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Kronika města Moravské Třebové v roce 2010 
 
 
 
 
Jaký byl rok 2010? 
 
Kronika nás opět provede celým rokem -  od ledna do prosince 2010.  
 
V době prvního zápisu můžeme hodnotit jen začátek roku – zajímavostí prvních měsíců 
roku bylo mimořádně chladné počastí. Zasněžené bylo město roku 2010 od začátku ledna 
do poloviny března.... 
 
 
                              

 

  
 
 
                                                                                 
 

                                          Jana Blahová, 2010 

                                                    kronikářka města Moravské Třebové 

 
 
Opakované představení kronikářky:  „Kroniku města vedu z pověření rady města od roku 2006. 
V Moravské Třebové žiji a pracuji od roku 1994, i nadále mě lze najít v pracovních dnech v budově 
městského úřadu na Olomoucké ulici. V životě kronikářky k velkým změnám nedochází, v životě 
města je kus nového rok co rok – a to je dobře.“  
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Leden  2010 
 
 
 

Události ve městě 
 

Moravská Třebová v lednu zvládla sněhovou nadílku 
 
Od pátku do pondělí koncem ledna napadlo ve městě a okolí několik desítek centimetrů sněhu. I přes 
obtížné podmínky se podařilo udržet průjezdné komunikace. „Je to kalamitní stav, ale vzniklou 
situaci  zvládáme. Veškerá úklidová technika jede na sto procent a nepřetržitě. Zítra plánujeme 
odvoz uklizeného sněhu z vytipovaných lokalit. Jedná se o hlavní příjezdové trasy. Musí být zajištěn 
bezpečný průjezd vozidel. Prosíme občany o toleranci a shovívavost. Prioritně řešíme silnice a 
chodníky. Nemůžeme v současné době odklízet sníh před garážemi,“ sdělila ředitelka Technických 
služeb města Gabriela Horčíková a dodala: „Zároveň žádáme občany, aby nevyhazovali sníh na 
komunikaci, ale aby vytvořili hromady, které lze odvézt. Nahromaděný sníh na silnici je nebezpečný 
a může způsobit dopravní nehodu.“ Při úklidu sněhu město využilo  také  nově vzniklé možnosti - 
institutu veřejné služby. Dlouhodobě nezaměstnaní dočisťovali chodníky, autobusové zastávky, 
schody pro pěší a další špatně dostupná místa. Přestože v listopadu r. 2009 vstoupila v platnost  tzv. 
„chodníková novela“, která převedla povinnost uklízet chodníky na město (tak se to říká – právně 
lépe je zdůraznit, že města nově nesou zodpovědnost za škodu či úraz, které mohou vzniknout na 
základě zanedbaného úklidu), vedení města Moravské Třebové požádalo občany, aby pomohli 
s úklidem sněhu. Není totiž v silách technických služeb, aby řádně bylo řádně uklizeno v co nejkratší 
době celé město.  
 

                  

 

 

Řidiči měli problémy 

Z tisku: V noci na čtvrtek 28. ledna napadlo ve svitavském okrese několik centimetrů nového sněhu. 
Problémy způsobil především řidičům. Vrstva sněhu ztížila dopoledne jízdu kamionů. Ucpaly totiž 
silnici I/35 ve směru od Moravské Třebové na Svitavy, a to v obou pruzích. V kopci pod tunelem 
stály kamiony, které nemohly vyjet. Silničáři se jim snažili pomoci, ale sněžení jim práci 
komplikovalo. Silnice na Svitavy byla uzavřená. Osobní automobily jezdily po staré silnici přes 
Hřebeč. Kamiony musely počkat a postupně odjížděly. Silnice dolů do Třebové ale byla sjízdná.  
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Kolony kamionů stály až k odbočce do Moravské Třebové. Policisté řídili dopravu a osobní auta 
posílali přes Hřebeč. Tady ale byla komunikace pouze prohrnutá, takže zimní pneumatiky byly 
opravdu nutné. Kamionům se sice na pětatřicítce prokluzovala kola, ale pomalu kopec vyjely. 
Odpoledne už byla silnice sjízdná i pro nákladní automobily. Problémy ale hlásili řidiči odjinud. 
Např. na silnici I/35 u výjezdu z obce Gruna stál v pravém jízdním pruhu porouchaný kamion. 

 

Veletrhu cestovního ruchu v České republice Regiontour 2010 
 
na brněnském výstavišti ve dnech 14. – 17. ledna 2010 se zúčastnili také zástupci Moravské 
Třebové. Prezentovali nejen krásy Moravskotřebovska a Jevíčska, ale i nový projekt města Hřebečské 
důlní stezky, které budou v letošním roce slavnostně otevřeny. Kromě tohoto projektu se město 
Moravská Třebová na veletrzích chystá zaměřilo i na aquapark, cyklotrasy či Mladějovskou 
úzkokolejku. K ochutnání byla také vyhlášená biskupická slivovice. Moravská Třebová byla součástí 
společné expozice Destinační společnosti Východní Čechy v pavilonu P. Zní to dobře, ale reálně to 
znamenalo, že bylo velmi těžké naše město na výstavišti najít, začíná to být pro Regiontour typické. 
 

 

Skauti ocenili starostu 

Rada Junáka se rozhodla ocenit přínos starosty Josefa Ošťádala. Za podporu moravskotřebovského 
skautingu v posledních letech mu skauti udělili Medaili  Pardubického kraje. Tu získal za zásluhy o 
rozvoj skautingu. Členové skautu z Moravské Třebové tak vyjádřili, že si velmi váží dobré 
spolupráce s městem. Oceňují spolupráci v projektu  Zdravé město, finanční podporu akcí, zajišťování 
zázemí skautského domu v Moravské Třebové. Medaili předali starostovi v sobotu 16. ledna na 
plese.  

 
 

Městský úřad v lednu 

Krize přelomu roku 2009/2010 přinesla mimo jiné organizační změny v rámci Městského úřadu 
Moravská Třebová. Bylo zrušeno jedno pracovního místa na odboru obecní živnostenský úřad, úseku 
kontroly. V roce 2010 bude méně o jednu sekretářku a zrušeno bylo pracovní místo na úseku 
vymáhání pohledávek, tedy o dvě pracovnice méně bude mít odbor kancelář starosty a tajemníka. O 
jednu pracovnici méně bude mít odbor školství a kultury. Organizační změnou bude také přesun 
agendy památkové péče (1 zaměstnanec) z odboru školství a kultury na odbor výstavby a územního 
plánování a to k 1.4.2010 a k témuž datu změna v organizaci správy místních poplatků od 1.4.2010, 
spočívající v přesunu agendy místních poplatků za provozovaný hrací přístroj, ze psů a ze vstupného 
z odboru finančního na odbor majetku města a komunálního hospodářství. 
 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města mimo jiné za zasedání 18. ledna rozhodla  nepokračovat v provozování veřejné služby 
k zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou z důvodu nezájmu občanů a 
nízkého efektu (od nastavení dnem 01.09.2009) po uplynutí doby platnosti stávající smlouvy, tedy do 
07.03.2010. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé schválili v pondělí 18. ledna zvýšení ceny stočného. Lidé zaplatí za metr krychlový 29,90 
korun. Cenu ovlivnil pokles produkce. Ta se odráží na provozních nákladech kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Schválena byla předložená verze návrhu územního plánu města ke dni 18.1.2010 a 
zastupitelé doporučili zpracovateli nového územního plánu Ing. arch. Rozehnalovi upravit verzi 
návrhu nového územního plánu města Moravská Třebová na základě vznesených připomínek a 
námětů od členů zastupitelstva města.   
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  Kultura 
 

V prostorách muzea potěšil diváky Elvis – tedy hudební show „ELVIS ŽIJE“ imitátora Radka 
Zíchy, kterou doplnil swingový orchestr Fr. Zeleného, to vše 8. ledna. A komedii „Dnes hrajeme 
Cyrana“ uvedla divadelní společnost Háta 23. ledna. 

Starosta města Josef Ošťádal pozval  všechny milovníky společenského tance a dobré zábavy na V. 
Městský bál, který se konal 29. ledna 2010 od 20.00 hodin ve dvoraně muzea Kulturních služeb 
města Moravská Třebová. Hrála skupina Kreyn. Ale sešlo se cca 50 lidí, kterým mimo jiné chybělo 
dobré (nebo jakékoliv) jídlo. Vedení města usoudilo, ž je potřeba městský bál v něčem změnit – nebo 
tuto tradici opustit. – V lednu se tančilo  i na zahrádkářském plese, hasičském plese a obecním plese 
v Boršově – to je již tradiční trubičkový bál. Uskutečnil se také ples skautů. 

 
Sport 
 

Cyklisté 1. ledna 

Úvodní letošní kilometry našlapala početná skupina moravskotřebovských cyklistů  v prvních 
hodinách nového roku. Všude mlha a chlad, do něhož byste snad ani psa nevyhnali...  A v té bizarní 
kulise Nového roku 2010 se brzy odpoledne na silnicích za městem „vyloupli“. Už po patnácté 
vyrazili na své první kilometry roku. 

  

 Region 

Tuny sněhu přidělaly problémy ve městech a obcích. Někde dokonce začali sníh odvážet na 
nákladních autech na pole. Z Městečka Trnávky  sníh odvezli z centra vesnice na obecní louku, aby 
při tání nedošlo k záplavě. Prioritou pro obec byly více osídlené osady a místa, kde žijí starší lidé, 
postupně  ale zprůjezdnili všechny cesty. Radní v Moravské Třebové a Litomyšli požádali již vloni 
občany, aby pomohli s úklidem sněhu. Jinak nejsou schopni rychle takové množství uklidit. Obyvatelé 
se tak chopili lopat, nutno podotknout, že někteří. Ve Svitavách si vzali na pomoc několik firem, 
které vlastní těžkou techniku.  Podobně  na tom byli v Litomyšli.  V Poličce stávající situaci zvládali 
dobře. Sníh odvezli z ulic nakladači. Navezli ho do rohů náměstí. Je na místě uvést, že hromady 
sněhu v Poličce na náměstí pak ještě několik týdnů udivovaly návštěvy z jiných měst, opravdu.  V 
pondělí také v Poličce uklidili s pomocí hasičů sníh ze střechy zimního stadionu. Hrozilo narušení 
statiky. V Bystrém u Poličky během tří dnů  napadlo až půl metru sněhu.  Ale v této lokalitě jsou na 
sníh zvyklí. 

  

Leden letem světem 
 

Počasí prvních dnů roku 2010 přineslo výrazné ochlazení,  mrazivo, sněhový poprašek a poletující 
vločky, od 6. ledna bylo zasněžené město. V polovině měsíce stále zima, kolem chodníků i ulic sníh,  
krápníky a namrzlá voda u svodů. 12. ledna technické služby nakládaly sníh (nejen) na ČSA, 
následoval odvoz na plochu areálu TS MT. Tamtéž velká plošina čistila  okapy bývalého divadla, tj. 
rohového domu na náměstí.  Sníh napadl i 18.1., následně sice tál, ale sněhu zůstalo všude  plno, 
nastaly problémy s rampouchy a spadem ze střech, do úklidu města se zapojili nezaměstnaní. Silný 
mráz podle předpovědi  nastoupil koncem měsíce.  Ráno  27.1. až – 23 st., 23. 1. brzo ráno – 19 st.  
Informace Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 28.1.: „Na silnicích v Pardubickém kraji 
leží nový sníh. Během noci jej připadlo až deset centimetrů a mnohde chumelí dál. Kvůli silnému 
větru se často vytvářejí sněhové jazyky.“ Až 29. ledna nastalo  citelné oteplení, ale je stále pod nulou 
a nasněžilo. 
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Krajská Správa a údržba silnic chce v Moravské Třebové provozovat mobilní obalovnu živičných 
směsí, tedy zařízení, které vyrábí materiál na opravy silnic. Město namítlo,  že by záměr zásadním 
způsobem  zhoršil životní prostředí ve městě či znepříjemnil pobyt v aquaparku. Občané vyjádřili 
stejný názor v petici odeslané krajskému úřadu. 

Vánoční strom na náměstí  i v lednu stále stojí, ještě  27. je město je vánočně vyzdobené… Technické 
služby nestíhají, přednost má odklízení sněhu. 

 21. ledna se uskutečnilo setkáni zástupců Zdravého  města, mimo jiné byly schváleny příspěvky 
zdravého města a vyhodnoceno uplynulé období. 
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Únor 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 
Výstavba ve městě 
 
se nezastavila, ačkoliv probíhá celkem nenápadně na konci sídliště Západní... VARIO VILA staví 
na Hřebečské, únor 2010. Čas ukáže, že byty v nových domech jsou pěkné, ale drahé, nejdou na 
dračku... 
 
 
 

                      
 

  

Historik Jiří Šmeral vydal novou knihu   

Publikaci Hřebečsko, náš kraj? uvedl   při slavnostní prezentaci v Mázhausu Poštovka hejtman 
Radko Martínek. Jiří Šmeral je totiž jeho bývalým žákem. Kniha je sestavena z publicistických 
článků, které v posledních čtyřech letech vycházely na stránkách regionálního tisku, především ve 
Svitavském deníku. Předmluvu publikace napsal hejtman Radko Martínek.  Autor věří, že kniha, i 
když je kontroverzní, pomůže k tomu, že lidé začnou o historii regionu přemýšlet. Sám autor 
přiznává, že chce svými texty provokovat a klást dotazy.  Chce přimět běžné čtenáře z regionu, aby 
se zamysleli nad tím, kde žijí, protože Hřebečsko je neprávem opomíjené. V knize Hřebečsko, můj 
kraj? najdou čtenáři více než dvě desítky článků. Jiří Šmeral v publikaci píše o výročích obcí. 
Pojednává rovněž o pokladech Moravské Třebové, o osobnosti Františka Strážnického nebo Oskara 
Schindlera. 

 

Dočkáme se dalšího supermarketu? 

Podle článků v tisku prý ano. Podle některých lidí v Moravské Třebové chybí. Stejný názor má i 
místostarosta Miloš Izák. Někteří zastupitelé přitom tvrdí, že by další supermarket ohrozil 
živnostníky v centru města. Starosta Josef Ošťádal míní, že celou záležitost je potřeba vidět z více 
úhlů pohledu. V Moravské Třebové v současné době lidé nakupují ve třech supermarketech (Penny, 
Billa, LIDL). Vloni zastupitelé jednali o stavbě obchodního centra na okraji města ve směru na 
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Svitavy, nedošlo však k dohodě měst a zájemce o koupi potřebných pozemků. Developeři začali 
jednat s vedením Hedvy, která má starý a nevyužívaný areál nedaleko vlakového nádraží. Tento 
návrh zajímá začátkem roku 2010 mnohé.  Odborníci dospěli k závěru, že záměr Hedvy je v souladu 
s územním plánem města a vydali souhlasné stanovisko. Hedva nyní jedná se zájemci. Pravda je, že 
využití areálu by bylo výhodné a v dané lokalitě – tj. směrem na Sušice a v Sušicích obchody všeho 
druhu chybí.  -  Příchodem nového obchodního řetězce do Moravské Třebové se vloni zabývali i 
zastupitelé. Někteří měli obavu o osud místních živnostníků. Jiní připomínali okolní města, kde je 
obchodů víc než ve Třebové. 

 

Hornické muzeum odloženo 

Město se v roce 2010 nepustí do realizace hornického muzea na Hřebči. Kvůli vlastnickým vztahům. 
Těžba na Hřebči skončila a v opuštěné Jihlavské štole chtěli radní zřídit unikátní hornické muzeum. 
Projekt je připravený, ale nepodařilo se vyřešit vlastnické vztahy ke všem dotčeným pozemkům. 
Nebylo proto možné  požádat o dotaci z Evropské unie, výzva končila 31. ledna. V jednání okolo 
pozemků ale město bude pokračovat. Pro město je v současné době prioritou projekt Cesta od 
renesance k baroku. Na něj byla žádost o evropské peníze podána včas. Myšlenka na zřízení 
hornického muzea ale není zapomenuta. Hřebečské důlní stezky – tedy jejich první etapa - se pro 
veřejnost otevřou letos v červnu. 

 

Účast na veletrhu cestovního ruchu 

Po úspěšné prezentaci na brněnském veletrhu se turistická oblast Českomoravské pomezí, které je 
zastoupeno městy Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto představila také 
v Praze, kde se od 4. do 7. února uskutečnil již devatenáctý ročník středoevropského veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World. I zde byla na první den připravena malá slavnost. Na stánku 
Destinační společnosti Východní Čechy byl ve čtvrtek 4. února v 13:00 hodin pokřtěn nový 
propagační film Českomoravského pomezí. Pět minut dlouhý snímek byl nazván „Českomoravské 
pomezí – pět barevných světů“ a vyrobila jej společnost KLUCIvespolek z Kolína. Film představuje 
nejvýznamnější památky a další zajímavá místa turistické oblasti a nezapomíná ani na osobnosti 
spojené s regionem a pravidelné kulturní akce. Název snímku i jeho celkové grafické ztvárnění 
odkazuje na pět barev obsažených v logu Českomoravského pomezí, jehož autorem je litomyšlský 
grafik Tomáš Pakosta. Barevné puntíky lze ostatně najít na všech materiálech, kterými se turistická 
oblast v současnosti prezentuje. 

 
Vyhodnocení  soutěže „O nejkrásnější vánoční výzdobu“  
 
Starosta města Josef Ošťádal společně s místostarostou Milošem Izákem ocenili ve čtvrtek 18. února 
výherce soutěže o „Nejkrásnější vánoční výzdobu". Na prvním místě se umístil Jiří Vrána, na druhém 
Pavel a Věra Slezákovi a třetí místo patří Haně Krejčové. Všichni z Boršova. Pravda je, že 
účastníků bylo málo, ale zástupci vedení přesto výhercům  právem gratulovali. Už proto, že se do 
soutěže přihlásili a svojí vánoční výzdobou domovů zkrášlili naše město. Výherci obdrželi plavenky 
s deseti vstupy do moravskotřebovského aquaparku, pamětní minci města, knižní publikaci Města 
Pardubického kraje a další věcné dárky. 
 
 

Městský úřad v únoru 
 

Národní konference kvality ve veřejné správě  se uskutečnila ve dnech 9. - 11. února 2010 v 
jihočeském Táboře.  Mezi hlavní témata  konference patřilo mj. zvyšování kvality ve veřejné správě 
prostřednictvím informačních technologií, rozvoj lidských zdrojů nebo zlepšování komunikace 
s veřejností. Součástí konference bylo také slavnostní předání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a 
inovaci ve veřejné správě. Jedná se o cenu pro správní úřady, územně samosprávné celky a jejich 
úřady, sdružení a svazky obcí, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce. 
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Během 6. Národní konference kvality ve veřejné správě proběhl v Táboře ceremoniál udělování cen 
Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě. Mezi 
oceněnými byli také letos členové Národní sítě Zdravých měst ČR. Zdravá města získala ocenění 
mimo jiné za realizaci místní Agendy 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a 
aktivní spolupráci úřadů s veřejností. Zástupci Zdravých měst a regionů přebírali "Ceny za kvalitu 
ve veřejné správě" a "Ceny za inovaci" v táborském společenském centru Střelnice za účasti ministra 
vnitra Martina Peciny. 

Čtyři desítky obcí, regionů a jejich úřadů i dalších institucí veřejné správy získaly ceny Ministerstva 
vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2009. I tentokrát byly oceněny postupy členů 
Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM), vybraná Zdravá města zabodovala dokonce ve více 
kategoriích současně. V rámci tohoto ročníku udílení cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci 
bylo opět oceňováno uplatňování místní Agendy 21 jako jedné z efektivních metod kvality ve veřejné 
správě. Stříbrnou cenu za kvalitu ve veřejné správě za realizaci MA21 získala Zdravá města 
Chrudim, Litoměřice, Prostějov a Vsetín. Stříbrnou cenu za další metody kvality ve veřejné správě 
pak Zdravá města Dobříš (model CAF 2006), Chrudim (model CAF 2006), Kopřivnice (model CAF 
2006), Moravská Třebová (ČSN ISO/IEC 27001:2006), Prostějov (model CAF 2006), Šternberk 
(model CAF 2006) a Tábor (model CAF 2006). Bronzovou cenu za uplatňování MA21 převzali 
zástupci Zdravých měst Dobříš, Hlučín, Jilemnice, Poděbrady, Zdravé městské části Praha Libuš-
Písnice a Zdravého kraje Vysočina, Bronzovou cenu za další metody kvality ve veřejné správě 
převzali zástupci Zdravých měst Prostějov (model CAF 2006), Říčany (BMK), Tábor (BMK) a 
Zdravého Jihomoravského kraje (ISO 9001:2001). Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2009 
získala také Zdravá města Hodonín (zavedení systému přidělování dotací sportovním oddílům 
formou grantových poukázek) a Prostějov (ustanovení koordinátorů kvality na odborech městského 
úřadu v Prostějově). 

Moravská Třebová získala cenu za realizaci projektu Zavedení Systému managementu bezpečnosti 
informací dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006. Projekt byl zahájen v roce 2008 a ukončen v červenci 
minulého roku. Pro klienty městského úřadu znamená jistotu, že s jejich osobními údaji a dalšími 
osobními informacemi zaměstnanci nakládají bezpečným způsobem v souladu s platnými zákony a 
normami. Moravská Třebová je jedno z mála měst v České republice, která získala certifikát, který 
potvrzuje, že systém managementu bezpečnosti informací v organizaci Město Moravská Třebová byl 
prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2006 pro obor: Výkon veřejné 
správy v samostatné a přenesené působnosti. Certifikát platí tři roky, nicméně každý rok proběhnou 
průběžné kontroly certifikačním orgánem. Ty by měly potvrdit, že městský úřad nejen dodržuje 
stanovené zásady bezpečnosti informací, ale také neustále zlepšuje kvalitu své práce v této oblasti. 

 
 

Ze zasedání rady města 
 
Rada města na neplánovaném zasedání 1. února schválila záměr pronájmu části pozemku – 
chodníku na náměstí před budovou spořitelny – tak, aby bez odkladu mohla být následně uzavřena 
smlouva o nájmu a následně vybudován bezbariérový vchod do bankovního domu. (Dobrá věc se 
podařila – od konce srpna je bankomat ukryt v budově, jeden přibyl, úřaduje se nově v přízemí a 
nechybí i bezbariérový nájezd.) 
 

V plánovaném termínu dne 15. 2. 2010 řešili radní obvyklé záležitostí ve věci nemovitého majetku 
města  - pronájmy, výpůjčky, záměry. Schválili také uzavření dodatku o výši nájemného k nájemní 
smlouvě na nebytové prostory na zámku mezi Kulturními službami města a firmou RNDr. Milan 
Blaha – Elgeo. Podstatou dodatku bylo stanovení výše nájemného na rok 2010 stejně jako v roce 
2009, tj. na 1 Kč. V podstatě byl tímto dodatkem umožněn další provoz prodejny suvenýrů na 
zámku, radní v souladu s žádosti uznali, že tato prodejna je oživením areálu zámku, ale moc 
nevynese :-) .   
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé se sešli 1. února a schválili poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení,  úpravu  směrnice 
o ceně města  (návrhy lze nově podávat až do konce února a vyhodnocen bude nejen čin roku, ale i 
delšího období). Aktualizovány byly zřizovací listiny příspěvkových organizací města, zastupitelstvo 
rozhodovalo také o nemovitém majetku – prodeji pozemků. Ovšem možná nejzajímavější byla 
nevídaná skutečnost – zasedání zastupitelstva trvalo 25 minut. 

 
 
Kultura 
 

Jarní prázdniny  v knihovně 

Dětem v Pardubickém kraji začaly v pondělí 22. února jarní prázdniny. Ty moravskotřebovské je 
mohly trávit třeba v Domě dětí a mládeže nebo v městské knihovně. Připraveny pro ně byly různé 
soutěže, například skládání puzzle, soutěže v pexesu a jiné soutěže na tříbení mysli. Nechyběl stolní 
fotbal, člověče nezlob se, nebo jiné stolní. Knihovna byla otevřena o prázdninách pro všechny děti, 
nejen pro čtenáře knihovny. 

 
 

Sport 
 

V únorovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje mne zaujala nabídka oddílu stolního tenisu – 
možnost využití herny stolního tenisu pro veřejnost, vždy v neděli od 15 do 18 hodin. Hráči oddílu 
stolního tenisu zajistí odborný dohled, k dispozici je veškeré vybavení. Je to rozumná nabídka, herna 
byla opravena a dostavěna nemalým finančním nákladem města, ozývaly se hlasy, že je přitom její 
využití umožněno jen malému okruhu hráčů. Čas ukáže skutečný zájem veřejnosti. 
   

 
Únor  letem světem 
 

Počasí první únorový týden je zimní, město pod sněhem, začátkem týdne technické služby odvážely 
sníh z Cihlářovy ulice. Ve středu byl krátkodobý odměk, ale už  čtvrteční ráno bylo mrazivo, mlha, 
5.2. krátce tající led. Sníh se vrátil  12. 2. V neděli 21. února zasvítilo sluníčko a ze vzduchu dýchlo 
jaro – ale kolem cest zůstaly hromady sněhu, také díky nočním a ranním mrazům, neodplavil je ani 
ranní déšť 24.2. 
 
1.února zhasl vánoční strom na náměstí,  ale stojí dál – sněhové závěje neumožnily  jeho odvoz. Až  
10. února zůstala na náměstí místo stromku hromada větví a pořezaný kmen. 
 
Internetové stránky města zaznamenaly problém. Nefunkční je totiž kamera snímající náměstí.  
Požadavek na novou kameru bude řešen  z rozpočtu města na rok 2010, s instalací se počítá v dubnu. 
„Živá“ kamera je nejsledovanější stránkou (když je funkční) a jak jsem slyšela, o prázdninách 
v dohodnutém čase děti s babičkami mávají na rodiče ve vzdálených městech... Takovou zábavu jsem 
o prázdninách jako dítě neznala. 
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Březen 2010 
 
 
 

Události ve městě 

 

V Moravské Třebové schválili rozpočet 

Zastupitelé města schválili na pondělním zasedání 15. 3. rozpočet na letošní rok. Někteří zastupitelé 
poukázali při projednávání na fakt, že nejsou vyrovnané částky pro Tělovýchovnou jednotu Slovan, 
na opravu silnic nebo do školství. Rozpočet ve výši 280 milionů korun nakonec zastupitelé 
odsouhlasili. Na údajné nespravedlivé rozdělení financí poukázal zastupitel Miroslav Krejčí. 
Zdůraznil, že na údržbu silnic jde čtyři a půl milionu korun a do Tělovýchovné jednoty Slovan šest a 
půl milionu. Starosta ale vysvětlil, že do rozpočtu Slovanu zahrnuli také aktivity spojené s 
partnerskými městy, proto došlo k navýšení peněz.  V rozpočtu počítají zastupitelé rovněž s rezervou 
na mimořádné opravy silnic. Ty jsou ve městě po zimě plné výtluků. Radní stanovili na letošní rok 
dvě velké investiční akce -  dostavbu zimního stadionu a odkanalizování místních částí a 
modernizace čistírny odpadních vod. Nezanedbatelným projektem je dokončení Hřebečských důlních 
stezek. Zastupitelé musí letos šetřit, takže pod čarou zůstalo několik akcí. Nedohodli se na přípravě 
nové zóny pro sedmnáct rodinných domů. Náklady dosahují dvaceti milionů korun, ale tolik peněz 
město nemá.  

Přesto rozpočet města na rok 2010 obsahuje více než 50 investičních akcí, na jejichž realizaci by mělo 
být proinvestováno přes 75 mil. Kč. Kromě dvou zásadních výše uvedených akcí jsou  připravovány 
projekty, které bude možné realizovat v dalším období. V letošním roce bude zpracována projektová 
dokumentace na rekonstrukci kanalizace ulic Lanškrounská, Jevíčská a Piaristická. Připravena bude 
komplexní revitalizace ulice Piaristická, včetně parkoviště za městským úřadem, a Rybního náměstí. 
Chystá se zadání studie budoucí podoby Svitavské ulice, kde by mělo být pamatováno mimo jiné na 
pruhy pro cyklisty. Hotov bude také projekt na infrastrukturu lokality pro další výstavbu rodinných 
domů na ulici Strážnického a dokumentace volnočasového areálu v lokalitě Knížecí louka včetně 
stezky pro cyklo a in-line. Realizace těchto projektů bude v dalších letech záviset na prioritách 
zastupitelstva města a zejména na možnostech financování. Při dodržení struktury rozpočtu, tak jak 
byl schválen, bude zůstatek finančních prostředků na účtu města k 31. 12. 2010 činit 42 mil. Kč. Tím 
jsou vytvořeny podmínky pro další investice do rozvoje města. Zastupitelstvo si však uvědomuje, že 
sou ve schváleném rozpočtu nedostatečně pokryty nezbytné výdaje na údržbu majetku města. Týká se 
to zejména základních a mateřských škol, kde je stav v řadě případů neuspokojivý až havarijní, a to 
i přes navýšení těchto výdajů v posledních letech. Do budoucna je třeba hledat řešení, jak vedle 
rozvojových investic vytvořit dostatečné zdroje na péči o majetek města. 

 

Jubilejní desátý ročník univerzity třetího věku 

ve středu 17. března 2010 slavnostně ukončilo šedesát jedna seniorů. Osvědčení o účasti na 
seminářích, pamětní medaili a volnou vstupenku na divadelní představení v rámci festivalu Dny 
slovenské kultury studentům předal starosta města  spolu s místostarosty organizátorkou univerzity 
Marií Blažkovou. Absolventi moravskotřebovské univerzity se od 4. listopadu do 17. března 
zúčastnili pěti seminářů na téma Člověk a víra. Dozvěděli se to nejzajímavější nejen z judaismu, 
křesťanství, islámu, koránu, hinduismu, buddhismu, ale i z alternativního náboženství, tzv. sekt. 
Svůj studijní půlrok zakončili exkurzí do hradecké hvězdárny. Nejstaršími členy univerzity byla žena 
narozena v roce 1931 a zástupce mužského pohlaví narozen v roce 1932.  

 

Internetové rádio  

Na začátku byli dva žáci dvou rozdílných základních škol v Moravské Třebové Jakub Trčka a 
Honza Vojíř, kteří viděli v rádiu možnost své vlastní realizace, a tak si jedno takové udělali. Cesta 
od nápadu k začátku plnohodnotného vysílání nebyla procházka růžovým sadem. A nyní už jsou to 
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tři roky, co začali – původně měli 20 posluchačů a chtěli  zapojit do vysílání více lidí. Proto  začali 
spolupracovat s Domem dětí a mládeže, který  poskytl prostory a později  i kvalitní vybavení 
k vysílání.  Zároveň nabrali další nadšence, kteří chtěli mít také své rádio. S nimi začali tvořit 
program rádia, stejně jako redaktorskou stránku. Založili portál DWD.cz, kde prezentují články 
o hudebním dění v Moravské Třebové a okolí. Název – to je zkratka skupiny Dance with the Devil – 
tanec s ďáblem. Ze začátku pomáhal DJ a zároveň zvukař Roman Juriš, pomohl vybrat vhodnou 
studiovou techniku a naučil kluky s ní zacházet. Ovládání mixážního pultu se dá naučit. 
Financování není jednoduché.  Hodně pomohl DDM, pod kterým vlastně celé rádio funguje, a pak 
měli provozovatelé rádia štěstí - povedlo se jim získat podporu u pražské společnosti Instant Media 
s. r. o. Veškerá komunikace probíhala přes e-maily a vyvrcholila v to, že  zaslali smlouvu. Od té doby 
za radio tahle společnost každý měsíc platí poplatky Ochrannému svazu autorskému (OSA) za 
autorská práva k písničkám. Také proběhlo jednání s ředitelem společnosti OR-CZ panem Mačátem, 
který poskytl stream server pro vysílání. Na internetových  stránkách běží vysílání nonstop.  
 

 

 

Vojenští a letečtí přidělenci v České republice  
 
z Francie, Itálie, Velké Británie a Španělska přijeli 10. března na jednání s vedením vojenské střední 
školy v Moravské Třebové, kde diskutovali možnosti výměnných pobytů pro studenty, učitele nebo 
lektory. Součástí jejich programu bylo také přijetí na moravskotřebovské radnici. Delegace si 
prohlédla prostory renesanční radnice a seznámila se s historii a vývojem Moravské Třebové. Poté 
následovala krátká prezentace současného stavu města. Diskutovali s místostarosty 
o nezaměstnanosti, politice, průmyslu, školství, cestovním ruchu a investičních plánech. Stále platí, 
že střední vojenská škola je pro Moravskou Třebovou  velkým přínosem. Přivádí do Moravské 
Třebové mladé lidi z různých koutů republiky, u kterých je reálná možnost, že zde zůstanou a omladí 
populaci ve městě a také  zaměstnává velký počet lidí, město proto existenci školy podporuje.  
 

Na obrázku vojenští přidělenci v zasedací místnosti radnice 
                       

                           
 
 

Městský úřad v červenci 
 
 

Roky úsporných opatření – 2009, 2010  
 
Ekonomická a finanční krize, která prochází celým světem, se dotkla také města Moravská Třebová. 
Město se nevyhnulo prudkému zvýšení míry nezaměstnanosti, která je za měsíc únor 15,4 %, v 
mikroregionu Moravskotřebovsko 18,7 % a na Jevíčsku 17,7 %. Dostali jsme se tak na stejné 
hodnoty jako na počátku roku 2006 nebo 2007. Na tuto nepříliš radostnou situaci zareagoval i 
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rozpočet města ve výdajové stránce v rámci příspěvku všem příspěvkovým organizacím a ostatním 
subjektům, které jsou na rozpočtu města více či méně závislé. Situace ovlivnila také vnitřní chodu 
městského úřadu. Opatření v roce 2009 přinesla úsporu 421 tisíc korun proti plánovanému rozpočtu 
na rok 2009, skutečné čerpání nákladů tak bylo o 5,6 % nižší. Rozpočet vnitřní správy na rok 
2010 je ve stejné výši jako je skutečnost čerpání nákladů v roce 2009 a současně je na úrovni 
rozpočtu z roku 2004. V letošním roce dojde k úspoře 700 tis. korun ve mzdových nákladech včetně 
odvodů, neboť došlo ke snížení počtu pracovníků. - Další úspory a opatření se týkají nákupu 
drobného hmotného majetku. Byla uzavřena rámcová smlouva s významným partnerem na mobilní 
telefony a IP telefonie na pevných linkách, které přinesly úspory 34 % ve srovnání s rokem 2008. Je 
nastaven nový systém doručování písemností a zaveden informační systém datových schránek. 
Meziročně bylo uspořeno 21 % nákladů na úklid snížením četnosti úklidových služeb v prostorách 
úřadu. Některé činnosti si zajišťují úředníci sami. Ve srovnání s 85 městy České republiky má 
Městský úřad Moravská Třebová výdaje na energie (teplo, elektrickou energii, plyn, vodu na m2 
podlahové plochy) v roce 2009 v průměru o 16 % nižší. Výdaje na opravy a zhodnocení na m2 
podlahové plochy byly v roce 2009 v průměru o 60 % nižší a celkové výdaje na m2 podlahové plochy 
v průměru o 40 % nižší. V oblasti telekomunikačních služeb byly výdaje v roce 2009 na pevné linky 
o 30 % nižší, výdaje na mobilní telefony o 20 % a celkové náklady na telefonování na jednoho 
zaměstnance v průměru o 27 % nižší než srovnávaná města. 
 
 

Městský úřad v Moravské Třebové získal stříbrné ocenění za elektronickou komunikaci 

Ve třetím ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který byl odstartován porovnáním 
prvního kritéria, kterým je test elektronické komunikace, obsadili moravskotřebovští zaměstnanci 
úřadu z 227 českých a moravských radnic stříbrnou pozici. Získali tak nejlepší umístění z celého 
Pardubického kraje. V první desítce se ještě umístilo na sedmém místě město Chrudim, o příčku níž 
úředníci z Litomyšle. Výsledek výzkumu potvrdil, že se daří naplňovat cíl, kterým je „Městský úřad 
Moravská Třebová – úřad pro Vás“. Pracovníci úřadu využívají na profesionální úrovni moderní 
informační a komunikační technologie, dosahují také vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb 
určených širokému spektru klientů.  - Výzkum probíhal formou simulovaného mailového dotazu 
fiktivního občana dle standardu metodiky Mystery mailing. Fiktivní podnikatel zaslal dotaz na 
danou místní samosprávu. Na základě získaných odpovědí byla vyhodnocována jejich úplnost na 
všechny položené otázky a následně rychlost odpovědi. 

Výsledky kritéria testu elektronické komunikace:  
Test elektronické komunikace v 227 českých a moravských radnic – výsledné pořadí je průměrem 
pořadí první a druhé vlny testu elektronické komunikace: 
  
TOP radnice 
Pardubického kraje – 
celorepublikové pořadí 

Pořadí v 1. 
vlně 

Pořadí v 2. 
vlně 

2. Moravská Třebová 3 21 

7. Chrudim 33 18 

8. Litomyšl 58 1 

17. Vysoké Mýto 1 79 

24. Lanškroun  37,5 55,5 

37. Hlinsko 108 15,5 
  
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Mimořádné jednání rady 1. 3. řešilo nutná výběrová řízení. 5. března rada projednala běžné 
majetkové záležitosti a nově udělila odboru majetku města pravomoc uzavírat smlouvy na 
krátkodobý - tj. do 30 dnů – pronájem tržnice. 15. března byl schválen organizační řád městského 
úřadu – což mimo jiné potvrdilo snížení počtu pracovníků města (o dva). 29. března byly schváleny 
příspěvky neziskovým organizacím, nájmy bytů a pozemků. Zamítnuta byla žádost M. Schöna o 
prodej či pronájem pozemku za účelem zřízení animálního pohřebiště.  
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Z jednání zastupitelstva města 
 
 Zastupitelstvo města mělo na zasedání 15. března  na programu zásadní bod – schválení rozpočtu 
pro rok 2010. Program dále pokračoval schválením dotace z FRB, poskytnutím příspěvků a nově 
vzniklá ulice v prostorách bývalého zahradnictví dostala jméno U Písku. Zastupitelstvo se také 
zabývalo přípravou územního plánu. 

 
 
Kultura 
 

V březnu do města zavítala Všechnopárty – zábavná talk show Karla Šípa a jeho hosta, a to 
znamenalo změnu v obvyklé nabídce kulturích služeb. Hostem byl Josef Náhlovský a představení 
sledovali diváci ve zcela přeplněné dvoraně muzea. Komentovali jsme potom pořad s pocitem, že „na 
živo“ je všechno trochu jinak, hlavní protagonista se nám jevil stísněný až unavený, ale celkově byl 
pochválen, prostě realita vypadá trochu jinak než pořad v televizi. 
Kultura v březnu nabídla sbírku filmových představení, ale to zdaleka není všechno. Duku duku  
jistě potěšil svoje fanoušky trochu alternativní nabídkou a také klasikou – programem Michal 
Prokop Trio, kterého jsme spolu s Kaderus Blues pochválili 26. 3., jen na Michala jeho příznivci 
museli čekat do pozdního večera.  Sousedské posezení připravil Kulturní dům v Boršově 7. 3. a 
setkání v rámci Mezinárodního dne dětí se uskutečnilo Na Písku 13. března. V kulturním domě 
Boršov potěšila Boršovská tančírna Bílkovy taneční školy. Morava zvala 27. března na jarní country 
večer se skupino Proč ne Band.   
Na stránkách Moravskotřeovského zpravodaje v březnu vyšlo zajímavé povídání o skupině Werglův 
(slangový výraz pro hospodu Wernera na Brněnské ul.) pjos (pes), která zahájila 2002 svoji činnost a 
v v letošním roce úspěšně reprezentuje i naše město – mimo jiné jeden z jejich zakladatelů a 
dosavadní bubeník Tomáš Kolkop je ten, kdo organizuje srpnovou zásadní kulturní akci – Fest pod 
parou (očekáváme VIII. ročník v r. 2010). 
 

Sport 
 
Hokejová sezona 09/10 pro Slovan 

Čtvrté místo v krajské lize znamená oproti loňsku zhoršení, ale nejedná se o žádný krach. Coby 
obhájci titulu krajských přeborníků a finalisté z minulého roku vstupovali do sezony hokejisté 
Slovanu. Tím pádem byla očekávání na ně kladená vysoká. Podobný výsledek se nepodařilo 
zopakovat, ale magickou hranici dělící úspěch a neúspěch, čtvrtfinále, zvládli. Slovan, na rozdíl od 
okresního konkurenta z Litomyšle, odehrál základní část stabilně a vcelku s konstantní formou. 
Vyhnul se vyloženým propadákům, nejvýše prohrál o tři branky, a to pouze ve dvou případech. Po 
celou dobu si držel pozici mezi elitní čtyřkou a hlídal si tak příznivé nasazení pro play off. V samém 
závěru měl dokonce naději atakovat příčku nejvyšší, ale soupeře z Chrudimi a Světlé neporazil. Do 
prvního kola play off vyfasoval Choceň a právě od této dvojice se čekalo to největší drama. 
Předpoklady byly beze zbytku naplněny. Třebovští nezvládli první střetnutí, v němž neudrželi 
nadějné vedení, a před odvetou měli nůž na krku. Řez od Chocně však nepřišel, neboť v nájezdech 
podržel spoluhráče gólman Petr Bureš a muselo se hrát potřetí. Dalo by se dokonce říci, že toto třetí 
čtvrtfinále bylo svým způsobem vrcholem sezony v krajské lize. Alespoň z pohledu okresního 
fanouška určitě. Obě semifinále pak skončila ve dvou zápasech a finále jakoby nikdo ani pořádně 
nezaznamenal. Uspěchané a narychlo měněné termíny znemožnily, aby měla celá soutěž skutečný 
vrchol. To v Moravské byl k vidění hokej „jako břitva“ v báječné atmosféře a šťastnější v něm byli 
domácí, kteří tak splnili základní cíl. Více radosti se ale už nedočkali, protože v semifinále nestačili 
na Světlou. Chleba se tady lámal v prvním utkání, které rozhodly nájezdy, v odvetě bylo torzo týmu 
bez šance. Zbývala možnost napravit si reputaci proti Hlinsku v sérii o bronz, ale hned úvodní 
měření sil na Vysočině (6:1) ukázalo, kdo po třetí příčce asi touží více. Slovan se aspoň ve svém 
závěrečném vystoupení důstojně rozloučil se svými příznivci, když šance, že by v odvetě minimálně 
srovnal pětibrankové manko, byla malá. 

 

http://moravskoslezske-dratovny.takeit.cz/plotove-dilce-branky-panel-euro-d-973776?28823&rtype=V&rmain=158148&ritem=973776&rclanek=6003207&rslovo=421960&showdirect=1
http://levnelyzecz.takeit.cz/jizdni-kolo-sinope-trekking-lady-torpedo-4389771?95435&rtype=V&rmain=183595&ritem=4389771&rclanek=6003207&rslovo=466848&showdirect=1
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Březen letem světem 
 

Počasí v březnu je nadále zimní, taje, ale zbytky sněhu zůstávají, 4. března slunečné, ale mrazivě bílé 
ráno. 5. března nás překvapila sněhová vánice střídaná se slunečními chvilkami, sníh vydržel celý den 
a  sněhový poprašek byl také 8.3. A to nebylo všechno -  9.3. až 13 nastaly vrcholné zimy v ČR, 11.3. 
v Moravské Třebové drobné vytrvalé sněžení. 15.3. po ránu zasněžená bílá MT, z rozhlasu jsme 
poslouchali hlášení a desítkách nehod na silnicích pardubického kraje z důvodu náledí. Od 21.3. 
nastalo časné jaro, ale ještě 24.3. jsem po cestě městem viděla hromádky sněhu.  
 
Končí telegramy, 31. březen byl v České republice posledním dne, kdy bylo možné poslat telegram. 
Pošta službu poskytovala 160 let. 
 
Zastupitelé města schválili zřízení nové ulice s názvem U Písku, která je souběžná s ulicí Jevíčskou. 
Nová ulice vznikla v souvislosti s novou výstavbou v lokalitě Jevíčská. V této souvislosti byli 
osloveni vlastníci stavebních pozemků, kteří navrhli následující názvy: Mozartova, Cimrmanova, 
Ladova, Pod Křížovým vrchem, Pod Ořechy, U Písku. Vodítkem názvu nové ulice U Písku je 
blízkost Domu armády České republiky Na Písku. 
 
Březnové noviny psaly o kyberšikaně – učitelé se s ní prý setkali rovněž na střední integrované škole 
v Moravské Třebové. Nejde pouze o šikanu mezi studenty. Žáci si mnohdy dovolí také na pedagogy. 
Podle výchovné poradkyně  se její projevy soustřeďují do silnějších slovních výrazů. Podle odborníků 
má vše kořeny ve výchově v rodině. 

U Okresního soudu ve Svitavách ve středu 17.3.od devíti hodin ráno pokračovala  kauza Ondřeje 
Rédy a jeho bývalé přítelkyně. Dívka otěhotněla, ale dítě si nechat nechtěla. Se svojí matkou proto 
vymyslely zlý scénář. Ondřejovi dívka řekla, že miminko a dala ho k adopci. Mladík se ale vše 
dozvěděl a rozhodl se o svoji dceru bojovat soudní cestou. Chce své dítě zpět, i když malá holčička již 
vyrůstá u adoptivních rodičů. Právě to je podstatou sdělovacími prostředky ostře sledované kauzy. 

Muž pobíhající jen v kalhotách a tílku zaměstnal 12. března krátce před třetí hodinou ráno policejní 
hlídku.Snažil se přelézt oplocení rozvodny vysokého napětí. Na opakované výzvy policistů vůbec 
nereagoval. Navíc byl agresivní. Opilý muž z Olomouce policistům na služebně vulgárně nadával a 
poškodil část zařízení. Lékař souhlasil s jeho převozem do protialkoholní záchytné stanice v 
Pardubicích. Kolem čtvrté hodiny ráno se po spoře oděném muži začali shánět jeho příbuzní a známí. 
Žádali o pátrání. Výtržník se totiž vytratil z jednoho baru ve městě.  
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Duben 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 

Slavnostní zahájení zámecké sezóny 

nastalo v letošním roce v sobotu 3. dubna. Pro návštěvníky byl  na nádvoří zámku připraven 
odpolední program s vystoupením dobové hudby, pohádky a kejklířského vystoupení. Déle byly 
k vidění ukázky historických řemesel, kovotepectví, hrnčířství, kovářství, a další atrakce jako kejklíři 
na chůdách nebo malování na obličej, to se opravdu podařilo a malým dětem, se to moc líbilo. Zájemci 
si mohli také vyzkoušet střelbu z luku a kuše. 

V letošním roce  se  vznikla nová nabídka pro občany Moravské Třebové a pro turisty  - přístupné 
sakrální památky města. Jde zejména o kostel Nanebevzetí Panny Marie v centru města a hřbitovní 
kostel Nalezení svatého kříže na Křížovém vrchu, včetně křížové cesty s šestnácti zastaveními. 
Součástí nabídka je  historická knihovna ve františkánském klášteře, jejíž půdorys je do tvaru 
šestiúhelníku a ve které je uloženo v krásných barokních skříních mnoho svazků nejen s duchovní 
tematikou. Všechny tyto památky budou přístupné s průvodcem denně, prohlídku je však třeba 
předem objednat a je nutná skupina nejméně 8, maximálně 40 zájemců.   

 

                          

 

ULITA 
 
Oblastní charita Moravská Třebová dne 14. dubna slavnostně otevřela novou sociálně terapeutickou  
dílnu ULITA. Posláním ST dílen Ulita v Moravské Třebové je poskytování dlouhodobé a pravidelné 
podpory dospělým lidem s mentálním postižením nebo chronickým duševním onemocněním ve 
zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Zařízení 
poslouží uživatelům formou denního pobytu ve všední dny, pomůže jim udržovat sociální vztahy a 
pracovní dovednosti, uplatňovat svá práva a začlenit se tak do běžného života ve společnosti.  

 

Soutěž Pod modrou oblohou popáté 

  
Také v letošním roce děti soutěží s výkresy vytvořenými v programu Windows.  Organizátoři soutěže 
dostali  za pět let trvání  bezmála dvanáct tisíc obrázků vytvořených v programu Malování od firmy 
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Microsoft .  Pod modrou oblohou je v Česku jediná soutěž svého druhu. Letos se jí zúčastnilo 287 
škol. Kromě škol z České republiky to jsou i tři školy z Polska, dvě ze Slovenska nebo i základní 
škola při ruském velvyslanectví v Praze. První cenou pro výherce je  notebook. Vyhodnocení soutěže 
nastane 30. 4. 2010. 

 

Městský úřad v dubnu 
 

 

S návrhem nového územního plánu města 
 
se občané mohli seznámit  od 7. dubna na webových stránkách Moravské Třebové. Jde o návrh se 
zapracovanými připomínkami a náměty vzešlými z jednání členů Výboru pro strategický rozvoj 
města a zastupitelstva města. Také občané mohou ještě uplatnit své náměty, tj. zaslat je adresu MěÚ 
na odbor výstavby a územního plánování.  

 

Ke čtyřicátému ročníku kampaně Den Země se letos připojil i odbor životního prostředí 

 radnice v Moravské Třebové. Ve snaze pomoci přírodě vyrazili úředníci k silnici směr Svitavy – 
Hřebeč, do oblasti přírodní rezervace Rohová. Na úseku v délce zhruba šesti set metrů se 
pracovníkům městského úřadu podařilo nasbírat přes dvacet pytlů odpadků, které mnohé překvapily. 
Jednalo se převážně o plastové odpady, PET lahve, obaly od pamlsků, pneumatiky, sklo, ale také 
peněženku s doklady, která byla pravděpodobně někomu odcizena. Zároveň bylo toto množství 
odpadu nepříjemným překvapením a zjištěním, že okolní příroda pro mnohé z nás nic neznamená. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města na svém zasedání 12. 4. 2010 projednala obvyklé záležitosti města, zejména z oblasti 
majetku, výběrových řízení a příspěvků.  

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo se sešlo 19. dubna a vedle projednání   záležitostí prodejů a pronájmů nemovitého 
majetku schválilo například poskytnutí dotací z fondu rozvoje bydlení v požadovaném rozsahu, 
příspěvky z rozpočtu města na opravy nemovitých kulturních památek v roce 2010 a rozdělení 
interního grantu Zdravého města a agendy 21.  

 
 
Kultura 
 

Patnáctý ročník Dnů slovenské kultury  

se konal od čtvrtka 22. 4. do pondělí 26. 4. a tradičně znamenal den s partnerským městem, včetně 
očekávaného amatérského divadla, květinovou show, hudbu i živé šachy jako úplnou novinku...  

Z programu:  

 čtvrtek: Slavnostní zahájení festivalu  – Edita Moravská vystoupení slovenské Edit Piaf 
/dvorana/ 

 pátek: Den s partnerským městem Banská Štiavnica (Král Šašek dětské představení 
slovenského mima Vlado Kulíška/kinosál/, TEXASKY – dětský taneční soubor /dvorana /, 
Sokolnická skupina sv. Bavona – ukázky sokolnictví /park u muzea/, Umělecká řemesla – 
bánskoštiavničtí soudkaři a další, Vernisáž výstavy fotografií /dvorana/  – TEXASKY – 
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dětský taneční soubor /dvorana/, PARADAJZ PIKČR – divadelní představení 
banskoštiavnického ochotnického souboru s názvem: Tenkrát na záchode aneb prvý štiavnický 
splachovací western/kinosál/, HORKÝŽE SLÍŽE – koncert slovenské skupiny /DUKU 
DUKU/.  

 sobota: „Živé šachy“ – šach jak ho neznáte. Živé šachové figury v plné zbroji ve středověkých 
soubojích na život a smrt, při kterých Vám bude tuhnout krev v žilách. Poprvé v Moravské 
Třebové – banskoštiavnický soubor /nádvoří zámku/, Koncert Elišky Weissové – operní 
pěvkyně /stálý host opery národního divadla/ a moravskotřebovská rodačka /dvorana/.  

 neděle: Česko-slovenská květinová show ve spolupráci s květinovým studiem Věra 
Weinlichová, kytkou květinové show 2010 je karafiát 

 pondělí: NO NAME – koncert populární slovenské skupiny /dvorana muzea/ 

Živé šachy oživily zámek poprvé v sobotu 24. dubna. Na černobílé hrací ploše došlo k soubojům, ke 
střelbě i k otravě. Hráči z Banské Štiavnice přivezli netradiční představení do Moravské Třebové 
vůbec poprvé v historii festivalu Dny slovenské kultury. Na šachovnici se proti sobě postavili bílí 
proti černým neboli žlutí proti fialovým. Ve středověkých kostýmech lidé poznávali pěšce, střelce, 
krále i dámu. Oživlé figury sehrály  historickou šachovou partii z roku 1987, kdy se proti sobě 
posadili dva ruští velmistři Anatolij Karpov a Garri Kasparov. Hráli tehdy o titul mistra světa. 
Zájem diváků byl velký, počasí akci přálo. Samotná hra se oproti avizovanému začátku opozdila – 
diváky, hlavně děti, však zaujal i doprovodný program, například přelet dravců nízko nad 
statečnými dětmi na hrací ploše...  Živé šachy vznikly v Banské Štiavnici před šesti lety. 

Květinová show slavila v roce 2010 páté výročí. Minulé ročníky byly ve znamení růží a lilií. V 
letošním roce se stal květinou akce karafiát, organizátoři uvedli, že chtějí rehabilitovat tuto krásnou 
květinu v očích veřejnosti. Tématem pátého ročníku „Květina – dobrý společník“. Špičkoví floristé 
z Čech a ze Slovenska představili divákům klasické a trendové kytice nejen k významným životním 
událostem, ale také jako každodenní nepostradatelnou součást lidského života s důrazem na 
vytvoření nálady a atmosféry v interiéru pomocí druhové rozmanitosti a barevné škály květin. Dále 
ukázali návštěvníkům také květinové aranžmá do interiéru, jako výrazový prvek moderní 
architektury, designu a zdravého životního stylu. Nechyběla ukázka květinových  šperků, které 
dokáží ozvláštnit naši domácí párty, oslavu, životní jubilea nebo společenskou událost. Lze jimi 
vytvořit tu správnou atmosféru pro lepší zážitek. Hlavním hostem večera byl jeden z nejlepších 
slovenských floristů současnosti Ivan Bednárik. Je vítězem posledního mistrovství Slovenska, vítěz 
Děčínské kotvy a několikanásobný vítěz floristických soutěží na výstavě květin Flóra Bratislava. . 
Mezi českými zástupci je na místě  vyzvednout ing. Marii Bittnerovou, absolventku Zahradnické 
fakulty MZLU v Brně, která se v současné době věnuje floristické praxi zaměřené právě na 
interiérovou tvorbu a pořádání odborných kurzů a školení. Nechyběli  i další přední floristé jako 
Slávek Rabušic, který je stálicí květinové show a nedílnou součástí organizačního týmu. Dále Jan 
Komzák z Prahy, který v Moravské Třebové  při svém posledním vystoupení před dvěma lety 
zanechal velmi dobrý dojen nejen jako skvělý florista, ale také jako výborný bavič.  Záštitu nad 
květinovou show převzal hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Jedna z akcí Dnů slovenské 
kultury si však vysloužila i kritiku – z dotazu na internetových stránkách města cituji: „..., rád bych 
poděkoval za účast No Name na Dnech slovenské kultury, ale rád bych poprosil pořadatele, zda by 
ještě nezvážili místo konání koncertu. Při kdysi prvním vystoupení v MT bylo děsivé nejen místo 
konání v muzeu, ale hlavně to, že na rockovém koncertu byly narovnaný židle v hledišti jako by měl 
vystoupit samotný Karel Gott pro místní důchodce. Podotýkám, že i sama kapela z toho byla lehce 
rozčarovaná…šlo by s tímhle něco udělat?...  a připojuji odpověď: „... co se týká místa pro pořádání 
koncertů, nemají v současnosti Kulturní služby na výběr. Není žádným tajemstvím, že dvorana 
muzea není bohužel ideálním prostorem pro pořádání obdobných akcí. Pokud jde o uspořádání 
hlediště, buď na stání nebo na sezení, zvažovali jsme obě varianty. Každá měla své pro a proti a bylo 
také jasné, že se nezavděčíme všem. Nakonec jsme se rozhodli pro variantu s židlemi. Prostor muzea 
i samotná kapela není pro teenagery a věkově podobnou skupinu lidí tolik atraktivní. Svědčí o tom 
už zahájený předprodej lístků, většina zájemců jsou lidé střední generace. A měnit podmínky v době, 
kdy je už prodána polovina kapacity sálu, už dost dobře nejde. Mgr. Jindřich Kos,zástupce ředitele 
Kulturních služeb města Moravská Třebová.“  Dodávám, že koncert proběhl v pohodě a za zcela 
vyprodaného hlediště – ale s tazatelem souhlasili i mnozí návštěvníci koncertu. Sedět na židlích 
nebylo to pravé... 
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Jógový ples,  

a to již tradiční 7. ročník, se konal v pátek 9. dubna 2010  v malé tělocvičně ZŠ na ul. Čs. armády. 
Na programu byla jógová rozcvička, čínské cvičení Falung Gong (příliv energie, očista těla i mysli, 
harmonizace) s cvičitelkou Vlaďkou Maškovou z Poličky, krátká přednáška Mirka Křižana 
z ašramu Dolní Čermná na téma „DHARMA“ – nejvyšší zákon Vesmíru a jeho zásadní vliv na život 
člověka a zpěv manter a bhadžanů s doprovodnou kapelou ašramu Dolní Čermná. Sami účastníci 
zajistili vegetariánské pochoutky – slané i sladké, čaje jako obvykle paní Jana Horáčková.  

  

Filipojakubská noc na zámku 
 
V pátek 30. dubna na den pálení čarodějnic si mohli zájemci vychutnat strašidelný večer při  speciální 
noční prohlídce expozice Středověké mučírny a Pokladů Moravské Třebové na moravskotřebovském 
zámku. Tyto dva prohlídkové okruhy byly poprvé otevřeny ve večerních hodinách. Cílem bylo 
představit návštěvníkům zámek v jeho podmanivé noční kráse.  Průvodci v dobových kostýmech 
přivítali odvážlivce s loučí v ruce a provedli je po tajemných zákoutích renesančního zámku. Svoji 
odvahu mohli zájemci vyzkoušet ve středověké mučírně. Na nádvoří uviděli skutečný rej čarodějnic, 
domácích i přespolních. Pro děti bylo připraveno čarodějnické představení v podání 
moravskotřebovských ochotníků. Čas prohlídek byl naplánován od 21 do 24 hodin. 
 
 

Sport 

Vandr skrz maló Hanó 

Klub českých turistů TJ Slovan Moravská Třebová pozval v letošním roce  k účasti na 43. ročníku 
turistického a dálkového pochodu a cykloturistické jízdy   v sobotu 10. dubna 2010. K dispozici byly 
tradičně pěší trasy v délkách pochodů na 13, 22, 32 a 42 km a trasa vycházky v délce 6 km pro rodiče 
s dětmi do 7 roků, na které budou soutěže, hry a možnost opékat v Pekle buřty. Nechyběla cyklotrasa 
na cca 50 kilometrů s terénními úseky. Obě trasy opět vedly na zříceninu hradu Cimburk nad 
Městečkem Trnávkou. Cíl byl na zámku v Moravské Třebové, kde každý účastník pochodu či jízdy 
obdržel (po 35 letech nový!) pamětní list i samolepky s motivem rozhledny Pastýřka. Nejmladšímu 
účastníkovi byly asi tři roky. V krosně na zádech rodičů statečně odolával i chvilkovému přívalu 
krup. I nejstarší, pětasedmdesátiletí, účastníci zdolávali terén jako zamlada. 

 

Rregion, svět 

Starém Městě otevřeli nový sportovní areál 

V sobotu 17. dubna měli ve Starém Městě na Moravskotřebovsku důvod k veliké radosti. Za účasti 
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka, jeho náměstka Romana Línka a radního Petra Šilara 
tu slavnostně otevřeli nový sportovní areál. Projekt financovaný z Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Severovýchod v celkové hodnotě převyšující 18 milionů korun byl 
zahájen v roce 2008. „Atmosféra při otevření sportovního areálu jasně nasvědčovala tomu, že 
obyvatelé Starého Města a okolních obcí budou rádi a často sportoviště využívat, a to nejen děti, ale 
zcela jistě i jejich rodiče. Je potěšující, že se Evropská unie podepsala na tváři regionu tak milým 
rukopisem,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Součástí nově vybudovaného sportoviště jsou 
fotbalové hřiště s umělým zavlažováním, víceúčelové hřiště s umělým osvětlením pro tenis, volejbal a 
míčové hry, cvičná plocha pro tenis, doskočiště pro skok do dálky, minigolf, dětský koutek, plocha pro 
petanque a v neposlední řadě i fotbalové kabiny s možností občerstvení. 

 

Na polské ambasádě podepsal hejtman kondolenci 

Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek se podepsal ve středu 14. dubna do kondolenční listiny 
na Polském velvyslanectví. Vyjádřil upřímnou soustrast polským občanům v souvislosti s leteckým 
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neštěstím 10. dubna, při němž zahynul zahynul prezident Lech Kaczyński s manželkou a političtí a 
vojenští představitelé republiky včetně zástupců rodin postižených katyňskou tragédií (96 obětí. 
letecké neštěstí na Ukrajině).  

 
Duben letem světem 

Počasí: velikonoce (velikonoční pondělí 5. 4.) překvapily pěknou sobotou a nedělí, v pondělí podle 
předpovědi cca 8 až 10 st., déšť a zamračeno. Následoval  7.4. silnější ranní mráz , proměnlivé počasí 
na vandr 10.4., velmi chladno 11.4.,  pár dní přeháněk a  příjemný jarní víkend 17. a 18. 4. V 
poslední  dubnové dekádě poměrně slunečno a teplo.  
 

Zrušena byla zkouška sirén, která patří dlouhodobě k poledni první středy v měsíci. S ohledem na 
přípravy setkání amerického prezidenta Baracka Obamy a jeho ruského partnera Dmitrije 
Medveděva v Praze byla dne 7. dubna bez náhrady zrušena na celém území České republiky tzv. 
zkouška jednotného systému varování a vyrozumění.  
 
S trochou nostalgie je na místě zopakovat, že ode dne 1. dubna 2010 se nám nepodaří v České 
republice poslat  telegramy.  Česká pošta zrušila službu telegramy k 31. 3. 2010.    
 

Vzhledem k pokračujícím pracím na dostavbě zimního stadionu a okolních parkovacích plochách bylo 
nutné v průběhu dubna a května k omezení silničního provozu (uzavírky) tak, aby mohly být práce 
na odstavných plochách dokončeny do měsíce května a sloužit pro další sezónu aquaparku. (A 
s odstupem času tj. v létě byly  nově vybudované odstavné plochy podél silnice pochváleny a hojně 
využívány.)  
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Květen 2010 
 
 

Události ve městě 
 

Dotační prostředky a jejich použití 

Město se zapojilo do programu Podpora regenerace panelových sídlišť. Žádost o dotaci byla úspěšná a 
město získalo čtyři miliony korun. Peníze jsou určeny  na čtvrtou etapu regenerace panelového 
sídliště Západní, jedná se např. o Jiráskovu ulici, kde jsou plánována nová parkovací místa. V plánu 
je oprava chodníků a veřejného osvětlení. Z městského rozpočtu bude proinvestováno dalších čtyři 
miliony korun. O připravované  regeneraci Jiráskovy ulice občané diskutovali v pondělí 10. května v 
patnáct hodin na městském úřadu v Olomoucké ulici. kde pracovníci investičního a regionálního 
odboru připravili veřejnou prezentaci investiční akce. Na dotazy odpověděl také projektant. 

Dotační prostředky obdrželo město také  nabídku státní finanční podporu z Programu regenerace pro 
rok 2010 ve výši 2.040.000 Kč. Jedná se o nejvyšší finanční podporu z celé České republiky. 
V loňském roce o tuto podporu požádali 2 soukromí vlastníci kulturních památek a 4 objekty 
v majetku Společenství vlastníků bytových jednotek. Podklady pro úplné vyřízení žádosti podalo 
5 žadatelů, jeden vlastník převedl žádost na rok 2011. Z těchto finančních prostředků město navrhlo 
obnovu 6 památkově chráněných objektů ve vlastnictví města, 4 objektů v majetku Společenství 
vlastníků jednotek  a 1 objekt ve vlastnictví soukromého majitele, v souladu se schváleným rozpočtem 
města a jeho investičních aktivit. 
 
 
Holandské dny v MT ve dnech 13. – 16. května 2010  
  
V Moravské Třebové proběhly "Holandské dny", které nabídly   "ochutnávku"  Holandska.  Město již 
18 let spolupracuje se svým holandským partnerským městem Vlaardingen na mnoha společných 
projektech, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcích. Ve dnech 13. - 14. května mohli občané i 
návštěvníci města ochutnat pravé holandské a vlaardingenské speciality během poledních menu, které 
pro Třebovskou restauraci a restauraci Excalibur sestavili holandští kuchaři. V sobotu 15.5. pak na 
zámku pekl pravý holandský pekař tradiční vafle a "ocelové" sušenky. Bylo také možno ochutnat 
pravý vlaardingenský likér nebo nakládané sledě (herinky), kterými se Vlaardingen jako kdysi 
tradiční rybářské město proslavil po celém Holandsku. Vše servírovaly dámy oděné v tradičních 
bohatě zdobených vlaardingenských krojích. Jako důkaz proniknuvšího skotského vlivu pak 
vystoupil holandský dudák, člen Amsterdamského dudáckého sboru se svou sólovou kreací.  
 
Bohužel setkání na zámku  nepřálo počasí. Kvůli počasí také byla zrušena obvyklá akce, která měla 
proběhnout souběžně na nádvoří zámku - festival Zabíjačka aneb Jak bývalo veselo na zámku i 
v podzámčí, podrobněji níže a to ovlivnilo i holandské dny. 
 

Strážníci ve Třebové zachránili lidský život 

Strážníci přijali  jeden květnový večer oznámení o muži, který chce skočit z mostu.  Okamžitě vyjeli 
na most vedoucí nad Anenským údolím. Těsně před příjezdem na místo však přijali další telefonát. 
Tentokrát však z mostu vedoucího nad silnicí I/35 na ulici Jevíčská.Odtud volal muž, který držel za 
oděv na ramenou druhého muže, který stál za zábradlím mostu. Chystal se ke skoku pod jedoucí 
automobil. Strážníci projíždějící silnicí nad Anenským údolím proto okolí v rychlosti zkontrolovali a 
okamžitě se vydali na most v Jevíčské ulici. Strážníci neváhali, přiběhli k zábradlí a odhodlaného 
muže ke skoku chytili za oděv. Po krátké rozpravě zjistili, že muž se nachází v těžké životní situaci, 
kterou se rozhodl řešit sebevraždou. Policisté se s určitým rizikem dostali přes zábradlí, kde nakonec 
sebevraha chytili za nohy a přehodili zpět na vozovku mostu. Jelikož hlídka Policie ČR a posádka 
rychlé záchranné služby z Moravské Třebové vyjely k dopravní nehodě, muže nakonec museli 
strážníci sami přepravit až na psychiatrické oddělení Svitavské nemocnice.  
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Žáci základních škol soutěžili v právních znalostech 
 
Moravskotřebovští strážníci připravili pro žáky osmých a devátých tříd základních škol v rámci 
prevence kriminality soutěž „Právo pro každý den“, která se konala 18. května.  Děti ze Základní 
školy Čs. armády a Palackého měly za úkol odpovědět na dvacet písemných otázek z oblasti trestního 
a rodinného práva a dalších právních norem. Dále musely vyhodnotit tři ukázky ze záznamu 
kamerového systému městské policie, z kterých posuzovaly, zda se jedná či nejedná o dopraní 
přestupek nebo trestný čin. Úkolem poslední částí bylo odpovědět na osm otázek ze stejné oblasti 
jako v písemné části. Žáci podle organizátorů prokázali výborné znalosti.  Vítězem prvního ročníku 
soutěže „Právo pro každý den“ se stalo družstvo Základní školy Palackého, které si odneslo pohár a 
cyklistické přilby. Druhé družstvo pak dostalo upomínkové předměty města Moravská Třebová.  
Městská policie plánuje pro příští roky soutěž rozšířit i mezi žáky ze škol regionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. 
 
 

Ze zasedání rady města 

 

Rada města zasedala v měsíci květnu ve dvou termínech, jednáno bylo o nájmech nemovitostí 
v majetku města, 3. 5. rada také  vyhlásila výběrové řízení na regeneraci panelového sídliště Západní, 
rekonstrukci ulice Jiráskova, jedná se o IV. etapu sídliště. Dále byly předmětem jednání terénní 
úpravy dvorních traktů nám. T. G. Masaryka – západ. Radní projednali přípravu problematické a 
nutné rekonstrukce mateřské školy Jiráskova, zaměřili se na možnou etapizaci oprav. Rada města 
dne 24. 5. schválila nový vnitřní předpis – zásady pro použití městského kamerového dohlížecího 
systému. Schválila také přestěhování nájemníků z domu na ul. Zámecká 1a – tak, aby tento 
zchátralý dům mohl být vhodným způsobem rekonstruován, ať už městem nebo jiným majitelem.  

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci květnu nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 

Hudební festival Moravskotřebovské arkády 2010 

Ve dnech 22. a 23. května 2010 se uskutečnil jubilejní 10. ročník hudebního festivalu a nesoutěžní 
přehlídky pěveckých sborů „Moravskotřebovské arkády 2010“. Tradičně byla organizátorem  
Základní umělecká škola Moravská Třebová ve spolupráci s občanským sdružením Fermáta 
Moravská Třebová. Zúčastnily se pěvecké sbory dětské, mládežnické a dospělé. - Součástí festivalu 
byla přehlídka Výtvarný svět na zámku.  

Snahou letošního festivalu bylo nabídnout pestřejší program, než v předchozím období. Sobota 22. 5. 
byla věnována hudbě, ale nikoliv té sborové. Z programu: 

 15.30 – 15.40 – Zahájení festivalu 
 15.40 – 16.30 – dechovka Pálavanka 
 17.00 – 17.45 – symfonický dechový orchestr Harmonie Šternberk 
 18.30 – 19.15 – cimbálová muzika Včelaran 
 20.00 – 20.45 – Iva Frühlingová 
 21.30 – 22.30 – rocková opera Oidipus Tyranus 
 23.00 – 24.00 – skupina bicích nástrojů Jumping Drums 

Počasí venkovní akci nepřálo, bylo chladno a chvílemi pršelo, ale příznivců dobré hudby se sešlo na 
nádvoří zámku dost. Chodili se ohřát na (původně) VIP akci v prostorách umělecké školy – tam se o 
zábavu starali muzikanti z Včelaranu a nezpívali sami. Vypadalo hezky když se sešli v jedné 
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místnosti muzikanti Včelaranu a nepřehlédnutelní zpěváci rockové opery, kteří se přišli na pozvání 
posilnit před vystoupením. 

 10:00 – 11.30 Festival duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie (8 sborů) 
 10:00 – 10:05 zahájení 
 10:05 – 10:20 Janáček Boskovice 
 10:20 – 10:35 Svatojánský chrámový sbor Svitávka 
 10:35 – 10:50 Columbella Praha 5 – Radotín 
 10:50 – 11:05 Lašský smíšený pěvecký sbor Baška 
 11:05 – 11:20 DPS Cantella Hradec Králové 
 11:20 – 11:35 KS Boni discipuli Brno 
 11:35 – 11:50 Vokální Harmonie Hradec Králové 
 11:50 – 12:05 Cantus feminae Nechanice 
 13:30 – 17:30 Odpolední festivalová přehlídka na nádvoří zámku (16 sborů)  

o 13:30 – 13:40 slavnostní fanfáry, úvodní slovo 
o 13:40 – 13:55 Žabky ze studánky Anenská Studánka 
o 13:55 – 14:10 Columbella Praha 
o 14:10 – 14:25 Lašský smíšený pěvecký sbor Baška 
o 14:25 – 14:40 DPS Hlásek Havířov – Město 
o 14:40 – 14:55 Cantus feminae Nechanice 
o 14:55 – 15:10 DPS Skřivánek Havířov – Podlesí 
o 15:10 – 15:25 DPS Cantella Hradec Králové 
o 15:25 – 15:40 Vokální Harmonie Hradec Králové 
o 15:40 – 15:55 DPS Fringilla Praha 8 
o 15:55 – 16:10 DPS Skřivánek Suchdol nad Odrou 
o 16:10 – 16:25 DPS ZUŠ Fr. Sušila Rousínov 
o 16:25 – 16:40 DPS Viola Žamberk 
o 16:40 – 16:55 Octiēs Brno 
o 16:55 – 17:10 K dur Kuřim 
o 17:10 – 17:25 Fermáta Moravská Třebová 
o 17:25 – 17:40 KS Boni discipuli Brno 

  

Výstava v zámecké galerii: PROLÍNÁNÍ 

Ve dnech 2. – 15. května 2010 se v zámecké galerii uskutečnila výstava spřátelených výtvarníků 
z Moravskotřebovska a Letovicka s názvem Prolínání. Vernisáž výstavy se konala v sobotu 
2. května ve 14.00 hodin. Ukázalo se, že i v tento den není problém zaplnit výstavní sál příznivci 
vystavovaného umění. Zahájila folková skupina „Staré železo“ pod vedením Fr. Václavka 
z Jaroměřic (kterému zdatně pomáhali dva velmi mladí členové „Starého železa“). Atmosféru 
dokreslily zhudebněné verše jednoho z vystavujících umělců Petra Bernarda. 

Vystavující: 

 Jana Trantírková (Moravská Třebová) – fusingové sklo, osvětlovací tělesa 
 Jana Hejlová (Vranová u Letovic) – malba samet 
 Petr Bernard (Letovice) – olejomalby 
 Josef Langer (Brno) – akryly 
 Libuše Müllerová (Bystré u Poličky) – pastely 

 

 

V květnu byl také plánován festival Lidová zabíjačka aneb Jak bývalo veselo na zámku a podzámčí. 
Akce byla plánována na sobotu  15. května a to spolu s kulturní programem „Poslušně hlásím, že 
jsem zde“,  tedy s návštěvou Švejka a v duchu švejkovského humoru. Z důvodu nepříznivého pořadí 
byla tzv. Švejkova merenda zrušena. Ukázalo se, že tak rychlé  zrušení není to pravé – zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že ve městě byla početná delegace z Vlaardingenu, která na zámeckém 
nádvoří měla také program – vydrželi, s minimem hostů z Moravské Třebové. „Rychlé rušení akcí“ 
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pak projednalo vedení města s vedoucím zámku, s výsledkem, že ze dne na den akce zásadního 
významu prostě rušit nelze. 
 
 

 
V baru Poštovka na Poštovní ulici měli zájemci možnost  v pátek 14. května povídat si s Pepou 
Nosem -  o józe, o jeho cestě k poznání. Setkání bylo  proložené písničkami tématicky k relaxaci. Pepa 
Nos je zajímavá osobnost, nejen jogín, folkový zpěvák, skladatel, textař, herec a zedník, je to zkrátka 
člověk, kterého stálo za to si  poslechnout. 
 
 

Nová expozice štítků na hole na zámku  
 
Od května tohoto roku je na zámku v Moravské Třebové otevřena první česká expozice historických 
štítků na turistickou hůl. Celá vystavená sbírka obsahuje přes 1000 štítků na hůl ze sbírky pana 
Milana Blahy. Převážná část sbírky se datuje do meziválečného období a k vidění je zde mnoho 
unikátních štítků zobrazujících oblíbená turistická místa České republiky, která jsou dnes již 
zapomenuta, či přestavěna do modernější podoby. Část sbírky obsahuje i štítky slovenské a německé. 
Expozice (vstup zdarma) je umístěna v prodejně suvenýrů na zámku. 
  

 
 

Sport - region 
 

Dětřichovský memoriál 

K uctění památky obětí druhé světové války se v sobotu vydali sportovci na zhruba 
osmikilometrovou trať Dětřichovského memoriálu. Uctili oběti koncentračního tábora v 
Dětřichově u Moravské Třebové, kde byla porodnice.  Letos se běh pro zdraví konal již po 
pětatřicáté. Na start se v deštivém počasí postavilo téměř šedesát závodníků. Pětatřicet z nich bylo 
ze svitavského okresu. Nejmladším sportovcem, který běžel s otcem, byl jedenáctiletý Tomáš Vorba z 
Moravské Třebové. Trasu z Dětřichova do Moravské Třebové zvládl za 41.38 minut. Na Malý 
Dětřichovský memoriál, který se konal na náměstí v Moravské Třebové, vyběhly také malé a starší 
děti. V dětřichovském táboře žily před porodem mladé ženy nasazené na práci. Zde také rodily, ale ne 
všechny děti přežily. Za dobu existence tábora zde zemřelo podle dochovaných pramenů celkem 206 
dětí z celkového počtu 636 narozených. Dodnes jsou podle starosty Jiřího Kvapila v místech tábora 
patrné pozůstatky staveb. Lidé zde musí dávat pozor třeba na zbytky vedení kanalizace. 

 
Současně se uskutečnil v ulicích města ne příliš propagovaný   orientační běh se zásadní účastí běžců 
z různých města, který znamenal , zmatek ve vnitřním městě i na zámku, kde byly umístěny kontroly 
orientačních běžců. 
 

 
Květen letem světem 
 
Počasí: začátkem první dekády bylo deštivo, následovala celkem pěkná neděle (překvapení oproti 
předpovědi) 9.5. a potom  vlhko a teplo 10. a 11. – „zmrzlí“ byli  nahrazení „mokrými“. V polovině 
měsíce bylo velmi chladno, přibližně cca 8 stupňů i přes den. Hodně prší, došlo k povodním na 
Moravě (včetně Troubek, kde mají v paměti povodně z roku  1997), které kulminují 18. a 19. května.  
I konec května byl chladný a mokrý – v neděli 30. května hrozily  opět přívalové deště i u nás, 
zásadní problémy nenastaly. Platí, že v květnu průměrné denní teploty byly  pod dlouhodobým 
normálem, odpovídaly část měsíce  tak přibližně polovině dubna.  
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Přísaha 4. ročníků žáků vojenské školy byla také akcí měsíce května a znamenala 13. května  pochod 
žáků městem a okolo náměstí za doprovodu Vojenské hudby Olomouc a ve večerních hodinách  
podepsání textu přísahy žáky 4. ročníků na zámku. 

 

V měsíci květnu jsme si v regionálním tisku mohli přečíst o výročí skautingu v Moravské Třebové a 
mám za to, že by bylo škoda text autora nezaznamenat, proto z Novin Svitavska cituji: 

Sedmdesát pět let skautingu v M. Třebové 
 

                  

Na obrázku májový pohled na skautskou základnu – Kvíčalu (pohled od chaty na hřiště) 

 

První skautský oddíl byl založen v lednu 1935 v českém menšinovém prostředí Státního vojenského 
reformního reálného gymnázia. Důvody byly nasnadě. Samotná Moravská Třebová byla až do 
poválečného odsunu většinově německým městem. Proto bylo zvoleno netradiční řešení, na němž 
spolupracovalo vedení Junáka s ministerstvem národní obrany. Výsledkem byl skautský oddíl, počtem 
členů spíše středisko, sestávající ze studentů gymnázia. Ve vedení oddílu stáli štábní kapitáni – 
vychovatelé, kteří v srpnu 1936 absolvovali skautskou lesní školu v Třebechovicích pod Orebem. 
Kromě velitele gymnázia plukovníka Novotného se jí zúčastnilo deset dalších důstojníků. Duší 
oddílu byl štábní kapitán Prášil, který spolu s manželkou zorganizoval i tři letní skautské tábory. V 
letech 1936 a 1938 u Velkých Karlovic v Beskydech a v roce 1937 spolu s jevíčskými skauty nedaleko 
Velkých Opatovic. Oddíl sdružoval zpočátku pětačtyřicet, později až sto chlapů, kteří byli rozděleni 
do čtyř družin Kamzíků, Lišek, Medvědů a Sov. V srpnu 1936 navštívil moravskotřebovské skauty 
zakladatel a vůdce Junáka Antonín Benjamin Svojsík, aby se přesvědčil, jak se netradiční forma 
skautingu rozvíjí. Oddíl existoval až do podzimu 1938, kdy byli studenti i učitelé nuceni Moravskou 
Třebovou za dramatických okolností opustit. Na konci září, po podpisu Mnichovské dohody, 
zaútočili na areál školy místní henleinovci. Jak po letech vzpomínal přímý účastník událostí, šlo bez 
nadsázky o život. V říjnu bylo město obsazeno německou armádou a připojeno, tak jako většina 
okolních obcí tehdejšího Hřebečska, k nacistické Třetí říši. 

Jak si možná vzpomenou návštěvníci výstavy k pětašedesáti letům skautingu v Moravské Třebové, 
přístupné během října 2000 v prostorách moravskotřebovského zámku, byly zde k vidění i fotografie 
členů německého hnutí Wandervögel pochodujících městem, z roku 1933. Na popiskách pod 
fotografiemi stálo, že jde o německé skauty. Snahy posunout historii moravskotřebovského skautingu 
před polovinu třicátých let poukazem na činnost této mládežnické organizace však nemohou uspět. 

http://hrave-aukce.takeit.cz/aukce-ktera-vas-bude-bavit-8229539?375747&rtype=V&rmain=7152418&ritem=8229539&rclanek=6432333&rslovo=430425&showdirect=1
http://hot-economy.takeit.cz/dohled-nad-cinnosti-klienta-3773851?17929&rtype=V&rmain=0&ritem=3773851&rclanek=6432333&rslovo=421630&showdirect=1
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Hnutí Wandervögel (Tažní ptáci), u jehož zrodu stál moravskotřebovský rodák Walter Hensel 
(vlastním jménem Julius Janiczek), bylo vystavěno na jiných principech než skauting. Společný jim 
byl návrat k přírodě, touha po dobrodružství, úcta ke svobodě. Podobnost nacházíme i v důrazu na 
vlastenectví, které však u wandervögelů záhy sklouzlo k velkoněmeckému nacionalismu. Přitom 
zpočátku šlo, jako v případě českého Junáka, o uskupení víceméně apolitické. Ke změně došlo už po 
první světové válce. V roce 1933, kdy politickou moc v Německu uzurpovali Hitlerovi příznivci, se 
hnutí začlenilo do jednotné mládežnické organizace Hitlerjugend. 

Po válce... 

Obnovení skautingu v Moravské Třebové po druhé světové válce bylo obtížné. Nebylo na čem stavět. 
V letech 1946 až 1947 došlo ve městě k totální výměně obyvatelstva. Němci byli odsunuti, na jejich 
místo přicházeli osídlenci z českého vnitrozemí, především z Boskovicka, Prostějovska a Vyškovska, 
kteří si zde teprve začínali budovat svou novou existenci. Mezi nimi bylo i několik předválečných 
činovníků Junáka, kteří se přihlásili k práci pro skautské hnutí. Prvotní iniciativy se chopil Rudolf 
Veselý. V polovině července 1945 svolal schůzku, které se zúčastnili Svoboda, Novotný, Drlík, 
Kubín, Kolínský, Ebner, Korec a Hanzal. Výsledkem bylo rozhodnutí obnovit v Moravské Třebové 
skauting a vybudovat skautské středisko. Scházelo skoro vše, vybavení, klubovny, kroje, 
nejdůležitější však bylo získat děti, které by měly o činnost zájem. To se nakonec ukázalo jako 
relativně nejsnazší. Asi po měsíci, ke konci srpna, se sešla středisková rada znovu, děti byly rozděleny 
do oddílů a družin a zvoleno bylo nové vedení střediska. Jeho vůdcem se stal Jaroslav Hanzal, který 
nahradil dosavadního střediskového vedoucího Svobodu. S nejmladší věkovou kategorií, vlčaty, 
začali pracovat Svoboda a Zaraboch, s junáky Getzl, Kubín, Novotný a Kobylka, s rovery Drlík a 
Hanzal. Dívčí oddíl vedla Škodová, kterou na počátku roku 1946 vystřídala Libuše Bílková. 
Koncem roku 1945, kdy proběhla první registrace, mělo moravskotřebovské středisko téměř sto členů. 
Středisku se podařilo získat klubovnu v Piaristické ulici. Zvolna se rozbíhala běžná oddílová a 
družinová činnost, byly plněny nováčkovské zkoušky, skládány skautské sliby. Pro rádce a činovníky 
byl uspořádán rádcovský a vůdcovský kurz. V místním podniku Hedva bylo zajištěno jednotné 
krojové vybavení členů střediska. Moravskotřebovští skauti začali být vidět v ulicích města, účastnili 
se nejrůznějších veřejných akcí. V červnu 1946, v rámci takzvaných Dnů dětské radosti, proběhla 
úspěšná propagace střediska. V areálu místního sportovního klubu byl postaven vzorový skautský 
tábor a skauti se zúčastnili též průvodu městem, který přitahoval značnou pozornost. Už tehdy se 
však v chodu střediska začaly objevovat trhliny. 

Obtíže, se kterými se museli moravskotřebovští skauti v poválečném období vyrovnávat, měly několik 
příčin. 

Skautské hnutí nemělo ve městě na co navazovat, oddíl, který existoval ve třicátých letech na 
Státním vojenském reformním reálném gymnáziu zanikl na podzim 1938 a po válce obnoven nebyl. V 
poválečných letech docházelo v řadách nových obyvatel města k velké fluktuaci, lidé přicházeli a zase 
odcházeli, což se negativně odráželo v činnosti moravskotřebovského střediska i celého okrsku. V 
torzovitě dochovaných materiálech nacházíme několik dopisů, ve kterých jejich pisatelé, většinou 
vůdci venkovských oddílů, okrskovému veliteli Jaroslavu Hanzalovi oznamují, že odcházejí ze svého 
současného působiště jinam. Každá taková změna znamenala bezprostřední ohrožení existence 
těchto oddílů. Zkušených skautských činovníků bylo málo a mladší členové se na vůdcovskou dráhu 
teprve připravovali. 

Naplňování skautské výchovy komplikovala také nelehká ekonomická a sociální situace nově 
příchozích obyvatel. Pokud šlo o vybavení, podstatnou část se podařilo zajistit z materiálu 
zabaveného německým organizacím. Zásluhu na tom měl střediskový vůdce Hanzal, který v té době 
pracoval na Okresním národním výboru. Horší to bylo s finančními prostředky. Vedoucí dívčího 
oddílu Libuše Bílková vzpomínala, že část rodičů si myslela, že skautské středisko bude jejich dětem 
hradit veškeré náklady spojené se skautováním. Kromě toho byli i rodiče, kteří si takové finanční 
výdaje jednoduše nemohli dovolit. Proto se nekonaly letní skautské tábory, ale jen výlety do okolí, 
které nebyly tak finančně náročné. V září 1946 se například uskutečnila dvoudenní výprava na 
Cimburk nad Městečkem Trnávkou, spojená s přenocováním, které se zúčastnily oba kmeny. Dívky 
strávily noc ve vsi a chlapci ve stanech pod hradem. Večer se konal táborový oheň se spoustou scének 
a písniček, předčasně ukončený velkou průtrží mračen. V dalších měsících proběhlo podobných akcí 
ještě několik. V lednu 1947 uspořádal moravskotřebovský okrsek terénní pochod do lesů u Předního 

http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/biofinity-3-ks-1-ks-zdarma-6382364?370802&rtype=V&rmain=0&ritem=6382364&rclanek=6432333&rslovo=476959&showdirect=1
http://agentura-zajezdycz-as-trebic.takeit.cz/poznavaci-zajezdy-na-zajezdycz-8251919?377877&rtype=V&rmain=7786395&ritem=8251919&rclanek=6432333&rslovo=420944&showdirect=1
http://kontaktocz-internetovy-obchod-cesky-tesin.takeit.cz/levne-kontaktni-cocky-6210525-6210525?370802&rtype=V&rmain=0&ritem=6210525&rclanek=6842645&rslovo=430196&showdirect=1
http://tanecni-skola-hes.takeit.cz/zakladni-tanecni-kurzy-1rocnik-5544715-5544715?185871&rtype=V&rmain=0&ritem=5544715&rclanek=6842645&rslovo=458454&showdirect=1
http://tanecni-skola-hes.takeit.cz/zakladni-tanecni-kurzy-1rocnik-5544715-5544715?185871&rtype=V&rmain=0&ritem=5544715&rclanek=6842645&rslovo=458454&showdirect=1
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Arnoštova. Během cesty byla nacvičována orientace, chůze nepřehledným terénem, stopování a další 
skautské dovednosti. Na začátku téhož roku se k činnosti přihlásili také oldskauti. Středisko se i 
nadále snažilo veřejně vystupovat, aby se o jeho činnosti ve městě vědělo. Na podzim 1946 se skauti 
zúčastnili slavnostního odhalení pomníku T. G. Masaryka v Sušicích a v březnu následujícího roku 
byla secvičena a odehrána dětská divadelní hra Jaroslava Mecnera a Václava Vaňátka „Chlapci z 
rybářské uličky“. Pokračovalo také přijímání nováčků, skládání skautských slibů a vzdělávání 
budoucích rádců a vůdců. Vůdcovské zkoušky pro činovníky Posvitavské oblasti, kam patřil i 
Moravskotřebovský okrsek, proběhly v červnu 1947. 

Naplno se krize v činnosti moravskotřebovského střediska projevila na přelomu jarních a letních 
měsíců 1947. Nesužovala jen středisko, ale zasáhla celý Moravskotřebovský okrsek. V důsledku toho 
požádal v srpnu 1947 o registraci v sousedním jevíčském okrsku Petra Müllera oddíl z Předního 
Arnoštova. A středisko opouštěli i jednotlivci. Nespokojenost s jeho činností přiměla k přechodu do 
nedaleké České Třebové i pozdějšího vedoucího pionýrské skupiny Vladimíra Weissara st. 
Moravskotřebovští skauti se pokusili nastalou krizi vyřešit na podzim téhož roku. V listopadu 1947 
se v Moravské Třebové sešli činovníci okrsku, aby se poradili jak dál. Po schůzce odstoupil dosavadní 
okrskový velitel Jaroslav Hanzal ze své funkce a novým vůdcem byl zvolen František Krupka. To už 
se ale nad poválečným skautingem začala stahovat mračna blížícího se konce. Sotva se stabilizovala 
členská základna a činnost střediska se začala slibně rozvíjet, přišly problémy jiného druhu. 
Komunistická strana, která postupně ovládala politické, ekonomické i sociální struktury, se 
prostřednictvím Svazu československé mládeže snažila dostat pod kontrolu i dětské a mládežnické 
hnutí. Junák byl, jako největší dětská organizace, na prvním místě. Pamětník jevíčského skautingu 
Jaroslav Zezula vzpomíná, že v Moravské Třebové „hodili skauty za hlavu jako první na okrese“. 
Shoduje se s tím, jak na zánik moravskotřebovského střediska po letech vzpomínala Libuše Bílková. 
Zpočátku vznikaly takzvané Pionýrské oddíly Junáka, ale už ve školním roce 1949/1950 byly 
organizovány školní pionýrské oddíly po sovětském vzoru. V čele těchto aktivit na 
Moravskotřebovsku stál činovník jevíčského skautského střediska Rudolf Foret, který v roce 1947 
zastával funkci zástupce velitele Posvitavské oblasti. 

V dubnu 1948, přesně dva měsíce po únorovém puči, se v Moravské Třebové sešla okresní konference 
Svazu české mládeže, jednotné komunistickou stranou řízené a kontrolované organizace, na které byl 
zvolen okresní výbor. Vedle představitelů akčních výborů se konference účastnili i junáčtí činovníci. 
Předsedou okresního výboru byl, jak jinak než jednohlasně zvolen Arnošt Dufek, Rudolf Foret se stal 
jeho místopředsedou. Definitivní tečku za poválečným skautingem učinilo rozpuštění Junáka na 
začátku ledna 1951. 

Jiří Šmeral, historik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hrave-aukce.takeit.cz/setrime-vase-penize-hrave-aukce-8059422-8059422?375747&rtype=V&rmain=7152418&ritem=8059422&rclanek=6842645&rslovo=430425&showdirect=1
http://game-shop-sro.takeit.cz/vyberte-si-darek-k-objednavce-zdarma-8263715?376491&rtype=V&rmain=7152422&ritem=8263715&rclanek=6842645&rslovo=419531&showdirect=1
http://rema-system-as.takeit.cz/elektroodpad-organizace-sberu-trideni-nakladani-a-recyklace-4363183-4363183?184763&rtype=V&rmain=0&ritem=4363183&rclanek=6842645&rslovo=427308&showdirect=1
http://tanecni-skola-hes.takeit.cz/zakladni-tanecni-kurzy-1rocnik-5544715-5544715?185871&rtype=V&rmain=0&ritem=5544715&rclanek=6842645&rslovo=458454&showdirect=1
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Červen 2010 
 

Dne 9. června otevřel své brány aquapark.  Otevřeno – přečetli jsme si - bude denně od osmi do 
jedenadvaceti hodin podle počasí. V průběhu sezóny zjistíme, že je těžké vyložit právě pojem „podle 
počasí“. Tak se stávalo, že koupání chtiví stáli i zavřené brány, sama jsem tam stála třeba ve chvíli, 
kdy bylo potřeba uklidit po velkém dešti. Pro lepší pohodu návštěvníků bylo vybudováno nové 
dlážděné parkoviště s padesáti parkovacími místy a bezbariérový přístupový chodník. Opakovaný 
kontroly konstatují, že koupaliště včetně zázemí je čisté, pěkně udržované a je příkladě pečováno i o 
okrasnou zeleň a květiny.  Souhlasím 

 

Obvyklý letní obrázek z koupaliště – pohled na brouzdaliště nejmenších a dál... 

      
 
 
 

Události ve městě 
 

Veřejné fórum o rozvoji města  

Dne 10. června se ve dvoraně muzea v Moravské Třebové uskutečnilo setkání občanů a představitelů 
volených zástupců měst, tzv.  10 P (tj. vytipujte 10 problémů) Moravské Třebové.  Společným cílem 
bylo pojmenovat  „10 největších problémů města“ z oblastí: veřejná správa, sociální oblast, 
zdravotnictví, vzdělávání, kultura/sport, životní prostředí, podniky a služby, doprava. Občané se 
také dozvěděli, v jaké fázi řešení jsou náměty z loňského roku. Součástí programu bylo kulturní 
vystoupení flétnového souboru žáků 4. tříd ZŠ Palackého pod vedením pana učitele Jarůška.  

 

Historické členění nově naznačí zdí 

Ve městě probíhá v první polovině roku 2010 poslední etapa úprav zadních traktů v památkové 
rezervaci. Trakty patřily k často kritizovaným nedostatkům v centru Moravské Třebové. Jejich 
původ sahá až do období gotiky. V minulosti byly zadní objekty, kterými bylo vyznačeno historické 
parcelační členění, neúčelně zdemolovány, cílem města je členění obnovit.  Bude však jen naznačeno, 
a to historickými zdmi - značení je v dlažbě, to znamená, že původní zdi jsou dlážděné z kamene. 
Zbytek dláždění je žulový. Celkem přijde město úprava historických traktů, kterou mělo rozloženou 
do etap, na šest milionů korun. 
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Světový běh harmonie 

Světový běh harmonie je neobyčejný běh s hořící pochodní. Tu nesou tisíce dobrovolných běžců přes 
více než 140 zemí světa. Do Moravské Třebové dorazili běžci v pondělí 7. června. Běhu se 
zúčastnily děti ze školy Palackého a přišel i starosta Josef Ošťádal. Moravská Třebová se tak stala 
jedním z etapových měst běhu. Téhož dne běžci dorazili  do Litomyšle. SVĚTOVÝ BĚH harmonie 
začal v Evropě koncem února v irském Dublinu a skončí v Moskvě, kam dorazí běžci 27. září. Trasa 
je dlouhá 24 tisíc kilometrů a běží se sedm měsíců. S další pochodní míří přes Asii a setkají se v 
Moskvě. Běží se ve všech kontinentech, celkem ve sto čtyřiceti zemích světa. „Do Moravské Třebové 
přiběhli zástupci z České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Maďarska, Anglie a z Rakouska. K 
běhu se připojují běžci ze všech evropských zemí. V našem týmu jsme měli běžce i z Guatemaly nebo z 
Ameriky. V podstatě každý se může připojit,“ sdělil jeden z běžců Ondřej Veselý. Běh má už 
dlouholetou tradici. Založil ho v roce1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy, který 
službě ideálům světové harmonie věnoval myšlenku svého života. Hlavním cílem běhu je inspirovat 
lidi k tomu, aby vytvářeli harmonii ve svém životě, rodině a městě. 

 
 

Městský úřad v červnu 
 

Solární panely nejsou v zóně jen na ukázku 

V měsíci červnu byla na zastupitelstvu i na stránkách regionálního tisku kritizována práce úředníků 
i zástupců města při prodeji pozemku na průmyslové zóně.  Trnem v oku se stalo, že  firma 
Protechnik Consulting v průmyslové zóně postavila  fotovoltaické panely. Odpůrci fotovoltaiky 
poukázali na to, že firma původně kupovala pozemky pro jinou činnost. Firma ovšem požadavky 
města splnila, přislíbená hala byla postavena, fotovoltaika je z hlediska „Protechniku“ mimo jiné  
prezentační ukázkou, neboť strojírenská společnost se v posledním období přeorientovala také na 
výrobu zařízení potřebných pro výrobu elektřiny právě cestou fotovoltaiky. Sluneční elektrárny se 
staly ve svitavském okrese hitem. Postaví ji v průmyslové zóně v Poličce. Několik fotovoltaických 
elektráren vyroste také v okolí Litomyšle. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Na zasedání rady 7. června byly schváleny smlouvy o dotacích z kraje na kulturní akce města. Dále 
byla na programu výběrová řízení města. Problematiku výběrových řízení projednala i rada dne 28. 
června, zabývala se i  schválením majetkových záležitostí města.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Červnové zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2010 bez výhrad. 
Dále schválilo uzavření dohod s obcemi o úhradě neinvestičních výdajů připadajících na 1 žáka za 
rok 2009 ve výši 4 000 Kč. Byla projednávána interpelace ve věci zahrádkářské kolonie Boršov - 
záležitost neoprávněného podnikání (nedoloženo), bydlení a užívání chaty nevhodným způsobem 
však vyřešno nebylo a problém zůstal jako výzva k řešení pro další období. Bez diskuse byly 
schváleny dotace z FRB. 
 

 
Kultura 
 

Městské slavnosti 19. 6. 2010 

Na městských slavnostech vystoupil Kamil Střihavka se skupinou Leadres, Marek Ztracený, kapely 
Trio de Janeiro a Dick Ó Brass nebo divadelní spolek LokVar s loutkovou komedi. Letní festival 
vstoupil do čtvrtého ročníku a konal se na zámecké nádvoří. První vystoupení patřilo dětem. Hned v 
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šestnáct hodin se mohly podívat na loutkovou  rytířskou komedii Aucassin a Nicoleta na motivy 
středověké francouzské balady.  Odpolední hudební program zahájila kapela Trio De Janeiro z 
Litomyšle. V jejich podání se diváci zaposlouchali do rytmické a melodické struktury,  kombinace 
jazzu, funku a latiny. Skupina  začala hrát v roce 2004 v Litomyšli jako komorní trio interpretující 
lidovou hudbu odlišných etnik. Během roku 2005 se sestava rozšířila o další tři členy z okolních měst, 
aby tak vznikla skupina ve složení přesahující rozměr řadového tria.  - Hlavní večerní program ožil 
českým rockovým Ježíšem Kamilem Střihavkou a jeho skupinou Leaders. Kamil Střihavka vyrazil s 
Leaders v březnu tohoto roku na turné s názvem Best Of Tour 2010. Toto turné navazuje na vydání 
2CD Best Of s podtitulem 20 let na scéně. Sobotní večer pak zakončila energická muzika, skupiny 
Dick Ó Brass,  jejíž základ tvoří zvuk skotských dud, keltské harfy a bretaňských šalmají.  (Vstupné 
na celý den stálo šedesát korun, děti a důchodci platili čtyřicet korun. Děti v doprovodu rodičů měly 
vstup  zdarma.) Program: Aucassin a Nicoleta, loutková rytířská komedie 16.00; Trio de Janeiro, 
orchestr z Litomyšle 17.30; Marek Ztracený, koncert zpěváka a pianisty 19.00; Kamil Střihavka se 
skupinou Leaders 20.30; Dick Ó Brass, skotské dudy, keltské harfy 22.30; Regionální mutace|   

 
Muzejní noc 
 
Letošní ročník Moravskotřebovské muzejní noci připadl na pátek 11. června. Program začal v 19.00 
hodin a trval do půlnoci. Expozice Holzmaisterovy sbírky byly zpřístupněny zdarma. Ve 20.00 hodin 
program doplnila  přednáška Jaromíra Kozáka na téma Starověký Egypt, „Sfinga“ a „Poselství 
chrámů“ spojena s besedou.  -  Jaromír Kozák je spisovatel, překladatel, badatel v oblasti hermetismu, 
esoteriky, výzkumu paranormálních jevů, religionistiky a historie s důrazem na egyptologii. 
Egyptologii a archeologii vystudoval na UK v Praze (1993). Do povědomí širší veřejnosti se dostal 
především vydáváním překladů starověkých i pozdějších literárních spisů, např. egyptské knihy 
mrtvých. Český klub skeptiků SISYFOS mu v roce 2005 udělil stříbrný Bludný balvan za teorii 
funkčního modelu spiritismu. 
 
 

Sport 
 

Cesta na severozápad, 

už tradiční akce začátku léta  Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová, se 
v roce 2010 uskutečnila v neděli 6. června 2010. Byl to už desátý ročník cyklistické akce pro 
veřejnost. Prezence a start jako obvykle  u hasičské zbrojnice v Udánkách u Moravské Třebové (cca 
100 m od křižovatky u hostince).  Opět  určeno zejména dětem a školní mládeži, ale i všem ostatním, 
kteří chtějí strávit příjemné nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi Moravskou Třebovou a 
Hřebečským hřebenem. Účastníci objeli na kole přibližně 12 – 14 kilometrový okruh převážně po 
zpevněných cestách  a na vložených traťových kontrolách plní rozmanité úkoly. Nezávodí se (na čase 
nezáleží, každý může jet jemu vyhovujícím tempem) a není nutné speciální kolo. Akce je proto 
vhodná i pro menší děti s doprovodem rodičů.Cíl je zase  v Udánkách a na konci účastníci obdrželi 
účastnický diplom a drobné upomínkové předměty. Akce se uskutečnila za  podpory „Zdravé město 
Moravská Třebová“ a i díky této podpoře účastníci neplatili žádné startovné.  

 
Červen letem světem 

Červen začal podzimním počasím, například 2. června teplota dosáhla  12 stupňů, prší celý den, 
pomalu přetéká retenční nádrž. Na mnoha místech republiky (aktuálně Morava, Bečva, Zlín, 
Prostějov…) hrozí povodňové nebezpečí, proto byla ve středu 2. června zrušena pravidelná zkouška 
sirén v poledne na území celé republiky. Následoval slunečný, letní teplý víkend 5. června, horké léto 
11. června a o den později  v sobotu 12. června  noční bouřka, později přívalový déšť ráno v pondělí 
14. 6. Do  20. června chladno a dál do konce měsíce  teplo, polojasno. 

Zástupci podnikatelské veřejnosti vycestovali na návštěvu do Nizozemí. Cílem setkání firem z 
Moravské Třebové a Vlaardingenu z oboru informačních technologií, výroby nerezových zařízení pro 
stravovací zařízení, systému nakládání s odpady a zajišťování čistoty ve městě bylo prozkoumání 
možností spolupráce.  .   
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Červenec 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 

Hřebečské důlní stezky  

Rarita v České republice. Tak hovoří odborníci o Hřebečských důlních stezkách, které byly slavnostně 
otevřeny v neděli 4. července dopoledne u Moravské Třebové. Láká sedmdesát kilometrů stezek, 
rozhledny, vyhlídky, altány, portály štol a krásná příroda.  Unikátní projekt se rodil tři roky. Před 
pár lety přišli  s nápadem Lumír Moučka s Františkem Žáčkem a město jejich nápad podpořilo. Na 
realizaci Hřebečských důlních stezek využilo město i dotaci z Evropské unie. Slavnostní otevření se 
odehrálo na vyhlídce u restaurace U Tety, v den svatého Prokopa. Potom se všichni vydali na trasu. 
Stezkám požehnal i vojenský kaplan Petr Šabaka z Moravské Třebové. „Naše generace ztratila 
vztah k zemi, po níž chodíme. Nerozumíme už rostlinám, ptákům a jiným živočichům. Nedokážeme 
je ani nalézt, natož je pozorovat, naslouchat jim, rozumět jim. Nevíme, jak voní zem. Sálavé teplo 
ohně známe několikrát do roka. Utíkáme před zkušeností zimy i horka. Bezcílně se honíme sem a 
tam, a pokud snad máme cíl, tak jen abychom získali trochu toho mamonu. Ale touha po všem 
podstatném a do morku kostí zakódovaném zůstává,“ sdělil v promluvě kaplan. - Naučná stezka 
stála 11 milionů korun.  Tvoří ji trasa  s dvaadvaceti naučnými zastaveními, čtyřiceti rozcestníky, 
osmi výchozími stanovišti a šesti odpočívadly. Povede návštěvníky přes vyhlídkovou věž Strážný 
vrch, turistické altány Na Mladějovském vrchu a U vysílače, k několika dolům této lokality.  

 

                           

 
 
 

Geologická expozice součástí projektu Hřebečské důlní stezky 

Také na zámku je od července zase něco nového – byla otevřena nová stálá expozice, která je 
výjimečná tím, že se nachází ve sklepeních. Část výstavy je věnována geologii Moravskotřebovska, 
druhá paleontologii a třetí, stěžejní, těžbě nerostných surovin v regionu. Zkameněliny vypovídají 
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také o tom, že v této lokalitě bylo v dávné minulosti třikrát moře. Návštěvníci mohou vidět v 
unikátní expozici zkameněliny, amonity, ale také třeba zuby žraloka. Výstava připomíná, že 
Moravskotřebovsko je zajímavé i z mineralogického hlediska, vyskytují se zde křemité hmoty, které 
vypovídají o těžbě žáruvzdorných jílů a lupků.  

 

 

 

Investiční akce města v polovině roku 2010 
 
zhodnotil na stránkách moravskotřebovského zpravodaje místostarosta takto: 
 

Investiční akce, které byly zmiňovány na začátku roku, se měly realizovat hned v několika oblastech. 
Jednou z nich byly investice do přípravy lokalit k bydlení. Příprava další lokality pro bydlení, která 
je plánována v ulici Strážnického, nakonec nebyla do rozpočtu na rok 2010 zařazena.  V letošním 
roce  bude hotova kompletní projektová dokumentace pro přípravu lokality Strážnického, včetně 
řešení odvodu srážkových vod, které způsobují při přívalových deštích v této části našeho města 
značné problémy. Město nabízí k prodeji dvě parcely pro výstavbu RD na ulici Na Písku a další 
parcelu v lokalitě Udánský kopec. Velkou investiční akcí, kterou město plánovalo už delší dobu, je 
projekt odkanalizování Sušic, Udánek a Boršova a to nejen co do technického rozsahu, ale 
samozřejmě také financí. V tomto, do finančního objemu skutečně historicky největším projektu 
města, má město časový skluz, způsobený průtahy při schvalování zadávací dokumentace na SFŽP.  

Projekt Hřebečské důlní stezky byl dokončen podle harmonogramu, všechny jeho části byly předány 
do užívání a trasa Hřebečské důlní stezky byla v plánovaném termínu 4. července 2010 slavnostně 
otevřena pro veřejnost. Dříve zmiňovaný projekt  lokálního biocentra na Knížecí louce  a výstavba 
areálu pro volnočasové aktivity tamtéž nebudou dokončeny v letošním roce. Bude  zpracována pouze 
projektová dokumentace na vybudování lokálního biocentra, která bude řešit kromě vlastního 
biocentra také revitalizaci toku a protipovodňová opatření. Na základě této dokumentace bude letos 
podána žádost o dotaci na realizaci. Dále bude hotova projektová dokumentace na cyklo a in-line 
stezku kolem Knížecí louky.. 

Projekt zimní stadion se realizuje - hrubá stavba je prakticky hotova a je v ní už možné poznat, kde 
bude zázemí pro sportovce a pro diváky, kde restaurace, posilovna, sauna a další části komplexu.  
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Slavnostní udělení Ceny města Moravská Třebová 

se konalo ve čtvrtek 15. července 2010. Cena města byla udělena panu Ing. Josefu Schneeweisovi a to 
nejen za rozvoj turistiky ve městě. Setkání bylo velmi příjemné také proto, že se v prostorách muzea 
sešli přátelé nositele ceny a jeho příznivci, udělení ceny bylo vítáno a provázeno všeobecným 
souhlasem. Ing. Schneeweis je dlouhodobě vnímán jako osobnost města, člověk, který má dlouholeté a 
výrazné zásluhy v oblasti turistiky, s důrazem na cykloturistiku a výchovu mládeže. Pěkné chvíle 
zdůraznilo vystoupení těch umělců, které si sám „oslavenec“ vybral – zahrál swingový orchestr Fr. 
Zeleného. Úspěch mělo i vystoupení klavíristky L. Zahradníkové a pěvkyně K. Dostálové. Nositel 
ceny města udělené v roce 2010 byl dojat a nebyl sám se slzou v oku. 

 

Atraktivity města – tak, jak je vidíme v roce 2010 
 
Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska navrhlo předložit  5 atraktivit z každého města, 
které budou seřazeny dle důležitosti od nejlepší k nejméně důležité. Který z návrhů bude  tím 
vítězným, to v červenci letošního roku nevíme, ale možná bude časem zajímavé, které zajímavosti 
byly považovány za nejatraktivnější v roce 2010. Na výzvu sdružení byly „nominovány“: Zámek 
Moravská Třebová - patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě; poprvé 
v českých zemích se zde na konci 15. st. objevily moderní renesanční prvky. Multimediální expozice 
Středověká mučírna, Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny a Poklady Moravské Třebové;  
 Hřebečské důlní stezky - systém naučných stezek s unikátní Hugo navigací na Hřebečském hřbetu u 
Moravské Třebové doplňují makety důlních děl, altány, vyhlídkové plošiny a nová rozhledna na 
Strážném vrchu. Tváří stezek je permoník Hugo; Moravskotřebovský aquapark - nový aquapark 
s vyhřívanou vodou, plaveckým i rekreačním bazénem s chrliči, masážními lavicemi, tobogánem a 
kamikadze skluzavkou. V areálu je restaurace, kurt na plážový volejbal a také tenisový kurt 
s umělým povrchem; Rozhledna Pastýřka – nová dominanta města na vrchu Pastvisko nad 
Moravskou Třebovou, vybudována v roce 2009, s vyhlídkovou plošinou ve výšce 22 m. Jde o 
dřevěnou věž s ocelovým vřetenovým schodištěm, k níž vede červená a zelená turistická značka; 
Městské muzeum - muzejním sbírkám artefaktů ze severní Afriky, Indie, Číny, Japonska a Tichomoří 
vévodí mumie egyptské princezny Hereret a originální samurajské meče.  

 

Současně byly vytipovány tři kvalitní  ubytovací a stravovací kapacity, kterými se staly v letošním 
roce Penzion Best, Restaurace a penzion Excalibur, Třebovská restaurace (vč. ubytování), Restaurace 
U Kalvárie, Hospoda U Komína, Restaurace Latinka.  
  

Zámek Moravská Třebová byl vybrán odbornou porotou v soutěži turistického  portálu "Kudy z 
nudy" jako jedna z 10 nejlepších atraktivit Pardubického  kraje pro rok 2010 a postoupil tak do 
hlasování, kterého se účastní už  laická veřejnost.   

 

Policisté našli v noci v restauracích opilé děti 

Z pátku 16.7. na sobotu policisté společně se strážníky městské policie navštívili vybrané restaurace 
na Moravskotřebovsku a Jevíčsku.  Cílem jejich návštěvy bylo zjistit, zda je osobám mladším 
osmnácti let podáván alkohol. Policisté sledovali také hru mládeže na výherních automatech. V 
Moravské Třebové zkontrolovali více než deset restaurací. Několik desítek osob podstoupilo 
dechovou zkoušku na alkohol. Výsledky noční akce nepovzbudily. V restauracích se i ve velmi 
pokročilé době vyskytovaly děti mladší osmnácti let. Z toho pět jich bylo podnapilých. Naměřené 
hodnoty se u nich pohybovaly v rozmezí od 0,10 do 1,90 promile alkoholu v dechu. Smutným 
zjištěním byl fakt, že mezi chlapci figurovala také jedna opilá dívka. Právě hodnoty alkoholu v jejím 
dechu měly tu nejvyšší hranici, tedy 1,90 promile.  Provinilci byli předáni rodičům. Policisté věc 
dokumentovali pro podezření z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými 
toxikomaniemi. 
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Mezinárodní tábor mládeže 

 

Sportovním dnem byl v pondělí 26. července zakončen týdenní výměnný mezinárodní tábor mládeže, 
který se v Moravské Třebové konal od 19. – 26. 7. 2010. Tábor pořádají střídavě tři partnerská 
města – Moravská Třebová, německý Staufenberg a maďarský Tarján. Cílem tábora je procvičení 
němčiny a poznání kultur jednotlivých států. Účastníci kromě seznámení se s Moravskou Třebovou a 
okolím navštívili Technické muzeum v Brně, lanové centrum s rafty v Olomouci nebo chráněnou 
krajinou oblast Jeseníky. V rámci workshopu se setkali s vedením města Moravská Třebová, na 
radnici je přivítali starosta města Josef Ošťádal a místostarosta Miloš Izák. S nimi debatovali 
o vlivech partnerství na Moravskou Třebovou a o plánech do budoucnosti. Mezinárodní výměnný 
tábor pořádá Středisko česko-německého porozumění ve spolupráci s výše uvedenými městy.  

Mezinárodní tábor začal před lety, aby si děti procvičily němčinu. Dnes je ale už vše jinak. Táborníci 
mezi sebou mluví také anglicky. Znalost německého jazyka nebyla pro účast na táboře podmínkou, 
šlo o to, aby se děti mezi sebou domluvily.   

 

Třebová se zapojila do pokusu o rekord 

Město se připojilo k  pokusu o nový světový rekord.  Zdravé město Moravská Třebová vyhlásilo 
výtvarnou soutěž o nejhezčí znak Moravské Třebové. Cílem soutěže byla výroba znaku z odpadového 
recyklovatelného materiálu. Ze všech dodaných prací od školáků komise vybrala tři nejlepší. Do akce 
byly zapojeny školy, aby si děti uvědomily nutnost třídění odpadů. Nejlepší práce byly  navrženy jako 
postupující do Největší galerie znaků měst a obcí České republiky zhotovených z odpadových 
materiálů. Soutěž organizuje agentura Dobrý den z Pelhřimova. Vydařené znaky mohli řadu týdnů 
zájemci zhlédnout ve vestibulu třebovské radnice. Školáci na jejich výrobu využili víčka z plastových 
lahví a barevné reklamní letáky, které pravidelně plní naše schránky. Nejlepší práce se stanou 
součástí pokusu o vytvoření světového rekordu. Lidé znaky uvidí na veletrhu Regiontour a Go 2011. 

 

Městský úřad v červenci 
 

Certifikát v oblasti bezpečnosti informací potvrzen 
 
Městský úřad Moravská Třebová získal v červenci roku 2009 certifikát potvrzující, že systém 
managementu bezpečnosti informací v organizaci byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN 
ISO/IEC 27001 : 2006 pro obor: Výkon veřejné správy v samostatné a přenesené působnosti. Po roce 
provedl certifikačním orgán dozorový audit, který měl za úkol zjistit, zda městský úřad dodržuje 
stanovené zásady bezpečnosti informací. Po celodenním prověřování certifikační orgán konstatoval, 
že nebyly zjištěny žádné neshody, a konstatoval shodu systému managementu bezpečnosti informací 
s požadavky normy. Pozitivně hodnotil přístup vedení městského úřadu k problematice bezpečnosti 
informací včetně řady pozitivních změn v průběhu předchozího roku. Pro další období doporučil 
několik opatření pro zlepšení systému, kterými se městský úřad už zabývá s cílem bezpečnost 
informací stále zkvalitňovat. Výsledek dozorového auditu je dobrou zprávou především pro klienty 
městského úřadu, kterým dává jistotu, že s jejich osobními údaji a dalšími osobními informacemi 
zaměstnanci nakládají bezpečným způsobem v souladu s platnými zákony a normami. 
 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města se neplánovaně sešla 2. července, aby projednala jeden zásadní bod programu – renovaci 
podlah a výmalbu v tělocvičně na Olomoucké ulici. Na plánovaném zasedání 19. července byly 
projednány běžné záležitosti, týkající se zejména majetku města. Dále rada města vzala na vědomí 
výsledky Fóra Zdravého města ze dne 10. června, ověřené následnou anketou. Mezi zásadní 
problémy, vyjmenované občany a potvrzené anketou, patří  nutnost rekonstrukce MŠ Jiráskova, 
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komplexní pozemkové úpravy, cyklostezky, údržba zeleně a čistota ve městě, víceúčelový sál, 
nedostatek zubních lékařů, potřeba zapojovat občany do rozhodování o městě. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci červenci nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 
Hlavní kulturní nabídkou v červenci byly začátkem měsíce 4. 7.  na zámku (na druhý pokus již 
zrealizované) Švejkovy c.k. manévry. Program byl určený hlavně rodinám s dětmi, počasí přálo a tak 
se večer vydařil. 
 
Bramborák  přivítal svoje příznivce také na nádvoří  zámku 24. 7. 2010. Zazpívali Žofie Kabelková, 
ARRET, COP, AG Flek a Guanti Minoris.    
 
 
 

Region   
 

Vesnice roku 2010 - ocenění v rámci krajských kol - Pardubický kraj: 

  
Vítězná obec Modrá stuha za 

společenský 
život 

Bílá stuha 
za činnost 
mládeže 

Zelená stuha 
za péči o zeleň 
a živ. 
prostředí 

Oranžová stuha 
za spolupráci 
obce a zem. 
subjektu 

Počet přihl. 
obcí 

Obec Střemošice 
(okres Chrudim) 

Obec Biskupice 
(okres Svitavy) 

Obec 
Kostěnice 
(okres 
Pardubice) 

Obec Veselí 
(okres 
Pardubice) 

Obec Stolany 
(okres Chrudim) 

24 

 

 

 Staré Město – plachtařské mistrovství 

Plachtařskému mistrovství regionů nepřálo počasí, ale nakonec se podařilo zvládnout stanovený 
počet disciplín a pořadí je platné. Dva letní týdny pobývalo na zdejším letišti více než osm desítek 
bezmotorových pilotů na druhé nejvýznamnější domácí soutěži. Plachtařskému mistrovství regionů, 
jehož pořadatelství se letos ujal moravskotřebovský Aeroklub, ani trochu nepřály klimatické 
podmínky, časem se nicméně počasí umoudřilo natolik, že se podařilo odlétat dostatečný počet 
disciplín, aby mohl být šampionát uznán za platný. Piloti v kombinované třídě  měli celkově pět 
letových dnů, v klubové třídě jenom čtyři, tudíž minimální možný počet. 
S obtížnými podmínkami se nejlépe vypořádali závodníci z Letňan. Do Prahy zamířily obě zlaté 
medaile. Nejlepším pilotem z regionu byl podle očekávání domácí Michal Lešinger. Mnohonásobný 
medailista z českých soutěží si vylétal desáté místo. O sedm příček níže se nalézá poličský pilot Jan 
Rensa. 
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Červenec letem světem 
 

Počasí:  červenec 2010 přinesl tropická vedra, sucho, déšť  -  postupný návrat horkého léta, rekordy 
v ČR a vedra i v Moravské Třebové. Až  ve dnech 9. až 12.7. jsme se dočkali deště a v sobotu  17.7.  
ochlazení. Po krátkém ochlazení se tropické  léto vrátilo 21. července. Po ochlazení 24. července opět 
déšť, tentokrát beze škod. Koncem měsíce teploty mírně nad 20 stupňů. 

 
V relativně krátkém časovém úseku, červen – červenec roku 2010, došlo k totální devastaci dvou 
informačních panelů s tématikou ochrany přírody v majetku města. První panel, seznamující 
návštěvníky a zejména cykloturisty s přírodou Hřebečského hřbetu, byl nainstalován v lokalitě 
„U rezavé vody“ . V druhém případě šlo o informační panel umístěný na okraji lesíka za tenisovými 
kurty v r. 2008. Obsah tohoto panelu se týkal problematiky územních systémů ekologické stability, 
zejména pak významu tzv. lokálních biocenter pro oživení okolní krajiny. Přes noc z pátku na sobotu 
9.  – 10. července tak městu vznikla škoda více než 30 tisíc korun.  
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Srpen 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 

Sbírka pro povodněmi postiženou Raspenavu 
 

Srpnové povodně zasáhly v roce 2010 přes sto českých obcí - 48 v Libereckém kraji, 55 v Ústeckém  a 
21 v Pardubickém kraji. Voda zaplavila více než 2700 domů. Záplavy si vyžádaly pět obětí,  
vyčíslené škody překračují na Liberecku pět miliard, na Ústecku 1,5 miliardy korun. Vláda uvolnila 
na pomoc postiženým oblastem 390 milionů korun, zachráněno bylo přes dva tisíce lidí, řada z nich 
díky pomoci policejních a armádních vrtulníků. Škody odklízelo přes 1200 profesionálních hasičů, 
stovky dobrovolných hasičů a více než 700 vojáků s těžkou technikou. Na postižená místa vyrazili i 
psychologové. Mnohde je třeba demolovat poškozené domy. Ty méně postižené suší přes dva tisíce 
vysoušečů. Bylo by jich třeba více, ale stovky jich stále suší domy, které promáčely jarní povodně.   
 
Také občané Moravské Třebové pomohli  obyvatelům zatopených oblastí v České republice, konkrétně 
obci Raspenava. Od 11. do 13. srpna 2010 proběhla ve vestibulu Městského úřadu v Moravské 
Třebové sbírka pro Raspenavu, kterou uspořádal Jiří Bárta z Moravské Třebové. Jiří Bárta je rodák 
z Raspenavy a po shlédnutí fotografií na internetu a poté, co  zjistil, že  malým obcím jde 
humanitární pomoc jako poslední, se rozhodl pomoci. Městský úřad  vyšel vstříc a nabídl  své 
prostory - vestibul radnice - a pomohl s propagací akce. Lidé  mohli do pátku do 15.00 hodin nosit 
čistící a dezinfekční prostředky, kartáče, košťata, rukavice, hadry na podlahu, repelenty, kbelíky, 
kanystry na vodu, igelitové pytle nebo holínky. Byla to jediná rychlá možnost – povolení finanční 
sbírky chce svůj čas a hodně administrativní práce. 

Součástí akce byl také benefiční koncert v pátek 13. srpna od 18.00 hodin na nádvoří 
moravskotřebovského zámku. Vystoupily zde skupiny Proč ne band!, Do větru a Apropo. Úroveň 
koncertu mne překvapila – hodně lidí,  hrálo se naplno a zdá se neuvěřitelné, že organizátor akci 
zvládl dohodnout opravdu během pár dní. Tak to bylo správně - dokud nás všechny nabádaly 
obrázky v televizi i na internetu a v novinách.  Akci přálo i počasí, bylo příjemné se koncertu 
zúčastnit. Vstupné bylo opět poskytnuto v podobě čistících a dezinfekčních prostředků. (A jen tak 
tiše vedle stála krabice – kdo chtěl, vhodil bankovku, ale o tom se málo mluvilo... to povolení se 
opravdu nedalo stihnout.) Všechny  poskytnuté prostředky byly do Raspenavy dovezeny hned v 
sobotu. Věcí bylo tolik, že původně dohodnutý odvoz byl nedostatečný. I na webu města později 
ocenil místostarosta dr. Izák  mimořádný přístup ředitele Domu dětí a mládeže Jiřího Kobylky a jeho 
syna, kteří obratem reagovali na volání o pomoc (místostarostovi napadlo volat tím správným 
směrem, tam, kde jsou hodní lidé i služební auto) a zajistili odvoz části vybraných prostředků 
v sobotu 14. 8. 2010 do Raspenavy. Další část pak odvezl sám Jiří Bárta. 

Pro město Raspenava se za pomoci občanů Moravské Třebové vybralo 1,5 t hmotné materiální 
pomoci v hodnotě 94 700 Kč. V Rychnově na Moravě (tam si organizátor J. Bárta v pátek večer 
odskočil z „našeho“ koncertu zahrát na benefiční koncert obce se svojí partou Jak to bilo...) občané za 
tři hodiny vybrali hmotnou materiální pomoc ve výši 4 000 Kč. 

 

 

Městský úřad v srpnu 
 

Městský úřad - přesněji jeho odbory, v Moravské Třebové odbor majetku a komunálního hospodářství 
- je  mimo jiné správcem místních poplatků. Zásadním bodem jednání srpnového zastupitelstva v této 
oblasti bylo schválení obecně závazná vyhlášky č. 2/2010, o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Znamenalo to snahu vybírat poplatky také 
za tzv. videoterminály, povolené ministerstvem. Ty dosud, na rozdíl od na pohled hodně podobných 
výherních hracích přístrojů povolených městem, poplatku z vyhlášky nepodléhaly. Město tak mezi 
prvními reagovalo vyhláškou na změnu zákona, která zpoplatnění umožnila (čas ukáže, jakým 
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přínosem bude novela zákona, na první čtení jasná - ale umožňující nejednotný výklad, který 
v podstatě brání výběru poplatku za videoterminály, jak správce poplatku zjistil koncem roku 2010.)   

Ze zasedání rady města 
 

Zajímavým  bodem programu rady města na zasedání dne 2. srpna bylo schválení smlouvy o zřízení 
pultu centrální ochrany - reálnou se tak stává myšlenka nového způsobu zabezpečení majetku, v režii 
městské policie. Neplánované jednání rady  8. srpna mělo jediný zásadní úkol - zabezpečit potřebné 
souhlasy a výběrové řízení ve věci vybavení zimního stadionu. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města se sešlo  v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 
9. 8. 2010 v 15.00 hodin. Zásadním bodem programu byl rozbor hospodaření města k 30. 6. 2010 a 
rozpočtové úpravy. Na programu bylo dále např.  schválení stipendia studentům vysokých škol,  
poskytnuty dotace žadatelům – bytovému družstvu a  společenství vlastníků jednotek domu, 
příspěvky Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a j. 

 
 
Kultura 
 
Fest Pod Parou 
 

Na Liščí louku  v Udánkách se koncem srpna od 19. do 21. 8. 2010 opět sjeli punkeři (nejen) z celé 
České republiky. Na pódiu se představili české i zahraniční punkové kapely. 

 K Festu Pod Parou neodmyslitelně patří roztrhané džíny, vysoké boty a  barevné číro. Pro někoho 
životní styl a pro jiné jen „tvář“ na punkovou akci. Na poli vedle areálu vyrostlo stanové městečko. 
(Poznámka kronikáře – krásně se vyjímalo jako neobvyklý pohled z rozhledny  Pastýřky.)  

Na klidný průběh festivalu dohlížela  policie. Řešili několik případů krádeží – zejména peněz a 
osobních věcí. Přímo v areálu měli svůj stan zdravotníci z Ústí nad Orlicí. Za den ošetřili zhruba sto 
lidí - vymknuté kotníky, koleno, odřeniny, štípnutí hmyzem. Občas popáleniny od cigaret nebo ohně a 
nejhorší případ byla zlomená ruka v zápěstí. Na tisícovou návštěvnost dobrý výsledek. Účastníci 
festivalu mohli  do  stanu  zdravotníků přijít také na „kontrolu“ alkoholu, aby věděli, zda mohou 
usednout za volant. 
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Rozpis kapel 

19.8.2010 – Čtvrtek 

PND (SK), JZD, Pitocha, Existence, Forum Walters (AU), Nežfaleš, Final Summation (USA), 
Čertůf punk, Speichelbroiss (D), Werglův Pjos (Moravská Třebová!), Anti Nowhere League (UK), 
Ashers (USA), Zeměžluč,  Scarecrow, VHS 

20.8.2010 – PátekZáviš, Barbar Punk, END, Funkce Šroubu, Kohout Plaší Smrt, Ex-Tip (SK), 
Benjaming Band, Znouzectnost, Argies (RA), Ilegality (SK), E!E, Totální Nasazení, Visací Zámek, 
SPS, The Toy Dolls (UK), Konflikt (SK), Plexis, Apple Juice, Soukromey Pozemek 

21.8.2010 – Sobota 

Vychcaný Knedlíky, Spots, Vision Days, Volant,  Foolish (FR), Heebie Jeebies, Slobodná Európa 
(SK), Civet (USA),  FPB,  N.V.Ú., Dritte Wahl (D), Vice Squad (UK), Zóna A (SK), The Adicts 
(UK),  Misconduct (S), Punk Floid,  ZaTrest,  

 

Tradiční Sušická pouť  

se uskutečnila ve dnech 14. – 15. srpna  2010  Jako obvykle se návštěvníci mohli těšit v sobotu na 
taneční zábavu na hřišti v Sušicích. V neděli pouť pokračovala trhy a atrakcemi nejen pro děti. 

 

Pod modrou oblohou 

Po velmi úspěšných minulých ročnících vyhlásila v měsíci srpnu 2010 Základní škola – Palackého ul. 
ve spolupráci s firmami OR-CZ a Microsoft a za podpory vedení města již 6. ročník mezinárodní 
výtvarné soutěže na počítačích „POD MODROU OBLOHOU“.  V letošním roce na téma 
„RADOST“  

 

Kejkle a kratochvíle 
 
se konaly na zámeckém nádvoří v klasickém termínu, poslední sobotu o prázdninách a to za vděčné 
účasti  občanů města. 
 
 

Sport 
 

Koloběh se opět vrátil na Třebovsko 
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Zásluhou Pavla Legáta ze Starého Města se minoritní sport – koloběh – objevil v roce 2008 i v 
Moravské Třebové. Tehdy se zde konal závod mistrovství České republiky spolu se Světovým 
pohárem. Sportovcům se v lokalitě líbilo tak, že se rádi vracejí. Mistrovské soutěže v koloběhu se 
jezdí pravidelně už 37 let, a to na dlouhých tratích (kolem 30 km) a v kritériích (do 10 km).  Po 
loňském úspěchu 1. kola ostře sledované koloběžkové soutěže Rollo liga ČR 2009 letos zavítala tato 
soutěž znovu na Třebovsko, aby neplánovaně nabídla satisfakci za 4. kolo, jež bylo v důsledku 
jarních záplav zrušeno. Poznámka pro nás,k co o koloběhu málo víme - bez výkřiku „Trhni nohou“ by 
prý neodstartoval žádný koloběžkový závod.                                                     
 

 

 

Region 
 

S Kuřetem do oblak.  

Tak zněl název charitativně zábavné akce, která přilákala v sobotu návštěvníky a sportovce na 
letiště do Starého Města u Moravské Třebové.V sobotu zde pokračovala charitativní akce,  která 
nabídla  show leteckých akrobatů, ukázky práce členů integrovaného záchranného systému a mnoho 
dalších atrakcí. Na letiště přijeli také úspěšní sportovci netradičních disciplín.  Akce byla určená jak 
pro veřejnost, tak pro znevýhodněné děti a nízkoprahové kluby.  A mezi všemi si vykračovalo žluté 
kuře se záchranným kruhem. Do jeho pokladničky v rámci projektu V pohybu přibyla zatím nesečtená 
částka, která pomůže dětem. Kasička totiž podle Lukáše Vokatého zůstane zapečetěná až do dubna 
2011. Organizátor slíbil, že první ročník charitativní akce na letišti ve Starém Městě rozhodně nebyl 
poslední. Měl by se stát novou tradicí. 

 
Srpen letem světem 

Počasí začátkem srpna - příjemné teplé léto, zpočátku v Moravské Třebové bylo deštivo - ale na 
jiných územích republiky byly záplavy. V polovině měsíce ochlazení, 16. srpna silný vítr a déšť - ze 
střechy na opravovaném rohovém domě (roh nám. TGM a Farní) odletěl několikametrový plát plechu, 
naštěstí bez následků. Popadalo několik stromů. 

„Hospůdka roku 2010“ 

Hlasování, které v létě 2010 vyhlásily Noviny Svitavska, se zúčastnily přes tři stovky čtenářů.  
Vítězem se stala restaurace Sahir ze Svitav. Na dalších místech bodovali opět Svitavští. Druhé místo 
patří restauraci Coolna, třetí motorestu U Kocoura a čtvrté restauraci U Zvonečku. Páté místo 
obsadila restaurace U Kalvárie v Moravské Třebové.  
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Září 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 
 
Dny zdraví ve městě 
 
Akce, která nemohla být nepovšimnuta, byly zářiové Dny zdraví, prezentované zejména kampaní 
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut ve dnech 16. – 22. září 2010. Občané byli vyzváni, 
aby zejména dne 20. 9. nechali své auto doma. Měření rychlosti automobilů na ulici Svitavské za 
účasti MěP Moravská Třebová a dětí ze Speciální školy proběhlo již ve čtvrtek 16.září.   
Na náměstí bylo možné nechat si změřit tlak a jiné významné hodnoty, proběhla tak tradiční 
spolupráce se zdravotní pojišťovnou. Svoji práci předvedli záchranáři, policisté, hasiči a také se 
představili studenti vojenské školy s bojovými ukázkami. Slaňování hasičů z radnice vzbudilo u 
diváků velký ohlas. Hasiči předvedli záchranu osob z věže, která měří více než třicet metrů.  
 
 

 
 
 
Součástí byla zajímavá akce, která probíhala ve vestibulu radnice  22.9.,  malování na tělo. Bylo 
zajímavější, než jsem čekala - k vidění ve vestibulu radnice  byla krásná těla, pokrytá od pasu nahoru 
jen pěknými obrázky. Dotazem u mluvčí města jsem zjistila, že byla opuštěna původní myšlenka 
dívčí ňadra zakrýt. Modely byly na intimnějších partiích vyzdobeny v kanceláři mluvčí a dozdobeny 
ve vestibulu, v šeru budovy jistě nikoho malovaná těla neurazila, bylo to příjemné překvapení. Jen 
pan starosta se omlouval, že opravdu opakovaně procházet vestibulem musí z pracovních důvodů. 
 
 
Představitelé města v rámci akce pozvali občany na společný cyklistický výlet v sobotu 18. září. Byla 
naplánována nenáročná trasa z Moravské Třebové přes Staré Město do Petrušova, se zastávkou 
v hospodě U Němců. Účast se docela vydařila. 
 
 
 
 
 

http://altest-sro.takeit.cz/alkohol-tester-ca2000-867050?74771&rtype=V&rmain=0&ritem=867050&rclanek=7917928&rslovo=432534&showdirect=1
http://agentura-zajezdycz-as-trebic.takeit.cz/recko-se-zajezdycz-8251927?377877&rtype=V&rmain=7786394&ritem=8251927&rclanek=7917928&rslovo=474762&showdirect=1
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Účastníci cyklovýletu před startem: 
 

 
 
 
 
Dny evropského kulturního dědictví v Moravské Třebové ve dnech 10. až 12. září 2010 
 

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví byla v sobotu 11. září  pro návštěvníky zámku zdarma 
otevřena Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny a v neděli navíc také expozice Poklady Moravské 
Třebové a Jak se žilo na venkově.  Vedoucí městského muzea a historička Jana Martínková společně 
s Miroslavem Kužílkem v pátek 10. září odpoledne přiblížili zájemcům  historii morové epidemie a 
moravskotřebovského zdravotnictví na počátku osmnáctého století. Toto tzv. vlastivědné odpoledne 
se konalo v sále Sociálních služeb města Moravská Třebová.  Komise památkové péče připravila 
v pátek 10. září od 15.30 hodin v kapli františkánského kostela tradiční akci - vernisáž výstavy 
fotografií přihlášených do soutěže „Moravská Třebová jak ji neznáme“. Letos se soutěže zúčastnilo 
třináct místních fotografů, byl to 12. ročník výstavy. 
 

 

 

Oslavy 75. výročí vojenského školství v Moravské Třebové 
 

se konaly v sobotu 25. září od 10.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka. Byly působivé - k vidění i 
slyšení byl koncert Posádkové hudby a Hradní stráže, vystoupení legionářů, slavnostní slib žáků I. 
ročníků školy, přelet vrtulníků a letounů, exhibiční vystoupení Čestné stráže AČR nebo na statické 
ukázky vojenské techniky. Akce se líbila a úspěšně byl stanoven i termín - v sobotu je ve městě 
vždycky hodně lidí a rádi se podívají na zajímavý program.  
 

 

Počet tříd na gymnáziích se přiblíží skutečným potřebám a demografické realitě? 

Vzhledem k demografickému vývoji a nutnosti vrátit gymnáziím jejich výběrovost přistoupila Rada 
Pardubického kraje ke konkrétnímu řešení, se kterým byli v září seznámeni ředitelé jednotlivých škol. 
Plán na snížení počtu tříd v těchto školách navázal na návrh změn v odborném školství, předložený 
letos v červnu. Úpravy na gymnáziích doporučila Rada Pardubického kraje na svém jednání 19. 
srpna a konkrétní změny pak projednala a schválila 2. září 2010. Kraj přitom vedl diskusi se 
zástupci místních samospráv i širokou odbornou veřejností s cílem zachování dostupnosti kvalitního 
gymnaziálního vzdělávání v celém regionu. Největší změny radní z Pardubic naplánovali v okrese 
Svitavy, kde je také nejhustší síť gymnázií. V Jevíčku dojde pro nedostatek žáků k útlumu osmiletého 
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studia. U ostatních gymnázií v tomto typu studia ke změnám nedojde. Moravská Třebová a Svitavy 
vytvoří jednu, Polička a Litomyšl pak druhou dvojici škol, které se budou v otevření tříd čtyřletého 
studia, stejně jako na Orlickoústecku, střídat v meziročním cyklu. Vedením města i obcí na 
Moravskotřebovsku je plánovaná změna viděna jako problém - zejména jde o to, jaký dopad budou 
mít změny na děti z vesnic, kterým dopravní spojení dělá starosti už dnes.  Závěr: Jevíčko 2 třídy 
4letého zůstávají, útlum 8letého (pro nedostatek žáků), Moravská Třebová 1x za 2 roky neotevře 
4leté studium, 8leté zůstává , Svitavy 1x za 2 roky neotevře 4leté studium (recipročně 
s M.Třebovou), 8leté zůstává Polička 1x za 2 roky neotevře 4leté studium, 8leté zůstává, Litomyšl 
1x za 2 roky neotevře 4leté studium (recipročně s Poličkou), 8leté zůstává 

 
Návštěva Staufenbergu 
 
Město Staufenberg je již pátým rokem (formálně - tak dlouho je podepsaná partnerská smlouva, 
neformální vztahy včetně návštěv trvají mnohem déle) partnerským městem Moravské Třebové. 
Delegace města v čele se starostou Josefem Ošťádalem se zúčastnila ve dnech 3. až 5. září oslav k 
tomuto výročí. Starostové obou měst slavnostně podepsali listinu potvrzující toto významné 
partnerství. Převážnou část delegace tvořili vystupující na velkolepém večerním programu. 
Mažoretky Kateřina Tumaková a Kateřina Felnerová, zpěvačka Kateřina Dostálová s klavírním 
doprovodem Alexandrou Vrátilovou, Vendula Vrátilová se samostatným klavírním vystoupením a 
Natálie Šafaříková, která předvedla moderní hip-hopový tanec. Všechna vystoupení byla oceněna 
bohatým potleskem. Obecenstvo tvořili také bývalí obyvatelé Boršova a Útěchova, kteří byli před 
šedesáti pěti lety vysídleni z těchto obcí. Slavnostní večer byl tedy věnován i tomuto výročí. 

  

 
Městský úřad v září 
 
 

Veřejné projednání územního plánu 
 

se uskutečnilo v pondělí 13. září 2010  od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu na 
Olomoucké ulici. Občané se zapojili do diskuze o budoucnosti města  v následujících deseti až dvaceti 
letech - zajímalo je hlavně, zda město nabídne parcely pro rodinné domy a zda dojde ke změnám v 
dopravě. V novém územním plánu se také počítá s průmyslovou zónou, lokalita ale zatím nebyla 
přesně stanovena, variant je totiž několik. Autorem územního plánu je architekt Vladimír Rozehnal. 
Navrhl řadu změn. Ty největší se týkají průmyslové zóny a lokalit pro bydlení. Občany zajímalo, že 
byla navržena nová lokalita pro stavbu rodinných domů, a to prostory bývalého motokrosového 
závodiště směrem na Linhartice. Architekt navrhl stavbu sídliště také na jihozápadním konci města 
a menší lokality našel na okrajích Třebové. Územní plán počítá i  s úpravami v jádru města, ale tady 
půjde spíše o přestavbu. Například plocha u autobusového nádraží je dost nevyužitá. Tady by mohla 
vzniknout nějaká občanská vybavenost. 

 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města se na zasedání dne 20. září zabývala obvyklými záležitostmi majetku měst a řešila 
veřejné zakázky - výběrová řízení.  Schválila také navýšení počtu členů městské policie, z 10 na 12. 
Důvodem k tomuto rozhodnutí byly očekávané nové povinnosti v souvislosti s plánovaným pultem 
centrální ochrany, který na služebně městské policie bude instalován. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci září nezasedalo. 
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Kultura 
 
 

Pozvání na varhanní koncert za doprovodného zpěvu Kateřiny Dostálové a Lucie Pudilové na 
neděli 12. září 2010 do Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie na Kostelním nám. bylo na 
dlouhou dobu poslední – varhany se chystají na náročnou a jistě i dlouho trvající opravu. 
 
Divadelní společnost Olgy Želenské v září divákům z Moravské Třebové nabídla situační komedii 
Prolhaná Katty.  
 
 

Sport 
 

Non stop výstup na Pastýřku 

Pro adrenalinové nadšence byla připravena akce „Čtyřiadvacetihodinový výstup na Pastýřku“, pokus 
o rekord roku 2010. Jednalo se o nepřetržitý výstup po schodech po dobu 24 hodin. Termín a začátek 
byl stanoven na 10. září v 15.00 hodin, konec pak na 11. září v 15.00 hodin. Podpůrný tým, zejména 
z řad moravskotřebovských stolních tenistů se postaral o stoupání i v hodinách, kdy se občané města 
věnovali spánku a  hlavní organizátor akce Miroslav Muselík mohl být právem spokojený. Akci také 
mimořádně přálo krásné podzimní počasí. 

 

Lukáš Kolouch zabojoval ve finále světového poháru travních lyžařů 

Juniorský mistr světa v travním lyžování Lukáš Kolouch, závodník třebovského Slovanu, se 
zúčastnil finále letošního ročníku světového poháru v Itálii. Přispěl k celkovému triumfu českého 
družstva a v samostatném hodnocení juniorů byl druhý – také on tedy převzal křišťálový globus a 
jeho úspěch byl v září námětem pro články v  (nejen) regionálním tisku.  

 

Region 

 
Prezident republiky v tomto roce navštívil v první den školního roku Svitavsko - město  Litomyšl. 
K návštěvě si vybral základní školu a gymnázium.  
 

Kněží z celého světa na v Koclířově 
 

Historicky první Regionální evropský kongres Světového apoštolátu Fatimy vyvrcholil o víkendu. 24. 
– 26. 9. 2010 v Koclířově.  Slavnou koncelebrovanou mši svatou v sobotu vedl arcibiskup Dominik 
Duka. Na programu bylo “Zasvěcení ČR Neposkvrněnému srdci Panny Marie“ a modlitba za 
Evropu. Mše se zúčastnilo mnoho českých a evropských biskupů, kněží a věřících. Účastníci jednali 
na kongresu o aktuálních tématech Evropy, světa a církve. Hlavním tématem byla „ztráta 
evropského ducha, kultury, duchovní vyprazdňování Evropy.  

 

 
Září  letem světem 
 
Září začalo podzimním počasím, bylo větrno, velmi chladno a mrholilo. Výrazné oteplení nastalo až 
o víkendu 11. a 12. září, v neděli překvapilo až letní počasí; babí léto potěšilo i o týden později a v  
následujících dnech. Ochladilo se až koncem měsíce, v Krkonoších dokonce 29. září sněžilo. 
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Na silnici I/35 u M. Třebové došlo v neděli 19. září krátce po osmé hodině večer ke střetu osobního 
auta s divokým prasetem. To vběhlo řidiči do jízdní dráhy z pravé strany. Motorista nedokázal náhlé 
srážce se zvířetem zabránit. Divočák střet s automobilem nepřežil, škodu na autě policisté odhadli na 
devadesát pět tisíc korun 

Město Moravská Třebová vypsalo veřejné výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek, domů 
a stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů z majetku města Moravská Třebová. Tzv. 
dražba se uskutečnila v sobotu 2. října. Úspěch byl jen částečný - draží-li se byty na Ztracené, 
Krátké či v Boršově, je vítán i prodej části nemovitého majetku města. A k tomu přece jen došlo. 
 
 

Nedaleko města byla realizována  zakázka od MMR - krátké spoty pro Českou televizi. Byly 
vybrány 4 projekty – a mezi nimi Hřebečské důlní stezky pro cílovou skupinu ochránci přírody. 
Natáčelo se od 6.9. na Hřebči, za účasti L. Moučky, který spolu s Fr. Žáčkem HDS „vymyslel“ a 
zásadním způsobem se podílel na jejich realizaci, včetně prvního kroku, úspěšného získání dotace... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://venus-trade-and-tours-spol-s-r-praha-2.takeit.cz/transfery-2693808?195583&rtype=V&rmain=0&ritem=2693808&rclanek=7888702&rslovo=466876&showdirect=1
http://fox-toys-sro-praha.takeit.cz/rozsir-si-svou-sbirku-auticek-8229486?134098&rtype=V&rmain=7783729&ritem=8229486&rclanek=7888702&rslovo=419449&showdirect=1
http://agentura-zajezdycz-as-trebic.takeit.cz/irsko-se-zajezdycz-8251979?377877&rtype=V&rmain=7786391&ritem=8251979&rclanek=7888702&rslovo=421406&showdirect=1
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Říjen 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Slavnostní otevření zimního stadionu 

se uskutečnilo v sobotu 9. října od 18.00 hodin. Bohatým doprovodným programem zdařile provázel 
Vladimír Hron. Za poznamenání stojí, že jako jediný (na rozdíl od starosty a místostarostů i 
vrcholového představitele TJ Slovan) dokázal při zahájení programu poslat puk do branky.  Projekt 
„Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“ byl spolufinancován 
Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a 
realizován Městem Moravská Třebová. V Moravské Třebové účinkuje ve všech hokejových soutěžích 
zhruba sto padesát hráčů. Přestavba zimního stadionu vyšla na padesát milionů korun. Větší část 
financí přišla z dotací, dvacet milionů korun z městského rozpočtu. Stadion bude využitelný i v létě 
pro sálové sporty nebo větší koncerty. Občany je tato největší investiční akce roku 2010 přijímána 
trochu s rozpaky - čas ukáže, nakolik je potřebná a pro koho, jistě ne pro většinu města. 
Rekonstrukce hokejového stánku trvala několik měsíců. Na ploše bývalého parkoviště vzniklo ve 
zcela nové budově zázemí, k dispozici je sedm plnohodnotných kabin s toaletami a veškerým 
sociálním zařízením, v patře multifunkční sál jako zázemí, posilovna, sauna a vířivka i školící 
místnost. Pro diváky nechybí nová restaurace a bufety, kde se mohou občerstvit. Díky plnému 
zastřešení se zkrátila i doba mražení lední plochy.   

 

 

Zleva: Ing. P. Charvát (TJ Slovan), Ing. V. Mačát (místostarosta), Mgr. R. Martínek (hejtman Pk), 
RNDr. J. Ošťádal (starosta), JUDr. M. Izák (místostarosta), v pozadí moderátor akce 

Program se rozdělil na dvě části, páteční více pro sportovce, sobota „hlavní“ program pro širokou 
veřejnost. Sobotní akce se setkala s nadšenou účastí veřejnosti, stadion (ještě bez potřebných nátěrů 
na tribunách - zaprášené kalhoty jsme měli všichni)  téměř praskal ve švech a akce se vydařila. Jen ve 
snaze ukázat vše, co bylo připraveno, program měl trochu skluz. Přišla jsem se podívat jen na chvilku 
- vydržela jsem i po 22 hodině, ale „Queenů“ jsem se nedočkala.  Aréna se s pokročilým večerem 
viditelně vyprázdnila, ale koncert přesto měl úspěch i diváky. 
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Pátek 8. října „Setkání hokejových generací“ - 17.00 hod. – Show Rádia Haná s Luckou 
Barbapostolosovou Edukativně – zábavný program pro děti ASEKOL Trampolínová show s klauny 
+ možnost pro děti zaskákat si na 3 trampolínách Ukázky tréninků od žáčků po muže Oficiální 
vyvěšení dresu hokejové osobnosti. 

Sobota 9. října „Aréna se otevírá“ - 18.00 hod. – dnes večer Vás baví Vladimír Hron Minihokej 
žáčků a ukázky tréninku Vystoupení tanečního páru v krasobruslení Ukázky akrobacie mistrů ČR 
na trampolíně Barmanská show Jiřího Střelečka, mistra ČR Exibice „Ping-pong na ledě“ a další!, 
20.00 hod. – autogramiáda Jiřího Dopity, 21.00 hod. – koncert skupiny Queen Revival Bohatá 
tombola 

Hejtman Mgr. R. Martínek dopisem starostovi města udělil osobní záštitu  slavnostnímu otevření 
zrekonstruovaného zimního stadionu v Moravské Třebové dopisem s textem:  „Jsem upřímně potěšen, 
že pardubický kraj přispěje svým významem k propagaci jedné z nejvýznamnějších investic města, 
která zásadním způsobem pozvedne podmínky pro sportovní vyžití občanů Moravské Třebové.“  
A hokejista Dopita pobavil ve svém krátkém proslovu sdělením, že „stadion je útulný!. Je to tak -jsou 
i větší arény. 
 

Volby do zastupitelstva města 15. 10. – 16. 10. 2010 

Výsledky - se zvýrazněním těch zastupitelů, kteří se na základě povolebního vyjednávání stali 
radními,  včetně starosty a místostarostů. Vyjednávání nebylo snadné a neskončilo v měsíci říjnu, 
více k němu v následujícím měsíci kroniky.  
 
         

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 

Hlasy 

číslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 1 

Izák Miloš JUDr., 
starosta 58 ČSSD ČSSD 1416 6,18 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 3 Kelča Petr MUDr. 45 ČSSD BEZPP 1362 5,94 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 4 Muselík Miroslav Mgr. 48 ČSSD ČSSD 1268 5,53 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 2 

Mačát Václav Ing., 
neuvolněný 
místostarosty 61 ČSSD ČSSD 1222 5,33 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 5 Horáková Milada 62 ČSSD ČSSD 1067 4,65 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 6 Kopunecz Peter Mgr. 55 ČSSD ČSSD 1152 5,02 

1 
Česká str.sociálně 
demokrat. 7 Stupka Zdeněk 38 ČSSD ČSSD 1006 4,39 

2 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 2 Horská Hana PaedDr. 47 KSČM KSČM 795 6,48 

2 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 1 Odehnal Josef 65 KSČM KSČM 763 6,22 

2 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 3 Beyer Miloš 65 KSČM BEZPP 700 5,71 

2 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 4 Krejčí Miroslav Ing. 60 KSČM BEZPP 665 5,42 

5 
KDU-ČSL ve 
spolupráci s EDS 1 Jílek Josef Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 484 7,84 

5 
KDU-ČSL ve 
spolupráci s EDS 4 Žáček Václav 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 424 6,87 

6 
SNK Evropští 
demokraté 1 

Brettschneider Pavel 
Ing., uvolněný 
místostarosta 50 SNK ED BEZPP 594 10,68 

7 

Občanská 
demokratická 
strana 1 Ošťádal Josef RNDr. 53 ODS ODS 1242 8,35 

7 

Občanská 
demokratická 
strana 3 Charvát Pavel Ing. 46 ODS ODS 797 5,36 

7 

Občanská 
demokratická 
strana 5 

Baslerová Pavlína 
PaedDr. 47 ODS ODS 787 5,29 

7 

Občanská 
demokratická 
strana 2 Rada Rudolf Ing. 51 ODS ODS 735 4,94 

7 

Občanská 
demokratická 
strana 4 Stejný Milan 64 ODS ODS 650 4,37 

9 TOP 09 1 Mička Miloš Ing. 53 TOP 09 BEZPP 669 9,9 

9 TOP 09 3 Koláčková Ludmila 58 TOP 09 BEZPP 543 8,04 
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Předvolební kampaň byla zajímavá 

Překvapil komiks s Palcátem a Šlupkou, který se těsně před volbami (12. října) objevil ve schránkách 
v Moravské Třebové,  více z tisku -  Novin Svitavska: 

 „Městem se šíří hanlivý komiks „Podivuhodné příhody pánů Šlupky a Palcáta“. Plátek dostali lidé do 
všech schránek. Kdo komiks vytvořil a rozšiřuje, není zřejmé. Komiks poukazuje na údajné nekalé 
praktiky na radnici při udělování městských zakázek. Autoři komiksu si vzali na paškál současného 
místostarostu Václava Mačáta a radního Zdeňka Stupku. Oba kandidují za ČSSD. Podnikatelé mají 
své firmy: počítačovou a stavební. Příběh se odehrává na tenisovém kurtu a v bublinách obou aktérů, 
schovaných pod pozměněnými jmény, se objevují výroky, kdy se domlouvají na dalších zakázkách a 
jak to bude po volbách na radnici.  Na závěr komiksu sice autoři napsali, že postavy a události 
příběhu jsou smyšlené a podobnost s realitou čistě náhodná. Ovšem kresby jsou velmi reálné a tváře 
obou aktérů jasně rozpoznatelné.“ 

V novinách se dále píše, že někteří lidé v Moravské Třebové komiks jasně odsuzují. Z mého pohledu - 
zaznamenala jsem hlavně překvapení, samozřejmě často škodolibou radost, někdy pochvalu za 
„řemeslné zpracování“, i kritiku autora za to, že si prý zmýlil auta obou aktérů, to neumím posoudit. 
Jisté bylo, že celé město vědělo, že jsou volby, a na koho se nedostalo, rychle chtěl vidět plátek na 
vlastní oči. Komiks totiž nebyl tak úplně ve schránkách - rozhodily ho v noci bytosti prý v bundě a 
kapuci, jisté je, že plátek byl v rychlosti pohozen tu do schránky, tu za dveře paneláku nebo jako u 
mě na Polní se hned dva pamflety se povalovaly na zemi před brankou. Za zmínku stojí v této 
souvislosti úspěch ČSSD ve volbách. Rozhodně platí, že volební kampaň v roce 2010 byla nevšední. 

Starosta města (ODS) cítil potřebu vyjádřit se na internetových stránkách města takto: 

„Vážení spoluobčané, pravděpodobně se k Vám do řady domácností dostal písemný materiál 
popisující v komiksové podobě některé členy vedení města. Mohu Vás všechny ujistit, že já osobně 
s tímto letákem nemám vůbec nic společného. Ve všech svých ústních i písemných vyjádřeních často 
uvádím, že jedním z mých životních kréd je především slušnost, se kterou se dle známého přísloví 
vždy nejdál dojde.Nyní k letáku obecně. Vždy jsem chválil dobrou spolupráci ve vedení města, věcná 
a konstruktivní jednání rady a zastupitelstva města v končícím volebním období. Bohužel mám 
strach, že existence letáku bude mít negativní důsledky nejen na vztahy mezi politickými subjekty ve 
městě, ale mezi budoucími zastupiteli vůbec. Bohužel musím říci, že tento leták vrhá špatné světlo 
i na mne osobně jako na starostu města. Je totiž možné, že někteří z občanů si mohou z textu 
v letáku myslet, že u nás v Moravské Třebové jsou výběrová řízení manipulována, že výběrovým 
kriteriem není nejnižší cena a kvalita, ale úplně něco jiného Není tomu tak. Všechna výběrová řízení, 
ve kterých jsem se zúčastnil jako člen komise, byla transparentní a byla vedená dle zákona nebo 
vnitřní směrnice města. Hlasování na jednáních Rady města, která pořadí stanovené touto výběrovou 
komisí potvrzovala, byla jednomyslná. Myslím si, že tento komiksový leták v následujících 
komunálních volbách nikomu nepomůže. Bohužel spíše nám všem ublíží.“ Josef Ošťádal 
 

Potěšila snaha „omladit“ nové zastupitelstvo.  Moravskotřebovští  Nestraníci byli  patrně 
nejmladšími kandidáty do komunálních voleb v Pardubickém kraji. Na jedné kandidátce se totiž sešli 
mladí lidé od devatenácti do šestadvaceti let. A až na dvě výjimky všichni ještě studenti  vysoké 
školu. Někteří se znají už od střední školy. „Chceme udržet mladé lidi ve městě,“ uvedla jednička 
kandidátky Kateřina Dostálová, které je jednadvacet let. V tisku jsme se dočetli, že nestraníci 
doufají, že v jednadvacetičlenném zastupitelstvu získají pět křesel. Letos se nezadařilo – zvolen 
nebyl ani jeden z nich. 
 

Město získalo dotaci 44 mil. korun na nový projekt 

Je to velký úspěch ve snaze o rozvoj cestovního ruchu ve městě.  Poté, co letos Moravská Třebová 
úspěšně dokončila projekt Hřebečské důlní stezky za 13 mil. Kč a dobudovala zimní stadion za 
49 mil. Kč, získala eurodotaci na vybudování nové naučné stezky „Cesta od renesance k baroku“ za 
více než 51 mil. Kč. Součástí projektu je dokončení úprav nádvoří zámku a hradebních zdí, 

http://simply-you-pharmaceuticals-as.takeit.cz/clavin-strong-ke-zkvalitneni-erekce-3901966?69898&rtype=V&rmain=7791681&ritem=3901966&rclanek=8164584&rslovo=480741&showdirect=1
http://parfemy-levne-od-parfikycz.takeit.cz/cool-water-women-od-davidoff-6287470?370867&rtype=V&rmain=7787444&ritem=6287470&rclanek=8164584&rslovo=475366&showdirect=1
http://rali-decor.takeit.cz/voal-lehky-zaves-1742771-1742771?210702&rtype=V&rmain=7788796&ritem=1742771&rclanek=7966844&rslovo=424328&showdirect=1
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rekonstrukce zámeckých zahrad a restaurování Kalvárie. Naučná stezka provede návštěvníka 
nejvýznamnějšími renesančními a barokními památkami ve městě a obnovenou Křížovou cestu se 
zastaveními u kapliček jej dovede až na Křížový vrch. Zároveň bude vystavěna symbolická Brána 
času, která naváže na ulici Bránskou, nyní končící v polích. Bránu času navrhla architektka 
Markéta Veselá, která spolupracovala například i s Janem Kaplickým.  Po zveřejnění této informace 
jsme ale zaznamenali dotazy, k čemu je dobrý úplně nový objekt v rámci projektu, který je v podstatě 
záchranou památek.  

Zaujalo mne na webových stránkách města bližší vysvětlení – představení budoucí Brány času: 

V minulých dobách brány ve městech sloužily jako místo, kudy se do opevněných měst dostávali 
příchozí, obchodníci atd. Moravská Třebová měla také systém hradebních zdí s branami a baštami, 
které prioritně město ochraňovaly před nájezdy divokých hord a poskytovaly mu bezpečí. Část 
hradebního systému se dochovala až do současnosti a prošla renovací. Brána času, která vznikne pod 
ulicí Bránskou vedle parkoviště v ose náměstí TGM, ulice Bránská, rozhledna Pastýřka, bude sloužit 
jako místo, které bude poskytovat návštěvníkům prvotní informaci o městě, jeho historii a 
památkách. Přesnou cenu za Bránu času budeme znát po výběrovém řízení na dodavatele. Součástí 
projektu „Cesta od renesance k baroku“, a to nosnou částí, je renovace památek, kterými návštěvníka 
cesta provede. Proto budou obnoveny arkády zámku, dokončena obnova nádvoří a zámeckých 
zahrad, vydlážděny cesty ke Kalvárii na Křížovém vrchu, opraveny ty kapličky, které ještě 
rekonstrukcí neprošly a restaurována bude i samotná Kalvárie. Brána času je pouze velmi malá část 
projektu, v řádu jednotek procent, která jej však ozvláštňuje a dává mu přesah do současnosti. 
Dotace byla získána na vylepšení infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu, nikoliv prioritně na 
opravu památek. 

 
Skautský den v Moravské Třebové 
 
Při příležitosti 75. výročí skautingu v Moravské Třebové, připravilo místní skautské středisko 
v sobotu 9. října oslavy na náměstí města. Slavnostní zahájení celé akce proběhlo od 10.00 hod. na 
náměstí. Od 10.30 zde byly připraveny ukázky skautské činnosti a soutěže pro děti i dospělé. 
Uskutečnil se  pokus o ustavení rekordu v počtu skautů v krojích na náměstí města. Na náměstí bylo 
možné vidět postavené montované stany, ve kterých tráví své letní táboření děti z místního střediska. 
Program byl doplněn výstavou fotografií z historie i současnosti střediska ve vestibulu radnice.  Na 
náměstí se sešlo sto osm skautů v krojích, které doplnilo pětadvacet nekrojovaných členů skautské 
organizace. Do kruhu přátelství se následně zapojili ještě další kolemjdoucí, a tak si vzájemný 
pozdrav stiskem ruky předalo téměř dvě stě lidí. - K odkazu skautů se hlásí i moravskotřebovská 
vojenská škola. Podplukovník Viliam Beke upozornil i na to, že ve znaku školy je patrná skautská 
lilie. Historie spolupráce skautů s vojenskou školou se píše od počátku devadesátých let, kdy se v 
Moravské Třebové povedlo obnovit organizaci Junáka. Dnes má v Moravské Třebové skautské hnutí 
166 členů a z toho je sto dětí. 
 

 

 

Sociální služby města Moravská Třebová  
 
uskutečnily pro  zájemce ve středu 6. října  Den otevřených dveří. Celou akci prováelo heslo 
„Nepřestáváme se smát, protože jsme zestárli. Stárneme, protože se přestáváme smát.“ Součástí akce 
byla prohlídka prostor domova pro seniory a podání informací o poskytovaných službách. 
 

Centrum volného času 

oslavilo 10 let trvání. Při této příležitosti se  7. 10. 2010  sešli klienti a rodiče se zástupci těch 
institucí, se kterými centrum dlouhodobě spolupracuje. Centrum volného času pracuje z devadesáti 
devíti procent s členy romské komunity. Soustavná práce v terénu i ve školách nese výsledky. Mladí 
Romové díky doučování zvládají práci na základní škole, nekončí ve speciálních. Častokrát se i 
vyučí. Do centra míří denně patnáct až dvacet klientů. Pozvaní hosté viděli vystoupení klientů, 
ochutnali pohoštění – skvělé tipy romské kuchyně. Opakovaně zazněla ze strany klientů centra 

http://zepelin-cz.takeit.cz/balonyeu-pohodlne-do-oblak-7852046-7852046?86057&rtype=V&rmain=7796222&ritem=7852046&rclanek=8114682&rslovo=424698&showdirect=1
http://rali-decor.takeit.cz/sady-do-postylek-1767357?210702&rtype=V&rmain=7788797&ritem=1767357&rclanek=8114682&rslovo=421100&showdirect=1
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pochvala paní Marcele Opluštilové, dobré duši centra, která se výrazně podílí na jeho chodu od jeho 
založení. 

 
Ze zasedání rady města 
 

Rada města projednávala obvyklé záležitosti majetku města na zasedání  24. a 25. října 2010. 
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci říjnu nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 
v říjnu vyvrcholila koncertem předního českého houslisty Pavla Šporcla. 
 
Divadlo  
v říjnu přivítalo děti mateřských škol pohádkou Divadýlka KUBA z Plzně – Není drak jako drak a 
večerním představením Fatální bratři, komedii o tom, že horoskopy nelžou, ale nesmíte jim věřit, 
potěšilo dospělé. 

Merkur na zámku 

Na  zámek zavítala mimořádně úspěšná  výstava Merkur – nekončící příběh. Expozici z populární 
stavebnice přivezl Jiří Mládek. Uvedl, že je to už třiatřicátá výstava, vystavováno bylo v Čechách i 
na Slovensku. 

Výstavu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky  
 
si mohli prohlédnout návštěvníci ve vstupní místnosti radnice  v  posledním říjnovém týdnu.   
Výstava byla realizována v rámci  výchovně vzdělávacího projektu základní školy na Kostelním 
nám. a nabídla text, obrázky, lisované rostliny a podivuhodné postavy – dvě i v životní velikosti. 
Tématický sborník prací je součástí přílohové části kroniky za měsíc říjen.  
 
Další akce na podporu obce Raspenava na Liberecku, kterou těžce zasáhly letošní povodně, se 
uskutečila v říjnu.  Zájemci  měli možnost přispět účastí na benefičním koncertě na nádvoří zámku.  
Vystoupily zde místní a svitavské kapely Apropo, Los Hongos, Jak to bilo, Do větru, Trio de Janeiro 
a Kaderus Blues. Koncert doplnila ohňová show Fortitudo et Ignis. 

 
 
Říjen letem světem 
 
Počasí začátkem měsíce nenadchlo – bylo zataženo a chladno, po týdnu občas mírný déšť. Vyjasnilo 
se koncem dekády – první ranní mráz nás překvapil 10. října,  po ránu zmrzlé jiřiny, ale krásný 
slunečný víkend. Chladné počasí trvalo a úterní (12.10.) ráno na území ČR lámalo teplotní rekordy 
v ranních mrazech, další ochlazení nastalo 21.10., znamenalo také sníh na Sněžce a déšť se sněhem 
v Pardubicích.   
 

Další dotace druhé poloviny roku 2010: Kromě Moravské Třebové uspěl i Aerokulub ze Starého 
Města, který získal dotaci 38 mil. Kč na projekt „Infrastruktura pro rozvoj aeroturistiky,“ 
o celkovém objemu 50 mil. Kč, a Penzion Best s.r.o., který na své rozšíření získal dotaci 5 mil. Kč 
z celkových nákladů ve výši 10 mil. Kč. Celkem tak do podpory rozvoje cestovního ruchu v Moravské 
Třebové a okolí z eurofondů nově poplyne 87 mil. Kč. 
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Havárie kamionu uzavřela Hřebečský tunel.  Kolem druhé hodiny ráno 19. 10. na silnici I/35 zřejmě 
nezvládl řízení řidič kamionu s přívěsem. Po průjezdu tunelem se převrátil na bok. Volvo zůstalo 
ležet přes tři jízdní pruhy. Šofér vyvázl bez zranění. Tunel zůstal uzavřen i v průběhu dopoledne, 
kamion postavila na kola až specializovaná firma, celý proces zdržela překládka zboží. 
 

Šalamounův soud – freska v pracovně starosty na radnici bude jako nová? Nebude, ale na podzim 
proběhla rekonstrukce. Původní malby se při takovém zásahu nedomalovávají, ale fixují tak, aby 
vydržely co nejdéle. 
 
 

Region  

Říjnovou  akcí regionu byla pravidelná akce Biskupické kaléšek, za účasti zástupců města i 
partnerské Banské Štiavnice. Jako každý rok nešlo jen o ochutnávku různých druhů pálenky, ale i o 
sportovní výkony - hlavně krásně upravených „starých velocipedistů“.   

 

 

 

Uprchlá opice z olomoucké ZOO se zatoulala k Moravské Třebové. Dva samci makaka červenolícího 
utekli v červnu ze Zoologické zahrady v Olomouci. Poslední říjnový víkend jednu z nich zahlédli lidé 
u Moravské Třebové. Opice, které utekly už 22. června, se rozdělily. Jedna byla zahlédnuta na 
Moravskotřebovsku, druhá utekla na Šumpersko. Právě jednu z uprchlic měla zahlédnout v neděli po 
poledni policejní hlídka u obce Petrušov nedaleko Moravské Třebové. Opička seděla na poli, ale záhy 
uprchla do lesa. Vedení zoo čeká, až se opice trochu usadí a po ochlazení ubude potravy na 
zahrádkách a podobně. Opicím prý  v přírodě nehrozí nebezpečí od jiných živočichů. (S omluvou 
připojuji poznámku „z budoucnosti“ – jedna z opiček byla vrácena po úspěšném odchytu do 
olomoucké ZOO v únoru 2011, ta další v době tisku této kroniky ještě cestuje...) 
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Listopad 2010 
 
 

Události ve městě 
 

Čtvrtá etapa regenerace na sídlišti Západní  

  

                                           
  

 
 
23. listopadu se uskutečnila kolaudace  čtvrtého zregenerovaného úseku sídliště.  Radní tentokrát za 
více než sedm milionů korun nechali upravit ulici Jiráskova. Vznikla nová parkovací místa, moderní 
kontejnerová stání, silnice dostala nový povrch. Přibyly dva zpomalovací retardéry.  Součástí úprav 
byla instalace nového osvětlení a rekonstrukce dvou stávajících dětských hřišť. Sídliště Západní 
získalo úpravami zatím na sto třicet parkovacích stání, sedmdesát nových.  

To ale neznamená, že jsou spokojení úplně všichni a se vším. Na internetových stránkách se obyvatel 
města pozastavil nad tím, že  po úpravě ulice Jiráskovy byla nainstalována před panelový dům, který 
má cca 100 bytových jednotek, značka zákaz zastavení. Znamená to, že v případě jakéhokoliv 
stěhování musíme stát s vozidly 50 – 100 metrů dále a veškeré předměty přenášet ručně?  Z odpovědi 
odboru dopravy je zřejmé, že osazení dopravního značení vyplynulo z požadavku hasičů ve 
stavebním řízení. V prostoru nástupu požární techniky ale i záchranné služby nesmí nic stát.. Co se 
týká stěhování, tak je zřejmé, že taková situace je městskou policií posuzována individuálně. Lze 
i pro danou akci vystavit na odboru dopravy vyjímku z dopravního značení.  Čas ukáže, jaký vliv 
bude mít nové značení na všední život sídliště. 

 

Delegace partnerských měst 

V listopadu město přivítalo delegaci z Banské Bystrice a také z Holandska.  Návštěva se nesla 
zejména ve sportovním duchu - hlavní program byl věnován hokeji a potěšila výhra třebováků nad 
partnery ze SR  a to 9 : 6.   Zástupci holandské nadace Přátelé MT  jednali o bližší přípravě 
plánované stáže  personálu sociálních služeb.  

 
Vánoční strom 2010  
 
jsem poprvé viděla v poledne ve čtvrtek 25.listopadu - ještě bez ozdob, ale vedle už stála plošina 
technických služeb. Slavnostní rozsvícení za účasti veřejnosti se uskutečnilo ve večerních hodinách 
29. listopadu. Všechno dobře dopadlo, ale vzhledem v závažnosti a počtu diváků trochu chyběl 
moderátor akce. V programu úspěšně vystoupl pěvecký sbor Fermáta  a viděli jsme i ohňovou show. 
  

 
 
 

http://duovize-sro.takeit.cz/ocni-klinika-duovize-jistota-pro-vase-oci-8650305?372688&rtype=V&rmain=7796723&ritem=8650305&rclanek=8593547&rslovo=421071&showdirect=1
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Městský úřad v listopadu 
 

Odbor životního prostředí městského úřadu v listopadu  vyzval obyvatele nejen na své nástěnce, ale i 
v Moravskotřebovském zpravodaji k řádnému nakládání s biologickým odpadem. Vedlo k tomu 
nekoordinované ukládání hromádek trávy a odpadu ze zahrad kolem cest (na cestě kolem nemocnice 
je vidím pravidelně). Četnost se zvýšila natolik, že není v silách technických služeb zabezpečit úklid  
– a není to zadarmo. V měsíčníku jsme tedy byli nabádáni k využití velkokapacitních kontejnerů, 
které jsou přistavovány na určená stanoviště dvakrát ročně, nebo kompostovat. „Pro potomky“ 
poznamenávám, že tolerovaným postupem je také tráva a j. ukrytá v popelnici nebo méně ukrytá 
v pytlech TS ve dnech svozu. Je zřejmé, že to není ideální způsob, systémové řešení, jakým je např. 
kompostárna město připravuje.     
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Radní se sešli v měsíci listopadu čtyřikrát, tedy nad rámec plánovaných schůzek. To proto, že 
výběrová řízení nečekají. A i když si toho občané nevšimli hned – jedno z rozhodnutí by mělo 
ovlivnit život ve městě a komunikaci města i úřadu – rada schválila změnu na  úseku Zdravé město, 
nově bude pracovat ne polovina pracovní síly ale pracovnice na plný úvazek. 
 
Z jednání zastupitelstva města 

 
 
Na fotografii je zřejmé, že ustavující ZM proběhlo za účasti veřejnosti. V popředí noví zastupitelé, v 
pozadí veřejnost, úředníci a zástupce regionálního tisku. 
 
Zastupitelstvo města 8. listopadu bylo krátké. Snad nejzajímavějším bode, který zásadně ovlivní 
chod města v příštích čtyřech letech bylo zvolení rady města. Zvoleni byli: 

 

 JUDr. Miloš Izák starostou města.  

 Ing. Pavel Brettschneider uvolněným místostarostou  
města, který bude oprávněn zastupovat starostu v době 
jeho nepřítomnosti. 

 Ing. Václav Mačát neuvolněným místostarostou města, 
který bude oprávněn zastupovat starostu v době 
nepřítomnosti starosty a místostarosty. 

 PaedDr. Hana Horská 

 MUDr. Petr Kelča 

 Mgr. Miroslav Muselík 

 Zdeněk Stupka 
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Uprostřed starosta města, po jeho levé ruce uvolněný a po pravé ruce neuvolněný místostarosta. 

 
 
Kultura 
 

Do Moravské Třebové zavítal a sklidil úspěch Daniel  Hůlka s pořadem „Vzpomínání“. 
 
Milovníky dobré komedie potěšila také komedie Dezertér z Volšan aneb „Chceš poznat pravdu - 
umři!“  
 
Úspěch měla knihovnou uspořádaná beseda s hlasatelkou a moderátorkou p. Kamilou Moučkovou a 
spisovatelkou Petrou Braunovou, autorkou biografií o p. K. Moučkové (Barvy života, Nejsem žádná 
lvice).. ve velkém  sále  sociálních služeb.   
 
Po téměř celý listopad probíhala v Městském muzeu Moravská Třebová výstava TRIALOG – 
představila se trojice výtvarníků nerovného věku a věhlasu – známý umělec a učitel ZUŠ Vladimír 
Čadílel, Nikola Pokorná a Gabriela Pokorná.  
 
 

Sport 
 

Ve Třebové se starají i o malé vyznavače kola 

Před pěti lety zrodil kultovní cyklistický seriál Cykloman dítko – kopii určenou pro děti a mládež. 
Filosofie Cyklománka je od zrození jednoznačná: Přitáhnout k cyklistickému sportu i ty nejmladší, 
zejména děti závodících dospěláků, čímž jim odpadá okamžitá starost o ně a současně je i 
permanentně pozitivně atakována chuť dětí pravidelně sportovat. Jestliže se v loňském roce 
zúčastňovala necelá čtyřicítka malých bikerů, v roce 2010 jejich počet narostl téměř dvojnásobně. 
Dvaašedesát se jich zúčastnilo minimálně jedné akce. Nejvíce mladých cyklistů zkoušelo síly a štěstí 
při městském cross country (32), naopak nejméně jich startovalo na ORI Cupu, kde měla na menší 
účast vliv vzdálenost startu. Poslední částí Cyklománka byl také výjezd do vrchu, kterého se 
zúčastnilo 16 bikerů. Jejich výkony byly úctyhodné.  

http://hrave-aukce.takeit.cz/sny-se-stavaji-skutecnosti-7865399?375747&rtype=V&rmain=7152418&ritem=7865399&rclanek=8460920&rslovo=430425&showdirect=1
http://onlineshopcz.takeit.cz/bosch-was-24461-by-predni-plneni-za-22-181-kc-doprava-zdarma-7713359?279360&rtype=V&rmain=5115962&ritem=7713359&rclanek=8460920&rslovo=466748&showdirect=1
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Listopad  letem světem 
 
Počasí: Mimořádné teplo bylo na začátku listopadu,  cca o 15 st. víc, než vloni.  Počasí v listopadu 
bylo od druhého týdne deštivé, proměnlivo a zataženo i na sv. Martina – sníh ani náhodou. Teplotní 
rekordy padaly uprostřed listopadu, v M. Třebové  13 až  14 st. a - v ČR až 21 st., v MT bylo 
slunečno a velmi teplo. První sníh (drobný, ale vytrvalý)  nás potěšil 24.11. Cestáři nezklamali,  27. 
11. nastala kalamita na silnicích v ČR podle předpovědi. V pondělí  29. 11.  v noci napadlo dost 
sněhu, už ráno byla havárie mezi MT a SY (kamion a auto, mimo silnici). 
 

Zamilovaný sprejer, autor černostříbrného graffiti, se rozhodl dát  světu na obdiv své city. Na ulici v 
Moravské Třebové vylezl po požárním žebříku na střechu školy a namaloval srdce s iniciálami o 
rozměru 324 krát 134 centimetrů. Pak autor asi otevřeným oknem vnikl do budovy a na toaletách 
poškodil barvou dámské toalety.  

 

V listopadu jsme uslyšeli z městského rozhlasu varování pře „falešnými“ výběrčími příspěvků ve 
prospěch dětského domova v Moravské Třebové. S chutí v listopadovém zápisu připojuji výjimečně 
zprávu z ledna dalšího roku – na oba výtečníky upozornila mluvčí města, která si hlášení i následný 
článek dobře pamatovala a také byla na ul. Cihlářově oslovena. Policie ČR dopadla oba útočníky. 
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Prosinec 2010 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Rehau arena 
 
Starosta města Miloš Izák společně s ředitelem společnosti Rehau Peterem Tremmelem slavnostně 
pokřtili zimní stadion v Moravské Třebové na "Rehau arénu."  Slavnostní akt proběhl symbolickým 
vhozením buly před domácím zápasem HC Slovan proti Hlinsku v neděli 12.12.2010, který skončil 
vítězstvím domácích  7:3. Firma Rehau se zavázala podpořit rozvoj hokejové mládeže částkou 
1,1 mil. Kč v průběhu příštích tří let. Kromě označení stadionu jako „Rehau aréna“ bylo umístěno 
logo nového generálního sponzora na zbrusu nových dresech „A“ týmu mužů a na mantinelech 
sportovního stánku.Největší firma ve městě se takto zapojila do podpory sportu v Moravské Třebové. 
  
Vojenskou školu navštívil ministr obrany A. Vondra. Představitelé města i školy ho přivítali velmi 
vstřícně – v podtextu je starost Moravské Třebové o zachování školy. Je pro republiku potřebné 
střední vojenské školství? O tom chtěl pouvažovat pan ministr přímo na místě, neboť je to otázka, 
které zní znovu a znovu... 
 
 

 
  
Toto je kritická fotografie – autorka poukázala na hromadu sněhu vedle stromu. Vznikla při 
přípravě plochy pro prosincové trhy na náměstí. A zůstala – pro radost dětem, pro pozlobení estétů a 
bez povšimnutí většiny z nás. 

 
Městský úřad v prosinci 
 

Občané byli sdělovacími prostředky na celém území republiky opakovaně vyzvání k  výměně 
řidičských průkazů určitého tipu do konce roku. Poznamenávám také pro informaci, že obávané 
fronty se v Moravské Třebové netvořily, řidiči mohli být spokojeni, i když přišli na účast až začátkem 
prosince. 
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S veřejností byl  6. prosince 2010 projednán záměr V. etapy regenerace panelového sídliště Západní. 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Prosincové zastupitelstvo 6. 12. 2010 schválilo řadu tzv. poplatkových vyhlášek pro další období, 
zajímavé je, že  se sníží poplatek za komunální odpad, je to prý způsobeno mimo jiného tím, že 
občané stále lépe odpad. třídí. Zastupitelé také schválili tzv. kompetence místostarostů.  

 
Kultura 
 

Již tradičně se uskutečnil v prostorách muzea Mikulášský jarmark pod střechou  a to v sobotu 4. 
prosince.  prodej drobných dárkových  předmětů, medovina i Mikuláš a čert – a s nimi začátek 
vánoční pohody. 
 
Koncert Janka Ledeckého a Nostitzova kvarteta také potěšil, zaujaly písně muzikálové v netradiční 
úpravě pro symfonický kvartet. Čerpali jsme i z vlastních zdrojů, potěšil vánoční koncert 
Moravskotřebovského swingového orchestru Fr. Zeleného v sále ZUŠ na zámku 14. 12.  Vánoční 
náladu příznivě ovlivnil také plně obsazený koncert v Klášterním kostele 26. prosince, výtěžek 
kterého byl věnován na opravu varhan v kostele na Kostelním nám.  
 
Ale kdo se těšil na avizované divadlo s J. Krausovou a K. Rodenem, měl smůlu – divadlo bylo 
tentokrát odloženo na začátek příštího roku. Ale mohli jsme vidět hru Neila Simona – Jakeovy ženy 
aneb Moje hlava má svou hlavu. Knihovna i v roce 2010 uspořádala soutěž v pečení cukroví – 14. 
12. se konalo setkání s ukázkou cukroví Ladislavova pochoutka. 
 
Úplný závěr roku jsme také měli možnost prožít  společně a to od 18:00 v pátek 31. 12. u 
Silvestrovského ohňostroje na náměstí.    
 
 

Sport 
 

Opakovaně se na stránkách kroniky zmiňuje nový sportovní stánek – zimní stadion. Mimo jiné ve 
svých prostorách přivítá oddíl kulturistiky TJ  Slovan, který zahájil v areálu stadionu v dobře a nově 
vybavené posilovně svoji činnost po dvouleté pauze. 
 
V prosinci nabízelo víkendové semináře  v budově na ul K. Čapka aerobic studio. 
 
Byla vyhlášena tradiční soutěž Sportovec roku města Moravská Třebová 2010. 
  
 

Prosinec  letem světem 
 
Počasí bylo v měsíci prosinci nejen zimní, ale až příkladné – zasněžený konec první dekády a také 
sníh o vánočním čase a koncem roku, bylo u nás krásně. 
  
V prosinci se po mnoha letech podařilo zahájit obnovu výletního místa – dnem 25. prosince 2010 bylo 
otevřeno v jediné zbylé chatě „Občerstvení V Pekle“. Počasí krátkému výletu za město přálo a 
zasněženým lesem se prošlo hodně lidí, aby využili nabídky. 

   
Betlémské světlo přinesli skauti v neděli 19. prosince a kdo měl zájem, mohl pro ně přijít k muzeu. 
 
Zdravé město bylo posíleno – nová koordinátorka (bývalá dlouholetá starostka Starého Města p. L. 
Lišková) bude nově vykonávat práci na tomto úseku na celý úvazek – dosud  její předchůdkyně 
mohla věnovat agendě zdravého města polovinu pracovního času, druhá polovina patřila práci na 
úseku životního prostředí. REHAU – velký moravskotřebovský podnik se utěšeně rozrůstá. 
V prosinci nastoupila 600. zaměstnankyně. 
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