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Moravská Tøebová zvýšila svou prestiž
Pane starosto, blíží se komunální volby. 
Konèí tedy Vaše volební období. Jak byste 
ho zhodnotil?
O hodnocení tohoto volebního období hodnì 
pøemýšlím. Jsem si vìdom toho, že ne všechno 
se povedlo, ale pozitivní vìci ve smìøování 
Mor. Tøebové podle mého názoru jednoznaènì 
pøevládají.
V èem si tedy myslíte, 
že se mìsto nejvíce 
posunulo za Vaše 
volební období ?
Možná øadu z Vás 
pøekvapím, ale  za 
nejdùležitìjší považuji 
znaèné zvýšení pres-
tiže Moravské Tøebo-
vé. Poprvé v historii 
mìsta nás navštívil 
prezident republiky, 
znaènì jsme pozvedli 
úroveò vztahù s part-
nerskými mìsty, zej-
ména s holandským 
Vlaardingenem. Kva-
lita èinnosti OIC v no-
vé budovì radnice na 
Olomoucké ulici a pre-
z e n t a c e  m ì s t a  n a  
internetu mìsta je 
taková, že nám ji  
mohou jinde závidìt. 
To všechno znaènì 
zviditelòuje Morav-
skou Tøebovou. Z mìsta, o kterém se døíve 
hovoøilo jako o tom,  kde si lidé pouze stìžují 
a vše kritizují, se stává mìsto, které se mùže 
chlubit  a  být  pøíkladem  pro  jiné.  Èasto  se 
u mne zastavovali bývalí rodáci a velice 
chválili, jak se naše mìsto mìní. 
Pøed èasem mìlo mìsto problém obsadit  
prùmyslovou zónu. Dnes už je zóna zcela 
plná a pøipravují se další rozvojové plochy 
pro podnikatele?
Máte pravdu. Pøed nìkolika lety se o naší prù-
myslové zónì mluvilo jen v souvislosti s chod-
níkem, který vede do polí a zaèíná být pomalu 
rozebírán. Nyní zde stojí výrobní haly nových 
investorù. Práci si zde našlo více než sto 
zamìstnancù. Po zahájení výroby všech 
investorù poèítáme ze zaèátku s poètem kolem 
dvou set zamìstnancù. Nìkteøí z nich však 
zveøejnili plány na další rozvoj, z nichž plyne,  
že celkový poèet pøesáhne hranici tøí set 
nových pracovních míst. Navíc v souèasnosti 
jednáme o vstupu ještì jednoho významného 
zahranièního investora na prùmyslovou zónu.
Myslíte tedy, že by to mohlo znamenat pøíliv 
dalších obyvatel do mìsta a zajistit lepší 
úroveò pro stávající obyvatele?
Ano, ale nejen díky nové prùmyslové zónì. 

Myslím si, že se postupnì zlepšují životní 
podmínky ve mìstì, a to jak pro mladé, tak i 
pro ty døíve narozené. Na jedné stranì 
probìhla rekonstrukce starého a výstavba 
nového pavilonu domova dùchodcù, na druhé 
stranì máme moderní aquapark, dìtské høištì, 
volejbalové kurty a zázemí pro sportovce. 

Byla zahájena první 
etapa regenerace sí-
dlištì Západní, kde 
bydlí nìkolik tisíc lidí 
a které dosud zùstávalo 
opomíjeno. To vše, a 
nejen to, by mìlo 
zlepšit prostøedí pro 
obyvatele Moravské 
Tøebové. Máme jako 
mìsto co nabídnout.
Poslední dobou mìsto 
hodnì ožilo. Koná se 
tu spousta kulturních, 
sportovních a jiných 
akcí. Lidé jsou více 
vtažení do víru udá-
lostí. V èem to je?
Osobnì jsem kladl 
dùraz na to, aby se 
kultura a spoleèenský 
život mìsta posunuly 
ze spoleèenských sálù i 
na veøejná prostranství 
jako je pøedevším ná-
mìstí a nádvoøí zámku. 
Vytvoøila se tradice 

pøedstavení letního kinematografu, na námìstí 
tanèily mažoretky a kejklíøi, na zámeckém 
nádvoøí a námìstí vystupovaly kapely rùzných 
žánrù. Vìøím, že se natrvalo obnovila tradice 
poøádání mìstských plesù a dalších podobných 
akcí. 
Moravská Tøebová má bohatou minulost a 
spoustu historických památek. Co pro jejich 
zachování udìlalo mìsto?  
Myslím, že nejdùležitìjší byla rekonstrukce 
Zámecké ulice, Zámeckého námìstí, nádvoøí a 
samotného zámku a jeho hradeb. Tím byly 
ukonèeny hlavní stavební úpravy celé mìstské 
památkové rezervace. My všichni, kteøí 
chodíme dennì støedem mìsta si ani neuvìdo-
mujeme, jak velké kulturní dìdictví nám naši 
pøedkové zanechali.  Z tìchto hodnot musíme 
v budoucnosti vytìžit co nejvíce. Samozøejmì 
ne vše, co je za poslední ètyøi roky u nás nové 
je záležitostí mìsta. Na námìstí stojí opravené 
budovy Èeské pošty, všechny hlavní mosty 
vedoucí do mìsta prošly nebo procházejí 
rekonstrukcí, u kruhového objezdu stojí 
budova supermarketu LIDL. 
Zdá se tedy, že uplynulé ètyøi roky je možné 
opravdu hodnotit pozitivnì, je také nìco, co 
se nepodaøilo?

Není dokonèen zimní stadion, ale místo toho 
máme volejbalové kurty a šatny pro sportovce. 
Vìøím ale, že i na tento stadion brzy dojde. 
Stejnì tak jsem pøed volbami slíbil informaèní 
kanál mìsta.  Firma, vlastnící a provozující 
kabelovou televizi sice rozšíøila nabídku 
programù, ale k tvorbì infokanálu zatím 
nedošlo. Ale tento nedostatek jsme nahradili 
mìstským rozhlasem a aktualitami na 
internetu. Chtìl jsem taktéž prosadit volbu 
osobnosti mìsta. Ani s tím jsem zatím neuspìl. 
Jsou ještì nìjaké vìci, které byste chtìl 
dotáhnout do konce?
Chystají se oslavy 750 let výroèí mìsta. Vím, 
že do zahájení roku 2007, kdy bude Moravská 
Tøebová slavit 750 let od svého založení, chybí 
sice ještì nìkolik mìsícù, avšak pøípravy byly 
zahájeny samozøejmì již letos, protože se 
chceme na jejich prùbìh co nejlépe pøipravit. 
Plánujeme oslavy rozložit do prùbìhu celého 
roku. Hlavní oslavy kulatého výroèí založení 
mìsta jsou naplánovány na polovinu èervna. 
Jsem rád, že se hlásí významní tøebovští 
obèané a rodáci, kteøí chtìjí v rámci oslav 
vystoupit a tím zvýšit jejich úroveò. Je to i pro 
nás urèité vyznamenání, že se k nám rádi 
vracejí, mají mìsto rádi a chtìjí pomoci. Tak 
toto bych si pøál dotáhnout do konce.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna?
Jako starosta jsem nikdy nemìl problém 
komunikovat se všemi, kteøí chtìli mìstu 
pomoci a pomáhají bez ohledu na jejich 
názorové èi politické smýšlení. Vždy jsou na 
tom nejlépe ta mìsta, kdy se jejich obèané 
spojí a táhnou za jeden provaz. Jsem rád, že 
tomu tak bylo i u nás v Moravské Tøebové. 
Proto dìkuji na jedné stranì našemu poslanci a 
bývalému ministrovi Radko Martínkovi, na 
stranì druhé mnoha jiným našim spoluobèa-
nùm, kteøí mají naše mìsto rádi a jsou zdarma 
ve svém volném èase ochotni pomoci. Nechtìl 
bych  nyní  mluvit  o  plánech  do  budoucna. 
K tomu máme to nejdùležitìjší od doby 
sametové revoluce. Je to støetnutí politických 
stran a nezávislých subjektù ve svobodných 
komunálních volbách se svými volebními 
programy. Je pouze na obèanech našeho mìsta, 
komu dají svùj hlas a jakým smìrem se bude 
naše mìsto vyvíjet. Myslím, si, že je na co 
navazovat.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Starosta mìsta Josef Oš�ádal
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Salamandrový prùvod

Volby do zastupitelstev obcí 2006

Název salamadrového prùvodu je odvozený od 
pohybu salamandry škvrnitej (mlok skrvnitý). 
Napodobòujíc její pohyb se prùvod vlní z jedné 
strany ulice na druhou, což pøi osvìtlení dobovými 
svítidly vytváøí pùsobivé veèerní divadlo. V prùvodì 
se pohybuje 580 postav, které znázoròují hlavnì 
práci a život obyvatel mìsta. Na èele prùvodu jde 
pastýø s pomocníky, který na rukách nese ještìrku. 
Pøedstavují povìst o objevení pokladù štiavnické 
zemì, zlata a støíbra. Této významné akce se 
zúèastnili i pøedstavitelé našeho mìsta starosta Josef 
Oš�ádal, místostarostka Marie Nechutová, øeditelka 
Mìstské knihovny paní Koláèková a tisková mluvèí 
Pavlína Horáèková. „Partnerství s mìstem Banská 
Štiavnica je pro nás velmi dùležité a velice si vážíme 
jejich pozvání na tyto jejich významné dny. Jsme 
rádi, že i oni si našeho partnerství váží,“ øekl 
starosta Josef Oš�ádal. A že byly tyto dny opravdu 
významné, tak o tom svìdèí i návštìva slovenského 
prezidenta Ivana Gašparovièa, který v Banské 
Štiavnici strávil vìtšinu  èasu prvého dne 
Salamandrových dní. Na závìr návštìvy byli 
pøedstavitelé mìsta pøijati na radnici primátorem 
mìsta Mariánem Lichnerem, kde starosta Josef 
Oš�ádal podìkoval za všechny èleny delegace, za 
vlídné pøijetí a pøedal propozice k mezinárodní 
výtvarné soutìži „Pod modrou oblohou“.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Mìstský úøad Moravská Tøebová plní úkoly 
povìøeného obecního úøadu (tzv. registraèního 
úøadu)  ve smyslu  ustanovení  § 12 a  § 13  zákona 
è.  491/2001  Sb.,  o  volbách do zastupitelstev obcí 
a o zmìnì nìkterých zákonù. Mìstský úøad Mor. 
Tøebová funguje jako registraèní úøad pro 21 obcí, 
ve høe je tedy celkem 201 zastupitelských míst.
Registraèní úøad Moravská Tøebová projednal a za-
registroval 138 kandidátních listin ze všech 21 obcí 
náležejících do našeho územního obvodu, na kterých 
bylo pøihlášeno 452 kandidátù. Všechny podané 
kandidátní listiny byly po odstranìní nìkterých ne-
dostatkù zaregistrovány. Nejvìtší podíl kandidát-
ních listin tvoøili nezávislí kandidáti (celkem 109), 
17 kandidátních listin podali zmocnìnci registrova-
ných stran a 12 kandidátních listin bylo typu 
sdružení nezávislých kandidátù. Jenom v obci Boru-
šov, se 162 obyvateli,  bylo zaregistrováno celkem 
19 nezávislých kandidátù. Mìstský úøad M. Tøebová 
informoval zmocnìnce volebních stran 21 obcí o re-
gistraci kandidátních listin a vylosoval poøadí 
volebních stran v obcích.
Poøadí volebních stran v Moravské Tøebové:
ODS 1
KDU  ÈSL 2
SNK Evropští demokraté 3
Sdružení nezáv. kandidátù Moravskotøebováci 4
KSÈM 5
ÈSSD 6
Mìstský úøad M. Tøebová dále plní další úkoly podle 
§ 14 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do zastu-
pitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù, sou-
visející s volbami do zastupitelstva mìsta Mor. 
Tøebová, a to pøedevším zajištìním volební místnosti 
pro okrskové volební komise, zejména jejich 
vybavení a vede stálý seznam volièù a do 18.10.2006 
do 16.00 hod, kdy tento seznam volièù uzavøe.
Starosta  mìsta  Moravská Tøebová  plní úkoly podle 
§ 15 zákona è. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o zmìnì nìkterých zákonù. 
Starosta mìsta pro volby do Zastupitelstva mìsta 
Mor. Tøebová: 
- stanovil 13 volebních okrskù a urèil jejich místo
- stanovil minimální poèet èlenù všech 13 

okrskových volebních komisí
- jmenoval zapisovatele tìchto okrskových 

volebních komisí
- do 20. 9. 2006 jmenuje èleny okrskové volební 

komise do stanoveného minimálního poètu
- do 29. 9. 2006 zajistí první zasedání okrskových 

volebních komisí 
- do 5. 10. 2006 zveøejní oznámení o dobì a místu 

konání voleb
- do 10. 10. 2006 vyhradí plochy pro vylepení 

volebních plakátù
- do 17. 10. 2006 zajistí distribuci volebních lístkù
Poslední možnost vzdání se nebo odvolání 
kandidatury je do 18. øíjna 2006 do 14.00 hodin (tzn. 
48 hodin pøed zaèátkem voleb). 

Regenerace panelové sídlištì západní

Kdo pøišel, neprohloupil
Kdo z nás se v letošním, sice krátkém, ale zato 
horkém létì nepøišel osvìžit do Moravsko-
tøebovského aquaparku? Podle poètu návštìvníkù, 
kterých bylo rekordních padesát tisíc, což je skoro 
o dvacet tisíc více než minulý rok, to vypadá, že 
si cestu do tohoto útulného areálu našel skoro 
každý. A nebyli to jen obèané z Moravsko-
tøebovska, ale i z širokého okolí. „Letošní sezónu 
jsme zahájili až v èervnu, protože poèasí nám moc 
nepøálo a byla ještì zima,“  øekla Gabriela 
Horèíková, øeditelka Technických služeb. „Napl-
no jsme to vlastnì mohli rozjet až v èervenci, který 
byl extrémnì horký, a v jeden den pøišlo do 
aquaparku až dva tisíce lidí,“ dodala Horèíková. 
Pøíèinou krátké sezóny v aquaparku, která byla 
ukonèena už 31. srpna, bylo pøevážnì chladné 
poèasí, které panovalo po celý srpen. Tomu také 
odpovídaly tržby za jednotlivé mìsíce. 
Nejpøíznivìjší na tržbu byl èervenec, ale ten pak 
následnì vystøídal prodìleèný srpen. Celkové 
tržby v aquaparku byly v letošní sezónì 
1.376.792,- Kè, pøesné náklady na provoz zatím 
nejsou vyèísleny. „Ale i tak si myslím, že tato 
sezóna byla celkem úspìšná,“ sdìlila Horèíková. 

Nejvìtším lákadlem letošního léta byl v aqua-
parku 51m tobogán a další vodní atrakce, které 
byly zdarma. Toho pøevážnì využívaly rodiny s 
dìtmi, pro které to byl uèinìný ráj. Areál 
agquaparku nabízel také kromì vlastního koupání 
a hrátek ve vodních atrakcích, i možnost jiných 
sportovních aktivit. Mohli jste si tu zahrát plážový 
volejbal, tenis nebo stolní tenis. Pro ty, kdo si 
chtìli uklidnit nervy se nabízela hra petanque 
nebo ruské kuželky. Pokud jste pøišli do morav-
skotøebovského aquaparku nevybaveni a chtìli si, 
i tak užít pohodu, mohli jste si pøímo na místì 
zapùjèit lehátka a sluneèníky, a pak už se jen 
oddávat relaxu. A co nás èeká pøíští rok? Mù-
žeme se zejména tìšit na nové parkovací plochy 
pøed aquaparkem, které se budou realizovat ještì 
v tomto roce s poètem padesáti parkovacích míst. 
„Jsem ráda, že letošní provoz aquaparku probìhl 
bez závažných komplikací. Návštìvníci byli 
ukáznìní, nebyli zaznamenány ani drobné 
krádeže, jako v letech minulých, a za to jim tímto 
dìkuji,“ øekla Horèíková. A co dodat na závìr? 
Snad, škoda jen, že léto není delší.

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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Mìsto Moravská Tøebová se aktivnì zapojilo do 
programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora 
regenerace panelových sídliš�„ a podalo na 
ministerstvo žádost o poskytnutí dotace z tohoto 
programu.

Ministerstvo o žádosti kladnì rozhodlo a mìstu 
Moravská Tøebová po zaslání doplòujících 
náležitostí pøiznalo dotaci ve výši 3,157,- mil. Kè. 
Jedná se o dotaci na I. etapu regenerace sídlištì. 
Celý projekt Regenerace panelového sídlištì 
Západní je èlenìn na V etap, které by byly 
realizovány v èasovém horizontu pìti let. Pod-
mínkou pro realizaci všech etap je, že se podaøí na 
každou jednotlivou etapu získat dotaci z Mini-
sterstva pro místní rozvoj.  Projektovou  studii, jakož 
i vlastní provádìcí projektovou dokumentaci první 

Centrum volného èasu
V mìsíci srpnu nás navštívili pracovníci z Mìst-
ského úøadu v Chrudimi,  kurátor Mgr. Talacko 
a terénní sociální pracovník Rigo. Úèelem 
schùzky bylo pøedání informací, poznatkù a 
zkušeností   z   oblasti   terénní   sociální   práce 
a èinnosti Centra volného èasu. Tato schùzka 
byla pøínosná pro obì strany. Vìøíme, že i na-
dále bude spolupráce mezi mìsty Moravská 
Tøebová a Chrudim pokraèovat.

Marcela Opluštilová, Barbora Smìlá,
pracovnice Centra volného èasu

etapy, vyprojektoval kolektiv projektantù z Pardubic. 
Na  stavební  zakázku bylo vypsáno výbìrové øízení 
v souladu se Zákonem o veøejných zakázkách. 
Výbìrové øízení vyhrála firma Swietelsky stavební 
s.r.o. s cenou 4,514,- mil. Kè. Tato firma v souèasné 
dobì provádí stavební práce, které zaèaly v mìsíci 
srpnu a budou dokonèeny nejpozdìji v mìsíci 
listopadu 2006. Stavba je realizována na sídlišti 
mezi ulicemi Západní a Jiráskova. Jedná se o vý-
stavbu nových chodníkù, nových parkovacích míst, 
vysázení nové zelenì a odstranìní stávající 
nevhodné zelenì. Dále bude pøistoupeno k rege-
neraci popelnicových boxù a vybudování jejich 
oplocení, doplnìní mìstského mobiliáøe, rozšíøení 
veøejného osvìtlení a doplnìní vybavenosti dìtských 
høiš�.

Karel Musil,
Odbor investièního a regionálního rozvoje
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Moravská Tøebová pøedává zkušenosti Ukrajinì

Tajemník MìÚ Moravská Tøebová oznamuje 
volné pracovní místo na dobu urèitou
zástup za mateøskou a rodièovskou 

dovolenou na místo
úøedníka odboru vnitøních vìcí

Podmínky výbìru vhodného uchazeèe vèetnì 
náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- na obèanském informaèním centru mìst-

ského úøadu
- u personalistky MìÚ, tel. èíslo: 461353027, 

E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup od 1.1. 2007, pøípadnì dle dohody.
Písemnou pøihlášku vèetnì všech náležitostí a 

pøíloh pøedejte do 13.10.2006 na podatelnu 
mìstského úøadu, ul. Olomoucká è.o. 2 nebo 

zašlete poštou na adresu:
Mìstský úøad, Brziaková Helena

nám. T.G.M. è.o. 29, 571 01  M. Tøebová

V záøí probìhl v Holandsku speciální kurz pro 
ukrajinská mìsta, která chtìjí zlepšit úroveò 
služeb poskytovaných obèanùm. Jako pøíklad 
nejlepší  praxe  byla vybrána  Moravská Tøebová 
a její realizovaný projekt Obèanské informaèní 
centrum (OIC), jež už tøetím rokem funguje jako 
souèást mìstského úøadu. Zde si  obèan mùže ve 
všechny pracovní dny vyøídit øadu záležitostí, 
které pro nìho úøad zajiš�uje jako žádosti o ob-
èanské prùkazy a cestovní doklady, pøihlášení do 
evidence obyvatel, ovìøování listin a podpisù, 
poplatky za odpady a psy, atd. Zároveò mùže 
získat informace o èinnosti mìsta a mìstského 
úøadu, o spoleèenském, kulturním a sportovním 
dìní ve mìstì.  „Moravská Tøebová byla pozvaná 
jako jediné mìsto z Èeské republiky jako pøíklad 
nejlepší  praxe,  a  to  kvùli vynikající  spolupráci 
s holandským mìstem Vlaardingen na projektu 
OIC. Vybudovaní obèanského centra s využitím 
holandských zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze 
strany holandského Ministerstva zahranièních 
vìcí i VNG. V loòském roce navíc obdržela 
Moravská Tøebová cenu Ministerstva vnitra ÈR 
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za nejlepší inovaci ve veøejné správì,” informoval 
pøímo z Nizozemí manažer ekonomického roz-
voje mìsta Miroslav Netolický. Kromì zlepšování 
kvality  služeb  se  úèastníci kurzu zamìøili také 
na budování informaèních center. Získané 
zkušenosti a doporuèení by mìli v praxi uplatnit 
zástupci  Kyjeva, samosprávných oblastí Salgyr 
nebo z Krymu. “Celá akce by mìla vyústit v pro-
jekt, který se bude ucházet o podporu a dotaci ze 
strany VNG,” dodal Netolický. Starosta Vlaardin-
genu Tjerk Bruinsma se dohodl se starostou 
Moravské Tøebové Josefem Oš�ádalem, že pod-
poøí v rámci tøístranného projektu ukrajinské 
mìsto Romny, kde se odborníci ze všech tøí mìst 
pokusí vybudovat obdobné obèanské centrum, 
jaké funguje ve Vlaardingenu a v Mor. Tøebové. 
"Je pro nás velkou ctí, že byla právì Moravská 
Tøebová se svým Obèanským informaèním 
centrem vybrána jako vzorový projekt,” netajil své 
spokojení starosta Moravské Tøebové Josef 
Oš�ádal. Speciální kurz  organizovalo Sdružení 
holandských obcí s podporou Ministerstva 
zahranièních vìcí.   -gut-

Další etapa rozšíøení kanalizaèní sítì je dokonèena
Po dokonèení nároèné stavby na ulici Zámecké a 
Zámeckém námìstí se o slovo hlásí další velmi 
nároèná, a co se týèe výše vložené investice, 
jednoznaènì nejvìtší akce mìsta v roce 2006 s náz-
vem „Rozšíøení kanalizaèní sítì v Moravské 
Tøebové“. Cílem celého realizovaného projektu 
bylo dosažení jednoho z mnoha krokù potøebných 
jednak k zajištìní odvodu splaškových vod na 
mìstskou èistírnu, zajištìní dostateèné kapacity 
hlavní stoky A (ulice Na Stráni), na kterou budou 
napojeny další doposud neodkanalizované èásti 
mìsta (Sušice, Udánky, eventuelnì Staré Mìsto) a 
dále zrušena èást stávajících výustí do mìstských 
vodoteèí, èímž dojde ke snížení hodnot zneèištìní 

životního prostøedí. Mìsto Moravská Tøebová tak 
následuje kroky Evropské unie, která se danou 
problematikou aktuálnì zabývá a je nápomocna do 
roku 2010 poskytovat do této oblasti nemalé 
finanèní prostøedky. Samotné realizaci pøedcházely 
nároèné projekèní pøípravy, na kterých se podílela 
firma IDOP Olomouc, a.s. Na základì zpracované 
projektové dokumentace bylo zažádáno o dotaci ze 
Státního fondu životního prostøedí. Ta byla pùvodnì 
schválena ve výši 30% celkových nákladù, které 
byly stanoveny ve výši cca 37 mil. Kè. Povìøenému 
zástupci mìsta se však po usilovném jednání s mi-
nistrem životního prostøedí podaøilo dotaèní podíl 
zvýšit dvojnásobnì, tedy na celých 60%. 
Dalším krokem bylo na základì veøejného 
výbìrového øízení urèit zhotovitele stavby. Probìhla 
veøejná soutìž užším výbìrovým øízením, ke 

kterému bylo pøizváno 5 firem. Vítìzným 
uchazeèem se stala firma JEMA Svitavy, a.s. s na-
bídkovou cenou ve výši 43.954.000,- Kè. Protože 
tato cena velmi výraznì pøevyšovala pøedpokláda-
nou cenu o témìø 7 milionù Kè, zaujala èást 
zastupitelù mìsta odmítavý postoj k potvrzení 
vítìze. Po bouølivém jednání zastupitelstvo tìsnou 
vìtšinou rozhodlo výbìrové øízení zrušit, vypsat 
výbìrové øízení nové (tentokrát otevøené) a zároveò 
vypovìdìlo mandátní smlouvu mezi mìstem 
Moravská Tøebová a Ing. Oldøichem Vlkem, který 
byl z této smlouvy mimo jiné odpovìdný za pøípravu 
a  prùbìh  výbìrového  øízení.  Tímto  krokem  došlo 
k výraznému èasovému skluzu pøi realizaci stavby. 
Hrozilo zrušení dotace a pouze další intenzivní 
jednání povìøených zástupcù mìsta se SFŽP a MŽP 
zamezilo celému zrušení akce. Z nového výbìrového 
øízení vzešla jako vítìzná firma INSTA Prostìjov, 
s.r.o.  s nabízenou cenou  27.173.726,40,- Kè  (tedy 
o témìø 17 mil. Kè nižší). Dohledem nad kvalitou 
stavební èinnosti dodavatele byla následnì povìøena 
firma VHOS, a.s., která ve mìstì provozuje 
kanalizaèní sí�. Tìsná vìtšina zastupitelù tedy svou 
neústupností ušetøila mìstu výrazné finanèní 
prostøedky. Realizace stavby byla zahájena v srpnu 
2005.
Celkem se jednalo o 6 lokalit výstavby:
1. lokalita – ul. Na Stráni, Lanškrounská, Textilní a 

Tyršova (u koupalištì)
2. lokalita – ul. Olomoucká (u mostu pøes Tøebùvku)
3. lokalita – ul. Jevíèská (u Písku)
4. lokalita – ul. Gorazdova a Kostelní námìstí (pøes 

farní zahradu)
5. lokalita – ul. Svitavská (mezi penzionem a 

nemocnicí)
6. lokalita – ul. Údolní (køižovatka s ul. Dukelskou)
Pøi výbìru materiálu kanalizaèního potrubí mìsto 
zvolilo vysoce kvalitní materiál se sklolaminátu, 
který je sice dražší, než klasické materiály 
používané pøi stokování, ale má neporovnatelnì 
delší životnost. Pøi trase pokládek potrubí docházelo 
k postupnému pøepojování stávajících deš�ových i 
splaškových pøípojek. Pracovalo se ve vysoce 
nároèných podmínkách, které byly dány provozem 
na komunikaci, množstvím inženýrských sítí, 
dostupností v jednotlivých lokalitách a hloubkou 
pokládek potrubí, která mnohdy dosahovala pìti 
metrù pod úroveò terénu. V místech podchodu pod 
železnièní dráhou, vodoteèí a komunikací se 
provádìl protlak, pøípadnì shybka. Stavba byla 
dokonèena 30. srpna 2006. Zahrnovala celkem 1.621 
metrù nových kanalizaèních stok v profilech od DN 
200 do DN 1000, odlehèovací komoru a èerpací 
stanici.

Ing.Tomáš Kolkop,
vedoucí odboru investièního a regionálního rozvoje

Ing. Josef Jílek, 
místostarosta mìsta

podle pøedložených zadávacích podkladù pro 
výbìrové øízení, které jsou zveøejnìny na úøední 
desce, na webu mìsta www.mtrebova.cz a na 
sekretariátì starosty.
Doba a místo odevzdání pøihlášek do 
výbìrového øízení:
Zalepenou obálku s nabídkou je tøeba doruèit ve 
lhùtì nejpozdìji do 31. 10. 2006 a to poštou na 
adresu: Mìsto Moravská Tøebová, nám. 
T.G.Masaryka è. o. 29, 57101 Moravská 
Tøebová (dnem doruèení se rozumí den pøevzetí 
písemnosti povìøeným pracovníkem mìsta), 
nebo osobnì na podatelnu v budovì Mìstského 
úøadu v Mor. Tøebové na ul. Olomoucká è. o. 2.
Výbìrová kritéria:
1. Kvalita pøedloženého projektu Turistického 
informaèního centra popø. podnikatelského 
zámìru
2. Kvalifikace, reference, odborná zpùsobilost
3. Èástka požadované dotace od mìsta
Zvláštní požadavek na zpracování nabídky:
Zadavatel požaduje uvést v nabídce požadavek 
na výši finanèního podílu poskytovaného 
mìstem Moravská Tøebová pro zajištìní služeb 
turistického informaèního centra.
Zalepenou obálku s nabídkou oznaète logem 
„Neotvírat  nabídka na provozování TIC v Mo-
ravské Tøebové“, aby nedošlo k jejímu nežá-
doucímu otevøení.
Zadavatel si vyhrazuje:
- odmítnout všechny nabídky
- zrušit soutìž bez udání dùvodu

Mìsto Moravská Tøebová vyhlašuje
výbìrové øízení na nového

externího provozovatele
Turistického informaèního centra

v Moravské Tøebové

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.
Proè akci „Fest Pod Parou“ prezentací v MT 
zpravodaji vedení radnice podporuje, ale 
nepostará se o to, aby touto akcí nebyli 
obtìžováni a omezováni ve svých právech ostatní 
obèané. Proè zvukové aparatury byly letos 
natoèeny na obytné zóny mìsta M. Tøebová a 
okolí? Obèané Udánek a témìø polovina Mor. 
Tøebové, tak nemohli do dvou v noci spát, dále 
byli vystavováni šikanì ze strany úèastníkù a co 
dìlala na ochranu obèanù, klidu a veøejného 
poøádku mìstská a státní policie?
O festu bylo již psáno v Moravskotøebovských 
novinách. Zejména o otoèení zvukových aparatur na 
mìsto. Byla to jednoznaèná chyba poøadatelù, která 
se nesmí opakovat. Myslím si ale, že úroveò 
poøadatelské služby která zaèínala od spolupráce s 
Èeskými drahami a konèila spolupráci s mìstskou i 
státní policií, byla velice dobrá. 
Je pravdou, že nìkteøí z mnoha stovek i více 
návštìvníkù se chovají vulgárnìji, což nám vadí, ale 
napøíklad ve srovnání s diskotékami letos nedošlo k 
žádnému nièení soukromého èi mìstského majetku. 
Naopak dle vyjádøení policií byl letošní roèník bez 
jakýchkoli vìtších problémù. 
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M A T R I K A
Vítání:
Srpen: Josef Samuel Dudáš

Václav Vitouch
Marek Vavøín

Záøí: Michal Rys
Lukáš Køeèek
Šimon Náhlík

Sòatky:
Srpen:      Pavel Machánek - Erika Nechutová 

oba M.T
Jan Schober - Kateøina Antlová
oba M.T.
Petr Nastoupil - Margita Bosáková
Praha  Frýdek-Místek
Otto Ohlídal - Eva Varyšová 
oba M.T.

Záøí:         Milan Horník - Marcela Jandová
oba Mìsteèko Trnávka
Dušan Friedl - Olga Serynová
oba Bezdìèí u Trnávky
Josef Holík - Andrea Šafáøová
oba M.T.
Daniel Prokop - Monika Køivánková
oba M.T.
Radek Hlubinka - Markéta Horská
Tøebaøov - Staré Mìsto
Miroslav Sotoláø  Alexandra Berlová
oba Staré Mìsto
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Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod. 

Statistika za období 15. 8. – 14. 9. 2006

15.8.  ve  22:15 h.  øešila  hlídka  MP   muže,  který 
v opilosti na nám. T.G.M. zpíval a dupal na pódiu. 
Za rušení noèního klidu a umìlecký výkon byl 
vyøešen blokovou pokutou.
17.8. ve 22:30 h. øešila hlídka MP v restauraci hotelu 
Morava skupinu hostù, která hlasitým hulákáním 
rušila ubytované hosty v hotelu.
V 00:30 h. øešila hlídka MP rodinné neshody v pro-
blematické rodinì v Udánkách.
18.8. v 08:30 h. vykázala hlídka MP skupinu 
úèastníkù Festu Pod parou z vestibulu OD Kubík. 
Mladíci v podnapilém stavu obtìžovali zákazníky 
OD.
19.8. v 04:45 h. byl  hlídkou MP øešen na ulici 
Cihláøova muž, který se v opilosti dožadoval vstupu 
do baru Luna kopal do dveøí a rušil noèní klid.
22.8.  v  23:30 h.   zasahovala  hlídka  MP  spoleènì 
s PÈR v rodinì v Udánkách, kde muž napadl svoji 
manželku a vyhrožoval jí zabitím.
24.8. v 02:00 h. pøijala hlídka MP oznámení, že na 
ulici Tøešòová alej se pohybuje starší zmatená žena, 
která  neví,  kde  je.  Hlídka  zjistila  totožnost  ženy 
a pøedala jí rodinì.
25.8.  v  13:00 h.  pøijala  hlídka  MP  oznámení,  že 
v èekárnì na poliklinice spí bezdomovec. Hlídka 
známého  tøebovského  opilce  vzbudila  a  vykázala 
z budovy.

Ve 20:45 h. pøijala hlídka MP oznámení o skupinì 
mladých lidí popíjejících alkohol u Smuteèní 
obøadní sínì.
Hlídka zjistila totožnost všech pøítomných, naøídila 
jim uklidit prostor a vykázala skupinu z místa.
26.8. ve 20:15 h.  øešila hlídka MP rodinné neshody 
v Boršovì.
27.8. v 21:30 h. byla hlídka MP upozornìna na dva 
mladíky, kteøí pøevrací kontejnery u OD Penny 
Market. Hlídka mladíky zadržela.
29.8. v 14:30 h. byla hlídka MP pøivolána do 
obchodu potravin Bílek na ulici Cihláøovì, kde došlo 
ke krádeži zboží. Zákazník byl vyøešen BP.
31.8. v 20:00 h. hlídka MP øešila BP starší ženu, 
která kradla v OD Penny Market.
2.9. v 01:45 h. øešila hlídka MP skupinu mladých 
lidí, která rušila noèní klid na ulici Nerudovì.
4.9. 18.00 h. byla hlídka MP pøivolána na ulici 
Jiráskovu, kde muž napadl a udeøil nezletiletého 
hocha. Pøípad byl pøedán k doøešení PÈR.
7.9. v 15.15 h. byl na ulici Cihláøovì nalezen 
zranìný muž. Na místo byla pøivolána RZS a muž 
byl pøevezen na ošetøení.
9.9. ve 14:00 h. byla hlídka MP pøivolána do OD 
Billa, kde došlo ke krádeži zboží. Pachatel byl 
pøedán k doøešení na PÈR.
Ve 22:45 h. øešila hlídka MP obsluhu v hospodì na 
ulici Ztracená.  Z hospody vycházel nadmìrný hluk 
a byl rušen noèní klid. 
10.9. od 24:00 h.  03:00 h. øídila hlídka MP dopravu 
na silnici I/35 v místì smrtelné dopravní nehody.
11.9. v 00:20 h.  byl  hlídkou  MP  na  ulici  Svi-
tavské nalezen spící opilý muž. Byl probuzen a jeli-
kož nemìl žádné zranìní, byl strážníky nasmìrován 
k domovu.
14.9. v 19:45 byla hlídka MP pøivolána k OD Penny 
Market, kde si ustlal mezi nákupními košíky své 
lože  místní  bezdomovec.   Byl  strážníky  vykázán 
z místa.        strážník František Juriš

V informaèním systému MìÚ v Mor. Tøebové 
bylo k 31.8.2006 vedeno celkem 11 206 obèanù 
ÈR, z toho 49 cizincù s povolením k trvalému 
pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc srpen se v Moravské Tøebové narodilo 
11 dìtí,  zemøelo  16 obèanù,  pøistìhovalo  se 
13 obyvatel a odstìhovalo 21 obèanù. 

Kolik nás je

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

Policisté pátrají po pachateli vloupání do sta-
vebnin
V noci na 31.8.2006 dosud neznámý pachatel vnikl 
do stavebnin v Jaromìøicích. Z místa si odnesl 
elektrické náøadí za 5.500,- Kè korun a hotovost 
500,- Kè. Na zaøízení však zpùsobil škodu více než 
150.000,- Kè. Policisté po neznámém pachateli i vì-
cech pátrají.
Dopadeni zlodìji aut
Na zaèátku záøí zaznamenali úspìch svitavští 
kriminalisté, specializující se na krádeže aut. 
Policejní komisaø sdìlil obvinìní z krádeže mla-
distvému z  obce  u Moravské Tøebové, který v po-
lovinì srpna letošního roku odcizil v Moravské 
Tøebové Škodu 105. S vozidlem tøi dny jezdil a pak 
jej po havárii rozebral na náhradní díly. Dále odcizil 
Škodu 125, kterou užíval deset dní a poté poškozené 
vozidlo odstavil u obce Radkov. Celkem zpùsobil 
škodu témìø 13.000,- Kè. Jeho kumpán, dvaadvace-
tiletý muž z Lanškrouna,  byl  kriminalisty  obvinìn 
z trestného èinu podílnictví. Mladík v jedné z mo-
ravskotøebovských restaurací kolem 20.8.2006 
pøevzal od dosud neznámé osoby kradený Ford 
Fiesta, který chtìl dále zpenìžit. Majitelce zpùsobil 
škodu 25.000,- Kè. 
Havárie s tìžkým zranìním
Dne 14.9. pøed  pùl osmou veèerní  došlo  u  Jevíèka 
k závažné dopravní nehodì. Devìtatøicetiletý øidiè 
Fordu na rovném úseku ve smìru od Jevíèka na 
Jaromìøice pøejel do protismìru, kde vyjel vlevo 
mimo vozovku a narazil do stromu. Muž zùstal ve 
vozidle zaklínìn a byl vyproštìn až s použitím 
speciální techniky hasièù. Pøi dopravní nehodì došlo 
k jeho tìžkému zranìní s minimální dobou léèení 
dva mìsíce. Vzhledem k tomu, že  øidiè zjevnì jevil 
známky požití alkoholických nápojù, byl proveden 
odbìr krve. Vìc nadále šetøí dopravní policie 
Svitavy.
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Te c h n i c k é s l u ž b y i n f o r m u j í
Kontakt: Gabriela Horèíková, jednatel
Adresa: Zahradnická 21, Moravská Tøebová
T: 461 316 509
E: reditel@tsmt.cz 
W: www.tsmt.cz  

• Jak ušetøit na odpadech?
Obyvatelé Moravské Tøebové mají v rámci roèního 
poplatku za svoz a likvidaci domácího odpadu 
možnost uložit jakýkoli komunální odpad zdarma na 
sbìrovém dvoøe (vyjma stavebního odpadu). S do-
mácími elektrospotøebièi a nástroji, jako jsou praèky, 
chladnièky, zahradní sekaèky èi kuchyòské roboty se 
donedávna nakládalo jako s bìžným odpadem. 
Úprava zákona o odpadech, která vstoupila v plat-
nost v srpnu 2005, ale umožòuje domácí elektrospo-
tøebièe z bìžného odpadu vyjmout a zahrnout do 
kategorie tzv. zpìtnì odebíraného elektrozaøízení 
(pro informaci ètenáøùm – používá se i termín oddì-
lený sbìr elektroodpadu). Tyto spotøebièe mohou 
obèané zcela zdarma uložit na sbìrných dvorech, èi 
pøímo v prodejnách pøi nákupu moderního domácího  
pomocníka, ale to pouze v pøípadì, že spotøebiè 
odpovídá výrobku s ukonèenou životností.  V rámci 
dohody o zpìtném odbìru je za takto uložený 
spotøebiè smluvnímu partnerovi (tedy mìstu 
Moravská Tøebová) poukázána odmìna.
V pøípadì dodávky  nekompletního elektrozaøízení 
je pùvodce odpadu povinen zaplatit za likvidace 
odpadu.
Pøíklad:  zatímco mraznièka bez zásuvek, pøihrádek 
je stále mraznièka a na sbìrovém dvoøe je pøevzata  
zadarmo pro následný zpìtný odbìr, mraznièka s vy-
montovaným kompresorem se stává pouhým 
komunálním odpadem a s jako takovým je s ní 
nakládáno, tedy uloženo za poplatek. A právì 
nekompletnost elektrospotøebièe, by� se zbytky 
kovu, plastu a dalších materiálù znamená, že za jeho 
odstranìní musí obec, respektive obèan zaplatit. Pro 
pøedstavu uvádíme obvyklé ceny za uložení ne-
kompletního elektrozaøízení v roce 2005 – televizory 
200 Kè/ks, monitory 150 Kè/ks, lednièky 400 Kè/ks, 
drobný elektroodpad  8 Kè/kg,  záøivky  a  výbojky 
10 Kè/ks. 
Je zpracován jednoduchý rozlišovací klíè, který má 
sloužit k urèení, zda se jedná o zpìtný odbìr 
elektrospotøebièù zadarmo nebo o komunální odpad 
za poplatek.

Zpìtný odbìr elektrospotøebièù z domácností za-
darmo – bude požadována následující kompletnost: 
elektrospotøebièe Základní druhy

Kompletnost 

Mechanické vysavaèe, šicí stroje, ventilátory,…
Motor + hnané èásti (pøevodovka,
buben) + nosná konstrukce + 
opláštìní

Tepelné Sporáky, trouby, fritézy,…..
Topné tìleso + nosná konstrukce + 
plotna (trouba)

Chladící Mraznièky, lednièky,…
Motor + kompresor + chladící okruh 
+ nosná konstrukce (skøíò, opláštìní)

Záznamové Video, magnetofon, gramofon, …
Nosná konstrukce + elektrická èást

Vizuální Televizory, monitory
Nosná konstrukce + obrazovka + 
elektrická èást + elektronická èást

Jiné tepelné Sváøeèky, mikrovlnky, ….
Nosná konstrukce + indukèní nebo 
mikrovlnný zdroj

osvìtlovací Výbojka, záøivka, … 
Nosná konstrukce + elektronická èást 
(v nerozbitém stavu)

• Bruslení pro veøejnost
po - pá: 8.00-14.45 hod.
so - ne: 13.00-14.45 hod.
so - ne: veèerní bruslení 18.00-19.45 hod.
       – pouze v pøípadì, že není sportovní utkání.
V pøípadì pronájmu ledu volejte 731 151 771
Ceník služeb - pro sezónu 2006/2007 jsou 
stanoveny tyto ceny
Bruslení veøejnosti dospìlí, dìti (1,5hod) 
bez DPH 19,- Kè
vè. DPH 5% 20,- Kè
dopolední bruslení škol,
družin a organizovaných skupin
bez DPH 9,50 Kè
vè. DPH 5% 10,- Kè
- pronájem 1hodina - (60minut èistého èasu)
bez DPH 19% 1.200,- Kè
vè. DPH 19% 1.428,- Kè
- pronájem na soutìžní utkání muži A, B
bez DPH 3.000,- Kè
vè. DPH 19% 3.570,- Kè
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Máte dotaz na radního? Zajímá Vás,
co dìlá úøedník? Ptejte se!

Zaèal nový školní
– jaký bude...?

Pardubický kraj podobnì pøipravuje druhé letošní 
vydání magazínu „Pardubický kraj“, který je urèen 
všem obyvatelùm kraje a je zdarma distribuován do 
poštovních schránek, a znovu v nìm otevírá rubriku 
pracovnì nazvanou „Dotazy obèanù“.
Chcete se zeptat na to, co Vás trápí? Chcete se zeptat 
na to, co Vás zajímá? Chcete vìdìt, co je v kraji no-
vého? Zeptejte se! Staèí poslat svùj dotaz prostøed-
nictvím formuláøe na webu Pardubického kraje 
www.pardubickykraj.cz, odkaz Periodika - Dotazy, 
nebo poštou na adresu Krajský úøad Pardubického 
kraje, oddìlení komunikace s veøejností a vnìjších 
vztahù,  Komenského nám. 125,  532 11 Pardubice, 
s oznaèením „Dotazy“, a to nejpozdìji do 10. øíjna 
2006.

Kateøina Nohavová,
tisková mluvèí Pardubického kraje 

Jedna hodina cizího jazyka navíc, dvì nové 
multimediální uèebny, moderní jazyková uèebna, 
možnost pøipojení na internet v každé uèebnì.
Takový byl start do nového školního roku na 
moravskotøebovském gymnáziu. Modernizace školy 

a úprava uèebních plánù jsou jen 
zlomkem toho, èím se zabýváme, a co je 
nutné pro rozvoj a úspìšnost našich 
žákù ve studiu i pøi úèasti na olympiá-
dách, sportovních, umìleckých a spo-
leèenskovìdních soutìžích a na mezi-

národních projektech. Velmi nás tìší, že v tìchto 
aktivitách dosahují naši žáci opakovanì výborných 
výsledkù na krajské i celostátní úrovni.  Stejnì jako 
v minulých letech budou moci naši žáci trávit ve 
škole i svùj volný èas v zájmových kroužcích – v tì-
locviènì, na internetu, v laboratoøích, pøípravou 
divadelních pøedstavení, pøípravou na soutìže a 
olympiády atd. Rozsah tìchto aktivit bude nejménì 
na loòské úrovni, kdy bylo takových možností 
celkem ètrnáct. Pokraèujeme v poznávání systémem 
exkurzí s historickou, zemìpisnou, biologickou a 
fyzikální tematikou, besedami se zajímavými 
osobnostmi, návštìvami divadel – nejenom v èes-
kém jazyce, projektovými pracemi, výmìnnými 
pobyty a komunikací se studenty z partnerských škol 
v holandském Maassluis a nìmeckém Ulmu, 
sportovními kurzy,….
A nezapomínáme také na veselou mysl a pøipravíme 
pro všechny, kteøí se chtìjí bavit vánoèní akademii, 
reprezentaèní a maturitní ples, již tradièní den dìtí a 
také dny otevøených dveøí a možná i nìjaké další 
pøekvapení.
Veškeré informace o škole jsou prùbìžnì zveøejòo-
vány na webových stránkách školy (www.gmt.cz) a 
na vývìsce.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ:
18.10.2006, 14.00-16.30 HODIN

GMT
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Kvalita pitné vody
Stále vzrùstající produkce a spotøeba chemic-
kých látek ovlivòuje zásadním zpùsobem 
všechny složky životního prostøedí. Z tohoto 
dùvodu je kontrola jakosti pitné vody zamìøena 
mimo jiné na stanovení   koncentrace øady 
škodlivých organických látek. Pøíkladem 
rozsáhlých skupin kontaminantù jsou dnes 
všudypøítomné ropné látky (NEL), polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAU) a slouèeniny 
obsahující organicky vázaný chlór (napø. 
trihalomethany). Z hlediska koncentrací 
uvedených škodlivin v pitné vodì dodávané do 
vodovodu Moravská Tøebová je situace více než 
uspokojivá, nebo� výsledky pøedmìtných analýz 
se pohybují pod mezí stanovitelnosti (viz. 
tabulka). Pro srovnání jsou uvedeny nejvyšší 
mezné hodnoty stanovené platnou legislativou 
pro dané ukazatele jakosti pitné vody.

          Namìøené koncentrace      Limitní hodnoty
NEL     <0,02 mg/l        0,05 mg/l
Suma PAU  <0,014 µg/l        0,1 µg/l
Suma trihalomethany <0,0015 mg/l      0,1 mg/l

VHOS

a

Evropský projekt na Gymnáziu Moravská Tøebová

Drogové testy

Desítky pracovníkù místních a 
okolních firem by se mohly 
vzdìlávat podle skript vytvá-
øených na Gymnáziu Moravská 
Tøebová z dotace Evropské unie.
Projekt Pøíprava systému celoživotního vzdìlávání 
se dostal do své druhé poloviny. Ani o prázdninách 
se práce na projektu nezastavila, v plném proudu 
jsou jednání s partnery, upøesòování požadavkù na 
jednotlivé moduly, kterých není málo. Vzdìlávání 
má široký zábìr, tvoøí se obsah a metodika a pøi-
pravují se uèební pomùcky pro kurzy: angliètina pro 

pokroèilé a pro zaèáteèníky, IT 
vzdìlávání, CNC stroje, ekonomika, 
chemie v textilním prùmyslu, kurzy 
pro pekaøskou výrobu. 
Pokud vše pùjde dobøe,  rádi bychom 

v další etapì navázali projektem, ve kterém se tyto 
metodicky a odbornì pøipravené kurzy rozbìhnou 
pod vedením zkušených lektorù z jednotlivých 
oborù. Prùbìžné informace mùžete také sledovat na 
www.gmt.cz v sekci Projekty.

Za realizaèní tým RNDr. Alena Plocová

V rámci øíjnové kampanì zdravých mìst s názvem 
DNY ZDRAVÍ informujeme o možnosti zjistit, zda 
vaše dítì užívá drogy pomocí DROGOVÉHO 
TESTU, který prokazuje pøítomnost drogy v moèi, a 
to hodiny až dny od užití drogy. Test má formát 
proužku nebo karty, provádí se a funguje na stejném 
principu jako tìhotenský test. Výsledky lze odeèíst 
bìhem nìkolika minut. Testy mùžete zakoupit v lé-
kárnì Hippokrates nám. T.G.M. è 3, kde vám 
zároveò poradí s výbìrem vhodného typu. Pozitivní 
testy je možné dále potvrdit laboratornì.
Nejoblíbenìjší a nejrozšíøenìjší drogou u studentù je 
krom hašiše nebo THC Marihuana. Periodické èi 
chronické používání tìchto halucinogenních látek 
vede k vytvoøení psychické závislosti. Brzkými 
pøíznaky užívání marihuany jsou: zarudlé oèi, zry-
chlený puls, bolesti na prsou, kašel èi sucho v ús-
tech, hlad, pach potu po spálené trávì, únava, 
nezájem, menší péèe o zevnìjšek, kolísání nálad, 
podráždìnost, zhoršená schopnost soustøedìní, horší 
prospìch, chladné konèetiny. Nejužívanìjší látkou 
vyvolávající vznik závislosti jsou v ÈR hned po 
alkoholu jsou metamfetaminy. Slangovì je metam-
fetamin oznaèován jako pervitin. Jeho aplikace se 
provádí perorálnì, kouøením, šòupáním nebo 
nitrožilnì. Brzkými pøíznaky užívání jsou: zrychlený 
tep, rozšíøené zornice, neposednost, bdìlost, 
podráždìnost, vzrušení, tøes, podezíravost, úzkosti, 
útlum a deprese o odeznìní úèinku drogy. Další 
nejvíce zneužívanou látkou jsou opiáty (heroin, 
opium, morfin, kodein). Jsou aplikovány kouøením, 
šòupáním, perorálnì èi do žíly. Vyvolávají vznik 
psychické i fyzické závislosti. Brzkými pøíznaky 
užívání jsou až hodiny trvající stav tichého opojení 
následovaný kocovinou, zúžením zornic a celkový 
útlum.

Zdravé mìsto a Mgr. Pavel Podhorný
Lékárna Hippokrates

nabídka volného pracovního místa

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
– AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL 

POŽADUJEME: 
SŠ/VŠ vzdìlání nejlépe technického smìru / velmi 
dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem pro 
každodenní komunikaci / znalost nìmeckého jazyka 
výhodou / organizaèní schopnosti, samostatnost a cíle-
vìdomost / velmi dobré komunikaèní a prezentaèní 
dovednosti / zkušenosti v obchodní praxi 

NÁPLÒ PRÁCE: 
nabídková èinnost vùèi stávajícím i novým zákazníkùm 
pøíprava nabídek ve spolupráci s oddìlením vývoje / 
koordinace s mateøskou spoleèností ohlednì obchodní 
politiky firmy / sledování trhu 

NABÍZÍME: 
odborné zaškolení / samostatnou a zodpovìdnou práci / 
možnosti profesního rùstu / finanèní ohodnocení v zá-
vislosti na vzdìlání a zkušenostech / zázemí zahranièní 
spoleènosti / služební vùz 

MÍSTO PRACOVIŠTÌ: Moravská Tøebová

Pokud Vás zaujala naše  nabídka, zašlete nám laskavì 
Váš strukturovaný životopis na adresu:
michnikova@tajo.coop

kontakt:
Jana Michníková
Svitavská 68/1600
571 01 Moravská Tøebová
tel.: 606 771 896

Vedle silnice I/35 v blízkosti kruhového objezdu a 
naproti supermarketu Lidl vyrostla nová èerpací 
stanice spoleènosti GM Trade, která zahájila zkušební 
provoz na konci záøí. Kromì základních druhù 
pohonných hmot jako natural 95, motorová nafta a 
LPG nabízí v nonstop provozu také jednoduché 
obèerstvení a zboží na cesty. „Právì zaèínáme, pro 
naše klienty máme pøipravené bonusové akce a 

Nová èerpací stanice u Lidlu
výhody pro stálé èi vìrné zákazníky. Rádi bychom jim 
nabídli pøíznivé ceny pohonných hmot v Moravské 
Tøebové,“  uvedl  vedoucí  provozu  Martin  Morávek 
a dodal: “Služby pro motoristy chceme nadále 
zkvalitòovat  a rozšiøovat. Natankovat si zde mohou 
jak øidièi osobních vozidel, tak nákladních aut.“
Èerpací stanice nabízí rovnìž možnost úhrady 
prostøednictvím platebních karet. -red-
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KULTURNÍ CENTRUM 
tel.:    fax: 
e-mail: 

Pøedprodej: vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení

461 311 127 461 316 202
kultura@ksmt.cz

KULTURNÍ SLUŽBY

  mìsta
  Moravská Tøebová

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

Pro dìti
11.10. støeda

V zemi Big Benu, Buckinghamského paláce, 
Scotland Yardu a pøedevším „fish and chips“, 
zaèíná Garfieldovo skuteèné dobrodružství.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 60,- Kè
 
12.10. ètvrtek – divadlo     

Hastrman Tatrman bydlí v rybníèku na kraji 
lesa. Tam ho mají všichni rádi, nejvíce však 
víla Malvína. Jemu to ale nestaèí. Uvádí 
Divadelní spoleènost Julie Jurištové.
Napsali: Josef Èapek/ Dana Bartùòková. 
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, urèeno pro MŠ 
a I.st.ZŠ, vstupné: 35,- Kè 

Garfield 2

Dobrodružství
Hastrmana Tatrmana 

18.10. støeda

Po tajemném muži z oceli nebylo v posledních 
letech ani vidu ani slechu. Èas dozrál ke 
zmìnì a on v epickém akèním dobrodružství 
Superman se vrací otevírá novou kapitolu ságy 
o nejoblíbenìjším ze superhrdinù.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 60,- Kè 
 
21.10. sobota

Kapitán Jack je zpìt… a s ním i  Will Turner, 
Elizabeth Swann a celá øada nových i dobøe 
známých postav. V hlavních rolích se znovu 
pøedstaví Johnny Depp, jemuž role Jacka 
Sparoowa vynesla nominaci na Oscara, 
Orlando Bloom a Keira Knightley, která má od 
loòského roku také na kontì oscarovou 
nominaci.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 70,- Kè

Koncerty
6.10. pátek

Sedmnáct vydaných alb, stejný poèet Zlatých 
desek, trvale vyprodané sály a romantické 
písnì o životì  to je Jakub Smolík. Jeho 
hudební dráha, jež mu pøinesla øadu hitù jako 
Až se ti jednou bude zdát, Jen blázen žárlí, Ave 
Maria a další èítá více než 25 let své existence. 
To je dárek fanouškùm z Moravské Tøebové.
19.30 hodin, dvorana, vstupné: 80,- Kè
VYPRODÁNO!

27.10. pátek

Mimoøádná pøíležitost pro všechny pøíznivce 
této oblíbené kapely se naskytne v klubu 
DUKU DUKU v Moravské Tøebové. Koncert 
bude spojený s køestem nového DVD, které je 
záznamem koncertu k dvacetiletému výroèí 
skupiny.
Už Jsme Doma jsou jednou z nejoriginálnìj-
ších èeských rockových kapel. Zájem publika 
získala kapela svou nezávislostí na ostatních 
hudebních vlivech, charakteristickými 

Superman se vrací

Piráti z Karibiku
– Truhla mrtvého muže

Koncert Jakuba Smolíka
s kapelou

Koncert kapely Už jsme doma

výrazovými prostøedky, nerespektováním 
jakýchkoliv hudebních forem a pøekvapivými 
zmìnami v tempu a melodiích. Souèástí DVD 
je také spousta archívního materiálu, výstøižky 
z  novin  z  celého  svìta,   fotky,  audioarchiv 
a také jedineèný dokument mapující historii 
teto kapely, která si vydobyla renomé celkem 
ve 28 zemích svìta. Poøádají Kulturní služby 
mìsta ve spolupráci s klubem DUKU DUKU.
21.00 hod., vstupné 80,- Kè, studenti 50,- Kè

-gut-

 

Pøipravujeme:
2. -3.11., ètvrtek - pátek

1. roèník soutìžní pøehlídky malých jevištních 
forem
Program:
2.11. ètvrtek – 9:00-13:00 hodin
Krajská pøehlídka divadel žákù praktických a 
základních speciálních škol Pardubického 
kraje
3.11. pátek – 9:00-13:00 hodin
Regionální pøehlídka divadýlek základních a 
základních umìleckých škol

3.11. pátek – divadlo

 

Benefièní vystoupení  Bílého  divadla Ostrava 
s legendárním pøedstavením, v nìmž s vtipem 
excelují nazí lyžaøi.
Poøádají Kulturní služby mìsta Moravská 
Tøebová ve spolupráci Speciální školou v Mo-
ravské Tøebové.
19:30 hodin, vstupné: 99,- Kè

Kukátko

Ty, který lyžuješ

Na adrese www.ksmt.cz naleznete nové 
webové stránky Kulturních služeb mìsta. Web 
je pøehlednì strukturován a rozdìlen do ètyø 
hlavních èástí,  kde  mùžete  získat  informace 
o aktuálních poøadech, kinì, divadle èi kon-
certech, o expozicích a historii muzea a o pro-
hlídkových okruzích zámku.

Grafická podoba webu respektuje barvy mìsta, 
používané na propagaèních a image materiá-
lech o Moravské Tøebové.
Kulturní služby pøipravují do konce roku spuš-
tìní služby rezervace vstupenek pøes internet.

-gut-
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Kulturní služby mají nový web

Ukázka z pøedstavení „Ty, který lyžuješ“

Skupina Už jsme doma

Kulturní služby mìsta
a firma Yvonne König

Vás zvou na
MÓDNÍ PØEHLÍDKU

ZIMNÍ TRENDY YVONNE KÖNIG
ve ètvrtek 16. 11. v 19.30 hodin

ve dvoranì muzea.
Pøedprodej: od 2. 10. v KS

cena: 150,- Kè



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

Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:                14.00-16.00 h.

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

VÝSTAVY • KONCERTY • PØEDNÁŠKY

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

MUZEUM

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy  
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 731 151 784
e-mail: zamek@ksmt.cz

Stálé expozice:
Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
v minulosti

Otevøeno: úterý-nedìle: 10.00-16.00 h.
                  Od 1. 11. bude zámek uzavøen !!!

úù WELEN v Synagoze – Jevíèko
Èlenové  sdružení moravskotøebovských  
výtvarníkù WELEN, uskuteèní  v  mìsíci   øíjnu    
výstavu    obrazù   a   døevoøezeb Jiøího  Ondry 
– obrazy  a   Petra   Steffana – døevoøezby, 
která zaèíná vernisáží  s kulturním  vystoupením  
a  úvodním  slovem Dagmar  Vomelové 5. øíjna  
2006   v 17. 00 hod.  a  potrvá do  15. 10.  2006.
Synagoga  Jevíèko:
po-pá   9.00 - 11.00  a od   13.00 - 16.00
so-ne                                  13.00 - 16.00

úù GALERIE UMÌLECKÉ FOTOGRAFIE
V Moravské Tøebové si Vás dovoluje pozvat na 
výstavu Jiøí Štrajt – FOTOGRAFIE.
Slavnostní zahájení bude ve ètvrtek 12. øíjna 
2006 v 17.00 hodin v galerii umìlecké 
fotografie, Brnìnská 32, Moravská Tøebová.
Úvodní slovo – Dagmar Vomelová, kulturní 
program. Výstava potrvá do 30. listopadu 2006.

úù Cimbálovka JEÈMÍNEK
Sdružení pøátel Kulturního domu Boršov Vás 
srdeènì zve 15. øíjna od 14.00 hodin na 
posezení s cimbálovkou JEÈMÍNEK. Pøestávky 
budou vyplnìny poutavým vyprávìním pana 
Kužílka o historii osídlování místního regionu a 
ètením zajímavostí z kroniky. Zároveò s tímto 
programem probìhne výstava historických 
fotografii a jiných historických materiálù 
místního regionu. Posezení probìhne v Kultur-
ním domì v Boršovì.

úù Kruh pøátel hudby
Kruh pøátel hudby za podpory Nadace 
Bohuslava Martinù v Praze uvádí ZAHAJO-
VACÍ KONCERT sezóny 2006-2007, a to ve 
ètvrtek 19. øíjna 2006 v 19.30 hod. v koncert-
ním sále ZUŠ na zámku.
Úèinkují brnìnští umìlci:

František Novotný – housle
Bohumil Smejkal – viola

  Petra Novotná – klavír
Na programu jsou skladby význaèných èeských 
a svìtových skladatelù.  Prvnì v M. Tøebové 
zazní TØI MADRIGALY pro housle a violu 
Bohuslava Martinù.
Vstupné obvyklé, žáci do 12 let zdarma.

úù NA SPRÁVNÉ ADRESE
Sdružení pøátel Kulturního domu Boršov a Ob-
èanská samosprávná komise Vás zvou 28. øíjna 
od 17.00 hodin na lehce erotickou komedii 
„NA SPRÁVNÉ ADRESE“ v režii Ludmily 
Kuèerové a divadelního souboru z Mìsteèka 
Trnávky. Divadelní pøedstavení probìhne v Kul-
turním domì v Boršovì.
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Jedenatøicátý èervenec oficiálnì ukonèil výstavy 
fotografií FOTOFESTIVALU v Moravské Tøebové. 
Už nìkolik rokù toto pravidlo neplatí. Místa, kde 
visely fotografie fotoklubù, jsou nahrazeny 
fotografiemi z depozitáøe Galerie umìlecké 
fotografie a jinými autory, kteøí zaplní výstavní 
prostory, a tak je promìní na stálou expozici až do 
konce kvìtna 2007. Obyvatelé Moravské Tøebové a 
turisté mohou tak i nadále obdivovat fotografie 

pøedních èeských a polských fotografù na bývalé 
poliklinice, Mìstském úøadì na nám. TGM a Olo-
moucké ulici, v Domovì dùchodcù, v Galerii 
umìlecké fotografie, v OR-CZ a na Úøadu práce na 
Cih láøové  u l ic i .  Vel ice  dobøe  zhodnot i l  
FOTOfestival pan profesor Antonín Hinšt, a proto 
dovolte ocitovat jeho hodnocení. „Pod heslem 
„Osobnosti a kluby vystavují…“ probíhá od 17. 06. 
do 30. 07. 2006 v Moravské Tøebové již sedmý 
FOTOfestival. Z každoroèních výstav známých 
fotografických osobností, pùvodnì instalovaných jen 
v Galerii umìlecké fotografie v devadesátých letech, 
se na pøelomu století stala rozsáhlá výstavní 
pøehlídka nejen domácích, ale i zahranièních, 
svìtovì známých fotografù. V poslední dobì se 
festivalu zúèastòují zejména autoøi a kluby z Polska, 
jejichž osobitý fotografický výraz, odlišný od 

Zpátky k fotofestivalu

úù POD MODROU OBLOHOU
Na zaèátku letošního školního roku vyhlásila 
Základní škola Palackého ul. ve spolupráci s fir-
mami OR-CZ a Microsoft pod záštitou èlenky 
rady Pardubického kraje zodpovìdné za školství 
Marie Málkové a vedoucího odboru školství 
Pardubického kraje Mgr. Karla Pešky 2. roèník 
výtvarné-tentokráte již mezinárodní soutìže 
na poèítaèích „POD MODROU OBLOHOU“ 
na téma „Promìny“

Humanismus a renesance v Mor. Tøebové
Geologické pomìry Moravskotøebovska

Expozice Moravská Tøebová v 17.–20. století je 
obohacena o tøi restaurované barokní obrazy 
evangelistù Jana, Marka a Matouše a pozoruhodný 
oboustrannì malovaný døevìný køíž, jemuž byly 
vìnovány dva pøíspìvky v Moravskotøebovských 
vlastivìdných listech  v è. 5/1995 a 6/1996. 
Expozice  Venkovský  život  na  Moravskotøebovsku 
v minulosti je rozšíøena o další dvì výstavní 
místnosti, vìnované tradici textilní výroby a zejména 
domácímu tkalcovství.

Výstavy 
Ve výstavních sálech na zámku je do nedìle 15. øíjna 
2006 možno navštívit výstavu Ewy Granowské 
"Keramika a obrazy". Slavnostního zahájení se 
zúèastnila výtvarnice paní Granowska a zástupci 
spolupoøadatelù z Polska, pan Bronislaw 
Kowalewski a pan Piotr Borkowski.
V pøedveèer zahájení své výstavy uspoøádala paní 
Ewa Granowska zajímavou akci pro žáky 
výtvarného oboru ZUŠ - dìti podle svých pøedstav 
výtváøely z keramických tyèinek navazovaním na 
šòùry tzv. "instalaci"; zhotovené artefakty byly 
potom zavìšeny na arkádách pøed výstavními sály a 
nejen vzhledem, ale i akusticky, jemným cinkáním, 
zvaly k návštìvì výstavy.

a

a

èeského pojetí, znaènì zvyšuje zajímavost celého 
vystavovaného  komplexu  a  dává  hodnì   podnìtù 
k úvahám hlavnì mladým návštìvníkùm. Ovšem 
nejvìtší pozornosti se tìší vystavená díla známých 
fotografù – letos Jindøicha Štreita, Miloše Vojíøe èi 
Vladimíra Birguse. Atraktivnost vystavených 
souborù zvyšuje využití vhodných historických 
prostor a obrácenì, jednotlivé výstavy pøitahují 
diváky do budov, které by asi pøi bìžných návštìvách 
mìsta pominuli. Specifikem letošního festivalu je 
vìtší poèet vystavených klubových souborù, 
umožòující porovnání rùzných tvùrèích zamìøení a 
koneènì i posouzení stupnì klubové vyspìlosti. Velmi 
pozitivním poèinem jsou „fotografie na šòùrách“. 
Každý pøíchozí úèastník festivalového dìní má 
možnost vystavit své „fotky“, upevnìné kolíèky na 
pøipravených šòùrách a tím zároveò vstupuje do 
soutìže. Ocenìní, rozbor vítìzných snímkù a hlavnì 
zdùvodnìní stanoviska poroty na poèátku 
odpoledního programu se stává každoroènì jakousi 
malou školou, lépe øeèeno pomùckou k vytøíbení 
názorù nejen zaèínajících autorù. Závìrem vyslovuji 
dík panu Rudolfu Zukalovi za to, že setkávání 
fotografù v rámci FOTOfestivalu v Moravské 
Tøebové nejen vymyslel, ale že je i tak úspìšnì léta 
dokáže organizovat.“       GUF a prof. Antonín Hinšt
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Návrat do práce
v Pardubickém kraji

Spoleènost CC Systems, a.s. byla založena v roce 
2000. V posledních pìti letech pøevažuje v náplni 
èinnosti spoleènosti oblast celoživotního 
vzdìlávání zejména vzdìlávání dospìlých, která 
je realizována prostøednictvím vzdìlávacích 
institutù spoleènosti po celé ÈR. Do tohoto 
vzdìlávání patøí také národní projekt „Návrat do 
práce v Pardubickém kraji“, který se bezprostøed-
nì týká i našeho regionu.
Národní projekt „Návrat do práce v Pardubickém 
kraji" vychází z Operaèního programu Rozvoj 
lidských zdrojù, který tvoøí základ  pro èerpání 
podpory z Evropského sociálního fondu v oblasti 
rozvoje lidských zdrojù v ÈR.
Hlavním cílem projektu „Návrat do práce v Par-
dubickém kraji“ je zajistit rychlé zaèlenìní 
dlouhodobì nezamìstnaných osob s vyšším než 
základním vzdìláním na trh práce.
Projekt je realizován souèasnì ve všech okresech 
Pardubického kraje (Pardubice, Chrudim, 
Svitavy, Ústí nad Orlicí) a je rozdìlen do dvou 
fází v rozmezí 5-6 mìsícù.
Spoleènost CC Systems, a. s.  spolupracuje s pøí-
slušnými úøady práce, vybere ve dvou fázích 
celkem 550 osob z øad zájemcù o úèast v projektu 
a z nich následnì vybere úèastníky projektu.
Spoleènost CC Systems, a.s. realizuje aktivity 
projektu ve vzdìlávacích støediscích v Pardubi-
cích, Chrudimi, Svitavách a Ústí nad Orlicí. Dále 
byla v místech detašovaných pracoviš� úøadù 
práce zøízena pro potøeby úèastníkù projektu a 
dalších osob, které budou mít zájem o získání 
informací o projektu nebo informací o možnosti 
jejich pracovního uplatnìní kontaktní místa a to v 
Pøelouèi, Holicích, Hlinsku, Tøemošnici, Skutèi, 
Èeské Tøebové, Litomyšli, Moravské Tøebové, 
Polièce, Lanškrounì, Vysokém Mýtì, a Králí-
kách.
Aktivity projektu pro prvních 275 uchazeèù 
zaèaly v kvìtnu výbìrem úèastníkù a pokraèují 
následujícími aktivitami:
- vstupní modul  seznámení úèastníkù s pro-

jektem  obecné informace, sestavení individuál-
ního akèního plánu

- neprofesní školení/školení v oblasti zpùsobilosti 
pro trh práce  dvì èásti  neprofesní školení, 
kurz poèítaèové gramotnosti

- profesní bilanèní diagnostika 
- profesní školení  rekvalifikace, praxe u zamìst-

navatele
- zprostøedkování pracovního uplatnìní/dotované 

pracovní místo
- doprovodná opatøení  takzvaná „pøímá podpora“ 

bude zahrnovat pøíspìvky na dopravu, stravné, 
pøíspìvky na zajištìní péèe o dìti nebo jiné 
závislé osoby, proplacení nákladù na doložení 
pracovních pøedpokladù a následné získání 
praxe, poskytnutí ochranných pracovních 
pomùcek

V souèasné dobì probíhá výbìr úèastníkù do 
druhé fáze projektu. Také pro tyto úèastníky jsou 
pøipraveny aktivity se stejným obsahem.
Více informací naleznete také na webu projektu: 
http://ndppk.ccsystem.cz 

Mgr. Lenka Koøenová, manažer projektu

Nabídka volného pracovního místa
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

cestmistrovství Moravská Tøebová,
Nádražní 15,

pøijme øidièe sk. C, E - silnièního dìlníka
platný strojnický prùkaz na kolové

nakladaèe výhodou.
Nástup možný od 1.10. 2006

– pøípadnì dohodou.
Zájemci se mohou hlásit

u pana Vašíèka a pana Štola 
na tel: 724 329 562, 461 316 034

S kartou Olomouc region Card levnìji na výlety
Mìsto Moravská Tøebová se letos v letních 
mìsících zapojilo do ojedinìlého marketingového  
projektu Olomouc region Card, který v Olo-
mouckém kraji funguje více než rok. Cílem je 
podpoøit návštìvnost mìsta i regionu a zvýšit 
informovanost èeských i zahranièních návštìvní-
kù o nabídce historických a kulturních památek 
Moravské Tøebové. Domácí i zahranièní turisté a 
hosté mají možnost využít turistické slevové 
karty Olomouc region Card a navštívit pøes 130 
míst se zajímavou slevou nebo zcela zdarma v ce-
lém Olomouckém kraji a jeho širším okolí. „Do 
olomouckého projektu jsme se zapojili proto, že 
chceme upozornit na atraktivity Moravské 
Tøebové a Pardubický kraj zatím s žádným 
podobným projektem nepøišel,“ sdìlil starosta 
mìsta Josef Oš�ádal. 
V letošním roce nabízí kartu o 15 prodejních míst 
více než v roce 2005. Karty jsou k dostání v in-
formaèních centrech v Praze, Brnì a Olomouci a 
ve mìstech, která jsou do projektu zapojená. 
„Nabídka výhod pro držitele Olomouc region 
Card je v tomto roce pestøejší o dalších 30 no-
vých subjektù,  které nabízejí zajímavé slevy až 
40 % z ceny nebo služby zdarma. Mimo mìsto 

Olomouc je v projektu nováèkem napø. Muzeum   
olomouckých  tvarùžkù v  Lošticích, v Jeseníkách 
jsme zahájili spolupráci s areálem Berst-Vleky 
Hynèice a v Moravské Tøebové se zámkem, mu-
zeem èi aquaparkem,“ sdìlil Ivan Marek z agen-
tury M-ark Olomouc.
Projekt nabízí turistické možnosti na celou 
sezónu, nejen program na prázdniny, ale také na 
celé období od jara do podzimu. Pro rok 2006 
jsou to i nové tipy na výlety. Cílem je uspoøádat  
program pro rùzné skupiny návštìvníkù, aby si 
každý na vybraném místì našel to své. Proto se 
mezi subjekty objevují luxusní hotely i kempy, 
muzea nebo horolezecké stìny, hospùdky pro 
cyklisty i stylové restaurace se zážitkovou ku-
chyní. Stále nejatraktivnìjší jsou pro výletníky 
hrady a zámky, které s Olomouc region Card 
poskytují vstupy zdarma. Karet bylo k dnešnímu 
dni prodáno zhruba 1500 kusù.
Cena karet: 
48 hodin – 160,- Kè; 48 hodin Kids – 80,- Kè;
5denní – 340,- Kè; 5denní Kids – 170,- Kè.
Ceny jsou vè. DPH 19 % a dìtské karty jsou 
urèeny pro dìti od 0 do dovršení 15-ti let.

-gut-
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Agentura Arnika

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

AKCE NA ØÍJEN:
3. 10. Malá Kopaná 6.-7. tøíd od 14:00 h. na høišti 
TJ SLOVAN
3. 10. Malá Kopaná 8.-9. tøíd od 14:00 h. na høišti 
TJ SLOVAN
7. 10.  PEJSKIÁDA – pro dìti, dospìlé a jejich psí 
kamarády.  Tradièní akce ve spolupráci se ZKO 308 
a Agility klubem pøi DDM v M.Tøebové. Prezentace 
od  14:00 do 14:30 hod.  na  kynologickém  cvièišti 
v lomu. Soutìží se v „Pøekážkové dráze“ dle 
kategorií, hodnotit se bude i „Nejkrásnìjší psík“. 
Souèástí bude ukázka z výcviku psù ve sportovní 
kynologii a z agility. Obèerstvení zajištìno, vstup 
zdarma, platné oèkovací prùkazy pejskù pro rok 
2006 s sebou. Pøedpokládaný konec v 16:00 h.
16. 10. - 20. 10.  DEN   STROMU pro 1. stupeò ZŠ, 
pøírodovìdná stezka. Školy v pøípadì zájmu nahlásí 
svoji úèast pøedem. Podrobnosti na propozi-
cích.
17. 10. Stolní tenis – jednotlivci 4. - 5. tøíd od 
14:00 h. ve velké  tìlocviènì I.ZŠ
18. 10. Stolní tenis – jednotlivci 6. - 7. tøíd od 
14:00 h. ve velké  tìlocviènì I.ZŠ
19. 10. Stolní tenis – družstva  8. - 9. tøíd  + SŠ od 
14:00 h. ve velké  tìlocviènì I.ZŠ
20. 10. ARANŽOVÁNÍ VE STYLU BABÍHO 
LÉTA – od 15.30 hod.  v  DDM.  Bytová  dekorace 
z pøírodnin v kombinaci s keramikou. S sebou pøe-
zùvky, nùžky, 10 Kè. Pøedpokládaný konec v 17.00 
hod. Více na plakátech.

D ù m d ì t í a m l á d e ž e

Agentura Arnika, výchovnìvzdìlávací èinnost, 
Moravská Tøebová

nabízí na školní rok 2005/2006
- angliètinu pro pøedškoláky od 5ti let
- douèování pøedmìtù ZŠ, SŠ
- rehabilitaèní cvièení pro dospìlé každé pon-
dìlí (18,30-19,30 h.) v tìlocviènì ZŠ Ès.armády
- rehabilitaèní plavání pro všechny vìkové 
kategorie - každý pátek  v 16,30-17,30h.  bazén 
IZŠ Palackého
Bližší informace: PaedDr. Marie Blažková

Dr. Loubala 10, Moravská Tøebová
tel. 461 316 285, mob. 606 223 855
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz

Výzva pro studentky a studenty! Máte-li zá-
jem douèovat mladší spolužáky, obra�te se o in-
formace na výše uvedenou adresu.

Agentura má zájem sehnat lektora se znalostí 
znakové øeèi – ozvìte se! Dìkujeme.
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Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová

Èeskobratrská církev evangelická

Kostelní nám. è. 3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebová.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb
Po/   9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel – mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/  8:30 hod. farní kostel

19:00 hod. klášterní kostel

Mateøské centrum Sluníèko oznamuje:
Burza dìtského obleèení, obuvi a jiného 
dìtského zboží
pondìlí 16.10., støeda 18.10.
pondìlí 23.10., støeda 25.10.
/9:00 až 12:00 hod., 14:00 hod. až 18:00 hod./

Oblastní charita Moravská Tøebová ozna-
muje:
Spoleèenství dìtí ve vìku 8-13 let – Ètyølístek 
zahájilo v tomto šk.roce svoji èinnost na faøe 
každý pátek od 15:15 hod. do 17:30 hod. 
Pozor! První pátky v mìsíci budeme trávit v tì-
locviènì na ZŠ Kostelní námìstí. 
Setkání seniorù bude první pondìlí v øíjnu t.j. 
2.10.2006. Pan Václav Ston donese další èást 
své sbírky na téma náboženské umìní u našich 
sousedù /Polsko, Nìmecko, Rakousko/ a zají-
mavosti z cest po 16 letech. Povíme si také nìco 
o zmìnách, který sebou pøinese zákon o sociál-
ních službách. 
V mìsíci øíjnu bychom mìli koneènì zahájit 
provoz Stacionáøe pro mentálnì a zdravotnì 
postižené dospìlé klienty, kteøí zde najdou 
možnost další seberealizace a rozvíjení svých 
dovedností. Stacionáø bude k dispozici pro 
klienty od 16.øíjna na poboèce II.ZŠ na 
Svitavské ulici s denním provozem od 7:00 hod. 
do 16:00 hod. Stacionáø je hrazen ze státního 
rozpoètu a z prostøedkù Evropské unie. Chtìla 
bych tímto podìkovat Mìstskému úøadu v Mor. 
Tøebové za poskytnutí prostor, dále Speciální 
škole za odbornou pomoc, všem dobrovolní-
kùm, sponzorùm, farnímu spoleèenství a kláš-
teru za pomoc pøi vybavení stacionáøe nábyt-
kem.  Kontaktní  adresa  pro  zájemce  o  pomoc 
i o službu: Oblastní charita  Moravská Tøebová, 
tel. è. 461 312 551.

Gita Horèíková

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

Církve
25.-27. 10. Pobyt pro dìti 2.-5. tøíd na DDM – 
cena 350 Kè (v cenì je zahrnuta strava 5x dennì, 
neomezený pitný režim a návštìva bazénu v È. Tøe-
bové). Pøihlášky nejpozdìji do 18. 10. 2006.

Opìt na Øadovì
Již podruhé jsme se ocitli v nám známých 
chatièkách na Øadovì. Poèasí nám opìt nepøálo, ale 
náladu nám to nezkazilo. V dopise, který jsme 
dostali již pøed odjezdem, nám bylo sdìleno, že se 
ocitneme ve 13. století na královském dvoøe 
Ludvíka 13. Hned první den jsme byli pasováni na 
mušketýry. A jako dùkaz své povinnosti vùèi králi 
jsme získali mušketýrské pláštì a na krk královský 
šperk. Od toho dne se každý veèer nesl naším 
táborem pokøik „Jeden za všechny, všichni za 
jednoho!“

Na šedesát mušketýrù bylo rozdìleno do 5 krá-
lovských rot, které pod svými vlajkami a erby plnily 
úkoly, za které získávali perly a drahokamy. Škoda, 
že všechno musí jednou skonèit a tak i naše 
dobrodružství bylo u konce. Královnì jsme pøedali 
krásné náhrdelníky a odevzdali mušketýrské pláštì a 
za to jsme získali tolary a byli propuštìni z krá-
lovských služeb. Tolary, jak už se stalo naším 
dobrým zvykem, jsme utratili na tradièním 
Jarmarku. Vìøím, že všichni jsme zde našli hodnì 
nových kamarádù a zažili spoustu legrace. 
Podìkování patøí všem, kteøí tu s námi byli a starali 
se o nás. Také dìkujeme firmì Mobi, která 
každoroènì dìlá svými dárky radost všem malým i 
velkým sleènám.           Tak pøíští rok AHOH !!!

NOVÉ ZÁJMOVÉ KROUŽKY
• Aerobik pro dívky 2. - 4. tøíd
kroužek bude probíhat každé pondìlí v  tìlocviènì 
ZŠ Kostelní námìstí (èas si upøesníme na první 
schùzce)
- první schùzka bude 25. 9. 2006 od 15,30 hodin 
na DDM
- dívky se nauèí základní aerobikové kroky a se-
cvièí sestavy se kterými budou vystupovat na 
rùzných akcích DDM. V hodinách aerobiku se 
seznámí i s posilováním.
- cena kroužku je 200,- Kè/pololetí 

Vedoucí kroužku: Helena Trojáková
• Rytmika pro dívky 1. - 4. tøíd
kroužek bude probíhat každé pondìlí v tìlocviènì 
ZŠ Kostelní námìstí (èas si upøesníme na první 
schùzce)
- první schùzka bude 25. 9. 2006 od 15,00 hodin 
na DDM
- dívky se nauèí cvièit pøi hudbì, jednoduché taneèní 
prvky  a secvièí sestavy se kterými budou 
vystupovat na rùzných akcích DDM. 
- cena kroužku je 200,- Kè/pololetí

Vedoucí kroužku: Helena Trojáková
• Orientální tanec pro dívky 7. - 9. tøíd + SŠ
kroužek bude probíhat každý pátek  v tìlocviènì 
SOŠ, SOU, OU, zrcadlová uèebna (èas si upøesníme 
na první schùzce).
- první schùzka bude 25. 9. 2006 od 16,30 hodin 
na DDM
- dívky se seznámí s orientálními tanci a nauèí se 
tanec Flamenco.
- cena kroužku je 200,- Kè/pololetí

Vedoucí kroužku: Helena Trojáková
• Žonglování pro chlapce a dívky 7. - 9. tøíd + SŠ
první schùzka 22. 9. 2006, 16:30 v DDM (zde si 
domluvíme den schùzek  tréninkù) inspirace z video-
ukázek, žonglování v pøírodì, cílem kroužku bude 
seznámení s Diabolem, Poi, Flowerticky, Míèky, 
Footbags, Astro jax, (jedná se o jeden z nejstarších 
sportu, který je je v poslední dobì mezi mladými 
lidmi na celém svìtì velice  oblíben).
- cena kroužku je 200,-Kè/pololetí

Vedoucí kroužku: Jan Kobylka

Sluníèko, které vždy zahøeje
Možná to zní nadnesenì, ale vìøím, že nadpis 
pro mnohé z nás platí. Øeè je o mateøském 
centru Sluníèko, které se nachází na Kostelním 
námìstí a které je hojnì navštìvováno 
maminkami  s  dìtmi.  Já  jako  uživatelka  jsem 
s jeho èinností moc spokojená a pokaždé 
odcházím s dobrým pocitem. Dítì je sice 
odnášeno za hlasitého øevu, ale to proto, že 
prostì odejít nechce. Dovolte mi ukázat vám 
Sluníèko z pohledu maminek, nebo alespoò 
jedné z nich. V první øadì jsme moc rádi, že v 
našem mìstì vùbec nìjaké mateøské centrum 
funguje. Když se zamyslíme nad tím, jaká 
zaøízení jsou tu urèená pro dìti „pøed-
školkového“ vìku, mùžeme vyjmenovat pár 
zašlých a pár novìjších høiš�, koupalištì. To 
ovšem není zrovna rùznorodé a Sluníèko tak 
skvìle vyplòuje prázdné místo, a to celoroènì 
(kromì prázdnin). Ideální v létì i v zimì, jak pro 
dìti, tak i pro dospìlé. Nelze se tedy divit tomu, 
že je navštìvuje již kolem 80 dìtí. Jaké štìstí, že 
to není ve stejný èas, to by stávající prostory 
nemusely vydržet. Pøíjemné prostøedí spolu-
vytváøí v nemalé míøe dobrovolná aktivita 
nìkterých maminek, za což jim patøí právem 
dík. Sluníèko vždy ocení jakoukoliv formu 
podpory pro jeho aktivity. Když už maminka, 
hlídající tatínek, èi babièka neví co s tím malým 
neposedou, budou tu vždy vøele vítáni. Dìti si tu 
skvìle vyhrají a získají kamarády, maminky se 
trochu odreagují od domácího prostøedí a dozví 
se spoustu novinek. Bohužel to je nìkdy vše, co 
v tom vidí lidé, kteøí jsou požádáni o pomoc. Je 
jasné, že kdo zrovna nemá malé dítì, zajímá se 
pramálo o tuto problematiku, nebo ji pøímo 
odmítá øešit. Ale mìli bychom si uvìdomit, že 
se jedná o pomoc druhým, že vychováváme 
budoucí generaci a to, co do ní investujeme, se 
nám vrátí.  Právì tady se dìti poprvé seznamují 
s kolektivem a množstvím vztahù, uèí se 
pohybovat ve spoleènosti, organizují se tu pro 
nì první soutìže èi divadelní pøedstavení. 
Nemluvím o tom, kolik rad a tipù tu získají 
dospìlí. A nebaví se jen o rodinì a výchovì, ale 
na øadu pøijde i mìsto a jeho aktivity, pracovní 
pøíležitosti, politika, sportovní vyžití atd. Chtìla 
bych jenom poukázat na to, že se to tak trochu 
dotýká všech a že to budou právì dìti, kteøí za 
pár let budou hodnotit naše rozhodnutí. 
Doufám, že to naše sluníèko nezahalí mraky. 
Pøeji mu bezproblémový chod a mnoho spoko-
jených návštìvníkù.

Edita Daulová
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Zdravý životní styl

V. roèník Meziústavních
sportovních her

Škola už nám zaèala

Tak jedeme... nejen vysvìdèením mùže konèit školní rok

Program èinnosti KÈT

Meziústavní  sportovní  klání se konalo  23. 8. 2006 
v  Sociálních službách  mìsta  Moravská  Tøebová. 
V netradièních sportovních disciplínách (Rybolov na 
èas, Hod kokosem do koše, Nalévání do válce) se 
utkalo 8 soutìžních družstev – 24 soutìžících. Do 
Moravské Tøebové si pøijeli zasoutìžit z DD 
Prostìjov, DD Sobìsuky, ÚSP Svitavy, ÚSP 
Anenská Studánka, ÚSP Bystré. Sociální služby 
reprezentovala 3 družstva DD – odd. A, DD – odd. 
D, Domov – penzion pro seniory. Po úspìšném 
zvládnutí soutìžních disciplín, byli ti nejúspìšnìjší 
sladce odmìnìni. Sportovní hry byli zakonèeny 
tancem , zpìvem, peèenými buøty a toèeným pivem. 
Meziústavní sportovní hry se mohly uskuteènit díky 
štìdrým sponzorùm a podpoøe Zdravého mìsta 
Moravská Tøebová. Všem sponzorùm dìkujeme.

Sociální služby mìsta Moravská Tøebová

ØÍJEN
Sobota 7. 10.
Turistický zájezd do PODYJÍ. Výlet na trase 
Vranov n. Dyjí – Nový Hrádek – Šatov v délce 
do 15 km. Sraz zájemcù v 6,30 hod. u autobus. 
nádraží. Pøihlášky u L. Weinlicha, na tel. 603 
733 322 do 30. 9.
Jízdné: pro èleny odboru KÈT 125,- Kè, ostatní 
200,- Kè. 
Støeda 11. 10.
Pøátelské posezení v klubovnì odboru KÈT od 
19.00 hod. Informace o letních akcích a upøes-
nìní programu na listopad. Pøineste sebou 
fotografie a jiné zajímavosti z absolvovaných 
letních výletù. Pøíprava programu na rok 2007.
Sobota 21. 10. 
Turistický zájezd do Jeseníkù.  Výlet po trase 
Jeseník  Zlatý Chlum  Rejvíz v délce cca 14 km. 
Pøihlášky u ing. D. Mikulkové do 15. 10. na 
tel.776109215. Jízdné: pro èleny odboru KÈT 
100,- Kè, pro ostatní 150,- Kè. Další pøípadné 
doplnìní programu bude vèas zveøejnìné ve 
vývìsní skøíòce odboru na ul. Brnìnská.

Dva mìsíce prázdnin utekl jak voda a opìt se  
všichni žáci, studenti a pedagogové za slunného 
poèasí vrátili 4. záøí do svých škol. Prvòáèci si 
užívali svùj velký „První školní den“ a ostatní se už 
tìšili na své spolužáky a pedagogy, se kterými se 
dìlili o své zážitky z prázdnin.

Ve vìtšinì škol probìhlo školní shromáždìní, kde se 
žáci dozvìdìli o dùležitých akcích pro nový školní 
rok a ve tøídách se pak seznámili se svými pøedmìty, 
které je èekají v tomto školním roce.
I ve Speciální základní škole,  MŠ a praktické škole 
v Moravské Tøebové tomu nebylo jinak. Nám 
nezbývá nic jiného než všem popøát další pøíjemný 
školní rok 2006-2007. Pro dìti jen samé tvoøivé a 
vstøícné pedagogy a pedagogùm tvoøivé a vstøícné 
žáky a studenty.        Mgr. Petra Marossyová

Vùbec  to  není  podivné,  že  zaèal  nový školní rok 
a my se vracíme k jeho konci. Školní rok nemusí 
leckdy konèit jen vysvìdèením a zvolání “Adié za 
dva mìsíce!“ O tom se pøesvìdèili studenti tøetích 
roèníkù oborù Sociální péèe a Hotelnictví a turismus 
na IŠŠ v Moravské Tøebové, když se po starostech 
se známkami vydali na vodácký kurs. Ten je natolik 
uchvátil, že jej chtìjí co nevidìt zopakovat a  všech-
ny vodymilovné žáky základních škol pøizvat ke 
studiu na škole, aby si to mohli vyzkoušet na vlastní 
kùži. Cože tedy zažili? Nechejme volnì povídat 
jednu z úèastnic…
„Pøedposlední týden v èervnu, známky uzavøené, je 
po starostech a mùžeme zakonèit tøetí roèník 
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Turistické informaèní 
centrum nabízí za-
koupení specifického 
suvenýru – Èervené 
Svatovavøinecké víno 
– roèník 2003 s vi-
nìtou, na níž je vy-
obrazen Moravskotøebovský zámek s medai-
lonem Ladislava z Boskovic. Jedná se o velmi 
kvalitní sedmièku vína z Moravy, na jejíž vinìtì 
je napsán latinský text z portálu zámku, s èes-
kým pøekladem: „Ladislav z Boskovic a Èerné 
Hory, pán tohoto hradu, mne postavil Léta 
Pánì 1492“.

Upozornìní

Jedním z cílù projektu Zdravé mìsto M. Tøebová je 
zlepšení životního stylu obyvatel mìsta. Tento 
dlouhodobý závazek vychází z požadavkù Svìtové 
zdravotnické organizace a spoèívá v aktivitách, které 
podpoøí snížení výskytu nemocí i úrazù. Mimo 
jiných pravidelných akcí na téma zdraví je v Mor. 
Tøebové každoroènì poøádána celostátní kampaò 
Dny zdraví, která obyvatelstvu mìsta všech vìko-
vých kategorií nabízí rùzné formy zdravìjšího 
pøístupu k životu. Životní styl pøedstavuje z hlediska 
ovlivnìní zdraví jeden z nejvýznamnìjších faktorù. 
Jeho  vliv se  uplatòuje v celé  øadì  oblastí  života – 
v rodinì, ve škole, na pracovišti, volnoèasových 
aktivitách atd.
Na neuspokojivém zdravotním stavu se dosud výz-
namnì podílí nevhodná skladba výživy (nadmìrný 
energetický pøíjem, pøevaha živoèišných tukù, 
jednoduchých cukrù, soli, stále ještì nedostateèná 
konzumace  vlákniny,   zeleniny  a  ovoce),  i  když 
v posledních letech došlo ke zmìnám ve spotøebì 
potravin, které je možno pokládat za pozitivní 
(zvýšená spotøeba zeleniny, ovoce, drùbežího masa, 
pokles spotøeby vepøového masa, trvanlivých salá-
mù, másla, vajec, cukru). Pøesto se vyskytuje pøíliš 
èasto  nadváha  až  obezita u mužù i žen.  Souvisí to 
i s nízkou pohybovou aktivitou populace. Více než 
polovina èeské populace nesplòuje doporuèovanou 
úroveò pohybové aktivity. Nedostatek støednì 
intenzivní pohybové zátìže zpùsobuje èasté vady 
držení tìla, podílí se na vzniku mnoha chronických 
neinfekèních onemocnìních (obezity, kardio-
vaskulárních nemocí, diabetu, osteoporózy aj.).

RNDr. Horský Václav
Centrum zdravé výživy,

Karla Èapka 4b, M. Tøebová

krásnou sportovní teèkou. Vlakem do Vyššího Brodu 
nám to trvalo skoro celý den. Co se dá dìlat, 
Šumava je daleko. Veèer jsme koneènì v kempu Vyšší 
Brod-Klášter. Èeká nás týdenní pádlování po øece 
Vltavì, stavíme si stany, mnozí poprvé v životì. Øízky 
od maminek došly, budeme muset i vaøit.

První den vìnujeme vodácké abecedì, základùm 
øízení lodi a opatrnosti.
Pak pøichází postupnì ètyøi celodenní etapy v cel-
kové délce 70 øíèních km, mnoho peøejí, jezù a 
šlajsen pro vodáky, prostì vodácká „pohádka“ 
.Projíždíme krásným Rožmberkem,  ještì krásnìjším 
Èeským Krumlovem, Zlatou Korunou až do Boršova 
nad Vltavou, kousek od Èeských Budìjovic.

Pøichází první nedobrovolné koupání a spousta 
legrace. Kromì pøedepsaných zábìrù pádlem  jsme 
objevili i  nám dosud neznámou techniku sjíždìní 
øeky, tzv. „souloï“. To je fakt dobrý. Spojíme 
všechny lodì pevným stiskem rukou, uložíme pádla 
na dno lodì a máme volno. Sníme svaèinu, udìláme 
fotky a pádluje se dál. Samozøejmì si nemùžeme 
nechat ujít  Èeský Krumlov. Takže i v tropickém 
odpoledním vedru (po nezbytné instantní polévce) 
jdeme na prohlídku mìsta. Za pár kapek potu a 
bolavé nohy to urèitì stálo. Máme pøed sebou hodnì 
jezù, ale zase už umíme docela dobøe øídit lodì, 
takže vlastnì jen trochu „adrenalinu“ a je to za 
námi. Sjeli jsme všechny celkem bravurnì. Holt 
vytrvalá práce vodáckých instruktorù Radka a 
Michala je koneènì vidìt a zaèínáme si to pádlování 
opravdu užívat. Veèerní návštìva areálu kláštera 
Zlatá Koruna a západ slunce   to se nedá popsat. 
Celé dny pádlujeme nádhernou panenskou pøírodou, 
jen  slunce,  lodì,  peøejky a my…,  asi  máme  štìstí 
i na poèasí, sluníèko poøád pálí. Poslední den si 
užíváme  øeku do posledních metrù. Hodnì z nás ví, 
že se sem na Vltavu urèitì ještì nìkdy chceme vrátit, 
a� už se školou, s kamarády, nebo za pár let s rodi-
nami. Zažili jsme nádherný týden vodáckého 
putování a kdybyste nevìdìli, kam jet pøíští rok na 
dovolenou, radíme vám Vltavu, urèitì si ji 
zamilujete. Tak jako my“.

             J.Cvrkalová
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dùležité. Dosud jsme vìtšinu zápasù odehrály v ji-
ných halách, kde pro nás  prostøedí nebylo domácím, 
jelikož trénujeme právì v hale ISŠ. Rády bychom 
touto cestou podìkovaly øeditelství ISŠ za vstøícný 
postoj“ poznamenala trenérka E.Šaøecová. Družstvo 
kadetek i juniorek se poctivì pøipravovalo na novou 
sezónu v rámci letních soustøedìní. Juniorky se již 
druhým rokem úèastnily volejbalového kempu v Itá-
lii, kde trénovaly pod vedením Venduly Adlerové, 
hráèky francouzského klubu Racing de Cannes a 
Michaely Doležalové, hráèky Slávie Praha. Kadetky 
nabíraly fyzickou kondici a vylepšovaly techniku na 
soustøedìní v Dolní Èerné. 
Úspìšnou sezónu pøejí svým svìøenkyním trenérky 
E. Šaøecová, Z. Luòáèková a D. Netolická.

Tøebovské volejbalistky se tìší na nový areál
Letošní sezónu zaènou tøebovské volejbalistky v no-
vém prostøedí. V prostoru mezi koupalištìm a teni-
sovými kurty byla vybudována dvì volejbalová 
høištì. Dùležité však také bylo, že souèástí areálu 
jsou i šatny, WC a sprchy,  což je podmínkou úèasti 
v krajské soutìži. Chtìly bychom touto cestou 
podìkovat všem, kteøí se na tomto projektu, jeho 
prosazení, budování a vybavení podíleli. Jsme rády, 
že v souèasné dobì není nìkterým lidem v našem 
mìstì budoucnost mládeže lhostejná.

Volejbalovou sezónu zahájilo družstvo žen 2. záøí 
utkáním  se Svitavami, bohužel tìsnou prohrou 2 :3. 
Ženy by ovšem rády   navázaly na úspìšnou loòskou 
sezónu, kdy se jim podaøilo vystoupat až na druhou 
pøíèku v krajském pøeboru II. tøídy a od postupu do 
krajského  pøeboru  I. tøídy  je  dìlil  pouhý  1  bod. 
V družstvu se prolíná zkušenost s mládím a hra, kte-
rou družstvo praktikuje, je urèitì k podívání. V so-
botu 30. 9. 2006 zahájily svou soutìž kadetky s Èes-
kou Tøebovou  a  15. 10. 2006 se pøedstaví juniorky 
s Ústím nad Orlicí. Zápasy tìchto kategorií se hrají 
ovšem v tìlocviènì. „V letošní sezónì odehrajeme 
vìtšinu zápasù v tìlocviènì ISŠ, což je pro nás velmi 

Hokejový oddíl oznamujeBerka mistrem Pardubického kraje v triatlonu
• Hokejový oddíl Slovan Moravská Tøebová 
poøádá NÁBOR DO HOKEJOVÉ PØÍPRAVKY, 
urèený roèníkùm 1998,1999, 2000 a mladším, tzn. 
žákùm 1.- 3. tøíd a rovnìž chlapcùm, kteøí navštìvují 
mateøské školky. Dìti v tomto vìku projevují 
tendenci k soutìživosti; z výchovného hlediska je 
velice vhodné vést dìti pøedškolního a mladšího 
školního vìku tak, aby spontánnì provozované 
aktivity postupnì pøecházely k systematiètìjší 
pohybové prùpravì. Dìti si snáze zvyknou na 
základní hygienické a režimové návyky - souèasnì si 
budou rozvíjet schopnost koncentrace, morálnì 
volních vlastností a pøedevším vazbou dítì – rodiè – 
trenér si hráè uvìdomí svoje JÁ. Protože lední hokej 
je senzomotorický a nároèný sport, je velmi dùležité 
a vhodné získat co nejširší pohybové základy, 
schopnosti a dovednosti v raném vìku.
Jak zaèít? Staèí mezi nás pøijít – sportovní 
dovednost je vítána  není však podmínkou a ani není 
nutné umìt bruslit. Èekají na vás: hry, soutìže, 
turnaje  rùzné dovednostní, obratnostní a rychlostní 
hry,  ale  pøedevším  spousta legrace a sportování.
Informace pro  rodièe: V zimním období, tzn. záøí-
únor, staèí chlapcùm pouze brusle, pøilba, starší 
hokejka a rukavice, vše ostatní hráèi dostanou od 
oddílu. Vaše jediná investice: projevit skuteèný 
zájem  a  dát  Vašemu  dítìti  najevo  svoji  podporu 
v jeho sportovní èinnosti.  Tak  neváhejte a pøijïte si 
s námi hrát, tìšíme se na Vás. Kontakt: Miloš 
Èerný, tel:  603 945 529.

• Hokejový oddíl  Slovan Moravská Tøebová 
poøádá KURZ BRUSLENÍ.
Máte doma ratolesti s kladným vztahem ke sportu a 
k bruslení zvláštì? Hokejový klub poøádá kurz 
bruslení. Kurz bude probíhat každý víkend od øíjna 
do prosince a je urèen dìtem od 4 do 10 let.
Místo a èas konání: zimní stadion vždy v nedìli  od 
15:00 hodin.  Pravdìpodobný zaèátek 15. øíjna 2006.
Jedná se o 10 lekcí po 50 minutách, 1x  týdnì,  kurz 
povedou odborní trenéøi. KURZOVNÉ ÈINÍ 200,- 
Kè. Pøihlášky je možno odevzdat na zimním 
stadionu P. Klepsovi,  poèet dìtí v kurzu je omezen. 
Bruslení  je  vhodné i  pro  alergiky,  astmatiky a dìti 
s dýchacími potížemi. Bližší informace podá Miloš 
Èerný, tel. 603 945 529. 

Petr Klepsa, Miloš Èerný – trenéøi

Vážení sportovní pøátelé,
rádi bychom Vás milovníky horských kol pozvali 
do areálu rekreaèního støediska IVETA, 
nacházejícího se v malebném kraji Moravsko-
èeského  pomezí,   kde   se   bude   poøádat   jeden 
z posledních závodù MTB sezóny roku 2006.

PRVNÍ ZÁVOD
NA HORSKÝCH KOLECH

- MTB DRTIÈ NA IVETÌ
Propozice závodu a podmínky úèasti:
Poøadatel: rekreaèní støedisko Iveta,
                   www@rekreiveta.cz
Termín: 14. øíjna 2006
Øeditel závodu: Bøezina Jiøí, tel: 737 749 926
Místo konání: Rek. Stø. Iveta,
                    Svojanov u Maletína, Pardubický kraj
Ubytování: Chatky, pokoje na rek. stø. Iveta
                   (lépe rezervovat)
Pøihlášku posílat na adresu: Maètová Iveta, 
Jánská 7, Brno 602 00, tel: 602 560 277
Startovné: 180,- Kè, na místì i pøedplacení
                  (do 7.10.)
Prezentace: v den závodu,
                    nejpozdìji do 10:30 hod.
Tra� závodu: 45 km ve støednì nároèném terénu
Další informace na tel: 602 560 277,
                                      737 749 926
Partneøi závodu: Cyklo sport Nìmèík, M. Tøebová

M. Berka není neznámý…
Hrál hokej, vídáme jej na 
trávníku s fotbalisty, vyhrává 
Dìtø ichovské  memoriá ly,  
úspìšnì se „plete“ mezi atlety, 
zúèastòuje se cyklistického 
seriálu Tauer elektro cup.  
Odtud vede logicky cesta ke 
komplexnìjšímu, kombinova-
nému sportu, k nìmuž jej pøed 
lety„vyzval“ P. Štìpaø. Objel s ním nìkolik 
celostátních závodù, dvakrát se zúèastnil mezinárod-
ní akce v Rakousku. Na jaøe 2006 se stal èlenem 
triatlon týmu SK OMT Pardubice (stejnì jako 
Štìpaø). V jeho barvách se zúèastòuje mj. Èeského 
poháru v duatlonu s øadou pozoruhodných výsledkù: 
Dobøany u Plznì – 7. místo,  Stráž  pod  Ralskem – 
4. místo, Horní Poèernice – 3. místo. Vše dalo 
výsledné 4.místo v ÈP v duatlonu. Jen o vlásek mu 
unikla úèast na ME, kam z republikového 
mistrovství postupovali  první  tøi.  Nakonec si 
zkusil i triatlon. Poslední srpnový víkend se 
zúèastnil solidnì obsazeného Èeského poháru na 
písníkách v Mìlicích u Pøelouèe, který byl souèástí 

Poháru Pardubického kraje a zároveò krajským 
mistrovstvím. „Po 800m plavání jsem byl na dohled 
prvnímu sledu, na 20km èást jsem vyjíždìl v ètyø-
èlenné skupince s kvalitními cyklisty. I proto se nám 
podaøilo sjet nìkolik závodníkù, takže do depa 
vjíždìl „slušný balík“. Osmikilometrový bìh mì 
nezklamal, ve své nejsilnìjší disciplínì jsem  dohnal 
další soupeøe“. V cíli byl prvý nakonec jeden z ju-
niorù a Martin se tak stal na druhém místì Mistrem 
Pardubického kraje pro rok 2006. „Hlavnì mì tìší, 
že jsem dokázal porazit nìkteré zkušené a reno-
mované borce. Vùbec nezahalím, trénuji naplno, 
specializuji se na bìh, protože  spolu s ostatními  
moravskotøebovskými atlety se pøipravujeme na 
MÈR družstev“. Martinovi jeho úspìchy všichni 
pøejí,  je  typem  skromného,  pracovitého,  nicménì 
i ctižádostivého sportovce, který nenechá nic 
náhodì. Vèetnì studia na zdejším gymnáziu, které 
letos ukonèí. „To víte, že s jídlem roste chu�. V zimì 
chci kromì studijních povinností „zapracovat“ 
zejména na plavání a v pøíští sezónì pak objet celý 
Èeský pohár v duatlonu i triatlonu, ovšem již s muži 
jako K 23. Mým cílem je minimálnì poøádnì 
„prohnat“ ostøílenìjší závodníky.“
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Je to hora v Nepálu, vysoká 8.167 m., sedmá 
nejvyšší na svìtì. Myšlenka ji pokoøit/zdolat vznikla 
v loòském roce pøi výstupu na nižší Broad Peak. Od 
té chvíle  aktéøi  kolegové Kamil Bortel a Radek 
Jaroš -  usilovnì   pracovali na  pøípravì expedice. 
Tisková mluvèí moravskotøebovského horolezce 
nám sdìlila: „Podle  zpráv agentury Nepal Trans 
Himalayan Explorer, která horolezcùm zabezpeèuje 
servis v prùbìhu expedice, všichni èlenové v po-
øádku dorazili 18.9. do Kathmandu. Dva dny mìli 
horolezci na doplnìní potøebných vìcí, pøebalení 
nákladu (výzbroj a jiné potøebné vìci), které poslali 
s 15 nosièi napøed v celkovém objemu 300 kg.
Podle plánu odletìli poté horolezci 20.9. z Kat-
mandu do Pokhary a odsud do Jomsonu. Tam èekali 
tøi dny, než pøišli nosièi s nákladem. S nimi pak 
odešli  do základního tábora  pod  horu  Dhaulagiri. 
V Jomsonu, kde strávili 3 dny, využili èas na 
aklimatizaci v horách ve výšce cca 4.000 m n.m.“.

Další zprávy pøineseme pøíštì...

Roman Langr dobývá Dhaulagiri

Moravskotøebovský víceboj

Mìstská liga malé kopané
Pøed mìsícem mìla zahájit Mìstská liga v malé 
kopané. Jenže: NEKONÁ SE v dùsledku malé poètu 
pøihlášených družstev! Organizátoøi z oddílu kopané 
SKP Slovan vzkazují všem potencionálním 
úèastníkùm, že myšlenka celoroèního malého fotbalu  
není mrtvá. Zájemci se mohou informovat a nadále 
pøihlašovat v prodejnì TABÁK (A.Hrubý, ul. 
Lanškrounská); po naplnìní potøebné kvóty se 
uskuteèní jednání o vlastní realizaci.

Dne 23.9. probìhl již IV. roèník moravskotøebovské-
ho víceboje v atletice. Za pìkného poèasí se na 
atletickém oválu objevila skupina 26 sportovcù (24 
mužù a 2 ženy) ve 4 vìkových kategorií. Potìšitelné 
je, že se pøihlásili další nadšenci a úroveò pøedních 
závodníkù se zvýšila (4 závodníci pøes 4000 bodù).
Absolutní poøadí:
Muži:
1. Peøina Martin – 4650 b.
(13,30-7,8-52,98-10,0-533-27,0-165-34,25-3:36,0)
2. Daul Tomáš – 4210 b.
(11,62-7,8-33,27-10,2-545-26,4-160-22,90-3:14,0)
3. Pavliš Radek – 4075 b.
(13,14-8,3-38,33-10,0-472-27,8-160-33,45-3:34,0)
Ženy:
1. Èerná Ivana – 3065 b. (8,57-9,5-25,50-12,0-360-
33,4-125-23,10-2:14,0); 2. Leierová Zdena – 1771 b. 
(8,63-10,4-18,05-14,3-338-37,6-115-15,40-2:49,0)
Nejlepší výsledky:
koule: Peøina Petr - 15,01 m; 60 m: Daul T., 
Humbrich L., Peøina M., Horák Michal - 7,8 s; 
oštìp: Peøina M. - 52,98; 60 m pø.: Humbrich L. - 
9,7 s;  dálka: Daul T. - 545 cm;  200 m: Daul T. - 
26,4 s; výška: Peøina M., Horák M. - 165 cm; disk: 
Peøina P. - 40,65 m; 1000 m: Daul T. - 3:14,0 min.
Vítìzové kategorií:
do 29 let: Humbrich Lukáš – 4070 b.
30-39 let: Peøina Petr – 4650 b.
40-49 let: Šmeral Milan – 3603 b.
50-59 let: Sopoušek Kamil – 1278 b.
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Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

Babí léto 2006

Fotbal hlásí støídavì oblaèno

Pocsai záøil, prohrál o „galusku“
Poèasí cyklistùm pøálo, kdo nechtìl jen tak sedìt 
doma,  pøišel  a  zúèastnil  se  bez  ohledu  na šance. 
V tom slova smyslu Babí léto nikoho nezklamalo, 
nìkteøí jen žehrali na defekty.

Zbytek, ústy J. Steklého promluvil: „Byl to skvìlý 
závod,  líbit  se musí ohleduplné chování závodníkù 
k sobì navzájem  pøi nechtìných kolizích.“ Vra�me 
se však na zaèátek. Na startu se sešlo 85 správnì 
nabuzených cyklistù, v dìtských kategoriích 

Do nové sezóny vstoupila moravskotøebovská 
družstva vesmìs bez ztráty bodù. Postupem 
soutìžního roèníku však mnohým celkùm forma 
nevydržela a objevily se potíže… Jestliže A-muži 
poprvé prohráli až v 6. kole a pøes nízkou støeleckou 
produktivitu nadále okupují pøední místa tabulky, 
nepøíjemný výpadek postihnul zejména rezervu (B-
muži), která si po sestupu dìlala ambice na rychlý 
návrat do 1.B.tøídy. Výkony si dokonce vynutily 
zmìnu na trenérském postu… Mládežnické celky si 
naopak udržují vysoký standard a jsou pøíjemným 
pøekvapením…

Kaleidoskop výsledkù (stav k 20.9.)

Milan Nekuda  trenér, Petr Šatník  hrající asistent, 
Václav Procházka  vedoucí, Josef Bìlehrádek  
masér, Ladislav Švanda - zdravotník
OEZ Letohrad B - M.Tøebová 1 : 1 (1:0)
Hollý
M.Tøebová - Lanškroun 2 : 1 (2:0)
Silný, Králíèek
M.Tøebová - Polièka 0 : 0
FK Pardubice -  M. Tøebová 1 : 0 (0:0)
M.Tøebová - È.Tøebová 2 : 0 (1:0)
Králíèek, Šíp
Prùb. poøadí:  5. místo  7 3 3 1 8:5  12 bodù

Realizaèní tým: Fikr Zdenìk (hrající trenér), vedoucí  
Bílý Jiøí
M.Tøebová - Bøezová n/Svit.     0 : 6 (0:2)
Bystré  - M.Tøebová   3 : 3 (2:1)
2 Fikr, Gálik
M.Tøebová - Janov 1 : 1 (0:0)
Švanda
Opatov - M.Tøebová                  3 : 0 (1:0)
Prùb. poøadí:  11. místo:  5 1 2 2   15:6  5 bodù

Am (krajský pøebor P.k.)

B muži  (okresní pøebor o. Svitavy)

A dorost starší (nováèek krajského pøeboru P.k.)

A dorost mladší 

Žáci (krajský pøebor P.k.)

Realizaèní tým: Komoò Martin- trenér, Novotný 
Antonín - vedoucí
M.Tøebová - Choceò                3 : 2 (1:1)
Spálenský, Winkler, Sedláèek J.
Tesla Pce - M.Tøebová  8 : 1
Litomyšl - M.Tøebová  0 : 2 (0:2)  
Sedláèek 2 
M.Tøebová - Polièka 4 : 2 (2:2) 
Kalus 2, Èástka, Sedláèek
Tøemošnice - M.Tøebová 3 : 3 (0:3)
Koneèný, Müller, Havlík
Prùb. poøadí:  4. místo  5 3 0 2  11:16  9 bodù

Realizaèní tým: Štìpánek Antonín, Novotný A.
SK Chrudim - M.Tøebová 2 : 2 (0:1)
Trefil, Koneèný Z.
M.Tøebová - Choceò 0 : 4 (0:1)
Tesla Pce - M.Tøebová 1 : 3 (1:1)
Š�astný, Vašek, KOneèný
Litomyšl - M.Tøebová 0 : 1 (0:1)
Havlík
M.Tøebová - Polièka 1 : 3 (0:3)
Brychta
Tøemošnice - M.Tøebová 0 . 2 (0:0)
Linhart 2
Prùb. poøadí:  8. místo  5 2 1 2  7:10  7 bodù

Realizaèní tým: Poul D., Krepl I. 
Vysoké Mýto - M.Tøebová 3 : 0 (2:0)
M.Tøebová - AFK Chrudim     1 : 5 (0:2)
Zemánek
Polièka - M.Tøebová 0 : 4 (0:2)
Zemánek 2, Kytlica, Muselík
M.Tøebová - Choceò 4 : 0 (2:0)
Trefil 2, Zemánek, Trávníèek
Prùb. poøadí:  6. místo   5 3 0 2  17:10  9 bodù

Mladší žáci (krajský pøebor P.k.)

B žáci starší

B žáci mladší

Fotbalový program na stadionu SKP Slovan

Realizaèní tým: Abrahám René, Franc J.  
Vysoké Mýto - M.Tøebová 5 : 0 (4:0)
M.Tøebová - AFK Chrudim     2 : 5 (1:2)
2 Holub
Polièka - M.Tøebová               0 : 0
Polièka - M.Tøebová 0 : 4 (0:2)
Zemánek 2, Kytlica, Muselík
M.Tøebová - Choceò               6 : 0 (3:0)
Holub 3, Žouželka, Tesolin, Marek
Prùb. poøadí:  11. místo   5 0 1 4   3:18    1 bod

M.Tøebová - Ústí n/O 1 : 6
Továrek
M.Tøebová - Dolní Újezd 2 : 1 (1:1)
Muselík, Brychta
Horní Jelení - M.Tøebová 4 : 0

M.Tøebová - Ústí n/O 0 : 8 
M.Tøebová  - Dolní Újezd 0 : 7 (0:4)
Horní Jelení - M.Tøebová 6 : 0
***

Ne 1.10. 16,00 B muži - Cerekvice n/L.
So 7.10.   9,30 A žáci st., ml. - Svitavy B

12,30 B žáci - Jablonné n/O.
(høištì v Linharticích)

Ne 8.10. 16,00 A muži - Prachovice
So 14.10.   9,30 A dorost st., ml - Letohrad
So 21.10.   9,30 A žáci st., ml. - Pardubièky

12,45 B žáci - Lanškroun
(høištì v Linharticích)

Ne 22.10.   9,00 pøípravka - turnaj v M.T.
16,30 A muži - Holice v Æechách

So 28.10. 14,30 B muži - Hradec n/Svit.
Ne 29.10.   9,30 A dorost st., ml. - Svitavy
So  4.11. 10,30 A muži - Litomyšl

12,30 A žáci st.,ml. - Hlinsko

dìtských dvacítka odvážlivcù, ti nejmenší byli 
„vleèeni“ svými matkami (trio Machaèovic). Vìtšina 
zvolila delší 50km tra�, ostatní absolvovali kratší 
(35km).
„Nebudu prozrazovat své taktické plány, ale urèitì 
se o nìco pokusím,“ øekl pøed startem loòský vítìz 
S. Pocsai, který zraje závod od závodu a je nejvìtším 
konkurentem nejvìtšího aspiranta na titul letošního 
cyklomana J.Kadidla.
Pak už bylo vše na aktérech samých. Bojovalo se 
urputnì a rozhodovalo v samotném závìru. Dnes už 
nikdo nezjistí, zda iniciátorem rozhodujícího trháku  
byl Sándor nebo lanškrounský host (loni byl tøetí!), 
dùležité je, jak to dopadlo. Oba nadìlili svým 
nejvìtším soupeøùm dvì minuty a více. Rostoucí 
formou  pøekvapil  další  adept  na pøední umístìní, 
P. Štìpaø, zatímco další favorit, J. Doležel, odjel 
tradiènì vysoký standard, leè nestaèilo to. Dvojice 
Kadidlo-Ston vzornou spoluprácí ztratila už dost, 
zatímco do pelotonu navrátivší se  R. Foøt  (exmistr 
v cyklokrosu a olympijský úèastník) byl viditelnì 
spokojen.
Organizátor N. Budig k celému podniku øekl: „Jsem 
velice  pøekvapen  a  mile  potìšen,  kolik   lidí  nám 
s organizací úspìšného závodu pomohlo!“

Z výsledkù
Celkové poøadí

2. Poèasí Sandor 01:43:25
3. Štìpaø Pter 01:45:21
4. Doležel Josef 01:48:21
5. Kadidlo Jiøí 01:50:25

Dle jednotlivých kategorií
M 1 (Muži do 40 let) -  31 úèastníkù

2. Pocsai Sandor 01:43:25
3. Ston Martin 01:50:25
4. Kadidlo Jiøí 01:50:25

1. Schlegel Jan 01:43:24  Lanškroun

1. Schlegel Jan 01:43:24  Lanškroun

M2 (Muži nad 40 let)  18 úèastníkù

2. Doležel Josef 01:48:24
3. Foøt Radovam 01:51:39
M 3  (Muži nad 50 let)  16 úèastníkù

2. Zemánek Jiøí 02:09:58
3. Sopoušek Kamil 02:11:16
Z 1 (Ženy do 40 let)  14 úèastnic

2. Mizerová Olga 02:34:13
3. Olivová Eva 02:43:31
Z 2 (Ženy nad 40 let)  5 úèastnic

2. Votøelová Rùžena 02:34:46
3. Moravcová Vìra 02:38:07
Junioøi  11 úèastníkù

2. Kalina David 02:02:21
3. Orálek Lubomír 02:05:28

9.  závod seriálu Tauer elektro cup- propozice
Termín: 7.10.2006 – Linhartice/restaurace u fotba-
lového høištì
Prezentace: v den závodu v místì konání 12.30 - 
13.30 hodin 
Start: 13.00 hodin - mládež 
14.00 hodin - dospìlí (øazení na startu dle 
losu,startovní interval 1 minuta )
Kategorie:  M1, M 2, M 3, Z 1, Z 2, J
Tra�: start restaurace v Linharticích smìr Rozstání - 
Mìsteèko Trnávka - Lazy - Chornice obrátka u 
areálu Ergo a zpìt délka 22 km )
Ostatní:  Ochranná pøilba nasazená po celou dobu 
závodu. 
Jízda "v háku" zakázána - následuje automaticky 
diskvalifikace. 
Všichni úèastníci se závodu zúèastòují na vlastní 
nebezpeèí, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona è.361/2000 Sb., a uposlechnout pokynù 
poøadatelù, policie a rozhodèích. 

1. Štìpaø Petr 01:45:21

1. Steklá Josef 01:58:17

1. Nováková Pavla 02:15:29

1. Schneiderová Bedøiška 02:08:02

1. Novotný Radek 01:54:22

Silnièní èasovka jednotlivcù 2006

Ø Í J E N 2 0 0 6

Nìkolik minut do startu
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