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Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí
Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel
jediný historický vláèek. Aèkoliv byla
turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná
tra zeje prázdnotou. Lidé si mohou
prohlédnout staré stroje, ale ve vlaku se
nesvezou. Dùvodem jsou spory mezi
provozovatelem úzkokolejky, Muzeem
prùmyslových železnic, a majitelem areálu
firmou Keramspal, které se zatím nepodaøilo
vyøešit. „Mladìjovská železnice je momentálnì
zcela mimo provoz,“ uvedl jednatel Muzea
prùmyslových železnic Artur Fuèík. „Èlenùm
MPŽ je ze strany majitele bránìno ve vstupu
do objektù. Byly nám uraženy a vymìnìny
zámky v øádnì pronajatých prostorách, kde
jsou deponována i naše vlastní vozidla. Proto
je nemožná jakákoli údržba, opravy a provoz
na železnici. I kdyby se toto zmìnilo okamžitì,
je nutné provést pøed sezónou tolik práce, že je
otázkou, zda bude reálná jízda v èervnu,“ tvrdí
Fuèík. To však popírá majitel Keramspalu
Bedøich Doležel, který prostory vèetnì
úzkorozchodné dráhy MPŽ dlouhodobì
pronajímá. „Není to pravda, nikomu jsme
vstup do areálu nezakázali,“ brání se.
Sezóna mìla v Mladìjovì zaèít v sobotu
14. kvìtna. Místo toho však èlenové Muzea
prùmyslových železnic museli desítkám natìšených návštìvníkù vysvìtlovat, že se vláèkem prostì nesvezou. Zástupci Keramspalu ale
v Mladìjovì otevøeli Prùmyslové muzeum, do
nìhož zklamané návštìvníky lákali. “V provozu jsme mìli lokomobilu a další exponáty z minulého a pøedminulého století,“ sdìlil
Doležel.
Své rozhoøèení ovšem nedokázali skrýt ani
návštìvníci Mladìjova: „Pøijeli jsme se svést
po úzkorozchodné dráze, ani trochu mì nezajímá, co mezi sebou má majitel s nájemcem.“

Artur Fuèík z MPŽ na veletrhu cest. ruchu

Úzkokolejka je velkou turistickou atrakcí
regionu, což potvrdila také studie OECD.
Reálná èísla dokazují, že každý rok poèet
návštìvníkù plynule stoupá. Jen za minulý rok
úzkokolejku navštívilo pøes 12 tisíc lidí, z toho
jich 5 tisíc pøišlo na tradièní, jednodenní oslavy s ukázkami bojových operací 1. svìtové

války Mladìjov-Blosdorf. Do jednání s obìma
stranami vstoupil rovnìž svazek obcí Regionu
Moravskotøebovska a Jevíèska i Pardubický
kraj, ovšem bez úspìchu. „Pøedstavy firmy
Keramspal jsou nereálné. Oèekávají finanèní
výnosnost z aktivit, které jsou od poèátku jasnì
neziskové,“ tlumoèil závìry starostù obcí
koordinátor svazku Miroslav Netolický.
Firma Keramspal tvrdí, že jisté øešení sporu
nalezla. „Poslal jsem jim návrhy tøí možných
øešení. Nabízím jim, že dál mohou za urèité
finanèní vyrovnání dráhu provozovat nebo
mùže úzkokolejku provozovat nové sdružení,
které jsem založil a další možností je, že vlak
letos nevyjede a poèkáme, až jejich smlouva
skonèí,“ øekl Doležel. Tyto návrhy jsou ovšem
pro Muzeum prùmyslových železnic nepøijatelné. „Návrhy jsme obdržel. Ovšem my úzkokolejku provozujeme na základì øádné a platné
smlouvy. Navíc jsme nezisková organizace,
sdružení nadšencù, na provozu úzkokolejky
nevydìláme, pøíjmy postaèí tak na vlastní
provoz,“ vyjádøil se Filip Kanìk z Muzea
prùmyslových železnic.
Muzeum prùmyslových železnic úzkokolejku provozuje od roku 1995. K opravì kolejí,
lokomotiv a vagónù a k celkovému zvelebení
areálu došlo prùbìžnì díky nadšení a aktivitì
jeho èlenù. O tom, jak se bude situace dále
vyvíjet zøejmì rozhodne soud. Muzeum prùmyslových železnic totiž celou záležitost pøedalo advokátní kanceláøi, která nyní s firmou
Keramspal vede jednání. Smlouva o pronájmu
Muzeu prùmyslových železnic vyprší ke konci
prosince letošního roku.
-sch -

Tajemník MìÚ Moravská Tøebová

vyhlašuje
výbìrové øízení

na místo vedoucího odboru
investièního a regionálního rozvoje
Podmínky výbìrového øízení vèetnì náležitostí pøihlášky jsou k dispozici:
- na www.mtrebova.cz
- na úøední desce mìstského úøadu
- na obèanském informaèním centru MìÚ
- u personalistky MìÚ, tel. è.: 461353027,
E-mail: hbrziakova@mtrebova.cz
Nástup dle dohody.
Písemnou pøihlášku pøedejte do 17. èervna
2005 na podatelnu MìÚ, ul. Olomoucká è.o. 2
nebo zašlete poštou na adresu:
Mìstský úøad
Helena Brziaková
nám. T. G. Masaryka è.o. 29
571 01 Moravská Tøebová
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Bojovníci za svobodu
byli ocenìni
U pøíležitosti 60. výroèí osvobození republiky
pøijal starosta mìsta Josef Ošádal dne 5.5. osmnáct
zdejších bojovníkù za svobodu, aby jim pøedal
pamìtní medaile. Mezi pozvanými byla Jarmila
Halbrštátová, která jako 16 letá dobrovolnì nastoupila do Svobodovy armády v Buzuluku a zúèastnila
se všech bitev na frontách až do osvobozené vlasti.
Shodnou cestou absolvoval také plk. Aftanas Valko,
který již, bohužel, není mezi živými, stejnì jako
obèané Bartùnìk, Dostál, Inwald, Josepèuk, Knoll,
Pøibyl, Rýda, Šváb, Tkáè, Trykar a Záviška. Všichni
jmenovaní se zúèastnili bojù na východních i západních frontách. Ocenìni byli i osoby, vìznìné v nacistických žaláøích a koncentraèních táborech. Jako
napø. Arnold Appel, který absolvoval pochod smrti
z Osvìtimi do Terezína Z jeho židovské rodiny
(rodièe a 12 sourozencù) pøežili jen 3.

Mezi vìznìnými byli napø. i V. Maèát, A. Bednáø, M. Koutný, F. Vedmoch èi Berta Bocková,
stejnì jako F. Kapounková, jejíž manžel byl popraven a ona porodila ve vìzení dceru, která byla dána
do nìmecké rodiny na pøevýchovu a nalezena byl až
2 roky po válce Èerveným køížem. Medaile obdrželi
také ti, kteøí byli aktivními pomocníky v domácím
odboji déle nìž pùl roku.
Jindøich Tesaø, ZO ÈSBS Mor. Tøebová

Øidièské prùkazy
Podle zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, musí být øidièské prùkazy
vydávané do konce
roku 2000 vymìnìny
do konce letošního roku
za nové. V posledních
týdnech docházelo
podle médií k výraznému nárùstu žádostí o tuto výmìnu. Také u odboru dopravy Mìstského úøadu v Moravské Tøebové
byl a je zaznamenán zvýšený poèet výmìn øidièských prùkazù, nedochází ale k „hodinovým frontám“ a veškeré žádosti jsou vyøizovány bezodkladnì.
Žadateli o výmìnu „øidièáku“ staèí pøinést starý
øidièský prùkaz, jednu fotografii a vyplnit u pøepážky žádost o výmìnu øidièského prùkazu. Lhùta na
vyhotovení nového øidièského prùkazu je v souèasné
dobì asi 20 dnù, poté se vymìní starý prùkaz za
nový.
Jsme rádi, že obèané našeho regionu nepodléhají
panice a chodí vyøizovat své žádosti prùbìžnì. Podle
sdìlení ministerstva dopravy jsou podnikány veškeré
kroky, aby došlo ke zmìnì zákona è.361/2000 Sb.,
a lhùty pro výmìnu øidièských prùkazù by se ještì
v prùbìhu tohoto roku prodloužily.
Odbor dopravy MìÚ

Hnízdištì holubù
V rámci zámìru snížení poètu divokých holubù
na území mìsta Vás žádáme o spolupráci
pøi zjišování jejich stanoviš a to zejména hnízdištì
a nocovištì v pùdních
prostorách.
Výskyt holubù nahlaste na:
Odbor životního
prostøedí MìÚ Moravská Tøebová - telefon 461 353 045.
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Rozšíøení kanalizaèní sítì
...oèima starosty mìsta Moravská Tøebová
Vážení ètenáøi,
v posledních èíslech
Moravskotøebovského
zpravodaje i Moravskotøebovských novin jste si
mohli pøeèíst prùbìh
projednávání mimoøádného zasedání zastupitelstva mìsta, které bylo
celé vìnováno rekonstrukci kanalizaèní sítì.
Dovolte mi, abych se k
celé záležitosti vyjádøil i
já sám. Pøipravený materiál na tomto jednání
poèítal s jediným možným øešením, kterým byla
ta skuteènost, že hodnota celého díla nepøekroèí
v rozpoètu danou èástku cca 37,5 mil. Kè. Na
tomto se shodla rada mìsta a takto byl také
pøipraven a pøedložen i dodatek smlouvy o dílo
s vybranou dodavatelskou firmou. Není tedy
pravdou, že by kdokoliv prosazoval vyšší cenu

díla a žádal další finanèní prostøedky nad rámec
schváleného rozpoètu.
Ing. Vlk vidí v rozhodnutí zastupitelstva,
které zrušilo výbìrové øízení na ním pøipravovanou rekonstrukci kanalizace a zrušilo i s ním
schválenou mandátní smlouvu, v osobních
antipatiích k jeho osobì. Dle mého názoru má
v tomto èásteènì i pravdu. Bohužel si však za
toto mùže pøedevším svým jednáním a chováním vùèi ostatním.
Nyní bude vypsáno výbìrové øízení nové.
Projektová dokumentace však zùstává stejná.
Samozøejmì budu rád, když toto nové výbìrové
øízení, kde je nyní jediným hlediskem pro rozhodování cena díla, urèí nového vítìze s ještì
nižší nabídnutou cenou a s tím, že budou využity pracovní kapacity našeho regionu. Pokud
tomu tak nebude a cena bude vyšší než 37,5 mil.
Kè a my se budeme rozhodovat, zda danou
rekonstrukci realizovat èi nikoliv, jsem zvìdav,
jak budou hlasovat ti zastupitelé, kteøí první
výbìrové øízení zrušili.
RNDr. Josef Ošádal, starosta mìsta

***********************************************************************************
...oèima mandatáøe
Ze shora uvedeného je patrno, že neexistují
žádné objektivní dùvody, pro zrušení soutìže na
stavbu, u které nikdy v budoucnosti stát neuhraDne 4. 4. 2005
dí víc jak 60 % ceny, nebude stavba levnìjší,
zrušilo mimoøádné
kvalitnìjší a rychlejší a nebudou mít místní
jednání Zastupifirmy vìtší podíl prací.
telstva mìsta výsleZ jakých skuteèných dùvodù bylo výbìrové
dek soutìže na
øízení na dodavatele stavby zrušeno? Podle
výbìr dodavatele
mého názoru se jedná o osobní nenávist mezi
pro stavbu „Rozèleny zastupitelstva, o ideovou nenávist mezi
šíøení kanalizace
politickými stranami zastoupenými v zastupitelmìsta Moravská
stvu mìsta MT, o osobní zájmy zastupitelù
Tøebová“ a to i pøes
mìsta na pøidìlení zakázky konkrétní jím prefeto, že:
rované firmì, o klientismus a o lhostejnost a
• vítìzná firma
naivitu.
tj. JEMA Svitavy
Pro informaci širší veøejnosti je pak nutno
a.s. nabídla jako
dodat, že pro schválení stavby a tím i využití
koneènou cenu stavmimoøádných podmínek pro realizaci stavby
by a to formou dodatku è. 1 ke smlouvì o dílo
zejména zamìstnanosti regionu bylo pouze:
cenu naprosto shodnou s pùvodním plánem
5 èlenù ODS a 2 èlenové Sdružení nezávismìsta tj. 37.524 tis. Kè a nikoliv jak bylo inforlých.
mováno, tj. že nabídková cena je vyšší o 7 mil.
Kè oproti plánované cenì.
Z výše uvedených dùvodù, jakož i z dùvodù
• soutìž na dodavatele stavby byla naprosto
pomoci mìstu Moravská Tøebová a jeho regiotransparentní, všichni potencionální dodavatelé
nu, budu proto iniciovat další mimoøádné jednáobdrželi naprosto shodné zadávací podmínky a
ní zastupitelstva mìsta. Jeho posláním by mìlo
organizací výbìrového øízení byla povìøena
být revokovat usnesení ze 4. 4. 2005, podepsání
jedna z nejrenovovanìjších spoleèností v tomto
smlouvy s vítìzem soutìže tj. JEMA Svitavy
obou na trhu pùsobícím tj. RTS Brno.
a.s. a zrealizování stavby do léta 2005.
• vítìzná firma a její hlavní subdodavatel
(VHOS Moravská Tøebová) je schopna zajistit
Ing. Oldøich Vlk, èlen zastupitelstva mìsta
práci 50-60 pracovníkù z regionu na 3-4 mìsíce.

Ceník vstupného – Moravskotøebovský aquapark
KVÌTEN A ZÁØÍ 2005
Provozní doba: 10.00 - 18.00 hodin
Od 10.00 hod.
celodenní vstupné dospìlí
celodenní vstupné dìti, dùchodci
ZTP/P + doprovod

50,35,20,-

ÈERVEN, ÈERVENEC, SRPEN 2005
Provozní doba: 8.00-21.00 hodin
Od 8.00 hod.
celodenní vstupné dospìlí
celodenní vstupné dìti , dùchodci
ZTP/P + doprovod

50,35,20,-

Od 12.00 hod.
odpolední vstupné dospìlí
odpolední vstupné dìti, dùchodci
ZTP/P + doprovod

35,25,20,-

Od 12.00 hod.
odpolední vstupné dospìlí
odpolední vstupné dìti, dùchodci
ZTP/P + doprovod

35,25,20,-

Od 15.00 hod. do 17.00 hod.
veèerní vstupné dospìlí
veèerní vstupné dìti, dùchodci
ZTP/P + doprovod

25,20,20,-

Od 17.00 hod. do 20.00 hod.
veèerní vstupné dospìlí
veèerní vstupné dìti, dùchodci
ZTP/P + doprovod

25,20,20,-

Od 17.00 do 18.00 hod.

zdarma

Pøedplatné vstupù bez èas. limitu: Dospìlí
10 zvýhodnìných vstupù
350,- (á 35,-)
20 zvýhodnìných vstupù
640,- (á 32,-)
30 zvýhodnìných vstupù
810,- (á 27,-)
40 zvýhodnìných vstupù
1000,- (á 25,-)
50 zvýhodnìných vstupù
1100,- ( á 22,-)

Od 20.00 do 21.00 hod.
dìti a dùchodci

250,- (á 25,-)
440,- (á 22,-)
510,- (á 17,-)
600,- (á 15,-)
650,- (á 13,-)

zdarma
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Své otázky a námìty posílejte na e-mailovou
adresu zpravodaj@mtrebova.cz nebo na poštovní
adresu Zpravodaj, nám. T.G.M. 29, M. Tøebová.
Mùj dotaz se týká kultury pro dìti a mládež,
protože si myslím, že v našem mìstì v tomto
ohledu “chcípl pes“! Nedìjí se tu nìjaké koncerty
a nic podobného, aèkoliv tu máme tolik zájmo-

Vašem dotazu, kde uvádíte „kdyby se domluvili“.
Dle mého názoru opravdu záleží na aktivitì všech
subjektù, tedy nejen tìch, kteøí tyto akce zaštítí, ale i
tìch které chtìjí pøedvést své umìní pøed zraky
veøejnosti. Jakoukoli aktivitu ze strany tìch, kteøí se
chtìjí na veøejnosti ukázat s tím, co umí každý rád
jistì pøivítá.
Proè opìt od Vánoc nesvítí Kalvárie na Køížovém
vrchu?
O této vìci jsem ihned informoval øeditelku
Technických služeb mìsta a ta slíbila, že zaøídí
nápravu. Zároveò bych byl rád, aby byly jakékoliv
dotazy a pøipomínky podobného typu smìøovány na
Technické služby nebo i na mne, aby mohla být
ihned sjednána náprava.

Dotazníková akce
Dne 7.6. 2005 mùžete být osloveni studenty
SOŠ, SOU a OU, kteøí s Vámi vyplní krátký /35minut/ dotazník . Dotazník je zamìøen na míru
spokojenosti, informovanosti a potøebu sociálních
služeb v našem mìstì. Tuto akci poøádá skupina
komunitního plánování sociálních služeb v Mor.
Tøebové ve spolupráci se SOŠ, SOU a OU, studijní
obor Sociální péèe v rámci Dnù zdraví.
Tímto, Vás chceme požádat o spolupráci a vstøícnost. Vaše názory jsou velice dùležité pro další
rozvoj sociálních služeb v našem mìstì.
Koordinátor KP Zdenìk Navrátil

Otevøení pošty
Brány novì zrekonstruované budovy Èeské
pošty na námìstí T.G.M. se obèanùm mìsta otevøou
ve støedu 1.6. ve 13 hodin.

Na námìstí jsou v žalostném stavu malé sloupy
veøejného osvìtlení a dopravní znaèky, které jsou
nakøivo. Hlavnì pøed prodejnou Klenoty na
námìstí a na Marxové ulici pøed Billou. Kdy je
opravíte?
Technické služby byly o tìchto závadách informovány, na nejbližší poradì se domluvíme na zpùsobu a termínu øešení.
vých útvarù jako napø. taneèní studio, mažoretky
a další. Kdyby se domluvily s Kulturními službami a uspoøádaly nìjakou pøehlídku… I akce pro
školy za nic nestojí. Nechcete pøece, aby z nás
vyrostla generace "kulturních barbarù"!
V tomto s Vámi nemohu zcela souhlasit. Staèí se
pouze projít a podívat se na plakátovací plochu,
kolik vystoupení organizuje napøíklad základní
umìlecká škola v novì opravených sálech na zámku
a podobnì. Èásteènì si ale pøímo odpovídáte ve

Zaènete letos opravovat ulici Zámeckou?
Rekonstrukce Zámecké ulice by mìla být hrazena èásteènì z pøedvstupního fondu PHARE 2003.
Všechny žádosti a podkladové materiály, které s touto akcí souvisejí byly v daném termínu odeslány na
pøíslušné oddìlení ministerstva. Nyní èekáme na
poslední kladné vyjádøení, abychom mohli vyhlásit
výbìrové øízení a po jeho ukonèení zahájit rekonstrukci této ulice.

Moravská Tøebová – Vlaardingen, úspìšné partnerství
Letošní rok se ponese ve znamení sportovních a kulturních výmìn mezi obìma partnerskými mìsty, a naváže tak na loòský mimoøádnì
úspìšný Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže
v Moravské Tøebové. Tehdy kromì týmù z nìmeckého Staufenbergu pøijeli také fotbalové
týmy z holandského Vlaardingenu a reprezentanti tenisového oddílu na separátnì konaný
tenisový turnaj. Celkem se ve mìstì v té dobì
pohybovalo více než sto Holanïanù.
Následovalo pozvání holandských organizátorù na úèast ve fotbalovém i tenisovém turnaji,
kterého se zúèastnili reprezentanti z našeho
mìsta ve dnech 13. 15.5. „Turnaj probìhl ve
skvìlé atmosféøe a byl organizaènì velmi dobøe
zvládnut,“ øekl prezident fotbalového oddílu
Jaroslav Širùèek.
Dalším krokem ve vzájemné spolupráci
mezi mìsty bude zahájení nového projektu,
který by mìl umožnit transfer holandských
zkušeností s využitím strukturálních fondù
Evropské unie. Projekt by mìl vyústit podáním
žádosti o dotaci v oblasti podpory ekonomického rozvoje mìsta. Konkrétní program projektu i
jeho èasový harmonogram se v souèasnosti
upøesòuje, již je ovšem zøejmé, že jeho pøíprava
byla finanènì podpoøena holandskou vládou.

V èervnu letošního roku poté na pozvání
starosty do Vlaardingenu odcestuje šedesátièlenná skupina z Moravské Tøebové v èele se starostou mìsta na nejvìtší kulturní festival v roce.
Jádro výpravy tvoøí dva pìvecké sbory Fermáta
a Korunky, které byly poctìny zahájit festival
úvodním vystoupením. Souèasnì bude probíhat
výstava fotografií o našem mìstì a výstava
výtvarných prací žákù základních škol. Souèástí
skupiny budou také zástupci základních a støedních škol, kteøí by rádi rozšíøili dlouholetou
úspìšnou spolupráci mezi naším gymnáziem a
støední školou ve Vlaardingenu o další výmìnné
projekty. Na obchodní spolupráci se zamìøí
zástupci podnikatelù, pro které je pøipraveno
setkání s jejich protìjšky sdružené v Prùmyslovém svazu Vlaardingen. Celé akci bude dodávat širší rozmìr konference o budoucnosti EU
a o evropské ústavì, která ve Vlaardingenu
probìhne za úèasti èeského velvyslance v Nizozemí a jíž se zúèastní také zástupci Moravské
Tøebové.
V záøí potom na návštìvu do Moravské
Tøebové pøicestuje oficiální delegace mìsta
Vlaardingen v èele se starostou Tjerkem
Bruinsmou.
-net-

Josef Ficner na jednání u starosty
Rekonstrukce celého objektu, která poštu pøišla
na celkem 16 milionù Kè, probíhala pøesnì jeden
rok. Byla vymìnìna okna, opravena fasáda a došlo
rovnìž k pøebudování zadního traktu objektu.
Nejvìtší zmìnou je ale kompletní modernizace
interiéru poštu, jemuž vévodí nová hala s 6 pøepážkami a diskrétní box pro vyøizování objemnìjších
transakcí. Naprostou novinkou je také vyvolávací
systém.
„Každý zákazník bude obsloužen podle poøadí,
v jakém pøišel. Po pøíchodu na poštu zmáèkne tlaèítko vyvolávacího systému, až se objeví na digitální
tabuli jeho èíslo, pøistoupí k dané pøepážce,“ uvedl
námìstek Èeské pošty pro okres Svitavy Josef
Ficner. Podle jeho slov se výraznì zlepší také úroveò poskytovaných služeb.
Otevírací doba je v Po Pá 8:00 18:00 hodin
So: 8:00 12:00 hodin -sch-

Dìtské høištì
nakonec na zámku
Zastupitelstvo mìsta na svém zasedání 19. 4.
2005 schválilo vybudování dìtského høištì v areálu
zámku. Jde o první krùèek ke zprovoznìní tzv.
Parkánových zahrad mezi ulicí Bránskou a Rybním
námìstím. V rozpoètu mìsta je na tuto akci vyèlenìna èástka 200 tisíc Kè a v rámci rozpoètových zmìn
zastupitelstvo mìsta Moravská Tøebová bude schvalovat na svém zasedání 13. 6. 2005 èástku ve stejné
výši.

Po Krase skonèil také Arrest
Firma Arrest s.r.o., která v loòském roce odkoupila výrobnu Krasu, aby zde vyrábìla odìvy a odìvní doplòky, ukonèila k poslednímu bøeznu svou
èinnost a propustila své zamìstnance. Nepøežila tak
ani osm mìsícù. O vzniklé situaci však vùbec neinformovala Úøad práce ve Svitavách. „Podle našich
informací ne všichni zamìstnanci podepsali dohodu
o ukonèení pracovního pomìru. Od 1.4.2005 jich do
evidence úøadu práce pøišlo 27. Kolika zamìstnancùm dluží zamìstnatel mzdu a v jaké výši, není zatím
známo. Vzhledem k tomu, že firma Arrest svùj zámìr
úøadu práce pøedem neoznámila, byl dán podnìt ke
kontrole pro podezøení z porušení zákoníku práce a
zákona o zamìstnanosti pøíslušnému úøadu práce
podle sídla firmy, což je Úøad práce Brno a Úøadu
práce v Tøebíèi, kde má zamìstnavatel další provozovnu,“ uvedla vedoucí trhu práce Úøadu práce ve
Svitavách Ivana Grohová.

Celou záležitostí se rovnìž bude zabývat
Finanèní úøad v Brnì, protože firma Arrest dostala
finanèní pøíspìvek ve výši témìø 1,5 milionu Kè na
vytvoøení celkem 37 nových pracovních míst. Tato
místa se firma zavázala obsadit po dobu 2 let uchazeèi o zamìstnání, což byla podmínka úøadu práce.
Ani tento závazek však nedodržela, proto bude úøad
práce požadovat vrácení penìz.
Ještì v èervnu loòského roku se však majitel
spoleènosti Lukáš Paøil vyjadøoval, že zajistí zhruba
70 pracovních míst pro èást ze 146 døíve propuštìných zamìstnancù. Šièky mìly dostat zajímavou
práci a šít pracovní odìvy pro nìmecký a rakouský
trh. "V Tøebíèi se nenabízí tak kvalifikovaná síla,
proto jsme se rozhodli pro Mor. Tøebovou. Roèní
produkce by se mìla pohybovat kolem 230 tisíc kusù
obleèení. Zatím máme jistotu odbytu na dobu pìti
let," prohlašoval Paøil v minulém roce.
-sch-

Akci budou pro mìsto Moravská Tøebová realizovat Technické služby Moravská Tøebová s. r. o.
Budou-li schváleny rozpoètové zmìny na zastupitelstvu, maminky se mohou tìšit, že jejich ratolesti
využijí pohybovou aktivitu na tomto pìkném a bezpeèném høišti bìhem dvou mìsícù.
Ing. Marie Nechutová, místostarostka mìsta
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MATRIKA
Vítání:
Duben: Rolland Strauss - M.T.
Kvìten: Zuzana Dvoøáková - M.T.
Viktorie Prokopová - M.T.
Svatby:
Duben: Pavel Kuèera-Dana Šmídová - oba M.T.
Kvìten: Roman Zemánek-Kateøina
Mièková - oba Bøezina

Kolik nás je
V informaèním systému Mìstského úøadu v
Moravské Tøebové bylo k 30.4.2005 evidováno celkem
11 224 obèanù Èeské republiky a 49 cizincù s povolením k pobytu na území ÈR. V MT je tedy evidováno
celkem 11 273 obyvatel.
Za mìsíc duben se do Moravské Tøebové pøistìhovalo 9 obèanù, odstìhovalo 10 obèanù, narodilo se 6
dìtí a zemøelo 11 obèanù.

Mìstská policie – linka 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973
Email: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP

Statistika za období 15.4. - 2.5.2005
Celkem pøestupkù 230 – z toho øešeno blok. pokutou
54, z toho pøedáno PÈR a správnímu orgánu 4
• 16. 4. v 10:30 hod. strážníci MP usmìròovali
hádku mezi nájemníky v soc. ubyt. na ul. Josefská.
• 17. 4. ve 04:00 hod. byla hlídka MP telefonicky
upozornìna na skupinu tøí mladíkù, kteøí se
pohybovali po ulici K. Èapka. Jeden z mládencù si
cestu zpestøoval tím, že vytrhával tyèky z plotu a
dìlal nepoøádek. Za svoje jednání byl odmìnìn
blokovou pokutou. MP dìkuje za toto upozornìní.
Ve 21:10 hod. byli strážníci upozornìni na
mladíka, který pobíhá po silnici I/35 ve smìru na
Mohelnici. Láskou zhrzený mladík pod vlivem
alkoholu byl nalezen sedící pod mostem v jízdním
pruhu silnice smìrem na Mohelnici.
• 18. 4. v dopoledních hodinách probìhla dùkladná
kontrola placení parkovného na nám. TGM. Notoriètí neplatièi, tak své parkovné zaplatili formou
blokové pokuty.
Ve 22:30 hod. se ke své rodinì vrátila žena, která
byla velmi posílena alkoholem. Vzbudila svoji
rodinu a zaèala dìlat bojové cvièení. Pro tuto èinnost
nemìla pochopení její dcera, která pøivolala hlídku
MP. Po zjištìní, že by zbytek noci mohla strávit na
záchytné stanici se zklidnila.
• 20.4. ve 20:30 hod. pøijala hlídka MP od obsluhy
èerpací stanice ARAL telefonát o podivném muži,
který žebrá a snaží se nastoupit do tankujících vozidel. Tento byl pøedveden na PÈR .
v 00:30 hod. bylo hlídkou MP znemožnìno v jízdì øidièi, který nevlastnil ØP a doklady od vozidla a
chtìl podnapilým spolucestujícím ukázat jaký je
obratný øidiè. Na místo byla pøivolána hlídka PÈR,
které byl pøedán.
• 21.4. v 10:30 hod. byly øešeny sousedské neshody
v Boršovì.
• 22.4. v 16:45 hod. byla v parku u Muzea blokovì
vyøešena skupina podnapilých mladíkù, kteøí se
chovali vulgárnì ke kolemjdoucím.
ve 23:30 hod. si jeden z úèastníkù diskotéky
LUNA na zkrácení dlouhé chvíle pøivolal záchranku
(RLP). Na základì záznamu z kamerového systému
byl MP odhalen.
• 23.4. v 22:20 hod. bylo zjištìno rušení noèního
klidu pøed barem U Stupkù na ul. Krátká. Mladíci
byli vyøešeni blokovou pokutou.
• 27.4. v 13:30 hod. bylo MP pøedáno štìnì. Po
došetøení bylo štìnì pøedáno majiteli.
• 29.4. ve 23:30 hod. bylo oznámeno z Latinské
restaurace, že jim jeden z hostù poškodil zaøízení.
Tento opilý muž odmítal komunikovat a bude doøešen u pøestupkové komise.
• 30.4. ve 21:15 hod. byla pøivolána RLP ke zranìnému cyklistovi, který nezvládl své kolo na ul.
Lanškrounská.
v 01:55 hod. byl hlídkou pøistižen mladík ze
Starého Mìsta, jak si domù odnáší dopravní znaèení.
Tento jeho sbìratelský kousek byl ohodnocen
1.000,- Kè blokovou pokutou.
• 2.5. v 15:45 hod. byly strážníci upozornìni na
zranìnou srnu. Byl pøivolán lesní hospodáø, který se
spoleènì s hlídkou MP o zranìné zvíøe postaral.
v 19:20 hlídka øešila rodinné neshody na ul. Jiráskova, kde si manželé vymìòovali názory, až si
dìti museli pøivolat pomoc MP. str. František Juriš
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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

Statistika za období 15.4.2005 - 15.5.2005
V uvedeném období bylo spácháno:
21 trestných èinù a 47 pøestupkù (evidovaných
pøestupkových spisù, které je nutno prošetøit)
• Vloupání do rekreaèní chaty
V rekreaèní oblasti Petrušov došlo k vloupání do
rekreaèní chaty dvaaètyøicetiletého majitele z Moravské Tøebové. Vloupání bylo provedeno v pøesnì
nezjištìné dobì od 7.5. do 16.5. Neznámý pachatel
z místa odcizil elektroniku a pracovní nástroje.
Majiteli zmizela barevná televize, travní sekaèka,
køovinoøez a elektrický kabel. Hodnota odcizených
vìcí èiní více jak 42 tis. Kè. Škoda na zaøízení rekreaèního objektu èiní 1 tis. Kè. Pøípad je kvalifikován
jako trestný èin krádeže vloupáním a porušování
domovní svobody. Po odcizených vìcech a pachateli policie nadále pátrá.
• Dopravní nehoda
Dopravní nehoda s lehkým zranìním se stala dne
16.5. veèer na úèelové komunikaci u obce Moravská
Tøebová, èást Udánky. Jednalo se o havárii dvaaètyøicetiletého motocyklisty, který pod vlivem alkoholu
nezvládl prùjezd levotoèivou zatáèkou ve smìru
od Udánek na Boršov a havaroval vpravo mimo
vozovku. Øidiè pøi nehodì utrpìl lehké zranìní a
z místa nehody odešel. Dopravní policisté podezøelého øidièe dohledali v místì bydlištì. Bylo zjištìno,
že nevlastní øidièský prùkaz, øídil bez ochranné
pøilby a motorka nemá potvrzení o technické kontrole. Podezøelý odmítl lékaøské ošetøení s vyšetøením a
odbìrem krve ke zkoušce na alkohol. Pøístrojem
Dräger mu bylo namìøeno 1,26 promile alkoholu.
Pøípad je nadále v šetøení svitavské dopravní policie.
• Zakoupený „perníèek“ dále prodával
Tøiadvacetiletý muž z Moravské Tøebové èelí
obvinìní z trestného èinu nedovolené výroby a
držení omamných a psychotropních látek a jedù.
Obvinìný si z rukou policejního komisaøe pøevzal
usnesení o zahájení trestního stíhání pro shora uvedený trestný èin. Podezøelému je kladeno za vinu, že
na zaèátku listopadu loòského roku zakoupil drogu
metamfetamin pervitin, kterou do souèasné doby
dále prodával nebo poskytoval zdarma dalším
osobám v Moravské Tøebové. Bylo zjištìno, že tak
uèinil nejménì v jedenácti pøípadech. Drogu mìl
údajnì zakoupit od osmadvacetiletého muže z Pardubic. Podezøelému v pøípadì obžaloby hrozí až
pìtiletý trest odnìtí svobody.
• Odcizenou motorku hned prodal
Svitavským kriminalistùm se podaøilo zadržet
v Moravské Tøebové dvacetiletého podezøelého
muže z Liberecka. Jednalo se o podezøelého, po
kterém vyhlásili klatovští policisté v dubnu celostátní pátrání. Podezøelý se zdržoval na Moravskotøebovsku. Má na svìdomí krádež motocyklu KTM
v hodnotì 159 tis. Kè. Motorku, kterou odcizil
28.dubna v obci Tržek následnì podvodnì prodal
dvaatøicetiletému muži z Moravské Tøebové za 50
tis. Kè. Policejní komisaø zadrženého obvinil z trestných èinù krádeže a trojnásobného podvodu. Má

totiž také na svìdomí neuhrazení stravy a ubytování
na jednom z moravskotøebovských penzionù.
Ubytovnu opustil aniž by vrátil svìøené klíèe.
Zpùsobená škoda èiní více jak 1.700 Kè. Také bylo
zjištìno, že si podvodným zpùsobem zprostøedkoval
cestu taxíkem z Moravské Tøebové do Olomouce
a zpìt. Službu si objednal i na následující den
s tím, že zaplatí až jednorázovì. Samozøejmì, že se
již taxikáøi, kterému dluží bezmála 2.500 Kè, neukázal. Zadržený byl umístìn v policejní cele do rozhodnutí o uvalení vazby.
• Neoprávnìné pobírání dávek sociální
potøebnosti
Podezøelou z trestného èinu podvodu je osmadvacetiletá žena z Moravské Tøebové. Ta pøi podávání žádosti o vyplácení dávek sociální potøebnosti
vìdomì neuvedla, že je její manžel vlastníkem
nemovitostí. Vzhledem k tìmto skuteènostem jí byla
pøiznána sociální dávka. Od srpna 2002 do souèasné
doby tak neoprávnìnì od Mìstského úøadu
Moravská Tøebová pobrala více jak 232 tis. Kè.
Policie ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro
podezøení ze spáchání trestného èinu podvodu.
Pøípad je nadále v šetøení moravskotøebovských
policistù.
• Vloupání do dílny rodinného domu
V dobì od 19.do 23.4. došlo na Zahradnické ulici
v Moravské Tøebové k vloupání do dílny rodinného
domu. Neznámý pachatel z místa odcizil rùzné
náøadí a jízdní kolo. Majiteli domu tak vznikla škoda
22 tis. Kè. Policie ve vìci zahájila úkony trestního
øízení pro trestný èin krádeže vloupáním a porušování domovní svobody. Po odcizených vìcech a
pachateli se nadále pátrá.
• Vloupání do rekreaèní chaty
V dosud pøesnì neustanovené dobì od 1.3. do
26.4. došlo na Horní ulici v Mor. Tøebové k vloupání
do rekreaèní chaty sedmatøicetileté majitelky z Moravské Tøebové. Vloupání má na svìdomí neznámý
pachatel, který z místa odcizil rùzné vìci v hodnotì
pøesahující 28 tis. Kè. Pøípad je nadále v šetøení
moravskotøebovských policistù.
• Nezodpovìdný otec se vyhýbá platit výživné
Obvinìní z trestného èinu zanedbání povinné
výživy si z rukou policejního komisaøe pøevzal
ètyøicetiletý muž z Moravskotøebovska. Povinný
otec se vyhýbá placení výživného na svoji nezletilou
dceru od února 1996. Nezodpovìdný otec dluží
44 tis. Kè. Podezøelému v pøípadì obžaloby hrozí až
dva roky vìzení.
• Úvìrový podvod
Tøiatøicetiletý muž z Moravské Tøebové je podezøelý ze spáchání úvìrového podvodu. V únoru
letošního roku na poboèce Èeské pošty v Moravské
Tøebové pøi sjednávání úvìrové smlouvy s jednou
brnìnskou akciovou spoleèností uvedl nepravdivé
údaje o zamìstnavateli a výši svého pøíjmu. V uvedené dobì byl v evidenci Úøadu práce Svitavy.
Podezøelý si oproti pøedložené úvìrové smlouvì
vyzvedl na poštì v Moravské Tøebové 10 tis. Kè a
peníze použil pro svoji potøebu. Pøípad je realizován
formou zkráceného pøípravného øízení. V pøípadì
podání návrhu na potrestání hrozí podezøelému až
dva roky vìzení nebo penìžitý trest.

Hasièi – linka 150
HZS Pardubického kraje,
požární stanice Moravská Tøebová
Adresa: Zahradnická 23, Moravská Tøebová
Tel. 461 311 622
Email: hzs.mortreb@quick.cz
Kontakt: kapt. Ing. Milan Horòák, velitel požární stanice

Za období od 15.3.2005 do 18.5.2005 bylo
uskuteènìno 17 výjezdù.
V 6-ti pøípadech k požárùm, 4 krát k dopravní
nehodì, 6 krát k technické a jiné pomoci a jednou
k planému poplachu.
Dopravní nehody:
1.4. - srážka dvou osobních vozidel na ulici Lanškrounská, bez zranìní
6.4. - dopr. nehoda os. vozidla, jedno lehké zranìní
13.4. - dopravní nehoda dvou osobních vozidel pøed
Mìsteèkem Trnávka, jedno zranìní
8.5. - dopr. nehoda os. vozu pod tunelem bez zranìní
Požáry:
2.4. - požár porostu trávy na ploše cca 1 ha v obci
Dlouhá Louèka,u zásahu spolupracovaly ètyøi hasièské sbory

5.4. - požár suché trávy v Dìtøichovì
u Starého Mìsta, požár hasily dva hasièské sbory
7.4. - požár suché trávy na ul.Dvorní v M.Tøebové
8.4. - požár suché trávy v Udánkách v bývalém
zahradnictví,
11.4. - požár nákladního vozidla Avie I/35 smìr
Mohelnice
19.4 - požár zbytku stohy pøed obcí Chornice,
Technické a jiné pomoci:
18.3. - Odstranìní zøíceného nosníku mostu na
Tøebùvce v M.Tøebové
18.3. - zatopený sklep,èerpání vody v Sušicích è.p.
104 a v M.Tøebové,souèinnost s místní jednotkou
SDH Sušice
24.3. - únik nafty na komunikaci v prostoru èerpací
stanice Aral v M.Tøebové
5 .4. - výbuch tlakového hrnce v bytì ul. Jiráskova
v M.Tøebové,bez zranìní
6.4. - odstranìní uvolnìných plechù reklamního
ukazatele ul.T.G.M. M.Tøebová
27.4. - odtažení nepojízdného nákladního vozidla za
kruhovým objezdem smìr Svitavy
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Holandští studenti v Moravské Tøebové
Po pøestávce zpùsobené organizaèními zmìnami
u naší partnerské školy /škola umístìná pùvodnì ve
Vlaardingenu byla v rámci tìchto organizaèních
zmìn pøemístìna do nedalekého Maasluis/ jsme
mohli letos opìt pøivítat na našem gymnáziu výpravu holandských studentù a uèitelù a strávit s nimi
pár dnù, na které se hned tak nezapomíná.
Náplò každého takového pobytu je plánována
dlouho dopøedu se zámìrem pøiblížit našim holandským pøátelùm nìco málo z naší historie i z naší
souèasnosti, ale v programu jsou i výlety za krásami
naší pøírody a nezbytným /a velmi oblíbeným/
doplòkem je sport. Novinkou letošního programu
bylo i tématické zamìøení na zjištìní rozdílù v životním stylu èeských a holandských studentù formou
dotazníku.Výsledky budou našimi studenty zpracovány a prezentovány bìhem naší podzimní návštìvy
v Holandsku.
Struènì k letošnímu programu. Holandská výprava/ 32 studentù, 4 uèitelé/ pøijela v pátek 22. 4. ve
veèerních hodinách a po víkendu, který studenti
strávili ve svých hostitelských rodinách jsme se
všichni opìt sešli v pondìlí ráno pøed budovou
gymnázia. Pondìlní program byl vìnován výletu do
Jeseníkù. Oba autobusy, èeský i holandský, se úspìšnì vyšplhaly pod vrchol nejvyšší hory našeho
regionu Pradìdu (1492 m) a poté následoval pìší, asi
3 km výstup na samotný vrchol. Navzdory nepøízni-

vému poèasí a navzdory faktu, že závìr cesty museli
studenti šlapat v rozbøedlém snìhu, bylo hodnocení
výletu velmi pozitivní .
Veèerní program byl vìnován sportovním soutìžím jako košíková èi kopaná.
V úterý ráno jsme navštívili jeden z nejkrásnìjších zámkù našeho regionu - zámek Èastolovice.
Odpoledne se uskuteènilo slavnostní pøijetí na radnici v Moravské Tøebové. Veèer pak následovalo
vyvrcholení celého programu,divadlo v holandštinì,
kde se pøedstavili žáci 1. stupnì II. ZŠ pod vedením
pana uèitele Jarùška, dále kulturní vystoupení s houslemi, kytarou a zpìvem a nakonec nezbytná a oblíbená diskotéka.
Poslední den byl vìnován návštìvì Olomouce
Na programu byla prohlídka mìsta, ale došlo také na
nákupy.
Veèer se studenti naposledy sešli v budovì školy.
Byl èas rozlouèení a odjezdu holandské výpravy
domù.
Co øíci na závìr? Pevnì vìøíme, že tento program
pøináší nejen možnost vylepšit si své jazykové
schopnosti (studenti po celou dobu programu byli
nuceni komunikovat v angliètinì), ale i nìco navíc.
Ale o tam zase pøíštì, koncem záøí a zaèátkem øíjna
tohoto roku jsou totiž naši studenti oèekáváni v Holandsku. Takže - SEE YOU IN HOLLAND !
Za kabinet AJ - Miroslav Landa

Studijnì ve Skotsku
Dne 23.4. se 15 žákù ze SOŠ,
SOU a OU v Moravské Tøebové
pod vedením Mgr. Markové spoleènì se 30 žáky Støední odborné
školy technické v Praze vydalo
vstøíc dobrodružství, které nás mìlo
potkat v následujícím týdnu.
I pøesto, že cesta byla nároèná,
neztratila nic na své zajímavosti.
Když jsme v 5 hodin ráno dorazili
do francouzského pøístavu v Calais
a nalodili se na trajekt, vstupní
branou nám byla tradièní anglická mlha, která zahalila do svého mléèného oparu jak bøehy Francie, tak
i bøehy ostrovní øíše. Až za hodinu, kdy slunce
zaèalo nabývat na síle se z ní vynoøily známé køídové útesy Doveru, které nás opìt ohromily svojí
majestátností a byly pro nás signálem, že naše cesta
nabrala správný smìr. Hrdý doverský hrad, který již
po staletí stráží tuto zemi, tvoøil úžasné panorama
pobøeží Anglie. Postupnì se otevírající cesta do
Londýna nám poodhalila èást úžasné krajiny, která
se pøed námi otevøela - bílé hrázované domeèky
v dálce, pasoucí se ovce na loukách, dubové háje, to
vše jsme obdivovali a zároveò jsme nasávali do sebe
atmosféru zemì, tak daleko vzdálenou od našeho
rodného mìsta.
Londýn. Hrdé královské mìsto nás pøijalo kolem
obìda a nabídlo nám všechny své úchvatné pamìtihodnosti: Westminsterské opatství, Houses od
Parlament, Albert Hall, Národní muzeum, Muzeum
královny Viktorie, Buckinghamský palác, Trafalgarské námìstí a jiné. Nejvìtším zážitkem byl zvuk
Big Benu a støídání stráží pøed Buckinghamským
palácem a taky cesta nejstarším metrem na svìtì.
Unavení jsme k veèeru odpoèívali v Hyde parku a
èekali jsme na pøíjezd autobusu, který nás odvážel
do hlavního mìsta Skotska do Edinburgu.
Mìsto je na první dojem úplnì jiné než Londýn a
jiná mìsta, jež jsme doposud vidìli. Domy jsou
vìtšinou kamenné. Edinburský hrad ukrývá dva
nejcennìjší klenoty - korunovaèní klenoty skotských
králù a korunovaèní kámen. Ten byl Skotsku vrácen
v roce1995, protože nìkolik století byl držen ve
Westminsterském opatství v Londýnì. Zároveò nás
zaujala místnost, v níž se narodil Královnì Marii syn
Jakub Stuart. Po královnì Alžbìtì I. právì tento
Jakub Suart nastoupil na trùn a spojil tak poprvé
natrvalo obì zemì Skotsko a Anglii. Od Hradu vede
støedovìká cesta mìstem zvaná Royal street, lemovaná malými obchùdky, kavárnièkami, bary a zachovává tak støedovìký ráz mìsta. Další zastávkou pro
nás bylo Skotské národní muzeum. Mùže se pochlubit spoustou cenných exponátù. Skotové jsou lidé,
vážící si své historie a jsou na ni právem hrdi.
Dokazuje to i mimo jiné pomník Siru Walteru
Scottovi. Uchvátil nás svojí pompézností. Posledním
místem návštìvy byl Hollyrood house, místo pobytu
již zmínìné Marie Stuartovny. Toto sídlo je obýváno
královskou rodinou až do souèasnosti. Ve chvíli, kdy

sem nìkdo ze èlenù královské
rodiny pøijede, je tento palác pro
veøejnost uzavøen. Mìli jsme velké
štìstí, že jsme si ho mohli prohlédnout i s odborným výkladem.
Poslední, co nás ještì èekalo, bylo
ubytování ve skotských rodinách.
Další den jsme jeli do pøírody a
na to jsme se tìšili ze všeho nejvíc.
Jezera Loch Lomond a proslulé
Loch Ness, Kaledonský kanál
zvaný Neptunovy schody, to vše
tvoøilo nezapomenutelnou dominantu místa. Známou
pøíšeru Nessí jsme bohužel nevidìli, ale místní
muzeum nám pøiblížilo zkoumání její existence.
Nejsilnìjší dojem na nás zanechalo pohoøí
Highlands. Pokud nás vše , co jsme zatím vidìli
ohromilo, tak toto místo nás doslova omráèilo.
Poslouchali jsme skotské národní písnì a dívali jsme
se na strmé stránì, porostlé jen hnìdým vøesem.
Vrcholky hor se dotýkaly oblakù, zatažená obloha a
pochmurné poèasí dodávalo na síle zážitku každého
z nás. Stáli jsme mlèky a v úžasu jsme se dívali na
krutou a drsnou nádheru pøírody. V té chvíli nás
nenapadala žádná slova, žádné hluboké myšlenky,
jen slzy se nám tlaèily do oèí.
Další den jsme navštívili Stirling, hrad spojený
se jménem národního hrdiny Williama Wallace,
místo kde se scházel skotský parlament, a místo, kde
byl korunovaný první skotský král Robert de Bruce.
Monumentální památník W. Wallace postavený na
jednom z kopcù, tvoøí úžasnou dominantu krajiny.
Odtud je vidìt místo bitvy u stirlingského mostu.
Zde Skotové pod vedením tohoto hrdiny porazili
Anglièany. Vzácným exponátem je meè W. Wallace,
ten byl pøed mìsícem na výstavì v USA.
Pokud hovoøíme o Skotsku, vìtšinì z nás se
vybaví skotská whisky. Samozøejmì jsme nemohli
vynechat palírnu tohoto svìtového nápoje, spojené
s ochutnávkou.
Na zpáteèní cestì jsme se zastavili na skotskoanglické hranici a zároveò jsme si prohlédli starobylé mìsto York mìsto, kde se zastavil èas. Øíká se, že
mìsto je klíèem k Anglii. Køivolaké úzké ulièky
vedou poutníka ke gotické katedrále, která je také
jedním z míst, které by bylo škoda vynechat.
Poslední den jsme trávili opìt v Londýnì. Shlédli
jsme Tower of London - místo královských korunovaèních klenot, Tower Bridge, Doky svaté Kateøiny,
lodí jsme se pøeplavili na Greenwich a prohlédli
jsme si nultý poledník, námoøní muzeum a vydali
jsme se na zpáteèní cestu tunelem pøes kanál La
Manche domù. Je tìžké popsat všechno, co jsme
vidìli a zažili. Ale pøes všechny nádherné zážitky se
vìtšina z nás nedokázala smíøit s pocitem, že odjíždíme z divoké a èlovìkem nespoutané krajiny
Skotska. Pohoøí Highlands nám totiž všem ukradlo
srdce…
žáci SOŠ, SOU a OU Moravská Tøebová
Mgr. Soòa Marková
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MUDr. Michal Èíšecký - oèní ordinace
poliklinika, Svitavská 25, Mor. Tøebová
oznamuje, že z dùvodu dovybavení novými pøístroji bude oèní ambulance od 11.7. 2005 celou ordinaèní dobu jen na poliklinice. (ordinace na ul.
ÈSA bude od tohoto dne uzavøena)
Objednávky a informace na tel. 461 312 569

Žáci z Køižovatky dìkují
Dne 11.5.2005 navštívil Základní školu, Ès.armády 179 øeditel Vìzeòské služby Mírov plk. Mgr.
Vladimír Lang se svými spolupracovníky. Pøedali
dìtem krásný dar - døevìné modely domeèku pro
panenky s vybavením, autodráhy a farmy, rùzné
stavebnice a pomùcky do vyuèování. Mimoøádnì
zdaøilé pøedmìty vyrobili vìzni v rámci pracovní
terapie. Dìti mìly z hraèek obrovskou radost a ihned
si je vyzkoušely. Podìkování za šastnì si hrající
dìti patøí všem, kteøí se na organizaci podíleli.
Zvláštní podìkování vyslovujeme Romanu Mišákovi, který byl iniciátorem této aktivity. Žáci školy
Program obnovy venkova - dotace PK
Region MTJ
Obnova kulturního dìdictví v Regionu
Moravskotøebovska a Jevíèska (DT7)
245.000,Poradenské služby pro svazek obcí Region
Moravskotøebovska a Jevíèska (DT6)
30.000,Bezdìèí
Obnova místních komunikací (DT1-5)
140.000,Biskupice
Oplocení MŠ (DT1-5)
125.000,Gruna
Víceúèelové høištì (DT1-5)
140.000,Køenov
Oprava budovy obecního úøadu (DT1-5)
140.000,Kunèina
Plynofikace obce (DT8)
86.000,Mladìjov
Oprava místních komunikací (DT1-5)
140.000,Rychnov
Pøestavba èásti budovy è.p.166
na ubytovací zaøízení (DT1-5)
120.000,Tøebáøov
Rekonstrukce šaten na høišti (DT1-5)
120.000,Vrážné
Oprava komunikace (DT1-5)
140.000,Vranová Lhota
Rekonstrukce a dostavba víceúèelového obecního domu
è.p.34 (DT8)
100.000,Grantové programy PK – kultura a památková péèe
Mor. Tøebová
restaurování psacího sekretáøe z období
biedermaieru (B)
30.000,poøízení 9 ks zvlhèovaèù pro depozitáøe
i expozice (A)
100.000,stavebnì historický prùzkum domu èp. 73 (KP) 30.000,Bøezina
podpora internetizace knihovny (K)
25.000,Hartinkov
podpora internetizace knihovny (K)
25.000,Kunèina
restaur. balustrády u kostela sv. Jiøí (KP)
250.000,Køenov
prùzkumy v kapli sv. Isidora (KP)
42.000,Staré Mìsto
restaur. sochy sv. Jana Nepomuckého (KP) 80.000,Rychnov
restaurování sochy sv. Rocha (KP)
70.000,Víska u Jevíèka
podpora internetizace knihovny (K)
25.000,Vysoká
podpora internetizace knihovny (K)
25.000,Grantové programy PK
– sport a volnoèasové aktivity
TJ Slovan + SKP
(požadavek ù poskytnuto)
kopaná-"Prázdniny s fotbalem" letní soustøedìní
fotb. pøípravky a žákù (A2)
15.000,-Kè ù 10.000,lední hokej- letní hok. kempy (A2)
20.000,-Kè ù 0,cyklist. "Cykloman 2005" (A2) 10.000,-Kè ù 10.000,mezinárodní žák. tur. v kopané (B1)
10.000,-Kè ù 10.000,volejbal-vol. pøípravka (B1)
10.000,-Kè ù 10.000,sekaèka na trávu (C1)
75.000,-Kè ù 0,atletika-doskoèištì na skok o tyèi (C1)
95.000,-Kè ù 0,Výstavba šaten a sociální zaøízení pro
tenis a volejbal (C1)
150.000,- Kè ù 100.000,Speciální škola
Na kolech za poznáním (A3)
20.000,- Kè ù 10.000,Výstavba hr. plochy (C2)
226.674,- Kè ù 200.000,Grantové programy PK – životní prostøedí
TJ Slovan
Obnova vycházk. trasy - Kalvárie (EVVO)
Mìsto Mor. Tøebová
Kytièky panáèka sbìráèka (C1)

20.000,18.000,-
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202
e-mail: ks-mt@iol.cz
www.ksmt.wz.cz
POZOR ZMÌNA PØEDPRODEJE !!! pondìlí
a støeda: 14-19, ètvrtek: 9-12 + 1 hodinu pøed
zaèátkem pøedstavení na uvádìný poøad.
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
O perníkové chaloupce (1.6., 8.30 a 10.00, kinosál,
vstup volný)
Divadlo DRAK Hradec Králové /v nabídce od
kvìtna, již obsazeno/
opereta
Líbánky s operetou (3.6., 19.30, kinosál, vst.: 80,-)
Již samotný název zní slibnì pro milovníky této
múzy. V komponovaném operetním poøadu se pøedstaví sólisté Slezského divadla v Opavì.
koncert
Eva Henychová - recitál (7.6., 19.00, Zámecká
galerie LUKART, vstupné: 50,-)
pro dìti
O ševci Kubovi (15.6., 8.30 a 10.00, kinosál, vstup
volný)
Divadýlko MRAK H.Brod, urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ.
O èertíkovi Kleofáškovi, O víle Amálce a O hloupém Honzovi (21.6., 8.30 a 10.00, kinosál, vstup
volný)
Uvádí divadelní soubor J.K.Tyla Moravská Tøebová,
urèeno pro MŠ a I.st. ZŠ.
zábavný poøad
Šance pro dámy (24.6., 19.30, dvorana, vst.: 100,-)
V poøadu uvidíte – módní pøehlídku, BODY
PAINTING, soutìž o nejlepší image a taneèní
vystoupení: Erik a Company
KS mìsta M.T. a manželé Machálkovi poøádají

TANEÈNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
10 lekcí + 2 prodloužené
Kdy: každé úterý 27.9.-13.12.2005/17,30-19,30
hodin. Kde: Dvorana Muzea v Mor. Tøebové.
Cena: 800,- Kè na osobu.
Informace na telefonu: 461 316 895, 732 814 359.
Platbu proveïte nejpozdìji 10 dnù pøed zahájením
kurzu, poštovní poukázkou typu C na adresu: Karolina
Machálková, 9. kvìtna 18, 571 01 Moravská Tøebová
(do zprávy pro adresáta „mládež“).

Štronzátko 2005
V loòském roce se uskuteènil 1. roèník festiválku
pro dìti Štronzátko.
Nápad poøádat tuto pøehlídku vznikl v divadelním souboru J.K.Tyla pøi Kulturních službách mìsta
Moravská Tøebová, kteøí spoleènì tuto pøehlídku
poøádají. Dùvodem vzniku byla zkušenost s poøádáním divadelní pøehlídky Štronzo, která už má mezi
divadelníky i diváky dobré jméno a letos bude její
jubilejní, 10. roèník. V neposlední øadì to byla také
snaha udìlat radost našim dìtem.
Na rozdíl od prvního Štronzátka, které bylo
pojato jako divadlo v trávì, tedy v parku u muzea, se
letos pohádky budou hrát v budovì. Ukázalo se, že
trávník v dobì hraní nebyl od ranní rosy ještì øádnì
suchý, ale nejvìtším problémem byly vulgární
poznámky od nìkterých výrostkù, dlících v tu dobu
v parku. Letošní Štronzátko potìší dìti již 1. èervna
pohádkou O perníkové chaloupce, kterou jim zahraje dnes již svìtoznámé loutkové divadlo DRAK
z Hradce Králové. Pohádku O Ševci Kubovi uvidí
dìti 15.6. v podání Divadýlka MRAK z Havlíèkova
Brodu. 21.6. pøijdou se svým dáreèkem divadelníci
z Moravské Tøebové s pohádkami O èertíkovi
Kleofáškovi, O víle Amálce a O hloupém Honzovi.
Tìmito pohádkami bude dìti provázet jejich kamarádka Pralinka.
Pøejeme všem dìtem, a se jim pohádky líbí
a pak už hezké prázdniny.

Kulturní služby uvádìjí
Šance pro dámy - speciál
24.6. se v 19.30 uskuteèní ve dvoranì Kulturních
služeb speciální komponovaný program pro ženy a
nejen pro nì. Program nabízí zajímavá vystoupení.
Módní pøehlídku s novou
kolekcí brnìnského salónu,
poradnu kosmetièky a kadeønice, ale také novinku
Body painting - malovaní na
tìlo. Dva modelové obléknou malovaný šat na své
kùži. V závìru vystoupí Erik
a Company s netradièním
taneènì-erotickým vystoupením. Mistr republiky ve
svém oboru v roce 2003 a
2004 jistì zaujme všechny
pøítomné.
Eva Henychová - sólo - recitál na zámku
7.6.,19.00, galerie Lukart na zámku
Eva Henychová je nejen zpìvaèkou, kytaristkou,
skladatelkou i textaøkou v jedné osobì, ale pøedevším charismatickou osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písnì jsou osobní
výpovìdí èlovìka, který umí nahlédnout hluboko
pod povrch skuteèností všedního života.
Narodila se ve Zlínì, od dìtství se vìnuje zpìvu
a høe na kytaru.Ve svých 11-ti letech zaujala v jedné
z hlavních rolí v dìtském seriálu „My holky z mìsteèka“. Po maturitì na
gymnáziu byla pøijata na
Konzervatoø Jaroslava Ježka
v Praze, kde vystudovala
souèasnì dva obory - kytaru
a zpìv. Absolutoriem se
zapoèala její profesionální
umìlecká kariéra.
Vystupuje po celé republice, vyhledává zejména
prostory menších klubù,
èajoven, hradù, zámkù,
kostelù a kaplí, kde její
nìžná hudba s texty provokujícími k pøemýšlení
nejlépe vyzní. Uskuteènila
také nìkolik cest k èeským krajanùm do zahranièí byla napø. v Polsku, Chorvatsku, Rakousku, Belgii,
Španìlsku. Nevyhýbá se ani akcím benefièního
charakteru èi koncertùm pro odsouzené ve vìznicích. Na podzim roku 2003 oslavila svùj tisící koncert, což je vzhledem k jejímu mládí ohromující
èíslo.
Na svém kontì má tøi alba, Svítání (1996), Za
stìnou z papíru (2000) a loòskou novinku s názvem
Všechno je jinak, jejíž køest a promoturné probìhly
v øíjnu a listopadu.
Pár let a èísel o Evì:
• 8. záøí 1974 - narozena ve Zlínì
• 1980-1989 - sólistka v dìtském folklórním
souboru Barvínek
• 1985 - jedna ze 3 hlavních rolí (Jarka) v dìtském seriálu My holky z mìsteèka, tuto roli také
jako jediná z hercù zároveò nazpívala
• 1991-1992 - zpívaná role v muzikálovém
veèeru Proè se lidé nemaj rádi ve Zlínském divadle
• 1991 - vítìzství finále Porty v Plzni, 1. místo v
kategorii Písnièkáøi, zaèátek veøejného vystupování
• 1994-1999 - studium pražské Konzervatoøe
Jaroslava Ježka, obory zpìv (Prof. Jarmila
Chaloupková) a kytara (Prof. Milan Tesaø)

Nejvýznamnìjší akce s podporou kraje
„Dny slovenské kultury“ jsou jediným festivalem
regionu, který je zaøazen mezi významné akce
Pardubického kraje s názvem „Tváø kraje“. V loòském roce bylo podpoøeno celkovou èástkou 1 milion 770 tisíc Kè 11 akcí a festivalù. napø.
Smetanova Litomyšl 1 milion Kè, Loutkáøská
Chrudim 200 tisíc Kè, Dny slovenské kultury v Moravské Tøebové 80 tisíc Kè, Festival smíchu v Pardubicích 80 tisíc Kè a dalších 7 kulturnì-spoleèenských událostí.
(Pøevzato z mìsíèníku Místní kultura, vydávaný
Národním informaèním a poradenským støediskem
pro kulturu)
Další podrobné informace o regionech na stránkách www.mistnikultura.cz

• 1996 - vydání 1.alba Svítání vlastním nákladem, vítìzství Zahrádky písnièkáøù v rámci festivalu
Zahrada, zaèátek profesionální umìlecké èinnosti
• 1997-2004 - stále rostoucí poèet samostatných
koncertù, kromì obvyklých recitálù probìhla vystoupení v èeských komunitách v Chorvatsku,
Rakousku, Moldávii, na Ukrajinì a v Polsku, ve
vìznicích (Bory, Mírov, Valdice, Ruzynì, …), psychiatrických léèebnách (Praha Bohnice, Jihlava,
Šternberk,…), ústavech sociální péèe (Stará Oleška,
Hrabynì, Opava, Horní Maxov,...), domovech
dùchodcù (Frýdek Místek, Otrokovice, Písek,
Heømanùv Mìstec, ...), hospicích (Èervený Kostelec,
Litomìøice, Žireè, ... ) a pro bezdomovce (Nadìje
Praha, Nadìje Litomyšl, squat Milada Praha,
Armáda spásy Brno, ...)
• 2000 - vydání 2.alba Za stìnou z papíru vlastním nákladem, vystoupení pro vojáky èeské jednotky SFOR v BosnìHercegovinì
• duben 2003 - recitál pro èeské pracovníky
organizací NATO a EU v Bruselu
Moravskotøebovský bibgoš - 30.7.
První info-dávka o kapelách, které uvidíte na
zámeckém nádvoøí
Kaderus blues – Kapela Kaderus Blues vznikla
v roce 1994 ze souboru Rozcapený bobr, který se
vìnoval výluènì vlastní soudobé tvorbì. Muzikanti
se vrátili k základùm a vzorùm, podle nichž zaèínali
po roce 1970. Blues zaèlenili do názvu, aby bylo
èitelné, co parta produkuje. V souèasnosti staví
kapela repertoár na elektrickém blues a rhythm-nblues. Skladby upravuje do vlastní podoby a využívá
také akustické nástroje, slide kytary, perkuse, hømotítka a velký buben (funusák), aby blues nejlépe
vyjádøila dle svého cítìní. Snaží se z každé skladby
vytáhnout to nejpodstatnìjší a vlastními prostøedky
ji pøedložit posluchaèi.
K tomu pøidává vlastní skladby autorské dvojice
“Kid” Moravec a “Kopèem” Smékal s námìty básníka a dvorního textaøe Rudy Berana.
BURANI Z NEW JERSEY ...jejich otcem byl
jediný muž. Jeho krev kolovala v žilách každého
z nich. Slavný Mr.Bambaros, tequila, jamajský
kmen, ostrovy Maui a Hawai, rezidence v New
Jersesy… To je pár zlomkù ze zajímavého pøíbìhu,
myšlenek, faktù a skuteèností.
Bambarosùv do detailu vypracovaný plán vychází navýsost! Pøi raním surfování se tu totiž na jedné
vlnì setkávají Ludìk Plážek, Robert Pøíboj, Standa
Vlna, Petr Pøíliv, Jožo Krab, Venca Konopný, Franta
Muréna, Jarmila Sluneèníková a DJ Mramor! Jejich
jména urèila rada starších jamajského kmene Huawi. Spoleènì se pak dozvídají celou pravdu a rozhodují se, že na poèest setkání založí spolek Buranù.
Buran pøevzato z jamajského Buh-a-ranj znamená
vìrný rodinì. Bambaros je ten co tanèí s lahví a
protože chtìjí otce potìšit a pøipomenout mu jeho
dávnou vášeò, chápou se Burani nástrojù a zaèínají
hrát.

Èervnové pranostiky
Èasto-li se v èervnu hrom ozývá, kalné léto
potom bývá.
Medardova kápì ètyøicet dní kape.
Na svatého Víta na jedné stranì se tmí a na
druhé svítá.
Bylo-li poèasí pøed Janem sychravé, bude po
Janu mírnì pršlavé.
-IH-

Slavná èervnová tradice
Svatojánská noc ( z 23. na 24.èervna)
Pùvodnì pohanská oslava letního slunovratu byla
církví posunuta a stala se oslavou památky narození
Jana Køtitele. Svatojánská noc je jako magický sen.
Byliny natrhané o této noci mají léèivou sílu a kouzelnou moc. Zlaté kapradí, utržené za úplòku
tou pravou osobou, zajišuje také neomylnì cestu
k pokladùm. Svatojánským ohnìm se prohazovaly
vìneèky. Vìøilo se, že pak pøinesou svému majiteli
štìstí a zdraví. Svatojánská noc je nejkratší nocí
v roce. Soumrak na svatého Jana trvá pøi bezoblaèném poèasí pøibližnì ještì 45 minut po západu a
stejnou dobu pøed východem slunce. Tím se svatojánská noc zkracuje celkem o 1,5, tedy na pouhé 6,5
hodiny. Od 23.èervna se ale noci zaènou prodlužovat, a proto se vìøilo, že také zlé síly získávají opìt
svou moc.
-IH-
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MÌSTSKÉ MUZEUM
MUZEUM

ZÁMEK

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

Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458

Otevøeno:
úterý - pátek: 9.00-12.00, 14.00-17.00 hod.
sobota: 14.00-16.00 hod.

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropská umìní (hrobka s mumií egyptské princezny
Hereret)
Výstava:
Cyril Bouda, Jiøí Bouda - Grafika (ze sbírky
MUDr. Ladislava Loubala)
Skupina 5 (Èesko, Polsko) - 18.6.-30.7. V rámci fotofestivalu

Omluva
Redakce se omlouvá paní Dagmar
Vomelové za mylné uvedení autora pøíspìvku Fotokluby vystavují, otištìného
v minulém èísle zpravodaje. Autorkou
èlánku je Dagmar Vomelová, nikoliv ÈTK.

Fotofestival 2005

Otevøeno:
úterý - pátek:
9.00-17.00 hod.
sobota - nedìle: 13.00-17.00 hod.

Stálé expozice:
Prohlídkový okruh - Vývoj životního stylu v
Moravské Tøebové od 17. století - církevní
památky baroka, barokní mobiliáø, cechovní
památky, øemeslné výrobky, klasicismus, nábytek z 19. století, portréty významných mìšanù, pánský pokoj ze zaèátku 20. století, kanceláø lichtenštejnského úøedníka, dámský salónek z 1. tøetiny 20. století
Vstup do této expozic pouze s prùvodcem,
max.poèet návštìvníkù v jedné výpravì: 20
Venkovský život na Moravskotøebovsku nový prohlídkový okruh - selské bydlení
Humanismus a renesance v Moravské
Tøebové
Mineralogie a geologie Moravskotøebovska
Výstavy:
Antická Iónie, rytíøský sál, výstava je poøádána ve spolupráci s Obèanským sdružením
Aegyptus do 31.8.

Ve dnech 18.6 30.7. se uskuteèní 6. roèník
mezinárodní kulturní akce FOTOFESTIVAL
MORAVSKÁ TØEBOVÁ 2005. Motto festivalu zní „Fotokluby vystavují“. V Moravské
Tøebové je pøipraveno celkem 14 výstav:
Excalibur
Rudolf Zukal
Bistro Moravec
Rudolf Zukal
Úøad práce
Rudolf Zukal
Muzeum
Skupina 5
Zámek
Frank Fournier
Knihovna
Fotoklub Spirála
býv. Poliklinika
Fotoklub Lódzkie
Towarzystwo Fotografiezne
radnice
Fotoklub Èerná sluneènice
Domov dùchodcù
Fotoklub Senior
MìÚ Olomoucká 2
Fotoklub Reflex
Fotoklub Nové Mìsto n/Met.
Galerie umìlecké fotografie
Fotoklub Okamžiky
Fotoklub Chrudim
Klášter Svitavská
Fotoklub Litovel

M. Tøebová
M. Tøebová
M.Tøebová
ÈR - Polsko
USA
Pardubice

Lódz, Polsko
Praha
Náchod
Zlín
N. M. n/Metují

Výroèní výstava sdružení WELEN, výstavní
sály 1.patro, výstava potrvá do 12.6.

Zlín
Chrudim
Litovel

Jako každý rok je i letos pøipraven „Salón
na šòùrách“, jehož analýza probìhne v sobotu
18.6. Odpoledne ve 14. hodin se uskuteèní
pøednáška Tajemná tváø výtvarné fotografie.
Poøadatelem Fotofestivalu je Galerie umìlecké fotografie v Moravské Tøebové.

Dùm dìtí a mládeže
Jevíèská 55, M. Tøebová, 571 01
tel: 461 316 786, e-mail:ddm.mt@atlas.cz,
http://ddm-mt.wz.cz

2.6. - Šachový turnaj pro žáky
ZŠ a SŠ v klubovnì Turistù - 15.00 h.
4. 6. - O HRNÍÈEK TØEBOVSKÉHO
HASTRMANA - dopoledne k dìtskému dni
urèené pro „rodinné posádky“ a širokou veøejnost. Prezentace 9.30-10.00 hod v areálu
AQUAPARKU Mor. Tøebová. Program: rodinné
posádky se pustí do tajemných a neprobádaných
zákoutí moravskotøebovského koupalištì. Cestu
plnou soutìží jim ztíží záludní vodníci, vodní
víly a jiné vodní bytosti. Masky vodníkù a
vodních víl vítány! 11.45 vyhlášení nejhezèího
„hastrmana“, tombola. Vstupné zdarma.
8.6. - Atletická všestrannost nejmladšího
žactva na høišti ZŠ Palackého od 8,30 hod.
13.6. - Vystoupení ZÚ gymnastika v malé
tìlocviènì ZŠ Palackého od 18,00 hod.
14.6. - Malování na hedvábí pro dìti i
dospìlé (malba na šál a závìsný rámeèek) cena
300,-Kè
15.6. - Vybíjená žákù 1.-3. tøíd ve velké
tìlocviènì I.ZŠ od 14,00 hod.
17.6. - DEN BEZ ÚRAZU v 9.00 hod v
parku u Muzea. Tradièní preventivní akce konaná ve spolupráci s nadací Podaná ruka, hasièi a
policíí urèená pro MŠ a 1. 3. tøídy ZŠ.
Dopoledne plné soutìžení, podrobnosti v propozicích. Školy nahlásí svoji úèast do 15.6.2005
18.6. - RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY 1.roèník. Prezentace rodin-týmù : 14,00 14,30
hod. v DDM. Tato akce probìhne v prostorách
zahrady DDM. Je urèena pro každou prima
rodinu, která chce strávit sobotní odpoledne
aktivním pohybem pøi plnìní rùzných jednoduchých netradièních soutìžních disciplín. Rodinu
tým tvoøí min. 1 dospìlý a 1 dítì ( uvítáme týmy
poèetnìjší, za úèasti dìdeèkù, babièek..). Každý
tým se mùže pøedstavit ve svém originálním
„dresu“. Startovné: 20,-/tým. Vítìzné rodinné
týmy obdrží medaile, diplomy a ceny. Ostatní upomínkové pøedmìty. Souèástí akce bude
vystoupení kroužkù DDM a ukázka z výcviku
psù místních kynologù. Možnost zakoupení
obèerstvení. Rodinné sportovní hry jsou dobrovolnou akcí poøádanou sdružením Happy Time,
konají se pod záštitou Liberec. kraje a Nadace
škola hrou. Generál. partnerem je Bueno Nový
vìk a Centrum Babylon, kteøí vìnují pìkné
ceny. Podrobnìjší informace na plakátech a v
DDM Z. Tauerová.
• V mìsíci dubnu 2005 se konal další roèník
akce ZELENÁ TØÍDA, tentokrát na téma
CESTA DO PRAVÌKU, aneb PUTOVÁNÍ S
DINOSAURY. Soutìž tématicky navazovala na
ekologickou akci Putování s dinosaury pro MŠ a
1. stupeò ZŠ, která probìhla ke Dni Zemì dne
25.4.2005 v Parku u Muzea. Obou akcí se zúèastnilo více jak tøi sta dìtí ze MŠ a ZŠ z M. T.
a blízkého okolí. Dìti mohly nejen uplatnit svou
výtvarnou fantazii, ale také si na stanovištích
vyzkoušet, jak se dinosaurùm žilo. Všichni
úèastníci byli ocenìni sladkou odmìnou.
• Tradièní ÈARODÌJNICKÝ REJ se konal
poslední dubnovou sobotu v lomu na Køížovém
vrchu. Dìtem se po absolvování rùzných soutìžních disciplín dostalo sladké odmìny a audience
u hlavní Èarodìjnice. Akce se neobešla bez
pøehlídky masek a vyhlášení Miss Èarodìjnice.
Program zpestøily svým vystoupením kroužky
aerobiku a kickboxu pøi DDM, R.Sedláèek
ukázkou bojového umìní a kynologové pøehlídkou svých ètyønohých kamarádù. Po vyhlášení
tomboly, slanìní a upálení èarodìjnice mohli
úèastníci posedìt u ohnì nebo si zazpívat pøi
doprovodu kytary.

Nebe na zemi v Jevíèku

Frenk Fournier (USA) - 18.6.-30.7. - v rámci
fotofestivalu

Vzpomínkový poøad z tvorby tøí velikánù
èeské kultury Ježka, Voskovce a Wericha se
uskuteèní v sobotu 4. 6. v 18 hodin v hotelu
Morava v Jevíèku.
Úèinkují Jevíèský big band pod vedením
Mgr. Petra Pávka a pìvecký sbor Cantabile.
Vstupné dobrovolné.
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K historii poštovnictví v Moravské Tøebové
V budovì na námìstí, ve které jsme byli
zvyklí vyøizovat služby poskytované Èeskou
poštou a do které se po rekonstrukci pošta opìt
vrací, sídlil moravskotøebovský poštovní úøad už
v roce 1913. Historii pošty v Moravské Tøebové
mùžeme však alespoò v hrubých obrysech sledovat nìkolik století zpìt.
V 18. a 19. století zamìstnávaly jak správa
lichtenštejnského panství, tak i mìstský a okresní
úøad posly, kteøí zajišovali pohyb pøedevším
úøední, ale i soukromé korespondence z Moravské Tøebové do Brna a Olomouce a zpìt.
Nejstarší písemná zmínka o existenci poštovního úøadu pro dolní Høebeèsko je zachována
z roku 1757. Tehdy však sídlem poštmistrovství
nebyla Moravská Tøebová, ale Gruna. Dùvod
není znám, pravdìpodobnì se v Moravské Tøe-

bové nenašel nikdo, kdo by byl schopen krmit
potøebný poèet poštovních koní k pøepøahání, což
bylo mimo jiné úkolem poštmistra. Tento úøad
zastával dìdièný rychtáø. První, jehož jméno
známe, byl Wenzel Hanisch (Honisch). Po nìm
úøad pøevzal syn Johann (nar. asi 1764) a jeho
nástupcem se stal syn téhož jména (1793 1845).
Ten v roce 1820 údajnì spolupracoval se svým
zetìm Ferdinanda Giskrou (otcem známého
politika Dr. Karla Giskry), který shromažïoval
dopisy k odeslání pøímo v Moravské Tøebové.

Moravské Tøebové.
20. kvìtna
1868 byla pøi c.k.
poštovním úøadu
v Moravské Tøebové zøízena první
telegrafní stanice
v okrese. 3. èervna téhož roku
vznikl samostatný
telegrafní úøad ve
Svitavách. Telefonní vedení bylo
pøipraveno již v
øíjnu 1903 a po
ukonèení zkušebního provozu bylo
na zaèátku roku
1904 v Moravské
Tøebové i Svitavách zavedeno
pravidelné telefonické spojení.
Jak již bylo uvedeno, v roce 1913 byl poštovní úøad pøemístìn na protilehlou stranu námìstí,
do domu è. 7. Od té doby se domu è. 28 øíkalo
„stará pošta“, domu è. 7 „nová pošta“.
K poštovnictví patøívala také pøeprava poštovních zásilek i osob. V období, kdy poštovní úøad
sídlil na rychtì v Grunì, patøilo k povinnostem
rychtáøe-poštmistra a jeho rodiny zajistit pøepøahání, odpoèinek i nasycení a napojení jak koní,
tak formanù a dalších cestujících. Z doby, kdy byl
poštmistrem Johann Hanisch st., se traduje jedna
z mnoha historek o návštìvì Josefa II. mezi
poddanými, které jej pøedstavují jako dobrotivého
panovníka, jenž umìl vlídnì pohovoøit i s prostými venkovany a projevit zájem o jejich život a
problémy.
Také v dobì, kdy byl poštovní úøad pøemístìn
do Moravské Tøebové, provozovala pošta vlastní
dopravu tzv. dostavníky, èerno-žlutì lakované
koèáry tažené párem koní.
Poštovní dostavníky vyžadovaly stavbu
nových a opravy starých silnic. Ještì vìtší nároky
na rozšiøování a zkvalitòování silnièní sítì vznikly po zavedení automobilové dopravy. Také

poštovní dostavníky byly nahrazeny autobusy
(zvanými též omnibusy nebo poštovní automobily). V roce 1910 byl první z nich nasazen na trase
Moravská Tøebová Svitavy, od roku 1911 jezdily
již i na trase Moravská Tøebová Krasíkov. Po
vypuknutí první svìtové války musely být autobusy odevzdány armádì a ke slovu opìt pøišly
staré dobré dostavníky, mezi Moravskou
Tøebovou a Krasíkovem jezdil dokonce jen vùz
krytý plachtou. Autobusová pøeprava byla obnovena teprve v èervnu 1919.
V Moravské Tøebové se jako souèást pohlednice zachovala jen jedna malièká fotografie
dostavníku taženého koòmi, v muzeu je však
uchována døevìná tabule, která zøejmì oznaèovala stanovištì tohoto dostavníku pøed „starou
poštou“.
První „poštovní automobily“ byly zavedeny
v dobì rozkvìtu amatérské fotografie, jsou proto
zdokumentovány lépe. V literatuøe se zachovaly
také vzpomínky na problémy a nepohodlí, které
provázely poèátky tohoto nového zpùsobu pøepravy poštovních zásilek, ale i osob.
-jm-

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

Uvádí se také, že jako poslední vykonávala poštmistrovský úøad v Grunì vdova po Johannu
Hanischovi ml., rychtáøka Josefa Hanischová
(sestra Anny Gromesové-Gläserové), která
zemøela 26. 4. 1863. Znamenalo by to, že i po
pøeložení poštovního úøadu do Moravské Tøebové
byly na rychtì v Grunì poštovní služby alespoò
èásteènì poskytovány.
O pøeložení poštovního úøadu z Gruny do
Moravské Tøebové usilovali tøebovští podnikatelé
od roku 1831. Dekretem z 2. srpna 1833 byl
poštovní úøad v Grunì zrušen a 1. listopadu 1833
otevøen nový v Moravské Tøebové, v domì è. 28
na námìstí. Poštmistrem byl dále Johann Hanisch
ml., který tento dùm v roce 1838 koupil. Roku
1868 byla pošta zestátnìna. Roznášením dopisù
byli povìøeni tøi zemští listonoši, kteøí vystøídali
dosavadního posla Karla Fussiga, který však
nadále roznášel po mìstì telegramy a kromì toho
mìl na starost úklid a topení v kanceláøi. Jeho
manželka rozesílala telegramy do obcí v obvodu

Èerven 2005
8.6. 2005 - Setkání dùvìrníkù Klubu mladých
ètenáøù pøi nakladatelství Albatros
Zahájení ve 14.00 hod. v mìstské knihovnì za
pøítomnosti pracovníkù nakladatelství.
15.6. 2005 - Slavnostní otevøení studovny
a èítárny
Mìstská knihovna, zaèátek ve 14.30 hod.
15.6 31.7. 2005 - 150. výroèí vydání Babièky
Výstava rùzných vydání Babièky B. Nìmcové,
zapùjèeno Mìstskou knihovnou v Litomyšli.
Otevøeno v pùjèovní dobì knihovny.
18.6. -31.7. 2005 - Výstava fotoklubu Spirála
z Pardubic
Výstava fotografií pøístupna v pùjèovní dobì
knihovny (po-èt: 9.00-17.00,
so: 9.00-12.00
hod.)
22.6. 2005 - Po stopách historie mìsta
Procházka Moravskou Tøebovou (radnice, mìšanské domy) s odborným výkladem p. M. Kužílka. Sraz úèastníkù v 15.00 hod. v mìstské
knihovnì.
Knihovna dìtem
1.6. 2005 Knihovna patøí dìtem
Ke Dni dìtí - soutìže, kvízy, hry, loterie,
registrace nových dìtských ètenáøù zdarma.
Otevøeno: 9.00 17.00 hod.
8.6. 2005 - Beseda se spisovatelkou Martinou
Drijverovou

Urèeno žákùm 1. stupnì ZŠ, mìstská knihovna
10.00 a 11.15 hod., telefonická objednávka
nutná!
10.6. 2005 - Vietnam - zemì, lidé, tradice
Pøednáška a tvùrèí dílna pro dìti a mládež.
Dìtské oddìlení MìK, nutno domluvit pøedem.
Tvoøivé støedy
1. 6. 2005 Papírové vìtrníky
8. 6. 2005 Krteèek
15. 6. 2005 Košatý papírový strom
22. 6. 2005 Dárek pro paní uèitelku/pana uèitele
29. 6. 2005 Taška na dovolenou
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení
MìK!
POZDRAV OD NÁS
Dìti z knihoven, mateøských a základních škol
Moravskotøebovska malovaly pohlednice na
pomoc prvnímu èeskému hospici v Malejovicích.
Namalované pohlednice se prodávaly v MìK
Ladislava z Boskovic v Moravské Tøebové. Dne
27.4. 2005 byla sbírka v ukonèena a vybraná
èástka 3 437,50 Kè poukázána na úèet Nadaèního
fondu Klíèek. 200 kusù namalovaných pohlednic
bylo zasláno nadaci k prodeji na Staromìstském
námìstí v Praze.
Dìkujeme všem, kteøí se malováním nebo
nákupem do projektu zapojili a vyjádøili své
pochopení pro neštìstí druhých. „Pozdrav od
nás“ obnovíme opìt v závìru roku 2005.
Podìkování patøí i firmì CHAS, která pohlednice
poskytla zdarma.

ÈERVEN
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STUDENTI GYMNÁZIA USPÌLI NA GLOBE GAMES
Od listopadu 2004 se naše škola zapojila do
mezinárodního projektu GLOBE, který je zamìøený
na sledování životního prostøedí na místní i globální
úrovni. Studenti ze 107 zemí svìta provádìjí pozorování ve svém okolí, výsledky odesílají prostøednictvím internetu do databáze v USA a porovnávají s
profesionálními výsledky ze satelitù. Projekt i jeho
výsledky jsou pøístupné na adrese www.globe.gov
Každoroènì se v mìsíci kvìtnu koná setkání
studentù a uèitelù z GLOBE škol - GLOBE Games.
Letošní rok se uskuteènily pilotní evropské a 8.
èeské GLOBE Games od 6. do 8. 5. 2005 v Èeské
Tøebové. Celkovì se akce zúèastnilo 250 èeských a
101 zahranièních studentù napø.z Norska, Nizozemí,
Kypru, Libanonu, Švýcarska... Místní gymnázium
pøipravilo pro všechny vyèerpávající program. V pátek nás èekaly hrátky v ekocentru a nauèná stezka
„Údolím Skuhrovského potoka“, veèer slavnostní
zahájení. V sobotu jsme zmìøili své síly na soutìžní
trase, kde jsme na celkem 11 stanovištích plnili
úkoly jak z projektu Globe (hydrologie, meteorologie, pedologie..), tak i ostatní. Veèer pro nás bylo
pøipraveno vystoupení mistra svìta v práskání bièem
a dále široká nabídka tvoøivostních dílen. V nedìli
pøi závìreèném vyhlášení jsme všichni byli velice
Zveme všechny pøíznivce Speciální školy
na malou školní akademii nazvanou

„Pobavte se s námi“.
Kdy? 8. 6. 2005 v 10:00 a 15:00 hodin
Kde? v kinosále muzea

BOJOVÉ ODPOLEDNE
Ve støedu 13. 4. zažily dìti ze Speciální
školy v Moravské Tøebové odpoledne jako z
akèního filmu. Dosud zvyklé pouze na filmové
zábìry v podání Van Damma, Chucka Norrise
nebo Stevena Seagala mìly možnost shlédnout
na vlastní oèi úžasné kopy, pìstní výpady, údery
ve výskoku, roznožky nad výší hlavy a podobné
kousky v podání opravdových mistrù svého
oboru.

pøekvapeni, protože naše skupina se umístila ve své
kategorii na 3. místì. Odpoledne jsme celý tento
víkend zakonèili návštìvou plaveckého bazénu s tobogánem. A jaký byl náš celkový zážitek? No, prostì
úžasný!!!

CÍRKVE
Øímskokatolická církev
Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová,
Kostelní nám.è.3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; e-mail: trebova@ofm.cz
Duchovní správce: P.Peter Ján Wach OFM,
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová.

Více informací o projektu globe a aktivitách s
ním spojených na naší škole najdete na www.gmt.cz
M. Piòos, D. Mièka, P. Coufal, A. Skoupá,
H. Trantírková, M. Lopourová, P. Marková

Program èinnosti
Svazu tìlesnì postižených
èerven - srpen 2005
14. èervna - zájezd do Velkých Losin, koupání v termálním koupališti
23. èervna - vítání léta - tradièní táborák s opékáním
buøtù u restaurace U Komína
12. èervence - zájezd do V. Losin - term. koupalištì
21. èervence - opékání buøtù u restaurace U Komína
9. srpna - zájezd do V. Losin - termální koupalištì
13. srpna - Zájezd do Rožnova pod Radhoštìm Starodávný jarmark
Pøihlášky a bližší informace o akcích - každý ètvrtek
od 14 - 16 hod. v klubu Spoleèenského centra Domova dùchodcù.

Mažoretky ARNIKA
Výsledky z oblastní soutìže Národního šampionátu mažoretkových skupin ÈR.
Kategorie DÌTI:
Arnika IV - MISTR OBLASTI
Kategorie JUNIORKY:
Arnika III - pompony - 1. místo
- pódiové formace - 3. místo
Kategorie SENIORKY:
Arnika I - pódiové formace - 4. místo
Všechny tøi skupiny postupují do zemského kola
Moravy a Slezska.
PaedDr. Marie Blažková

„Tygr“ Radek Sedláèek, majitel fitness
centra a „Katana“ Ing. Jan Sýkora, šéf Centra
bojových umìní a sportù Katana Dojo pøedvedli
pùsobivou komponovanou „live show“, které
nechybìla ani hudební kulisa. Ve svých vystoupeních uplatòují dlouholeté zkušenosti získané
pøi tréninku jednak jako aktivní sportovci (Radek je reprezentantem Pardubického kraje v
kick boxu a mistrem samurai kick show a
Honza je držitelem fialového pásu v šotokan
karate a mistrem free style karate), tak také jako
trenéøi tìchto bojových umìní a sportù. Spolu
pùsobí pod názvem No Gravity Team T & K.
Kromì toho, že dìti mìly možnost shlédnout
ukázky obranných i útoèných akcí, rovnìž s
použitím tradièních zbraní, mohly si rovnìž tyto
zbranì prohlédnout a ohmatat zblízka. Po této
live show uspoøádali oba aktéøi besedu se
zúèastnìnými dìtmi, pøi níž byli zaplaveni
všeteènými otázkami. Tak se mohly dìti dozvìdìt více o zdravé životosprávì, technice provádìní jednotlivých „trikù“, zpùsobu tréninku
další zajímavé informace. Napøíklad dnes už ví,
že toto umìní nemá smìøovat k agresivitì a
napadání druhých, ale naopak. Vyznavaè bojových umìní a sportù by mìl být duševnì vyrovnaný, citlivý a pøátelský.
Závìrem bychom chtìli podìkovat vedení
I. ZŠ na ulici ÈSA, které zapùjèením tìlocvièny
umožnilo uspoøádat bezvadnou podívanou pro
dìti Speciální školy, což pomohlo opìt o krok
rozšíøit jejich obzory.
Eva Kopunczová

VZDÌLÁVÁNÍ A ZÁJMY

ø

CK MTM tour nabízí

11.6. MEDVÌDÍ SOUTÌSKA v Rakousku turistický zájezd; cena 790,- Kè
2.-6.7. TOULKY SALZBURSKEM a ALPY 6490,- Kè. Ubytování v hotelu s polopenzí a
bohatým programem, prùvodce, doprava
CHORVATSKO - 10 dní - vèetnì dopravy
autokarem; stany od 3.190,- Kè, penzion od 8.990,Kè vè. polopenze, apartmá od 5.290,- Kè
KORFU - 11/12 dní letecky od 8.990,- Kè, 13 dní
busem a lodí od 4.690,- Kè, mož. dokoupení veèeøí
PODHÁJSKÁ - 7 dní vèetnì dopravy autokarem;
penzion ENERGY s polopenzí od 4.890,- Kè,
možnost vlastní dopravy
MTM tour, ul. ÈSA 10, Moravská Tøebová
Tel. 461 318 313,461 316 303, mobil 603 816 884
www.mtmtour.cz, teletext NOVA è.582

ø

ZÁJEZD DO BOROTÍNA

Èeský zahrádkáøská svaz v Mor. Tøebové zve na
zájezd do Borotína a Boskovic. Borotín - skalnièky
s možností nákupu, Boskovice - arboretum. Odjezd
11.6.2005 v 8 h. Cena zájezdu 75,- Kè, ost. 95,- Kè.

ø

DNY BEZ ÚRAZÙ

V rámci celostátní kampanì Dny bez úrazù poøádá
organizace Junák svaz skautù a skautek ÈR v Mor.
Tøebové akci CESTA NA SEVEROZÁPAD (dne
5. 6. v 9.00 hod. u hasièské zbrojnice v Udánkách).
Každý, kdo chce strávit nedìlní dopoledne na kole,
v pìkném koutì pøírody s plnìním zábavných úkolù,
je srdeènì zván. Tato nezávodní akce je vhodná pro
mládež, celé rodiny i s menšími dìtmi.

Poøad bohoslužeb:
PO - 9.00 - farní kostel
ÚT - 18.00 - farní kostel
ST - 18.00 - klášterní kostel
ÈT - 17.00 - mše svatá pro dìti
PÁ - 18.00 - klášterní kostel
SO - 18.00 - klášterní kostel
NE - 8.30 - farní kostel
19.00 - klášterní kostel
Akce:
12.6. - první svaté pøijímání
30.6. - posezení na františkánské zahradì
k ukonèení školního roku
Øímskokatolická farnost, Mateøské centrum
Sluníèko a MO KDU-ÈSL v Moravské Tøebové
Vás zve na tradièní zakonèení školního roku
spojené s opékáním špekáèkù.
Kde: zahrada kláštera na Svitavské ulici
Kdy: ètvrtek 30. 6. 2005 v 17:00

Den Zemì v ZŠ Køenov

V rámci celosvìtového projektu Den Zemì
probìhly dne 25.4.2005 na naší škole akce zamìøené
na toto téma. V hodinách pøírodovìdy se besedovalo
o ekologických tématech ve všech tøídách. Starší
žáci øešili problémy zneèišování naší planety a
možnosti nápravy výtvarnou formou. Ukázali nám
také, jaké výrobky lze udìlat z odpadních materiálù,
které se najdou v každé domácnosti.
Žáci 1.- 5. roèníku sbírali odpadky v nìkterých
èástech obce. Kuriózní nálezy jsme dále využili pøi
výrobì „Odpadkožroutù“.
Všechny dìtské práce byly vystaveny ve vestibulu školy pro veøejnost.
Za uèitelky I. stupnì Jana Langhamerová

Agility Mor. Tøebová
Klub agility zahájil svoji èinnost již od
dubna 2005!
Podìkování patøí DDM, který nám umožnil
fungovat pod jeho organizací za spolupráce
Zdravého mìsta M. Tøebová.
Doposud máme 10 stálých èlenù a pøijímáme další.
Cvièíme pravidelnì 2x týdnì: ètvrtek
(17:00-19:00) a nedìle (14:00-16:00) na konci
Linhartic (za potokem, pøed kolejemi).
Pokud máte zájem o aktivní moderní sport,
pøijïte se podívat na náš trénink. Zájemci si
mohou agility nezávaznì vyzkoušet. Více informací naleznete na www.agilitymt.org.
Eva Štìrbová

Projekt Speciální školy
V rámci kvìtnových oslav uspoøádala Speciální
škola pro své žáky projekt nazvaný „Strojem èasu
o 60 let zpìt“. Žáci postupnì odkrývali události
II. svìtové války, zapojili se do branných aktivit
a prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoci,
tolik potøebné jak nyní, tak i v dobì váleèných konfliktù. Prostøednictvím projektu se seznámili s panem Václavem Maèátem a zaposlouchali se do
vyprávìní z jeho života za války.
Zajímavým úkolem projektu byla anketa mezi
obyvateli mìsta. Žáci oslovili celkem 262 lidí rùzných vìkových skupin a položili jim ètyøi otázky,
které se týkaly II. svìtové války v našem mìstì.
Z celkového vyhodnocení vyplynulo, že 71% dotazovaných znalo správné odpovìdi. Anketu si mùžete
prohlédnout ve vestibulu radnice mìsta.
Projekt se opravdu vydaøil a zejména na žácích
bylo znát, že si z nìj mnoho odnesli. Dìkuji všem,
kteøí pøispìli k úspìchu celého projektu.
Mgr. Alice Moravcová - uèitelka SpŠ
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Program èinnosti Klubu
èeských turistù – èerven 2005
11. sobota - Úèast na DP „ Putování za šamotovým plátkem“ ve Velkých Opatovicích.
Zájemci o pìší trasy sraz na nádraží ÈD v 8.40
hod. Odjezd v 8,49 hod. Zájemci o putování na
cyklotrasách odjezd do V. Opatovic na kole sraz v 8.00 hod. u autobusového nádraží. Návrat
v obou pøípadech v odpoledních hodinách.
17.-19. pátek-nedìle - Úèast na „Setkání
cykloturistù na Kadovì“.
Jízda do Kadova na kole - bližší informace
zájemcùm podá ing. Schneeweiss, tel. 605 213
917.
Pøípadné doplnìní programu bude vèas zveøejnìno ve vývìsní skøíòce odboru KÈT na budovì
holièství, Brnìnská ulice.

ø

Malamuti ze Starého Mìsta
Být chovatelem aljašských malamutù je na naše
zemìpisné podmínky ponìkud neobvyklý koníèek.
Pokud se k lásce k tìmto severským saòovým psùm
pøidá ještì chu pomìøit síly své smeèky se smeèkou
ostatních musherù, lze dobýt Evropu. O tom ví své
Martin Souèek ze Starého Mìsta, který severských
psù vlastní celkem sedm. A jak sám øíká, tato plemena ho fascinují více než 16 let. „Malamut je silný
pes. Miluje pohyb a dlouhé výlety do pøírody.
Pùvodnì malamuti tahali sánì zledovatìlou tundrou,“ vysvìtluje na úvod. „Až pozdìji si lidé zá-

FATIMSKÝ APOŠTOLÁT V ÈR

è.p. 195, 569 11 Koclíøov u Svitav,
tel: 461 543 164; mobil 724 223 771, 602 763 775
Restaurace tel. 461 543 046
Akce rùzného charakteru lze zajistit prostøednictvím Turistického informaèního centra M. Tøebová
nebo pøímo na uvedeném kontaktu. Objekt má 44
pokojù, pøes 100 lùžek - z nichž pokoje v penzionu a
novì rekonstruované pokoje ve støedisku mají vlastní pøíslušenství, TV a telefon. Ostatní pokoje v nové
budovì a stylové chatì (umyvadlo nebo spoleèné
sociální zázemí na poschodí).
K restauraci patøí také 3 sály o kapacitì až 140
míst a areál s letním amfiteátrem s podiem, krytou
tribunou s kapacitou tisíc míst k sezení. Možno
zajistit i dobré technické zázemí (pø. dataprojektor,
diaprojektor, ozvuèení). Zázemí i pro školení, kurzy,
setkání…
Objekt není urèen pouze pro církev, ale je možné
využít jej pro širokou veøejnost.
Èistota ubytování, chutná strava, milé a zejména
klidné prostøedí .
Lze domluvit krátkodobé, víkendové i vícedenní
pobyty jednotlivcù i skupin.

Návštìva z Lipska
Od 8. kvìtna do 12. 5. navštívili základní školu
Kostelní námìstí v Moravské Tøebové nìmeètí žáci
z 65. Mittelschule v Lipsku, spolu se svými uèiteli
Dietmarem Maly a Doreen Völkner. Kontakt s nimi
navázala paní uèitelka Šafaøíková. Brzy jsme se
spøátelili a spoleènì se zúèastnili pøedem pøipraveného programu.

V pondìlí absolvovali naši hosté prohlídku mìsta
a školy. Studentùm i uèitelùm se velice líbila budova
i atmosféra naší školy. Pondìlní odpoledne jsme
spoleènì strávili v bowlingovém klubu.
V úterý absolvovali naši nìmeètí pøátelé spolu
s námi jednu vyuèovací hodinu angliètiny, pak byli
pøijati panem starostou na radnici, poté v zasedací
místnosti Mìstského úøadu probìhlo diskusní fórum,
které nastínilo další možnosti vzájemné spolupráce
obou škol. Odpoledne jsme vyrazili do Javoøíèských
jeskyní a na prohlídku letištì ve Starém Mìstì.
Ve støedu následoval celodenní výlet do Brna
a rozlouèení.
Dny, strávené s nìmeckými žáky se nám moc
líbily, byly velmi pøíjemným zaèátkem budoucí
spolupráce a výmìnných pobytù žákù obou škol.
Žáci IX.A a IX.B
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vody psích smeèek zpestøovali dlouhé polární dny.“
O mushingu èili závodech psích spøežení se zaèíná
psát na Aljašce poèátkem minulého století. Rozvíjí
se pak koncem 50. let ve Skandinávii, Švýcarsku èi
Holandsku. Dnes už neodmyslitelnì patøí do standardních evropských saòových sportù.

Martin Souèek zakusil kouzlo závodù psích
spøežení na støední a dlouhé tratì v uplynulém roce
celkem tøikrát a velmi úspìšnì. Nejvíce si cení
bøeznového vítìzství v závodu èistokrevných tažných psù na mistrovství Evropy v rakouském
Innenkremsu. Extrémnost tohoto závodu spoèívala
v èlenitosti terénu, koøenìném drastickým stoupáním
a dramatickými sjezdy. Zlato získal se svými pìti
malamuty a fenou grónského psa v kategorii B2.
Tomuto úspìchu však pøedcházelo 6.místo na svìtovém šampionátu v rakouském Annabergu a hlavnì
3. pozice v celorepublikovém soutìžním klání Šediváèkùv long, nejdelším závodì ve støední Evropì,
který se každoroènì koná v Orl. horách. Mistrovství
ÈR v longu klade na úèastníky závodu vysoké nároky. Po ètyøi dny se musher vydává se stejnými psy
na trasu dlouhou 45 km, navíc jednu noc musí podle
pravidel strávit v bivaku v horách. Tra byla vedena
vìtšinou po høebenech, kde byl dostatek snìhu. Pøed
pìti lety zaèínalo v Deštném v Orlických horách
závodit asi patnáct spøežení. Posledního závodu se
zúèastnilo na sedmdesát závodníkù z celé Evropy.
„Poèet psù ve spøežení a èistokrevnost je rozhodující
pro zaøazení do jednotlivých kategorií,“ uvádí
Souèek, který závodil se šesti psy. „Èím víc psù ve
spøežení je, tím je obtížnìjší je sladit.“
Martin Souèek trénuje své psy od záøí do dubna
tedy do doby, kdy teplota nepøekroèí deset stupòù
celsia. Trénují-li se malamuti v teplejším klimatu,
zahøívá se jim srst. Své psy cvièí v okolí Moravské
Tøebové, nejèastìji na lesních cestách ve smìru na
Petrušov.
„Nejprve zaèínáme na kratších trasách, potom
kilometry pøidávám,“ komentuje prùbìh tréninku
mladý musher a dodává, že v zimì používá k tréninku sanì a na podzim speciální vozík. Psy cvièí od
pùl roku vìku. Vepøedu smeèky je vždy nejchytøejší
a nejrychlejší pes, který udává tempo. Základní
povely dostávají psi v angliètinì. „Vlastním už
druhou smeèku a naštìstí nikdo z mých psù vážnìjší
zranìní neprodìlal,“ shrnuje závìrem.
-sch-

Malí fotbalisté na turnaji v Nizozemí
Ve dnech 12. 5.-16. 5. 2005 se uskuteènil tenisový a fotbalový zájezd na pozvání družebního mìsta
Vlaardingenu do Nizozemí. Na dlouhou cestu se vydalo 30 vybraných žákù (roèník 1990-1993) s trenérským doprovodem, prezidentem oddílu kopané a
osmi tenisty (3 ženy a 5 mužù).
Pøi pøíjezdu do Vlaardingenu byli všichni velice
srdeènì pøivítáni starostou a zástupci mìsta na tamní
radnici. Tenisté poté odcestovali na tenisový turnaj a
malí fotbalisté mìli po ubytování a krátkém odpoèinku èas na výlet k Severnímu moøi do pøístavního
mìsta Haagu. Druhý den pokraèovali tenisté ve
svém turnaji a fotbalisté Slovanu odjeli do sportovního fotbalového areálu na zahájení mezinárodního
turnaje kopané za úèasti mužstev z Nìmecka, Anglie
a Nizozemí.
Celý turnaj byl zahájen projevem prezidenta
fotbalového klubu z Vlaardingenu, poté zaznìly
hymny všech zúèastnìných zemí. Po oba dva dny
vlály na stožárech národní vlajky spoleènì s klubovými a mìstskými symboly.
Po dobu naší návštìvy nás na každém kroku
doprovázela skvìlá pohostinnost, srdeènost, upøímnost, organizaèní a sportovní zajištìní tenisového a
fotbalového klání. Milí poøadatelé nešetøili slovy
chvály nad sportovními výkony našich tenistù a
mladých fotbalistù a nad bojovností a skvìlými
výkony „sportovních vyslancù“ z Moravské Tøebové
z Èeské republiky. Naše výprava odjíždìla z Nizozemí s krásnými osobními zážitky a pocitem, že zde
podala maximální výkony.
Jménem všech úèastníkù zájezdu chci touto cestou podìkovat všem, kteøí nám cestu do Nizozemí
umožnili a svým zpùsobem pøispìli (finanènì nebo
materiálnì) k naší velice úspìšné reprezentaci v
tomto krásném družebním nizozemském mìstì.
Výsledky turnaje ve Vlaardingenu:
St. žáci : V.F.L. KOMMERN (Nìmecko)
3:1
Zd. Koneèný, O. Brychta, R. Polák
St. žáci : SOUTHAMPTON (Anglie)
0:1
St. žáci : V.F.C. Vlaardingen (Nizozemí)
0:1
St. žáci : MVV´27 Maasland (Nizozemí)
1:1
P. Chromý
St. žáci : FC ZOETERMEER (Nizozemí) 0 : 2

St. žáci : V.V. SLIEDRECHT (Nizozemí) 1 : 1
P. Chromý
V celkovém poøadí turnaje starších žákù obsadili
naši zástupci 5. místo se ziskem pìti bodù.
Ml. žáci : V.F.L. KOMMERN (Nìmecko) 1 : 0
J. Eliáš
Ml. žáci : SOUTHAMPTON (Anglie)
0:0
Ml. žáci : V.F.C. Vlaardingen (Nizozemí) 1 : 0
M. Kytlica
Ml.. žáci : MVV´27 Maasland (Nizozemí) 1 : 2
M. Kozák
Ml.. žáci : FC ZOETERMEER (Nizozemí) 0 : 1
Ml. žáci : V.V. SLIEDRECHT (Nizozemí) 1 : 1
M. Kozák
V celkovém poøadí turnaje mladších žákù obsadili naši zástupci 4. místo se ziskem osmi bodù.
Mezinárodní fotbalový turnaj mladších a starších
žákù se hrál systémem každý s každým na 2 x 12,5
minuty se støídáním jako v hokeji (tzn. bìhem hry).
Fotbalový klub ve Vlaardingenu má své webové
stránky (www.vfcvoetbal.nl), kde se mùžete dozvìdìt další podrobnosti i z tohoto turnaje èetnì foto.
Za úèastníky zájezdu Mgr. Mirek Muselík

Dorosteneètí atleti zahájili
Skupina moravskotøebovských dorosteneckých
atletù v dresu Hvìzdy Pardubice se rozrostla o další
tøi èleny. K již stálým „mazákùm“ se pøidaly
Kateøina Klímová (koule, disk), Zuzana Šatníková
(dálka, 100 m pø., štafeta 4x100m) a Petra Mrvová
(dálka, 200 m, štafeta 4x100 m). Letošní tréninková
pøíprava se projevila ve zlepšených osobních výkonech a kvalitnìjších umístìní v I. kole Krajského
pøeboru družstev.
Z výsledkù za povšimnutí stojí: 1. místo:
Klímová ve vrhu koulí, Šatníková v pøekážkovém
bìhu na 100 m a Hlaváè v bìhu na 800 m; 2. místo:
Neèas ve vrhu koulí i v hodu oštìpem a Havlík jako
èlen štafety na 4x100 m; 3. místo: Havlík v bìhu na
200 m a v pøekážkovém bìhu na 400 m. Mùžeme se
tìšit, že podobné zprávièky nejsou zdaleka poslední.
Radek Pavliš
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Zprávy z cyklistického pelotonu
Taeur elektro Cup odstartoval terénní èasovkou
Seriál silnièních, terénních a mìstských cyklistických závodù o pohár pro nejuniverzálnìjšího cyklistu mìsta Moravská Tøebová pro rok 2005 mìl
v sobotu 30.dubna na poøadu svùj první díl.
Oproti loòsku cyklistùm pøálo poèasí. Témìø
v ideálních podmínkách se jich na startovní èáøe
sešlo o dvacet více, než v loòském roce (69, z toho
osm žen), nejen z Moravské Tøebové, ale též ze
Svitav, Polièky, Zábøehu, Lanškrouna, Zlína… Díky
jízdní pohodì byly pøekonány výsledné èasy ve
všech kategoriích o více než 5 minut!

Pozdìjší vítìz Jiøí Kadidlo na startu.
Technicky nároèná 16 km tra z Moravské
Tøebové pøes Peklo, Kamenný vrch, Malíkov na
Srnèí pøinesla nejprve 6 km výstup do kopce (pøevýšení: 300 m), poté nìkolik nebezpeèných padákù
a závìreèný stoupák, kde bikeøi odevzdali poslední
zbytky sil cestou k rekreaènímu støedisku Srnèí.
Právì tady byl cíl tohoto testu po zimním „spánku“.
Mnozí celý týden neúnavnì trénovali na samotné
trati a hledali nejvhodnìjší taktické varianty.
Favoritù bylo dost, šlo jen o to, dojet až do cíle.
To se bohužel nepodaøilo všem; na defekt doplatil
i loòský vítìz této èasovky i celého seriálu Josef
Doležel. Musel tak pøepustit pocity z vítìzství jiným.
„Jelo se vcelku bez problémù, získal jsem hodnì
v kopcích. Musí se jet poøád na doraz, protože nevíte, jak jsou na tom ostatní. Samozøejmì jsem spokojen,“ komentoval svùj výkon pozdìjší vítìz Jiøí
Kadidlo po dojezdu, když se dovìdìl, že stejnì jako
loni rozhodovaly sekundové rozestupy .
Mezi ètyømi ženami tradiènì dominovala
B.Schneiderová (celkovì 33. místo), za vítìzem se
opozdila o pouhých 11 minut.
Výsledky:
M1 (muži do 40 let)
1. Kadidlo Jiøí
00:40:59
2. Orálek Dušan
00:41:15
3. Kubìnka Radek
00:42:31
M2 (muži nad 40 let)
1. Orner Zdenìk
00:42:56
2. Pavlík Miroslav
00:43:59
3. Švorc Jiøí
00:46:21
M3 (muži nad 50 let)
1. Sopoušek Kamil
00:50:10
2. Durák Lubomír
00:51:38
3. Budig Norbert
00:51:40
Ženy
1. Schneiderová Bedøiška
00:51:15
2. Mizerová Olga
00:59:08
3. Vojtková Marie
01:02:17
Cyklistika není pro panenky
Dìtøichovský Prolog
Druhý díl seriálu
Tauer elektro cup v Moravské Tøebové se odbyl na silnici. V dešti,
silném protivìtru a
chladu (2°C) oèekávali
poøadatelé na trati
Dìtøichovského prologu
(8.5.) jen „horké“
favority, kteøí nechtìli
zbyteènì ztrácet body
do seriálu, jehož prestiž
ve mìstì roste. Zájem
ovšem pøedèil jejich
oèekávání. Na start se

nakonec postavilo 56 jezdcù - mužù a žen všech
vìkových kategorií (nejmladší roèník 1994, nejstarší
1945).
„Byl to nesmírnì obtížný závod a jsme rádi, že se
setkal s takovým ohlasem,“ vyjádøil své uspokojení
jeden z organizátorù Miloš Mièka. V souboji proti
chronometru se nejlépe na 8,1 km trati vedlo
J.Kadidlovi , který si tak upevnil prùbìžné vedoucí
postavení v seriálu. Své vítìzství komentoval lakonicky: „V tom neèase to hlavnì bylo hodnì neèekané. Ale je to super!“ Mezi ženami si stejné postavení
vydobyla nedostižná B.Schneiderová.
Výsledné èasy byly v prùmìru o dvì minuty
horší než v loòském roce, nicménì dosažený prùmìr
vítìze pøes 38 km/h je úctyhodný.
Výsledky:
M 1 (Muži do 40 let) - 20 úèastníkù
1. Kadidlo Jiøí
00:12:02
2. Rotter Michal
00:12:27
3. Polák Tomáš
00:12:37
4. Èastulík Ludìk
00:13:13
5. Kubìnka Radek
00:13:36
M 2 (muži nad 40) - 16 úèastníkù
1. Doležel Josef
00:12:17
2. Hanák Jaroslav
00:12:55
3. König Leopold st.
00:13:47
4. Šimon Jan
00:14:14
5. Kuda Miroslav
00:14:34
M 3 (Muži nad 50 let) - 13 úèastníkù
1. Budig Norbert
00:13:55
2. Durák Lubomír
00:14:41
3. Boháè Petr
00:15:15
4. Šustr Josef
00:15:33
5. Steklý Josef
00:16:09
Ženy - 7 úèastnic
1. Schneiderová
00:16:47
2. Mizerová Olga
00:17:45
3. Königová Yvonne
00:18:13
4. Duráková Marie
00:18:43
5. Vojtková Marie
00:19:22
BACH není jen hudební skladatel,
ale také cyklistický orientaèní závod Bohemian
Adventures Challenge, který poøádá CK TJ Slovan
jako tøetí pokraèování celoroèního seriálu Tauer
elektro Cup. Vzhledem k tomu, že poøadatelé chtìjí,
abyste i vy byli pøítomni, nabízí vám jako pozvánku
výbìr z propozic.
Druh závodu: Cykloturistická akce na horských
èi trekingových kolech s prvky navigace podle
turistické mapy. Závod je urèen pro dvojice - mužské, dámské i smíšené - pro aktivní bikery nebo pro
pøíležitostné hobíky - tempo i trasu si urèujete Vy.
Morálním vítìzem se stává každý, kdo pøekoná
vlastní lenost a dorazí úspìšnì do cíle.
Datum: 4.èervna 2005
Poøadatel: CK TJ Slovan
Prostor závodu: Centrem závodu je fotbalový
stadión SKP Slovan Moravská Tøebová. Celý závod
se pak odehrává v okolí Moravské Tøebové. Je
možné jezdit po všech veøejných komunikacích a
zpevnìných lesních cestách. Nikoliv lesem, pastvinou a volnou pøírodou. Závod se koná za plného
silnièního provozu a je nutné dodržovat jeho pravidla.
Doporuèené vybavení: Horské nebo trekingové
kolo, náhradní díly a duše, busola, mapník (bìžný
možno zakoupit v cykloprodejnách), povinná helma.
Závodníci jsou sami odpovìdni za své obèerstvení v
prùbìhu závodu. Mapu obdrží úèastníci od poøadatele pøi prezentaci (turistická mapa SHOCART
1:50.000 - jedna pro dvojici).
Ukonèení závodu: Závod bude ukonèen slavnostním vyhlášením vítìzù jednu hodinu po dojezdu
poslední dvojice.
Vypsané kategorie: Závod probíhá v týmech,
které tvoøí pøedem domluvené dvojice (jednotlivci
bez spolujezdcù mohou tým sestavit na místì). Jede
se pouze v jedné kategorii (Masters) s handicapem
(bodový koeficient - mužský tým: 1.0, smíšený tým:
1,2, dámský tým: 1.35 ). Èasový limit závodu je
4 hodiny.
Prùbìh závodu: 10.00-11.20 h. prezentace v centru závodu, zpracování map, pøíprava na závod
(šatny a sprchy budou pro závodníky k dispozici)
11.20-11.50 h. losování startovních èísel, seznámení úèastníkù s pravidly závodu
12.00-13.00 h. start
16.00-17.00 h. dojezd do cíle

18.00 h. vyhlášení výsledkù
Pøihlášky na akci: pøihlásit se lze pøedem u
kontaktní osoby nebo pøi prezentaci u poøadatelù
závodu, kontakt:
Vladimír Dokoupil, tel. 461 361 155 (8-14 hod.),
e-mail: VladimirDokoupil@seznam.cz
Poèet úèastníkù je pøísnì limitován - závodu se
zúèastní prvních 60 pøihlášených týmù. (pøihlášení =
složení zálohy 100 Kè na tým u kontaktní osoby)
MORAVSKOTØEBOVSKÝ
CYKLOMARATÓN 2005
Termín: sobota 25.6.2005, uzávìrka pøihlášek
17.6.2005
Poøadatel: BREDY s.r.o. MORAVSKÁ TØEBOVÁ.
tel.: 461 311 721; fax: 461 311 721, e-mail: bredy@bredy.cz; www.bredy.cz . Závod je souèástí celoroèního seriálu Tauer elektro cup 2005.
Prezentace: V kanceláøi závodu fotbalové høištì TJ
SLOVAN MOR. TØEBOVÁ, ulice Nádražní
Pátek 24.06.2005: obì tratì od 16:00 do 21:00 hodin
Sobota 25.06.2005 v den závodu obì tratì: od 07.00
hod do 09.00 hod. Pøi prezentaci je každý úèastník
povinen pøedložit originál dokladu o zaplacení
startovného.
Start:
10.00 hod. 90 km trasa fotbal. høištì TJ SLOVAN
11.00 hod. 30 km trasa fotbal. høištì TJ SLOVAN
Cíl: do 17.00 fotbalové høištì TJ SLOVAN
Startovné: do 17.6.2005 - 250 Kè, poštou, elektronicky, pøevodem, složenkou, osobnì v prodejnì po
termínu a v den konání závodu 400 Kè. Startovné
zahrnuje: obèerstvení v cíli, 2 obèerstvovací stanice,
zdravotní a poøadatelskou službu, technický servis,
mytí kol, lístek do tomboly a sobotní doprovodný
program.
Trasy:
Dlouhá 90 km (pøevýšení 850 m)
Krátká 30 km (pøevýšení 400 m)
Podrobné propozice jsou k dispozici u poøadatele.
V rámci týdne cyklistiky jsou uspoøádány také
cyklistické závody pro školy:
úterý 28.6. - žákovský triatlon v prostorách aquaparku pro II. stupeò ZŠ a støední školy
støeda 29.6. - jízda zruènosti - „O putovní pohár
jízdy zruènosti“ na II. ZŠ - pro I. stupeò ZŠ
Aktivity Petra Štìpaøe
Moravskotøebovský
duatlonista Petr Štìpaø
se v letošním roce
zúèastòuje Poháru
Pardubického kraje.
Seriál se skládá z 4
duatlonových a triatlonových závodù, z nichž
do koneèného poøadí se
budou poèítat 3 nejlepší
výsledky.
1. duatlon Pardubice
5-20-2,5
(bìh,kolo,bìh)
2. triatlon - Øíèkovský Golem 1-40-10 (plavání, kolo,bìh)
3. triatlon - Mìlice (Mistrovství Pardubického
kraje) 1,5-40-10
4. duatlon Žamberk 7-30-3,5
První podnik se uskuteènil 23. dubna na
Kunìtické hoøe u Pardubic. Tøebovský borec si vedl
velice zdatnì. Zvítìzil ve své veteránské kategorii
(nad 40 let), a získal tak nejvyšší možný poèet bodù
v celkovém poøadí (bez urèení kategorií) skonèil
šestý.
O týden pozdìji (30.4.) si odskoèil do Plznì na
Mistrovství ÈR v duatlonu. V kategorii nad 40 let
obsadil 9. místo. „1,5 km pøed cílem, v teplém
poèasí, pøišly køeèe a ze ètvrtého místa jsem se
propadl. Spokojen tedy být nemohu, nebo jsem se
cítil „na bednu,“ zhodnotil své uèinkování na tratích
7km/bìh) 30 km /kolo 3,5km /bìh.
Druhý kvìtnový víkend se pøedstavil na trati
z Dìtøichova do Moravské Tøebové. Nejdøíve odjel
ve skvìlém èase (2 sekundy za vítìzem) cyklistický
prolog a obsadil 2. místo* v kategorii M2 (nad 40
let). Poté na stejné trati, vzdor chladu a dešti, exceloval v bìžeckém memoriálu. V kategorii M2 získal
3.místo.
*poznámka jury byl diskvalifikován za údajnou
nedovolenou jízdu v háku
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Fotbal v plném proudu
Situace v oddíle kopané je víceménì konstantní. Ve vyrovnané soutìži krajského pøeboru
se A muži drží ve vyšších patrech tabulky a
v souèasnosti jde již jen o prestiž. Vázne ovšem
støelba. Slovan se rozstøílel až v domácím utkání
proti Prachovicím (5:0). Rezerva již hraje bez
Damoklova meèe na krku, støídá rozdílné výkony i výsledky. Stav ohrožení neustále hrozí
dorosteneckým celkùm. Jednoznaèný punc
vysoké kvality splòují žákovská družstva.
Oddíl tè. vykazuje i jiné aktivity. Fotbalový
potìr se zúèastnil mezinárodního turnaje v Nizozemí, je pøipravován další roèník Fernet Stock
Cupu.
A muži
Prùb. poøadí: 5. místo 21 7 8 6 32:18 -4 29 b.
B muži
Prùb. poøadí: 10.místo 21 7 4 10 26:37 -5 25 b.
Dorost starší
Prùb. poøadí: 13.místo 20 4 4 12 23:52 -14 16 b.
Dorost ml.
Prùb. poøadí: 12.místo 20 6 0 14 28:70 -14 18 b.
Starší žáci A
Prùb. poøadí: 1.místo 16 15 1 0 58:7
46 b.
Mladší žáci A
Prùb. poøadí: 2. místo 13 12 2 2 97:17 38 b.
Žáci B
Prùb. poøadí: 2. místo 16 10 3 3 56:21 33 b.
Starší pøípravka (16 úèastníkù)
Prùb. poøadí: 8. místo 24 8 6 10 24:33 30 b.
Mladší pøípravka (16 úèastníkù)
Prùb. poøadí: 16. místo 24 1 1 22 10:112 4 b.

UNITOP - Otevøené mistrovství
republiky v malé kopané
FERNET STOCK TOURS 2005
XI. ROÈNÍK
Místo: Areál SKP Slovan Moravská Tøebová
Datum: 25.6. 2005 Fernet cup od 7,15 hodin
Turnaj žákù od 9,00 hodin
Rozlosování: 16.6.2005 v 17,30 v rest. Na Stadionu
Pøihlášky: Lubomír Krenar tel. 731 706 796
V Tabáku naproti OD Kubík (p.Hrubý)
- ul. Lanškrounská
Termín odevzdání pøihlášek:
Fernet cup - sponzoøi, 1.-4.místo z roku
2003, UNITOP - 25.5.2005
- ostatní 15.6.2005
Turnaj žákù - 15.6.2005
Startovné:
Fernet cup Kè 1.000 Kè (800,- + 200,-)
*po obdržení startovného bude zaslán originál
pøihlášky s propozicemi
Fernet cup:
*turnaje se zúèastní 24 družstev - prvních pøihlášených
*sraz kapitánù v restauraci Na Stadionu je 16.6.
v 17.30 hod.
*rozlosování, èasový rozpis, mimotøebovští se
mohou dostavit pøímo 25.6. do 7.00hod.
*startovné možno uhradit složenkou na adresu:
Lubomír Krenar, Lanškrounská 51, Moravská
Tøebová nebo na úètu ÈSOB: 100054524/0300
Giga sport cup:
turnaj žákù ZŠ 5.-6. tøídy (zúèastní se
12 družstev z Moravskotøebovska)

Mezinárodní boxerský turnaj
Oddíl boxu Moravská Tøebová ve spolupráci
s Mìstem M.T. poøádají Memoriál F. Helebranda
v boxu juniorù. Turnaj probìhne ve dnech 1.-3.7.
2005 v Kulturním domì Boršov za úèasti boxerù
z Polska, Nìmecka, Slovenska, Maïarska a Èeska.
Souèástí této nejvìtší boxerské podívané v roce
budou vložené zápasy žen mezi Polskem a ÈR.
Program
1.7.
pøíjezd úèastníkù, oficiální vážení sportovcù, ubytování jednotlivých delegací
2.7.
rozlosování technická porada
14:30 zahájení, vyøazovací boje
3.7.
9:30 - semifinálové a finálové boje

JUBILEJNÍ ROÈNÍK DÌTØICHOVSKÉHO MEMORIÁLU
Již po tøicáté se sešli na startu Dìtøichovkého
memoriálu, bìhu pro zdraví (a na poèest umuèených
v internaèním táboøe v Dìtøichovì) bìžci, aby se
vydali na 8,1 km dlouhou tra do Moravské
Tøebové.
Letošní poèasí jim nenabídlo nic vlídného (3 7
°C, déš, silný vítr). Pøesto jich na tra vyrazila
padesátka v nìkolika vìkových kategoriích.
Poøadatelství se opìt se ctí zhostil AVZO Technické
sporty Biatlon klub.
Výsledky:
Muži A ( 20-39 let)
1. BALCAR Michal (Brno)
26:20,6
2. POLÁCH Rostislav (Kromìøíž)
26:39,4
3. DOBŠÍÈEK Pavel (Hronov)
27:36,1
Domácí bìžci: 6.Chlup J.(Staré Mìsto),7. Nováèek
P. (Kunèina), 8.Horák J. (Sušice), 9.-12. Jirka V.,
Barva Z., Pavliš R., Drozd J. (všichni M.Tøebová)
MUŽI B (40-49 let)
1. ŽENÈÁK Jaroslav(Šumperk)
2. ÈECHAL Jaroslav (Letohrad)
3. ŠTÌPAØ Petr (Sušice)

27:49,1
29:08,6
29:23,2

Domácí bìžci: 6.-8. Schneider L, Roubínek M.,
Václavík P. (všichni M.Tøebová)
Muži C (50-59 let)
1. KRSEK Jaroslav (Vamberk)
2. BOMBERA Jiøí (M.Tøebová)
3. EHRIG Rudolf (È.Tøebová)
Domácí bìžci: 7. Zoubek J. (Sušice)

29:15,4
30:56,8
33:09,1

Muži D (60 let a starší)
1. KRÁTKÝ František (Králíky)
2. BÍLEK Alois (M.Tøebová)*
*nejstarší úèastník, roèník 1934

29:14,1
45:47,1

Junioøi (16 19 let)
1. BERKA Martin(Gymnázium M.T.)
2. SEKANINA Tomáš (M.Tøebová)

30:40,1
32:52,5

Ženy A (16- 34 let)
1. CHALOUPECKÁ Jana (Svitavy)
2. MRVOVÁ Petra (Pardubice)

36:12,1
46:24,6

Ženy B (35 let a starší)
1. SCHNEIDEROVÁ Bedøiška (M.T.)
2. FELKLOVÁ (Šumperk)

36:43,5
45:31,8

Volejbalistky skonèily tøetí
Družstvo kadetek (16-17 let) si pro letošní sezónu vytýèilo za cíl uspìt v krajském pøeboru a také
získat cenné zkušenosti v konfrontaci s pøedními
týmy mimo náš kraj. Dìvèata se pøed sezónou jevila
výbornì, zejména po srpnovém soustøedìní, kde tým
piloval nové herní kombinace a nacvièoval nároènìjší signály, které výraznì oživily hru. Na zaèátku
sezóny se však nedaøilo podle pøedstav. Kadetky
prohrály úvodní zápasy se svými nejvìtšími soupeøi
z Pardubic i Lanškrouna a i pøes pozdìjší vítìzství
nad obìma soupeøi se pøed nì již v tabulce nedostaly. „Spokojená jsem pøedevším s velmi dobrou hrou
mých svìøenkyò, koneèné tøetí místo bereme jako
úspìch, i když jsme ve skrytu duše mysleli na ještì
lepší umístìní,“ komentovala výkon týmu jeho
trenérka Dagmar Netolická.

Sport v èervnu
• Fotbal
5.6.
11.6.
12.6.
18.6.
19.6.
• Tenis
4.6.

17,00
17,00
10,00
9,30
13,00
17,00

B muži - Vysoké Mýto B
B muži - Jevíèko
Dorost st.,ml. Hlinsko
Žáci A st.,ml. Králíky
Žáci B Dolní Újezd
A muži
- Lanškroun

10,00

TK Moravská Tøebová
- TC Litomyšl

• Cyklistika
4.6.
BACH
(Bohemian Advantures
Chalenge) cyklistický orientaèní závod
Start: 12 h. Prezentace dvì hodiny pøedtím.
Areál fotbalového stadionu SKP Slovan
25.6.
Moravskotøebovský cyklomaraton
Trasy: 30km a 90 km
Start v 10,00 h.
Fotbalový stadion SKP Slovan

Hokejová pøíprava
Po mìsíèním odpoèinku zahájili hokejisté tréninky v tzv.-letní pøípravì. Hráèi všech kategorií se
scházejí 3x v týdnu, tréninky probíhají støídavì na
travnaté ploše, v tìlocviènì a na ploše hokejového
stadionu. Pøíprava je zamìøena na zlepšování fyzické
kondice, u mladších kategorií je kladen dùraz na
obratnost, sílu a rychlost.
HC Slovan M.Tøebová - HOKEJOVÝ KLUB
Družstvo se však nezúèastòovalo jen zápasù
krajského pøeboru. Navíc absolvovalo seriál ètyø
dvoudenních turnajù „Støíbrná vloèka“, kde si kadetky vedly velmi solidnì i proti soupeøùm zvuèných
jmen jako Olymp Praha, Teplice, Tábor nebo
Uherské Hradištì. V koneèném souètu obsadily
kadetky v konkurenci deseti týmù páté místo, pøedevším však získaly sebevìdomí do nové sezóny ze
ètyøiceti odehraných zápasù. Takovéto nasazení a
úspìchy by ovšem nebyly možné bez tréninkové
morálky dìvèat a podpory ze strany rodièù i sponzorù, za což jim všem patøí velký dík. Kadetky nastupovaly v sestavì: Kamila Šimonová, Markéta
Rodová, Jana Reslerová, Monika Šaøecová, Pavlína
Müllerová, Romana Zmeškalová, Alena Vomelová,
Martina Baráková, Eva Èapková a Lucie Radová.
-net

poøádá

DÌTSKÝ DEN
kde: plocha zimního stadionu
kdy: 11.6.2005 10.00-12.00 hod.
Soutìže:
chùze na chùdách • pøekážková dráha •
dovednost s míèem • hra na siláka •
hokejová støelnice • další zajímavé soutìže
Obèerstvení na ZS zajištìno,
pøichystány jsou ceny a sladké odmìny.
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