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MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

číslo 1

Zámek Moravská Třebová – naše turistická značka číslo jedna     Foto: archív

Moravská Třebová se v letošním roce bude 
prezentovat zejména přes historii

Zatraktivnění místa, v němž žijeme, je žádoucí pro jeho prosperitu. Stále větší růst ces-
tovního ruchu tuto šanci nabízí a není novinkou, že Moravská Třebová má potenciál, 
který stačí jen využít. K jejímu vstupu do povědomí nejen české a moravské veřejnosti 
by letos měly sloužit zejména dva projekty.

Cesta k baroku, cesta k turistům
Projekt Cesta od renesance k baroku, který stál 
necelých pět desítek milionů korun, by měl měs-
to přiblížit vysněné vidině turistického přílivu. 
Měla by to zajistit zejména propagace projektu, 
která je nyní v přípravné fázi, ale 
pomoci můžeme také my, občané, 
budeme-li schopni a ochotni sezna-
movat s existencí našeho kulturně 
historického dědictví své méně in-
formované známé a přátele. Slav-
nostní otevření těsně před nástupem 
zimy opraveného zámeckého areálu 
a samotné Cesty vedoucí ze zámku 
na Křížový vrch je plánováno na 
jaro 2013. Ideální příležitost sezvat 
širokou rodinu a každého, kdo by 
o nový pohled na starou Třebovou 
projevil zájem.
Moravskotřebovská veřejnost zbu-
dováním Cesty od renesance k baro-
ku pro sebe získává navíc možnost 
aktivního trávení volného času pro-
cházkou do starých míst, která do-
stala nový smysl. Samotná oprava 
páteřních památek ale Třebové onu zmiňovanou 
prosperitu nezajistí: „Je nezbytné, aby na vytvo-
ření turisticky atraktivního programu participo-
vali také místní podnikatelé, především ti v po-
hostinství a ubytovacích službách,“ připomíná 
místostarosta, předseda výboru pro strategický 
rozvoj města Václav Mačát. Shodně se všemi 
členy vedení tak upozorňuje na kritizovanou 
otevírací dobu restarurací v centru města o ví-
kendech a svátcích. Tedy ve dnech, kdy se po-
tenciální přespolní návštěvník vydává na cesty 

poznání. Problémem je také malé spektrum slu-
žeb spojených s turismem, i když je tento deficit 
pochopitelný, vzhledem k jeho nízké úrovni na 
území  v okolí našeho města v minulých letech. 
Vedení radnice si proto mimo jiné do letošního 

roku dává za úkol pokusit se najít způsoby mož-
né motivace začínajících i současných podnika-
telů v oblastech cestovního ruchu.

Hrdost na historii je moderní
Pomoci v propagaci našeho města a tím ke zvý-
šení jeho návštěvnosti by v roce 2013 mohla 
i čerstvě nastartovaná aktivita, která má za cíl 
průběžně seznamovat veřejnost s místy, jejichž 
historie je spojená se šlechtickým rodem Žero-
tínů. Významným představitelem byl Ladislav 

Vážení spoluobčané, obyvatelé Moravské Třebové, 
po vánočním klidu nastává opět shon všedních dní, pozměněný pouze letopočtem, který 
budeme psát v závěru jejich data. Přejeme Vám, aby i v roce končícím třináctkou byly 
Vaše dny plné spokojenosti, zdraví a naděje v dobré příští. Na prahu nového roku Vám 
zároveň slibujeme, že budeme nadále pokračovat v práci a ve snaze zlepšit všechny 
stránky života v Moravské Třebové natolik, nakolik je nám to umožněno vnějšími eko-
nomickými a politickými podmínkami. 

Šťastný nový rok Vám všem přejí 
starosta Miloš Izák, místostarosta Pavel Brettschneider a místostarosta Václav Mačát

Velen ze Žerotína, držitel mimo jiné také tře-
bovského panství, který se zasloužil o skvělé 
dobudování naší největší chlouby, renesanční-
ho zámku. Setkání zástupců žerotínských měst 
konané v půli prosince 2012 deklarovalo zá-
jem spolupracovat na projektech propagujících 
jednotlivá místa spjatá se Žerotíny a Moravská 
Třebová se k tomuto programu hodlá aktivně 
přidat. Jeho součástí by měla být jak propagace 
prostřednictvím cestovních a destinačních spo-
lečností, tak tvorba nejrůznějších vzdělávacích 

projektů, pořádání výstav artefaktů 
spojených se žerotínskými dobami 
a jejich představiteli. Pro naše město 
je pak podle vyjádření starosty Milo-
še Izáka důležité také seznamování 
dětí a mládeže s historií rodu, který 
významně určil jeho podobu a další 
vývoj. Mohlo by se tak dít prostřed-
nictvím výukových projektů, kte-
ré už chystají jiná žerotínská města 
a které by byly dávány k dispozici 
napříč obcemi a městy v žerotínské 
aktivitě zapojenými. 

Městské barvy ponesou naše šaty
Róba jako pro princeznu bude v bu-
doucnu při každé vhodné příleži-
tosti reprezentovat město Moravská 
Třebová zobrazením jeho znaku na 
předním díle. Představena by měla 

být poprvé 17. ledna 2013 na veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2013 v Brně, jehož se Třebo-
vá pravidelně účastní. Dále by měla být součástí 
kolekce šatů historických českých a moravských 
měst a obcí, mezi nimiž své čestné postavení za-
ujímá hlavní město Praha. Šaty z dílny návrhář-
ky Marie Zelené budou ušity v rámci autorského 
projektu Návraty k hodnotám – Cestou krásných 
míst. Část nákladů na jejich pořízení je hrazena 
z fondu projektu, část, necelých dvacet tisíc ko-
run, uhradí město. Šaty nebudou jeho majetkem, 
můžeme si je zapůjčovat na reprezentační akce, 
po dohodě s návrhářkou je však do majetku měs-
ta zakoupit lze. Rada města v souvislosti s vý-
robou kostýmu schvalovala koncem minulého 
roku použití znaku Moravské Třebové, jemuž 
dominuje červeně a bílě šachovaná orlice v mod-
rém poli, již hodlá návrhářka umístit do středu 
sukně róby ušité z modrého materiálu poskytnu-
tého firmou Hedva Moravská Třebová. Také ten-
to netradiční a výjimečný počin může letos Mo-
ravskou Třebovou v očích přespolní veřejnosti 
zviditelnit i ozvláštnit.         Dagmar Zouharová
Více o Ladislavu Velenovi ze Žerotína například 
na www.zamekmoravskatrebova.cz
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Kanalizace – projektové dokumentace 
k domovním přípojkám v rámci OUSB

Informace občanům k postupu napojování na veřejnou splaškovou kanalizaci

PROFESNÍ HISTORIE A SOUČASNOST 
Na Městském úřadě Moravská Třebová pracuji od 
roku 2000, nejprve jako referent investičního a re-
gionálního rozvoje, od r. 2004 jako manažer eko-
nomického rozvoje města a od r. 2011 jako vedou-
cí nově vzniklého odboru rozvoje města (ORM).  
Pro úspěšné zvládnutí rozsáhlé agendy odboru, 
který je hlavním převodovým ústrojím měnícím 
politické sliby, vize a cíle v realitu, využívám roz-
sáhlých znalostí a zkušeností z dlouholeté praxe 
a zapojení do zahraničních projektů. Tyto pro-
jekty měly za cíl zlepšit fungování místní veřej-
né správy v Gruzii, na Ukrajině a v Rusku. Jsem 
spoluautorem publikace „How can we help you? 
A toolkit for establishing a local government one 
stop desk“ o metodách zlepšování výkonu místní 
veřejné správy formou tvorby klientského centra 
radnice, která vyšla anglicky, rusky a turecky. Za-
hraničními i českými investory úspěšně zaplněná 
městská průmyslová zóna, jejímž jsem akredito-
vaným manažerem, slouží jako zdroj inspirace 
pro starosty menších měst z Bosny a Hercegoviny, 
Černé Hory, Arménie či Turkmenistánu, kteří do 
Moravské Třebové míří kvůli transferům know-
-how naší místní veřejné správy.
Spektrum projektů, které se momentálně realizu-
jí nebo jsou ve finálních fázích přípravy, je velmi 
pestré: od technické infrastruktury přes kulturu, 
sport až po životní prostředí a cestovní ruch. Pro-

bíhá rozšiřování kanalizační sítě v ulici Na Stráni, 
v Boršově, Sušicích a Udánkách, příprava pozem-
ků pro výstavbu RD a zároveň je velká pozornost 
věnována péči o historické dědictví a podmínkám 
pro rozvoj cestovního ruchu - opravy arkád zám-
ku, úpravy nádvoří, restaurování Kalvárie na Kří-
žovém vrchu. Novými projekty jsou na poli kultu-
ry digitalizace městského kina a v oblasti ochrany 
životního prostředí kompostárna na Hamperku. 
Strategickou vizí radnice je vyvážený a harmonic-
ký rozvoj města ve všech jeho oblastech, k čemuž 
zmiňované projekty, realizované s podporou děl-
ného týmu ORM, jednoznačně přispívají. 

STAV, DĚTI, ZÁJMY, KONÍČKY
Ženatý, dva synové, sport: tenis, florbal, plavání, 
cyklistika…

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí v Udán-
kách, v Sušicích a v Boršově, kteří si dosud nevy-
zvedli  projektovou dokumentaci domovní kanali-
zační  přípojky, že projekt  je možné si vyzvednout 
na Městském úřadě Moravská Třebová, Odboru 

rozvoje města, nám. T. G. Masaryka č. o. 29, hlav-
ní budova, II. patro, kancelář č. 032, v úřední dny 
v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 
do 17:00 hod., v ostatní dny po telefonické domlu-
vě na tel. 461 353 106 nebo 603 201 917.

Napojení na nově budovanou kanalizaci je mož-
né až po její řádné kolaudaci. Přepokládáme, že 
nejprve bude zkolaudována místní část Sušice 
a Anenské údolí. Termín ukončení tohoto řízení 
se odhaduje na únor 2013. Následně budou obča-
né vyzváni k napojení na vybudovaná odbočení. 
Tato výzva bude zveřejněna na stránkách města 
Moravská Třebová – www.moravskatrebova.cz, 
na úřední desce, prostřednictvím rozhlasu apod.
Pro správný postup při napojování připomínáme: 
Vlastníci nemovitostí obdrželi na schůzce s ob-
čany, která se konala v 1. polovině roku 2011, 
„Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ ve dvou 
vyhotoveních a současně bylo všem zúčastně-
ným vysvětleno, jak postupovat při napojování 
na veřejnou splaškovou kanalizaci.   
Prvním krokem bylo vyplnění 1. strany „Žá-
dosti o zřízení kanalizační přípojky“ a násled-
né zaslání jednoho vyhotovení na VHOS, a.s., 
k zaevidování. V případě, že někdo tuto žádost 
neobdržel, případně si není jist, zda byla žádost 
zaevidována, je potřeba obrátit se na provozova-
tele kanalizace. Informace k Žádostem podá paní 
Ing. Dana Mikulková (tel.: 461 357 132, email: 
d.mikulkova@vhos.cz).
Po zveřejnění výzvy o připojování bude možno 
zahájit výstavbu přípojky, respektive napojování 
splaškových vod na funkční veřejnou kanaliza-
ci. Kanalizační přípojka by měla být realizována 
dle projektové dokumentace, kterou pro každou 

připojovanou nemovitost zajistilo město Morav-
ská Třebová. Je nutné striktně dodržet, aby touto 
přípojkou byly odváděny pouze splaškové vody, 
nikoli vody ze střech a zadlážděných prostranství 
(dešťové vody).
Dalším důležitým krokem je dohodnutí (ozná-
mení) termínu napojení, respektive způsob kon-
troly napojení s provozovatelem kanalizace – 
odpovědný pracovník pan Martin Šibor (tel.: 
461 311 922, 602 113 642). Vzhledem k vysoké-
mu počtu napojovaných nemovitostí je potřeba si 
tento termín dohodnout nejlépe 2-3 dny předem. 
Při kontrole bude vlastník nemovitosti povinen 
předložit vyplněnou „Žádost“ týkající se přede-
vším technických údajů o kanalizační přípojce 
a informací o tom, kdo kanalizační přípojku pro-
vedl (viz 2. str. žádosti). 
V případě, že kanalizační přípojka za revizní 
šachtičkou DN 400 vede po veřejných pozem-
cích, zajistí město Moravská Třebová digitál-
ní zaměření tohoto úseku stoky a předá správci 
technické mapy města k jejímu zapracování. Na 
základě provozních zkušeností ovšem doporuču-
jeme majitelům nemovitosti digitální zaměření 
všech rozvodů i na soukromých pozemcích a to 
od revizní šachty až k nemovitosti. V případě ja-
kýchkoli problémů s určením trasy přípojek bude 
možné průběh přípojky na základě údajů v tech-
nické mapě vytyčit bez nutnosti hledání polo-
hy sondami. Veškeré bližší informace poskytne 

Bc. Daniel Polák (tel.: 461 357 136). 
Vlastní vypouštění splaškových vod je možné 
až po uzavření „Smlouvy o dodávce vody a od-
vádění odpadních vod“. Tuto činnost zajišťuje 
VHOS, a.s., v zákaznickém centru – kontaktní 
osoba paní A. Hrubá (tel.: 461 357 156).     (zr)

Vzory Žádosti o zřízení kanalizační přípojky 
jsou součástí Moravskotřebovského zpravo-
daje.

Veřejné fórum 
v roce 2013

Vážení občané,
srdečně vás zve-
me k účasti na ve-
řejném fóru, které 
se v letošním roce 
uskuteční již příští 

měsíc a to 25. 2. 2013. Přijďte vyslovit 
nahlas to, co vás v našem krásném městě 
trápí, co byste rádi změnili. Přijďte na-
formulovat problémy, o kterých bude-
me všichni v anketě hlasovat. Problémy 
nikam nezapadnou, jsou dále projedná-
ny radou města a zastupitelstvem města 
a podle naléhavosti a finanční náročnosti 
se postupně řeší. Po výborné zkušenos-
ti z loňského roku budeme počítat také 
s mládeží u stolu pro mládež. K účasti 
tedy zveme nejen vás dospělé, ale také 
mládež ve věku od 12 let.

Pavel Brettschneider, politik Zdravého města
Ludmila Lišková, koordinátorka Zdravého města

V seriálu vizitek vedoucích odborů městského 
úřadu pokračujeme vedoucím odboru rozvoje 
města.

Ing. Miroslav Netolický  
Vedoucí odboru rozvoje města, 37 let
VZDĚLÁNÍ
Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzi-

ta Ostrava, abs. 1999
Absolvované kurzy: 
Municipal Manage-
ment Trainning Pro-
gramme, Haag; akre-
ditovaný manažer 
průmyslové zóny Mi-
nisterstvem průmyslu 
a obchodu ČR; jazy-
kový certifikát FCE 
University of Cam-
bridge, hovoří plyn-

ně anglicky a rusky, ovládá základy španělštiny. 

STRUČNÝ POPIS PRÁCE
Hlavními úkoly ORM jsou: strategický rozvoj 
města, správa Městské průmyslové zóny, přípra-
va a realizace investičních akcí města, zabezpe-
čení agendy Zdravého města, účast v mezinárod-
ních rozvojových projektech a rozvoj cestovního 
ruchu

Kolik nás je
V informačním systému Městského úřadu 
v Moravské Třebové bylo k 30. 11. 2012 při-
hlášeno k trvalému pobytu celkem 10 520 ob-
čanů ČR a 116 cizinců s povolením k trvalému 
pobytu na území České republiky. Celkem je 
tedy v Moravské Třebové evidováno k 30. 11. 
2012 na trvalém pobytu 10 636 občanů.    (zr)

Vedoucí odborů městského úřadu se představují
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Zdravé město děkuje
Děkujeme úředníkům 
MÚ Moravská Třebová 
za obětavou spolupráci 

na projektu Zdravé město Moravská Třebová 
v roce 2012 a vedení města Moravská Třebo-
vá za podporu. Stejně tak děkujeme příslušní-
kům Městské policie Moravská Třebová, přede-
vším panu Karlu Bláhovi a Radku Zobačovi, za 
obětavou spolupráci, příslušníkům Policie ČR, 
dále místním hasičům profesionálním i dobro-
volným hasičům, zaměstnancům DDM, všem 
místním školám a školkám, zaměstnancům TS 
Mor. Třebová, Miltry, VZP, Eko-komu, BESIPu, 

zdravotníkům, členům Moravskotřebovské uni-
versity třetího věku, zaměstnancům Sociálních 
služeb Moravská Třebová, Domečku, Sluníčka, 
městské knihovny, Informačního centra, Kul-
turních služeb, zahrádkářům, skautům, turistům 
a dalším obětavým jedincům. Je příjemné se se-
tkávat s lidmi, kteří jsou ochotni spolupracovat 
ať poskytnutím nápadu nebo přiložením ruky 
k dílu. Doufáme, že jste všichni příjemně prožili 
vánoční svátky, a těšíme se na další spolupráci 
v roce 2013.

Pavel Brettschneider, politik Zdravého města a Ludmila 
Lišková, koordinátorka Zdravého města 

Ošetření významných dřevin ve městě v roce 2012
Město Moravská Třebová realizuje v období 
od roku 2011 do jara 2013 projekt Údržba vý-
znamných stromů zaměřený na ošetření dřevin 
v zastavěném území města. Ošetření stromů je 
navrženo především u stromů, které jsou součás-
tí skupin či stromořadí podél zpevněných cest 
různého charakteru, a na hřbitově. Jedná se ze-
jména o zdravotní, redukční a odlehčovací řez 
a bezpečnostní vazby v koruně stromů a zajiště-
ní podchodné a podjezdné výšky. Dále se věnuje 
výchovnému řezu na mladých stromech dosaze-
ných v těchto lokalitách a nové náhradní výsad-
bě. Zde se jedná o doplnění mezer vzniklých při 
kácení a rozšíření lipové aleje na ulici Svitavské. 
V letošním roce byla na jaře dokončena I. etapa 
a v průběhu roku pak proběhla II. etapa včetně 

Nezdražujeme
Na posledním zasedání zastupitelstva 
města byla schválena výše místního po-
platku za svoz a likvidaci odpadu. Snad 
od nepaměti provádí pro město tuto služ-
bu společnost Technické služby Morav-
ská Třebová, s.r.o. Svou malou regionální 
působností se stáváme v republice spíše 
raritou. Většina měst je svážena svozový-
mi společnostmi s velkou republikovou 
a často i evropskou působností. Snad prá-
vě proto se nám, jako málokterému měs-
tu, podařilo udržet poplatek na jednoho 
obyvatele ve stejné výši jako v roce 2012. 
Toto je z větší části způsobeno vzorným 
přístupem obyvatel města ke třídění a se-
paraci odpadu. Za poslední 2 roky se nám 
(zejména díky evropským dotacím) po-
dařilo rozšířit počet nádob na separova-
ný odpad (papír, plast, sklo) takřka o 100 
nových kontejnerů. Velmi dobře fungu-
jí i kontejnery na sběr šatstva a textilií 
a sběr elektrospotřebičů. Tento pozitivní 
trend byl ohodnocen i při letošním udí-
lení Perníkové popelnice (organizováno 
společností EKO-KOM), kde město Mo-
ravská Třebová uspělo jako třetí město 
v kraji, a to co do množství separované-
ho odpadu na jednoho obyvatele. Jistě 
k pěknému výsledku přispělo i rozšíření 
otevírací doby sběrových dvorů a tradič-
ní, hojně využívané, přistavování sezón-
ních kontejnerů na velkoobjemový odpad 
a zeleň. Kdo však za úspěch může pře-
devším, je disciplinovaný moravskotře-
bovák. Tímto vám děkujeme za vzorný 
přístup k ekologii. Děkujeme, že třídíte!
Mnoho radosti a lásky v roce 2013 přeje 
za celý tým TS Gabriela Horčíková, 
jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová, s.r.o.

nové výsadby. V rámci dokončení I. etapy, kte-
rá probíhala od 1. ledna do 30. dubna 2012, se 
dokončilo ošetření dřevin ve třech lokalitách – 
ul. Jevíčská u vojenské školy, parkoviště pod 
zámkem a Kořístkova alej. Celkem bylo za toto 
období ošetřeno 79 ks stromů v hodnotě díla 
380.670 Kč. 
V II. etapě, která probíhala dle harmonogramu 
od 30. dubna do 31. listopadu 2012, byla prove-
dena údržba dřevin v dalších čtyřech lokalitách 
– hřbitov, alej ke hřbitovu, ul. Dvorní a ul. Br-
něnská, kde bylo ošetřeno 211 stromů v hodnotě 
1.055.310 Kč. V rámci této etapy se uskutečnila 
i plánovaná dosadba 61 ks lip ve stromořadích 
na ul. Svitavské, Dvorní a Jevíčské v hodnotě 
180.854 Kč. Od začátku roku 2012 do 31. lis-

topadu bylo tak celkem ošetřeno 290 ks dřevin, 
převážně lip. V příštím roce do konce března pak 
zbývá dokončit ošetření lipové aleje na ulici Svi-
tavská.     Odbor životního prostředí

Posunutí termínů připojení na kanalizaci 
v městských částech Udánky a Boršov

Město Moravská Třebová upozorňuje vlastníky 
nemovitostí v městských částech Udánky a Bor-
šov, že se termín připojení k nově budované 
veřejné splaškové kanalizaci oproti plánované 
první polovině roku 2013 v těchto městských 
částech prodlouží. Vzhledem ke skutečnosti, že 
došlo k technologickým změnám v provedení dů-
ležitých úseků kanalizace, dojde také k posunutí 
termínu dokončení celého díla. Občané v měst-
ských částech, kterých se to týká, budou o ter-

mínu připojení k veřejné splaškové kanalizaci 
včas informováni. Celá stavba nebyla dokončena 
do 31. 12. 2012. Pro vlastníky, kteří si převzali 
projektové dokumentace a mají v Dohodě o pod-
mínkách úhrady nákladů projektové dokumenta-
ce kanalizačních přípojek podepsaný závazek, že 
připojí svoji  nemovitost do 31. 5. 2013, tedy pla-
tí, že se i uvedený termín závazný pro připojení 
k veřejné splaškové kanalizaci prodlouží. Nový 
termín bude zveřejněn, jakmile bude znám.    (zr)

Město bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu
Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním 
zasedání před koncem roku rozpočtové provizo-
rium, kterým se bude řídit hospodaření města do 
doby schválení rozpočtu v březnu 2013. Provizo-
rium vychází ze skutečnosti ve stejném období 
roku 2012 (01–03/2012), součástí investic jsou 
zatím pouze pokračující projekty spolufinanco-
vané z prostředků Evropské unie: Odkanalizová-
ní Udánek, Sušic a Boršova včetně modernizace 
ČOV, Cesta od renesance k baroku, Technologické 
centrum, vnitřní integrace a elektronická spisová 
služba, Kompostárna Hamperk a dále také realiza-
ce výběrového řízení na mosty Stříbrného potoka 
v Boršově, jejichž výstavbu v roce 2013 již schvá-
lilo zastupitelstvo města. Důvodem pro schválení 
rozpočtového provizoria je podle vedoucí finanč-
ního odboru městského úřadu Dany Buriánkové 
zejména neschválený státní rozpočet pro rok 2013, 
především nejasnosti kolem výše DPH. „Nejsou 
také dostatečně přesně známy dopady novely záko-
na o rozpočtovém určení daní do rozpočtu města,“ 
doplňuje místostarosta Václav Mačát. Při schvalo-
vání rozpočtu města až v roce 2013 je navíc možno 
přesněji nastavit jednotlivé  položky také s ohle-
dem na znalost jejich čerpání a plnění v roce 2012. 
Zatím nebylo rozhodnuto o prioritách investičních 
akcí pro rok 2013. Nejnutnější akce, do nichž bude 
město muset v tomto roce vložit finance, shrnuje 
místostarosta Mačát: „Musíme především zajistit 
finanční krytí na dokončení rozpracovaných pro-
jektů, na které máme dotace – několik milionů bude 
nutné investovat do opravy komunikací v návaz-
nosti na dokončení odkanalizování městských částí 
Udánky, Boršov a Sušice, další jistou investicí je 
sedm a půl milionu korun na mosty v Boršově. Ten-
to výdaj určený k zapracování do rozpočtu města 
na rok 2013 byl předem schválen na prosincovém 

zastupitelstvu. Téměř jistá je doufám také digitali-
zace kina, na kterou bude potřeba cca čtyři miliony 
a bez které by kino v Moravské Třebové zaniklo. 
Mělo by se také dostat na přípravu dalších parcel 
pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Strážnické-
ho, což si vyžádá další asi čtyři miliony korun, včet-
ně vybudování protizáplavového valu.“           (daz)

Pochvala za ochotu 
a laskavou pomoc

Chtěla bych srdečně poděkovat panu místosta-
rostovi Pavlu Brettschneiderovi za ochotnou 
pomoc při nedělní havárii odtoku v městském 
bytě, který máme v pronájmu. Cením si jeho 
osobního přístupu, laskavosti a náklonnosti 
k občanům. Pan Pavel Brettschneider je člo-
věkem na svém místě.           Marie Dobešová
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Českomoravské pomezí představí novinky v Brně i v Praze 
První měsíce roku jsou již tradičně vyhraze-
ny veletrhům cestovního ruchu, na kterých 
jednotlivé kraje a turistické oblasti prezen-
tují svoji nabídku a novinky připravené pro 
návštěvníky v nadcházející sezóně. Ani letos 
nebudou na obou největších akcích chybět 
zástupci turistické oblasti Českomoravské 
pomezí. Na brněnském veletrhu Regiontour 
se oblast vymezená městy Svitavy, Litomyšl, 
Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto 
představí v samostatné expozici. V Praze pak 
návštěvníci veletrhu Holiday World najdou na-
bídku Českomoravského pomezí v rámci ex-
pozice Pardubického kraje. Ve stánku Česko-
moravského pomezí budou k dispozici nejen 
tradiční tiskoviny prezentující největší atrakti-

vity regionu, ale také turistické mapy či brožu-
ry s tipy na výlety pěšky, na kole nebo autem. 
Prezentován zde bude také slevový program 
Bonus pas, jehož realizace byla zahájena již 
v loňském roce. Na veletrzích bude předsta-
ven i Kalendář akcí 2013, který přináší přehled 
nejzajímavějších akcí konaných ve městech na 
pomezí Čech a Moravy v letošním roce. Dal-
ší novinkou nachystanou pro zájemce o ces-
tování po Česku budou vícedenní programy 
zaměřené na různé cílové skupiny. V tištěných 
materiálech i na webovém portálu bude Čes-
komoravské pomezí prezentováno jako desti-
nace vhodná pro několikadenní pobyty rodin 
s dětmi, seniorů, ale také fanoušků cyklistiky 
či zájemců o městskou turistiku.

Poděkování za podporu sportovní 
kynologie

Téměř čtyřicet psovodů a psů z jedenácti or-
ganizací Čech a Moravy se sjelo 24. listopadu 
na stadion v Linharticích, aby se zúčastnili již 
13. ročníku Moravskotřebovského závodu ve 
sportovní kynologii. Akce se konala pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka. 
Soutěžilo se podle náročnosti v šesti kategoriích. 
Celkovým vítězem závodu se stal Vratislav Jir-
man s Brixi - ZKO Náchod - Sport. Moravsko-
třebovský závod se díky výborným podmínkám 
pro soutěžící a hodnotným cenám pro všechny 
účastníky právem řadí mezi nejoblíbenější závo-
dy Podorlické ligy. Velkou zásluhu na tom mají 
všichni, kteří se rozhodli sportovní kynologii 
podporovat. Pořádající ZKO Moravská Třebová 
tímto děkuje hlavnímu sponzorovi závodu Pavlu 

Vyhnálkovi Chovatelské potřeby Moravská Tře-
bová za zajištění hodnotných cen pro závodníky 
a za zprostředkování krmiv značky Visán. Vel-
ké poděkování patří obci Linhartice, na jejímž 
stadionu závod probíhal. Za podporu a finanční 
příspěvky děkujeme Pardubickému kraji a ko-
misi Zdravé město Moravská Třebová. Věcné 
ceny poskytli sponzoři: Roltechnik, a.s., Třeba-
řov, Moravec – pekárny, s.r.o., Moravská Tře-
bová, SOR Libchavy, spol.s r.o. V neposlední 
řadě děkujeme všem účastníkům za pěkné výko-
ny, sportovní vystupování a budeme se těšit na 
další ročník. Výsledky závodu najdete na www.
zko308.wz.cz.      ZKO Moravská Třebová

Semináře hospodářské 
komory ve Svitavách 
v roce 2013
Dne 23. ledna 2013 
se koná v MC Fabri-
ka ve Svitavách se-
minář Pracovní právo 
pro vedoucí pracovní-
ky. Na programu budou pracovněpráv-
ní předpisy, novela zákoníku práce ve 
vazbě na nový občanský zákoník, po-
vinnosti vedoucího pracovníka, pracov-
ní smlouva, změna pracovního poměru, 
způsoby skončení pracovního poměru, 
pracovní doba, dovolená, mzda a odmě-
ňování, překážky v práci a další proble-
matika. Na měsíc leden/únor plánujeme 
seminář na téma Daně a právo v praxi, 
zaměřený především na změny v DPH 
od 1. 1. 2013 a související problematiku. 
Pozvánku a bližší informace obdržíte na 
adrese Krajská hospodářská komora Pk, 
Oblastní kancelář Svitavy, Wolkerova 
alej 92/18, 568 02 Svitavy, http://www.
khkpce.cz, e-mail: svitavy@khkpce.cz, 
tel.: 724 613 968. 

Ta naše školka 
puntíkovaná

Když v roce 2005 slavila II. MŠ v Ji-
ráskové ulici čtyřicáté výročí svého 
založení, tajně jsme všichni doufali, 
že se dočkáme její modernizace. Jsme 
velice rádi, že jsme mohli být při tom, 
i když období od zahájení až po ukon-
čení rekonstrukce bylo velmi náročné 
pro všechny zúčastněné. O to víc nás 
těší její nový a svěží vzhled, zájem ve-
řejnosti a pochvalné ohlasy. Náš vzdě-
lávací program nese název: Putování se 
sluníčkem a to když svítí, vše se rozzáří 
– jak příznačné. Nicméně každý z nás 
barvy vnímá jinak, a proto nás nijak 
zvlášť nezasáhly názory opačné. Při ofi-
ciálním předání budovy MŠ v pátek 23. 
11. 2012 řekl starosta města Miloš Izák, 
že nová školka je chloubou města a že 
je čím se ukázat. Stejný názor sdílíme 
i my a budeme dělat všechno proto, aby 
naše děti vstupovaly do života v bar-
vách optimismu, jak to výstižně vyjá-
dřila učitelka, grafička a malířka Hana 
Horská. MŠ Jiráskova má 130 dětí, MŠ 
Tyršova je odloučeným pracovištěm od 
ledna 2002 a má 3 oddělení s celkovým 
počtem 80 dětí.             Kolektiv MŠ

Hasiči občanům
Několik informací o právním předpise, který 
upravuje problematiku revizí, kontrol a čištění 
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jedná 
se o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů, jeho účinnost je od 1. 1. 
2011. Nařízení vlády řeší podmínky požární bez-
pečnosti. Jeho ustanovení se vztahují na fyzické 
osoby, ale i na podnikající fyzické osoby a práv-
nické osoby. Nařízení vlády rozvíjí povinnost 
stanovenou v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 
17 je stanovena povinnost pro občany počínat si 
tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při pou-
žívání tepelných spotřebičů a komínů. Nařízení 
vlády definuje pojmy kontrola spalinové cesty 
a její čistění, řeší i pojem revize spalinové ces-
ty. Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je 
stanovení lhůt čistění spalinové cesty u spotře-
bičů paliv s výkonem do 50 kW, a to 3 x ročně. 
Velkou úlevou je možnost, že občané si budou 
moci provést čistění spalinové cesty u topidla na 
pevná paliva s výkonem do 50 kW svépomocí. 
Kontrolu však jednou ročně musí provést osoba 
odborně způsobilá, která je držitelem živnosten-
ského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty čis-
tění, kontrol a výběru znečisťujících částí jsou 
uvedeny v příloze č. 1 NV. Příloha č. 2 obsahuje 
vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění 
spalinové cesty, příloha č. 3 obsahuje vzor reviz-
ní zprávy spalinové cesty.

Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Známé i neznámé osobnosti Českomoravské-
ho pomezí je název nového produktu a sou-
visejících propagačních aktivit naší turistické 
oblasti. Již od loňského léta vzniká ve studiu 
společnosti KLUCIvespolek pět animova-
ných filmů, které vtipnou formou představí 
věhlasné, ale i zcela neznámé postavy na-
šeho regionu a jejich příběhy. Filmy určené 
zejména pro využití na internetu a sociálních 
sítích doprovodí i řada dalších výstupů v po-
době krátkých komiksů, pohlednic, omalo-
vánek nebo rozhlasových spotů. Důležitou 
součástí bude také nová aplikace pro uživa-
tele tzv. chytrých telefonů. Unikátní hra, kte-
rá návštěvníky provede po nejzajímavějších 
místech Českomoravského pomezí, vychá-
zí z populárního geocachingu. Její účastníci 
navštíví největší atraktivity regionu, budou 
se bavit při plnění nevšedních úkolů, sbírat 
body a soutěžit s ostatními uživateli aplikace 
o ceny. Ti nejúspěšnější se pak budou moci 
zařadit po bok hrdinů nových animovaných 
filmů a stát se jednou z dalších osobností Čes-
komoravského pomezí.
Jestliže se o chystaných novinkách chcete do-
zvědět více, navštivte nás na veletrzích v Brně 
či Praze, nebo sledujte internetové stránky 
www.ceskomoravskepomezi.cz. Spoustu zají-
mavých informací přináší také prezentace na-
šeho regionu na facebooku. Pokud se stanete 
fanouškem Českomoravského pomezí, můžete 
soutěžit o zajímavé ceny.

Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu
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Na lince 156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Komenského 46, Moravská Třebová, Tel. 461 312 436, mobil: 604 611 973, e-mail: mpolicie@mtrebova.cz
Kontakt: Karel Bláha, velitel MěP, nepřetržitý provoz

to výtržníkem velice dobře znají, a to z důvodu 
nutnosti častého usměrňování jeho výstředního 
chování, nebylo nutné zdlouhavé rozpravy a se-
tkání nemělo dlouhé trvání. Vztyčený policejní 
ukazovák bylo vše, co stačilo pro opětovnému 
zavládnutí klidu.

Kontrola restaurací
V noci z pátku 23. na sobotu 24. 11. proběhla 
opětovná kontrola místních restaurací, barů a he-
ren zaměřená na podávání alkoholu a hry na vý-
herních hracích přístrojích osob mladších 18 let. 
Pět strážníků vyrazilo do ulic a provedli kont-
rolu celkem 12 vytipovaných zařízení. Kontrole 
se nevyhnuly ani podniky s hudební produkcí. 
A je nutné podotknout, že si naše mládež i pro-
vozovatelé takových zařízení zaslouží pochvalu. 
Pouze v jednom případě byla shledána malá ne-
srovnalost. A aby závěry nebyly předčasné, byla 
kontrola po uplynulých dvou hodinách zopako-
vána. A výsledek? Byl stejný jako v případě prv-
ní kontroly. 

Nenápadně vešel do domu
Dne 23. 11. před půl čtvrtou odpoledne bylo na 
lince 156 oznámeno neoprávněné vniknutí do 
domu a odcizení peněženky neznámým mužem. 
Strážníci okamžitě kontaktovali kolegy z Ob-
vodního oddělení PČR a vyjeli na adresu uve-
denou v oznámení. Na autobusovém nádraží se 
strážníkům podařilo vypátrat třiapadesátiletého 
muže z Brna, který do domu vniknul a odcizil 
peněženku s hotovostí. Muže podezřelého hned 
ze dvou trestných činů strážníci zadrželi a předa-
li k dalšímu šetření kolegům z Obvodního oddě-
lení PČR.       Karel Bláha, velitel městské policie 

Městská policie radí
Nenechávejte odložené tašky 

v nákupních košících 
I přesto, že vánoční svátky jsou ty tam, buďte 
i nadále ostražití při nákupech v obchodních do-
mech, ale i malých prodejnách. Jen malé otočení 
do regálu může znamenat velkou šanci pro různé 
zlodějíčky, kteří čekají právě na tuto příležitost. 
Odložená taška v košíku a nejlépe i rozepnutá, 
ze které mává na kolemjdoucí vaše peněženka 
plná bankovek i s platební kartou, u které je na 
kousku pomačkaného papírku poznačený PIN 
kód z důvodu jeho neopomenutí! To jsou největ-
ší šance právě pro ty, kteří se na úkor nás takto 
obohacují. To, že případy zneužití platební karty, 
nebo krádež jsou zakotveny v trestním zákoníku, 
vás bohužel neušetří nepříjemností, které s se-
bou takové situace přinášejí. Zpravidla míváme 
v peněžence i doklady, o které tak přicházíme. 
Hrozí nebezpečí jejich zneužití! Ocitáme se bez 
finančních prostředků a hrozí riziko, že se naše 
platební karta dostane do rukou „profesionála“, 
který dokáže vybrat nemalou částku z osobního 
účtu. A co dál? To vše se může stát daleko od 
domova, v odcizené kabelce nebo tašce byly klí-
če od osobního vozidla a mobilní telefon. A to 
už hraničí s katastrofou! Bohužel žijeme v tomto 
světě, tak se snažme neubližovat sami sobě. Tak-
to vzniklou škodu vám nikdo nenahradí! 

Poničený ostrůvek na Svitavské ulici
Před půlnocí dne 6. 12. nalezli strážníci při kon-
trolní hlídkové činnosti na ulici Svitavské roz-
bitý ostrůvek vyznačující přechod pro chodce 
pod benzínovou čerpací stanicí. Jednotlivé díly 
ostrůvku, dopravní značení a štěrk, který vypl-
ňuje ostrůvek, ležely po celé vozovce a hrozilo 
tak velké nebezpečí vzniku dopravní nehody 
nebo úrazu. Strážníci proto zajistili úklid štěrku, 
odstranili plastové díly a provizorně opravili do-
pravní značení. Bezohledný „zemědělec“, který 
zakončil zemědělskou sezónu rozoráním bez-
pečnostního ostrůvku, by zasloužil řádnou od-
měnu za svoji bezohlednost! 

Nepokoje na sociální ubytovně
Správce sociální ubytovny v ulici Brněnské se 
obrátil na strážníky městské policie po 23. ho-
dině dne 4. 12. s prosbou o sjednání pořádku 
mezi ubytovanými. Nečekaně sehrál hlavní roli 
opět alkohol. Jeden ze stálých obyvatel ubytov-
ny přišel na pokoj, který samozřejmě neobývá 
sám, a zřejmě se domníval, že když má právě 
on náladu a chuť dávat najevo hlasitými pro-
jevy svoji radost ze života, i ostatní budou sdí-
let jeho pocity a zapomenou, proč že to vlast-
ně leželi v posteli. Bohužel se jeho radost ze 
života nesetkala s pochopením, což pro změ-
nu nechápal on sám a tak nezbylo, než zásahu 
představitelů zákona. Jelikož se strážníci s tím-

města Moravská Třebová 
                               nabízí:

Pult centralizované ochrany

Všechny výše uvedené služby jsou již zahrnuty v měsíčním poplatku za střežení objektu a nejsou zvlášť zpoplatněny! 
Městská policie nově nabízí občanům Moravské Třebové možnost zabezpečení menšího objektu (byt, domek, garáž apod.) 

přenosným zabezpečovacím zařízením připojeným na PCO po dobu nepřítomnosti uživatele, např. během pobytu na dovolené. 

Podrobnější informace o poskytovaných službách, cenách, možnostech připojení objektu na PCO apod. získáte 
na tel. čísle 731 031 231, nebo na e-mailu: jdopita@mtrebova.cz

• možnost připojení domu, bytu nebo provozov-
ny na PCO již od 300 Kč měsíčně + DPH, 

• nepřetržitý dálkový dohled nad objektem, kte-
rý je vybaven EZS nebo EPS připojeným na 
PCO - tento objekt se musí nacházet v katastru 
města Moravská Třebová,

• možnost přenosu objektových informací na PCO přes telefonní linku, 
GPRS, prostřednictvím vlastní radiové sítě nebo přes GSM,

• prověření každého narušení EZS nebo signalizace EPS okamžitým výjez-
dem hlídky městské policie a provedení nutných opatření podle zjištěných 
skutečností,

• možnost přivolání hlídky městské policie tísňovým tlačítkem,
• střežení narušeného objektu po dobu než se na místo dostaví přivolaná 

kontaktní osoba,
• informování kontaktní osoby při poplachu podle zvolených kritérií,
• namátkové kontroly vnější bezpečnosti objektu,
• zvýšená fyzická kontrola objektu na žádost klienta, např.v době dovolené,
• monitorování objektu pomocí městského kamerového systému (je-li v da-

ném místě k dispozici),

• trvalé monitorování funkčnosti systému 
(napájení, kapacita záložního akumuláto-
ru, spojení s PCO),

• možnost otestování funkčnosti poplacho-
vých čidel,

• zasílání informací o nezajištění objektu v defi novanou dobu,
• zasílání informací o zajištění objektu, nebyl-li zajištěn v defi novanou 

dobu,
• zasílání upozornění na vstup do objektu mimo určenou dobu,
• možnost dalších informací (odemčení, zamčení, výpadek elektřiny apod.) 

formou SMS na mobil klienta,
• zasílání měsíčního výpisu událostí na e-mail, včetně informací o způsobu 

jejich odbavení.
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KULTURNÍ CENTRUM, tel./fax: 461 311 127, 461 544 287, e-mail: kultura@ksmt.cz
PŘEDPRODEJ: pondělí a středa 14.00–19.00, čtvrtek: 9.00–12.00 hod. + jednu hodinu před začátkem představení. Rezervace přijímáme na tel. na čísle 461 311 127, vstupenky rezervujeme 
pouze týden, po uplynutí budou automaticky vráceny do prodeje.

Kulturní služby města Moravská Třebová

Městské kino
(filmy označené * jsou titulkované)

Méďa (USA)*
16. 1. středa, 17:00, vstupné 70 Kč
John (Mark Wahlberg) byl jako malý velmi opuš-
těný, i proto pronesl to pošetilé přání, aby jeho 
plyšový vánoční dárek začal mluvit. Stal se zázrak 
a mluvící medvěd se stal mediální hvězdou a mi-
láčkem davů. Jak roky ubíhaly, chlupatému Tedovi 
zůstal jediný fanoušek – John. Ti dva si náramně 
notují v pohledu na život. John i díky tomu velko-

ryse přehlíží, že okolí se na jeho soužití s méďou 
dívá čím dál rozpačitěji. Sežrat mu to dává přede-
vším jeho holka Lori. A tak se John ocitá na zásadní 
životní křižovatce, ze které vede jen jedna cesta. 
Nebo to tak aspoň vypadá.
Režie: Sath MacFarlane
Komedie, přístupný od 15 let, 106 min.

Expendables:  
Postradatelní 2 (USA)*
21. 1. pondělí, 19:00, vstupné 70 Kč
Název filmu Expendables: Postradatelní označuje 
muže, kteří mají být obětováni ve prospěch vojen-
ské operace. Příběh začíná ve chvíli, kdy skupina 
ostrých hochů dorazí do místa určení – na ostrov 
Vilena a postupně zjišťuje, že mise, jejímž cílem 
je zlikvidovat nebezpečného diktátora, rozhodně 

nebude tak jednoduchá, jak se zprvu zdálo...
Režie: Simon West
Akční thriller, přístupný od 15 let, 103 min.

Bourneův odkaz (USA)*
23. 1. středa, 19:00, vstupné 70 Kč
V Bourneovu ultimátu agent Jason Bourne zlikvi-
doval tajný a kontroverzní vládní program společně 
s jeho tvůrci. Šlo však jen o špičku ledovce, pod níž 
se ukrývá mnohem sofistikovanější systém tajných 

operací, kterému šéfuje Byer (Edward Norton).
Režie: Tony Gilroy, hrají: Jeremy Renner, Rachel 
Weisz, Edward Norton, Albert Finney ad.
Akční thriller, přístupný od 15 let, 134 min.

Kulturní centrum

25. 1. pátek, 20:00, dvorana muzea, vstupné 90 Kč
Program: 
-  Taneční studio Pavla Machálka při ZUŠ 

Moravská Třebová  
- Mažoretky STŘÍPKY
- Břišní tanečnice
- K tanci a poslechu hraje skupina KREYN
-  Bohatá tombola a občerstvení zajištěno

divadlo

Básník a kočka 
28. 1. pondělí, 19:00, kinosál muzea, vstupné 
250 Kč
Divadelní představení dle předlohy Viltona 
Manhoffa – Felix je neúspěšný spisovatel, který 
pozoruje oknem svoji sousedku Doris a nesml-
čí své bytné, že se příležitostně živí prostitucí. 
Doris bere život spíš z té hezčí stránky, sní o fil-
mové slávě. Když zjistí, kdo ji pomluvil, zakle-
pe na dveře Felixe ve tři hodiny ráno a vynadá 
mu. Tím je odstartován krásný dvouhodinový 
dialog plný křiku, slz, výčitek, urážení, vzpomí-
nek na dětství a končící velkou láskou.
Režie: Antonín Procházka, hrají: Lukáš Vaculík 
a Kateřina Hrachovcová.

pohádka

O Slunečníku, Měsíčníku 
a Větrníku
30. 1. středa, 8:30 a 10:00, kinosál muzea, 
vstupné 30 Kč
Pohádka, která původně vzešla z pera Boženy 
Němcové, je další perlou naší dramaturgie, která 
vybírá pro děti to nejlepší z pokladů české tvor-
by. Pro dnešní děti a jejich rodiče se tato pohádka 
díky filmovému zpracování Václava Vorlíčka stala 

hvězdou, která poprvé zazářila v roce 1978 a od 
té doby je příběh prince a Večernice stálicí, která 
nikdy nezhasne. Naše pohádka ovšem není pouze 
divadelním zpracováním filmu a jistě přinese ma-
lému i dospělému divákovi výjimečný zážitek.
Uvádí divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad 
Labem. Určeno pro MŠ a I. stupeň ZŠ.

Zámek
e-mail: zamek@ksmt.cz, www.zamekmoravskatrebova.cz, 
tel.: 731 151 784
Listopad až březen zavřeno. Expozice lze zpřístupnit pro skupiny minimál-
ně 10 osob. Je třeba se předem objednat s několikadenním předstihem.

Stálá expozice
• Alchymistická laboratoř Mistra Bonaciny
• Středověká mučírna
• Poklady Moravské Třebové
• Selská jizba
• Příběh třebovského Romea Julie
• Barevná planeta

Městské muzeum
e-mail: muzeum@ksmt.cz, www.muzeummoravskatrebova.cz, 
tel.: 461 311 203
Otevírací doba: úterý–pátek 9:00–12:00 a 13:00–16:00 hod.

Stálé expozice

•  Muzeum egyptské princezny aneb 
cesta kolem světa – reinstalovaná expozice 
Holzmaisterovy mimoevropské sbírky

• Galerie Františka Strážnického
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 NOVOROČNÍ VYMETÁNÍ BARU PARTY – Dj Maty
Přijďte nám pomoci „vyčistit“ bar a pořádně si užít. Můžete se těšit až na poloviční slevy u vybraných drinků!

5.1.
AMUNDSEN PARTY – VSTUP ZDARMA – DJ PEGAS
Vodka Amundsen – 25 Kč, Vodka Amundsen ochucená – 20 Kč  a k tomu spousta skvělých dárků.

11.1.
Facebook Party – Dj Piere
Potvrď svou účast  na Facebooku do 11. 1. a získáš voucher v hodnotě 100 Kč na baru!

12.1.

Z GENERATION NIGHT – VSTUP ZDARMA – DJ MATY
Fernet Z – 20 Kč, Zipper (Zetko & Sprite) – 30 Kč, Zoomer (Zetko & Semtex) – 30 Kč
a k tomu spousta skvělých dárků.

25.1.

NAROZENINOVÁ RETRO PARTY – DJ PITRRS & DJ PEGAS
Pokud máš v lednu narozeniny nebo svátek tak se přihlas do 24. 1. na email: info@dukuduku.cz
pod heslem NAROZENINY a my Ti zašleme info jak získát voucher v hodnotě 150 Kč na baru.

26.1.

EMERGENCY PARTY – SEXY SETŘIČKY A DOKTOŘI
Lednová TOP akce. Tentokrát v lechtivém stylu. Žhavá noc se sexy setřičkami a doktory. Můžete se těšit
na erotické dárky, sexy žhavé tance, dekorace, drinky přímo s injekčních stříkaček a mnoho dalšího.

19.1.

PROPAGANJA, LOS HONGOS
DURMANČINY BYLINKY

18.1.

3. setkání 
se koná 

4. ledna 2013

Poděkování
Blíží se konec roku, čas ohlédnutí, bilancování 
a poděkování. A tak i my, Divadelní kroužek J. 
K. Tyla, by rád řekl své „DĚKUJEME“ Městu 
Moravská Třebová za jeho finanční podporu 
a Kulturním službám města za poskytnutí ce-
loročního zázemí. Díky těmto institucím jsme 
opět mohli celý rok nejen poctivě zkoušet, 
s radostí hrát pro potěchu těch nejmenších, ob-
novovat postupně zastaralé kostýmy či doplňo-
vat rekvizity, ale také se účastnit na vzděláva-
cích seminářích (Jiráskův Hronov, Loutkářská 
Chrudim), či kurzu herectví v Hradci Králové. 
Troufáme si trošku neskromně říci, že jsme 
toho za uplynulou sezónu neudělali málo. 
Naši pohádku Kašpárek a čerti jsme odehrá-
li 2x na Mikulášském jarmarku, na Mikuláše 
v Boršově, 2x při zahajování sezóny na zámku 
a také pro MŠ a ZŠ. Ve spolupráci s městskou 
knihovnou jsme připravili v rámci programu 
Čteme dětem venkovní představení Malá čaro-
dějnice a tohle vystoupení následně zopakovali 
ještě i při lampiónovém průvodu. Na požádání 
Kulturních služeb Mor. Třebová jsme připra-
vili scénku pro oživení doprovodného progra-
mu při slavnostním otevření nové expozice 
Hereret. Po prázdninách, se začátkem nové 
sezóny, pak opět přišlo pilné nacvičování nové 
pohádky, kterou jsme dětem nabídli na Mikulá 
šském jarmarku.

S úctou Divadelní kroužek J. K. Tyla

Kulturní služby 
města děkují 
všem svým 
divákům za 
projevenou 

přízeň a přejí 
mnoho osob-
ních i pracov-
ních úspěchů 
v novém roce.

Mgr. Libuše 
Lišková,  

ředitelka KSMT

Sklidili aplaus
V předvánočním čase jsme s potěšením přijali po-
zvání na koncert Moravskotřebovského swingo-
vého orchestru Františka Zeleného, který se konal 
v úterý 11. prosince 2012 v koncertním sále ZUŠ 
Moravská Třebová. Vystoupením jsme byli pří-
mo nadšeni. Zejména chceme ocenit, že zásluhou 
kapelníka Františka Zeleného se podařilo dát do-
hromady tolik kvalitních muzikantů z Moravské 
Třebové, Jevíčka, Velkých Opatovic, Svitav a dal-
ších míst našeho regionu. Kromě domácích zpěvá-
ků H. Koudelkové a K. Jelínka vystoupili další hos-
tující interpreti – M. Trčková a M. Řehoř. Výkony 
všech byly velice stylové, možná bychom jen uví-
tali větší podíl českých textů známých písniček 

na úkor angličtiny. Rovněž bylo pěkné, že kapela 
jednou skladbou uctila památku nedávno zesnulého 
člena orchestru Ládi Motálka. Mockrát děkujeme 
za krásné zážitky!                Účastníci koncertu
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Ohlédnutí za rokem 2012 v RMC Sluníčko
Rodinné a mateřské centrum Sluníčko (dále 
RMC) je jediné ve městě a své služby nabízí ši-
roké veřejnosti již 13. rokem. Od r. 2007 je čle-
nem Sítě mateřských center a od loňského roku 
je centrem děkanátním. Začátek roku 2012 jsme 
v RMC kromě jiného zahájili Národním týdnem 
manželství a Celostátním setkáním Modliteb otců 
v Moravské Třebové. Také opět proběhly hojně 
využívané Burzy dětského zboží, beznadějně ob-
sazena byla letní „Prázdninová školička Ferdy 
Mravence“. Veřejnost využila možnost navštívit 
trochu jinak kostel sv. Josefa a část františkán-
ského kláštera při Noci kostelů, která se ve městě 
konala letos podruhé. Velký ohlas měl i tradiční 
karneval, putovní výlety či společná dovolená ro-
din ve Fryštáku. Centrum je navštěvováno nejen 
maminkami na mateřské či rodičovské dovolené, 
ale i celými rodinami. Mezi oblíbené aktivity pro 
dospělé se řadí zdravotní a relaxační cvičení pro 
ženy, úterní tvořivé dílny a sobotní sportovní od-
poledne, u dětí je oblíbena plavecká výuka, pá-
teční Světlušky a staronově vzniklí Broučci.
Poděkování patří všem dobrovolníkům, bez 

nichž by se nemohla většina pořádaných akcí 
uskutečnit. Dále bychom rádi poděkovali za fi-
nanční podporu městu Moravská Třebová, Zdra-
vému městu, nadaci O2 a ostatním dárcům. Nej-
větší dík směřuje hlavně rodičům, prarodičům, 
dětem a všem ostatním návštěvníkům našeho 
centra. Těšíme se na vás v novém roce 2013!

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí:
  9:00-12:00 Rodinné a mateřské centrum (RMC)
18:00-19:00 Zdravotní a relaxační cvičení
Úterý:
  8:30-13:00 Katecheze, tvoření, RMC
16:00-19:00 Tvořivé dílny
Středa: 
9:00-12:00 a 13:30 17:30 Rodinné a mateřské 
centrum 
Čtvrtek:
16:00-17:00 Plaváček (plavecká výuka od 5 let)
Pátek: 
15:30-17:30 Broučci (zábavné odpoledne pro děti 
3-7 let)
16:00-17:30 Světlušky (pro dívky 7-11 let) 

Kostelní nám. 3, 571 01 Moravská Třebová, tel.: 736 609 318, 724 417 112
e-mail: mc.slunicko@seznam.cz, www.mcslunicko.websnadno.cz

Rodinné a mateřské centrum „SLUNÍČKO”

Zámecké nám. 1, Moravská Třebová, Tel: 461 316 971, 737 021 003, e-mail: knihovna@mkmt.cz, www.mkmt.cz

Městská knihovna Ladislava z Boskovic

Na začátku roku 2013 Vám, milí čtenáři, pře-
jeme, abyste v knihovně nacházeli hodně knih 
pro zábavu i poučení a strávili zde příjemné 
chvíle. Budeme se o to snažit.  

Pracovnice městské knihovny

2. 1.-28. 2. Věra Nápravníková – Obrazy, kresby
Výstava obrazů a kreseb moravskotřebovské rodač-
ky Věry Nápravníkové, žačky p. učitele Vladimíra 
Čadílka. Přístupno v půjčovní době knihovny (po-
-čt: 9:00-17:00 hod.).
9. 1., 23. 1. Kurz paličkování
Městská knihovna nabízí pro přihlášené kurz palič-
kování. Lektorkou je p. Pavla Řeřichová. Začátek 
v 17:00 hod. v městské knihovně. Další plánované 
lekce – 6. 2., 20. 2., 13. 3. a 27. 3. 2013. Potřebné 
pomůcky a materiál s sebou. V knihovně si můžete 
půjčit: Kociánová, L.: Nápady pro celý rok, Tran-
džíková, M.: Paličkujeme, Mišík, V.: Škola palič-
kovania.
17. 1. Vzpomínání ….
Podvečer vyprávění a vzpomínek p. Miloslava Ku-
žílka, dlouholetého předsedy památkové komise 
MěÚ. Začátek v 16:30 hod. ve studovně MěK. 
22. 1. Konverzační večer – Pojďte s námi do 
světa
Přijďte si do knihovny vyzkoušet, zda se domluvíte 
anglicky, německy nebo rusky. Konverzace vedou 
zkušení lektoři, pod jejichž vedením můžete své 
znalosti zdokonalit. Začátek je v 17:00 hod. v měst-
ské knihovně. 

Knihovna dětem
3. 1.-21. 3. Pomáháme pletením
V prosinci minulého roku jsme v knihovně zahájili 
již tradiční tříměsíční kurz ručních prací. Do jara 
budeme za pomoci dobrovolnic každý čtvrtek, vždy 
od 15:00 hod., učit děti plést. Kromě výuky budou 
zkušené pletařky plést bavlněné obvazy pro malo-

mocné. Plete se z bílé příze Sněhurka (jedno klu-
bíčko vystačí na jeden obvaz). Jehlice č. 2,5, vzor 
rub i líc – hladce. Rozměry - pletou se úzké - 25 
ok, širší - 30 ok. Po dokončení se obvaz zapošije.). 
Plést budeme také výbavičky pro nedonošené ko-
jence (čepičky, bačkůrky, svetříky). Chcete-li po-
moci, přijďte plést do knihovny nebo nám doneste 
své hotové výrobky či pletací materiál. Svou lektor-
skou nebo materiální pomoc nám můžete oznámit 
na telefonu 461 316 971, 737 021 003, knihovna@
mkmt.cz. Předem vám všem děkujeme. V lednu se 
sejdeme v dětském oddělení 3., 10., 17., 24. a 31. 
1. 2013. 
Tvořivé středy
  2. 1. – Pokladnička
  9. 1. – Sněhulák
16. 1. – Spirála
23. 1. – Tužkovník
30. 1. – Myška
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení MěK.
Šikovné děti mezi námi …
  7. 1. – Prostírání, budeme tvořit s Nikolou Stej-
skalovou
14. 1. – Sova, dílnu povede Adéla Hanusová
21. 1. – Sněhulák, vyrábět budeme s Nikolu Stej-
skalovou
28. 1. – Náramek z papíru, předvede Adélka Ha-
nusová
Začátek vždy v 15:00 hod. v dětském oddělení 
MěK.
Odpoledne s babičkou
Úterý - 8., 15., 22., 29. 1. – čtení, zpívání, hry, 
povídání, hraní scének a mnoho dalších jiných 
činností. Vede p. Věra Nápravníková a p. Slavěna 
Miklošová. Začátek v 15:00 hod. v dětském oddě-
lení knihovny.
Vyhodnocení vědomostní soutěže Slovenský ok-
tóber
Na počátku října r. 2012 vyhlásila městská knihov-

na v rámci Října – Měsíce české a slovenské vzá-
jemnosti vědomostní soutěž pro děti s názvem Slo-
venský október. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 
žáků 1. a 2. stupně. Na prvních místech se umístili 
a ocenění získali:
1. stupeň
1. místo Stejskalová Nikola 93,5 bodů
2. místo Krajči Matěj 92 bodů
3. místo Pohanková Lenka 91 bodů
3. místo Škrabalová Kristýna 91 bodů  
2. stupeň
1. místo Tomášková Denisa 95 bodů
2. místo Kleger Ondřej 94 bodů
3. místo Spíchalová Marie 93 bodů

Ceník služeb v roce 2013
1. Roční registrační poplatky
- dospělí 120 Kč
- důchodci, studenti, učni   90 Kč
- děti do 14 let včetně   40 Kč
- držitelé ZTP/P   zdarma
2. Meziknihovní výpůjční služba 
(poštovné, balné) pro čtenáře 
- za jeden dokument (při převzetí) 60 Kč
3. Rezervace dokumentů – při převzetí
- poštovné 10 Kč
- SMS, e-mail  5 Kč
4. Ztráta čtenářského průkazu 30 Kč
5. Poplatky z prodlení a upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 50 Kč
doporučený dopis   100 Kč
6. Neohlášená změna jména, adresy  30 Kč
7. Náhrady ztracených nebo poškozených 
dokumentů
-  náhrada stejným dokumentem  

+ manipulační poplatek za zpracování 30 Kč
-  jiným dokumentem (po dohodě  

s knihovníkem) + manipulační poplatek 100 Kč
- ztráta, poškození obalu nebo čár. kódu 20 Kč
8. Kopírování
- formát A4 jednostranně     2 Kč/1 kopie
- formát A4 oboustranně     3 Kč/1 kopie
- formát A3 jednostranně     4 Kč/1 kopie
- formát A3 oboustranně     5 Kč/1 kopie
9. Tisk
- černobílý A4     2 Kč/1 strana
- barevný text A4   10 Kč/1 strana
- barevný s obrázkem A4   20 Kč/1 strana
10. Poplatky za užívání PC
- registrovaní uživatelé  zdarma/minimálně 30 min. 
- neregistrovaní uživatelé  zdarma/maximálně 15 min.

Půjčovní doba v roce 2012
Oddělení pro dospělé
pondělí-čtvrtek 9:00-17:00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9:00-12:00 hod
Čítárna a studovna
pondělí-čtvrtek 9:00-17:00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9:00-12:00 hod.
Oddělení pro děti
pondělí-čtvrtek 12:00-17:00 hod.
pátek zavřeno
sobota 9:00-12:00 hod.
Místní knihovna Boršov
úterý 9:00-11:00 hod.
středa 13:00-16:00 hod.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna Ladislava z Boskovic děkujeme 
všem sponzorům a příznivcům, kteří ji v uplynulém 
roce jakýmkoli způsobem podporovali. Přispěli tak 
k rozvoji celkové činnosti knihovny. Děkujeme za 
pomoc, moc si jí vážíme.         Pracovnice knihovny
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Zprávy o činnosti Nadačního fondu pro 
moravskotřebovské varhany

Vážení spoluobčané, skončil rok 2012 a z pozice 
správní rady našeho Nadačního fondu pro chrá-
mové varhany v Moravské Třebové bychom vás 
rádi informovali, co je u nás nového, co se poda-
řilo za uplynulý rok uskutečnit a pro naše varha-
ny udělat. A hned na začátku je potřeba sdělit ra-
dostnou zprávu, rok 2012 byl neméně tak úspěšný 
jako rok předchozí, nechme však promluvit kon-
krétní čísla.
Nejdříve začněme dotacemi a dary, které obdržel 
farní úřad a náš nadační fond.

1. Město Moravská Třebová 100.000 Kč
2. Krajský úřad Pardubického kraje 100.000 

Kč
3. Ministerstvo kultury ČR 900.000 Kč
4. Právnické osoby 36.000 Kč
5. Fyzické osoby 80.400 Kč
6. Zahraniční hosté 2.634 Kč
7. Sbírky (kasičky, koncerty, plesy, den otevře-

ných dveří, …) 40.980 Kč.
Sečteme-li tato čísla dohromady, dostáváme úcty-
hodný výsledek 1.260.014 Kč. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem, kteří jakoukoliv měrou 
přispěli k tomuto krásnému výsledku, všem správ-
ním a státním složkám, firmám, spoluobčanům 
konkrétním i anonymním, všem Pán Bůh zaplať. 
Jak dobře se pracuje na takovém díle, pokud máme 
zastání u vedoucích představitelů našeho města, 
našich spoluobčanů, a za podpory vysokých stát-
ních činitelů.
A kolik jsme k 31. 12. 2012 proinvestovali? Je to 
plných 2.501.484 Kč, což je zhruba 60 % z cel-
kové částky projektu, úctyhodný výsledek od za-
hájení projektu v roce 2010. Doufejme a věřme, 
že nám to vydrží i do dalších let. A co se podařilo 
v roce 2012 na varhanách udělat? Toto období bylo 
věnováno pracím na varhanní skříni. Skříň byla 
částečně demontována a odvezena do ateliérů zho-
tovitele, tedy firmy ORGANA Kutná Hora, hlavní 
skelet ale zůstal na svém místě a toho se chopili 
památkáři z Brna. V polovině prosince 2012 bylo 
již odstraněno lešení a na varhanní skříň se ote-
vřel pohled v plné kráse. Skříň byla ošetřena proti 
dřevokaznému hmyzu, obnovena byla povrchová 
úprava skříně, opraveny byly veškeré ozdoby na 
skříni, a to za použití původních technologií, nově 
byly pozlaceny všechny původně zlacené části. 
Koncem listopadu 2012 proběhl kontrolní den ne-
jen na skeletu skříně na kůru našeho chrámu, ale 
i ostatních částech skříně v Kutné Hoře, a až na 
některé detaily jsme byli velmi spokojeni. Je velmi 
zajímavé porovnat původní stav detailů před zapo-
četím prací, které památkáři nafotili, s aktuálním 
stavem po zrestaurování. Člověk pocítí úctu a ob-
div nejenom k práci jejich, ale i k práci starých 
mistrů na samém počátku vzniku. V lednu 2012 
správní rada NF pořádala akci dne otevřených 
dveří. Bylo možno shlédnout nejen nové píšťaly, 
fotodokumentaci všech zrestaurovaných píšťal, 
mechaniky a vzdušnic, ale i původní stav varhanní 
skříně. Dnes je tento stav již minulostí a správní 
rada se pokusí další podobnou akcí ukázat svým 
návštěvníkům stav nový, a umožnit pokochat se 
majestátním pohledem na varhanní skříň třeba 
z chrámové lodi. Termín akce bude ještě upřesněn. 
Doufáme jen, že přijde více návštěvníků než v roce 
minulém, a my tam nebudeme mrznout zbytečně. 
V průběhu roku jsme každé čtvrtletí organizova-
li hudební koncert buď našich hostů z Kroměříže, 
Prahy nebo hudebníků a zpěváků z našeho města. 
Rádi bychom v této tradici pokračovali a připravili 

pro vás koncerty nové, které obohatí kulturní život 
v našem městě. Dobrovolné vstupné bude opět vě-
nováno na naše varhany.
Nyní se vraťme ještě k jedné zajímavé události, 
která se přihodila v souvislosti s naším nástrojem. 
Správní rada se rozhodla, že nechá vyrobit schrán-
ku, která bude obsahovat dokumentaci k varhanám 
se zprávou pro další generace, a tuto umístí po do-
končení restaurování do vlastní skříně varhan. Jaké 
bylo překvapení všech, když památkáři při vlast-
ních pracích na skříni objevili tajný prostor skříně, 
ve kterém byla objevena kovová schránka nesoucí 
na sobě datum 4. 12. 1883, tedy rok instalování 
varhan v našem chrámu. Schránka ve tvaru válce 
obsahovala listinu, která se vztahuje k samotnému 
vzniku varhan, je psána v původním německém ja-
zyce a zachovala se ve velmi dobrém stavu. Díky 
odbornému překladu PhDr. Jany Martínkové jsme 
se mohli vrátit do onoho okamžiku, přečíst si jmé-
na všech činovníků a organizaci, kteří se přičini-
li o to, že máme v našem městě takový hudební 
skvost. Tuto listinu a její překlad bude také možno 
shlédnout poprvé v den otevřených dveří. Zacho-
vejte nám svoji přízeň, a společně věřme, že naše 
děti, vnukové i pravnukové tuto naši společnou 
snahu jednou ocení a vzpomenou si na nás. A to 
přece stojí za to.                             Správní rada NF  

Peníze EU na ZŠ Palackého
ZŠ Palackého Moravská Třebová na základě žá-
dosti z června 2010 obdržela dotaci z projektu EU 
školám v rámci programu OPVK. Škole byla při-
dělena dotace ve výši 2 363 499 Kč. Peníze byly 
částečně čerpány na vzdělávání pedagogických 
pracovníků, na tvorbu a následné používání no-
vých metodických materiálů (celkem bylo vytvo-
řeno 1 068 materiálů), na zkvalitnění výuky cizích 
jazyků, na individualizaci výuky formou dělených 
hodin (škola rozdělila do skupin celkem 12 tříd 
zejména v jazykovém vyučování), na oblast čte-
nářské a informační gramotnosti, matematické 
gramotnosti, na oblast přírodních věd, využití ICT 
a prevenci rizikového chování. Vyučující v těchto 
oblastech měli více možností, jak zajistit podmín-
ky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žákům mimořádně nadaným. Učitelé byli pro-
školeni v ICT, v oblasti čtenářské a informační gra-
motnosti, matematické gramotnosti. Těžko si lze 
v dnešní době představit výuku bez interaktivního 
pojetí. Finanční prostředky byly tedy také použity 
na vybavení školy moderními učebními pomůcka-
mi (nové interaktivní tabule, interaktivní učebnice, 
dataprojektory, notebooky, vizualizéry, digitální 
fotoaparáty, prezentační technika, prezentéry a dal-
ší).                Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele

Oblastní charita informuje
Setkání seniorů se uskuteční 7. 1. 2013 v 10:00 
hod. v klubovně Sociálních služeb města M. Tře-
bová. Svoz seniorů k návštěvě hřbitova po dobu 
zimních měsíců nebude. Půjčovna zdravotních 
pomůcek je v provozu každý pracovní den od 
7:00–15:30 na ul. Svitavské 44, M. Třebová. Kon-
takt: Dokoupilová, tel. 739 002 744.
Vánoční zastavení
11. 12. si OCHMT pro veřejnost a školy připravi-
la tradiční zdobení perníčků, workshopy, dílničky 
pro děti a vánoční povídání. 
Tříkrálová sbírka
Oficiální zahájení TKS proběhne 3. 1. 2013 v kláš-
terním kostele v M. Třebové požehnáním koled-
níků. Do ulic vyrazí Tříkrálové skupinky 4. a 5. 
Františkánský klášter poskytne účastníkům záze-
mí v průběhu dne. TKS bude slavnostně ukonče-
na 6. 1. 2013 v 16:00 hod. benefičním koncertem 
v klášterním kostele. Jako poděkování bude koled-
níkům věnována akce na zimním stadionu 12. 1.od 
15:00 do 16:30 hod. V roce 2013 půjde výtěžek 
TKS na přímou pomoc, nákup kompenzačních po-
můcek a na podporu osob se zdravotním postiže-
ním. Všem koledníkům a dárcům moc děkujeme!
Další informace najdete na: www.mtrebova.
charita.cz.     Tým pracovníků OCHMT

Karneval na ledě
Dne 5. 12. 2012 se uskutečnil na zimním stadio-
nu v Moravské Třebové 10. ročník karnevalu na 
ledě. Zúčastnilo se ho 66 dětí v maskách a další 
děti bez masek. Pro děti bylo připraveno 5 disci-
plín (slalom mezi obručemi, podjezd, hod na cíl). 
Odměnou za splněné úkoly byly sladkosti. Akce 
byla zakončena vyhlášením nejkrásnějších masek 
a tombolou. Každé dítě si odneslo odměnu. Děku-
jeme paní ředitelce ze speciální školy Jitce Kánské 
za moderování a zábavné odpoledne a rovněž paní 
ředitelce Gabriele Horčíkové za stálou spolupráci 
a organizaci. Zároveň děkujeme komisi Zdravého 
města Mor. Třebová za finanční podporu celé akce.

Eliška Weissová, vychovatelka speciální školy

Moravskotřebovský Senior klub vstupuje 
do roku 2013 s předsevzetím přinášet zají-
mavé pořady nejen pro starší spoluobčany. 
Nechceme nabízet pouhé pasivní přednáš-
ky, nýbrž připravovat typicky klubová se-
tkání, při kterých se každý účastník může 
zapojit do volné debaty, přijít také se svou 
troškou do mlýna a prostě se bavit. K ta-
kovému interaktivnímu posezení vytváří 
prostor hned první lednový pořad S-klu-
bu. V pondělí 14. 1. od 17 hodin v klu-
bovně muzea to bude VZPOMÍNÁNÍ 
JANA MAULERA. Tento náš významný 
spoluobčan, umělecký tiskař a fotograf je 
pamětníkem mnoha událostí v našem měs-
tě. Nad jeho bohatou fotodokumentací si 
můžeme společně připomenout například 
odhalení sochy B. Smetany v parku, bus-
ty J. K. Tyla na budově divadla, rozmanité 
dění na letišti ve Starém Městě, skauting 
v 60. letech 20. století, prvomájové ma-
nifestace a tak dále. Na četných starých 
snímcích rozpoznáme řadu polozapome-
nutých lidí z našeho okolí, nebo své zná-
mé či starší příbuzné. Najít se na fotkách 
můžete i vy sami! Besedu s J. Maulerem 
doprovodí svými písničkami s kytarou Lu-
boš Snášel. A příznivci žánru sci-fi se opět 
sejdou v lednu u kávy nebo čaje již počtvr-
té. V pondělí 28. 1. od 17 hodin se bude 
ve velké klubovně domova pro seniory 
(3. poschodí) povídat o Slunci s podtitu-
lem „Může nám i škodit?“. Srdečně zveme 
i ostatní veřejnost.                (sl)
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Kristýna Bártová               Foto: archív

ISŠ Moravská Třebová v nejprestižnější gastronomické soutěži opět uspěla

Vánoce na Gymnáziu Moravská Třebová

Projekty přispěly k modernizaci 
vybavení na gymnáziu

Dne 21.-22. listopadu 2012 se v Praze uskutečnil 
již 19. ročník prestižní odborné soutěže mladých 
odborníků v oblasti gastronomie GASTRO JU-
NIOR – BIDVEST CUP 2012/2013 (regionální 
kolo pro oblast Čechy). Soutěž se konala pod 
záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR a Aso-
ciace číšníků ČR. V oboru kuchař/ka reprezen-
tovala naši školu Kristýna Bártová ze 3. ročníku. 
Soutěžní úkol, přípravu 4 porcí moderního teplé-
ho pokrmu s přílohami, kde základní surovinou 
byla vepřová pečeně s kostí a dvě tajné suroviny, 

Vánoce jsou svátky klidu a míru a to bývá klid 
i u nás na gymnáziu. Ovšem před Vánocemi zde 
panuje čilý ruch. Už několik roků běží soutěž 
o nejlépe vyzdobenou třídu, a tak v čase advent-
ním naše škola rozkvétá ledovými květy, vločka-
mi, rostou nám tu vánoční stromečky s ozdobami 
nejrůznějších barev a tvarů. Vše je doplněno bo-
hatým kulturním životem. I vloni vše vyvrcholilo 
„Zpíváním na schodech“, kdy se celá škola sešla, 

aby si před vánočním odpočinkem společně za-
zpívala několik koled za doprovodu místního ko-
morního ansámblu. Ale i mimo zdi gymnázia jsme 
aktivní. Na konci roku jsme připravili Rumcajsí 
vánoční pohádku pro nejmenší děti v MC Sluníč-
ko a i pro ty malinko větší ve školkách. Doufáme, 
že nejen ony, ale i všichni ostatní nejen v našem 
městě prožili krásné a spokojené Vánoce.

Pedagogové Gymnázia Mor. Třebová

V závěru roku 2012 došlo k převzetí poslední do-
dávky výukových pomůcek, které rozšířily sbírky 
předmětových komisí fyziky, biologie, zeměpisu, 
informatiky, chemie a českého jazyka. Během prv-
ního pololetí letošního školního roku mohlo gym-
názium díky prostředkům plynoucích z projektů 
Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmě-
tech a Šablony GMT 2012, které jsou financovány 
z prostředků Evropských sociálních fondů, pořídit 
kolekci 8 nových mikroskopů, 15 zařízení GPS, 
téměř 30 notebooků, sady rozmanitých senzorů 
pro fyziku, ekologii a biologii, robotické staveb-
nice, interaktivní dataprojektory, čtečky a řadu 
další přístrojů, které jsou nezbytné pro realizaci 
projektových dnů a exkurzí, prostřednictvím nichž 
se pedagogové snaží zatraktivnit průběh výuky 
jednotlivých předmětů. V rámci prvního ze zmí-
něných projektů proběhly v aktuálním pololetí 
exkurze do Technického muzea v Praze a exkur-
ze nazvaná Základy natáčení a workshop, o obou 
z nich jsme Vás informovali již v listopadovém 
čísle zpravodaje. Podařilo se realizovat také ex-
kurzi do průmyslových podniků Pardubického 
kraje, během níž měli žáci jedinečnou příležitost 

proniknout do výrobních závodů společností SOR 
Libchavy a Iveco Czech Vysoké Mýto, které se za-
bývají produkcí autobusů. Kromě exkurzí se usku-
tečnily také projektové dny Robot - pomocník člo-
věka, Barvení látek rostlinami, Chemické pokusy 
v laboratoři očima žáků, Voda jako základ života 
a Zvuk a obraz. Jejich hlavním cílem bylo sezná-
mit žáky netradiční formou s vybranými okruhy 
fyziky, biologie či chemie, matematiky a informa-
tiky. K aktivitám spojeným s přírodovědně orien-
tovaným projektem patří rovněž výuka volitelného 
předmětu Zeměpisné praktikum zaměřeného na 
řešení některých geografických problémů. Díky 
projektu Šablony GMT 2012 jsou vytvářeny di-
gitální učební materiály pro zefektivnění a zkva-
litnění výuky. U žáků je ve větší míře rozvíjena 
matematická a čtenářská gramotnost, které jsou 
nezbytným předpokladem pro další studium.
I nový rok přinese gymnáziu celou řadu projek-
tových aktivit, rádi Vás o nich budeme prostřed-
nictvím tohoto měsíčníku informovat, stejně jako 
o průběhu oslav, které v souvislosti s výročím 210 
let od založení gymnázia v roce 2013 plánujeme.

           Jiří Hrbata a Přemysl Dvořák

které si soutěžící losovali 20 minut před soutě-
ží, zvládla Kristýna velmi dobře. Připravila pe-
čenou rolovanou vepřovou kotletu s anglickou 

slaninou ovoněnou tymiánem, vařenou quino-
ou s kořenovou zeleninou, restovanou cibulkou 
a bazalkou, zeleninovým pyré, mrkvičkou duše-
nou v pomerančovo-vinné redukci a žampiony 
v silné masové šťávě s rozmarýnem. Tento po-
krm a práce soutěžící byl ohodnocen stříbrným 
diplomem. Obor číšník-servírka reprezentovala 
Kristýna Fišerová ze 2. ročníku oboru Hotelnic-
tví a turismus. Také ona prokázala výbornou při-
pravenost při přípravě teplého moučníku s po-
vinným oloupáním jablka a jeho další úpravou 
pro 2 osoby včetně servisu před zraky hostů. 
K dezertu provedla servis šumivého vína. Za 
svůj servis a přípravu dezertu - jablko dušené na 
povidlovém základu s brusinkami doplněné oře-
chovým válečkem, sušenou švestkou plněnou 
mandličkou marinovanou v červeném vermutu, 
kokosovou pyramidou, vše dozdobené vanilko-
vou trubičkou získala Kristýna také stříbrný di-
plom. Obě naše žákyně si svými výkony zajistily 
postup do Brna, kde se 17.-19. 1. 2013 uskuteční 
celostátní finále Gastro Junior – Bidvest Cup 20
12/2013.                                   Marta Pluháčková,

učitelka odborných předmětů

Základní škola 
Moravská Třebová, 

Palackého 1351
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
na zápis do 1. ročníku pro šk. rok 
2013/2014, ve čtvrtek 31. 1. 2013 
v době od 13:00 do 17:00 hodin

Nabízíme:
• moderně vybavené odborné učebny – výpo-

četní technika, chemie, fyzika, přírodopis,
• kmenové třídy vybavené interaktivními ta-

bulemi a počítači
• 2 tělocvičny, horolezeckou stěnu, plavecký 

bazén, 2 víceúčelová hřiště, moderní školní 
jídelnu

• moderní výukové programy a moderní me-
tody výuky

• zaměření školy na sportovní aktivity žáků, 
nadstandardní péči o žáky v oblasti sportu,

• výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, 
na 2. stupni v rámci povinných předmětů 
výuku dalších jazyků

• 3 hodiny tělesné výchovy, z toho 1 hodinu 
plavání,

• zdarma základní učební pomůcky
• zapojení školy do řady projektů - Férová 

škola, Zdravá záda, Rozumíme penězům, 
Peníze do škol, Les ve škole - škola v lese, 
Recyklohraní, Hravě žij zdravě, Zachraňme 
zvířátko ve Vendolí, Adopce na dálku, Ovo-
ce do škol, Pasování prvňáčků na čtenáře

• organizování různých akcí, např. vánočního 
a jarního jarmarku, blešího trhu, vánočních 
besídek, školní akademie, pravidelné ná-
vštěvy dopravního hřiště

• péče o talentované žáky - účast v soutěžích
• individuální přístup, příprava žáků na stu-

dium
• možnost nápravy dyslektických poruch, vý-

chovné poradenství
• školní družinu od 6:00 hodin do 17:00 ho-

din, školní klub s aktivitami v oblastech 
sportu, výtvarné výchovy, odívání

• možnost zapojení do práce v zájmových 
kroužcích - novinářský, výtvarný, atletika, 
německý jazyk

• školní klubovnu, která je žákům k dispozici 
v průběhu volných hodin

• stálou péči o zlepšování vztahů mezi žáky
• Adaptační pobyt pro žáky 6. tříd, udržování 

zdravého klimatu ve třídách
Při zápisu je potřeba předložit rodný list 
dítěte.
Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče se těší 
všichni vyučující naší školy.
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J. T. Supper: Apoteóza sv. Floriána, obraz 
z muzejní sbírky – detail                     Foto P. Arijčuk

Juda Tadeáš Supper (1712–1771)
V loňském roce proběhlo snad bez význam-
nějšího připomenutí třísté výročí narození 
Judy Tadeáše Suppera. To ovšem neznamená, 
že by se v poslední době o Supperovi nepsalo 
– značná pozornost mu byla věnována i v pu-
blikacích věnovaných baroknímu sochařství 
a malířství, které moravskotřebovské muzeum 
vydalo v posledních dvou letech. Zde proto 
zopakujme jen základní údaje o Supperově ži-

votě a díle, především ve vztahu k Moravské 
Třebové.
Juda Tadeáš Supper se narodil 29. 3. 1712 
v Mohelnici. Studoval v Olomouci na jezu-
itském gymnáziu a teologické fakultě, malíř-
ské školení získal zřejmě v dílně vídeňského 
malíře Karla Františka Haringera, ovlivnili jej 
také Jan Kryštof Handke, Petr Brandl, Václav 
Vavřinec Reiner. V roce 1736 se usadil v Mo-

ravské Třebové. Ože-
nil se s Annou Karoli-
nou, dcerou zemřelého 
malíře Christiana Da-
vida, čímž získal po-
třebné zázemí. Vyženil 
dům č. p. 132 na rohu 
dnešní Pivovarské uli-
ce. Záhy se vypracoval 
na uznávaného malí-
ře, je mu přisuzová-
no vedoucí postavení 
v umělecké komunitě, 
do které bývají řaze-
ni především socha-
ři Severin Tischler, 
Jiří František Pacák 
a František Josef Seitl. 
Tito umělci byli spo-
jeni nejen profesními, 
ale i osobními a rodin-
nými pouty – Pacák se 
roku 1738 oženil se 
Supperovou tchyní, za 
svědky mu šli Tisch-
ler a Seitl; Tischler 
nebo jeho manželka 
byli kmotry některých 
Supperových a Seit-
lových dětí, kmotrem 
jednoho ze Seitlových 
synů byl zase Supper. 
Supper se zapojil 
i do komunální poli-
tiky jako člen měst-
ské rady. Byl jistě 
váženým měšťanem 
a oblíbeným, často 
využívaným uměl-Detail fresky se Supperovým autoportrétem ve farním kostele   Foto archiv muzea

Ještě k Willu Gutwillingerovi
V říjnu 2012 jsme se v Moravskotřebov-
ském zpravodaji věnovali osobnosti Willa 
Gutwillingera, autora busty Pierra de Cou-
bertin. Shodou okolností vyšel v Hřebeč-
ské ročence na rok 2013 článek Dr. Wol-
fganga Fritschera na stejné téma, který 
částečně zaplňuje dosavadní „bílá místa“ 
v našich dosavadních vědomostech o tom-
to sochaři. Uvádí se zde, že Will (Willi) 
Gutwillinger byl nejen Španielovým žá-
kem, ale studoval také u prof. Hugo Lede-

rera na Pruské akademii výtvarných umění 
v Berlíně. Po návratu z válečného zajetí 
v roce 1949 se usadil v Karlsruhe. Z jeho 
díla je zmiňována účast na návrhu insignií 
pro pražskou univerzitu v roce 1934. Do-
vídáme se také více o okolnostech vzniku 
busty Pierra de Coubertin. Německá na-
cistická vláda si prý velmi cenila uznání, 
kterého se jí od barona de Coubertin do-
stalo za pořádání olympijských her v roce 
1936. Hitler jej obdaroval částkou 10 000 

říšských marek a o dva roky později vlá-
da přikročila ke zřízení pomníku v Baden-
-Badenu. Je tedy velmi pravděpodobné, 
že osobní ocenění Willa Gutwillingera 
Adolfem Hitlerem (o kterém se W. Frit-
scher nezmiňuje) se vztahovalo právě ke 
Coubertinově bustě. V roce 1981, kdy byl 
v Baden-Badenu pořádán olympijský kon-
gres, byl Coubertinův pomník přemístěn 
z původního stanoviště v Gönnerově parku 
před kongresovou halu.                 -jm-

cem. Pracoval pro liechtensteinskou vrch-
nost i františkánský konvent, zachoval se jeho 
portrét moravskotřebovského děkana Jiří-
ho Beyera. Ceněny byly nejen jeho malířské 
schopnosti, ale také znalosti z oborů teologie, 
matematiky a geometrie. Byl znalcem per-
spektivy a „odborníkem“ na iluzivní malbu. 
Juda Tadeáš Supper prováděl freskovou vý-
malbu v Sedlci u Kutné Hory, Uherském Hra-
dišti, Slatinách u Jičína a Tatenicích, jsou mu 
připisovány asi dvě desítky oltářních obrazů.
V Moravské Třebové je autorem freskové vý-
malby farního kostela (presbytář, první kle-
nební pole a boční kaple lodi, 1767–1771), 
hřbitovního kostela (presbytář, 1755 a boční 
kaple sv. Josefa, konec 60. let) a oltářních ob-
razů pro farní (po 1767) a klášterní (50.–60. 
léta) kostel.
Zemřel v Moravské Třebové v roce 1771, jak 
připomíná tabulka na Loretánské kapli farního 
kostela, kterou v roce 1767 vyzdobil freskami 
a v které byl pochován.                      -jm-



strana 12 / leden 2013 Z P R A V O D A J  M Ě S T A  M O R A V S K Á  T Ř E B O V Á Informace

Hyvää päivää, paní učitelko!

Zápis do první třídy
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy 

Jak už jsme informova-
li v listopadovém čís-
le, moravskotřebovské 
gymnázium se zapojilo 
do mezinárodních vý-
měn studentů a téměř 
celé první pololetí na 
naší škole pobývaly 
dvě milé finské dívky, 
Roosa a Susanna. Díky 
skvělým hostitelským 
rodinám a přístupu vyu-
čujících byl jejich pobyt 
bezproblémový a plný 
příjemného poznávání. Těsně před jejich návratem 
do domoviny jsem jim položila několik otázek.
Splnil studijní pobyt vaše očekávání?
Roosa: ANO! Naučily jsme se mnoho nového, po-
znaly jsme nové lidi, přátele, seznámily jsme s čes-
kou kulturou a navštívily jsme spoustu krásných 
míst.
Nevadilo vám, že bydlíte a studujete v tak malém 
městě?
Susanna: Ne. Moravská Třebová je krásné město ob-
klopené přírodou a my, Finové, si na přírodu potrpí-
me. Bylo příjemné strávit nějaký čas např. v Praze, 
ale sem jsme se rády vždy vracely.
Vidíte nějaké rozdíly mezi českou a finskou ško-
lou?
Roosa: Určitě. V naší škole máme kreditní sys-
tém podobný vysokoškolskému schématu. Víme, 
že za rok musíme splnit určitý počet kreditů a kdy 
a z čeho je splníme, je na nás. Tady je možnost volby 
studenta omezená pouze na volitelné předměty, zby-
tek rozvrhu je pevně daný. I proto jsme zde chodily 
na různé předměty do různých tříd (což bylo fajn!).
Susanna: Další rozdíl je třeba ve stravování. Neje-
nom v tom, že Češí jedí více než Finové, ale i v tom, 
že se za obědy platí, a že si můžete vybírat z více 
jídel. A taky máte mnohem kratší vyučovací hodiny!
Co se vám na GMT líbilo nejvíce?
Roosa: Báječné byly mimoškolní aktivity, zejména 
sportovní kroužky a taneční. Také bylo příjemné, že 
ostatní žáci se s námi chtěli seznámit a komuniko-
vali s námi.
Susanna: A měly jsme k dispozici super zázemí pro 
samostudium.
A naopak, vadilo vám něco?
Susanna: Ze začátku asi fakt, že málo dospělých 
mluví anglicky. I když se z toho postupně stala spíše 
výhoda. Byla jsem překvapená, jak rychle jsem se 

naučila dorozumívat 
česky!
Na závěr, doporučily 
byste podobný pobyt 
svým známým či ka-
marádům?
Roosa: Jednoznačně 
ano! Člověk pozná 
lépe sám sebe, pozná 
nové věci, lidi, nová 
místa a zvyklosti.
Susanna: A tři měsíce 
je tak akorát na to, že 
vyjíždíte poprvé do 

světa bez rodičů a musíte se se vším poprat sami. 
A zároveň je to dobrý odrazový můstek pro možné 
budoucí aktivity. Já určitě nechci zapomenout češti-
nu a chci se do Česka ještě vrátit!
Roosa: Já také. A také bychom chtěly poděkovat 
všem, kteří se na našem pobytu nějakým způsobem 
podíleli a snažili se nám ho zpříjemnit či usnadnit.
A já myslím, že i my můžeme dívkám poděkovat za 
jejich snahu a přístup – kiitos!             Iva Kodešová,

 mentorka projektu

ZŠ Kostelní náměstí 21 v Moravské Třebové 
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
na zápis do první třídy. Zápis se uskuteční dne 
31. 1. 2013 v době od 14:00 do 17:00 hod. 

Co naše škola nabízí: 
- příjemné a moderní prostředí (třídy jsou zaří-

zeny novým nábytkem)
- výuku anglického jazyka od 1. třídy
- nadstandardní vybavení počítačovou a audio-

vizuální technikou (všechny třídy jsou opatře-
ny interaktivními tabulemi a počítači)

- výuka probíhá dle učebnic nakladatelství 
Fraus, které mají interaktivní podporu

- používání školních netbooků při výuce na prv-
ním i druhém stupni

- Zdravá záda - žáci I. tříd dostanou zdarma le-
hounké školní batůžky

- projekty OVOCE DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉ-
KO a OD MŠ PO ZŠ, INKLUZE - spolupráce 
se ZŠ speciální MT

- projekt Mezi pražci mladějovské úzkokolejky
- EVVO - enviromentální výchova
- Lipsko - výměnný pobyt žáků druhého stupně
- metody projektového vyučování

- práce s výukovými programy od první třídy 
i v počítačové učebně

- lyžařský výcvikový kurz v  4. a 5. třídě
- plavecký výcvikový kurz a další aktivity
- bruslení
- učebnice a pracovní sešity obdrží žáci prvních 

tříd zdarma
- zdarma balíček základních učebních pomůcek 

pro děti, které nastoupí do prvních tříd
- školní družinu (ranní i odpolední), psaní úkolů, 

doučování a kroužky v rámci školní družiny
- Pohádková školička - pro předškoláky
- adaptační kurz pro 1.-3. třídu na Vysokém Poli
- pasování prvňáčků na čtenáře
- školní akademie
- zdarma kroužky - sportovní, angličtina od prv-

ní třídy, logopedie, francouzštiny, přípravu na 
malou státnici z němčiny

- Mikulášské soutěžení
- Barevné dny – Velikonoce
- domácí přípravu na druhém stupni pomocí in-

teraktivních učebnic - žáci nemusí nosit učeb-
nice do školy

Při zápisu je třeba předložit rodný list dítěte. Na 
setkání se těší všichni učitelé naší školy.

Pohádková školička 
v ZŠ Kostelní náměstí

ZŠ Kostelní náměstí zve všechny budoucí 
školáky, jejich rodiče a další zájemce na 
Pohádkovou školičku - putování se Sněhur-
kou. Dne 17. 1. 2013 v době od 14:30 do 
17:00 hodin se na jednotlivých stanovištích 
seznámíte s moderními formami výuky (in-
teraktivní vyučování, práce na PC), hravou 
formou zkusíte plnit úkoly nejen z hudební 
a tělesné výchovy, ale i dalších předmětů 
budoucí výuky. Na setkání se těší všichni 
učitelé z naší školy.                (zr)

Studentky s vlajkami obou států                      Foto: archív

Výměnný pobyt studentů 
VSŠ a VOŠ MO v Moravské 

Třebové v Litvě
Studenti naší školy se v rámci evropského pro-
gramu Mladí v akci podíleli na projektu EU 
K novým příležitostem skrz zkušenosti a doved-
nosti, který zorganizoval ředitel Školy pro mla-
dé vojáky generála Poviltase Plechavičiuse Vik-
tor Daunys v Litvě ve městě Kaunas ve dnech 
29. 11.-6. 12. 2012, zúčastnilo se ho 56 mladých 
lidí z Gruzie, Ukrajiny, České republiky a Litvy. 
Tento výměnný projekt byl vyvinut a realizován 
ve spolupráci s následujícími partnery: Generolo 
Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla, Vo-
jenská střední škola a Vyšší odborná škola MO, 
Legal Entity Under Public Low „Children and 
Youth National Center“, Volins’kij oblasnij licej. 
Cílem projektu bylo získat a prohlubovat znalosti 
o historii a kultuře Litvy, Ukrajiny, Gruzie a Čes-
ké republiky, najít podobnosti a rozdíly mezi tě-
mito zeměmi a zúčastněnými organizacemi a sti-
mulovat spolupráci a toleranci mezi mladými 
lidmi. K hlavním činnostem patřily diskuse, lek-
ce, hry vedoucí k budování týmu, vojenská cvi-
čení a přesuny. Studenti navštívili města Kaunas, 
Vilnius, skanzen Rumšiškès, Kernavé. Přínos-
né bylo osobní setkání s českým velvyslancem 
v Litvě Radkem Pechem a s vojenským atašé 
pobaltských zemí plukovníkem Zdeňkem Kubíč-
kem, kteří naše studenty velmi zajímavě sezná-
mili s obsahem své práce v této oblasti. Výmě-
ny mládeže umožňují mladým lidem z různých 
zemí navzájem spolupracovat, rozvíjet jejich 
osobnostní vlastnosti, profesní dovednosti a zís-
kávat nové poznatky o životě, historii a kultuře 
zúčastněných zemí. Taktéž podporují mobilitu 
mladých lidí po Evropě, podněcují v nich inici-
ativu a kreativitu.
Rádi bychom v této formě spolupráce vojen-
ských škol pokračovali i v příštích letech a po-
znávali mladé lidí z dalších evropských zemí.
Jana Jakubcová, VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové

Římskokatolická farnost 
Moravská Třebová

Kostelní nám. č. 3, 571 01 Mor. Třebová
Tel.: 461 316 350, www.farnostmt.cz

e-mail: trebova.ofm@centrum.cz
Duchovní správce: P. František Bartolomej 

Uriga OFM
Svitavská 5, 571 01 Mor. Třebová

Pořad bohoslužeb:
Po   9 hod. klášterní kostel
Út–So 18 hod. klášterní kostel
Ne    8 hod. farní kostel
 11 hod. klášterní kostel 
Čtvrtek 3. 1. 2013 – žehnání koledníkům 
Tříkrálové sbírky – 17:00 hod. klášterní 
kostel. 
4.–6. 1. 2013 Tříkrálová sbírka.
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Jak se žije žákům školní 
družiny na „Křižovatce“
V letošním školním roce, stejně jako v le-
tech minulých, navštěvuje školní družinu 
32 žáků. Ti společně plní podmínky dané 
školním vzdělávacím programem pro zá-
jmové vzdělávání. Součástí tohoto progra-
mu jsou projektové dny, které probíhají po 
celý školní rok. A které již máme za sebou? 
První odpoledne jsme strávili na dopravním 
hřišti spolu se strážníkem městské policie. 
Děti měly možnost ověřit si své znalosti 
z dopravní výchovy a vyzkoušet jízdu zruč-
nosti. Druhým naším vydařeným odpoled-
nem bylo hledání pomartinského pokladu 
s plněním různých úkolů. Toto odpoledne 
bylo zakončeno v DDM, kde všechny žáky 
přivítal skutečný svatý Martin. Ten po na-
lezení pokladu všem předal rohaté martin-
ské rohlíky. Díky získaným financím z pro-
jektu Zdravého města Mor. Třebová mohlo 
být uspořádáno další odpoledne na téma: 
Mámo, táto, pojďte si se mnou hrát a smát 
se, ve kterém naši žáci spolu se svými rodi-
či změřili síly v plnění různých úkolů jako 
je výroba kalendáře o počasí, hra Člověče, 
nezlob se či třídění odpadu. Svoji radost 
z pohybu všichni společně vyjádřili při 
tancování zumby. V závěru letošního roku 
čeká ještě děti vánoční piknik s vypouště-
ním balonků, do kterých si každý vloží své 
přání do roku 2013. Školní družina neza-
pomíná ani na své starší kamarády z prv-
ního stupně. V době volných hodin mezi 
vyučováním mohou trávit čas v prostorách 
družiny.     Jana Krejčová, Alena Neznajová

Novinky z „Křižovatky“
V současné době aktivujeme novou výpočetní techni-
ku – tablety iPad, které jsme získali v rámci projektu 
EU Peníze do škol. V České republice je pro výuku 
využívá pouze několik desítek škol. Školy mají nyní 
jen minimum prostředků na nákup pomůcek či mo-
derních technologií. Na částku 300 000 Kč, za kterou 
byly pořízeny, bychom v současné tíživé ekonomické 
situaci určitě nedosáhli. Jsme rádi, že tablety oboha-
cují výukové prostředí, přispívají k individualizaci 
vzdělávání. Žák pracuje vlastním tempem, vyučující 
může nastavit obtížnost úkolů nebo vytvářet program 
žákovi na míru. Žáci budou mít v tabletech postup-
ně nahrané i elektronické učebnice. Věříme tomu, že 
se tyto pomůcky budou stále častěji stávat součástí 
moderní výuky.          Lenka Bártová, ředitelka školy

Squash a činnost s dětmi
Již třetím rokem se scházejí děti v zájmovém krouž-
ku SQUASH. Tento sport byl dlouhou dobu pouze 
sportem anglických soukromých škol a klubů, ale 
v současné době je čím dál oblíbenější a jinak tomu 
není ani u nás. Díky podpoře a vstřícnosti pana Kö-
niga se děti mohou věnovat tomuto sportu, který je 
ideální pro relaxaci a udržení kondice, ale také vy-
žaduje postřeh, odhad a taktiku. Každé pondělí se 
v těchto dovednostech všichni zdokonalují, a to pře-
vážně díky Marušce Vojtkové, která je jednou z ve-
doucích a svoji úlohu zvládá na výbornou. Je třeba 
pochválit i všechny děti, které vytvořily bezva partu 
a společně strávený čas si užívají. Vznikla i básnič-
ka, která je dárkem pro nás všechny a jejím autorem 
je Adam Weinlich.  
Squash je prvotřídní věc, chytne Vás a nepustí – 
stejně jako klec.
Rakety jsou nádherný, kurty maltou slepený,
čáry krásně červený, modrý míčky skákavý.
Martin míčem dá vždy koš, všichni máme rádi 
squash.    Andrea Aberlová

14.-18. 1. Za strašidly na hrady a zámky česka - 
8:00-13:00 hod. v DDM. Vlastivědná akce pro 1.-4. 
třídy ZŠ v rámci zeměpisné soutěže Letem světem. 
Zájemci se nahlásí telefonicky v DDM do 11. 1. – více 
v propozicích.
18. 1. Enkaustika (voskované obrázky dle vlastní 
fantazie) + šperky (naušnice, přívěsky z různých 
korálků). 
Akce pro veřejnost od 15:30 do 17:00 hod. v DDM. 
Program na dvou stanovištích je přizpůsoben 
i předškolákům – doprovod. S sebou: přezůvky, 
pracovní triko, kdo má možnost – stará žehlička 

(napařovací ne), 30 Kč. Zájemci se nahlásí telefo-
nicky v DDM. Více na plakátech.
21. 1. Šachový turnaj – bližší inform. v propozicích. 
2.-31. 1. Novoroční sbírka pro zvířátka – během mě-
síce ledna má veřejnost možnost podpořit Záchranou 
stanici pro volně žijící zvířata a psí útulek Zelené Ven-
dolí. Do DDM, ZOOFLORU a do Prodejny chovatel-
ských potřeb ul. Cihlářova můžete nosit: usušené pe-
čivo, mrkev, jablka, ptačí zob, pšenici, oves, kukuřice 
aj. zrní, piškoty, psí a kočičí granule nebo konzervy, 
použité obojky a vodítka pro psy nebo oblečky, deky, 
svetry, hračky a pelíšky pro psy. Ve stanici uvítají rov-
něž pipetky proti blechám, vitamíny a léky. Pokud by 
se do této akce chtěly zapojit třídy třebovských škol – 
kontaktujte DDM. Každý, kdo se zapojí do této sbírky, 
obdrží „Děkovný list“ a medaili na památku. Případné 
informace v DDM. Akce ve spolupráci se ZŠ ČSA 179 
v M. Třebové, se ZŠ  Linhartice a Zeleným Vendolím. 

Jevíčská 55, 571 01 Moravská Třebová, tel. 461 316 786, www.ddm-mt.cz

 Dům dětí a mládeže
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Strašidla?
Ta jsou přece jen v pohádkách! Nebo 
že by tomu bylo jinak? Opravdu ano. 
V sobotu 17. 11. 2012 se s nimi mohli 
malí i ti starší potkat na Křížovém vr-
chu.  TOM Čochtani Moravská Třebo-
vá tam pořádal již 13. ročník oblíbené 
večerní hry BOJÍTE SE STRAŠIDEL? 
Děti měly prokázat nejen statečnost, ale 
také splnit řadu úkolů, které byly pro ně 
přichystány. Hledaly ztracené klíče, víle 
zahrály na bubínky, přemohly draka, 
propletly se mezi svítícími lany, došly 
si pro bonbon na hřbitov, nad jejich hla-
vami se proletělo opravdové strašidlo. 
Dlouhé čekání na startu si mnozí kráti-
li u stánku s občerstvením, povídáním, 
honičkou. A kolik lidiček se dobrovol-
ně přišlo bát? Neuvěřitelných 756, kte-
ří byli zaregistrováni. Organizátoři věří, 
že se jim akce líbila, děkují všem za tr-
pělivost a ohleduplnost na startu i u jed-
notlivých úkolů.            (zr)

A už tam byli zase!
Že nevíte kdo a kde? No přece čerti a čerti-
ce na Cimburku. Ti si tam dali sraz 24. 11. 
2012. Čekali na děti. Lucifer z knihy hří-
chů pak zjišťoval, kdo byl v uplynulém 
roce hodný a kdo trošku zlobil. Ten mu pak 
musel slíbit, že se určitě polepší. Všichni 
pak byli „hodnými čerticemi“ odměněni 
přímo čertovským perníkem. K chuti přišel 
i párek opečený na ohni. Všem účastníkům 
za návštěvu čertovského doupěte děkují 
členové TOM Čochtani.               (zr)

Aktuality ze sportu 
Stolní tenisté zvedli hledí
Pět úvodních kol mají za sebou stolní tenisté při 
svém účinkování v divizi Pardubického kraje. 
Cenné jsou zejména body, které získal tým za 
dvě remízy venku. Několik kol před polovinou 
soutěže si vedou se ctí.
Průběžné pořadí: 
1. Litomyšl (33) 
2. Borová A (24) 
3. Linea Chrudim A (23)
4. Slovan M. Třebová (22)
5. Tesla Pardubice (21) 
6. Linea Chrudim B (17) 
7. TTC Ústí n/O. B (16)
8. US Steinerova Choceň (16) 
9. Sokol Chrudim B (15) 
10. Jiskra Holice B (13) 
11. Linea Chrudim C (7)
12. Lokomotiva Pardubice B (9)
Krajský přebor, skupina B
Záloha udělala největší skok vpřed - z 10. mís-
ta (po pěti kolech) nyní před polovinou soutěží 
je druhá. Na přední místa ji posunuly dosavadní 
výsledky.
Pořadí: 
1. Česká Třebová A (27)
2. Slovan M. Třebová B (23) 
3. Svitavy A (20)

Šachisté se drží v popředí
V plném proudu je rovněž další ročník krajských 
šachových soutěží. V přeboru II., skupina Východ 
(12 účastníků), učinkují Moravskotřebovští, do-
sud si vedou zdatně,  po čtyřech kolech neztratili 
body a objevili se včele tabulky. 
2. kolo: Sokol Žamberk B – Slovan Moravská Tře-

bová 3,5:4,5 (Chvojka, Endl a Glöckner 1, Mele-
shko, Sojma a Adámek 0,5, Grepl a Nečesánek 0) 
3.kolo: Slovan Moravská Třebová – Loko Česká 
Třebová 4,5 :3,5 (Glöckner a Adámek 1, Melesh-
ko, Grepl a Endl 0,5, Chvojka a Sojma 0). 
4. kolo: TJ Jablonné nad Orlicí – TJ Slovan Mo-
ravská Třebová 2:6 (Kotva, Glöckner, Chvojka 
a Adámek 1, Meleshko, Grepl, Sojma a Endl 0,5)
Průběžné pořadí: 1.Moravská Třebová (12) 
2. Česká Třebová B 3. Polička B (9)

Volejbalové kadetky se perou o čelné pozice
(1-KKY-C)
Pod vedením Richarda a Marie Adamových, 
se širokým kádrem mladých hráček (roč. 1997, 
1998), úspěšně válčí kadetky v l. lize. Čtyři kola 
před koncem (nebo polovinou?) polovinou sou-
těže bojují o druhé místo, soupeři skýtají mož-
nost, že jejich snaha bude úspěšná.
Průběžné pořadí: 1. Šternberk (48), 2. Svita-
vy (26), 3. Moravská Třebová (23), 4. Nový Jičín 
A (22), 5. Česká Třebová II. (23), 6. Nový Jičín B (2)

Šakalí hněv ztrácí dech
Po relativně zdařilém startu Vč. ligy futsalu (v 
níž startuje pět týmů z okresu) se sálovým fotba-
listům v dalších dvou turnajích už nevedlo tolik 
podle představ. V šesti utkáních získali sice šest 
bodů, ale jediná výhra a tři remízy znamenají 
velkou nespokojenost. Podle odpovědných čini-
telů ŠH je na vině malá vůle po vítězství. „Zkla-
mání to rozhodně není, přetavit těsné, jednogó-
lové prohry v body chtělo málo – mít více štěstí, 
což by znamenalo posun o čtyři místa dopředu. 
Musíme se více soustředit na poslední turnaj,“ 
komentoval manažér týmu K. Kukol.           (mt)

Okénko ZUŠ
Vážení rodiče a přátelé umění, přijměte prosím 
pozvání na vernisáž ročníkové výstavy výtvar-
ného oboru Základní umělecké školy Moravská 
Třebová. Tato vernisáž se koná dne 24. ledna 
2013 v Koncertním sále ZUŠ, kde se prezentují 
všichni žáci výtvarného oboru, kteří vystaví své 
nejlepší práce. Vernisáž bude také obohacena 
o kulturní program v podobě Podvečeru s múza-
mi – vystoupení žáků ZUŠ. Začátek celé akce je 
v 17.30. v Koncertním sále ZUŠ. 
Další výstavou, o které bychom se chtěli zmí-
nit, jsou vystavené fotografie žáků výtvarného 
oboru ZUŠ na moravskotřebovské radnici. Tyto 
snímky vznikly na výtvarných dílnách probíhají-
cích v rámci přehlídky „Výtvarný svět na zámku 
2012“ pod vedením známé fotografky Petry Zá-
pecové. Tato osobnost si touto akcí připomněla 
své začátky ve škole, kterou před lety také ab-
solvovala. Budeme rádi za vaši účast a podporu 
našich talentovaných dětí.  
Také bychom vás chtěli informovat o založení 
profilových stránek na sociální síti Facebook, 
kde můžete najít plakáty, informace o projektech 
a různých kulturních akcích ZUŠ. 
Závěrem bychom vám všem chtěli popřát v no-
vém roce 2013 pevné zdraví, mnoho osobních 
i pracovních úspěchů.

Základní umělecká škola Moravská Třebová
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Hokejisté na vítězné vlně
2. část (skupina A)
Po úspěchu v první části probíhající KLM si slo-
vanisté vedli velmi zdatně i v jejím pokračování, 
poráželi jednoho soupeře za druhým, v předstihu 
si tak zajistili postup do 3. části soutěže (začíná 
v lednu) a rovněž do následné play-off.
HC Slovan - HC Chrudim 5 : 4  (1:3, 0:0, 3:1) 
SN: 1:0 Žalčík. Branky: Žalčík 2, Rak, Řehulka 
HC Hlinsko - HC Slovan 5 : 6  (1:1, 0:3, 4:2) 
Branky: Rak 3, Doseděl, Tregler, Koláček  
V těžkopádném výkonu slovanistů rozhodla 
druhá část, výkonnostní půst a drama skončily 
šťastně.
HC Slovan - HC Světlá n/S. 5 : 4 (0:0, 4:1, 1:3) 
Branky: Tregler, Rak, Rajnoha, Muselík 2
V bojovném utkání s houževnatým soupeřem si 
podržel HC Slovan svou neporanitelnost.
HC Choceň - HC Slovan 5 : 3 (1:1, 1:1, 3:1) 
Branky: Doseděl, Faltus, Tregler
V dramatickém utkání rozhodli domácí v závěru.
HC Slovan - HC Litomyšl 10 : 2 (4:0, 3:1, 3:1) 
Branky: Faltus 2, Fryč, Koláček, Peška, 
Kutmon, Doseděl 2, Polák, Stloukal 
HC Chrudim - HC Slovan 1 : 6  (0:3, 1:1, 0:2) 
Branky: Koláček, Muselík, Rak, Zeman 2, Faltus
HC Slovan - HC Hlinsko 12 : 6 (3:2, 7:3, 3:1) 

Branky: Řehulka 3, Kobza 4, Rak 2, Muselík, 
Tregler, Peška, Zeman
Symbolická „mikulášská nadílka“ uspokojila 
publikum.
HC Světlá -HC Slovan 2 : 6 (1:1, 1:1, 0:4) Bran-
ky: Kobza 2, Rajnoha, Tregler, Koláček, Rak 
Překvapivé vítězství hostů. Zdatně reprezentují 
Moravskou Třebovou také mládežnické týmy ve 
svých ligách. Junioři HC Slovan drží krok s nej-
lepšími, podobně se vede i dorostencům, v kon-
textu regionu neztrácejí ani žákovské celky. 
Junioři
HC Polička - HC Slovan 4 : 5
HC Slovan - HC Lanškroun 12:2
HC Světlá n/S. - HC Slovan 0 : 4
HC Chrudim - HC Slovan 3 : 2
HC Slovan - HC Hlinsko 4 : 1
Průběžné pořadí:
3. místo 14 10 0 0 4   58:33   30 bodů

Dorostenci
HC Slovan - HC Světlá n/S. 6 : 3
HC Choceň - HC Slovan  1 : 5
HC Hlinsko - HC Slovan 1 : 0
Průběžné pořadí:
3. místo 13 7 0 1 5   46:50   23 bodů   (mt)

Hokejistům HC Slovan Moravská Třebová se vloni dařilo      Foto: František Matoušek

Program činnosti 
Klubu českých 

turistů na měsíc 
leden 2013

1. 1. Tradiční Novoroční vycházka 
okolo Hradiska. Sraz zájemců v 13:00 
hod. u autobusového nádraží. Délka tra-
sy cca 10 km. Zajišťuje H. Kopřivová.
11. 1. Výroční členská schůze odboru 
KČT. Začátek v 18:00 hod. v klubovně 
KČT, Piaristická 8. Na programu hod-
nocení roku 2012, program činnosti na 
rok 2013. Úhrada členských příspěvků 
(od 17:30 hod.). 
12. 1. Pěší výlet Po trase úzkokolejky 
z Mladějova do M. Třebové v délce cca 
15 km. Sraz zájemců v 8:55 hod. na vla-
kovém nádraží, odjezd vlaku 9:07 hod. 
Při dobrých sněhových podmínkách i na 
běžkách (upřesnění na výroční schůzi). 
Zajišťuje L. Weinlich.
16. 1. Schůze odboru turistiky v klu-
bovně odboru KČT od 18:00 hod. 
Upřesnění programu na měsíc únor 
2013, úhrada členských příspěvků.
26. 1. Pěší výlet Na Malou Hanou 
k Holubí studánce z Chornic přes Pa-
cov do M. Třebové v délce cca 16 km. 
Sraz zájemců v 8:25 hod. na autobuso-
vém nádraží, odjezd linkového autobusu 
8:31 hod. Zajišťuje P. Harašta.
V měsíci lednu budou v případě příz-
nivého počasí každou středu a neděli 
uskutečňované vycházky do okolí. Pra-
videlný sraz zájemců v 13:00 hod. u au-
tobusového nádraží. 
Dílčí upřesnění na měsíční schůzce nebo 
internetových stránkách odboru: www.
kctmt.webnode.cz.                             (zr)

Nový rok a cyklisté 
patří k sobě 

Typický zimní sport představují v Morav-
ské Třebové v podstatě jen hokejisté, štafetu 
„outdorových otvíračů“ sportovního roku 
tak tradičně už dlouhou dobu (od r. 1996) 
drží cyklisté. Také letos přivítají nový rok 
2013. Akce Novoroční výjížďka se usku-
teční už po osmnácté. I vy máte šanci se 
připojit, jste srdečně zváni. Jde o asi 20 km 
jízdu za každého počasí, nicméně přijatel-
nou pro každého, byť začínajícího cyklistu, 
a zvládnutelnou coby relaxace každým i po 
bouřlivé silvestrovské noci. Odměnou vám 
bude nezastupitelná atmosféra a skvělé zá-
žitky. Tedy: 1. ledna 2013 ve 13:00 hodin na 
náměstí T. G. Masaryka.             (mt)

Co přinese sportovní rok 2013
aneb Malé ohlédnutí za tím uplynulým…

Ukazatelem úrovně sportu v komparaci s ostat-
ními městy okresu se stane případné ocenění 
v anketě Sportovec regionu 2012. V minulých 
letech se mezi nejlepší a oceněné dostávali pra-
videlně travní lyžaři, volejbalistky, hokejisté 
příp. další sportovci zejména v mládežnických 
kategoriích (atleti). Nové nominanty se dozví-
me během měsíce (21. 1. 2013), lze však před-
pokládat, že k výraznému posunu či změně ne-
dojde. Kolektivní sporty ve městě zaostávají za 
okresním průměrem (atleti, fotbalisté, futsalisté, 
florbalisté, stolní tenisté, šachisté aj.) mají jin-
de vytvořeny náročnější podmínky, čemuž poté 
odpovídá působení na celostátní úrovni, případ-
ně úspěchy na mezinárodní (evropské, světové 

úrovni). Výjimku snad tvoří pouze hokejisté, ti 
však loni neuspěli. Mnohé sporty v naše městě 
vůbec nejsou zastoupeny. Moravská Třebová, 
byť má sportovní infrastrukturu solidně vybu-
dovanou, nabídne tedy 1304 členům TJ Slovan 
tradiční menu – pravidelné soutěže fotbalové (8 
týmů), hokejové (8 týmů), volejbalové, table-te-
nisové. Jistě dojde k posunu vpřed na poli rekre-
ační sportu, jak ji představují rozsáhlé aktivity 
KČT. V podobném duchu se zajisté prosadí opět 
cyklisté (seriály Cykloman + Cyklománek) a at-
leti. Zastoupení má ve městě také branný sport 
(sportovní střelba) či jiné minoritní sporty. Lze 
si jen přát, aby sportovci v nadcházející roce pře-
kročili svůj stín.       (mt)
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Po bruslařské školičce se děti mohou věnovat například kurzu hokejového bruslení     Foto: František Matoušek

Třebovský stolní tenis a jeho protagonisté    Foto: archív

Zleva Libor Podhorný a Pavel Charvát    Foto: archív

Bruslařská školička slavila úspěch
Různé školy a školičky bruslení pro party, týmy 
apod. jsou běžné v ČR tam, kde jsou podmínky 
v podobě stadionů s umělým ledem. Využívají 
toho všechna města, která myslí na budoucnost 
ledového sportu. Snaží se zapojit kohokoliv od 
útlého věku, aby se vydali na krasobruslařskou 
či hokejovou cestu. K takové galerii měst se před 
dvěma lety zařadila i Moravská Třebová, když 
dokázala vstřebat a plně uspokojit stovku dětí. 
V letošním roce se novinkou stala rozsáhlá účast 
předškolních dětí ze zdejších MŠ. Akce existuje 
proto, aby se děti naučily jezdit na ledě, to vše 
zábavnou formou výuky. I proto kromě domá-
cích „zasvěcenců a horlivců“ (Černý, Kršňák) 
je do hry zapojena i krasobruslařská trenérka 
z Olomouce Monika Konečná. Navštívili jsme 
stadion několikrát a vskutku – děti dělají obrov-
ské pokroky a jsou doslova nadšeny. Pád-nepád, 

hlavně že se baví. Na závěr „štronzo“ je vždy vy-
budí k nevídané euforii, k radosti přihlížejících 
rodičů. Deset lekcí po hodině, 3x týdně (úterý, 
čtvrtek, neděle), to vše bezplatně, dětem je vý-
zbroj jednoduše zapůjčena. Jedinou investicí 
pětaosumdesáti zájemců je trocha volného času. 
S koncem roku se tato etapa uzavřela – každý, 
koho bruslení chytlo, může pokračovat navazu-
jícími aktivitami, kurzem hokejového bruslení, 
přiřadit se tak k hokejové mládeži a poté formou 
her a soutěží v tělocvičně a na travnatém hřišti 
získávat další sportovní dovednosti. Ale nejde 
o rekordy, nýbrž o založení kvalitního budoucí-
ho a dlouhodobého vztahu dětí k bruslařskému 
sportu, ať již bude mít jakoukoli podobu – rekre-
ační, sportovní, hokejovou či krasobruslařskou. 
Lze je konstatovat, že bruslařská školička měla 
u dětí obrovský úspěch.     (mt)

Lednová sportovní pozvánka
Hokej
Dospělí
Zahajuje 3. část KLM. Skupina A: 1. až 4. tým 
ze skupiny A a 1. a 2. tým ze skupiny B dvou-
kolově, tj. 10 utkání, o pořadí pro 4. část. Neza-
počítávají se žádné výsledky z 2. části. 
Skupina B: 5. a 6. tým ze skupiny A a 
3. až 5. tým ze skupiny B dvoukolově, 
tj. 8 utkání, o pořadí pro 4. část. Neza-
počítávají se žádné výsledky z 2. části. 
Tým, který obsadí 1. místo po 3. části 
soutěže, má právo účasti v kvalifikaci 
o baráž o 2. ligu ČR. Pokud tohoto prá-
va nevyužije, pokračuje v KLM 4. částí 
(play off). Pokud tohoto práva využije, 
končí KLM po 3.části (ledaže bude hrát 
kvalifikaci i play off KLM souběžně 
bez toho, aby poškodil průběh play off 
KLM, což musí garantovat nejpozději 
10. 2. 2013) a pořadí ostatních účastní-
ků pro 4. část (play off) se posune o jed-

nu příčku směrem vzhůru tak, že 11. tým soutěž 
nekončí, ale hraje o Pohár Vladimíra Martince 
jako č. 4 skupiny B. Po 3. části soutěže bude sta-
noveno pořadí pro play off: 1. A až 4. A + 1. B až 
2. B a pro boje o Pohár Vladimíra Martince: 5. 

TJ Slovan volila 
svého předsedu

Významný garantem sportu ve městě je TJ Slo-
van Moravská Třebová. Tak oficiálně zní od 
7. prosince 2012 nový název organizace působí-
cí zde od roku 1956. Tak rozhodla valná hroma-
da, jíž se zúčastnilo 39 delegátů-zástupců všech 
13 oddílů, které dosud sdružovala. Současně se 
změnou statutárního názvu byl pravomocně zvo-
len nový výkonný výbor, neboť došlo k rozsáh-
lejší kooptaci aktivních zástupců oddílů, čímž 
byl zpochybněn jeho pětiletý mandát. Jeho členy 
se nově stali, případně byli potvrzeni: Kavan Jiří 
(hokej), Maděra Jaroslav (stolní tenis), Matuš-
ka Jaroslav (atletika), Mička Miloš (cyklistika), 
Plch Jaroslav (ASPV), Tylšar Martin (fotbal), 
Vopařil Jiří (tenis) a Weinlich Ladislav (KČT, ly-
žování). Staronovým předsedou pak byl opětně 
potvrzen Charvát Pavel (předseda od r. 2005). 
Obměnou prošly také příslušné komise orgánu 
(revizní, kontrolní). Předseda je podle účastníků 
valné hromady dostatečně aktivní, spravedlivý 
i nezávislý, což je nejsprávnější devíza. „Roz-
hodně budeme pokračovat v dosavadní strategii 
rozvoje podmínek pro sport, třebaže doba eko-
nomicky není příznivá. Radnice nám přislíbila 
spolupráci, takovou nabídku nemůžeme zprone-
věřit,“ poznamenal nový sportovní šéf.           (mt)

A a 6. A + 3. B až 5. B. 
Sledujte plakáty, případně www.hcslovan.com.
Junioři (KLJ)
11. 1. HC Slovan - HC Polička
19. 1. HC Slovan - HC Světlá n/S.

Dorostenci (KLD)
  4. 1. HC Slovan - HC Polička
20. 1. HC Slovan - HC Choceň
27. 1. HC Slovan - HC Hlinsko

Stolní tenis
19. 1. v 9:00  Slovan M. Třebová A - TJ 

Litomyšl A (divize)
           13:30  Slovan M. Třebová B - TJ 

Svitavy A (krajský přebor A)

Volejbal (1. liga kadetky C)
19. 1. v 10:00  VK M. Třebová - Nový Ji-

čín A
              14:00  VK M. Třebová - Nový 

Jičín A     (mt)


