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Experti v našem kinì
Upozoròujeme všechny diváky,
že v úterý 7.2.
probìhne v kinì v Moravské Tøebové
pøedpremiéra dlouho oèekávaného
teenagerského filmu
EXPERTI.

Starosta Josef Ošádal a jednatel Protechniku Daniel Tanno

Tuèný úlovek si na zaèátku roku pøipsala
radnice v Moravské Tøebové. Do Mìstské
prùmyslové zóny se rozhodl vstoupit silný
švýcarský investor, který pomocí nejmodernìjších technologií vyrábí pøesné
strojírenské díly pro nároèné zákazníky ze
Švýcarska, a to pøedevším v oboru
dopravní techniky a ve farmaceutickém
prùmyslu.
„Jde o velký úspìch, jednání o podmínkách investice probíhaly se zástupci
spoleènosti Protechnik Consulting, s.r.o.
déle než rok,“ vysvìtil starosta mìsta
Moravská Tøebová Josef Ošádal.
Spoleènost prozatím vyrábí v pronajatých prostorách na letišti ve Starém Mìstì
u Moravské Tøebové a zamìstnává na
25 zamìstnancù.
„Podle investièního zámìru firmy, se
kterým se mìli možnost seznámit zastupitelé mìsta na svém mimoøádném jednání
16.1., by spoleènost mìla vytvoøit až 140
nových pracovních míst bìhem pøíštích
ètyø let,“ dodal Ošádal.

Spoleènost vyrábí produkty s vysokou
pøidanou hodnotou, což se odráží také v
nárocích na kvalifikaci zamìstnancù.
„Plánujeme vytvoøit vlastní konstrukèní
oddìlení, kde naleznou práci pøedevším
absolventi vysokých škol s technickým
vzdìláním,“ doplnil Daniel Tanno,
jednatel spoleènosti Protechnik Consulting.
Mìstská prùmyslová zóna je tak zcela
zaplnìná. Na její jedenáctihektarové ploše
nyní vyrábí spoleènosti DGF a Nástrojárna MM, bìhem nejbližších mìsícù
zahájí produkci výrobci plastù pro automobilový prùmysl – èeský Atek a španìlský Treboplast. Na sklonku tohoto
roku plánuje zahájení výroby také švýcarský Protechnik Consulting.
„Bìhem pøíštích tøí let by v Mìstské
prùmyslové zónì mìlo najít zamìstnání
více než 300 lidí pøi celkové investici 450
mil. Kè,“ uzavøel Miroslav Netolický,
manažer zóny v Moravské Tøebové.
-red-

V dopoledních a odpoledních
hodinách pro školy, v 17.00 a 19.00
hodin pro veøejnost.

Více na str. 6

Prezident si Moravskou
Tøebovou zapamatoval
Od prezidenta republiky Václava Klause
dostal novoroèní blahopøání s vlastnoruèním dovìtkem hlavy státu starosta
Moravské Tøebové Josef Ošádal.
Prezident tak ocenil pøijetí, kterého se mu
dostalo od obyvatel mìsta pøi prosincové
návštìvì. Sympatie k našemu mìstu
Václav Klaus potvrdil jak pøipsaným
„Rád vzpomínám na návštìvu u vás,“ tak
i faktem, že slavnostní novoroèní projev
pøednesl s kravatou z kolekce, kterou mu
darovala spoleènost Hedva.
-mev-
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Stížnosti sousedù
nejsou ojedinìlé
Mìstský úøad v Moravské Tøebové evidoval od
èervna do prosince loòského roku 19 stížností
a 1 petici. Z podaných stížností bylo minimum,
které by se týkaly
èinnosti úøadu èi
postupu jeho
úøedníkù.
Obsah stížností
byl rozmanitý a
dotýkal se napø.
údržby vodních
tokù, bezbariérovostí v našem mìstì, apod. Poèetnì pøevažovaly
stížnosti dotýkající se sousedských vztahù. Na
úøadì skonèily spory, které se nepodaøilo mezi
znesváøenými stranami utlumit. Zde je na místì
zdùraznit, že do takových problémù, nejde-li
o pøestupek, vstupuje mimo jiné i orgán samosprávy, který dbá na to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv v obèanskoprávních
vztazích, rovnìž pøípadné rozpory mezi úèastníky
pomáhá odstranit pøedevším jejich dohodou. Lze
konstatovat, že všechny stížnosti, øešené ve
sledovaném období, by v pøípadì nedohody
úèastníkù sporu musely být øešeny obèanskoprávní cestou u pøíslušného soudu.
Jediná petice, která je v tomto období evidována
se dotýkala provozu na místní komunikaci v Sušicích. Peticí se zabývala rada mìsta na svém
zasedání dne 18.10.2005.
Pro informaci stojí za zmínku, že s úèinností od
1.1.2006 vstoupil v platnost nový správní øád
(zákon è. 500/2004 Sb, ve znìní pozdìjších
pøedpisù), který v § 175 øeší postup pøi stížnosti
smìøující proti nevhodnému chování úøedních
osob nebo proti postupu správního orgánu v pøípadì neposkytuje-li tento zákon jiný prostøedek
ochrany.
Dagmar Navrátilová,
odbor kanceláø starosty a tajemníka MìÚ

Zmìna správního øádu
problémy nepøinesla
Správní øízení Nový správní øád platí od zaèátku
ledna. Úøedníci mìstského úøadu s ním nemají
problémy, na zmìnu se pøipravovali pùl roku.
Všichni prošli základním školením, podrobnìji
byli proškoleni ti, kteøí se správním øádem
pøicházejí do styku dennì. Pøi správních øízeních,
která øídí nebo øeší, proto k žádným závažným
problémùm nedochází.
-mev-

Podnikání dle pøíruèky
Informaèní místo pro podnikatele ve Svitavách
nabízí ZDARMA všem podnikatelùm oborové
pøíruèky, které se vztahují k podmínkám podnikání v jednotlivých živnostech. Hospodáøská komora Èeské republiky pøichází s významnou pomocí
podnikatelùm. Do zaèátku roku 2006 pøipravila
kompletní soubor pod názvem OBOROVÉ
PØÍRUÈKY.
V úvodu každé pøíruèky je zpravidla vymezen
obor, formy podnikání, následují
technické
požadavky na výrobky v oboru, prokazování
zpùsobilosti pro výkon profesí v oboru, evropská
a èeská podnikatelská legislativa, znaèení CE,
dále ekologické požadavky, BOZP, požární pøedpisy. Užiteènou souèástí pøíruèek jsou i doporuèení z oblasti øízení firmy a marketingu v podmínkách EU a informace o možnostech èerpání
finanèních prostøedkù z podpùrných programù,
jakož i dùležité regionální a oborové kontakty.
V pøípadì zájmu nás kontaktujte na tel.: 461 568
239, e-mail: RMSvitavy@inmp.cz

Z mimoøádného jednání
zastupitelstva mìsta
konaného dne 16.1.2006
Zastupitelstvo mìsta schválilo
Uzavøení smlouvy o budoucí kupní smlouvì
a následné uzavøení kupní smlouvy ve vìci
prodeje pozemku parc. è. 2936/46 o výmìøe
22.939 m2, kultura orná pùda v obci a katastrálním území Moravská Tøebová, Pøedmìstí
firmì Protechnik Consulting, s.r.o. se sídlem
v Èeské republice, Staré Mìsto 220, letištì,
zastoupené Danielem Tanno, jednatelem
spoleènosti.

Kulturní dùm v Boršovì žije
Kulturní dùm v Boršovì byl pøed nìkolika lety
chátrající budovou v majetku mìsta. Budoucnost
nemovitosti byla nejistá, potøeba oprav evidentní.
Zásadní zlom pøinesla aktivita obèanù Boršova,
kteøí chtìli, aby zùstala možnost poøádat kulturní
a spoleèenské akce i v této èásti mìsta a byli pro
to ochotni nìco udìlat. V roce 1998 byla uzavøena smlouva mezi Mìstem Moravská Tøebová
a Sdružením pøátel kulturního domu v Boršovì,
která umožòuje bezplatné užívání nemovitosti
sdružením a stanovuje podmínky tohoto užívání.
Budova se zmìnila díky investicím ze strany
mìsta i mnoha hodinám práce èlenù sdružení.
Dnes kulturní dùm vítá nejen obyvatele Boršova,
ale jsou zde poøádány i mnohé kulturní akce pro
obèany celého mìsta.
-bla-

Vlastníci domù:
uklízejte chodníky
Sezónním problémem souèasnosti je úklid chodníkù. Proto považujeme za dùležité udìlat exkurz
do zákona è. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjších pøedpisù. V ustanovení § 27 odst. 4 citovaného zákona je stanoveno,
že vlastník nemovitosti, která hranièí s místní
komunikací v zastaveném území obce, odpovídá
za škody (napø. úraz), jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na pøilehlém chodníku, která
vznikla zneèištìním, náledím nebo snìhem.
Poškozený, který prokáže, že úraz se stal na
chodníku pøiléhajícímu k urèité nemovitosti,
mùže po vlastníku takové nemovitosti požadovat
náhradu škody, a to v první øadì bolestné, dále
náhradu za ztížení spoleèenského uplatnìní (pokud má úraz trvalé následky), náhradu za ušlou
mzdu a také náklady na léèbu, kterou nehradí
zdravotní pojišovny. Poškozený mùže žádat též
i náhradu za poškozené vìci. Z uvedeného vyplývá, že zajišovat úklid chodníkù pøed vlastními
domy je v zájmu vlastníkù.
JUDr. Ludmila Hanusová,
kanceláø starosty a tajemníka MìÚ

Sdìlení
V rámci zámìru snížení poètu divokých
holubù na území
mìsta Vás žádáme
o spolupráci pøi
zjišování jejich
stanoviš (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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Obtìžující kouø z komínù
Samozøejmostí a povinností každého z nás je
ochrana životního prostøedí také tím, že do
ovzduší nevypouštíme zneèišující látky, které
nepøíznivì pùsobí na život a zdraví lidí nebo
zvíøat. Zákon o ochranì ovzduší stanoví nástroje
ke snižování množství látek ovlivòujících klimatický systém Zemì a ukládá povinnosti všem
provozovatelùm zdrojù zneèišování ovzduší,
mezi které patøí dodržování pøípustné tmavosti
kouøe a neobtìžování kouøem a zápachem své
okolí, zvláštì pak v hustì obydlené oblasti.
Pøípustná tmavost kouøe je podle uznané Ringelmannovy stupnice èirý bìlavý dým do 20% tmavosti. Porušení tìchto základních povinností se
hodnotí jako pøestupek podle pøíslušného zákona
o pøestupcích. Podobnì je ze strany orgánu obce
možné uložit pokutu ve výši od 500 do 150 000
Kè v pøípadì spalování látek, které nejsou palivy
urèenými k zajištìní provozu zdrojù zneèišování
ovzduší (kotle, kamna atp.). Spalování takového
materiálu je podle zákona o ochranì ovzduší
zakázáno. Všeobecnì je možné v urèených zdrojích spalovat jen suché døevo, uhlí a plynná paliva urèena výrobcem zaøízení, pøièemž uvedená
paliva nesmìjí být kontaminována chemickými
látkami (lepidla, nátìry apod.).
Odbor životního prostøedí ochrana ovzduší MìÚ

Malé a støední zdroje
zneèišování ovzduší
Mìstský úøad Moravská Tøebová, odbor životního prostøedí jako pøíslušný orgán státní
správy v ochranì ovzduší vede evidenci malých a støedních zdrojù zneèišování ovzduší.
Podle zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì
ovzduší vymìøuje a vybírá poplatky z dùvodu
spoleèného úsilí o snižování množství látek,
ovlivòujících klimatický systém Zemì. Ze
stejného zákona o ochranì ovzduší § 12 a
§ 19 vyplývá pro provozovatele zmínìných
zdrojù povinnost odevzdat na Mìstském
úøadì (podatelna nebo pøímo kanceláø ochrany ovzduší, ul. Olomoucká) do zákonné
lhùty 15. 2. 2006 vyplnìné pøedtisky oznámení o technickém stavu zdroje a množství
vypouštìných emisí na základì údajù z pøedchozího roku. Oznámené a zpracované
poplatky, jejichž výše nebude dosahovat
500,- Kè, nebudou vymìøovány a øízení
o poplatku se pro tento rok zastaví. Potøebné formuláøe najdete na www.mtrebova.cz,
v tištìné podobì v kanceláøi ochrany ovzduší
nebo na vyžádání je možné formuláø poslat
e-mailem.
Odbor životního prostøedí

Panelové sídlištì èeká
regenerace
Sídlištì Západní se doèká regenerace. Její náklady pøijdou podle projektu na dvacet milionù
korun. Úpravy se budou uskuteèòovat ve ètyøech
etapách, letošní pøijde na pøibližnì ètyøi miliony.
Sedmdesát procent potøebné èástky zaplatí ministerstvo pro místní rozvoj, zbytek zaplatí mìsto ze
svého rozpoètu. Úpravy v sídlišti, které je staré
pøes tøicet let, jsou nezbytné. Vykáceny budou
staré a pøerostlé stromy, vysazena nová zeleò,
pøibudou dìtská høištì a upraveny parkovací
plochy pro osobní auta. Zároveò èeká rekonstrukce i veøejné osvìtlení. Dojde jednak k výmìnì
prvkù, které dosloužily, jednak k doplnìní na
místech, kde se s nimi pøed léty pøi výstavbì
sídlištì nepoèítalo.
-mev-
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Vy se ptáte, starosta odpovídá
Ptejte se starosty mìsta na to, co Vás zajímá,
upozornìte své spoluobèany na to, co Vás trápí.
Pište své dotazy na adresu zpravodaj, nám.
T.G.M. 29, MT nebo e-mailem zpravodaj@mtrebova.cz.
Redakce Moravskotøebovského zpravodaje
otiskuje placenou reklamu
soukromých subjektù. Zdá
se mi, že tím dochází k posunu v pùvodním poslání
zpravodaje. Myslím si, že
by zpravodaj mìl sloužit jako zprostøedkovatel informací z radnice smìrem k obèanùm.
Otiskování reklam patøí mezi komerèní
aktivity a nemá co dìlat s veøejnou službou.
Neplete si v tomto pøípadì vedení našeho
mìsta legitimní potøebu inzerovat se soukro-

mým podnikáním v médiích?
V žádném pøípadì nechceme zmìnit charakter
Moravskotøebovského zpravodaje. Reklama v nìm
uvedená má omezený prostor a prezentuje pouze
vìtší organizace a firmy. Poslání zpravodaje zùstává nezmìnìno.
V okolních mìstech prùbìžnì odvážejí hromady snìhu, které se kupí v ulicích, dokonce i v
Jevíèku si to zaøídili. Proè to u nás technické
služby nedìlají? Obzvláštì Cihláøova ulice je
ostudná. Nejsme tady pøece nìkde na dìdinì.
V dobì, kdy odpovídám na Váš dotaz byly
vybrané ulice v historickém jádru již uklizeny.
Snìhu napadlo letos opravdu hodnì. Byl jsem
v tyto dny i v sousedních mìstech, mluvil jsem
i se starosty mìst v okolí a vùbec si nemyslím, že
se všude kolem nás sníh z mìst odváží. Jevíèko je
spíše výjimkou.
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Moravská Tøebová se pøedstavila
èeským i domácím turistùm na veletrhu
Samostatným kioskem se pøedstavila Moravská
Tøebová na lednovém veletrhu cestovního ruchu
Regiontour v Brnì, který je nejnavštìvovanìjším
veletrhem turistických možností ve støední
Evropì. „Prostor pro naši prezentaci v expozici
Východní Èechy byl pøíliš malý, naše nabídka pro
návštìvníky mìsta byla rozsáhlejší, proto jsme
zvolili samostatnou expozici,“ øekl starosta
mìsta Josef Ošádal. Zástupci Moravské Tøebové
na veletrhu propagovali unikátní renesanèní
památky, sí cyklotras, aquapark a nejvìtší
atraktivity regionu, napøíklad mladìjovskou
úzkokolejku a festival Biskupické kaléšek.

Kulturní služby mìní svùj profil
Kulturní služby mìsta Moravská jsou pøíspìvkovou organizací, zøízenou radnicí. Zodpovídají za
chod budovy muzea, kina a èásteènì i zámku.
Poøádají výstavy, organizují kulturní pøedstavení
a výstavní expozice. V souèasnosti mají 15 zamìstnancù a roènì hospodaøí s rozpoètem
pøevyšujícím 8 mil. Kè, jeho znaèná èást je ale
urèena na režijní náklady budov. Bývalého
øeditele Ivo Horkela nahradila od 1.1.2006 nová
øeditelka, bývalá mluvèí mìsta Libuše Gruntová,
která je absolventkou Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, oboru teorie
a dìjiny dramatických umìní.
Kulturní služby si založilo mìsto jako
organizaci, která bude mezi obèany šíøit
kulturu. To se jí však momentálnì pøíliš
nedaøí, návštìvnost je extrémnì nízká. Máte
plán, jak z toho ven?
Neplatí to u všech kulturních akcí, napøíklad
nìkterá divadelní pøedstavení jsou vyprodaná. Je
ale pravda, že spousta kulturních akcí díky
roztøíštìné koncepci skomírá na nezájmu divákù.
Mým hlavním cílem je oslovit obèany zajímavou
a žánrovì pestrou nabídkou kulturních poøadù a
akcí tak, aby si opìt do muzea, kina èi kulturní
pøedstavení znovu našli cestu.
To je jistì záslužná myšlenka, ale jak toho
chcete konkrétnì dosáhnout? Nyní navštíví
expozice na zámku asi jen 1500 lidí za rok.
Jedinou cestou je zvrátit nepøíznivý trend v poklesu návštìvnosti zcela jiným obsahovým i formálních ztvárnìním expozic na zámku a vybudováním pøíslušného zázemí. Doèkáme se
mnohem zajímavìjších expozic nejen na zámku,
ale i v muzeu, které má obrovský potenciál rùstu

Centrum volného èasu
letos poøídí høištì
Mìsto i v letošním roce podpoøí èinnost
Centra volného èasu. Roèní provoz pøijde na
540 tisíc korun. Radnice platí jednu
pracovnici, na druhou pøispívá Úøad vlády.
Zaøízení, které nabízí smysluplné využití
volného èasu dìtem ze sociálnì slabých a
romských rodin, dennì navštìvuje kolem
tøicítky školákù. Letos by mìlo nabídku
aktivit rozšíøit sportovní høištì, které bude
vybudováno na dvorku, jenž je souèástí
objektu, v nìmž zaøízení sídlí. Centrum
volného èasu je ojedinìlým zaøízením v celé
Èeské republice a do Moravské Tøebové stále
jezdí zástupci z rùzných mìst, kteøí si ho
chtìjí prohlédnout a seznámit se s jeho
èinností. Peníze na ni bude také v tomto roce
centrum shánìt i prostøednictvím grantù.
-mev-

návštìvnosti díky unikátním muzejním sbírkám.
Dnešní návštìvníky už nebaví pasivní prohlížení
pøedmìtù ve vitrínách, nejvìtší úspìch slaví
interaktivní výstavy, tedy takové, kde si èlovìk
mùže vìci osahat a vyzkoušet. Tato forma spolu
s multimediálním pojetím se èím dál více prosazuje i v Èeské republice. Shrnu-li to: kvalitnìjší
a zajímavìjší nabídka spolu s atraktivnìjším
zpùsobem prezentace zcela jistì pøiláká více
návštìvníkù.
Ve mìstì se bìhem roku koná nìkolik
významných festivalù, ale chybí tu nìjaká
žánrovì vyprofilovaná akce, která by mìla
vysokou návštìvnost. Co plánujete v tomto
smìru?
V každém mìstì naší velikosti najdete festival,
který má zvuk a na který se místní celý rok tìší.
V Moravské Tøebové se nejnavštìvovanìjší akcí
stal Putovní kinematograf bratøí Èadíkù, jehož
filmové projekce shlédlo bìhem týdne 6 tisíc
divákù. Plánuji ale samozøejmì vytvoøení nového
festivalu s vystoupením živých kapel, známých
osobností, do nìhož se zapojí další kulturní
subjekty ve mìstì.
Jak byly první dny ve Vaší nové práci?
Okamžitì po mém jmenování bylo provedeno
nìkolik krokù, které mìly odstranit pro mì
nepøijatelné absurdity. Nìkteré dveøe nemìly
zvenku kliku, takže lidé museli potupnì èekat, až
si pro nì zamìstnanci KS pøijdou; toto už bylo
napraveno, byla prodloužena otevírací doba
budovy muzea dennì od 8 do 16 hod., v pondìlí a
støedu až do 21 hodin s pøestávkou mezi 12 a 13
hodinou. To jsou první kroky, kterými zaèala
zmìna v pøístupu organizace smìrem k návštìvníkùm a obèanùm mìsta.
Bývalý øeditel si stìžoval na neochotu
nìkterých místních škol spolupracovat s KS,
jaké jsou Vaše zkušenosti?
Zorganizovala jsem již nìkolik schùzek s øediteli
základních a støedních škol a chci se s nimi
domluvit na spolupráci. Školy jsou pøirozeným
partnerem pro spolupráci v obsahové náplni
divadelních pøedstavení, filmových projekcí nebo
výstav. Dùležitou zmìnou bude od února
obnovené promítání filmù o víkendu, zatím
dvakrát mìsíènì. Další pøípadné rozšíøení
provedeme po vyhodnocení zájmu návštìvníkù.
Jaké novinky mùžeme oèekávat v nejbližší
dobì?
V bøeznu by se mìl uskuteènit První mìstský bál
pod záštitou starosty mìsta se swingovým orchestrem Františka Zeleného a projekce nekomerèních filmù v rámci Projektu 100. V dubnu
navážeme na tradici festivalu Dny slovenské
kultury a v èervnu nás èekají oslavy 100. výroèí
otevøení budovy muzea.
-red-

Sotva ovšem na brnìnském výstavišti veletrh
Regiontour zaèal, anonym zatelefonoval na
policii, že je v pavilonu V bomba. Na výstavištì
zamíøilo se zapnutými majáèky nìkolik
policejních aut a hasièi. Kolem tøí tisíc lidí
muselo být na více než hodinu evakuováno.
Pachateli hrozí za šíøení poplašné zprávy až roèní
pobyt za møížemi.
-mev-, -gut-

Web mìsta v novém
Od ledna letošního roku jsou návštìvníkùm mìsta
k dispozici nové webové stránky, jejichž adresa
zùstává nezmìnìna tj. www.mtrebova.cz. Byla
vytvoøena nová grafická podoba, pøi jejímž
návrhu byly použity tradièní barvy mìsta.
Struktura stránek vychází z pùvodního portálu
mìsta, nicménì i zde byly provedeny úpravy,
které zpøehledòují orientaci a intuitivnì navádìjí
návštìvníka.
Zmìna stránek se netýká pouze jejich vzhledu,
ale systém pøináší i øadu novinek. Za všechny
jmenujme ty nejzajímavìjší:
- v pøehledném kalendáøi naleznete plánované
kulturní, sportovní èi turistické akce
- fulltextové vyhledávání, které umožní rychlé
nalezení požadovaných informací
- galerie fotografií, kde si mùžete prohlédnout
zajímavá místa našeho mìsta a jeho okolí
- pøedpovìï poèasí s výhledem na následující
dny.
- pro zahranièní návštìvníky jsme pøipravili
verzi portálu v nìmeckém a anglickém jazyce
- využít mùžete také RSS a získávat tak
aktuální informace z nových stránek pøímo na
Váš poèítaè.
Co je to RSS (Really Simple Syndication)
- formát pro výmìnu obsahu založený na XML
- umožòuje získávat informace z webových
stránek bez jejich návštìvy
- není nutná registrace jako napøíklad pøi
použití zasílání novinek na e-mail
- k zobrazení informací lze použít samostatné
programy volnì pøístupné na internetu
Protože mají nové stránky sloužit hlavnì Vám
obèanùm, tìšíme se na Vaše pøipomínky a námìty, jak tyto stránky vylepšit.
Pro tyto potøeby byla zøízena adresa:
portal@mtrebova.cz.
S webovými stránkami se již tøetím rokem
hlásíme do krajského kola soutìže Zlatý erb.
Vloni si stránky Moravské Tøebové odnesly
prvenství v kategorii mìst Pardubického kraje.
Redakèní tým portálu, MìÚ
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MATRIKA

NA LINCE 158 – POLICIE ÈR

Vítání:
Prosinec: Petra Vymazalová - M.T.
Leden:
Eliška Komárková - M.T.

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

Sòatky:
Prosinec: Jaroslav Vavøín - Martina Srovnalová
– oba Moravská Tøebová
Petr Poborský - Ivana Sedláøová
– oba Staré Mìsto

Statistika za období 15.12.2005 - 15.1.2006
V uvedeném období bylo spácháno:
19 trestných èinù
27 pøestupkù (evidovaných pøestupkových spisù,
které je nutno prošetøit)

Kolik nás je

Padìlané peníze v Jevíèku
Dne 5.1. byla v bance v Jevièku zadržena
podezøelá bankovka v hodnotì 2000 Kè, kterou
odvádìla v tržbì zamìstnankynì obchodní
spoleènosti z Trhového Štìpánova. Bankovka
byla zaslána do ÈNB ke zjištìní její pravosti. Ve
vìci byly zahájeny úkony trestního øízení pro
podezøení z trestného èinu padìlání a pozmìòování penìz, kterého se dopustil dosud neznámý
pachatel . Vìc nadále šetøí svitavští kriminalisté.

V informaèním systému MìÚ v Moravské Tøebové
bylo k 31.12.2005 evidováno celkem 11 263 obèanù
Èeské republiky, z toho 50 cizincù s povolením k
trvalému pobytu na území ÈR.
Za loòský rok se v Moravské Tøebové narodilo 107
dìtí a zemøelo 139 obèanù, pøistìhovalo se 169
obyvatel a odstìhovalo se jich 179.
Prùmìrný vìk obèana v Moravské Tøebové je 39,82
let, z toho u mužù je to 37,9 let a u žen 41,62 let.

Vzpomínka
Dne 10. 12. 2005
jsme vzpomnìli nedožité
35. narozeniny
pana Radka Schustera
z Moravské Tøebové.
Vzpomíná
zarmoucená rodina
a kamarádi.

Tøi miliony jsou v trapu
Dvaaètyøicetiletý muž z Lanškrouna a šestapadesátiletý muž z obce na Moravskotøebovsku jako
jednatelé obchodních firem od poèátku roku
2002 do poloviny roku 2004 poškodili své
vìøitele o více než 3 mil. Kè. Aèkoli si byli
vìdomi, že jejich firma není schopna dostát
svým obchodním závazkùm, pøesto odebírali od
rùzných firem zboží a služby. Vystavené faktury a
platby z uzavøených smluv vìtšinou neuhradili. I
když vìdìli, že je jejich firma v úpadku, nijak
nereagovali na pøedluženost firmy, žádný z nich

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: Po - Èt 07: 00 - 03:00, Pá 07:00 - 07:00,
So 07:00 - 07:00, Ne 19:00 - 03:00

Zásahy MP za období 15.12.2005 - 15.1.2006
16.12. v 02:30 h. zabezpeèovala hlídka MP
místo závažného trestného èinu na ulici
Gorazdova do pøíjezdu technikù PÈR a dále pak
spolupracovala pøi jeho objasnìní.
Ve 04:00 h. zasahovala hlídka MP pøi rvaèce pøed
barem Luna na ulici Cihláøovì.
19.12. ve 20:10 h. byla hlídka MP pøivolána na
autobusové nádraží. Zde byla nalezena na
chodníku totálnì opilá žena z Brna, která pøijela
na návštìvu pøíbuzných do našeho mìsta.
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Pøíbuzným byla hlídkou MP
pøedána.
20.12. v 19:00 h. byl hlídkou MP zajištìn muž
u OD Lidl, který na parkovišti rozbíjel láhve,
vzbuzoval veøejné pohoršení a urážel zákazníky.
Hlídka muže pøevezla na PÈR ke zjištìní
totožnosti a dalšímu øešení.
21.12. v 16:00 h. byla vykázána z prostor OD
Kubík skupina mladíkù pro nevhodné chování.
23.12. v 23:00 h. pøijala hlídka MP oznámení
od personálu ÈD, že na nástupišti se pohybuje
muž pod vlivem alkoholu a hlasitì huláká. Hlídka
opilci uložila pokutu a vykázala ho z nádraží.
26.12. ve 02:30 h. byla hlídka MP upozornìna
na mladíky, kteøí jdou po ulici Brnìnské a kopou
do popelnic. Tito vandalové byli hlídkou zadrženi
u èerpací stanice Aral a donuceni nepoøádek
uklidit.
1.1. v 01:30 h. øešila hlídka MP spoleènì s PÈR
rvaèku na ulici Ztracené.
Ve 20:00 h. byl v domì na ulici Josefské øešen
podnapilý muž, který na chodbì házel petardy.
2.1. v 10:30 h. byla hlídka MP pøivolána do
domu na ulici K. Èapka, kde jeden z nájemníkù
zbil svoji manželku. Pøípad byl pøedán PÈR.
8.1. ve 22:00 h. bylo hlídkou MP nalezeno štìnì
na ulici Brnìnská. Hlídce se ve veèerních
hodinách podaøilo vyhledat majitele, jemuž byl
pejsek pøedán.
11.1. v 21:30 h. byl hlídkou MP nalezen na ulici
Svitavská podchlazený bezdomovec. Byl hlídkou
pøevezen na PÈR, ošetøen RZS a ráno ubytován
na sociální ubytovnì.
13.1. ve 22:30 h. øešila hlídka MP skupinu
mladíkù, kteøí rušili noèní klid na ulici Cihláøovì.
14.1. v 16:00 h. pøijali strážníci MP zranìnou
poštolku. Byla vyrozumìna Záchranná stanice
volnì žijících zvíøat ve Vendolí, kam byl dravec
pøedán.
15.1. ve 02:00 h. byla hlídka MP vyrozumìna,
že na støeše domu na ulici Holandské jsou
sprejeøi, kteøí støíkají na strojovny výtahù.
Sprejeøi byli hlídkou zadrženi a pøedáni PÈR.
strážník František Juriš

nezajistil potøebné podklady pro vstup firmy do
konkurzu, èímž nesplnili svoji zákonnou
povinnost podat návrh na prohlášení konkurzu.
Policejní komisaø oba muže obvinil z trestného
èinu podvodu a trestného èinu porušení
povinnosti v øízení o konkurzu.
Poèítaèe zmizely
V dobì od 13.1. do 16.1. násilnì vnikl neznámy
pachatel do objektu kanceláøí na Nádražní ulici
v Moravské Tøebové. Z místa odcizil ke škodì
prostìjovské obchodní spoleènosti poèítaèovou
techniku v hodnotì témìø 19 tis. Kè. Ve vìci byly
policií zahájeny úkony trestního øízení pro
podezøení z trestného èinu krádeže vloupáním, po
vìcech i pachateli se nadále pátrá.
Krádež kabelky
Nepozornosti jednadvacetileté ženy z Moravské
Tøebové využil v èasných ranních hodinách dne
15.1. neznámý pachatel. V jednom z noèních
barù v M. Tøebové odcizil poškozené odloženou
kabelku s mobilním telefonem, doklady a penìženkou, èímž jí zpùsobil škodu témìø 10 tis. Kè.
Po vìcech i pachateli policie nadále pátrá, vìc
byla kvalifikována jako trestný èin krádeže a neoprávnìného držení platební karty.
Pošaèka okrádala klienty
Asi v deseti pøípadech se nedostala finanèní
hotovost z poštovních poukázek k adresátùm.
Poštovní doruèovatelka v záøí loòského roku ve
svitavském regionu zfalšovala podpisy a èísla
obèanských prùkazù oprávnìných osob a na
jejich úkor se obohatila o témìø 50 tis. Kè.
Policejní komisaø obvinil ženu z trestného èinu
zpronevìry.
Sprejeøi dostøíkali
Sprejery, kteøí svými výtvory poškozovali omítky
strojoven výtahù na Holandské ulici, zadržela
kolem druhé hodiny ranní dne 15.1. hlídka
Mìstské policie. Šlo o dva mladíky z Moravské
Tøebové ve vìku 17 a 18 let. Škoda zpùsobená
jednáním podezøelých bude dodateènì vyèíslena.
Policie ve vìci zahájila úkony trestního øízení pro
podezøení z trestného èinu poškozování cizí vìci.

Ochrana volnì
žijících zvíøat
Záchranou volnì žijících zvíøat se zabývají
stanice pro živoèichy, které jsou zaèlenìny do
Národní sítì stanic pro handicapované živoèichy,
koordinované Èeským svazem ochráncù pøírody.
Stanice pokrývají svou pùsobností celé území ÈR
a roènì jimi projde mnoho tisíc potøebných
živoèichù. O zvíøata z regionu Moravská Tøebová
a širokého okolí peèuje Záchranná stanice volnì
žijících zvíøat Zelené Vendolí, kde se její
provozovatelé kromì celkové ochrany zvíøat
vìnují aktivní spolupráci s kolektivy dìtí a mládeže, osvìtovým akcím pro veøejnost, pøírodovìdným prùzkumùm (pro pøehled napø. o stìhovavém i zimujícím ptactvu) a pøedávání
informací o pøírodì a jejích obyvatelích nejen
návštìvníkùm stanice. Nejèastìji jsou pøijímána
zvíøata poranìná dopravou, popálená elektrickým
proudem, poranìná nárazem na sklenìnou plochu
èi postøelená. Asi 55% se každoroènì podaøí
vrátit zpìt do pøírody.
Ošetøovaným zvíøatùm mùžete pomoci dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ZVIREVNOUZI VENDOLI
na tel. è. 87777 nebo pøíspìvkem
na konto è.ú. 78-9932340217/0100.
Více kontaktù nebo informací o ochranì zvíøat
získáte na MìÚ, odbor životního prostøedí.
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Školní vzdìlávací program na gymnáziu
Gymnázium se peèlivì pøipravuje na školní
vzdìlávací program, který požaduje nový školský
zákon.
Uèitelé a studenti Gymnázia Moravská Tøebová od
záøí 2005 realizují velmi zajímavý a dùležitý roèní
projekt. Díky nìmu se studenti nauèí upravovat a
zpracovávat fotografie, video a zvuk v rámci tvorby
multimediálních prezentací. Na projekt získala škola
státní dotaci ve výši 214 000 Kè, a tak mohlo být do
školy poøízeno vybavení na vysoké úrovni (digitální
zrcadlovka s pøíslušenstvím, vizualizér, videostøižna,
datový projektor, audiotechnika a pøíslušné
programové vybavení). Na poøízení nadstandardních
zaøízení se svými pøíspìvky podílela také rodièovská
organizace a sponzoøi.
Multimediální projekt velmi dobøe zapadá do naší
celkové vzdìlávací koncepce, nebo na moravskotøebovském gymnáziu se již øadu let preferuje
posílená výuka informatiky, cizích jazykù a tìlesné
výchovy.
Se zavedením školního vzdìlávacího programu se
tyto osvìdèené priority budou dále rozvíjet a budou
postupnì a øízenì pøibývat další tak, aby naši žáci
byli vzdìláváni podle aktuálních trendù, potøeb
spoleènosti a byli pøipraveni zvládnout nároky, které
klade jejich budoucí studium na VŠ a VOŠ.
Zmínìný projekt bude zapracován do školního
vzdìlávacího programu, nebo práce s grafikou,
zvukem a videem je nejen velmi zajímavá, ale stává
se bìžným standardem ve výuce.
Využívat moderních metod vyuèování budeme nejen
v informatice a výpoèetní technice, ale i v jazycích,

Bude Sandra vyvolená?
Moravskotøebovské rodaèce, známé chrlièce ohòù,
Sandøe Bartošové se podaøilo nastartovat dráhu
hvìzdy showbussinesu. Dostala se totiž do úzkého
kruhu adeptù druhé øady reality show televize Prima
Vyvolení.
Sandra byla na
základì konkurzù a
castingù vybrána
mezi 52 soutìžících
z celkem 8 tisíc
pøihlášených
zájemcù.
V polovinì ledna
pøijel do Moravské
Tøebové televizní
štáb, aby o Sandøe
natoèil medailon.
„Myslím, že má
Sandra hodnì šancí
dostat se do vily,
protože je výrazný Sandra Bartošová
a zajímavý typ,“
svìøila se pøi natáèení medailonu režisérka poøadu.
Druhé pokraèování Vyvolených zaène televize Prima
vysílat ve zcela nové vile v pražské Libni 18. února.
-gut-

kde napø.výuka s podporou internetu, elektronických
slovníkù, výukových programù a spolupráce s
partnerskými školami je pestrá a velmi efektivní.
Samozøejmì tyto zmìny nenastanou pouhým
nákupem zaøízení, ale jdou ruku v ruce se
systematickým vzdìláváním našich pedagogù.
Z uvedeného vyplývá, že se nám pøípravná fáze na
školní vzdìlávací program daøí a že máme co našim
žákùm nabídnout. Pøesto, že se podle školního
vzdìlávacího programu zaène naplno uèit až ve
školním roce 2007/08, zapracováváme zmínìné
novinky do výuky prùbìžnì.
Na GMT také senioøi
V malé tìlocviènì a poèítaèové uèebnì gymnázia se
23.1.2006 již podruhé sešli posluchaèi 6.roèníku MT
univerzity 3.vìku. Celkem 58 frekventantù si pod
vedením Mgr.Landy zacvièilo základní sestavu jógy
a v poèítaèové uèebnì spolu s Mgr.Štaffovou,
RNDr.Plocovou a asistenty z øad studentù se
seznámili se základní obsluhou PC, s internetovým
prohlížeèem a vyhledávaèem a obsluhou elektronické pošty vèetnì praxe - poslali e-maily svým
známým a mezi sebou.
Nechybìla ani chvilka na spoleèné popovídání pøi
èaji nebo kávì.
Pøijímací zkoušky naneèisto na GMT
Vzhledem k èastým dotazùm, zda budeme
PØIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEÈISTO opakovat,
sdìlujeme:
Pøijímací zkoušky naneèisto pro žáky 5.a 9.tøíd ZŠ
budou ještì jednou v pondìlí 20.2.
(v 15 hodin matematika a v 16 hodin èeský jazyk)
Z organizaèních dùvodù žádáme zájemce, aby se
pøihlásili telefonicky na èísle 461 318 258
Do pátku 17.2.
Veškeré informace o škole a pøijímacím øízení 2006
najdete na www.gmt.cz a ve vývìsce u gymnázia.
RNDr. Alena Plocová
øeditelka školy

Rozpoèet Pardubického
kraje 2006
Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání
15. 12. 2005 schválilo rozpoèet na rok 2006.
ü V kapitole dopravy je zaøazena rekonstrukce
mostu 368-016 u Autoškoly v hodnotì 7 mil.
Kè. Dùvodem je zvýšený dopravní význam
tohoto mostu, zejména po ose sever-jih.
ü Pøíspìvek na lùžka v Domovì dùchodcù vzroste
na 5,42 mil. Kè (nejvíce v kraji).
ü Projekt internetového propojení Regionu MTJ
bude podpoøen èástkou 800 tis. Kè.
ü Rekonstrukce pøístupové cesty k zámku èástkou
651 tis. Kè.
ü Tradièní 11. roèník Dnù slovenské kultury bude
podpoøen 80 tis. Kè.
ü Z fondù EU bude kraj èerpat témìø 578 mil. Kè.
ü Žadatelùm o granty bude v letošním roce

30 dní pro neziskový sektor v Moravské Tøebové
Prvním únorem odstartuje 9. roèník mediální
kampanì 30 dní pro neziskový sektor, která opìt
ovìøí, jak neziskové organizace dokáží oslovit
veøejnost.
Hlavním cílem je informovat veøejnost o významu
a aktivitách neziskových organizací. Kampaò
propaguje neziskové organizace jako celek a pùsobí
na odstraòování pøedsudkù o neziskových
organizacích. Zároveò nabízí širokou paletu
možností pro rozvoj PR dovedností neziskových
organizací a je tak pro nì pøíležitostí jak o sobì dát
vìdìt v místì jejich pùsobení.
Do kampanì se pøedbìžnì zapojí tyto místní
organizace:
ü Junák - Èeský svaz skautù a skautek ÈR
ü Èeský zahrádkáøský svaz
ü Èeský svaz ochráncù pøírody
ü Èeský rybáøský svaz
ü Dùm dìtí a mládeže zájmovými kroužky
ü Klub èeských turistù
ü Kruh pøátel vážné hudby
ü Mateøské centrum Sluníèko

ü Spoleènost pøátel umìlecké fotografie
ü Spoleènost èesko-nìmeckého porozumìní
ü Svaz tìlesnì postižených
ü Welen - obèanské sdružení výtvarníkù
ü Centrum volného èasu
ü Mažoretky Agentury Arnika
ü Taneèní skupina Mistic
ü Mìstská knihovna Ladislava z Boskovic
ü Oblastní charita
ü Hudební skupina Proè ne band
ü Sportovní kroužky TJ Slovan
ü Zájmoné kroužky místních základních škol
Kampaò je zajímavá také svým významem zapojení
dìtí, mládeže i dospìlých do kvalitních volnoèasových aktivit.
„30 dní pro neziskový sektor v Moravské Tøebové“
v letošním roce ukonèí ve ètvrtek 23.2. svým
koncertem zpìvák, skladatel, textaø, hudebník a
spisovatel Pavel Novák, také bronzový slavík 1967,
z Pøerova. Podrobnìjší informace dostanete v kanceláøi projektu Zdravé mìsto.
Veronika Cápalová
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Dostane zbrojní prùkaz
opravdu každý?
Dívám se na televizi a reportér prohlásí: Zbrojní
prùkaz dostane každý. A dál pokraèuje pøíbìh, jak se
obèan brání, zraní darebáka a ten, co se bránil, je ve
vazbì. V našich médiích je bohužel zvykem, že se
neovìøuje podstata vìci. Zbrojní prùkaz dostane
opravdu každý, pokud splní osm zákonných
podmínek: má místo pobytu na území ÈR, dosáhl
pøedepsaného vìku, je zpùsobilý k právním úkon, je
odbornì zpùsobilý, je bezúhonný, je spolehlivý
a pokud je myslivcem, musí mít lovecký lístek.
V Moravské Tøebové je støelecký klub s dlouholetou
tradicí a zamìøením na sportovní støelbu, kde je také
možnost získat zbrojní prùkaz, pro radost si zastøílet
a dostat informace, jak se bránit, aby nebyl porušen
zákon. Každý zájemce se mùže obrátit na zkušené
èleny klubu nebo získat další informace na
telefonních èíslech 461 315 237 nebo 776 789 689.
Miroslav Paøízek, èlen výboru støeleckého klubu

Zápisy do I. tøídy
ZŠ, Ès.armády 179, Moravská Tøebová
10.2. od 13.30 do 16.00 hod.
Rodný list dítìte nezapomeòte vzít s sebou.
Nabídka školy: Uèební dokumenty • Základní
škola + projektové vyuèování • Cílem je
dosáhnout co nejvyšší úspìšnosti žákù, jak v
oblasti vzdìlání, tak po stránce výchovné,
zvýšením požadavkù na osobnost uèitele, rodièù i
žákù s dùrazem na posilování zdraví ve všech
oblastech života podle projektu Zdravá škola •
Péèe o žáky se speciálními potøebami vzdìlávání
• Využití moderní poèítaèové uèebny s nabídkou
výukových programù a INTERNETU • Výuka
AJ, Nj aprobovanými uèiteli • Nabídka
volitelných, nepovinných pøedmìtù a kroužkù •
Školní družinapoøádání ozdravných pobytù,
plavání, bruslení, jiných sportovních aktivit •
Využití stravování v jídelnì na Josefské ulici •
Blízkost autobusového nádraží pro dojíždìjící !!!
Další informace na www.krizovatka.cz nebo ve
vývìsce školy!
ZŠ na Palackého ulici
Budoucí prvòáèci, zveme Vás k nám do školy k
trochu slavnostnímu, trochu zábavnému a urèitì
netradiènímu zápisu do 1. tøídy.
Kdy? 10.2. od 14.00 do 16.30 hod.
Kde? V budovì naší školy.
Moc se na Vás tìšíme.
Pro rodièe: Podle zákona è.500/2004 Sb., správní
øád: je zapotøebí k zápisu podat žádost o pøijetí
dítìte k základnímu vzdìlávání, která bude
vyplnìna na místì zápisu. S sebou rodný list
dítìte.
ZŠ Kostelní námìstí
zve budoucí prvòáèky a jejich rodièe k zápisu
do první tøídy.
10.2. od 14 do 17 hodin.
Co nabízíme? Kvalifikovaný uèitelský sbor,
vlídný a citlivý pøístup k dìtem, velmi dobøe
vybavenou školu.
Pro starší dìti nabízíme velký výbìr volitelných
pøedmìtù. Zde se mohou dìti rozhodnout pro
obor, který je zajímá – pøírodní vìdy, poèítaèe,
spoleèenské vìdy, jazyky, sportovní hry. Èas po
vyuèování mohou žáci trávit v zájmových
kroužcích, napøíklad v kroužku hudebním,
výtvarném, v kroužku výpoèetní techniky nebo
v kroužku francouzštiny.
V prosinci a v lednu jsme uspoøádali pro
budoucí prvòáèky pohádkovou pøedškolièku.
Dìti si mohly prohlédnout naši školu a spolu
s pohádkovými postavami plnily rùzné úkoly
/zpívaly, cvièily, skládaly rébusy, malovaly,
pracovaly na poèítaèích/.
Odmìnou jim bylo vysvìdèení z pohádkové
školièky.
Fotografie z obou akcí najdete na našich
webových stránkách:http://zs3mtrebova-city.cz/.
Všem dìtem pøejeme hodnì zdaru.
Tìšíme se na vás!
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KULTURNÍ SLUŽBY
mìsta
Moravská Tøebová
KULTURNÍ CENTRUM tel.: 461 311 127
fax: 461 316 202
www.ksmt.wz.cz
Pøedprodej:
pondìlí a støeda 14:00 - 19:00 hod.
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
DIVOTVORNÝ MEÈ
(21.2., 8.30 a 10.00, vstupné: 25,-)
Klasická èinoherní pohádka podle pøedlohy
Boženy Nìmcové s písnièkami a využitím
luminiscenèních prvkù. Dìj je pøíbìhem mladého
sedláka Vojtìcha, kterému se zjeví okøídlený bílý
kùò (duše jeho zemøelé maminky) a vybídne ho
k cestì svìtem. Vojtìch uposlechne, nechá se
donést až do sídla záludné èarodìjnice a vstoupí
k ní do služby. Vysvobodí prince, kterého
èarodìjnice zaklela a za odmìnu získá krásný
divotvorný meè. Princ Vojtìcha dovede ke své
pùvabné sestøe. Vojtìch se do princezny zamiluje,
ale aby ji dostal za ženu, musí se nejprve
zúèastnit souboje. Co myslíte, podaøí se mu to?
Urèeno pro MŠ a I.st.ZŠ, délka cca 60 min.

divadlo

Promítání pro dìti
také v sobotu
Od února èeká návštìvníky kina, divadelních
pøedstavení, koncertù èi výstav v budovì
muzea øada zmìn a doufejme, že k lepšímu.
Od února zahajujeme každou první a tøetí
sobotu odpoledne promítání pohádek pro
dìti. V sobotu 4.2. je to hraný rodinný film
Scooby Doo a 18.2. si pøipomeneme Dobu
ledovou, jejíž druhý díl bude uveden v kinì
v dobì letních prázdnin.
Další pøíjemnou zmìnou pro rodièe s dìtmi
je, že jsme pro jejich ratolesti pøipravili dìtský koutek, vybavený hraèkami a domácím
kinem, kde jim budeme pouštìt pohádky. Ani
rodièùm nezùstaneme nic dlužní: vždy
hodinu pøed každým pøedstavením, tedy
i pøed kinem, pro nì otevøeme divadelní
bar, kde se budou moci dle libosti obèerstvit.
Pro všechny návštìvníky bude otevøena
šatna, v níž si budou moci zdarma odložit své
svršky.
Vìøím, že tyto dílèí kroky spolu s promìnou
dramaturgie poøadù pomohou vrátit diváky
zpìt na spoleèenské akce, kam patøí.
Mgr. Libuše Gruntová,
øeditelka Kulturních služeb mìsta

LOVU ZDAR
(24.2. 06, 19.30, vstupné: 150,-)
Levoboèek Felix je svým nezdárným bratrem ošizen
o panství po otci. Se svým synem se proto snaží
zmocnit otcovy závìti a bratra pøelstít. Pøipravená lest se jim však na lovu v horské chatì vymkne
z rukou a vyvrcholí prekérní situací.
Hrají: Vladimír Kratina, Jaroslava Obermaierová,
Martina Hudeèková, Miluše Bittnerová, Petr
Oliva/Jiøí Knot, Libor Jeník/Jiøí Hána, Miroslav
Masopust/ Rudolf Kubík. Autor a režie: Dana
Bartùòková. Uvádí divadelní agentura Julie
Jurištové.
Vstupenky v prodeji od prosince – již vyprodáno.

kino
Pøedpremiéra filmu EXPERTI
v Moravské Tøebové
Nejnovìjší snímek Experti, patøící spolu se
Snowboarïáky k vyhledávaným teenagerovským titulùm, uvidí diváci døíve v Moravské
Tøebové než v Praze. Pøedpremiéra tohoto
filmu se za úèasti tvùrcù uskuteèní v Moravské
Tøebové v úterý 7. února. Ve Svitavách mùžou
diváci film vidìt již v pondìlí 6. února,
zatímco slavnostní premiéra v Praze bude ve
støedu až 8. února a oficiální start kinodistribu-

Maškarní karneval
SPKD Boršov – Kulturní dùm Boršov
zve všechny zájemce dne 25.2.2006
ve 14 hod. na maškarní karneval.
Uvidíte rej masek, mažoretky, Bílkovu taneèní
školu. Ve 20 hodin zaène obecní ples
s pøedtanèeníma tombolou.
Hudba: Domino p. Bayera.
Ochotnický soubor J.K.Tyla
hledá nové tváøe.
Zkoušky každý ètvrtek od 18 hodin
v klubovnì muzea. Mužská posila vítána!

Pozvánka na 1. mìstský bál
První mìstský bál pod záštitou starosty mìsta
Josefa Ošádala se uskuteèní v pátek 10. 3.
2006 ve dvoranì muzea v Moravské Tøebové.
K tanci i poslechu bude hrát Moravskotøebovský swingový orchestr Františka
Zeleného, v jehož repertoáru zazní také øada
lidových písní. Zpestøením veèera se stanou
kreace bøišních taneènic.
Zaèátek bálu je ve 20 hodin.
Vstupenka 100,- Kè, místenka 20,- Kè.
Pøedprodej vstupenek – kulturní centrum v budovì muzea.
-gut-

Michael Foret ve filmu Experti

ce bude ještì o den pozdìji. A nejen to! Pøijede
delegace tvùrcù filmu v èele s režisérem
Karlem Comou, producentem Pavlem
Melounkem a s hlavními protagonisty snímku,
mezi nimiž nebude chybìt finalista Superstar
Michael Foret anebo Tomáš Löbl, známý ze
semifinále druhé øady Èesko hledá Superstar,
kteøí uvedou besedu se studenty støedních škol.
„Jsem rád, že se nám takovou akci podaøilo
pro moravskotøebovské diváky zorganizovat,
studenti jistì ocení setkání s celebritami,“
uvedl Pavel Stoupenec, oblastní øeditel ÈSOB
Pojišovny, který je jedním z partnerù filmu
a dodal: “Za spolupráci bych chtìl podìkovat
obìma mìstùm, svitavským i moravskotøebov-
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ským kulturním službám a zejména pak
starostovi Moravské Tøebové panu Josefu
Ošáïalovi.“
Dynamický pøíbìh filmu, který si klade za cíl
oslovit pøedevším mladé lidi vstupující do
života, doprovází hudba jednoho z nejoceòovanìjších domácích autorù - Romana Holého,
titulní písnièka Expert je z dílny Františka
Soukupa a Jakuba Prachaøe ze skupiny
NightWork.
Hlavní roli vytvoøili Kryštof Hádek (Tmavomodrý svìt), který se po dlouhodobém pobytu
v cizinì vrací do domácího filmu, mladé
obsazení dotváøejí herecké a pìvecké talenty
spojené se soutìží Èesko hledá SuperStar
Michael Foret a Tomáš Löbl.
-gutEXPERTI v Moravské Tøebové a Svitavách
Svitavy 6.2.
16:00 - autogramiáda Hypernova
17:30 - slavnostní pøedpremiéra za úèasti
tvùrcù
Moravská Tøebová 7.2.
Od 8:30 projekce pro školy dle dohody
17:00 - pøedpremiéra
19:00 - pøedpremiéra

Projekt 100 poprvé v našem kinì
Unikátní putovní pøehlídka filmù nekomerèní
kinematografie nazvaná Projekt 100, která
bìhem 10 let uvedla
více než 100 filmových
titulù pøedevším na plátnech vìtších kin, zamíøí
poprvé ve své historii
také do kina v Moravské
Tøebové. V rámci již 12.
roèníku festivalu bude
v moravskotøebovském
kinosále v prùbìhu
bøezna a dubna uveden
v páteèní veèer jeden z pøipravených snímkù:
podobenství èeského režiséra Vojtìcha Jasného
Až pøijde kocour (3.3.), psychologický film
režiséra Kryzsztofa Kieslowskeho Dvojí život
Veroniky (24.3.), milostný kriminální pøíbìh francouzského režiséra Jean-Luc Godarda
U konce s dechem (31.3.), psychologický
snímek E. Kazana Na východ od ráje (7.4.).
Novinkami, které dosud mohli vidìt návštìvníci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary, jsou Motocyklové deníky (14.4.) Waltera Sallese a psychologický snímek natoèený
v koprodukci Belgie a Francie v roce 2005
bratry Dardennovými Dítì (28.4.).
Projekt 100 umožòuje i mladým divákùm
seznámit se se skvosty historie svìtového
filmu i se žhavými novinkami svìtové
kinematografie.
-gut-

Z filmu Motocyklové deníky
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V Ý S TAVY • K O N C E R TY • P Ø E D N Á Š K Y
MUZEUM
Sídlo Mìstského muzea
Svitavská 18, Moravská Tøebová
tel.: 461 311 203, 731 151 786
e-mail: muzeummtr@mtrebova-city.cz
Otevøeno: úterý-pátek: 9.00-12.00, 13.00-16.00

Stálá expozice:
Holzmaisterova sbírka mimoevropského umìní
V únoru bude ještì pøístupna celá expozice
Holzmaisterovy sbírky. Staroegyptská sbírka
(„hrobka“) bude pøístupna po celou dobu plánované
rekonstrukce ostatních èástí expozice.

ZÁMEK
Zámecké expozice a výstavy
Zámecké námìstí 1
Moravská Tøebová
tel: 461 312 458, 731 151 784
Pozor! V únoru a bøeznu budou expozice
a výstavní sály na zámku uzavøeny!

Rùže pøestala být záhadou
Ve ètvrtek 19. 1. se v Rytíøském sále na zámku
konala pøednáška Mgr. Jiøího Šmerala nazvaná
„Záhada rùže vyøešena? Nové poznatky k interpretaci heraldické výzdoby Rytíøského sálu zámku
v Moravské Tøebové a k historii mìsta na konci
15. století“.
Pøednášející shrnul dosavadní zpùsoby interpretace alianèního znaku umístìného na klenebním
žebru uprostøed Rytíøského sálu a seznámil posluchaèe s dosud nevyužitými prameny k této
problematice. Tyto prameny potvrzují mimo jiné
skuteènost, že vlastníkem nebo spíše držitelem
zámku byl v 80. letech 15. století alespoò krátce také
Dobeš z Rožmberka. Dosavadní hypotéza, že
„záhadný“ erb s boskovickým sedmizubcem a pìtilistou rùží patøí právì jemu a jeho manželce Hedvice
z Rožmberka, tak nabyla pravdìpodobnosti hranièící
s jistotou.
Pøednáška pøinesla ještì nìkolik dalších nových
informací o vlastnících a držitelích moravskotøebovského panství na konci 15. století a složitých pøíbuzenských vztazích mezi nimi.
Téma pøednášky je zpracováno také v jednom z pøíspìvkù Moravskotøebovských vlastivìdných listù
è. 16, které vyjdou v prùbìhu února 2006.
-jm-

Welen se ohlíží
za loòským rokem
Volné sdružení moravskotøebovských výtvarníkù
Welen vstupuje letos do ètvrtého roku své existence
a i my jsme na sklonku roku bilancovali a hodnotili
akce, kterých jsme se zúèastnili, nebo které jsme sami
poøádali. Kromì samostatných výstav jednotlivých
našich èlenù jsme se zúèastnili nìkolika akcí spoleènì,
a to v nejrùznìjším složení.
V bøeznu devìt našich výtvarníkù vystavovalo v Orlickém muzeu v Chocni na samostatné èlenské výstavì.
V dubnu dvì èlenky sdružení pøedstavily své práce na
hradì Svojanov u Polièky a na pøelomu kvìtna a
èervna jsme uspoøádali naši již tøetí èlenskou výstavu
v prostorách moravskotøebovského zámku. Zde
vystavovalo devìt našich výtvarníkù. V mìsíci srpnu
dvì výtvarnice pøedvedly své práce na oblastní
výstavì v Ústí nad Orlicí. V øíjnu se konalo již tradièní
Setkání výtvarníkù Svitavska, kde vystavoval
rekordní poèet výtvarníkù z Moravské Tøebové a kde
jsme byli zastoupeni pracemi pìti našich èlenù.
Poslední akce roku 2005 byla organizaènì
nejnároènìjší. Spoleèné výstavy dvaceti amatérských
výtvarníkù z oblasti Vysokomýtska, Choceòska a Letovicka se svými pracemi zúèastnilo osm našich èlenù.
Tato velká akce probìhla v netradièních prostorách
kaple františkánského kláštera v Moravské Tøebové
od 27.11. do 2.12. 2005. Chtìli bychom touto cestou
podìkovat bratrùm františkánùm za možnost využívat
tento nádherný, avšak za léta socialismu zchátralý
prostor kaple. Dìkujeme také návštìvníkùm, kteøí tuto
akci podpoøili hojnou úèastí a tìm, kteøí pøispìli také
finanènì. Výtìžek z akce bude základem sbírky, která
by mìla pøispìt k rekonstrukci kaple a její pøemìnì na
výstavní a koncertní prostor.
Z pøedchozího výètu je vidìt, že aktivit sdružení
pøibývá. Za podporu naší èinnosti patøí náš dík kromì
výše zmínìných také Mìstu Moravská Tøebová, které
v letošním roce podpoøilo naši èinnost finanènì,
Muzeu Moravská Tøebová za poskytnutí výstavních
prostor na zámku a v neposlední øadì vám všem, kteøí
naše akce navštìvujete.
Pro rok 2006 chystáme nìkolik zajímavých akcí a
výstav profesionálních výtvarníkù, o kterých budeme
prùbìžnì informovat. Za zmínku stojí nejbližší
výstava keramiky a malby na hedvábí èi skle
výtvarníkù z Letohradu (J. Zamazalová a M. Zamazal)
v dubnu a v èervnu profilová výstava èlenky našeho
sdružení Anny Sekaninové. Obì se konají v kapli
františkánského kláštera.
Zuzana Mièková, Welen

Zámecké nám. 1 (v prostorách zámku), Mor. Tøebová
tel. 775 252 977
E-mail: lkart@mtr.cz] • www.lukart.com/inshop/
PO - PÁ : 10.00-12.00 14.00-17.00

Nepøetržitì probíhá:
Stálá prodejní výstava obrazù a grafiky
Únor:
Pøipravujeme
– vernisáž obrazù Jana Èiháka, malíøe Vysoèiny
a kvìtinových zátiší
– aukci umìleckých dìl na 25. 2. 2006 ve
Svitavách
Neustálý pøíjem umìleckých dìl v prostorách
galerie do prodeje a aukcí.

PLES KDU-ÈSL
Upozoròujeme, že jsou v prodeji poslední
vstupenky na 58. lidový ples,
který se koná v sobotu 4.2. ve 20 hodin
v Kulturním domì v Boršovì.
Doprava autobusem tam i zpìt zajištìna, jízdní
øád na plakátech nebo v pøedprodeji v
Turistickém informaèním centru na nám T.G.M.
Tradièní domácí obèerstvení, bohatá tombola
a tentokráte dvì hudby - Domino pana Bayera
a cimbálovka Jeèminek.

***

KRUH PØÁTEL HUDBY
Ve støedu 8.2. v 19.30 hodin na koncert
Adamusovo trio v obøadní síni radnice.
Hrají:
Jan Adamus - hoboj, anglický roh
Jitka Adamusová - housle
Kvìta Novotná - klavír
Na programu Mozart, Franck, Brahms aj.
Vstupné: 50,- Kè, studenti a dùchodci: 30,- Kè,
žáci ZŠ a ZUŠ do 12 let zdarma.

***

PLESY GYMNÁZIA
Dne 17.2.2006 se koná maturitní ples gymnázia
a dne 3.3.2006 reprezentaèní ples gymnázia.
Obì akce se konají v jídelnì Hedvy od 19.30.
Vstupenky na reprezentaèní ples lze zakoupit
v gymnáziu, pan Hartl.

Spoleènost pøátel galerie umìlecké fotografie
Tak jako v uplynulých deseti letech i v minulém roce
zorganizovalo obèanské sdružení osm samostatných
autorských výstav fotografií.
V mìsíci lednu v prostorách galerie vystavoval
František Látal ze Zlína, únor i bøezen patøil
fotografùm Skupiny 5 z Nového Mìsta nad Metují.
Na tuto výstavu navázala v mìsíci dubnu a kvìtnu
výstava fotografií Jiøího Ondry z Moravské Tøebové.
Èerven a èervenec jako každoroènì obsadil
Fotofestival Moravská Tøebová 2005, k nìmuž se
vrátíme samostatným rozborem.
Dále v galerii vystavoval Jan Nežádal z Osíku u Litomyšle, a to v mìsících srpnu a záøí, v listopadu
vystavil svá díla Ladislav Nováèek z Èeské Tøebové.
Konec roku patøil Jiøímu Košálovi z Jevíèka, který
vystavoval své fotografie v Galerii umìlecké
fotografie, ve stejném termínu byla uspoøádána také
výstava pana Petra Dolinského z Litovle, a to v prostorách Domu služeb v Moravské Tøebové.
U všech výstav probìhla slavnostní vernisáž s kulturním programem za úèasti autora a øady milých
hostù. Vstup do galerie je zdarma, otevøeno je
každou støedu, sobotu a nedìli. Vstup je možné
sjednat se správcem galerie i v jiné dny na základì
telefonické domluvy.
ü
Nejprestižnìjším projektem roku byl již
uvedený 6. roèník Fotofestivalu Moravská Tøebová
2005. Mottem 6. roèníku bylo: „Vystavují
fotokluby“, pøièemž úèast byla skuteènì hojná.

Fotofestival byl zahájen 18. 6. 2005 v sále
tøebovského muzea slavnostní vernisáží. Úvodní
slovo pøednesli starosta mìsta a Dagmar Zouharová.
V kulturním programu vystoupil pìvecký soubor
Fermáta. V krásném moravskotøebovském renesanèním zámku vystavoval Frank Fournier z USA,
fotografie Rudolfa Zukala bylo možno spatøit ve
vestibulu místního Úøadu práce.
ü V muzeu byla ke shlédnutí výstava fotografíí
èesko-polské skupiny 5+1, radnice na námìstí TGM
hostila výstavu Fotoklubu Èerná sluneènice z Prahy.
Ve vestibulu budovy sociálních služeb byla umístìna
výstava Fotoklubu Senior z Náchoda, Fotoklub
Reflex ze Zlína obsadil prostory radnice v Olomoucké ulici, tamtéž vystavoval Fotoklub Nové
Mìsto na Moravì a Fotoklub Alfa z Pardubic.
ü Fotoklub Okamžiky ze Zlína rozvìsil své fotografie v Galerii umìlecké fotografie na Brnìnské
ulici. Fotoklub Litovel prezentoval své fotografie
v prostorách kláštera na ulici Svitavské. Fotografie
Fotoklubu Spirála z Pardubic byly vyvìšeny v mìstské knihovnì a moravskotøebovském zámku.
ü K zahranièním úèastníkùm patøil Fotoklub
Lódzkie towarzystwo fotografiezne, který vystavil
své fotografie v opravených prostorách bývalé
polikiniky na ulici Svitavská.
ü Pøehlídka je soutìžní, hodnotnými cenami byly
ocenìny fotokluby Èerná sluneènice z Prahy, Spirála
Pardubice, Senior Náchod. Èestné uznání obdržel

polský fotoklub Lódz a èeský Okamžiky Zlín.
ü K Fotofestivalu patøí øada doprovodných akcí
/pøednášky, besedy, tvùrèí dílny/, nejoèekávanìjší je
tzv. „Salon na šòùrách“, poøádaný na arkádách
tøebovského zámku. Kterýkoliv pøíchozí si mùže
rozvìsit své fotografie na pøipravené šòùry a bezplatnì je vystavovat. V odpoledních hodinách je
zhodnotila odborná porota, která v roce 2005 za
vítìze oznaèila Gabrielu Kuèerovou z Pardubic a
Radka Lepku z Lanškrouna. 2. místo obsadil
Jaroslav Høebíèek z Borku u Pardubic, Vladimír
Švenda ze Zlína a Mariusz Nowicki z Lódze.
ü Tøetí místo porota pøiøkla Fedorovi Gabèanovi
z Ostravy a Michaele Kuèerové z Pardubic. Èestné
uznání získal Vladimír Skalický z Lanškrouna za
soubor vystavených fotografií.
ü Výstavy byly otevøeny do 30. 7. 2005 v návštìvních hodinách jednotlivých institucí, kde byly
umístìny. Výstavy byly hojnì navštíveny nejen
fotografickou veøejností, ale i obèany mìsta,
blízkého i vzdáleného okolí.
S ohledem na výše uvedené konstatujeme, že náš
projekt se vryl do podvìdomí širokých vrstev
obyvatelstva, a to zejména mladých lidí, kteøí si
uvìdomují, že volný èas je možné trávit smysluplnou èinností, k níž fotografování urèitì patøí, o odborné i fotoamatérské veøejnosti se netøeba zmiòovat, ta již pøijala fotofestival za svùj.
Rudolf Zukal
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Historie vzdìlávacího spolku a muzea v Moravské Tøebové I.
Jak už jsme uvedli v lednovém èísle Moravskotøebovského zpravodaje, pøipomeneme si letos sté
výroèí otevøení budovy muzea v Moravské Tøebové.
Døíve než vás pozveme k úèasti na oslavách této
významné události, vìnujme pozornost historickým
skuteènostem, které stavbì muzea pøedcházely a bez
nichž by k ní nedošlo.

1874/75 si 130 èlenù vypùjèilo 1534 knih. Pro
veøejnost bylo uspoøádáno celkem 24 pøednášek na
velmi rozmanitá témata – kromì historických a geografických námìtù se pøednášelo napø. i o škodlivosti nìkterých barviv, duševních poruchách nebo
sluneèní soustavì.
Na 25. 10. 1874 bylo svoláno mimoøádné generální
shromáždìní. Pøi této pøíležitosti byl pro své zásluhy
o rozvoj spolku jmenován jeho èestným èlenem
Dr. Bažant, tajemník brnìnské obchodní a živnostenské komory a poslanec øíšského snìmu.
Èinovníci spolku si však také od poèátku
uvìdomovali, že pøi uskuteèòování svých cílù a
získávání veøejnosti pro svou vìc by se neobešli

vzdìlávání dospìlých“. V podskupinì A byly
vystaveny školní práce – vìtšinou ukázky krasopisu, kresby, technické výkresy. Zúèastnila se
dokonce i svitavská mateøská škola. V podskupinì B
vystavovaly své ruèní práce žákynì obecných škol
a moravskotøebovské mìšanské školy. Navzdory
názvu skupiny se neúèastnila žádná industriální
škola (škola vyuèující dívky pøedevším ženským
ruèním pracem) – ostatnì jedinou školou tohoto typu
v okrese byl zøejmì ústav tzv. školských sester
v Moravské Tøebové. V podskupinì C vystavoval
Adolf Porm ze Svitav uèební pomùcky a pøístroje
pro jednotøídní národní školu, žáci tkalcovských škol
ve Svitavách a Radimìøi své školní práce, dalšími
vystavovateli byly brnìnské
muzeum (bohužel neznáme
seznam exponátù) a moravskotøebovský vzdìlávací
spolek, který se prezentoval
svými stanovami, katalogem
knihovny, výbìrem knih a
zprávou o své dosavadní
èinnosti. XIV. skupina byla
nazvána „Sbírky“. Soukromí
sbìratelé zde vystavovali
nejrùznìjší sbírky - minerálù,
vycpanin, mincí, dále napø.
souèásti lidového kroje, cínové
nádobí, obraz a starý tisk. Mezi
vystavovateli byla i mìstská
obec, která vystavovala „starý
koberec, saské zrcadlo, starou
zbraò a staré písemnosti na
pergamenu“. Do této skupiny
byl zaøazen také Emanuel
Mifka z Bøezové, který kromì
sbírky mìdìných mincí vystavoval vzorky prací ze døeva,
vlnìných, bavlnìných a smìsových tkanin.

POÈÁTKY ÈINNOSTI VZDÌLÁVACÍHO
SPOLKU V MORAVSKÉ TØEBOVÉ
Druhá polovina 19. století byla i v Moravské
Tøebové obdobím bouølivého rozvoje spolkového
života. K nejstarším spolkùm, které významnì
zasahovaly do spoleèenského a kulturního života ve
mìstì, patøily napø. tìlocvièný
spolek (Turnverein, zal. 1863),
nebo spolek pro mužský sborový
zpìv (Männergesangverein, zal.
1859).
V roce 1872 byl založen Spolek
pro další vzdìlávání obchodnického a živnostnického stavu
(Verein für Fortbildung des
Handels- und Gewerbestandes).
Na samém poèátku bylo jeho
hlavním cílem podpoøit malovýrobce v konkurenèním boji s
tovární velkovýrobou, a to
pøedevším vzdìláváním živnostníkù a jejich seznamováním s nejnovìjšími výdobytky vìdy a
techniky. Tohoto cíle chtìli
zakladatelé spolku dosáhnout
otevøením èítárny, ve které by
byly k dispozici odborné èasopisy,
založením vlastní knihovny,
založením sbírky zamìøené na
vìdu, prùmysl a obchod, poøádáním pokraèovacích kurzù a pravidelným setkáváním èlenù
spojeným s diskusemi na témata
VZNIK PRVNÍ MUZEJNÍ
týkající se podnikání a národního
EXPOZICE
hospodáøství. Založení spolku
Zakládání sbírky pøedmìtù
bylo místodržitelstvím povoleno
vztahujících se k prùmyslu a
obchodu zaznamenalo do roku
2. záøí 1872. Dvacátého devátého
1875 jen zanedbatelné úspìzáøí téhož roku se konala zakláchy. Výbor doufal, že v následající schùze. Na poèátku své
dujícím období získá spolek
èinnosti mìl spolek 40 èlenù.
podporu obyvatelstva také
Spolková èinnost byla zahájena
v této oblasti své èinnosti a že
plánovaným otevøením èítárny. Už
bude moci pøispìt k oživení
v dobì založení spolku v ní bylo
èinnosti obchodníkù a živk dispozici 200 svazkù knih a
nostníkù také využitím sbírky.
èasopisù, vesmìs darovaných
Velký význam pro rozvoj
zakládajícími èleny spolku. Ihned
sbírkové èinnosti mìla právì
byla založena i dvì oddìlení
okresní výstava. Množství
pokraèovací školy (první na
exponátù se dostalo do
Moravì!). V elementárním kurzu
majetku vzdìlávacího spolku.
se jednou týdnì vyuèovalo ètení Exponáty okresní živnostenské výstavy v roce 1875 instalované ve dvoøe gymnázia.
Døíve rozsahem nepatrná sbíra psaní, poètùm a pøírodovìdì, Fotografie Johanna Kuhna ze sbírky muzea.
ka se zaèala rozrùstat a spolek
v pokraèovacím kursu zemìpisu,
zaèal mít problémy s nedofyzice, matematice a úèetnictví.
statkem prostoru pro svou èinnost. Zøejmì už v prùpøedevším
bez
uèitelù,
kteøí
zajišovali
jak
V prvním roce navštìvovalo elementární kurs v prùbìhu roku 1876 však získal první poschodí
pravidelnou výuku v pokraèovací škole, tak šíøení
mìru 35 posluchaèù, pokraèovací kurs 30 poslunovostavby v Zámecké ulici è. 7 (pùvodní sídlo
osvìty pomocí pøednášek pro širokou veøejnost.
chaèù. Kurzy byly poøádány ve dvou uèebnách
spolku bylo v Olomoucké ulici è. 3, pozdìji sídlil ve
Jedna z pøednášek byla vìnována plánované
obecné školy a trvaly od 14. øíjna 1872 do zaèátku
„Steinbrecherovì sále“ v domì è. 2 na námìstí).
živnostenské výstavì v Moravské Tøebové.
léta 1873. Kromì pravidelné výuky v pokraèovací
Dvanáctého listopadu 1876 je totiž datována
Rozhodnutí
uspoøádat
v
srpnu
1875
„výstavu
škole bylo už v tomto období uspoøádáno 16 pøedinformace vedení spolku o zámìru navázat na
øemeslných
výrobkù
a
pomùcek
k
dalšímu
vzdìnášek pro veøejnost - pøedevším na témata z historie
úspìšnou okresní výstavu prùbìžným vystavováním
lávání
živnostníkù“
bylo
také
hlavním
dùvodem
a zdravovìdy, ale také na aktuální témata, jakými
øemeslných výrobkù, pomùcek, pøedloh pro
svolání výše zmínìného mimoøádného shromáždìní,
byly svìtová výstava ve Vídni anebo vyhlídky
umìlecká øemesla apod. v nových prostorách spolku.
které tento zámìr jednomyslnì schválilo.
malovýrobcù do budoucnosti. Program pokraèovací
Obèané byli zváni k návštìvì stálé výstavy ze sbírek
školy byl v následujících letech rozšíøen ještì o kurspolkového muzea, která mìla být doplòována
OKRESNÍ ŽIVNOSTENSKÁ VÝSTAVA
zy kreslení a tìsnopisu. Poèet žákù však výraznì
dalšími dary i krátkodobými zápùjèkami (podV ROCE 1875
klesl. Další rok byl opìt úspìšnìjší. 30. listopadu
mínkou vystavení bylo ponechání pøedmìtu v expoVýstava se uskuteènila ve dnech 8. - 15. 8. 1875.
1874 byla na èetné žádosti otevøena také pokrazici alespoò pøes jednu nedìli). Muzejní sbírka
Zúèastnili se jí podnikatelé z politického okresu
èovací škola pro ženy. Do kursu vedení domácnosti
pøedmìtù, které byly trvale majetkem spolku,
Moravská Tøebová - z nìmeckého Moravskose pøihlásilo dokonce 90 posluchaèek, kurz však
obsahovala tehdy soubor pøírodovìdný, technotøebovska a Svitavska i z pøevážnì èeského Jevíèska.
logický, „starovìký“ (jistì ve smyslu obecnì
dokonèilo jen 20 z nich. Kurz elementárních
Vystavující byli rozdìleni do 14 skupin podle oboru
historické sbírky), kresebné pøedlohy pro øemeslné
pøedmìtù mìl dvì oddìlení po 25 a 30 žákyních,
své èinnosti. Dvanáct skupin tvoøili výrobci a
práce a další nespecifikované pøedmìty. Jak vyplývá
kurz ženských ruèních prací rovnìž dvì oddìlení po
obchodníci. Skupina XIII. byla nazvána „Uèební
z torzovitì zachovaných písemností, akvizièní
40 a 30 žákyních. Výraznì vzrostl poèet knih a
pomùcky a úspìchy národních a industriálních škol,
èinnost spolku se zdaleka nezamìøovala jen na
obzvláštì úspìchy odborných tkalcovských škol ve
èasopisù ve spolkové knihovnì, která byla také
mìsto a okolí.
Svitavách a Radimìøi, dále práce žákyò veškerých
hojnì využívána; k 26. 5. 1875 obsahovala knihovna
-jmindustriálních škol okresu; pomùcky pro další
461 dìl ve 1242 svazcích, ve spolkovém roce
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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

Bìhem mìsíce února probìhnou základní
kola zemìpisné soutìže LETEM SVÌTEM,
a to v termínu 6.-10.2., kdykoli od 8. 00 do
13.00 hod. Školy nahlásí svoji úèast telefonicky
do 3. 2.. Podrobnosti v propozicích.
Bìhem února probìhne hodnocení jednotlivých kategorií soutìže NAŠE PTACTVO,
uzávìrka soutìže 31.1.
2.2. – obvodní kolo ve FLORBALE chlapcù
8.-9.tøíd, od 14.00 hodin na Gymnáziu Mor.
Tøebová. Vítìzné družstvo postoupí do
okresního finále, které se koná ve Svitavách
3.2. – Keramika pro veøejnost 15.00 DDM
15.2. – okresní kolo ve FLORBALE dívek
6.-9.tøíd, od 8.30 hodin na Gymnáziu Mor.
Tøebová, soutìže se zúèastní vítìzové obvodních kol našeho okresu.
15.2. – obvodní kolo RECITACE, na DDM
1.-5. tøíd
16.2. – obvodní kolo RECITACE, na DDM
6.-9.tøíd + SŠ
22.2. – ŠVIHADLOVÝ ÈTYØBOJ pro dívky
1.-3.tøíd, od 13.30 hodin - I. ZŠ
27.2. – GYMNASTIKA 1.-5. tøíd, od 13.00
hodin - II. ZŠ v malé tìlocviènì.
V prùbìhu února budou vydány a rozeslány
propozice soutìže TALENT ROKU. Soutìž je
urèena pro širokou veøejnost talentovaných dìtí
a mládeže mìsta Moravská Tøebová a je
ocenìním jejich nadání, talentu a píle. Soutìže
TALENT ROKU se mohou zúèastnit všechny
dìti a mládež od 6 do 18 let, kteøí se vìnují
urèité zálibì nebo zájmové mimoškolní èinnosti.
Podrobnosti na propozicích, popøípadì telefonicky na 461 316 786.
Dùm dìtí a mládeže nabízí letní tábor –
Øadov u Brandýsa nad Orlicí
Termín: 29.7. - 12.8.2006
Ubytování: Tábor se zdìnou budovou s klubovnou, kuchyní, pøíslušenstvím a 2 pokoji po
osmi místech, další ubytování je v 10 šestilùžkových chatkách.
Nutné vzít: Spacák, karimatku, polštáøek,
prostìradlo, ešus nebo 2 misky na stravu
Odborná zdravotní služba: 24 hodin dennì
Program: mimo klasické náplnì tábora (hry,
sport, disco koupání), výlety do krásného
pøírodního okolí.
Úèast: dìti od 7 let (po ukonèení 1. tø. ZŠ)
Cena: celkové náklady na tábor, vèetnì,
ubytování, dopravy, stravy, pojištìní zajištìní
programu atd. èiní 3 000,-Kè.
Dìti navštìvující zájmové kroužky DDM a zaplatily I. a II. pololetí mají slevu 200,- Kè tedy
2 800,-Kè
Na tento tábor mùže pøispìt FKSP Vašeho
zamìstnavatele (upozornìte jej však pøedem)
V pøípadì zájmu je nutné zaplatit zálohu
2 000,-Kè do konce mìsíce dubna na DDM
Kapacita: 55 míst
Závazné pøihlášky Vám budou zaslány v mìsíci
dubnu, na základì pøedbìžné pøihlášky.
Pøedbìžnì se mùžete hlásit i telefonicky do
konce února, ale musíte podat pøesné údaje o dítìti, rok nar., bydlištì, tel., škola, tøída a jaký
kroužek navštìvuje, pokud budete žádat slevu
200,- Kè Pøihlášky budou pøijímány do naplnìní
kapacity tábora v došlém poøadí.
Pøedbìžné pøihlášky zašlete nejpozdìji do konce
února 2006. Další pøípadné informace Vám
podá Jana Chadimová na tel. 461 316 786 na
DDM Mor. Tøebová.
Fotografie z loòského roku si mùžete prohlédnout na našich stránkách
http://ddm-mt.wz.cz
Nabídka dalších táborù DDM bude zveøejòována prùbìžnì.
Dùm dìtí a mládeže stále nabízí zájmové útvary
na 2. pololetí školního roku 2005/2006.
Podrobné informace obdržíte na tel. 461 316
786.

ZLATÝ OØÍŠEK

CÍRKVE

V prosinci 2005 probìhlo vyhlášení ankety Zlatý
oøíšek pro nadané a talentované žáky základních škol.
Anketu každoroènì vyhlašuje ÈT Brno pod záštitou
Ministerstva školství a Ministerstva kultury ÈR a pod
patronací Dagmar Havlové. Letos probìhlo udílení
cen za úèasti obou námìstkù ministerstev. Nominováno bylo celkem 30 žákù základních škol z celé
republiky, mezi nimiž se objevila také žákynì ZŠ
Palackého v Moravské Tøebové Kristina Stepasjuková, která spolu s dalšími devíti kandidáty obdržela
cenu v umìlecké kategorii. Kristina hraje velmi dobøe
na klavír a patøí zároveò mezi nejlepší žáky naší školy.
Dokladem jejího nadání a píle je absolvování 8. a 9.
roèníku za jeden školní rok. Pøíští rok odchází
studovat na konzervatoø. Pøejeme jí tam i v dalším
životì mnoho úspìchù.
PaedDr. Helena Mazalová, tøídní uèitelka

Øímskokatolická církev

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

6.-28.2. – Výstava výtvarnice Marty Maškové
V prostorách mìstské knihovny si mùžete prohlédnout kresby, malby a grafiku studentky Výtvarné
katedry Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci. Otevøeno v pùjèovní dobì MìK.
Knihovna dìtem
Tvoøivé støedy
1.2. Snìhulák
8.2. Valentýnské srdíèko
15.2. Ještìrka
22.2. Hodiny
Zaèátek vždy v 15.00 hod. v dìtském oddìlení!
Ète celá tøída 2005/2006
Od 1.10. 2005 probíhá 8. roèník soutìže pro tøídní
kolektivy „Ète celá tøída“. Po vyhodnocení I. ètvrtletí si nejlépe vede v I. kategorii 3.A ze ZŠ Kostelní
námìstí. Velmi dobøe si vedou žáci ze 7. A Speciální
školy a 3.C ze ZŠ Palackého.
Ve II. kategorii je zatím nejlepší ZŠ Palackého, tøídy
7.B, 8.A a 6.C. Další prùbìžné výsledky provedeme
k 31.3. 2006. Píle soutìžících mùže tyto pøedbìžné
výsledky zmìnit, takže tøeba právì vaše tøída si na
konci školního roku bude pochutnávat na vynikajícím dortu.
23. roèník Mladý ètenáø 2006
MìK Ladislava z Boskovic vyhlašuje pro žáky a studenty literární soutìž nazvanou „I malí mohou
dìlat velké vìci“.
Podmínky soutìže:
Napsat: úvahu - zamyšlení nebo pøíbìh na uvedené
téma
Inspirovat vás mohou uvedené výroky a citáty:
„I malý úsmìv potìší.“
„Velikost èinu je závislá na síle lásky.“ (J.W.
Goethe)
„Malá skuteènost je lepší než velká pøedpovìï.
(Petronius)
„Malá teèka ukonèí tu nejdelší vìtu.“
Práce musí obsahovat: jméno, adresu bydlištì, název
školy a tøídy.
Hodnocení bude probíhat ve 3 kategoriích: I. stupeò
ZŒ+ speciální škola, II. stupeò ZŠ a víceleté
gymnázium, støední a uèòovské školy.
Termín odevzdání: do 10.3. v mìstské knihovnì
Soutìž „I malí mohou dìlat velké vìci“ je pøihlášena
do celorepublikového projektu „Kde konèí svìt“,
kterou poøádá Klub dìtských knihoven pøi Sdružení
knihovníkù a informaèních pracovníkù. Vítìzové
mìstského kola mohou postoupit do regionálního a
pøípadnì se úèastnit slavnostního vyhodnocení na
Pražském hradì.
Pùjèovní doba
Oddìlení pro dìti
pondìlí - ètvrtek 12.00 hod. - 17.00 hod.
sobota
9.00 hod. - 12.00 hod.
Oddìlení pro dospìlé
pondìlí - ètvrtek 9.00 hod. - 17.00 hod.
Studovna, èítárna
sobota
9.00 hod. - 12.00 hod.
Registraèní poplatky pro r. 2006
Dospìlí
100,- Kè
Studenti, dùchodci
70,- Kè
Dìti
20,- Kè
Držitelé prùkazu ZTP/P
zdarma

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

Poøad bohoslužeb:
Po/ 9:00 hod. klášterní kostel
Út/ 18:00 hod. klášterní kostel
St/ 18:00 hod. klášterní kostel
Èt/ 17:00 hod. klášterní kostel
Pá/ 18:00 hod. klášterní kostel
So/ 18:00 hod. klášterní kostel
Ne/ 8:30 hod. farní kostel
18:00 hod. klášterní kostel
Oblastní charita v Mor.Tøebové informuje:
V Mor.Tøebové probìhla ve dnech 6., 7., a 8.1.
tøíkrálová sbírka pod záštitou arcidiecézní
charity v Olomouci. Ve mìstì i v okolních obcích
jste mohli potkávat skupinky koledníkù s jejich
vedoucími. Celkovì koledníci vykoledovali
88.779,50 Kè. Do pokladnièky letošní Tøíkrálové
sbírky pøispìlo také mìsto Moravská Tøebová,
a to èástkou rovných 6.000 Kè. Tento symbolický
pøíspìvek vyjadøuje vùli mìsta podporovat
èinnost Èeské katolické charity. Z výnosu sbírky
budou financovány projekty humanitární pomoci
lidem v nouzi. Farní charitì v Moravské Tøebové
bude z celkové vykoledované èástky poukázáno
58% finanèních prostøedkù. Tyto peníze budou
použity jako sociální výpomoc rodinám s dìtmi
a zdravotnì postiženým pøímo v našem mìstì a
okolí
Dne 6.2. v 10.00 hod. se sejdeme opìt v jídelnì
františkánského kláštera na setkání køesanských seniorù. Na programu budou zážitky
z poutì do Filipova, které se zúèastnili nìkteøí
farníci dne 13.1., kde se ve 4.00 hod. ráno konala
mše svatá na památku zázraèného uzdravení
mladé dívky ze smrtelné nemoci.
Farní šatník se sbìrem obnošeného šatstva pro
humanitární úèely je otevøen každý pátek od
15.00 hod. do 17.00 hod.

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

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

Okénko pro ZUŠ
První mìsíc nového roku je za námi, ale vrame
se jen na chvíli ke sklonku roku pøedchozího.
Ten vrcholil na naší škole již tradièním vánoèním koncertem. Koncertní sál byl zaplnìn do
posledního místeèka. Pøed bezmála 300 diváky
vystoupila øada instrumentálních a
pìveckých souborù, dìtský pìvecký sbor Korunky a smíšený pìvecký sbor Fermáta. Celý veèer
byl završen pásmem vánoèních
písní za doprovodu školního orchestru, ve kterém si se souèasnými a bývalými
žáky zahráli i uèitelé. Stejný program si den
pøed tím vyslechli klienti ústavù sociální péèe ze
Šebetova, Anenské Studánky a M. Tøebové.
Pøesnì o mìsíc pozdìji, v sobotu 21. 1., se naši
žáci a pìvecký sbor Fermáta vypravili do Anenské Studánky, aby tancem, pøednesem a hudbou
zpøíjemnili odpoledne klientùm místního ústavu
sociální péèe. A úèinkovalo se nám tu vìru
dobøe. Tak spontánní a vdìèné publikum hned
tak nenajdete. V brzké dobì se tam urèitì
vrátíme.
Ve støedu 8. 2. se moravskotøebovská „zuška“
ujme role hostitele a organizátora okresního
kola soutìže základních umìleckých škol.
Mladí muzikanti se zúèastní klání v sólové høe
na dechové nástroje a v sólovém a komorním
zpìvu. Své umìní zde budou prezentovat samozøejmì i naši žáci. Chcete-li soutìžící povzbudit
v jejich snažení, pøijïte na zámek do koncertního nebo komorního sálu. Soutìž bude probíhat
od 9.00 do pozdních odpoledních hodin.
A na závìr dobrá zpráva pro všechny pøíznivce
ZUŠ Moravská Tøebová. Koneènì si budete
moci nalézt vše, co vás bude zajímat, na našich
webových stránkách: www.zusmt.cz.
ZUŠ Moravská Tøebová
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Agentura Arnika,

výchovnìvzdìlávací èinnost, Moravská
Tøebová nabízí douèování všech pøedmìtù
ZŠ, pøípravu na vyuèování. Èinnost zajišovaná
studenty je placená.
Objednávky na adrese:
PaedDr. Marie Blažková, Dr. Loubala 10,
M.Tøebová, tel./zázn. 461 316 285, 606 223 855.

úù
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Vzdìlávání

Poèítaèové kurzy pro zaèáteèníky a pokroèilé
Kurzy poèítaèové gramotnosti garantované a
dotované Ministerstvem informatiky - úèastník
zaplatí pouze 300 Kè. Kurz je urèen pro všechny
vìkové kategorie, cílem je nauèit se základùm
práce na PC, vytvoøit jednoduchý text, nauèit se
pracovat s internetem a e-mailovou poštou.
Kurzy anglického jazyka - zaèáteèníci
Kurzy anglického jazyka - mírnì pokroèilí
Kurzy nìmeckého jazyk - zaèáteèníci /novì!/
Pøihlášky a informace: Turistické informaèní
centrum M.Tøebová, nám. TGM 33, tel: 461 315
794, e-mail: icentrum@mtrebova.cz

Junák - svaz skautù
a skautek ÈR
støedisko 533-04 Moravská Tøebová
Skautské støedisko Moravská Tøebová touto cestou
dìkuje všem, kteøí jej v èinnosti podporují, a bez
nichž by se pøi svých aktivitách v uplynulém roce
neobešli. Støedisko vdìèí za mnohé také bývalým
èlenùm, zejména družinám Jelenù, Lišek a Lvíèat,
jež zásadním zpùsobem pomáhají pøi údržbì a vylepšování táborové základny. Zvláštní podìkování
patøí hlavním sponzorùm
Moravskotøebovští skauti

Kameny 2005
Odmítaví lidé nebo lidé ochotní pomoci??
Aneb, Jak nám to letos šlo…
Všechno to vypuklo už nìkolik týdnù dopøedu,
kdy jsme zaèali malovat kamínky… Této sbírky
pøíspìvkù postiženým dìtem se letos oproti
loòskému roku zúèastnilo jen nìkolik oddílù
Asociace TOM, mezi nimi poètvrté i my,
Èochtani. V sobotu 3.12. 2005 ráno jsme se
sešli v naší klubovnì, kde nám byly svìøeny
kasièky s peèetí mìstského úøadu, rozdìlili jsme
si vlastnoruènì namalované kamínky a ve tøech
skupinách vyrazili do ulic.
„Dobrý den! Vybíráme pøíspìvek na postižené
dìti, které mají v Praze i svou kavárnu Vesmírna
a když pøispìjete, mùžete si vybrat kamínek,
který malovali dìti z oddílu Èochtani.“ Takhle
nìjak jsme se snažili pøesvìdèit obèany našeho
mìsta k malému pøíspìvku, který nìkomu
jinému mùže hodnì pomoci. Nìkteøí lidé
nadšenì strkali kovové mince do kasièky, jiní
nemìli drobné, ale nebylo jim líto dát nám
nìjakou vìtší èástku. Bohužel našli se i tací,
kteøí nás odmítli, už jen když jsme promluvili,
anebo si nás vyslechli a pak nám s úsmìvem
oznámili, že na takovéhle vìci nikdy nepøispívají… Nìkdo nám i odpovìdìl:„Tak vybírejte
dál!!“ a odešel. Jiným ani nepøipadalo slušné se
zastavit. Možná by si všichni tito lidé mìli
uvìdomit, že nìco takového se mùže stát i jejich
blízkým a také by byli rádi, kdyby jim nìkdo
podal pomocnou ruku. Ale na druhou stranu ti,
kteøí pøispìli, si mohou øíct, že udìlali dobrý
skutek a nìkomu tím pomohli!!!
V dnešní dobì se stále hovoøí o tom, že s mladou generací je to èím dál horší a že ji nic
nezajímá, ale pøitom se v jejich øadách opìt
našlo pár dìtí, které mìly snahu pomoci. A proto
jsme mìli zahøátá srdíèka, že se nám povedlo
pro postižené spoluobèany udìlat nìco dobrého,
a radost z toho, že jsme prodali skoro všechny
kamínky a vybrali tak 5 309 Kè, které jsme
poslali dìtem do Prahy. Všem pøispìvatelùm
bychom touto cestou chtìli ještì jednou
podìkovat.
za TOM Èochtani M.T. – Lenka Øehùøková

Klub èeských turistù TJ Slovan Moravská Tøebová
TURISTICKÝ ROK 2005
Zaèátkem roku 2005 evidoval odbor KÈT 81 platících èlenù, z toho 31 v oddíle TOM. Tento stav
v prùbìhu roku nedoznal zmìnu.
Program èinnosti probíhal v souladu s rámcovým
plánem pro celý rok a byl v hlavních rysech
dodržen. Oproti pøedchozím létùm došlo k urèitým
zmìnám v charakteru vlastních akcí, vyplývajících
ze zmìnìných zájmù èlenù. Výraznì se snížil
zájem o zimní turistiku na bìžkách a poklesl zájem
i o cykloturistiku. Na druhé stranì se zvýšil zájem
o akce pìší turistiky a nenároèných výletù. To se
také promítlo do programu jednotlivých mìsícù,
zejména v 2. polovinì roku, vyšším poètem autobusových zájezdù.
Z akcí organizovaných pro širokou veøejnost byly
zajištìné:
ü 38. roèník DP Vandr skrz Maló Hanó, který
se uskuteènil 16. 4. 2005. Zahájení akce mìlo
slavnostnìjší charakter pøesunutím na námìstí TGM
s presencí a startem na radnici, která nám ochotnì
vyšla vstøíc. Mezi podporovatele akce se zapojila fa
Pekárny Moravec se zajištìním „vandrovního
koláèe“ pro úèastníky. Akce se zúèastnilo celkem
681 vandrovníkù, z toho 39 cyklistù.
ü 27. roèník Hvìzdicové cykloturistické jízdy
do Javoøíèka, konané 1. 5. 2005. Organizace akce
mìla ustálený charakter a v Javoøíèku se sjelo cca
350 cykloturistù z širokého okolí.
Z místních akcí pak organizaènì zajišoval oddíl
TOM následují akce pro dìti a mládež:
ü 21. 5. 2005 - výletovou hru - Šlape celá rodina,
za celkové úèasti celkem 80 dìtí a rodièù
ü 17. 11. 2005 - výletovou hru - Nebojte se
strašidel, za celkové úèasti celkem 62 dìtí a rodièù
ü 26. 11. 2005 - pochod - Za èertovským
perníkem, za celkové úèasti 90 dìtí s rodièi
Všechny tyto akce mìly dobré organizaèní
zabezpeèení i úèast veøejnosti.
ü Z hlavních akcí odboru byl ve dnech 6.-8.5.
uskuteènìn 3 denní zájezd do oblasti Èeského
krasu. Akce byla kombinovaná jako pìší a vodácká.
Na øece Berounce bylo mládeží sjeto cca 50 km, na
pìších trasách absolvováno také pøes 50 km.
Celková úèast 44 èlenù.
ü Další vìtší akcí bylo organizaèní zajištìní tøídenního pìšího putování v oblasti Kokoøínska ve
dnech 16.-18. 9. Toto putování bylo i pro ostatní
odbory KÈT z okrasu Svitavy. Byly absolvované

Aktivity STOBu
Základní 3 mìsíèní kurzy pro dospìlé mají 11 lekcí
a probíhají jednou týdnì, každá lekce trvá cca 2 hodiny (1 hodina cvièení pod odborným vedením
cvièitelky STOBu + teorie). V kurzech se kombinuje
nácvik správných stravovacích návykù s vhodnou
pohybovou aktivitou.
Základní kurz s aqua-aerobicem zaèíná 31.3.2006
v 16.00 hodin na ZŠ Palackého 35 v Moravské
Tøebové, cena kurzovného èiní 1500,- Kè. zvýhodnìná permanentka na 10 lekcí stojí 500,- Kè, cena
jednotlivého vstupu èiní 70,- Kè.
Aqua-aerobic je skupinové cvièení pøi hudbì ve
vodì, vhodné pro všechny vìkové kategorie i pro
neplavce. Rehabilitace pohybového aparátu, redukce
hmotnosti a tvarování postavy bez zatìžování kloubù
a páteøe s nìkolikanásobnì vìtším hubnoucím
efektem než cvièení na souši. Vhodnìjší jsou plavky
vcelku, dále potøebujete osušku a plážovou obuv,
hygienické potøeby.
Pobytové redukènì kondièní kurzy s AQUAAEROBICem ve ïáru nad Sázavou
24.3.-26.3.2006, 30.6.-2.7.2006 – cena 1750,- Kè
(pátek-nedìle)
16.11-19.11.2006 – cena 2100,- Kè (ètvrtek-nedìle)
plná penze,2x dennì aqua-aerobic, další pohybové
aktivity, cvièení na gymbalech, bowling…, masáže,
kosmetika, 5x dennì racionální stravování do 5000
kJ , pøednášky a konzultace s odborníky.
Pøihlášku a kurzovné zašlete co nejdøíve z dùvodu
omezeného množství míst v kurzu.
Více informací:
tel.: 603 558 050, Køídlovická 16a, 603 00 Brno,
e-mail: mlausova@volny.cz, mlausova.sweb.cz
Dr. Marcela Laušová,
lektorka spoleènosti STOB

trasy v délce do 55 km. Za náš odbor se zúèastnilo
13 turistù.
ü Od 2. do 10. 7. bylo uskuteènìno vodácké
putování mládeže po øece Otavì. Sjela se øeka v
délce 60 za úèasti celkem 33 vodákù.
ü Z autobusových zájezdù pro pìší výlety byly
uskuteènìné:
Na Chrudimsko
23. 4.
Podél øeky Oslavy
10. 9.
Na zámek Úsov
28. 9.
Pardubicko
1. 10..
Posázavím
8. 10.
Pøi tìchto výletech byla èást kapacity poskytnuta
i pro dìti z Dìtského domova a mládež ze Speciální
školy a èást byla podpoøena i finanènì z dotace
Mìsta Moravská Tøebová.
Souhrnné bylo tedy pøi naší èinnosti v roce 2005
uskuteènìno :
Pìší akce ½ denní 10 VHT
vícedenní 1
celodenní 24
vícedenní 3 Vodácké vícedenní 2
Cykloakce ½ denní 12 Lyžaøské ½ denní 8
celodenní 4
celodenní 4
vícedenní 2
vícedenní 1
ü V mimovýletové èinnosti byla zabezpeèena
údržba znaèení pìších turistických cest našem
prostoru Moravskotøebovska v rozsahu cca 30 km
a revizí a dílèích oprav cykloznaèení v délce cca 550
km v oblasti celého okresu Svitavy.
ü Vedle výletové èinnosti mìl oddíl TOM i svou
pravidelnou klubovou èinnost a øadu vlastních
vycházek. Zapojil se i do nìkterých humanitárních
akci. Odbor spolupracoval s MÚ Mor. Tøebová v
rámci Zdravého mìsta.
Informace o èinnosti odboru KÈT a jeho mìsíèních
programech byly pravidelnì zveøejòované v Moravskotøebovském zpravodaji a Moravskotøebovských novinách. Souèasnì byla trvale využívaná
i vlastní vývìsní skøíòka.
V novì utvoøené oblasti KÈT Pardubice se odbor
zapojil do Soutìže o nejaktivnìjšího turistu. a získal
v ní dobrá umístìní našich èlenù.
Ing. Josef Schneeweiss, pøedseda O KÈT

Rámcový program KÈT na rok 2006
13.
Výroèní èlenská schùze
21.-22. Lyžaøský pøejezd Žïárských vrchù
Únor
11.
Výlet na bìžkách: Andrlùv chlum
- Kozlovský kopec
25.
Výlet na bìžkách do okolí
Bøezen
4.
Pìší výlet do okolí
18.
Jarní pøírodou Jaromìøice
26.
Zahájení cyklosezóny – Drozdovská
pila
Duben
1.
Pìší výlet do okolí
15.
Vandr skrz Maló Hanó
17.
Velikonoèní výlet na Drahanskou
vrchovinu
Kvìten
1.
Hvìzdicová cyklojízda do Javoøíèka
6.-8. Kvìtnový zájezd do Jizerských hor
13.
Za tøebovským kohoutem
20.
Šlape celá rodina
Èerven
3.
Pìší výlet do oblasti Olomoucka
16.-18. Cyklosetkání na Kadovì
Èervenec 1.-8. Vodácký tábor oddílu TOM
Záøí
15.-17. Okresní zájezd Bílé Karpaty
Pìší výlet Zlínskem
Øíjen
7.
Pìší výlet Podyjím
28.
Pìší výlet do oblasti Jeseníkù
Rejvíz
Listopad 16.
Nebojte se strašidel
25.
Za èertovským perníkem.
Prosinec Informativní schùzky pro upøesnìní programu na následující mìsíc se budou konat každou
druhou støedu v mìsíci v klubovnì odboru.
Leden

Program èinnosti KÈT
Støeda 8.2.
Pøátelské posezení v klubovnì - pøíprava
programu na mìsíc bøezen. Zaèátek v 18. hod.
Sobota 11.2.
Zimní lyžaøský výlet – z Andìlova chlumu na
Kozlovský vrch. Sraz zájemcù v 8:40 hod. na
nádraží ÈD. Návrat odpoledne. Délka trasy cca
17 km.
Sobota 25.2.
Zimní lyžaøský výlet – pøes Hušák do Mor.
Tøebové. Sraz zájemcù v 8:40 hod. na nádraží
ÈD. Návrat odpoledne. Délka trasy cca 17 km.
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Sportovní úspìchy gymnazistù
K mládí patøí vzdìlání, ke vzdìlání pohyb, sport. Je
logické, že školní sport hraje ve formování vztahu
mladého èlovìka k životu dùležitou rolu. O tom se
permanentnì pøesvìdèujeme, jak se k nám dostávají
zprávièky o sportovní aktivitì studentù zdejšího
gymnázia. Ani závìr loòského roku nebyl výjimkou.
V prosinci se konala obvodní kola Støedoškolských
her v košíkové a florbalu.
Pøi košíkové v tìlocviènì STŠ MO gymnazisté
nechybìli, aè se jim vedlo se støídavými výsledky:
chlapci nestaèili na své rivaly – skonèili až ètvrtí
(1. STŠ MO. M.Tøebová, 2. SOŠ a SOU M.Tøebová,
3. Gymnázium Jevíèko). Dívky pøedvedly naopak
velice slušný výkon a z 2. místa postoupily do kola
okresního. To mìlo dle vyjádøení organizátorù (Gy
M.Tøebová) velmi dobrou úroveò.
Výsledky:
GY - SPgŠ Litomyšl 22:29
GY - Gy Svitavy
49: 5
GY - STŠ MO MT 37: 8
Koneèné poøadí: 2. místo, 2-0-1, 108:42 4 body
Florbalovou soutìž v obvodu dívky z gymnázia
vyhrály pøed STŠ MO a Gy Jevíèko, ménì se jim
daøilo v kole okresním ve Svitavách. Chlapci podcenili defenzívu a zbylo na nì v konkurenci 4 celkù
až tøetí místo (1. STŠ MO, 2. GY Jevíèko).
(vt)
***
Nejvìtšího úspìchu dosáhlo koncem roku družstvo
volejbalistek v kategorii SŠ. Zvítìzilo jak v obvodním, tak i v okresním kole v silné konkurenci dívek
z Polièky, Svitav a Litomyšle. Letošní složení družstva bylo optimální, pøesto dívky nestaèily v krajském kole na favorizovaný tým Lanškrouna.
Prohrály v tie-breaku 2:1, èímž se jim uzavøela možnost kvalifikaèních bojù o celostátní finále. V každém pøípadì jde o mimoøádný úspìch.
Družstvo hrálo ve složení: Radka Janïourková, Jana
Dostálová, Petra Šaøecová, Monika Šaøecová, Helena Sobolová, Kamila Šimonová, Jana Reslerová a
Lucka Radová.

Úspìch zaznamenalo družstvo mladších žákù (6.-7.
tøída), které zvítìzilo v poèetné konkurenci svých
vrstevníkù v obvodním kole halové kopané. Pøemožitele v okresním kole našli až v družstvu Polièky.
Družstvo hrálo ve složení: Krepl Jan, Coufal Pavel,
Franc Patrik, Kelèa Petr, Drtílek Juraj, Muselík Aleš,
Musil Roman, Kubín Michal, Leksa František,
Hutira Jaroslav.
***
„Velice dobøe jsme v roce 2005 dopadli v nìkterých
celostátních soutìžích, vyhlašovaných èasopisem
Školní sport ve spolupráci s Agenturou Sprint.“
sdìlil H. Kodeš – Nejvíce si cení dvou vítìzství
1. místo v soutìži Zdatné dìti 2005
*Soutìž 6. tøíd ZŠ a pøíslušného roèníku osmiletých
gymnázií, kdy celá tøída plní 5 disciplín (60m,
15000 m, dálka, míèek a šplh na tyèi 4,5 m). Výkony
všech se pøevádí na body a potom se vypoèítá
prùmìrný poèet bodù na 1 žáka ve tøídì. Tato prùmìrná hodnota stanovuje poøadí škol v celostátním
mìøítku.
1. místo v soutìži O Pohár Emila Zátopka v kategorii SŠ
Štafetovým zpùsobem zdolává bìžecké družstvo
pøíslušné školy maratónskou tra 42 bìžcù po 1 km
(z tohoto poètu musí být minimálnì 15 dívek) a zbylých 195 m buï pedagog pøíslušné školy nebo
nìjaký význaèný sportovec, kterého si škola pozve
a ten pozvání pøijme.
-hk-

Silvestrovský stolní tenis
Také stolní tenisté svým specifickým zpùsobem
pøivítali nový sportovní rok 2006. Uspoøádali další
rok silvestrovského turnaje, který zasvìtili propagátorovi tohoto sportu ve mìstì a dlouholetému pøedsedovi svého oddílu M. Crhovi, jakožto jeho memoriál.
Dvacítka mužù v dobrém rozpoložení – samozøejmì
kromì jediného – mìla utkvìlý cíl: sesadit koneènì z
tradièního kralování Jaroslava Madìru, stávajícího
pøedsedu oddílu. Dlužno øíci, že ani tentokráte se jim
to nepodaøilo. Turnaj probíhal ve skvìlé atmosféøe,
nebyla ale nouze o emoce ani „bratrovražedné maèe“. Po více než pìti hodinách nesmlouvavého boje
bylo zapsáno aktuální poøadí: 1. Madìra Jaroslav,.
2. Mrva Milan, 3. Kalandra Miloš ml.
Další poøadí: 4. Pøichystal Ivo, 5.-6. Zítka Patrik,
Skácelík Jiøí, 7.-8. Ertl Jakub,Palatka Edward., 9.
Pøichystal Václav, 10. Grepl Lubomír., 11. Durák
Luboš, 12. Vykydal Richard, 13.-14. Kalandra M.st.,
15. Peškar J., 16. Smetana Jar., 17. Riemer T., 18.
Laštùvka A..
Po skonèení turnaje probìhlo pøátelské posezení a

PÁKISTÁN 2005
Expedice Broad Peak (8.047 m.n.m.)
Pøednáška
s diapozitivy o expedici v Pakistánu
a nejen o expedici
O zážitky z výstupu na osmitisícovku se s vámi
podìlí úèastník èeské expedice
Roman LANGR.
Beseda se uskuteèní
v Duku Duku Moravská Tøebová

V pátek 3.2.2006 v 18:00 hod.

rozlouèení se starým rokem.
***
Stolní tenisté mají své soutìže rozehrané a aktuální
umístìní po 6. kole základní èásti (k14.1.) je následující:
Divize muži A (10 úèastníkù)
8. M.Tøebová A 11 3 1 7 0 69:100 17
Krajský pøebor 1.tøída (10 úèastníkù)
6. M.Tøebová B 10 5 0 5 0 65:79 25
Regionální pøebor (po 7. kole, 8 úèastníkù)
2. M.Tøebová E 12 9 1 2 0 110:70 31
6. M.Tøebová D 12 3 0 9 0 65:109 18
7. M.Tøebová C 12 2 1 9 0 52:113 17
Regionální pøebor (Svitavsko)
Žáci (po 5. kole; 5 úèastníkù)
2. M.Tøebová A 6 5 1 0 0 43:17 17
Další aktuality
Dne 7.1.2006 se v Polièce uskuteènily okresní
pøebor mužù za úèasti 42 nejlepších hráèù svitavského regionu. Výbornou výkonností se prezentovali
i moravskotøebovští hráèi: Milan Mrva v silné
konkurenci (pøeborù se zúèastnili hráèi i Litomyšle
A, hrající 3.ligu) obsadil výborné 3.místo. Pochvalu
zaslouží také J. Ertl , který obsadil 5.místo. Na 9.16.místì se umístili Madìra J., Pøichystal I. a Skácelík J. Koneèné poøadí: 1. Køepelka T., 2. Šafáø R.
(oba Litomyšl), 3. Mrva M (M.Tøebová), 4.Táborský
J. (Litomyšl), Ertl J. (M.Tøebová), 6. Stieber (Litomyšl), 7.Baláš J., 8. Èeška R., oba Polièka)
V soutìži družstev bylo poøadí následující: 1. Táborský – Šafáø (Litomyšl); 2. Madìra – Pøichystal
(Mor. Tøebová); 3. Ertl – Mrva (Mor. Tøebová);
4. Moravec - Jankù (Vítìjeves). Výkony J. Ertla a
zejména M. Mrvy, který se v posledních zápasech
stal lídrem družstva A, jsou velkým pøíslibem do
druhé poloviny divizní soutìže.
Ve stejném termínu se krajského pøeboru dorostu
v Litomyšli zúèastnil tøebovský Patrik Zítka. V konkurenci 36 nejlepších dorostencù Pardubického kraje
prokázal své kvality a obsadil 5. místo.
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Fotbalisté nezahálejí
„Stále jsme se nevzdali myšlenky pøípadného
postupu do vyšší soutìže. Pokud se to nepodaøí,
chceme minimálnì poøádnì potrápit líbivou i
efektivní hrou jiné potencionální uchazeèe,“ sdìlil
nám L. Krenar, sekretáø oddílu.
K tomu má posloužit kvalitní zimní pøíprava, která
má letos jinou dimenzi a kvalitu. V sobotu 7.1.
vybìhli fotbalisté poprvé do terénu, dvakrát týdnì je
bude èekat tìlocvièna. Nová kvalita je i v tom, že
tøebovský celek namísto døívìjších turnajù v Mohelnici, resp. Olomouci bude mezi sedmièkou úèastníkù
turnaje v Boskovicích, jehož se zúèastní pøevážnì
celky krajských pøeborù a vyšších soutìží: SKP
Slovan, Boskovice, Svitavy, Protivanov, ÈAF Brno,
Blansko a Lysice. Turnaj, v nìmž se utká každý
s každým, zahájil 21.1. a potrvá do 25.2., absolvuje
tøebovský tým složený svornì z hráèù A i B týmu.
Prioritní úkolem managementu oddílu je zachovat
pøíslušnost B-týmu v 1.B tøídì Pardubického kraje.
„Rozhodnì si myslíme, že pøes dosud katastrofální
pozici v tabulce to není nemožné,“ dodal sekretáø
oddílu a nastínil další program pøed zahájením jarní
èást: „První bøeznový den zavítáme na umìlou
trávu do Letohradu, 12.3. se utkáme s nováèkem 1.A,
Sokolem Libchavy, 18.3. provìøí naše možnosti
„kotel“ v Dolním Újezdì a o víkendu 25. a 26.3. už
jedeme pro ostré a dùležité body do Holic.“
O hráèských zmìnách v jednotlivých týmech, resp.
realizaèních týmech, se nadále dle jeho slov vedou
jednání.
L. Krenar, sekretáø oddílu

Úspìch volejbalistek
Nìkolikaletá systematická práce s volejbalovými
talenty pøináší nyní své ovoce. Kdysi žákynì, dnes
kadetky kromì zvyšující se výkonnosti v dlouhodobé regionální soutìži zaznamenaly zcela mimoøádný
úspìch: poprvé v historii se probojovalo družstvo
kadetek Slovanu Moravská Tøebová do Èeského
poháru.
Listopadové kvalifikace v Pøerovì se zúèastnilo 32
družstev z Èech a Moravy, rozdìlených do 8 skupin.
„Naše dívky mìly velmi tìžkou skupinu, protože
vítìzná Lokomotiva Plzeò a domácí Pøerov (5.místo)
jsou ligové celky! S Táborem sice prohrály až v tiebreaku, ale v dalších dnech si svým zajistily celkové
dvacáté místo a tím i úèast v Ès. poháru, který je
dimenzován pro 24 nejlepších celkù.“ vysvìtlila nám
trenérka Eva Šaøecová.

Volejbalistky Slovanu pøi kvalifikaci v Pøerovì.
Zleva: M. Rodová, P. Müllerová, R. Zmeškalová, M.
Baráková, J. Reslerová, M. Šaøecová, A. Vomelová,
E.Èapková, L. Radová
Samotný Ès. pohár se hraje turnajovì ve ètyøech
kolech, družstva jsou rozdìlena do tøí osmièek,
podle umístìní. Prvé kolo se uskuteènilo ve dnech
16.-17.12.2005 v Tøebíèi. Moravskotøebovské
volejbalistky se pøedvedly ve velmi dobrém svìtle:
v sedmi zápasech prohrály pouze jediný, s ligovým
družstvem Tøebíèe. Dokázaly postupnì porazit
Olymp Praha, Kolín, Chodov Praha, Tábor,
Bedøichov a Letohrad. Díky tìmto výsledkùm
postoupily mezi 16 nejlepších celkù.
O postup do druhé osmièky se zasloužily: Monika
Šaøecová, Pavlína Müllerová, Lucie Radová, Jana
Reslerová, Alena Vomelová, Pavlína Vymìtalová a
Klára Bártová.

strana 12

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

Novoroèní vyjížïka cyklistù
Bez ohledu na poèasí patøí taková aktivita místních
cyklonadšencù k tradièním podobám zaèátku roku.
Pøed 10 lety ji poprvé zorganizoval Pavel
Brettschneider, nechybìl ani letos, by spojil své síly
s oficiálním CK. Dvì party cyklistù tak vyrazily
symbolicky pøivítat nadcházející úspìšný cyklistický
rok 2006. Kilometry se tentokráte nepoèítaly, èas
nerozhodoval.Výsledkem byla dobrá pohoda.
S notnou dávkou recese a v pøátelské atmosféøe
sami sobì úèastníci, jichž byl proti loòsku polovina
(poèasí vskutku dokáže mít i pøíznivìjší podobu),
pøislíbili vìrnost takové aktivitì a pravidelnou úèast
v dalším roèníku celoroèního seriálu o nejvšestrannìjšího cyklistu (cyklomana) mìsta Tauer
elektro cup 2006. O jeho podobì se diskutovalo pøi
vyjížïce i po ní v teple spoleèenské místnosti, i vy
máte možnost své názory sdìlit organizátorùm
prostøednictvím adresy:
nakole@orcz.cz.
VladimírDokoupil@seznam.cz
Absentérùm symbolického otevøení cyklosezóny
bylo velkoryse odpuštìno, prý vždy za to zaplatí
nepøízní bohynì Cyclés èastìjšími neúspìchy…
Takže i vy ostatní fandové cyklosportu:
Èas pokroèil, vzhùru do sedel!
***
Anketní otázky
1. Stanovení výše startovného. Má být jednotné
nebo jiné pro každý závod? Navrhni jeho výši.
2. Zmìnit vìkové kategorie?
3. Má být povinností poøadatele uskuteènit závod
mládeže?
4. Kolik by mìlo být závodù? Který závod zrušit
a proè? Který závod zaøadit a proè?
5. Jakou formou udìlovat ceny? Pro vítìze, tombolou, žádné ceny.
6. Zamyšlení nad budoucím smìrováním závodù k masovosti nebo k vyšší sportovní úrovni.
Ostatní návrhy.
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Hokejisté v semifinále krajské ligy
Základní èást 1. krajské ligy soutìžního roèníku
2005/2006 skonèila zaèátkem ledna t.r. a Tøebovští
se probojovali do ètvrtfinále, hrané systémem playoff, poté, co obsadili koneèné 3. místo.
1. HC Jiskra Litomyšl 20 16 3 1 148 : 48 33
2. HC Chotìboø
20 16 3 1 139 : 59 33
3. HC Sl. M. Tøebová 20 13 3 4 116 : 47 30
Výkony pøedvádìl Slovan daleko vyrovnanìjší než v
loòské sezonì, v kompaktnìjší høe se pak výraznì
støelecky prosadil Patrik
Syrový. Dokázal dát soupeøùm 21 gólù (2x více
branek než jeho spoluhráèi: 13-Moravec, 10Koláèek, Husárek, Kobza),
nadto se stal i nejlepším
v kanadském bodování,
pøed nejlepším asistentem
a druhým v KB Miroslavem Koláèkem.
Tøebovský tým si zajistil
postup mezi nejlepší
osmièku už kolo pøed
Spokojený trenér
koncem (po vítìzství ve
Bohumil Pavliš
Skutèi).
HC Svìtlá n/Sáz. - HC Slovan 0 : 1 (0:0,0:0,0:1)
Branky: Muselík M.
HC Slovan - HC Chotìboø
3 : 3 (1:2,1:0,1:1)
Branky: Syrùèek 2, Moravec
HC Skuteè - HC Slovan
3 : 9 (0:4,2:2,1:3)
Branky: Syrùèek 2, Syrový, Kobza, Husárek,
Muselík M., Opletal 2, Koláèek
HC Slovan - HC Choceò
7 : 1 (2:0,1:1,4:0)
Branky: Syrový 3, Moravec, Dosedìl, Hanák,
Husárek
Ve ètvrtfinále se systémem play-off na tøi vítìzná
utkání utkají podle umístìní nejlepší 4 celky z Pardubického a ètyøi z Hradeckého kraje (zbylí hrají

o udržení). Jednotlivé dvojice tvoøily: Jaromìø Staré Jesenèany; Chotìboø - Trutnov; Litomyšl - HC
Obal Dvùr Králové n/L.
Tøebovští „vyfasovali“ za soupeøe druhý tým severní
èásti regionu – Náchod, s nímž se støetli poprvé na
jeho ledì 8. ledna
HC Náchod - HC Slovan
2 : 3 (1:2, 0:0, 1:0)
Domácí ve vyrovnaném utkání vedli, duo HusárekSyrový zaøídilo ještì v 1. tøetinì obrat. V poslední
èásti domácí vyrovnali. V prodloužení (10 minut) s
pravidlem náhlé smrti gól nepadl. Rozhodovaly
samostatné nájezdy - v šesté sérii byl šastným
støelcem M.Koláèek.
V druhém utkání na domácím ledì skonèil zápas
stejným výsledkem - tìsným vítìzství Slovanu HC.
Slovan - HC Náchod
3 : 2 (3:1, 0:1, 0:0)
Branky: 2 Husárek, Syrùèek,
O svém postupu do semifinále mezi 4 nejlepší
celky rozhodl HC Slovan v tøetím zápase v Náchodì.
V hektickém závìru si hráèi uchovali pevné nervy
a zaslouženì zvítìzili.
HC Náchod - HC Slovan
3 : 5 (1:1, 2:2, 0:2)
Branky: Havlíèek, Opletal, Koláèek 2, Horák.

Cyklistický superpohár v ledním hokeji
V sobotu 17.12. se sjeli pøední èeští cyklisté opìt do
Moravské Tøebové, aby zde absolvovali specifickou
èást své zimní pøípravy. Tentokráte nazuli brusle,
uchopili hole a dokázali poèetnému publiku svou
sportovní všestrannost.
“Hokejová pøíprava v zimì je nìco, co naši
kamarádi ve španìlském pelotonu anebo tøeba
Kolumbijci naprosto nechápou,“ øekl Jan Hruška,
jenž i pøíští jaro bude pùsobit v nové cyklistické stáji
na Pyrenejském poloostrovì (3 Molinos Resort
Murcia). “U takového turnaje nemùžu chybìt, balím
brusle, pøílbu, hokejku a do Moravské Tøebové
samozøejmì jedu taky“ pøiznal cyklistický šampión
republiky silnièáøù Ján Svorada. Nechybìli ani Tomáš Koneèný, René Andrle, který pøestoupil z Liberty Seguros do královehradeckého týmu PSK
Whirpool. Bohužel nepøijel skvìlý cyklista i hokejista Pavel Padrnos

CK M. Tøebová. Stojí (zleva): Sopoušek Kamil, Pøidal
Tomáš, Mikšánek Dušan, Horák Michal, Vyroubal
Pavel, Dokoupil Vladimír, Podhorný Libor, König
Leopold, Šimon Jan. V pokleku (zleva): Budig Norbert,
Doležel Josef, Štìpánek Petr, Pavlík Miroslav, Kadidlo
Jiøí, Štìpaø Petr

Pøední èeští cyklisté se shodli na tom, že tak poèetný
turnaj cyklistù dosud v Èesku nebyl….Z pelotonu,
co brázdí silnice a terény celého svìta, složili 5 týmù
a okoøenili tak peprným zpùsobem svou vlastní
zimní pøípravu.. V prestižním turnaji startovala
družstva: Merida Biking team (Spìšný, Orálek…),
ÈS MTB (Koøínek, Purmenský…), D. Brno (Buráò,

Svorada, Kaòkovský….) novì i PSK Whirlpool H.
Králové (Andrle, Benèík, Trkal…), Sparta Praha
(Elsnic, Puèelík…) a doplnili je domácí „cyklomani“
z CK Mor. Tøebová. Hrací øád byl krutý… Hrálo se
ve dvou skupinách systémem každý s každým. O koneèném umístìní hrály celky podle poøadí ve skupinách. Každý zápas se hrál na 2x20 min. hrubého
èasu.
Vše vypuklo v 13 h. na místním zimní stadionu a
nakonec to bylo 8 hodin plných urputného hokeje.
Nikdo nechtìl „prodat kùži lacino“. Tøebovští
cyklisté nastoupili velmi sebevìdomì a s týmem
Koøínka (MTB Ès. spoøitelny) dokázali vyválèit
remízu 2:2. Se Spartou Praha, kterou pøivedl na led
jiný reprezentaèní biker Elsnic, bylo dlouho vše na
vážkách. Ještì v polovinì utkání staèilo Tøebovským
vsítit jeden gól navíc a hráli by o vítìzství v turnaji.
Jenže to dopadlo zcela opaènì - prohra 1:2 je
nakonec odsoudila až k boji o 5.-6.místo. Shodli se
na jediném: jezdit na kole je mnohem jistìjší,
pøíjemnìjší.
Druhá skupina se ukázala být silnìjší. V týmu Brna
cyklisté Svorada, Buráò a spol. došli až do finále,
když do role statistù odsoudili týmy Whirpool
(Andrle, Trkal) a Meridy (Spìšný, Orálek a spol.)
a zaslouženì získali pohár.
„Díky Dušanovi Orálkovi a CK Slovan Cyklistický
superpohár v ledním hokeji probìhl, a to jako
neoficiální mistrovství ÈR. Nechybìl nám elán,
nadšení a chu do hry, ale i pøesto to staèilo pouze
na celkové 5. místo. A podle pochvalných slov na
adresu poøadatelù lze soudit, že byl položen základní
kámen nové tradic,“ sdìlil prezident CK Vladimír
Dokoupil.
Výsledky zápasù o koneèné umístìní
CK Slovan - Merida 4:1
Whirlpool - Sparta 4:3 (po sam. nájezdech)
Dukla - Spoøitelna 5:1
Koneèné poøadí: 1. Dukla Brno, 2. Èeská spoøitelna
MTB, 3. PSK Whirlpool H. Králové, 4. Sparta
Praha, 5. CK Slovan, 6. Merida Biking team
Nejlepší jednotlivci: brankáø: Patrik Zamazal
(Whirlpool), hráè: Jiøí Friedl (Merida), støelec:
Adam Ptáèník (D. Brno), poøadatel: Dušan Orálek

Po utkání s Náchodem
V semifinále byl soupeøem HC Slovan již tradièní
rival, stále se lepšící tým HC Chotìboø. Prvé tøi
utkání byly na poøadu v lednu, další pøípadnì v Mor.
Tøebové (ètvrtý duel) 4. února v 17:00. Od 12. do
26.2. se uskuteèní finále. Bez ohledu na to, zda do
samotného finále Tøebovští postoupí, už nyní je
zøejmé, že mohou letošní sezonu hodnotit jako
úspìšnou.
***
HC Slovan B
Také rezerva Slovan si vedla dobøe, v závìru
základní èásti mìla slabší soupeøe, což jí vyneslo
v okresním pøeboru Ústeckoorlicka koneèné ètvrté
místo a postoupila do finálové skupiny, v níž se
rozhodovalo o umístìní na 1.-7. místì.
HC Slovan B - HC Tisová
2:4
HC Slovan B - HC Nekoø
9:1
HC Slovan B - HC Vermìøovice 12 : 3
HC Slovan B - HC Semanín
17 : 0
HC Øetová - HC Slovan B
4:7
4. HC Slovan M. Tøebová 12 8 4 0 82 : 41 16
Utkání o umístìní probíhala po uzávìrce MTZ.
Jak si Tøebovští vedli v dalších zápasech, se dozvíte
v pøíštím zpravodaji.
Sportovní rubriku pøipravil František Matoušek
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