
O hráèských zmìnách v jednotlivých týmech se
nadále dle jeho slov vedou jednání.

Další úspìchy florbalistù
V listopadu a prosinci pokraèovala amatérská
florbalová liga v Brnì dalšími dvìmi turnaji.
Celek Kössa Moravská Tøebová v listopadovém
klání jasnì dominoval a v základní skupinì turnaje
obral o body svého nejvìtšího soka SaSm Líšeò a to
dost neuvìøitelným zpùsobem, když ještì tøicet
vteøin pøed koncem zápasu prohrával 1 : 0. Hra bez
brankaøe a nesmírné atakování a napadání v útoèné
fázi slavilo úspìch a pár vteøin pøed závìreènou
sirénou se mohli radovat tøebováci 1: 2. Další zápasy
ve skupinì jasnì vyhrálo dvakrát 5:0.
Vyøazovacími boji prošlo Kösso bez zaváhání a pøipsalo si za listopad plný poèet 14 bodù.
***
Prosincový turnaj už tak jednoznaèný nebyl. První
utkání skupiny vyhráli tøebovští až gólem v závìreèných sekundách zápasu a to po plejádì
nepromìnìných šancí tìsnì 2:1. Druhý zápas
vypadal podobnì ovšem s mnohem horším koncem.
Tøetí celek soutìže Outseiders Brno dokázal
eliminovat veškeré útoèné snahy Kössa a zaslouženì
vybojoval dva body po stavu 1:0. Vítìzný gól
zaznamenal tøebovák v dresu soupeøe Vojta Landa.
Poslední zápas ve skupinì skonèil výhrou.
Ètvrtfinále a semifinále zvládli tøebovští bravurnì
a ètvrtý postup do finále jim neunikl. Finálový souboj pøinesl jednoznaènou odplatu za odebrání bodù
z ranního klání v základní skupinì. Kösso - Outs.
Brno 7:0. Ztráta dvou bodù ve skupinì Kössáky dost
mrzela, ale nejvìtší sok v soutìži utržil ještì vìtší
ránu a tou bylo nepostoupení ze ètvrtfinále.
***
V celkovém poøadí 5. ligy se tøebováci udrželi na
prvním místì a po ètyøech turnajích mají 51 bodù
a tøinácti bodový náskok pøed SaSm Líšeò.
Sestava: Skácelík, Peškar Re., Mrva M.,Køeèek J.,
Vykydal J., Køeèek M., Krbùšik P., Komoò P., Bureš
J., Štepaø M.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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Hokejisté napodobili trenérskou rošádu
Po první ètvrtinì dlouhodobé (ètyøkolové) èásti
skonèili hokejisté pøekvapivì na druhém místì.
Vstup do soutìže byl z øíše snù, vrcholil
fenomenálním obratem v utkání s favoritem ze
Žïáru nad Sázavou...
Druhá èást dlouhodobé soutìže
nezaèala již tak optimisticky.
V domácím utkání diváci teprve
docenili husarský kousek, který
se hokejistùm podaøil v úvodním
kole. Svìtlá se ukázala být
houževnatým a lepším soupeøem - a odvedla domácím porážku ze svého ledu
i s úroky!
HC Hlinsko - HC Slovan
5 : 4 (1:0,1:2,2:2)
Branky: Koláèek, Syrùèek 2, Øehulka
Podle tøebovského trenéra domácí gólman mùže za
smolný výsledek pro HC Slovan.

Hokejisté tedy znovu porazili silný a ambiciózní tým
Chotìboøe, což jim pomohlo psychicky se zvednout
a vrátit se na místa, kam patøí...
Rehabilitace probìhla skvìle, HC Slovan se
prùbìžnì ocitl „zpìt ve høe“ (pokouší se o ètvrté
místo - dodejme, že tam, jednoznaènì patøí!). Trenér
J.Faltus byl ovšem jen provizorní „záplatou“
HC Slovan - HC Žïár n./Sáz. 5 : 2 (0:1,1:1,4:0)
Branky: Konig 2, Zahrada, Lakomý, Koláèek
- sportovní štìstí se v poslední tøetinì pøeklopilo na
domácí stranu, po velice bojovném výkonu si
vítìzství naprosto zasloužili.
HC Slovan - HC Chrudim B 8 : 5 (3:1, 3:2, 0:1)
Branky: Øehulka 2, Konopèík, Moravec, Koláèek,
Lakomý. König, Smolík
HC Slovan angažoval nového trenéra.
Je jím Miroslav Venkrbec (1962). Hrával sedm let

Hokejisté Moravské Tøebové
HC Slovan - HC Svìtlá
0 : 5 (0:2,0:1,0:2)
Soupeø vyhrál zaslouženì - domácím hokejistùm nic
nedovolil, svou ukáznìností a bruslaøskou vyspìlostí
je deklasoval. Stává se z nìj „kat“ okresních
mužstev.
HC Slovan - HC Litomyšl
3 : 9 (0:3,0:3,3:3)
Branky: König, Husárek, Koláèek
okresní derby pøineslo hokej, v nìmž domácí vyhráli
pouze na umìlecký dojem; po tøech prohrách za
sebou jsou prùbìžnì v tabulce pøed svým soupeøem,
s nímž to bude pøetahovaná o postup do play-off.
Vrcholící krize se promítla po zápase do odstoupení
stávajícího trenéra B.Pavliše. Pøedseda HC J.Kavan
se projevil jako profesionální manager, když
zvládnul složitou situaci, vyjádøil trenérovi jménem
svým a jménem celého hokejového oddílu podìkování za všechno nemalé úsilí, které hokeji v Moravské Tøebové vìnoval a popøál mu tradièní:
„Bohuši, v životì „zlom vaz“.

HC Slovan - HC Chotìboø
5 : 3 (2:1,2:1,1:1)
Branky: Øehulka, Lakomý, König, Kobza, Husárek
Po utkání se k zápasu a zmìnì na postu trenéra
vyjádøil nový muž na støídaèce Jarda Faltus: „S hráèi jsem byl dosud minimálnì, vím, že jsou na zápasy
po stránce fyzické i herní od B.Pavliše pøipraveni
dobøe, v tom není potøeba nic mìnit. Jediné na èem
je potøeba zapracovat, je herní kázeò. Hráèi
vytváøejí zbyteèné chyby a z nich jsme v dnešním
utkání dostali všechny góly. Proto jsem v zápase
dìlal zmìny v nasazování jednotlivých hráèù. S výsledkem i pøedvedenou hrou jsem spokojen“.

za ligové Vítkovice, s nimiž získal mistrovský titul.
Poté pùsobil v Olomouci, s níž postoupil až do
extraligy. Hráèskou kariéru ukonèil v nìmecké druhé
lize. Trenérské angažmá od roku 1992 vystøídal
v Pøerovì, Prostìjovì èi Vsetínì (asistent trenéra
Z.Tabary), naposledy v Olomouci. Nyní pøijal
nabídku z M. Tøebové... Mìsto je pro nìj neznámé,
hokejisty kvitoval velmi dobøe... v prvním svém
mistráku jeho svìøenci neuspìli...
HC Choceò - HC Slovan 3 : 2 pp (0:0,2:2,0:0) 1:0
Tabulka po polovinì soutìže (stav k 9. 12. 2007)
1. HC SB Svìtlá n.S.
14 z.
32 bodù
2. SK LH Žïár n.S.
13 z.
27 bodù
3. HC Slovan Mor. Tøebová 14 z.
26 bodù
4. HC Litomyšl
14 z.
22 bodù
5. HC Chotìboø
13 z.
19 bodù
6. HC Spartak Choceò
14 z.
17 bodù
7. HC Hlinsko
14 z.
14 bodù
8. HC Chrudim B
14 z.
8 bodù
***
Tabulka KP juniorù
1. HC Chrudim
14 z.
39 bodù
2. HC Spartak Choceò
14 z.
35 bodù
3. HC Chotìboø
14 z.
26 bodù
4. HC Sl. Mor. Tøebová
14 z.
22 bodù
5. HC SB Svìtlá n.S.
14 z.
15 bodù
6. HC Skuteè
14 z.
11 bodù
7. HC Hlinsko
14 z.
10 bodù
8. HC Litomyšl
14 z.
10 bodù
***
Tabulka KP starších žákù
1. HC Slovan Mor. Tøebová 11 z.
20 bodù
2. HC Spartak Polièka
11 z.
17 bodù
3. HC Litomyšl
11 z.
14 bodù
4. HC Chotìboø
10 z.
13 bodù
Pozvánka na mistrovský hokej v lednu 2008
6.1.
17:00
HC Slovan - Žïár n./Sázavou
13.1.
17:00
HC Slovan - Choceò
20.1.
17:00
HC Slovan - Svìtlá n/S.
27.1.
17:00
HC Slovan - HC Litomyšl
30.1,
17:00
HC Slovan - HC Chotìboø
Odkaz na stránku: www.hcslovan.com. Zasvìcené
komentáøe píše Daniel Prokop. Najdete zde rovnìž
výsledky, umístìní a jiné zajímavosti) o dalších
družstvech...
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