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V. roèník

Nové projekty „nakopnou“ cestovní ruch ve mìstì
Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na
podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální
projekt i projekt mìsta „Turistický informaèní
systém Moravskotøebovska a Jevíèska“.

formou rozdávání propagaèních materiálù pøi
vstupu nebo umístìním informaèní tabule,“
prozradil plány na další rozvoj turismu starosta
mìsta Josef Ošádal.

Turistický informaèní systém

V rámci prvního projektu – „Propagaèní kampaò
turistických produktù a volnoèasových aktivit
Regionu MTJ“ – byly vydány nové propagaèní
materiály, hrazena úèast na veletrzích, podpoøeny
konkrétní akce a festivaly a na zaèátku nové
turistické sezóny se objeví také reklamními spoty
v rádiích a inzeráty v novinách. Cílem je pøiblížit
potenciálním turistùm nejvìtší atraktivity, a to
nejen ve mìstì, ale také v širším okolí. Pozornost
se soustøedí pøedevším na novì zrekonstruovaný
zámek v Moravské Tøebové, který v novém roce
èekají pøevratné zmìny.
„V podzemí zámku byly odkryty doposud neznámé
prostory, které sloužily jako vìzení. Chceme je pro
novou turistickou sezónu zpøístupnit veøejnosti.
Lidé se mají na co tìšit, v muèírnì zažijí díky
rekvizitám a ozvuèení støedovìk opravdu na
vlastní kùži,“ vysvìtlila Libuše Gruntová,
øeditelka Kulturních služeb mìsta, které zámek
spravují. Další zmìnou je plánované otevøení
zámecké kavárny v pøekrásném prostøedí
Magdalenina sálu. „Areál zámku tak nabídne
kompletní služby, nejen nové atraktivní prohlídkové okruhy zámeckých expozic a sklepení, ale také
dìtské høištì a posezení ve stylové kavárnì.
Slibujeme si od toho znaèný nárùst poètu
návštìvníkù,“ dodala Gruntová.
Ale nejenom na zámek je zamìøena pozornost
projektu. Cílenì propagována bude nejnavštìvovanìjší atraktivita mìsta, Moravskotøebovský
aquapark, kam roènì zavítá pøes 40 tisíc lidí.
„Aquapark by se mìl stát jednou z pomyslných
vstupních bran do mìsta. Navštìvují jej lidé ze
široka zdaleka a my se je pokusíme upozornit také
na další zajímavá místa Moravské Tøebové, a už

Všechny informace o mìstì a okolí v sobì
soustøedí nové multimediální DVD, které je
jádrem celého projektu. Naleznete zde také zbrusu
nový film o Moravské Tøebové. Diváky v nìm
provází herec Národního divadla v Praze a moravskotøebovský obèan Jan Hájek a Carmen Gabriela
Bártová, která pochází z Venezuely a do Moravské Tøebové se provdala. „Jsem moc ráda, že
jsem mohla ve filmu úèinkovat. Moravská Tøebová
je kouzelné místo a myslím, že nový film ji ukazuje
v celé její kráse,“ podìlila se se svými pocity
Carmen Gabriela Bártová.
Druhým významným projektem je Turistický
informaèní systém (TIS). Jak již sám název
vypovídá, mìl by návštìvníkùm mìsta poskytnout
informace v komplexní a systematické podobì.
Obsahuje prozatím ètyøi jazykové mutace, kromì
èeštiny, angliètiny a nìmèiny funguje také v holandském jazyce. „Systém je budován jako
otevøený, takže bude možné jej rozšiøovat,

Tvùrci projektù cestovního ruchu

doplòovat èi pozmìòovat dle aktuální situace na
trhu turistických destinací a poptávky konkrétních
cílových skupin,“ uvedl vedoucí projektu a manažer ekonomického rozvoje mìsta Miroslav
Netolický a dodal: „V rámci novì uchopené
spolupráce s okolními mìsty Litomyšl, Polièka a
Svitavy budou do TIS zaøazeny také jejich nejvìtší
turistické taháky, mezi jinými jmenujme pøedevším
litomyšlský zámek. Spolupráce je nastavena na
reciproèním principu, turista se tak dozví v každém z mìst také o zajímavostech v okolí.“
V rámci projektu vznikly virtuální prohlídky
významných atraktivit mìsta, nìkteré z nich byly
pomocí laseru naskenovány do 3D prostøedí.
Stranou nezùstala ani eventová turistika, nebo
z nejvýznamnìjších akcí jako jsou Kejkle a kratochvíle nebo Biskupické kaléšek byly poøízeny
digitální záznamy. Turista tak dostane veškeré
informace opravdu jako na talíøi.
Jedním z dùležitých výstupù projektu je nový
informaèní kiosek, který naleznete vedle výlohy
Turistického informaèního centra. Infokiosek
bude pøístupný 24 hodin dennì a umožní kromì
zobrazování informací o mìstì a okolí nebo
vlakových a autobusových spojení také zjišování
informací na internetu, a to z pøedem definovaných adres. Obsluha infokiosku je velmi
jednoduchá pomocí dotykové obrazovky; prostor
pøed infokioskem je monitorován speciální
bezpeènostní kamerou.
Cílem všech realizovaných projektù v této oblasti
je zvýšit návštìvnost mìsta a podpoøit lepší
využití turistického potenciálu, který Moravská
Tøebová, jakož i celý region, bezesporu má.
Souèasnì je také cílem pøedstavit mìsto v nadcházející sezónì jako turisticky atraktivní
destinaci i vzhledem k jeho významnému jubileu,
750. výroèí od založení.
Projekt Propagaèní kampaò má hodnotu 2,2 mil.
Kè, z èehož vìtšina je pokryta z evropské dotace,
výše projektu TIS dosahuje èástky 1,2 mil. Kè,
padesát procent èiní dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Novì by mìla všechna nová opatøení a návrhy na
zlepšení fungování celého turistického sektoru
analyzovat pøipravovaná Strategie rozvoje
cestovního ruchu v Moravské Tøebové, na níž
mìsto v prosinci loòského roku získalo dotaci
z EU. Studie by mìla být hotova do konce
letošního roku.
-red-
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Informace MìÚ Mor. Tøebová
Dne 6. 12. 2006 se uskuteènilo 1. øádné zasedání
novì ustanovené Bezpeènostní rady mìsta Moravská
Tøebová (dále jen BRM), která bude v nadcházejícím volebním období pracovat v tomto složení:
Pøedseda BRM – RNDr. Josef Ošádal (starosta
mìsta Mor. Tøebová). Tajemník BRM - Karel Gregor
(odbor kanceláø starosty a tajemníka MìÚ Mor.
Tøebová). Èlenové BRM – JUDr. Miloš Izák
(1. místostarosta mìsta Mor. Tøebová); Ing. Stanislav Zemánek (tajemník MìÚ Mor. Tøebová);
pplk. Mgr. Miroslav Brandejs (øeditel OØ Policie ÈR
Svitavy); Ing. Milan Horòák (velitel HZS PU kraje
požární stanice Mor. Tøebová).
BRM je koordinaèním orgánem starosty mìsta pro
pøípravu na krizové situace. Jejím základním úkolem
je podílet se na tvorbì opatøení bezpeènostního
systému státu, zabezpeèovat koordinaci a kontrolu
opatøení k zajištìní úkolù a opatøení obrany,
bezpeènosti a ochrany obyvatel na území správního
obvodu mìsta Moravská Tøebová.
Karel Gregor, tajemník BRM Moravská Tøebová

Upozornìní
Notáøka JUDr. Šárka Navrátilová oznamuje
všem klientùm, že úøední dny v Moravské
Tøebové se od ledna budou konat každé pondìlí
9.30 – 12.00 hod. a 13.30 – 16.00 hod. v budovì MìÚ v Mor. Tøebové, T. G. Masaryka 29
v 1. patøe, dveøe è. 8, telefon 461 353 166.
V ostatní dny je notáøka k dispozici v kanceláøi
ve Svitavách, nám. Míru 42, tel. 461 532 250.

OIC bude poskytovat výpisy z katastru nemovitostí
Od 1. 1. 2007 v Obèanském informaèním centru
(OIC) na ul. Olomoucké è.o. 2 budeme poskytovat
obèanùm novou službu
„Výpis z katastru nemovitostí“. Obèan již
nebude muset jezdit pro
tento výpis na Katastrální úøad ve Svitavách. Každá výstupní
sestava je opatøena elektronickou znaèkou, èíslem
jednacím a doložkou, ve které ovìøující osoba
opatøuje vytištìnou sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený výpis z katastru nemovitostí

Èeská správa sociálního zabezpeèení upozoròuje, že
úèast osoby na dùchodovém pojištìní podle § 5 odst.
1 písm. s) zákona è. 155/1995 Sb., o dùchodovém
pojištìní, z titulu péèe o osobu èásteènì bezmocnou
starší 80 let pøichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006.
Dne 1. 1. 2007 nabývá úèinnosti zákon è. 108/2006
Sb., o sociálních službách a zákon è. 109/2006 Sb.,
kterým se mìní nìkteré zákony v souvislosti s pøijetím zákona o sociálních službách. Zmìny, které
tyto zákony pøinášejí, se dotknou i právní úpravy
dùchodového pojištìní.

Z kotelny bude fitness centrum

Sdìlení živnostenského úøadu
V souvislosti s novelou živnostenského zákona
è. 214/2006 platnou od 1. 8. 2006 došlo ke zmìnì
zaøazení nìkterých volných živností do živností
øemeslných. Podnikatelé, kteøí v rámci volné
živnosti provádìli pøed úèinností této novely malíøské, lakýrnické a natìraèské práce a také strojní a
ruèní výrobu podkov a podkování koní, mohou po
1. 1. 2007 požádat živnostenský úøad o vydání
živnostenského listu na øemeslné živnosti „Malíøství,
lakýrnictví a natìraèství“, nebo „Podkováøství“.
Pokud o tuto zmìnu sami nepožádají, bude jim
provedena transformace automaticky pøi ohlášení
první zmìny údajù uvedených v jejich živnostenském listì. Tato transformace nepodléhá žádným
správním poplatkùm. Bližší informace Vám podají
pracovníci obecního živnostenského úøadu.
Mgr. Josef Šmíd,
vedoucí odboru živnostenského úøadu

pak nabývá právní sílu veøejné listiny (ve smyslu
zákona 81/2006 Sb. z 10. 2. 2006, kterým se mìní
zákon è. 365/2000 Sb., o informaèních systémech
veøejné správy a o zmìnì nìkterých dalších zákonù,
ve znìní pozdìjších pøedpisù). Výstupy jsou
poskytovány z centrální databáze informaèního
systému katastru nemovitostí (ISKN) v rozsahu celé
ÈR.
Cena vydaného výpisu je dána zákonem è. 634/2004
Sb., o správních poplatcích ve znìní pozdìjších
pøedpisù a je stanovena ve výši 50 Kè za každou
stranu výpisu.
Ing. Pavel Šafaøík, vedoucí odboru vnitøních vìcí

Péèe o osobu èásteènì bezmocnou starší 80 let

Na prosincovém jednání zastupitelstva mìsta
zastupitelé odsouhlasili prodej kotelny na sídlišti
Západní. Se zajímavým nápadem a nejvyšší cenovou
nabídkou pøišel Jan Frýdek, který by v prostorách
kotelny chtìl vybudovat fitcentrum se soláriem.
Objekt kotelny byl prodán za 777.777 Kè. „Do
smlouvy dáme dvì podmínky. První je zajištìní
pøedkupního práva mìsta v pøípadì dalšího prodeje.
Druhým požadavkem je, že v objektu nebude restauraèní zaøízení, protože jeho provoz by rušil okolní
nájemníky,“ uvedl starosta mìsta Josef Ošádal.

Nový majitel chce kotelnu pøestavìt na fitness
centrum a tìlocviènu pro tréninky kulturistù.
„Vìøím, že obyvatelé sídlištì nové využití kotelny
pøivítají, protože v této lokalitì žádné sportovní
zaøízení není a lidé musí docházet až do centra
mìsta,“ dodal starosta.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
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pøíznivý zdravotní stav svojí závažností nedosahuje
stupnì závislosti II, nejsou od 1. 1. 2007 úèastny
dùchodového pojištìní.
Osobám peèujícím ke dni 31. 12. 2006 o èásteènì
bezmocnou osobu starší 80 let lze doporuèit, aby
navázaly kontakt s okresní správou sociálního
zabezpeèení pøíslušnou podle místa jejich bydlištì.
Tam jim budou poskytnuty podrobnìjší informace
týkající se dopadù neúèasti na pojištìní na jejich
budoucí dùchodové nároky, pøípadnì jim bude
nabídnuta možnost podání pøihlášky k úèasti na
dobrovolném dùchodovém pojištìní podle § 6
odst. 2 zákona è. 155/1995 Sb. Zároveò s nimi bude
vyøešena i otázka možného vydání rozhodnutí
o dobì a rozsahu péèe o èásteènì bezmocnou osobu
starší 80 let pro období do 31. 12. 2006.
Mgr. Irena Škadrová,
vedoucí odboru sociálních vìcí a zdravotnictví

Nová vyhláška

Od tohoto data pøestává být pojem „bezmocnost“
souèástí èeského právního øádu a pro ekvivalentní
situace je nahrazen pojmem „závislost“, ve smyslu
ust. § 8 zákona è. 108/2006 Sb. Zákon rozdìluje
závislost podle míry její intenzity do 4 stupòù.
Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona
è. 108/2006 Sb., se osoby, kterým ke dni 1. 1. 2007
náleželo zvýšení dùchodu pro èásteènou bezmocnost, považují od tohoto data za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).
Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona
è. 155/1995 Sb., ve znìní zákona è. 109/2006 Sb.,
jsou úèastny dùchodového pojištìní pouze osoby
peèující osobnì o osobu, která je závislá na péèi jiné
osoby ve stupni II (støednì tìžká závislost) nebo ve
stupni III (tìžká závislost) anebo stupni IV (úplná
závislost). Osoby, které peèují o osoby, jejichž ne-

Od 1. 1. 2007 nabývá úèinnosti nová obecnì závazná vyhláška mìsta Moravská Tøebová è. 4/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, kterou na svém
zasedání dne 11. 12. 2006 schválilo zastupitelstvo
mìsta Moravská Tøebová. Sazba poplatku pro rok
2007 èiní 456 Kè. Poplatek lze opìt složit v hotovosti do pokladny Obèanského informaèního
centra (OIC) se sídlem na ul.Olomoucká è.o. 2 nebo
do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního
hospodáøství. Také je možné se na tato místa
dostavit a vyzvednout si složenku k úhradì poplatku.
Poplatek je možno uhradit bezhotovostnì na úèet
mìsta Moravská Tøebová vedeného u Komerèní
banky a.s., èíslo úètu 19-1929591/0100 nebo u Èeské spoøitelny a.s., è.úètu 19-1283386349/0800. Pøi
této formì úhrady si však musí poplatník (popø.
zástupce poplatníkù) pøedem vyžádat èíslo variabilního symbolu na odboru majetku mìsta a KH,
v Obèanském informaèním centru nebo na odboru
finanèním. Požádat o pøidìlení variabilního symbolu
lze osobnì, telefonicky (tel. 461 353 111) nebo
elektronickou poštou (adresa: posta@mtrebova.cz). Poplatníci, kteøí platili poplatek za odpad v roce
2006 pøevodem z úètu, mohou využít již pøidìlený
variabilní symbol i pro rok 2007.
Zbývající ustanovení vyhlášky se nemìní.
Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství

Z jednání zastupitelstva mìsta ze dne 11. 12. 2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo:
ü Výši náhrady ušlého výdìlku neuvolnìným
èlenùm Zastupitelstva mìsta Moravské Tøebové,
kteøí nejsou v pracovním nebo jiném obdobném
pomìru, v souvislosti s výkonem jejich funkce na
rok 2007 èástkou 100,- Kè/1 hod.
ü Obecnì závaznou vyhlášku è. 4/2006 mìsta
Moravská Tøebová o místním poplatku za provoz
systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù.
Zastupitelstvo mìsta vzalo na vìdomí:
ü
Informaci starosty mìsta o pokraèování
spolupráce mìst okresu Svitavy v oblasti rozvoje
turistického ruchu navazující na práce v ukonèeném integrovaném projektu Rozvoj cestovního
ruchu Èeskomoravského pomezí.
ü Výsledek jednání s Ing. Tomášem Kolkopem

ve vìci vlastnictví pozemku p.è. 935 na ul.
Lázeòské v Moravské Tøebové.
ü Stanovenou cenu vodného ve výši 22,80 Kè/
1 m2 vèetnì DPH od 1.1.2007.
Zastupitelstvo mìsta doporuèilo:
ü Radì mìsta zøídit jako kontrolní orgán pøi
Technických službách M.T. s.r.o. dozorèí radu.
Zastupitelstvo mìsta zvolilo:
ü Ing. Pavla Brettschneidera èlenem Rady
mìsta Moravská Tøebová.
ü Ing. Václava Maèáta pøedsedou výboru zastupitelstva mìsta pro strategický rozvoj mìsta
Zastupitelstvo mìsta potvrdilo:
ü Ing. Miloše Mièku ve funkci pøedsedy finanèního výboru zastupitelstva mìsta.
Úplné znìní usnesení ZM je k dispozici
na sekretariátì starosty mìsta
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Informaèní centrum má nového provozovatele
Od 1. 1. 2007 nastoupí na místo nové provozovatelky TIC v Moravské Tøebové Ester Tesolin. Ve výbìrovém øízení vyhrála pøevážnì díky svým odborným
a jazykovým znalostem. Mluví ètyømi svìtovými
jazyky – italsky, anglicky, nìmecky a francouzsky
a v oblasti cestovního ruchu se pohybuje jako ryba
ve vodì.

V Itálii vystudovala Støední odbornou školu, obor
cestovní ruch. Praxi v tomto oboru sbírala v Itálii a

v Nìmecku, kde dlouhodobì pobývala. V roce 1998
se vrátila do Èeské republiky a nastoupila v Praze na
místo odborného referenta pro spoleènost AIMS
International. Její pracovní náplní byla organizace
kongresù a konferencí pro farmaceutickou firmu.
Od roku 2004 provozuje v Moravské Tøebové vlastní podnikatelskou èinnost se zamìøením na výuku
jazykù, pøekladatelství a tlumoèení a na provoz cestovní agentury. Jak sama øíká, chce se po nástupu
na novou funkci plnì vìnovat pouze TIC. „Mám
s ním velké plány, chtìla bych, aby naše TIC získalo
certifikaci a dostalo se z kategorie místní na regionální. Mým velkým vzorem je TIC v Litomyšli, které
bylo vyhlášeno jako nejlepší informaèní centrum
v ÈR,“ øíká Ester Tesolin a dodává: „Mám v hlavì
samozøejmì další nápady, které bych chtìla uskuteènit, ale kategorizace TIC je pro mì prioritní úkol.“
TIC v Moravské Tøebové nepatøilo mezi nejlepší
a dá se øíct, že jeho povìst nebyla zrovna nejlepší.
„Vìøím, že se s pøíchodem nové provozovatelky
povìst TIC v Moravské Tøebové zlepší,“ vysvìtluje
starosta Josef Ošádal.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)

Oslavy 750. výroèí od založení
mìsta Moravská Tøebová
V roce 2007 bude naše mìsto slavit 750 let od
svého založení. Myslím si, že se obèané i návštìvníci mìsta mají na co tìšit. Oslavy jsme
zahájili již o silvestrovské
pùlnoci na námìstí T.G.M
hymnou, pøípitkem a ohòostrojem. Zaznìla poprvé znìlka
oslav od frontmana skupiny
Èechomor, Karla Holase, která
nás bude provázet celý rok.
Máme nové logo mìsta od Františka Žáèka, které
naše oslavy bude dotváøet.
Do celého roku oslav budou zahrnuty pravidelné
kulturní, sportovní, spoleèenské i vzdìlávací akce.
Napøíklad mohu jmenovat tradièní dálkový

pochod Vandr skrz Maló Hanó, který se bude
konat jubilejnì po ètyøicáté. Urèitì výbornou
úroveò bude mít soutìž sborového zpìvu
Moravskotøebovské arkády, Kejkle a kratochvíle
a další plánované akce.
Hlavní termín oslav je naplánován na 15. a 16.
èervna. Pozváni jsou významní hosté, mimo jiné
slavní moravskotøebovští rodáci nebo bývalí
obèané. Chystá se vystoupení známých umìlcù
a souborù, urèitì se máme všichni na co tìšit.
Doufám, že tento významný rok zùstane v myslích
každého z nás a ještì dlouho poté bude na co
vzpomínat.
Váš starosta Josef Ošádal.

Prùzkumy spokojenosti s poskytovanými
službami na mìstském úøadì
Mìstský úøad Moravská Tøebová zahájil pravidelné
sledování, jak se mu daøí plnit jeho hlavní cíl, tedy
zvyšování kvality služeb poskytovaných veøejnosti.
Tento úkol vyplynul z probíhajícího sebehodnocení
úøadu dle celoevropsky platných kriterií v rámci
projektu Implementace modelu CAF do organizací
územní veøejné správy.
Jedním ze zpùsobù, jak ovìøovat úroveò naší práce,
je zjišování názorù našich klientù pøímo na úøadì,
ale i hodnocení práce úøadu èleny zastupitelstva
mìsta a starosty správního obvodu. V roce 2006
byly provedeny 3 ankety spokojenosti obèanù s prací
úøadu s tím, že tito byli pøi odchodu z úøadu
požádáni o oznámkování své spokojenosti se
zpùsobem vyøízení své záležitosti. Hodnocení mohli
provést známkami 1 (velmi spokojen) až 5 (velmi
nespokojen).
Dále se mohli vyjádøit ke konkrétním pracovníkùm,
uvést své námìty, kritiku, pochvaly. Osloveni byli
v pøíslušné dny témìø všichni odcházející,
odpovìdìlo celkem 236 oslovených, ale èást
tázaných nebyla ochotna odpovídat.
O obdobné hodnocení byli požádáni èlenové
zastupitelstva mìsta, kteøí formou dotazníku hodnotili jednání a vystupování úøedníkù a odbornost a
kvalitu podkladù pøedkládaných zastupitelùm pro
jednání rady a zastupitelstva mìsta. Starostové obcí
správního obvodu Moravsko-tøebovska hodnotili
vedle jednání a vystupování úøedníkù také kvalitu
poskytovaných služeb v rámci výkonu státní správy
a termínovost a rychlost plnìní požadavkù.
Návratnost dotazníkù byla shodná u èlenù zastupitelstva i starostù z 21 oslovených vrátilo dotazníky 7.

V následující tabulce jsou uvedeny souhrnné výsledky výše uvedených prùzkumù:
Odbory mìstského úøadu
obèanù

Prùmìrná známka
èlenù zastup. starostù obcí

Odbor dopravy
1,45
1,25
1,76
Odbor finanèní
2,33
1,36
2,00
Odbor investièního a regionálního rozvoje
2,60
1,64
1,28
Odbor kanceláø starosty a tajemníka
1,21
1,58
1,62
Odbor majetku mìsta a komunálního hospodáøství
2,54
2,03
1,89
Odbor obecní živnostenský úøad
1,43
1,08
1,55
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
1,89
1,23
1,30
Odbor školství a kultury
1,80
1,68
1,75
Odbor vnitøních vìcí 1,48
1,55
1,43
Odbor výstavby a územního plánování
1,50
1,44
1,14
Odbor životního prostøedí
1,50
1,64
1,55
Mìstský úøad celkem 1,62
1,52
1,54
Výsledky prùzkumù jsou významnými podklady pro
zlepšování kvality poskytovaných služeb mìstského
úøadu.
Prùzkumy budou v roce 2007 pokraèovat se snahou
zamìøit se na konkrétní pracovištì, pøípadnì konkrétní pracovníky.
Ing. Stanislav Zemánek,
tajemník mìstského úøadu
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Sedmý radní
je zvolen
Na jednání zastupitelstva mìsta dne 11. 12.
2006 byl zvolen poslední èlen rady mìsta. Stal
se jím Ing. Pavel Brettschneider ze SNK
Evropští demokraté, pro
nìhož tajnou volbou hlasovalo 14 zastupitelù a který tak porazil druhého jmenovaného kandidáta na radního mìsta Ing. Miroslava
Krejèího z KSÈM.
Brettschneider ve funkci
radního mìsta tak setrvává
tøetí volební období. „Nabídku na funkci
radního mìsta jsem pøijal rád, i když vím, že to
nebude pøi rozhodování o záležitostech mìsta
jednoduché. Ale budu se rozhodovat tak, aby
to vždy bylo co nejvíce ku prospìchu mìsta,“
sdìlil Brettschneider.
Pavlína Horáèková,
tisková mluvèí mìsta

Renesanèní perla
Moravské Tøebové
již nebude zahalena tmou
Pryè jsou ty doby, kdy se dominanta
Moravské Tøebové, zámek, pravidelnì
každý den halila do tmy. Dne 29. 11. 2006
se v 16 hodin poprvé rozzáøil ve své plné
kráse.
„K 30. listopadu byla na zámku a jeho
nádvoøí dokonèena instalace osvìtlení. Jde
o poslední teèku za rekonstrukcí zámeckého nádvoøí,“ uvedla Eva Štìpaøová z odboru investièního a regionálního rozvoje
mìsta.
A právì díky osvìtlení prostoru hlavního
nádvoøí bude umožnìno poøádat kulturní a
spoleèenské akce nejen ve dne, ale také ve
veèerních hodinách. Další lahùdkou je
nasvícení zámku z jeho jižní strany, èímž
bude krásná renesanèní budova vèetnì její
arkádové vìže viditelná dokonce až ze
silnice I/35.
Náklady na práci a dodávku materiálu
(elektropøípojku, kabelové rozvody,
osazení zemních svítidel i svítidel na
støechách, kašnì i vìži) si vyžádaly
706.570 Kè.

Celá rekonstrukce hlavního zámeckého
nádvoøí byla uskuteènìna díky nemalé
pomoci Regionálního programu podpory
rozvoje hospodáøsky slabých a strukturálnì postižených regionù z Ministerstva pro
místní rozvoj, odkud byla získána polovina
finanèních prostøedkù. Celkovì si tedy
pøestavba vyžádala 3.200.000 Kè.
Eva Rothová,
externí spolupracovnice redakce MTZ
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MATRIKA
Vítání:
Prosinec:
Sòatky:
Listopad:
Prosinec:

Aneta Hladíková M.T.
Antonín Bock - Sidónia
Kovácsová M.T. - Slovensko
Jaroslav Vrba - Jitka Moravcová
oba M.T.
Riccardo Tesolin - Klára
Danielová oba M.T.
Radim Petr - Marie Horálková
oba Rychnov

9. 12. 2006 Korálová svatba /po 35 letech/
manželù Pavly a Vlastimila
Horských ze Starého Mìsta.
29. 12. 2006 Zlatá svatba – do dalších let
hodnì zdraví, štìstí a pohody
manželùm Boženì a Arnoldovi
Humbrichovým pøejí dìti
Pavel, Dana a Jiøina s rodinami.

Kolik nás je
V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové bylo k 30. 11. 2006 vedeno celkem 11 190
obèanù ÈR, z toho 49 cizincù s povolením
k trvalému pobytu na území Èeské republiky.
Za mìsíc listopad se v Moravské Tøebové
narodilo 5 dìtí, zemøelo 13 obèanù, pøistìhovalo se 16 obyvatel a odstìhovalo 23 obèanù.

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

Havárie s tìžkým zranìním
Pøi dopravní nehodì dne 23. 11. si dvaatøicetiletý øidiè z Èeského Krumlova zpùsobil
tìžké zranìní. Øidiè pod vlivem alkoholu
nezvládl øízení vozidla Peugeot pøi jízdì v Jaromìøicích, kde narazil pøední èástí vozidla do
stìny Restaurace V Zatáèce. Podezøelý odmítl
dechovou zkoušku i odbìr krve na alkohol. Na
vozidle vznikla škoda 10.000 Kè. Vìc nadále
šetøí skupina dopravních nehod Policie ÈR
Svitavy.
Zlomil sousedovi èelist
Radikálnì se rozhodl øešit sousedské spory
v Jevíèku ètyøiatøicetiletý muž z Blanska. Dne
23. 11. odpoledne napadl ètyøiapadesátiletého
souseda pøímo ve dveøích jeho domu.
Poškozeného udeøil pìstí do hlavy a do
oblièeje, èímž mu zpùsobil zlomeninu dolní
èelisti s pøedpokládanou dobou léèení 6 týdnù.
Muž je podezøelý z trestného èinu ublížení na
zdraví.

MÌSTSKÁ POLICIE – LINKA 156
Zahradnická 21, Moravská Tøebová
Tel.: 461 312 436, mobil: 604 611 973
e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
kontakt: str. František Juriš, povìøený øízením MìP
Provozní doba:
nepøetržitý provoz mimo nedìle od 7:00 - 19:00 hod.

Statistika za období 15. 11. – 14. 12. 2006
16. 11. v 13:00 hod. pøijala hlídka MP oznámení o dopravní nehodì na ul. Brnìnské. Zde
nepozorná øidièka srazila na pøechodu školaèku. Po pøíjezdu na místo hlídka zabezpeèila
místo dopravní nehody, vyrozumìla RZS a
regulovala dopravu do pøíjezdu nehodového
výjezdu PÈR.
17. 11. v 22:00 hod. zasahovala hlídka MP
v domì na ulici Dukelské. Zde chtìl své
pøíbuzné navštívit podnapilý muž. Rodina ho
odmítla vpustit do domu, jelikož se choval
agresivnì a vyhrožoval. Nakonec byl hlídkou
MP pøedveden na PÈR.
20. 11. v 17:00 hod. byla na køižovatce u hotelu Morava nalezena opilá žena. Ta ležela
zranìná ve vozovce. Na místo byla pøivolána
RZS a žena byla pøevezena do nemocnice ve
Svitavách. Pøípad byl oznámen i Policii ÈR.
21. 11. v 12:45 hod. pøijala hlídka oznámení
od pracovnic Kulturních služeb mìsta, že v budovì muzea, na schodech vedoucích na pùdu,
spí muž. Hlídka na místì nalezla bezdomovce,
který v budovì hledal úkryt. Bylo mu domluveno a muž byl vykázán z budovy.
23. 11. hlídka pøevezla do psího útulku ve
Vendolí psa, který zmatenì pobíhal po námìstí
a ohrožoval kolemjdoucí obèany.
25. 11. v 13:00 hod. byla hlídka MP pøivolána
do budovy sociální ubytovny na ulici Josefské.
Zde došlo ke rvaèce mezi nájemníky. Jeden
z úèastníkù bitky byl pøevezen RZS do
nemocnice ve Svitavách.
V 22:55 hod. byl hlídkou MP pøistižen na ulici
9. kvìtna mladík, který pøevrátil kontejner na
sklo a ponièil dopravní znaèení. Jelikož šlo
o podezøení z trestné èinnosti, byl tento vandal
pøedán k doøešení na OO PÈR.
30. 11. v 10:30 hod. byl na ulici Brnìnské
nalezen muž ze sociální ubytovny. Toho pøe-
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mohl alkohol a musel být hlídkou pøevezen na
soc. ubytovnu.
V 22:30 hod. øešila hlídka MP skupinu
mladíkù, kteøí rušili noèní klid na ulici Krátké.
2. 12. v 11:50 hod. byla hlídka MP pøivolána
do hospody U Billa na ul. Cihláøovu. Zde
podnapilý host vykopl sklenìnou výplò u dveøí.
4. 12. v 18:30 hod. byla hlídka MP pøivolána
pracovnicí Kulturních služeb mìsta do budovy
muzea. Zde byl pod pódiem nalezen mentálnì
postižený muž. Hlídka zjistila totožnost muže
a pøedala ho rodinì.
5. 12. ve veèerních hodinách øešila MP skupinky mládeže házející petardy na sídlišti
Západní.
11. 12. v 11:50 hod. pøijala hlídka MP
oznámení o psu, který pobíhal v husté mlze po
mostì silnice 1/35 u Linhartic a ohrožoval
dopravu. Pes byl hlídkou odchycen a umístìn
v kotci MP. O psa se pozdìji pøihlásila
majitelka.
13. 12. v 14:45 hod. byla hlídka MP pøivolána
do hotelu Morava. Zde podnapilý host urážel
obsluhu, ohrožoval hosty a rozbil sklenìnou
výplò dveøí. Výtržník byl pøevezen k doøešení
na OO PÈR.
14. 12. po telefonickém upozornìní znemožnila hlídka v 03:50 hod. odjet s os. vozidlem
opilému muži od domu na ulici Ztracené.
Pøedáno PÈR.
strážník František Juriš

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

Kam s vánoèními stromky?
Technické služby mìsta žádají obèany, aby
uschlé vánoèní stromky shromažïovali u kontejnerù nebo u vìtších sbìrných míst. Úklid
a svoz bude øešen 2, 3 svozy v lednu.
Za Technické služby Moravská Tøebová s.r.o.
Gabriela Horèíková, jednatel

Úspìch mìstské policie
Dne 29. 11. v 1 hodinu ráno nahlásila
devìtadvacetiletá žena z Moravské
Tøebové policistùm z obvodního oddìlení
v Moravské Tøebové, že se její desetiletý
syn od tøí hodin odpoledne nevrátil domù.
Policisté spolu se svitavskými kriminalisty
okamžitì vyhlásili po chlapci pátrání.
V 01:30 hod. byla hlídka MP požádána
PÈR o spolupráci. Po celonoèním pátrání
byl chlapec nalezen následující den
strážníkem MP Jaroslavem Øezníèkem.
„Bylo kolem druhé hodiny ranní, když
jsem ho našel na parkovišti mezi auty.
Chlapec ležel na zemi a snažil se tu
pøespat, musela mu být hrozná zima,“
uvedl Øezníèek. Zmrzlého chlapce si hned
pøevzali rodièe. Dùvody jeho útìku z domu jsou pøedmìtem dalšího šetøení.
Okradení senioøi
Dne 13. 12. po poledni vešli bez pozvání
nezamèenými dveømi rodinného domu v Kunèinì tøi ženy tmavší pleti. Pìtaosmdesátiletého
majitele domu a jeho manželku žádali o jídlo.
Zatímco žena chystala jídlo, podezøelé rozptýlily mužovu pozornost a v nestøežené chvíli
odcizily z ložnice domu pokladnièku,
v níž byly dvì vkladní knížky a 8.000 Kè
v hotovosti. Policisté po vìcech i dosud
neznámých pachatelkách nadále pátrají.

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2006
jsme vzpomnìli nedožité
36. narozeniny
pana Radka Schustera
z Moravské Tøebové.
Vzpomíná
zarmoucená rodina
a kamarádi.

Kvalita pitné vody
Legislativní požadavky na kontrolu a kvalitu pitné vody zahrnují mimo jiné i povinnost sledování koncentrací pesticidních
látek ve vodì dodávané do veøejného
vodovodu. Pesticidy pøedstavují rozsáhlou
skupinu látek urèenou k hubení rùzných
škùdcù a plevelných rostlin. Jejich úèinek
na zdraví je velmi rùznorodý, nìkteré
pesticidy jsou prakticky netoxické, jiné
vysoce toxické.
Vzhledem k široké škále pesticidních látek
se v souladu s legislativním pøedpisem
stanovují pøi bìžné kontrole pitné vody
pouze pesticidy s pravdìpodobným
výskytem v daném vodním zdroji. Výbìr
sledovaných pesticidù tudíž musí vycházet
z informací o nakládání s pesticidními
látkami v ochranném pásmu vodního
zdroje, pøíp. v pøedmìtné lokalitì.
Základní rozsah pesticidních látek analyzovaných v rámci pravidelné kontroly
jakosti pitné vody byl stanoven ve spolupráci se Státní rostlinolékaøskou správou
a odborem životního prostøedí MìÚ.
Výsledky kontrolních rozborù pitné vody
v Moravské Tøebové dosud nepotvrdily
v žádném pøípadì kontaminaci pitné vody
pesticidními látkami (koncentrace pod
mezí stanovitelnosti).
VHOS
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Vedení mìsta si rozdìlilo kompetence
Hlavní zmìnou na radnici oproti minulému
volebnímu období je velmi úzká, kvalitní a efektivní
týmová spolupráce. Základem týmu by mìli být
starosta a místostarostové, dalšími èleny potom
tajemník MÚ, vedoucí odborù a èlenové rady.
Pøi rozdìlování kompetencí starosty a místostarostù
zastupitelé respektovali schopnosti, odborné znalosti
a praktické zkušenosti jednotlivých èlenù tohoto
základního týmu.

RNDr. Josef Ošádal
Starosta Josef Ošádal bude mít pro toto volební
období na starosti úkoly v oblasti ekonomického
rozvoje, financování a hospodaøení mìsta, spolupráce s finanèním výborem zastupitelstva, zdravotnictví, vodovody a kanalizace, mìstský informaèní
systém, životní prostøedí, kontakty s partnerskými
mìsty a kulturu. "Jsem velmi rád, že se mohu zapojit
do pøipravovaných oslav mìsta. Celý rok 2007 bude
mìsto ve slavnostním a budeme spoleènì slavit 750
let od jeho vzniku. Pøípravy s tímto výroèím jsou
opravdu velmi zajímavé. Program bude pestrý a
bohatý," uvedl starosta Josef Ošádal.

JUDr. Miloš Izák

Mezi kompetence místostarosty Miloše Izáka budou
patøit oblasti správy majetku mìsta, bytová politika,
sociální politika a nezamìstnanost, školství a mládež, doprava a dopravní obslužnost a veøejný
poøádek a kriminalita.
"Mojí prioritou je boj s kriminalitou a zajištìní
veøejného poøádku ve mìstì a toto chci podpoøit jak
personálnì, tak i technicky. Boj s kriminalitou a
ochrana veøejného poøádku se musí stát zájmem
nejen bezpeènostních složek, ale všech obèanù
mìsta," øekl Miloš Izák.
Druhý neuvolnìný místostarosta Václav Maèát bude
po dobu ètyø let spravovat oblasti strategického a
investièního rozvoje mìsta, sportu, rozvoje turistického ruchu a podpory podnikání. "Máme zámìr
zpracovat dlouhodobì na koncepci rozvoje ve všech
uvedených oblastech. Základem pøitom bude nový
strategický plán rozvoje mìsta. Není možné pøitom
zapomínat na systematickou péèi o souèasný majetek
a vybavenost mìsta. Je tøeba vèas zabránit hrozícím
haváriím ve školách, školkách i dalších zaøízeních.
V krátké dobì bude vypracován v rámci strategického plánu rozvoje mìsta, plán projektù na období
2007–2015. Pro realizaci všech zámìrù je tøeba
maximálnì využít možnosti dotací z nejrùznìjších
programù a grantù a s tím dobøe sladit úvìrovou
politiku mìsta," informoval Václav Maèát.
V nejbližší dobì èekají nové vedení mìsta akce jako
napøíklad rekonstrukce topení ZŠ na Palackého ulici,
vestavba šaten pro atletický stadion do objektu
bývalé kotelny, zpracování projektu kanalizace
Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ÈOV. Dále je
podána žádost o dotaci na MŠMT na stavbu
východní tribuny zimního stadionu.
Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta
(red. upraveno)

Ing. Václav Maèát

ZŠ Palackého a její Den otevøených dveøí
Už podruhé probìhl na ZŠ Palackého Den
otevøených dveøí. Tentokrát se škola otevøela široké
veøejnosti 22. 11. 2006. Hlavním zámìrem bylo, aby
se všichni, kdo mají zájem o dìní ve škole, o to, jak
se mìní vybavení uèeben a jak probíhá výuka, mohli
podívat do prostor školy. Hlavní podíl na pøípravì
této akce mìl tentokrát 1. stupeò. Vyuèující krásnì se
svými žáèky nazdobili tøídy a pøipravili tak
návštìvníkùm pøíjemné prostøedí. Žákynì a žáci 9.B
se starali o hosty a provázeli je po jednotlivých
uèebnách. A jak probíhal tento tradiènì pøíjemný
den? Bìhem celého dopoledne proudily do školy
desítky rodièù, prarodièù, jiných rodinných
pøíslušníkù, ale i náhodných zájemcù, kteøí byli
zvìdavi, jak probíhá skuteèná výuka. Mohli totiž
nahlédnout pøímo do vyuèování. Letos se jim mohli
pøedvést prvòáci, kteøí za tak krátkou dobu, po
kterou chodí do školy, už nacvièili spoleèné zpívání
– 1.A s paní uèitelkou L. Èápovou. 1.B pod vedením
pana uèitele J. Jarùška zapískala své první
skladbièky na flétny. A protože na návštìvu pøišly
i dìti z mateøských školek, nechybìla ani spoleèná
vystoupení našich prvòákù se „školáky“. Velkým
lákadlem pro vìtšinu návštìvníkù byla multifunkèní
uèebna s letos novì instalovanou interaktivní tabulí.
Paní uèitelka J. Valentová v ní pøedvedla vzorovou
hodinu geometrie pro 7. roèník. Uèebna pak byla
k dispozici všem, kdo si chtìli funkce interaktivní
tabule vyzkoušet. Tato, mimochodem, netradiènì
vymalovaná místnost, zaujala i pana starostu Josefa
Ošádala. Ten totiž spoleènì pøijal pozvání na tento
den a pøišel spoleènì se svou tiskovou mluvèí. Naši
mladí novináøi z redakèní rady školního èasopisu se

jich také zeptali na jejich dojmy. Plno bylo tradiènì
na bazénu, v tìlocviènách, kde se soutìžilo. Budoucí
školáci si mohli dokonce zkusit nést tácky ve školní
jídelnì, což bývá pro prvòáky zpoèátku školního
roku tvrdým oøíškem. Lákala i uèebna výpoèetní
techniky i další odborné uèebny. I odpoledne byla
školní budova otevøena veøejnosti po urèitou dobu
pøed tøídními schùzkami, které probìhly týž den na
2. stupni.
A co napsat závìrem? Byl to pìkný den. Žáèci,
zvláš ti malí, vidìli rádi své rodièe ve škole, ve své
tøídì. Rodièe byli spokojeni, když vidìli své dìti
pracovat v pìkném prostøedí. A uèitelé? Ti byli
potìšeni velkým zájmem o školu z øad rodièù, veøejnosti i mìsta v osobì pana starosty.
ZŠ Palackého

Výzva
Vláda Èeské republiky v prohlášení z 24. 8.
2005 vyjádøila své hluboké uznání antifašistùm
z øad nìkdejších èeskoslovenských obèanù,
zejména nìmecké národnosti, a omluvila se tìm
z nich, kteøí byli po skonèení druhé svìtové
války postiženi v souvislosti s opatøeními proti
tzv. nepøátelskému obyvatelstvu.
V souladu s tímto usnesením se v souèasné dobì
rozebíhá dokumentaèní projekt, jehož hlavním
øešitelem je Ústav pro soudobé dìjiny Akademie
vìd Èeské republiky. Úkolem projektu je
zmapovat historii odpùrcù nacismu, doplnit
jejich evidenci, nashromáždit vìrohodná svìdectví o jejich životì a boji.
- Patøíte mezi antifašisty? Jste pøíbuzní nebo
známí takových osob?
- Máte k dispozici zajímavá svìdectví o jejich
èinnosti, popø. fotografie èi jiné dokumenty?
Ozvìte se nám!
Uvítáme každou pomoc, která napomùže
doplnit historický obraz.
Ústav pro soudobé dìjiny Akademie vìd ÈR
Vlašská 9, 118 40 Praha 1
Tel.: 257 531 122, fax: 257 532 553,
e-mail: antifa@usd.cas.cz, www.usd.cas.cz,
http://zapomenutihrdinove.cz

Závìreèná etapa výstavby mìstského
rozhlasu - Systém VISO 2002
Systém VISO 2002 (Varovný a informaèní systém
obyvatelstva) slouží k souèasnému zvukovému
vyrozumìní obyvatelstva dané lokality. Výstavba
systému byla zahájena v roce 2002 a byla rozdìlena
na etapy. V letošním roce byla ukonèena poslední
etapa výstavby informaèního systému, a to v èásti
obce Sušice a Boršov. Bylo celkem instalováno 21
bezdrátových hlásièù – z toho 11 v èásti obce
Boršov, 7 v Sušicích a 3 v okrajových èástech
pøedmìstí.
Celý systém byl napojen na kanál JSVV CAS jednotný systém varování a vyrozumìní obyvatelstva, obsluhovaného Hasièskou záchrannou službou.
Upozoròujeme obèany, že stejnì jako se každou
první støedu v mìsíci provádí kontrola sirén
jejich spuštìním, bude tato kontrola probíhat
i u tohoto systému spuštìním sirény a poté
hlášením, že probìhla zkouška systému.
VISO 2002 je také napojen na kanál GSM/VTS, kdy
v pøípadì krizového stavu je možnost provést
hlášení z veøejné telefonní sítì nebo z mobilního
telefonu a jednotlivé hlásièe disponují záložními
zdroji tak, aby byl zajištìn plný provoz zaøízení
pøi výpadku dodávky elektrické energie na dobu
72 hodin.
Ing. Pavel Šafaøík, vedoucí odboru vnitøních vìcí

Výzva pro poøadatele akcí
Vyzýváme všechny poøadatele vìtších kulturních, sportovních, spoleèenských èi vzdìlávacích akcí, aby nahlásili do 10. 1. 2007
termíny konání svých akcí, a to z dùvodu pøípravy celoroèního programu oslav 750. výroèí
od založení mìsta Moravská Tøebová.
Kontakt: zpravodaj@mtrebova.cz

Stacionáø pro mentálnì a zdravotnì postižené
Již dva mìsíce je v plném provozu denní stacionáø
pro zdravotnì a mentálnì postižené, který vznikl za
finanèní podpory Evropské unie a státního rozpoètu
ÈR. Stále se setkáváme s tím, že obèané neví pøesnì,
o jaké zaøízení se vlastnì jedná. Nìkdo si jej plete
s hospicem, klubem, eventuálnì s ústavním zaøízením. Název stacionáø vychází z právní úpravy
zákona o sociálních službách. Je to zaøízení, které
poskytuje služby dospìlým klientùm pøedevším s
men-tálním èi zdravotním postižením, kteøí pro svùj
handicap museli trávit èas každý den doma s malou
nadìjí na uplatnìní na trhu práce. V souèasné dobì
dochází do stacionáøe 10 klientù. Dne 5. 12. 2006 se
uskuteènila ve stacionáøi Domeèek mikulášská

besídka, které se zúèastnily studenky Integrované
školy /obor krejèová/ s paní uèitelkou Èástkovou,
které nám našily textilní vybavení, návštìvou poctil
stacionáø také starosta Josef Ošádal a místostarosta
Václav Maèát. Klienti za pomìrnì krátkou dobu
nacvièili vánoèní hudební pásmo pod vedením paní
Dosedìlové, s kterým vystoupili též v kapli Domova
dùchodcù v Mor. Tøebové. Dìkujeme všem, kteøí se
jakýmkoli zpùsobem podíleli na èinnosti našeho
stacionáøe Domeèek, a také našim partnerùm
Speciální škole /p. Baslerové, p. Muselíkovi,…/
Kontakt – stacionáø: 461 310 627
Gita Horèíková, øeditelka
Ludmila Dostálová, vedoucí
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová

Pokud nedovede zpívat, jste mezi tuèòáky
z arktických plání nikým. Tuèòák Brumla je
bohužel tím nejhorším zpìvákem na celém
širém svìtì. Co mu však chybí tuhle,
nechybí mu támhle. Je totiž skvìlý taneèník.
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,-

KULTURNÍ CENTRUM

tel.: 461 311 127 fax: 461 544 287
e-mail: kultura@ksmt.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14.00–19.00, ètvrtek: 9.00–12.00 hod.
+ vždy hodinu pøed zaèátkem pøedstavení
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
10. 1. støeda

Asterix a Vikingové
V Gálii nastala velká událost: právì pøijel
Znièehonix, šéfùv synovec! A Asterixovi a
Obelixovi je pøidìlen nemožný úkol – uèinit
z nìj pravého muže. Pod arogantním
zevnìjškem mìstského kluka se však skrývá
ustrašené kuøe a tvrdý trénink, kterého se mu
dostává, pár vìcí zmìní…
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 60,-

Divadlo
27. 1. sobota
Prázdniny snù
Jacgues Perthuis a jeho žena Dominique
pøijíždìjí brzy ráno do vily na Azurové
pobøeží, kterou si s pøáteli pronajali. Vilu
dobøe znají, a tak jsou pøesvìdèeni, že zde
jejich dovolenou nemùže nic nepøedvídatelného rušit. Nicménì se na jejich hlavy sesype
bìhem dvou hodin po jejich pøíjezdu celá øada
neuvìøitelných katastrof, které je vtáhnou do
bláznivého dobrodružství, jaké si jen mohli
tìžko pøedstavit…
Komedii plnou rafinovanosti, vtipu a pøekvapení napsal jeden z nejúspìšnìjších francouzských autorù Francis Joffo, jehož mistrovské

Kinosál mìstského muzea, který byl v rámci
rekonstrukce objektu v 90. letech minulého
století pøipravován jako pøednáškový, již léta
slouží návštìvníkùm kina, divadla a
pøednášek jako multifunkèní sál, v nìmž
mohou shlédnout nejnovìjší filmové
novinky èi divadelní pøedstavení se skvìlým
hereckým obsazením. Bohužel už léta se zde

17. 1. støeda
Dvanáctiletý DJ Walter tráví vìtšinu èasu
pøemýšlením o domì starého pana Nebbercrackera na protìjší stranì ulice, se kterým
podle jeho názoru není nìco v poøádku. V polorozpadlém domì se neustále záhadnì ztrácejí
vìci – zatoulané basketbalové míèe, tøíkolky,
hraèky i domácí zvíøata. Co se pak asi muselo
stát paní Nebbercrackerové?
17.00 hodin, kinosál, vstupné: 65,23. 1. úterý
Uvádí divadelní soubor J. K. Tyla Moravská
Tøebová.
Urèeno pro MŠ a I. st. ZŠ,
8.30 a 10.00 hodin, kinosál, vstupné: 30,31. 1. støeda

Happy Feet

komedie jsou uvádìny v divadlech po celém
svìtì.
Režie: Antonín Procházka, v alternacích hrají:
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Vladislav
Beneš/ Marcel Vašinka, Ernesto Èekan/Michal
Jagelka, Vladimír Èech/Zbyšek Pantùèek/Petr
Pospíchal, Lucie Zedníèková/Jana Zenáhlíková, Kristýna Jetenská/Hana Kusnjerová.
19.30 hodin, kinosál, vstupné: 150,-

Kinosál bude vybaven klimatizací

V tom domì straší

O pejskovi a koèièce

LEDEN 2007

diváci a pracovníci Kulturních služeb mìsta
potýkali s problémem vydýchaného vzduchu
bìhem produkcí. Pokud však následovalo
nìkolik pøedstavení za sebou, zejména
urèených pro školy a školky, stávající
vzduchotechnika nebyla sto vzduch v kinosále s kapacitou 120 míst vymìnit ani
ochladit.
Kulturní služby se tak rozhodly tuto

neúnosnou situaci øešit a vybavit kinosál,
v nìmž se mìsíènì koná zhruba 15 až 19
akcí, funkèní klimatizací. „Nová klimatizace
se zaèala instalovat již pøed vánoèními
svátky a testovacího provozu by se mìla
doèkat v prùbìhu ledna 2007. Nechceme
narušit režim projekcí a divadelních pøedstavení, proto se instalace provádí zejména
v dobì, kdy není kinosál
vytížen,“ uvedla øeditelka
Kulturních služeb mìsta
Libuše Gruntová. „Od nové
klimatizace si slibujeme
jednak vìtší komfort pro
diváky, ale také pøíjemné
kulturní zážitky v dùstojném prostøedí tak, aby
se dìtem ani dospìlým
nedìlalo v kinì špatnì.
Divákùm chceme poskytnout pohodlí po všech
stránkách, protože ceny
divadel a filmù jsou u nás
mnohem dostupnìjší než ve
velkých mìstech a v multiplexech,“ dodala øeditelka.
Kinosál s funkèní klimatizací bude v plném
provozu od února letošního roku. Náklady
na poøízení klimatizace èiní 490 tisíc Kè a
jsou hrazeny z prostøedkù Kulturních služeb
mìsta.
Sobotní dìtské pohádky jsou kvùli montáži
klimatizace uvádìny v lednu pouze ve
všední dny.
-red-

V lednu U Krokodýlího ocasu zahøejí náladové obrázky
Obrázky a keramika byly k vidìní po celý
minulý mìsíc v novì otevøeném spoleèenském
zaøízení U Krokodýlího ocasu v Zámecké
ulici. Poslední výstavu uplynulého roku zde
totiž instalovali èlenové Volného sdružení
moravskotøebovských výtvarníkù Welen.
Vzájemná dohoda s majiteli zaøízení jim však
navíc po následující mìsíce umožní pravidelné
prezentace jednotlivých èlenù Welena. V
samostatných výstavách se zde pøedstaví od

ledna do prosince jeden po druhém malíøky a
malíøi, keramièky a pøedstavitelé dalších
výtvarných oborù. V lednu zaèíná tento
celoroèní umìlecký maraton U Krokodýlího
ocasu paní Anna Sekaninová, která maluje
krásné náladové obrázky tradièní technikou,
akvarelem. Zveme k jejich zhlédnutí všechny,
kteøí mají rádi klidné posezení v pøíjemném
prostøedí.
D. Vomelová
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
Cyklus pøednášek a besed o historii Moravské Tøebové

Sídlo mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 544 285, 731 151 786
e-mail: muzeum@ksmt.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00 h.
sobota-nedìle:
14.00-16.00 h.

Stálá expozice:
a

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

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

Expozice do konce bøezna uzavøeny. Pøedem
ohlášeným skupinám umožníme návštìvu po
pøedchozí dohodì tel. 461 544 285.
Stálé expozice:
a

Moravská Tøebová v 17.-20. století
Venkovský život na Moravskotøebovsku
v minulosti
Humanismus a renesance v Mor. Tøebové
Geologické pomìry Moravskotøebovska

V roce oslav 750. výroèí existence Moravské
Tøebové pøipravuje mìstské muzeum volný cyklus
pøednášek a besed na zajímavá témata z historie
mìsta.
Cyklus by mìl zaèít v únoru besedou, vìnovanou
poèátkùm Moravské Tøebové. Pøednáška na toto
téma se konala už v roce 2004 a v upravené podobì
vyšla v Moravskotøebovských novinách. Obsahovala
zmínku o „místì zvaném Trebow“ v listinì z roku
1234. Tomuto dosud nepøíliš vyjasnìnému tématu se
budeme vìnovat v úvodu celé akce. Dále by mìla
následovat beseda všech zúèastnìných,
nové
prameny k poèátkùm našeho mìsta nalezeny nebyly,
s existencí èi neexistencí písemných pramenù ovšem
úzce souvisí i problematika pozdìjšího pøipomínání
a oslav výroèí mìsta. V roce 1997 bylo oslavováno
740. výroèí, velkolepé však byly pøedevším oslavy
700. výroèí mìsta v roce 1957. Doufáme, že se
najdou pamìtníci tìchto oslav, kteøí se s ostatními
podìlí o své vzpomínky a zážitky. Dále by již mìly
následovat pøednášky, jejichž termín se bude øídit
èasovými možnostmi pøednášejících, takže je
nebude možno øadit chronologicky. Termíny a místa
konání jednotlivých akcí budou upøesnìny.
Prvním pøednášejícím by mìl být Jan Štìtina,
pracovník Národního památkového ústavu

(pracovištì v Kromìøíži), který se zabývá stavebním
vývojem šlechtických sídel, mezi nimi také
moravskotøebovského hradu. Jeho kresebná
rekonstrukce byla zveøejnìna v publikaci V. Øíhové
„Zámek v Moravské Tøebové – renesanèní perla
Èeské republiky“.
Úèast pøislíbil také odborný asistent katedry dìjin
umìní FF UP v Olomouci Martin Pavlíèek, PhD.,
který se zajímá o osobnost barokního sochaøe
Severina Tischlera. Tischler pùsobil také v Moravské
Tøebové a M. Pavlíèek mu pøipsal nejvýznamnìjší
sochaøská díla dvacátých a tøicátých let 18. století,
která se zde zachovala. O jejich autorství se v odborné veøejnosti diskutovalo již døíve, donedávna
však pøevládalo mínìní, že jejich autorem je Jiøí F.
Pacák. Diskuse vyvolaná M. Pavlíèkem nyní proniká
i mezi širší veøejnost.
Zvláštì významnou osobností v historii Moravské
Tøebové byl Ladislav z Boskovic, který moravskotøebovské panství vlastnil v letech 1485 až 1520.
Referovat o nìm bude Mgr. Jiøí Šmeral z katedry
historie FF UP v Olomouci.
Další pøednášky, pøípadnì besedy jsou v jednání.
Texty pøednášek budou po jejich uskuteènìní vydány
tiskem, pravdìpodobnì jako zvláštní èíslo Moravskotøebovských vlastivìdných listù.
-jm-

Na jarmarku se vyøádily hlavnì dìti
Tradièní Mikulášský jarmark, který probíhá
každoroènì zaèátkem prosince v mìstském muzeu,
navštívilo okolo 1500 osob. Pro dìti byl pøipravený
bohatý program, shlédly divadelní pohádku
ochotnického souboru J.K.Tyla O pejskovi a
koèièce, filmovou pohádku Andìl pánì a celé

odpoledne si mohly hrát v dìtském koutku.
Odpoledne je kromì èerta, Mikuláše a andìla èekal
rej masek a mikulášská diskotéka, kterou si pro nì
pøichystal Dùm dìtí a mládeže. Dospìláky lákal
jarmark plný vánoèních výrobkù a dekorací.
-gut-

úù Èeský zahrádkáøský svaz v Moravské
Tøebové si Vás dovoluje pozvat
na tradièní, již
XXV. ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 13. ledna 2007
v Kulturním domì v Boršovì od 20.00 hod.
Pøedtanèení: mažoretky agentury Arnika
Hudba: Domino p. Beyera, bohatá tombola,
obèerstvení
Vstupenka s místenkou: 30 + 20,- Kè
úù

HASIÈSKÝ PLES

Sbor dobrovolných hasièù v Boršovì poøádá
hasièský ples v sobotu 20. ledna 2007 od
20.00 hodin v sále Kulturního domu.
Hraje skupina DOMINO p. Bayera.
Vstupné 35 Kè,Obèerstvení a tombola zajištìna.
Srdeènì zvou boršovští hasièi

úù Firma DOTEX zve na IV. reprezentaèní
ples v sobotu 27. ledna 2007 v Kulturním
domì v Boršovì od 20:00 hod.
Hudba ÈT2 Radimìø, bohatá tombola.
Obèerstvení zajištìno.
Vstupenka s místenkou 30 + 20 Kè v pøedprodeji od 4. 1. 2007 v Informaèním centru
na námìstí T.G.M 33, Mor. Tøebová.
Odvoz tam i zpìt autobusem zajištìn.
úù MO KDU - ÈSL v Moravské Tøebová
poøádá tradièní SPOLEÈENSKÝ LIDOVÝ
PLES v sobotu 3. února 2007 v Kulturním
domì v Boršovì.
Komfortní doprava autobusy zajištìna tam
i zpìt.
Zaèátek ve 20.00 hod.
Pøedprodej v TIC od 15. 1. 2007. Vstupné
obvyklé. Hudba Domino pana Bayera,
domácí obèerstvení, bohatá tombola.
Srdeènì zvou poøadatelé

Moravskotøebovské vlastivìdné listy 17/2006
V tìchto dnech vychází sedmnácté èíslo
Moravskotøebovských vlastivìdných listù. Nìkolik
èlánkù je tentokrát vìnováno pøedmìtùm mimoevropského pùvodu ve sbírkách muzea. Jana
Šuchmová a Jitka Doležalová zpracovaly nìkolik
pozoruhodných
antických pøedmìtù, další dva
pøíspìvky jsou vìnovány staroegyptské kolekci.
Radek Podhorný se zabývá cestami moravskotøebovských pøedmìtù po èeských egyptologických
výstavách po druhé svìtové válce, Pavel Onderka
v souvislosti s další plánovanou zápùjèkou podrobnì
informuje o mumii ze sbírek Náprstkova muzea,
která v prùbìhu pøíštího roku doèasnì vystøídá ve
stálé expozici moravskotøebovskou Hereret.
Pøíspìvek Milana Steckera se zabývá problematikou
japonských meèù v èeských sbírkách a zejména
ètyømi meèi, vystavenými v expozici Holzmaisterovy sbírky. Další èlánky již zpracovávají evropská
témata. Kromì historie Moravské Tøebové, která je
zastoupena pøedevším pøíspìvkem o zdejším

pùsobení velkoprùmyslníka Moritze Schura (Jana
Martínková), je vìnována pozornost i Jevíèsku
nevelké kolekci vrcholnì støedovìké keramiky
(David Vích) a historii podnikání v nìkdejším
soudním okrese Jevíèko (Jaroslav Zezula). Jak
Moravskotøebovska, tak Jevíèska se týká pøíspìvek
Tomáše Jandy vìnovaný stavbì „Øíšské dálnice“
v letech 1939 – 1942.
Na závìr jsou zaøazeny dva pøíspìvky Jiøího
Šmerala, které již pøedznamenávají oslavy 750.
výroèí existence našeho mìsta. Komentují poprvé
otištìné dokumenty z padesátých let, pøibližující
atmosféru tohoto složitého období a okolnosti oslav
700. výroèí Moravské Tøebové. Prvním z nich jsou
struèné církevní dìjiny mìsta, sepsané koncem
padesátých let moravskotøebovským knìzem a dochované v rukopise ve farním archivu, druhým
dlouho hledaná a nedávno v muzejním archivu
nalezená zpráva o písemných pramenech k poèátkùm Moravské Tøebové.
-jm-
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K vývoji oslav založení Moravské Tøebové
V posledních deseti letech byla v regionální
literatuøe vìnována pomìrnì znaèná pozornost
jak vlastním poèátkùm Moravské Tøebové, tak
naèasování a významu velkolepých oslav 700.
výroèí založení mìsta v roce 1957. Zde si
všimnìme jen konkrétních akcí pøipomínajících založení mìsta a jejich promìn v prùbìhu
20. století.
Už na poèátku minulého století pøedpokládali
vlastivìdní badatelé založení Moravské
Tøebové a dalších obcí v okolí po polovinì
13. století. Zdùrazòováno bylo pøedevším
nìmectví tehdejších kolonistù a jejich
rozhodující podíl na kultivaci a osídlení
krajiny. Nìmeètí obyvatelé oslavovali jejich
pøíchod pøi rùzných slavnostech, zejména ve
tøicátých letech minulého století. V muzeu se
zachovala fotografie alegorického vozu
vypraveného z Gruny na dožínkovou slavnost
v Moravské Tøebové roku 1937.
Oslavy zamìøené pøímo na výroèí založení
mìsta se zøejmì poprvé konaly až po jeho
znovuosídlení, v srpnu a záøí 1957. Hlavní
oslavy probìhly ve dnech 21. a 22. záøí. Témìø
padesát let je dlouhá doba, proto pøipomeòme
jejich program. V sobotu 21. záøí byly v pravé
poledne zahájeny projevem pøedsedy MNV
v místním rozhlase. Od 14 do 16 hodin se
konal velký koncert dechových hudeb na
námìstí VØSR, v 16 hodin zaèalo slavnostní
zasedání MNV v sále Na písku. V 19.30
vypukl „kaskádový ohòostroj“ a ve 20.00
zaèalo divadelní pøedstavení na zámku
(Kutnohorští havíøi). V nedìli se dechové
hudby postaraly o budíèek už v 7 hodin. Mezi
8. a 9. hodinou byly zahájeny výstavy
textilních výrobkù a technické tvoøivosti žákù,
v 10.00 se konala slavnostní vojenská
pøehlídka. V 11.30 byl v muzejním parku
položen základní kámen k pomníku Bedøicha
Smetany. Nedìlní program pokraèoval
sportovním a branným odpolednem na
stadionu Vojenské školy Jana Žižky a veèer
vyvrcholil velkou lidovou veselicí. Aèkoliv
v té dobì bylo velkoryse opravováno
historické jádro mìsta, jeho nìmecká minulost
se zamlèovala. Èeští obyvatelé s sebou pøinesli
èeské kulturní tradice (viz též Moravskotøebovské noviny 2/1997, s. ), kromì Bedøicha
Smetany byl proto oslavován J. K. Tyl nebo
Petr Bezruè. Nìmecké kulturní dìdictví jako
takové však „diskriminováno“ nebylo - v rámci oslav byl kromì her èeských autorù,
Shakespeara nebo Èechova uveden také
Goethùv Faust „v prvotní podobì“.
Další oslavy se konaly až v roce 1997; oslavy
740. výroèí existence Moravské Tøebové byly
v porovnání s rokem 1957 spíše skromnìjší a
ménì „oficiální“. Tentokrát však slavili
spoleènì Èeši i Nìmci - zástupci Høebeèského
krajanského spolku, který sdružuje Nìmce
odsunuté z nìkdejšího jazykového ostrova po
druhé svìtové válce. Také aktivní podíl
holandského partnerského mìsta Vlaardingen
na oslavách pøipomnìla zásadní zmìny, ke
kterým u nás došlo od roku 1957, kdy v Moravské Tøebové na poèest 700. výroèí jejího
založení vystupoval severokorejský dìtský
soubor.
V roce 1957 byl zøejmì položen základ
novodobé tradici oslav „výroèí“ založení
mìsta. Zakládací listina neexistuje a není
pravdìpodobné, že by byl objeven dosud
neznámý doklad o založení Moravské
Tøebové, vztahující se ke konkrétnímu datu.
Zatím tedy zùstává u poøádání oslav v letech
„se sedmièkou na konci“.
-jm-

Socha Nadìje ve farním kostele - dílo J. Pacáka nebo S. Tischlera? (k pøednáškovému cyklu)

“Kolonisté z 13. století“ na dožínkové slavnosti v Moravské Tøebové roku 1937

LEDEN 2007
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Církve

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

AKCE NA LEDEN:
4. 1. – HALOVÁ KOPANÁ - obvodní kolo
8.-9. tøíd (akce pøesunutá z 21.12.).
11. 1. – NOVOROÈNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ - od 15:00 hod. v klubovnì turistù.
12. 1. – KERAMIKA PRO VEØEJNOST od 15:30 hod. v DDM. Výroba dekorativních kachlí, s sebou pøezùvky, pracovní triko,
10,- Kè., pøedpokládaný konec v 17:00 hod.
15. – 19. 1. – KOUZLO ZIMNÍHO LESA
PRO ŠKOLY - tøídní kolektivy se nahlásí
pøedem, více v propozicích.
24. 1. – HALOVÁ KOPANÁ - obvodní kolo
6.-7. tøíd
25. 1. – „Jak jsem prožil Štìdrý den“ vyhodnocení literární soutìže
Dùm dìtí a mládeže nabízí pro rodièe
s dìtmi
PRÁZDNINY V CHORVATSKU
– Baška Voda
Termín: 29. èervna – 8. èervence 2007
Cena:
dítì do 15 let: 4 500 Kè
dospìlý:
4 800 Kè
Cena zahrnuje:
pojištìní léèebných výloh, dopravu, 7x uby-

tování ve velkých stanech s vybavenou
kuchyòkou, služby delegáta, program pro dìti
i dospìlé (napø. batikování a savování trièek,
malování kamínkù apod.), DPH.
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu, stravování a fakultativní
výlety.
Stravování:
V pøípadì zájmu je možnost dokoupení plné
penze za 1.900 Kè na osobu po celou dobu
pobytu.
MIKULÁŠOVA NADÍLKA V MUZEU
Tradièní Mikulášský karneval probìhl v hojném poètu 2. prosince 2006 ve dvoranì muzea
a byl tak poslední teèkou celodenního
sobotního programu v rámci Mikulášského
jarmarku „Pod støechou“.
Pøehlídky masek, tombolu a diskotéku zpestøilo vystoupení mladých taneèníkù z kroužku
pøi DDM. Dìti se doèkaly i pøíchodu Mikuláše
s nebeským a pekelným doprovodem. Mikuláš
pøedal ceny vítìzným maskám a ostatním
dìtem rozdal prostøednictvím Andìla cukrovinky. Jelikož všechny dìti na karnevale byly
hodné, poslušné a celý rok nezlobily, tak i sám
Èert odešel z této akce s nepoøízenou.
DDM dìkuje Kulturním službám mìsta za
spolupráci pøi poøádání akce a Zdravému
mìstu za cukrovinky pro zúèastnìné dìti.

Øímskokatolická farnost Moravská Tøebová
Kostelní nám. è. 3, 571 01 Moravská Tøebová
tel: 461316350; www.farnostmt.cz;
e-mail: trebová.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomìj Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Moravská Tøebová

Poøad bohoslužeb
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Ut/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel – mše sv. pro dìti
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita Mor. Tøebová informuje:
Rok se s rokem sešel a opìt tu máme
tøíkrálovou sbírku. Tato tøíkrálová sbírka je
urèena pro humanitární a sociální pomoc doma
i v zahranièí. Výnosy tøíkrálové sbírky jsou
urèeny i pro oblast výbìru, takže slouží též
k podpoøe sociálnì slabých rodin v M. Tøebové,
podpoøe sociálních aktivit, tj. pøedevším
denního stacionáøe pro zdravotnì a mentálnì
postižené a dalších humanitárních aktivit.
Skupinky tøíkrálových koledníkù jsou vedeny
dospìlým dobrovolníkem, který zodpovídá za
penìžní hotovost. Kasièky jsou oznaèené,
zapeèetìné a každý vedoucí se na požádání
prokáže potvrzenou prùkazkou, která je
jmenovitì evidována. O využití a celkovì
vybrané èástce Vás budeme informovat.
Koledníci budou chodit koledovat ve dnech 5. a
6. ledna 2007. Všem dárcùm dìkujeme a vyprošujeme Boží požehnání pro rok 2007.
Oblastní charita plánuje do budoucna pùjèovnu kompenzaèních pomùcek pro zdravotnì
postižené obèany /francouzské hole, chodítka,
nástavce na WC/.
Humanitární šatník je otevøen každý pátek od
15:00 hod. do 17:00 hod. na Kostelním námìstí
ve farní budovì.
Setkání seniorù bude dne 8. 1. 2007 v 10:00
hod. v klášteøe. Pan Ston povypráví o mariánských pobožnostech a na programu bude také
plán èinnosti na rok 2007.
G. Horèíková, tel. è. 461 312 551

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

1.1.2007 - bohoslužba - 9:00, sál na faøe
pondìlí - biblic. hod. - 15:45, domov dùchodcù
ètvrtek - biblic. hod. - 17:00, sál na faøe
pátek - náboženství - 14:30, na faøe
nedìle - bohoslužby - 9:00, sál na faøe
GYMNÁZIUM
MORAVSKÁ TØEBOVÁ
srdeènì zve
žáky ZŠ a jejich rodièe na

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ
13. února 2007
od 14 do 16.30 hodin

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

Milí ètenáøi,
pøejeme vám, aby každý den roku 2007 byl pro vás
dnem užiteèným.
Abyste jej trávili s pøíjemnými, usmìvavými,
laskavými a slušnými lidmi. A samozøejmì s krásnými knihami!
Srdeènì – pracovnice knihovny
Zprávy z knihovny – leden 2007
1. 1. – 31. 1. 2007 – Jan Païour
Prodejní výstava obrazù moravskotøebovského
výtvarníka, èlena sdružení Welen. Otevøeno v pùjèovní dobì knihovny.

Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
3. 1. 2007 – Snìhulák
10. 1. 2007 – Myška
17. 1. 2007 – Barevná bambulka
24. 1. 2007 – Chøestidlo
31. 1. 2007 – Hraèka pro dìti
Zaèátek vždy v 15 hod. v dìtském oddìlení MìK.
Registraèní poplatky v roce 2007
dospìlí
100,- Kè
dùchodci, studenti, uèni
70,- Kè
dìti do 14 let vèetnì
20,- Kè
držitelé prùkazu ZTP/P
zdarma

Pùjèovní doba v roce 2007
Oddìlení pro dospìlé
pondìlí - ètvrtek
pátek
sobota
Èítárna a studovna
pondìlí ètvrtek
pátek
sobota
Oddìlení pro dìti
pondìlí ètvrtek
pátek
sobota
Místní knihovna Boršov
úterý
støeda

9 – 17 hod.
zavøeno
9 – 12 hod
9 – 17 hod.
zavøeno
9 – 12 hod.
12 – 17 hod.
zavøeno
9 – 12 hod.
14 – 16 hod.
13 – 16 hod.

strana 10

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

Program èinnosti KÈT
Pondìlí 1. 1.
Novoroèní vycházka na okruhu OKOLO
HRADISKA. Sraz zájemcù u autobusového
nádraží v 13.30 hod., návrat do 16.00 hod.
Pátek 12. 1.
Výroèní èlenská schùze odboru turistiky Klubovna odboru turistiky, zaèátek v 18.00
hod., drobné obèerstvení pro úèastníky
zajištìno. Bude proveden výbìr èlenských
pøíspìvkù – pøineste sebou prùkazku KÈT
a peníze na pøíspìvky! Prodiskutuje se rámcový program pro rok 2007 a další aktuality.
Úèast všech dospìlých èlenù žádoucí, noví
zájemci vítáni.
Sobota 13. 1.
Zimní výlet na Høebeèovský høeben – Z Høebèe do Mladìjova. V pøípadì dobrých
snìhových podmínek na bìžkách, jinak pìšky.
Sraz zájemcù v 8.15 hod. u nemocnice. Návrat
odpoledne vlakem.
Sobota - nedìle 21. 1. – 22. 1.
Lyžaøský pøejezd Žïárských vrchù s KÈT
Polièka. Pøihlášky do 10. 1. Ing. Schneeweissovi s vkladem 260 Kè nebo pøímo
poøadateli individuálnì dle propozic akce.
Možnost zajištìní polopenze za 100 Kè.
Podrobné propozice jsou vyvìšené ve vývìsní skøíòce. Doprava do Polièky a zpìt
individuální.

Èertí školka
V úterý 12. 12. se mateøská škola na
Piaristické ulici zmìnila v èertovskou školku.
Dìti již od rána pøicházely obleèeny v èerveno-èerných kostýmech, ani øeditelka, paní
uèitelky s panem
uèitelem, uklízeèky,
kuchaøky nezùstali pozadu. Nechybìly èertí
rùžky, oblièeje èerné od sazí.
Nastal pravý èertí rej. Dìti - èertíci provádìly
èertovský tanec, pochlubily se básnìmi a
písnìmi o èertech, které si zazpívaly pøi
kytaøe, vyøádily se v tìlocviènì pøi plnìní
úkolù zdatnosti. Na èertovský rej se pøišli
podívat i rodièe dìtí (èertíkù a èertic).
Fotoaparáty cvakaly a tak do kroniky naší
školy pøibyly fotografie a do srdcí dìtí pìkné
zážitky.
Mateøská škola pøeje všem našim bývalým,
pøítomným a budoucím dìtem a rodièùm
hezké Vánoce a vše jen nejlepší v celém roce
2007.
Eva Motlová, zástupkynì øeditelky školy
AGENTURA ARNIKA, Mor. Tøebová
výchovnì-vzdìlávací èinnost
Nabízí:
- prùbìžnou pøípravu žákù na vyuèování
- douèování všech pøedmìtù ZŠ, SŠ
Èinnost je zajišovaná studenty a seniory.
Pozor!
Pokud chcete vyplnit volný èas dìvèat i chlapcù ve vìku 5 - 7 let, pøihlaste je do mažoretek.
Školné 150 Kè/mìs.
Agentura shání lektora se znalostí znakové
øeèi - ozvìte se! Dìkujeme.
Kontakt:
PaedDr. Marie Blažková
Dr. Loubala 10, Moravská Tøebová,
tel./zázn.: 461 316 285, mobil: 606 223 855
e-mail: blazkova.mt@seznam.cz
Podìkování
Dìkujeme všem za spolupráci a pøízeò v minulém roce, obzvláš vstøícnému pøístupu vedení ZŠ, Lanškrounská ul. a taktéž zastupitelùm mìsta, kteøí podpoøili èinnost mažoretek
finanènì. Tìšíme se na další spolupráci.

AGENTURA ARNIKA

LEDEN 2007

Enviromentální výchova na Speciální základní škole,
mateøské škole a praktické škole v Moravské Tøebové
Základní škola Kostelní nám. nebyla jedinou
základní školou v Moravské Tøebové, která se
zúèastnila druhého roèníku soutìže Zelený
Pardoubek, nýbrž i Speciální základní škola,
mateøská škola a praktická škola se již druhým
rokem od zaèátku soutìže úspìšnì zúèastòuje
této velké akce Pardubického kraje. Celkovì
jsme se letos umístili na 19. místì ze 74 škol
a v kategorii Speciálních základních škol jsme
obsadili krásné 3. místo. Naše škola si klade
za cíl seznamovat dìti s problematikou
životního prostøedí, rozvíjet ekologické
myšlení a chování žákù. Proto se snažíme klást
dùraz na kvalitní primární ekologickou osvìtu
již od útlého vìku, samozøejmì s pøihlédnutím
k mentální úrovni žákù. Formou nìkolikadenních projektù žáci plní rùzné úkoly a zapojují
co nejvíce smyslù, nebo tento zpùsob výuky
je velmi efektivní. V minulém školním roce
jsme byli zapojeni do projektu „Bodlinka“,

kdy tøída žákù peèovala o ježka v zimním
období, dále probíhal projekt „Barevný týden
aneb tøídìní odpadù“. Projektem „Víla
Amálka“ jsme získali finanèní èástku na
zakoupení košù na tøídìný odpad. V záøí žáci
naší školy vyrábìly plakáty na „Den bez aut“,
které byly viditelnì umístìny pøed budovou
školy a informovali, tak veøejnost o problematice zneèišování ovzduší výfukovými plyny.
Také probìhly „Týdny ovoce a zeleniny“, kdy
žáci mimo jiné soutìžili o nejkrásnìjší jablko
a poznávali ovoce a zeleninu podle chuti.
V øíjnu sbírali žáci kaštany, které byly poté
odevzdány myslivcùm, v listopadu probìhla
výstava podzimních plodù a listová show.
V únoru probìhne projekt „Máme rádi
zvíøata“. Vìøím, že se i nadále budeme
problematice životního prostøedí vìnovat,
nebo si to naše „drahá“ pøíroda zaslouží.
Mgr. Kateøina Kubínová

Konec kalendáøního roku na ZŠ Palackého
Závìr kalendáøního roku 2006 na ZŠ Palackého byl plný zajímavých akcí, které byly
rùznorodé. Týkaly se rùzných oblastí vzdìlání
a výchovy. Po Dni otevøených dveøí koncem
listopadu následovaly prosincové „události“.
Nádherným zážitkem pro dìti 1. stupnì byl
Mikuláš - jinými slovy - 5. 12. se to ve škole
hemžilo èertovskými uèni z øad žákù vyššího
stupnì. Pøišel však i opravdový Mikuláš s èertem a andìlem. A protože byli všichni hodní,
dostali mikulášskou nadílku. Ta byla jednak
v podobì sladkostí, jednak v podobì scének,
které svým mladším kamarádùm pøedvedli ti
starší. V pondìlí 18. 12. probìhla v tìlocviènì
velmi zajímavá akce - lákadlo zejména pro
kluky. Bylo to pøedvádìní modelù aut øízených
radiem. Máme totiž na naší škole MISTRA
ÈR v kategorii 1: 6 Buggy of road. Jsou to
závody RC - modelù aut. Jméno mistra je
Pavel Schiller, chodí do 8.B a všem žákùm

naší školy postupnì pøedvedl, co umí, èeho
docílil za podpory svého otce a spoleènì se
svým bratrem.
19. 12. všichni devááci odjeli na exkurzi do
Zemského muzea v Brnì, kde si rozšíøili
znalosti o minerálech a horninách.
20. 12. zase žil 2. stupeò kulturou. Žáci mohli
zhlédnout výchovný koncert poskládaný ze
slavných hudebních malièkostí v podání
manželù Kocùrkových.
21. 12. byl odehrán florbalový turnaj, který je
tradièním pøedvánoèním zápolením na škole.
Poslední den kalendáøního roku byl ve znamení projektu o vánoèních zvycích, tradicích,
o vánoèních dárcích, ozdobách, o srovnání
Vánoc u nás a v jiných evropských, ale i
svìtových zemích.
Všechny tyto akce jsou urèitì vhodným
doplnìním a obohacením výukového programu školy.
Kvìta Štefková

Na gymnáziu zahájen další roèník
Moravskotøebovské univerzity 3. vìku

Program sedmého roèníku Moravskotøebovské
univerzity 3. vìku je zamìøen na téma
„zdraví“.
V pondìlí 4. 12. 2006 se úèastníci sešli
v budovì gymnázia, kde pro nì byly pøipraveny pøednášky: „Internet – www o zdraví“ a

„Jóga“. Bìhem odpoledne si vyzkoušeli vyhledávání informací na téma „zdraví“ a jednu
z internetových služeb – chat. Druhá skupina
pod vedením pana uèitele Mgr. Miroslava
Landy se seznámila se základy jógy.
Mgr. Irena Štaflová

LEDEN 2007

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

Stolní tenisté zahájili sezonu v novém!

Sezona 2006/2007 zaèala pro oddíl radostnì! V mìsíci záøí byla koneènì zahájena pøístavba a rekonstrukce herny stolního tenisu. Díky pochopení a
vstøícnému jednání vedení TJ Slovan a zejména
vedení I. ZŠ (ul. Ès. armády) se oddíl mohl v mìsících záøí a øíjnu pilnì pøipravovat na sezónu v prostorách tamní tìlocvièny. Oddíl touto cestou ještì
jednou dìkuje všem zainteresovaným za pomoc a
pochopení.
Soutìže 2006/2007 zahájili stolní tenisté poslední
týden v øíjnu. Soutìží se aktivnì úèastní 6 mužstev.
„A“ muži - ve složení Jaroslav Madìra, Miloš
Kalandra, Jakub Ertl a nadìjný Patrik Zítka - hrají
nejvyšší krajskou soutìž – divizi. Zde se potkávají
s ligovými celky, a tak hlavním cílem tohoto týmu
bude umístìní do 8. místa tabulky, složené z 10
úèastníkù. V prùbìžném poøadí je družstvo ve
vyrovnané soutìži na 6. místì se dvìma vítìzstvími,
jednou remízou a pìti porážkami. V mužstvu
nahradil mladý Patrik Zítka loni nevýrazného
Milana Mrvu a svými posledními výbornými
výsledky naznaèil, že o místo v „A“ mužstvu bude
tvrdì bojovat. J. Madìra a J. Ertl podávají stabilní
výkony, což je potìšitelné zvláštì u J. Ertla, který
z dùvodu studia na vysoké škole nemá možnost
kvalitnì trénovat. Miloš Kalandra, nejvýraznìjší
talent posledních let, má vlivem velké pracovní
vytíženosti málo prostoru k tréninku a jeho výsledky
jsou jako na houpaèce, což je pro družstvo velká
škoda.
„B“ muži (KP 2. tøídy) - jsou na prùbìžném 5. místì
s bilancí 3 výhry, 2 remízy, 2 prohry, což je možno
považovat za úspìch vzhledem k tomu, že z dùvodu
rekonstrukce herny odehrálo družstvo všechna
utkání venku. Po loòském pádu z krajského pøeboru
1. tøídy bude v 2. tøídì usilovat o postup zpìt mezi
elitu. Složení týmu se výraznì obmìnilo. Stolní tenis
kvùli studijním povinnostem opustil Lukáš Ertl a na
pozici jednièky vystøídal Patrika Zítku Milan Mrva.
Mužstvo nastupuje v sestavì Milan Mrva, Ing. Ivo
Pøichystal, MVDr. Edward Palatka a posila z okresních soutìží – Jiøí Skácelík. Družstvo drží vynikajícmi výkony Eda Palatka a zejména Milan Mrva.
Za oèekáváním jsou výkony Ivo Pøichystala. Jiøí
Skácelík se v soutìži teprve „oukává“ a tomu také
odpovídají výsledky.
„C“ muži hrají okresní pøebor - ve složení Luboš
Grepl, MVDr. Ludìk Peša, Mgr. Miroslav Muselík,
Antonín Laštùvka, Jaroslav Smetana, Ivo Krepl,
Luboš Rùžièka. Prùbìžnì obsazuje 2. místo za
6 vítìzství, 1 prohru. Na úvod sezony podává
družstvo výborné výkony a bude se snažit o postup
do krajské soutìže. Jednièkou družstva je L. Grepl,
který vykazuje vynikající formu. Pravdou však je,
že ostatní nezùstávají pozadu a družstvo „šlape jak
hodinky“. Jedinou kaòkou na úèinkování družstva
jsou zdravotní problémy A. Laštùvky, dalšího z øady
nestorù stolního tenisu ve mìstì, který se nemùže
naplno aktivnì zapojit do zápasù.
„D“ muži hrají rovnìž okresní pøebor, a to ve
složení Bohumil Holešovský, Václav Pøichystal,
Miloš Kalandra st., Jindøich Peškar. Prùbìžnì jsou
na 9. místì za 2 vítìzství a 5 proher. „Dùchodci“ se
rozjíždìjí pomalu, ale jejich èas ještì pøijde.
Suverénnì nejstarší družstvo v soutìži. Všichni
svým vìkem dávno pøeskoèili šedesátku a V. Pøichystal oslavil 5. 1. 2007 krásných 70 let. Asi bychom nenašli v ostatních soutìžích okresu, kraje èi
republiky družstvo podobnì „mladé“!!! Výkony

všech jsou však obdivuhodné. Zejména B. Holešovský prohání „mladíky“ jak se patøí! Z 25 odehraných zápasù jich 17 vyhrál! Ale ani èerstvý
sedmdesátník V. Pøichystal nezùstává pozadu a
sekunduje s 11 výhrami z 21 zápasù. Družstvo
doplòuje „mladík“ Richard Vykydal, který je
pøipraven na lavièce! Všichni svým pøístupem a
radostí ze stolního tenisu jsou jasným dùkazem, že
tento sport lze hrát v každém vìku.
„E“ muži jsou úèastníky okresního pøebor, hrají ve
složení Luboš Durák, Jan Berger, Tomáš Riemer,
Martin Bìlohlávek, Petr Jassa, Dan Šafaøík, Tomáš
Jakl, Lukáš Navrátil. V prùbìžné poøadí jsou na
7. místì za 2 vítìzství, 1 remízu a 4 prohry. Pod
vedením zkušeného L. Duráka a J. Bergera získávají
mladí èlenové družstva (vìkem ještì dorostenci)
zápasové zkušenosti mezi dospìlými. Slibné výkony
pøedvádí T. Riemer, který 9. 12. 2006 na okresních
pøeborech dorostu v Litomyšli obsadil skvìlé druhé
místo. Tréninkovou pílí a dobrými výkony v soutìži
si L. Durák øíká o zaøazení do „B“ družstva. Jeho
výkonnost je rok od roku vyšší, z èehož máme
všichni radost.
„A“ žáci - okresní pøebor - 4. místo. David Kühr,
Karel Potyš, Viktor Fafílek, Štìpán Jankù. Pod trenérským vedením L. Duráka získávají žáci první
ostruhy v soutìžích a všichni pevnì vìøíme, že je
první neúspìchy neodradí a naopak budou dál pilnì
trénovat.
Pøípravka - Martin Bednáø, Pavel Aberle, Martin
Šmeral, Leonard Tesolin. Pod obìtavým vedením
trenérky Zdeny Tesolinové se pøipravují další talenti,
kteøí se postupnì zapojují do žákovských soutìží.
***

Na konci listopadu byla dokonèena pøístavba a
rekonstrukce herny stolního tenisu. Díky vstøícnému
pøístupu radnice jsme koneènì získali dùstojný
stánek našeho sportu. Pøístavbou se vyøešil letitý
problém s velikostí hracího prostoru, který
nevyhovoval pravidlùm a byl velice èasto a
oprávnìnì terèem kritiky soupeøù i svazových
orgánù. Navíc jsme získali prostor pro umístìní
dalších stolù, které jsme vzhledem k narùstající
èlenské základnì (zejména mládeže) již nutnì
potøebovali. Podìkování patøí všem, kteøí se aktivnì
podíleli na realizaci celé akce, zejména radì mìsta,
zastupitelùm, Ing. Tomáši Kolkopovi, Ing. Ivo
Pøichystalovi, Jaroslavu Madìrovi, zhotoviteli –
spoleènosti J&S s.r.o. Moravská Tøebová i všem
sponzorùm.
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Hokejisté bojují
o postupovou pìtku
Tøebovské „áèko“ má za sebou prvních dvanáct
zápasù, v nichž otestovalo všechny své soupeøe.
Mužstvo dosud potkalo nìkolik neèekaných
výpadkù, èímž zkomplikovalo svou pøímoèarou
cestu mezi nejlepší celky, které se mezi sebou utkají
o pøeborníka kraje.
I pøesto však trvá optimistická víra, že se v další èásti soutìžního
roèníku dostanou
hokejisté mezi lepší
„pìtku“, která se poté
rozøadí do bojù play-off.
Tøebovští v nìm
rozhodnì chybìt nechtìjí.
Zatímco Chotìboø kráèela
neochvìjnì za obhajobou
prvenství, na ètyøi zbylé
posty zbylo pìt „vyrovMartin Øehulka,
naných“ kandidátù HC
nejlepší støelec
Slovan, Hlinsko, LitoHC Slovan
myšl, Jesenèany a Choceò. V tom smìru byl rozhodující domácí duel
s Chocní (Øehulka – hattrick), který pro naše barvy
dopadl dobøe, pøesto se boj o finálovou pìtku
zahustil natolik, že definitivnì bude rozhodnuto až
7. 1. 2007.
Kaleidoskop výsledkù:
HC Slovan - HC Svìtlá
3 : 0 kontumaènì
HC Skuteè - HC Slovan
0:17 (0:4,0:5,0:8)
Branky: Hanák 6, Koláèek 3, Øehulka 2, König 2,
Moravec 2, Novotný, Horák
HC Litomyšl - HC Slovan
7 : 5 (1:1, 2:4. 4:0)
Branky: Koláèek 2, König, Øehulka
HC Chotìboø - HC Slovan
5 : 2 (2:1,2:1,1:0)
Branky: Øehulka, Muselík R.
HC Polièka - HC Slovan
2 : 8 (0:2,1:1.1:5)
Branky: Øehulka 3, Muselík R.3, Syrový, Horák
HC Slovan - HC Choceò
6 : 1 (1:1, 3:0,2:0)
Branky: Øehulka 3, Koláèek, König, Syrový A.
1. KL Pardubického kraje - základní skupina
Platnost k datumu: 17. 12. 2006
1. HC Chotìboø
13 11 2 0 101:45 33
2. HC Jiskra Litomyšl
12 8 4 0 81:48 24
3. HC Sl. M. Tøebová
12 8 4 0 71:35 23
4. HC Sp. Choceò
12 7 5 0 74:40 23
5. TJ Sokol St. Jesenèany 12 8 4 0 62:40 23
6. HC Hlinsko
12 7 5 0 74:40 21

Olympští bohové sestoupí
do Moravské Tøebové
Samozøejmì, že je to nadsázka. Ale rozjíždí se
velkolepý kolotoè sportovních akcí, jimiž
sportovci oslaví slavná jubilea 750 let mìsta
samotného, resp. už pøipomenutých 50 let TJ
Slovan.

Veškeré aktuální informace o stolním tenise v Moravské
Tøebové (zpravodajství ze zápasù, profily hráèù, fotogalerii
a mnohé další) naleznete na www.pinecmt.wz.cz.

Kurz bruslení byl úspìšný
V polovinì øíjna poøádal hokejový oddíl Slovan
nábor dìtí do kurzu bruslení. Zájem byl opravdu
velký, pøihlásilo se více než 30 chlapcù a dìvèat ve
vìku od 4 do 8 let.
Výuka probíhala
zcela
nenásilnì, zábavnou formou,
prostøednictvím her a
soutìží. Dìtem se pravidelnì
vìnovali 3-4 trenéøi
hokejového oddílu, kteøí
dbali na to, aby si malí žáèci
osvojili správné základy a návyky. V souèasné dobì
kurz již skonèil. Pro velký úspìch bude v pøíštím
roce opakován.
Miloš Èerný

Jestliže hlavní díl oslav sportovní organizace
„vyšachoval“ v létì hokejisty ze hry, ti se hlásí
pochopitelnì o slovo nyní. Hokejový oddíl
Slovan Moravská Tøebová poøádá k 50. výroèí
založení TJ Slovan exhibièní hokejové utkání
HC Slovan Moravská Tøebová, stará garda
versus HC Olymp.
Utkání se uskuteèní na zimní stadionu v Moravské Tøebové ve støedu 15. 1. 2007 od 18:00
hod. Pùvodní termín byl narychlo zmìnìn v dùsledku virové nákazy v øadách „bohù“. Všechny
obèany srdeènì zvou HC Slovan a HC Olymp.
Vstupenky zakoupené v pøedprodeji na prosincový termín platí!
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Sportovci Moravské Tøebové 2006 nominováni
Výkonný výbor TJ Slovan spolu se sportovní komisí
Rady mìsta Mor. Tøebová pøipravují tradièní anketu
obèanù O nejlepšího sportovce mìsta roku 2006.
V této souvislosti vyzvané sportovní subjekty
nominovaly své nejlepší èleny v jednotlivých
kategoriích. Každý obèan mìsta nyní mùže projevit
názor, který sportovní poèin ze schválených
nominací zaslouží nejvìtší uznání a má být
odmìnìn. Na kontaktních místech i lednovém
MTZ naleznete anketní lístek, který vyplnìný
mùžete vhodit do konce února t.r. do jednoho
z hlasovacích boxù, umístìných na nám. T.G.M ve
vestibulu radnice a v IC a dále v Obèanském
informaèním centru na ulici Olomoucké. Hlasovat
mùžete v následujících kategoriích:
Nejlepší sportovec - kategorie mládeže
Nejlepší sportovec - kategorie dospìlých
Nejlepší trenér funkcionáø
Nadto bude vybrána sportovní osobnost roku a
ocenìn nejlepší sportovní výkon roku. Vyplnìné
hlasovací lístky budou po skonèení ankety slosovány
o zajímavé ceny. Vyhlášení nejlepších sportovcù
Moravské Tøebové se uskuteèní v mìsíci bøeznu
2007 v sále ZUŠ na zámku.
Seznam navržených v anketì Sportovci mìsta 2006
(11. roèník ankety)
Mládež
König Aleš (1988), lední hokej
* dlouhodobì patøí k nejlepším mládežnickým
sportovcùm oddílu ledního hokeje, je vzorem svým
vrstevníkùm svým pøístupem k tréninkùm, tak i k zápasùm. Již v 16 letech nastupoval za „A“ mužstvo,
v nìmž dnes patøí do základního kádru. Velice
perspektivní tøebovský odchovanec.
Paøilová Nikola (1994), atletika
* žákynì ZŠ Palackého, v kategorii mladších dívek
dosáhla ve skoku vysokém výkonu 150 cm, což patøí
k republikové špièce v její kategorii. Úèastnice
Mezinárodní dìtské atletické hry v Brnì (2. místo ve
skoku vysokém). Jmenovaná není úzce specializovaná na nìkterou z disciplín, závodí také v jiných (60
m pøekážek, skok daleký, hod míèkem, sprint).
Pøíklad pro atletické nadìje.
Sedláèek Jiøí (1988), fotbal
* nadìjný fotbalista, jde ve šlépìjích svého
úspìšného bratra Michala (tè. Pardubice).
Zítka Patrik (1988), stolní tenis
* odchovanec oddílu stolního tenisu TJ Slovan
M.Tøebová, èlenem od roku 1995. Nejvýraznìjší
talent posledních let. V mládežnických kategoriích
patøí stabilnì k nejlepším v Pardubickém kraji.
V souèasnosti hráè „A“ mužstva (divize). Svou
pracovitostí a pøístupem k tréninku je vzorem pro
ostatní stolní tenisty. Radost ze hry projevuje
v tréninkové píli.
Dospìlí
Dosedìl Ladislav (1988), hokej
* v mládežnických kategoriích reprezentoval
úspìšnì naše mìsto v kopané i ledním hokeji; ten
v jeho sportovní kariéøe pøed dvìma lety zvítìzil.
Pravidelnì nastupuje v obranì „A“ mužstva HC
Slovan v krajském pøeboru. Je pøíkladem toho, jak
talent a píle není promrhána.
Ertl Jakub (1985), stolní tenis
* opora „A“ týmu v divizní soutìži, mnohonásobný
okresní pøeborník ve svých vìkových kategoriích.
Aktivnì se zapojil do èinnosti oddílu, tvùrce
webových stránek oddílu.
Pocsai Sándor (1970), cyklistika
* držitel titulu Cykloman 2006, nejlepší cyklista
mìsta (obhájil v roku 2005); všestranný cyklista
úèastník alpského maratónu v Rakousku (6. místo,
Beskydtour 2006 (6. místo) aj. závodù (Iceman,
Rampušák). Tvrdošíjný sportovec.
Šatník Roman (1979), fotbal
* moravskotøebovský fotbalový odchovanec, tè.
opora „A“ celku v kraj. pøeboru - podává stabilní
výkony, je vzorem pro mladou fotbalovou garnituru.
Vávra Ivan (1987), korfbal
* èlen korfbalového oddílu, v nìmž zaèínal jako
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek

mladší žák. S týmem starších dorostencù vybojoval
titul Mistr ÈR a souèasnì se stal nejlepším støelcem
ÈKDE. Svými výkon si zajistil místo v reprezentaci
È hráèù do 21 let a úèast na MR 2006. Je zaøazen do
širšího výbìru seniorské reprezentace, pøipravující
se na MS. Tè. na hostování v Brnì.

níka ÈR 2005. Souèasnì hráèka seniorského celku
(extraliga) a žákovských celkù (mladší, starší).
Štìpánek Antonín (1945), fotbal, hokej
* všestranná sportovní osobnost - dlouholetý fotbalový trenér (u všech vìkových kategorií), tè. u hokeje; aktivní cyklista úèastník seriálu TEC 2006.

Trenér, funkcionáø
Faltus Jaroslav (1964), hokej
* v 80. a 90. letech patøil k útoèným oporám „A“
celku HC Slovan, v souèasné dobì trenér družstev
nìkolika vìk. kategorií (vèetnì „B“ celku HC Slovan). Patøí k nejaktivnìjším trenérùm oddílu ledního
hokeje èerstvý absolvent trenérské licence B.
Juraèková Vladimíra (1967), korfbal
* trenérka korfbalu od r. 1988, kdy vznikl KC
Slovan. Trenérka dorosteneckého družstva – pøebor-

Sportovní osobnost roku
Pøichystal Václav (1937) , stolní tenis
* nejstarší aktivní tøebovský sportovec, v minulosti
se aktivnì zúèastnil všech sportù v rámci TJ Slovan.
Mimoøádný sportovní výkon
Havlík Petr (1968), kulturistika
* mistr Evropy 2006 v body fitness v kategorii do
170 cm (Ostrava). Na MS v Bratislavì skonèil
následnì na 7. místì.

Cyklistický superpohár v ledním hokeji 2006

Tøi nejúspìšnìjší týmy. Zleva Merida, Dukla Brno, Dukla Praha
Pøední èeští sportovci se rádi vrací do Moravské
Tøebové, pokud poznali jednou vlídnou tváø mìsta a
skvìlé lidièky tu žijící, sportující. Èas tu strávený
nikdy není zbyteèný. Platí to o všech druzích sportu,
naposledy takové vìdomí o mìstì vyjádøili nejlepší
èeští cyklisté. Již poètvrté se na zimním krytém
stadionu zúèastnili (3. 12.) neoficiálního mistrovství
ÈR cyklistù v ledním hokeji. Netradièní sportovní
podnik svým nevídaným úsilím pøipravil bývalý
dráhový reprezentant Dušan Orálek, pozdìji
servisman MTB profi-týmu Rubena Merida (za
aktivní garance CK Slovan, jehož aktivita je známá
ze seriálu TEC 2006). Na ledì tak byli k vidìní mj.,
Svorada, Buráò, Koneèný, Andrle, Spìšný,
Raboò, Foøt, Prívara, Koøínek, Fadrný, Mareš a
další cyklisté. Konkurenci profesionálùm –
silnièáøùm, dráhaøùm èi bikerùm, kteøí turnaj vzali
dostateènì prestižnì, ale pøece jen jako rozlouèení s

nároènou cyklistickou sezónou tvoøili pak logicky
domácí cyklistiètí amatéøi seriálu TEC 2006.
Celodenní maratón o titul cyklistického šampióna na
ledì svedl mezi mantinely 8 celkù.
Moravskotøebovští „cyklomani“ skonèili v loòském
roce pátí, nezklamali ani letos. V rozhodujícím
utkání s loòským finalistou (ÈS MTB) o páté místo
jednoznaènì triumfovali.
Zápasy o umístìní: Whirlpool - Hlinsko 3:1; CK
Slovan M.Tøebová - ÈS MTB 5 : 0; Sparta Praha Dukla Praha 0 : 4; semifinále: Merida - Sparta
Praha 2 : 0; Dukla Praha - Dukla Brno 1 : 3;
finále: Merida - Dukla Brno 3 : 1
Koneèné poøadí:
1. Merida Biking Team; 2. Dukla Brno; 3. Dukla
Praha; 4. Sparta Praha; 5. CK Moravská Tøebová;
6. Ès. spoøitelna MTB; 7. PSK Whirlpool Hradec
Králové; 8. Hlinsko

ASPV informuje: Oddíl cvièení rodièù s dìtmi
Každé úterý od 17 h. se malá tìlocvièna na II. ZŠ
(ul. Palackého) zaplní dìtmi ve vìku 1,5 - 5 let a
jejich rodièi, aby všichni spoleènì protáhli svá tìla.

Po vstupu do místnosti se hned nìkteré dìti chopí
míèù, jiné si hrají s kruhem, další se honí a ostatní
nesmìle v blízkosti svých rodièù vyèkávají na
zaèátek cvièební hodiny.

Ten oznámí cvièitelka Lenka Dobrovská hvizdem
píšalky. Dìti s rodièi se seøadí k nástupu a pokøikem NAZDAR - ZDAR zahájí svou cvièební
hodinu „Cvièení rodièù s dìtmi“. Pod vedením
cvièitelky a dozoru svých rodièù cvièí dìti na
náøadích, lavièkách, s padákem, jezdí na šlapadlech,
válí sudy, skákají na trampolínì, prolézají tunelem
apod. V odpoèinkové èásti dìti tancují, øíkají si
básnièky a øíkadla. Cvièením si dìti zlepšují svoje
pohybové schopnosti, uèí se novým vìcem, ale
pøedevším pøijdou do kontaktu s jinými dìtmi a získají tak nové kamarády. Vždy odcházejí dìti možná
unavené, ale vždy pøíjemnì spokojené a naladìné na
brzký návrat.
Oddíl Cvièení rodièù s dìtmi nabízí možnost pohybu
i pro ty nejmenší. V bazénu tamní II. ZŠ organizuje
hodiny plavání pro dìti již od 3 mìsícù, což se
setkává se stále vìtším zájmem rodièù. Obì aktivity,
cvièení i plavání, jsou pøístupny široké veøejnosti.
Staèí jen pøijít ve správný èas do tìlocvièny, nebo se
informovat u pøedsedy ASPV v našem mìstì
Jaroslava Plcha na tel. 724 116 406.
Monika Plchová
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