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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy v roce 2009 
 
 
 
 
Systém vedení kroniky se zásadně nemění, kronikář zůstává. 
 
Kronika nás povede životem města ve dvanácti kapitolách od ledna do prosince 2009.  
 
Fotka, kterou jsem vybrala pro úvodní list kroniky, snad přesvědčivě ukazuje, že žijeme 
na krásném místě. Významné pro Moravskou Třebovou v roce 2009 je, že kroniku roku 

zahajuje nově dostupný pohled na město – vyhlídka z vrchu Pastvisko, a co víc, 
z rozhledny Pastýřka, která tu s námi ještě v minulém roce nebyla… 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 

                                          Jana Blahová, 2009 

                                                    kronikářka města Moravské Třebové 
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Leden 2009 
 

Kroniky,  

legislativa, způsob vedení, archivace a jejich badatelské využití 
 
V lednovém čísle Svitavského deníku vyšel článek o kronikách. Byla by škoda nepoužít ho pro 
poučení čtenářů kroniky. Autorem doslovně uvedeného článku je Oldřich Pakosta, ředitel 
SOkA Svitavy se sídlem v Litomyšli. Nelze se v návaznosti na text článku pochlubit - ano, všechno 
děláme právě tak, jak stanoví zákon. Ale o dokonalost snad ani nejde.  V letošní roce - poučena - 
umístím číslování stran na doporučené místo. Ale již po léta není zvykem, aby zastupitelstvo  
rozhodovalo o obsahu ročního  zápisu do kroniky. Obávám se, že pokyn striktně vyžadovat toto 
ustanovení by znamenal úbytek kronikářů - po roce práce by v městečku jako je Moravská Třebová 
21 lidí bádalo o (vždy možných!)  vylepšeních zápisu…  A poznámka pro potomky: obce se brání 
odevzdávat své klenoty – kroniky do archivů. Poměrně úspěšně. Přesto z  povídání o kronikách nejen 
našeho okresu cituji: 

„V prostoru okresu Svitavy lze první kroniky doložit z druhé poloviny 17. století. Ve století 
devatenáctém bylo již psaní kronik běžné. 

Kroniky coby historické narativní prameny můžeme v českém prostředí doložit od 12. století. 
Každému je jistě známa latinsky psaná Kosmova Kronika česká, česky psaná Kronika tak řečeného 
Dalimila apod. V prostoru okresu Svitavy lze první kroniky doložit z období po třicetileté válce, tj. z 
druhé poloviny 17. století. V 19. století bylo psaní kronik již běžnou záležitostí. 

První legislativní úprava vedení kronik v českých zemích pochází z první poloviny 19. století; 
dekretem Presidia zemského gubernia z 31. října 1835 bylo s účinností od 1. ledna 1836 nařízeno, 
aby ve všech městech a obcích trhových, významnějších vesnicích a na farních úřadech byly založeny 
a vedeny pamětní knihy. Zprvu byly kroniky psány německy nebo latinsky, záhy se ale objevují i 
první české zápisy. Po založení Československé republiky v roce 1918 bylo vedení kronik upraveno 
zákonem č. 80 z roku 1920; tato právní norma ukládala povinnost vést kroniku každé politické obci 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a závazným právním dokumentem zůstala až do roku 2006 (!). 
Teprve zákon č. 132 ze 14. března 2006, o kronikách obcí, stanovil nová pravidla pro vedení 
obecních kronik. Lze konstatovat, že uvedený zákon (na rozdíl od jeho pracovního konceptu) není 
zdařilý, nicméně je nutné se jím řídit. Ukládá každé obci povinnost vést kroniku, a to buď jako 
[dokumentním inkoustem, pozn. autora] ručně psanou knihu s číslovanými listy, nebo jako dokument 
v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů na trvanlivém papíře určeném pro 
dokumenty, které se opatří vazbou. Nedílnou součástí kroniky je příloha, jež obsahuje písemné, 
obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice. Dle legislativní úpravy je obec 
povinna zabezpečit kroniku proti ztrátě a poškození; kronikář musí provést zápis v kronice nejméně 
jedenkrát za rok [zpravidla koncem roku, přičemž může spolupracovat s letopiseckou komisí, je-li v 
obci ustavena, pozn. autora]. O obsahu zápisu rozhoduje obecní zastupitelstvo. Přestože není vedení 
dalších kronik (tj. školních, farních, resp. církevních, spolkových i soukromých) legislativně upraveno, 
řídí se obdobnými pravidly platnými pro vedení kronik obecních, resp. městských. 

Po vydání výše uvedeného zákona provedl Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli (dále 
jen SOkA Svitavy), na nějž bez jakéhokoli písemného rozhodnutí přešlo metodické vedení kronik obcí, 
v roce 2007 několik školení, jež se setkala tu s větší, tu s menší účastí obecních kronikářů (ojediněle i 
starostů). 

Je-li kronika vedena ve vázané podobě, měly by její rozměry činit zpravidla 30 x 38 cm a měla by 
obsahovat 150 až 200 listů bílého nelinkovaného dokumentního papíru. Vazba může být kožená či 
polokožená. Zápisy v kronice mají být prováděny kaligrafickým písmem dokumentním inkoustem 
tak, že nahoře má volný okraj listu činit 3,5 cm, dole 4 cm, volný okraj po straně 4,5 cm (s možností 
psaní věcných hesel – marginálních poznámek), vnitřní okraj pak 2,5 cm. Číslování stran se provádí v 
pravém horním rohu listu. Kroniku je možné psát též na psacím stroji po jedné straně listu 
dřevaprostého papíru formátu A4 (21 x 30 cm) dokumentní páskou či vést v elektronické podobě (na 
počítači) s tiskovým výstupem na trvanlivém papíru určeném pro dokumenty. Do kroniky nelze nic 
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vlepovat, resp. vkládat. Veškeré textové, obrazové, zvukové a další materiály sice tvoří nedílnou 
součást kroniky, je ale nutné jejich samostatné uložení. Určitým problémem zůstává „životnost“ 
tisku (provedeného laserovou či inkoustovou tiskárnou) a některých příloh typu gramofonových 
desek, kotoučových či kazetových magnetofonových pásků, dále VHS, DVD, ale i disket, CD-R, 
flash disků apod. V úvahu je třeba brát postupné zastarávání až postupnou absenci mechanik, na 
nichž lze uvedená média se záznamy „přehrát“, resp. „číst“ a nástup nových technologií s možností 
částečné či úplné transformace starších záznamů na nové nosiče informací. V obecní kronice tvoří 
zápisy obvykle toto pořadí: záznamy na titulním listu, úvod, stručný životopis kronikáře (příp. členů 
letopisecké komise), popis obce, příp. její stručné dějiny (pokud nebyly monograficky zpracovány), tzv. 
stálá data (tj. popis událostí členěný podle určitého schématu) a rejstříky (osobní a zeměpisný). 

Obecní kronika je úřední knihou, a proto po uplynutí desetileté skartační lhůty (A/10) po jejím 
uzavření má být předána k archivaci územně příslušného státnímu archivu (v našem případě SOkA 
Svitavy). Ze zákona je archiv povinen zajistit fyzickou ochranu kronik (včetně provedení případných 
restaurátorských zásahů) a zpřístupnit je badatelské veřejnosti. SOkA Svitavy pečuje v 
mezifondovém souboru (obecních, farních, resp. církevních, školních, spolkových a soukromých) 
kronik o 650 svazků, které jsou zpřístupněny badatelské veřejnosti dvěma katalogy z let 1982 a 
2008. Jelikož současné české archivnictví přistupuje k rozsáhlé digitalizaci národního archivního 
dědictví budou vedle sčítacích operátů a druhopisů matrik postupně digitalizovány též kroniky, 
jejichž databáze by měla být postupně dostupná široké badatelské veřejnosti na internetu. V rámci 
Národního archivu v Praze vzniká, v souladu s vládním usnesením č. 11 z roku 2004, Digitální 
archiv, v němž by měly být schraňovány v digitální podobě archiválie z celé České republiky. 

Mezifondový soubor kronik (stejně jako další archivní materiál) je přístupný badatelské veřejnosti v 
souladu s ustanoveními archivního zákona č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a 
Badatelského řádu SOkA Svitavy. Denně může badatel studovat až šest svazků kronik za využití 
vlastní reprografické digitální techniky (fotoaparátu) a osobního přenosného počítače (notebooku); 
studijní návštěvu je vhodné ohlásit vždy tři dny předem. 

V souvislosti se zákonem č. 300 ze 17. července 2008, o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, který vstoupí v platnost 1. července 2009 a na jehož základě bude veškerá 
agenda veřejnoprávního sektoru vedena pouze v elektronické podobě, budou v nepříliš vzdáleném 
časovém horizontu nejspíše vedeny v elektronické podobě, jakožto úřední knihy, též obecní kroniky. 
Vliv na tuto skutečnost bude mít vedle úpravy příslušnou legislativou také nástup nové generace 
kronikářů. Jelikož trend vytváření dokumentů pouze v elektronické formě nelze zastavit, kroniku 
vázanou v kůži, psanou kaligraficky dokumentním inkoustem, bude patrně možné v nepříliš 
vzdálené budoucnosti zhlédnout pouze v archivech, v některých muzeích či knihovnách. Pro 
konzervativněji založeného člověka to může být nepříliš optimistická představa.“ 
  

 

Události ve městě 
 

Prioritní investiční akce ve městě v roce 2009 
 

Vedení města v roce 2009 zahájí realizaci tří projektů, které představují celkovou investici ve výši 
480 milionů korun. Peníze na financování těchto rozvojových projektů také Moravská Třebová, 
stejně jako ostatní města, chce získat z evropských fondů. Prioritním a finančně nejnáročnějším 
projektem města je Projekt Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace 
čistírny odpadních vod. Zahájení samotných prací se předpokládá v měsíci září 2009. Rozpočet  
projektu je tři sta devadesát dva miliony korun, na který vedení města žádá dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Zahájena bude také dostavba zimního stadionu. Cílem projektu je 
vytvoření komfortnějšího zázemí pro diváky, pro výkonnostní i rekreační sport, zvýšení kapacity 
stadionu a rozšíření a zkvalitnění nabídky pro volnočasové aktivity. Součástí projektu je vybudování 
východní tribuny zimního stadionu, sociálního zázemí, parkoviště, fitness centra, sauny a spinning 
centra. V neposlední řadě se tyto úpravy budou týkat i bezpečnostního opatření, kdy bude zřízen 
evakuační požární systém s rozhlasem a zlepší se odvětrávání haly pro vyšší bezpečnost návštěvníků 
i samotného zimního stadionu. Předpokládané celkové investiční náklady dosahují částky šedesáti 
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čtyř milionů korun. Z toho na objekt přístavby a východní tribuny připadne 57,5 mil. korun a na 
rozšíření parkovacích ploch 6,5 mil. korun. Záměr je přijatelný z  hlediska dotačních podmínek 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. Vedení 
města předpokládá, že výše dotační podpory by mohla dosáhnout přes sedmdesát procent.  

Menší, co do objemu financí, ale velmi významný pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti 
Českomoravské pomezí, je projekt Hřebečské důlní stezky, na který třebovští dostali dotaci z fondů 
EU.  Realizace projektu bude stát 11 milionů korun.  Samotné práce budou zahájeny v dubnu 2009, 
kdy bude na Hřebči vybudována vyhlídková plošina a vyhlídková věž.  

V tomto roce se občané a návštěvníci Moravské Třebové dočkají otevření rozhledny na Pastvisku, 
která bude slavnostně zpřístupněna 20. června 2009 v rámci Městských slavností. 

Jedním z významných cílů strategického plánu rozvoje města je také příprava nových lokalit 
určených pro bydlení, v  roce 2009 by mělo být připraveno k prodeji prvních 9 stavebních parcel pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Jevíčská (bývalé zahradnictví). Postupně se připravují další 
lokality (Strážnického, Jihozápad, Třešňová alej, Udánský kopec) s tím, že v roce 2010 by mohlo 
přibýt dalších 17 parcel v lokalitě Strážnického. Pokračovat se bude v dalších etapách rekonstrukcí 
dvorních traktů a budou zahájeny práce na úpravách prostor v lokalitě Piaristická, kde vzniknou 
nové parkovací plochy a pěší komunikace. 

 

Moravská Třebová na veletrhu cestovního ruchu 

Prvním významným veletrhem v roce byl brněnský Regiontour, který se konal od 15. do 18. ledna. 
Zde Třebová představila novou zámeckou expozici, která bude zejména pro milovníky historie a 
ponese název Poklady Moravské Třebové. Zástupci města na veletrhu prezentovali také nejnavštěvo-
vanější expozice na zámku „Středověkou mučírnu“ a „Alchymistickou laboratoř Mistra Bonaciny“, 
které na výstavišti propagoval (již tradičně)  sám mistr kat. 
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Městský kamerový systém  
 
začalo město Moravská Třebová využívat v roce 2005, kdy celý systém tvořily dvě kamery. To, že 
jsou kamery ve městě potřeba, bylo již praxí prokázáno. Od počátku letošního roku systém tvoří 4 
venkovní kamery, je plánovaná ještě pátá, která má být nainstalována také v první polovině roku. 
Kamery střeží hlavně centrální část města – náměstí, Cihlářovu ulici, prostor na ulici Svitavské, nově 
také ul. Čs. armády, Lanškrounskou a 9. května.  Lokality, které jsou monitorovány, budou 
označeny tabulkou „Prostor je monitorován kamerovým systémem“. Občany nejsou vítány jen 
s nadšením – někdy se mluví o zásahu do soukromí, jindy je namítána vysoká pořizovací cena i další 
provozní náklady kamer a možnost selhání. Po vyhodnocení ale platí, že kamery posilují 
bezpečnostní systém ve městě, došlo ke snížení nápadu trestných činů i přestupků, znamenají pomoc 
při činnosti policie. 

 

Město uvažuje o zřízení hromadné dopravy 

V tisku jsme se dočetli: „Lidé ve městě žádají zřízení hromadné dopravy. Radní proto vypsali anketu. 
Dotazník dostalo čtyři a půl tisíce domácností v Moravské Třebové, Sušici a Udánkách. Dvě stě 
padesát lístků získali lidé v Boršově. Zpět na městský úřad se ale vrátilo jenom třiapadesát 
vyplněných anketních lístků.“ „Bohužel za tohoto stavu mi připadá zavedení městské hromadné 
dopravy v Moravské Třebové velmi problematické. Je mi líto, že tím občané dali najevo svůj 
nezájem,“ uvedl místostarosta města Miloš Izák.“   

Poznámka kronikáře: nerada připomínám, že osud anket v našem městě byl dosud vždy smutný, 
výsledek město nerespektovalo (radní sami určili místo pro dětské hřiště, objekt na sídlišti byl prodán 
bez ohledu na návrhy občanů pro jeho využití…). Postup města chápu – a chápou ho i mnozí občané, 
ale současně si pamatují, jaký význam ankety měly. V neposlední řadě zřízení hromadné dopravy je 
vždy věcí rozpočtu, proto také zodpovědný radní potřeboval pro prosazení této změny mohutnou 
podporu občanů. Jisté je, že ze Sušic k lékaři či do obchodního domu je daleko, a tak uvidíme časem, 
jak se věci vyvinou. 

 

Městský úřad v lednu 
 
 

Informace nově, nejen řidičům 
 
Od 1. 1. 2009 poskytuje Město Moravská Třebová jako kontaktní místo Czech POINTu v 
Občanském informačním centru na ul. Olomoucké výpisy z bodového hodnocení osob. Výpis je 
vyhotoven na počkání. Je nutné uhradit 100,-  Kč a předložit doklad totožnosti, dalším doporučeným 
(nikoliv však povinným) dokladem je řidičský průkaz, resp. jeho číslo, které usnadní rychlejší 
ztotožnění osoby. Žadatel je oprávněn požadovat pouze informace o svém bodovém hodnocení. 
Výpisy z bodového hodnocení si řidiči mohou pořídit i na odboru dopravy v Moravské Třebové, kde 
jim bude na jejich žádost vydán za 15,– Kč. Třetí možností, jak získat bodové hodnocení, je zajít si 
na Českou poštu, která účtuje za potvrzení první strany 69,– Kč.  
 
Poznámka kronikáře: oceňuji objektivitu informace, která byla podkladem pro zápis a jak jsem 
koupila, tak prodávám. Ano, je zřejmé, že nejnovější cesta k informaci, tj. kontaktní místo v OIC je i 
nejdražší. Poučený řidič tedy zajde o pár dveří dál na odbor dopravy. Ovšem je na místě podotknout, 
že odbor dopravy je k dispozici v Moravské Třebové a dalších pověřených městech, zatímco kontaktní 
místa Czech POINTu jsou mnohem dostupnější. Takže logiku nalezneme.    

Kromě tohoto výpisu si zájemci mohou od letošního roku na kontaktních místech Czech POINTu 
vyžádat výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných 
zakázkách, který je vhodný pro podnikatele, hlásících se do výběrových řízení. Třetí novou agendou 
pak je Registr účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového 
Hospodářství), kdy od 1. ledna autorizují vybraná místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají 
o oprávnění k přístupu do MA ISOH. Tento výpis je určen pro firmy, zabývající se likvidací 
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autovraků. Přístup do systému může přitom získat pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění 
k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.  

Občanské informační centrum samozřejmě i nadále poskytuje také výpisy z katastru nemovitostí a 
z trestního, obchodního i živnostenského rejstříku. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada zasedala 19. ledna 2009 a projednala zejména záležitosti výběrových řízení a nájmů 
nemovitého majetku města. Zabývala se zřízením věcného břemene ve prospěch f. VYTEP Uničov 
s.r.o. a to v přímé souvislosti s prodejem bytů z majetku města. Doporučila zastupitelstvu města 
schválit prodej bytů a domů v rámci probíhající privatizace. – Rada se zabývala přípravou nového 
územního plánu města. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci lednu 2009 nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 
IV. ročník městského bálu 

 
se konal 30. ledna 2009 ve dvoraně městského muzea v Moravské Třebové. Bál proběhl pod záštitou 
starosty města, účastníky jistě potěšily známé melodie z domácí i zahraniční scény a bohatá tombola. 
Poznámka kronikáře: v tomto roce jsem slyšela mnohá pochvalná slova, dokonce účast byla na 
odpovídající úrovni – ale je také co zlepšovat, prý například občerstvení… 
 
 

Poradenský den pro výtvarníky ve Svitavách 

proběhl v lednovou sobotu jako událost, kterou jsme my, běžní občané celkem nezaznamenali. Přesto 
do kroniky patří zmínka o moravskotřebovské výtvarnici, keramičce ze Sušic, neboť, jak jsme se 
dočetli v místním tisku: „…akademický malíř Bořivoj Borovský, který se sešel s amatérskými umělci,  
pochvalou  nešetřil u díla Jany Trantírkové. Její svícny ze šamotové hlíny a kovaného železa zaujaly 
snad každého. Výroba byla podle autorky složitá, neboť svícny jsou větších rozměrů, nejprve je 
autorka  musela modelovat dohromady, pak řezat a nakonec slepovat.“ Jana Trantírková je 
organizátorkou  sdružení  amatérských umělců Welen, jejichž díla poznáváme na výstavách v našem 
městě. 
 

 
Leden letem světem 
 
Tříkrálová sbírka se uskutečnila i v letošním roce, tradičně žáci pana učitele Jarůška navštívili také 
budovu radnice a městského úřadu na Olomoucké ulici (návštěva se uskutečnila 9. ledna), děti byly 
skvělé a trochu překvapivě v letošním roce bylo v jejich vystoupení víc vyprávění než pískání. Pro nás 
dříve narozené to byla mimo jiné ukázka toho, že se ve škole vypráví o sakrálních věcech, dříve 
tabuizovaných. 
 

Počasí  po vánocích se změnilo a napadl dlouho očekávaný sníh, mrazivo bylo v první polovině ledna, 
potom nastalo avizované oteplení. Výrazná ledovka potrápila řidiče i chodce  v sobotu 17. ledna, 
následovalo  citelné oteplení v Moravské Třebové i s tajícím sněhem  ve dnech 19. a  20. ledna. 
Ochlazení nás čekalo koncem měsíce a 31. ledna zdobil město sníh. 
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Z důvodu havárie vodovodu byla Základní škola Palackého v pátek 23.1.2008 uzavřena. Škola 
zajistila dozor nad  nezaopatřenými žáky, o které se rodiče nebyli schopni postarat. Školní jídelna 
byla mimo provoz, to znamená, že ani pro žáky ZŠ ČSA jídelna nezajistila oběd.  

19. ledna navštívil město hejtman   Jeho program začal ráno na moravskotřebovské radnici, kde se 
starostou a místostarosty hovořil o prioritách kraje a odpovídal na dotazy místní samosprávy. Po této 
debatě se hejtman sešel se starosty Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Zajímal se o zkušenosti 
starostů s bezpečností a pořádkem ve městě a s rychlou záchranou službou. Odpoledne hejtman 
navštívil speciální základní školu, integrovanou střední školu a gymnázium, kde působil také jako 
učitel dějepisu. Další jeho cesta vedla do Denního stacionáře Domeček, místní nemocnice a radost 
udělal také dětem v dětském domově. 
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Únor 2009 
 
 

Události ve městě 
 

Jak dopadla Moravská Třebová v anketě o nejatraktivnější město? 

Speciální anketa o nejatraktivnější město, ve které se vyslovila veřejnost, má jasné závěry. 5. února  
vyhlásila odborná komise výsledky na veletrhu cestovního ruchu v Praze.  Zlatá pozice patří 
Litomyšli, kde se nachází známý renesanční zámek. Neztratila se ani ostatní města ze svitavského 
okresu. Moravská Třebová se do soutěže přihlásila  poprvé a obsadila deváté místo. Pořadatelé nám 
udělili titul skokan roku.  Polička skončila na šestém místě. Na snímku převzetí certifikátu starostou 
města (zleva) a místostarostou Ing. V. Mačátem. 

 

 

 

Kraj platí lékaře lidem z města? 

 
Z obcí a měst v Pardubickém kraji se ozývá názor, že nás kraj diskriminuje: platí lékaře a recepty 
lidem z města, zatímco poplatky ve zdravotnictví musí pacienti platit všude  v těch částech kraje, 
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které jsou vzdálené nemocnicím. Podle nich rozhodnutí kraje platit za pacienty v krajských 
nemocnicích a lékárnách rozděluje lidi na dvě kategorie. Lidé „z daleka“ by cesta za ošetřením bez 
poplatků stála mnohem víc než ušetřený poplatek. Podle mnohých  je rušení poplatku populistickým 
gestem, které způsobilo nerovnoměrné podmínky pro obyvatel různých regionů kraje. 

 Hejtman kraje Radko Martínek diskriminaci svým způsobem uznává. Podle něj ji ale nezavinil kraj, 
občany nediskriminuje kraj, ale diskriminuje je ministerstvo zdravotnictví, protože ono zavedlo 
nesmyslné poplatky a trvá na nich. 

Také na lékárně na náměstí v Moravské Třebové se v únorových dnech objevila  výzva občanům – 
žádost o pochopení, upozornění na možnost vyžádat si doklad a požádat o proplacení kraj… 

V novinách Svitavska jsme se 10. 2. mohli seznámit s dementi hejtmana: „Hejtman Pardubického 
kraje Radko Martínek v žádném případě nevyzval k placení poplatků v krajských zdravotnických 
zařízeních, jak se snaží interpretovat některá média. Cílem prohlášení je jednoznačné vysvětlení 
smyslu opatření Pardubického kraje. Vysvětluje sociální charakter krajského opatření, které 
nahrazuje neschopnost Ministerstva zdravotnictví ČR situaci s regulačními poplatky řešit.“  

 

Za vodu zaplatíme v letošním roce více  

Obyvatelé Moravské Třebové zaplatí v letošním roce za pitnou vodu a odvádění odpadních vod více. 
Vlastníci infrastrukturního majetku vodovodů a kanalizací ve spolupráci s provozovatelem, VHOS, 
a.s. Moravská Třebová, upravili ceny vodného a stočného. Hlavními důvody pro úpravu ceny je vývoj 
inflace, cen vstupních surovin, energií a služeb. Významným vlivem je i snížení spotřeby vody 
u některých spotřebitelů.(Tzn. velkých, např. Hedva...)  To se promítá nejen do objemu prostředků 
nutných na provoz a zajištění funkcí systémů, ale například i do snížení objemu nájemného jako 
příjmu vlastníků infrastruktury, tedy města Moravská Třebová a Svazku obcí Skupinového 
vodovodu. Dalším důvodem pro navýšení ceny je zvýšení potřeby finančních prostředků pro nutnou a 
zákonem požadovanou modernizaci a obnovu vodovodních a kanalizačních systémů. Cena vodného 
byla na jednání zájmového sdružení právnických osob Skupinový vodovod Moravská Třebová 
odsouhlasena ve výši 28,-  Kč s DPH. Lidé odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu a 
vypouštějící odpadní vody do veřejné kanalizace zaplatí za jeden m3 / (1.000 litrů) vodného a 
stočného celkem 56 korun. V minulém roce byla cena za „kubík“ vodného a stočného 49,90 Kč. 
Úpravou nájemného v ceně stočného získá město Moravská Třebová přes deset milionů korun, tedy 
o jeden milion tři sta tisíc korun více než v roce 2008.  Takto vytvořené finanční zdroje chce město  
použít na úhradu části nákladů nejnáročnějšího projektu města, kterým je projekt Odkanalizování 
Udánek, Sušic, Boršova, Anenského Údolí a modernizace čistírny odpadních vod.   
 
 
 

Městský úřad v únoru 
 

Moravská Třebová předává své zkušenosti Rusku 
 
Manažer ekonomického rozvoje města Moravská Třebová Miroslav Netolický se v únoru zúčastnil 
speciálního semináře, organizovaného ruským městem Kaliningrad na téma budování klientských 
center v postsovětském prostoru. Město Kaliningrad chystá ambiciózní projekt na vybudování 
klientského centra, které by mělo usnadnit dostupnost veřejných služeb jeho občanům. Moravská 
Třebová obdobný projekt Občanského informačního centra realizovala před několika lety, je tedy co 
nabídnout. Zkušenosti s budováním klientského centra během dvoudenního semináře, kterého se 
účastní také zástupci holandský měst (např. Groningen nebo Assen) a měst z Polska (Poznaň), 
předával také Jan Hecker z holandského partnerského města Vlaardingen. V Rusku se jedná 
o ojedinělý projekt, který je podporován vládou Ruské federace, který naplňuje záměry zlepšit kvalitu 
a komfort veřejných služeb pro občany. Celý projekt je finančně podporován holandskou vládou a 
Sdružením holandských obcí. 
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Ze zasedání rady města 
 

Tzv. mimořádná rada města,která zasedala 2. února, projednala některé otázky výběrových řízení na 
zakázky města. Schválila uzavření smlouvy na demolici provozních budov v areálu zahradnictví na 
Jevíčské.  Schváleny byly všeobecné obchodní podmínky, které budou nedílnou součástí smlouvy o 
dílo, týkající se realizace investičních akcí. 9. února rada města mimo jiné schválila  na základě 
výběrového řízení provozovatele  občerstvení aquaparku – stal se jím Lubomír Živný, Třebovská 
restaurace s.r.o. (ano, zkušený a známý provozovatel Třebovské restaurace). – Rada také schválila 
tradiční vyvěšení VLAJKY PRO TIBET dne 10. 3. 2009. Na zasedání 23. února rada města 
doporučila zastupitelstvu ke schválení směrnici, kterou se stanoví pravidla poskytování dotací na 
opravy, modernizace a údržbu domů z FRB.   
   

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo schválilo další prodeje bytů a domů – privatizace v Moravské Třebové pokračuje.  
Bylo schváleno uzavření smlouvy o přípravě a realizaci postupové soutěže mažoretek, plánované 
v květnu v našem městě.  Zastupitelstvo také vyslovilo souhlas se záměrem výstavby fotovaltické  
elektrárny v Boršově. 

 
 
Kultura 
 

Princezna Hereret je zase doma.  

V únoru  se všechny v Praze vystavované poklady vrátily do Moravské Třebové. Zároveň byl 
ukončen také „výměnný pobyt mumií“. Rakev s mumií Hereret je zase ve své vitríně ve stálé expozici 
Holzmaisterovy sbírky. Rakev s mumií Nyanchhapiho si odvezli do Náprstkova muzea v Praze. 

 
V divadle  
 
se 26. února příznivci divadelních představení dozvěděli, že Vrah zvoní dvakrát a jak to vlastně 
všechno bylo… 
 
 
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově 
 
ani v únoru nezahálelo, vydařil se v poslední únorový den odpolední maškarní bál pro děti i 
„trubičkový „ obecní ples. Příznivci společenského tance s radostí přivítali  pokračování Boršovské 
tančírny, taneční večery ve spolupráci s Bílkovou taneční školou, tentokrát pro pokročilé. 
 
 
 

Sport 
 
Hokejisté Slovanu se dočkali.  

Vynikající výkony ve vyřazovací části je dovedly až do finálové série, ve které se chystali vyzvat 
suveréna soutěže ze Světlé. Než to mohli spolu se svými diváky oslavit, odehrálo se v semifinálové 
odvetě pětašedesát dramatických minut a navrch poté přišla nájezdová loterie. Moravská Třebová – 
Chotěboř 6:5. Z utkání vyjmu jenom tři body. Obětavost hráčů, skvělý Bureš a ještě lepší fanoušci. To 
všechno zajistilo potup do finálové série. 
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Úspěšný rok atletů 

Úspěšný rok mají za sebou mladí třebovští atleti a na slavnostním vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců regionu Svitavy to bylo potvrzeno. Moravská Třebová se právem chlubí titulem mistrů ČR 
žáků (Nikola Pařilová a Vojtěch Šteffek), primátem na finále MČR v atletickém čtyřboji žáků či 
druhým místem na celostátním finále Poháru rozhlasu mladších žákyň. Vyhodnocena byla také 
trenérka Miloslava Nováková. Ke sportovním úspěchům lehkoatletických talentů, kteří přiváželi 
domů cenné kovy, uvedla: „Je to věc, která byla svým způsobem mým snem. Učím tělesnou výchovu 
na základní škole a měla jsem takovou představu, že když začnu děti vychovávat už od první třídy, 
bude dostatek času, aby získávaly správné technické základy a abychom mohli dělat výkonnostní 
atletiku. V tom vidím ten základ úspěchu.“ 

 
 

Na snímku také paní učitelka a trenérka atletů Miloslava Nováková 

 
Únor letem světem 
 
Počasí - Únor začal idylickou zimou, teplota pár stupňů  pod nulou, zasněžené město. Následovalo 
oteplení a tak kolem 5. února bylo mlhavo a vlezlo. Výrazně se ochladilo  10.2. a během hodiny 
dopoledne zalehla město sněhová peřina. Také v týdnu od  23. zima pokračovala, nejdříve sníh a 
potom tání dělalo ve městě starosti – ve středu 25. 2. technické služby srážely rampouchy na úřadu 
práce na Cihlářově ulici, odpoledne totéž na náměstí dělali hasiči. Sráželi rampouchy na poště 
s použitím výrazně větší plošiny. Koncem měsíce se oteplilo a řidiče začaly trápit výtluky. 

Karin Machatá z Moravské Třebové po odchodu do Prahy začala spolupracovat s uprchlíky a 
dokonce je učila česky. Na půl roku odjela do indických Himalájí, aby přímo v terénu mapovala 
situaci uprchlíků z Tibetu. V rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky rozjela spolu s 
dalšími aktivisty projekt Kmotrovství na dálku tibetských dětí v indickém exilu. Hledá kmotry pro 
malé děti, které za těžkých podmínek pěšky utíkají za vzděláním z Tibetu přes Himaláje do Indie. 
Díky moravskotřebovské rodačce se část tibetské kultury dostane do Čech. Začala s přednáškami pro 
školy a veřejnost, takže se máme i u nás na co těšit.  
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Nečitelné nápisy po sobě zanechal ze soboty na neděli 8.2. na vlakovém nádraží v Moravské Třebové 
neznámý sprejer. „Postříkal barvami bok osobního motorového vlaku, který stál v kolejišti,“ uvedla 
vrchní policejní inspektorka Anna Štegnerová. Vandal způsobil společnosti České dráhy škodu asi 
dvacet tisíc korun.  

Na silnici I/35 u Moravské Třebové vběhla ve středu 4. února krátce před šestou hodinou večer do 
jízdní dráhy osobního auta srna. Řidič fabie nemohl náhlému střetu se zvířetem zabránit. Usmrcené 
zvíře si převzal člen mysliveckého sdružení v Boršově. Škodu na vozidle policisté vyčíslili na dvacet 
tisíc korun. 

Vedení domu dětí a mládeže vyhlásilo literární soutěž pro základní a střední školy u příležitosti 
mezinárodního dne mateřského jazyka. Účastníci mohou psát práce na téma Zatoulaná písmenka, 
Kam patřím nebo Moje místo v Evropské unii.  
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Březen 2009 
 
 

Události ve městě 
 
 

Byl schválen rozpočet města pro rok 2009 
 
Vedení a rada města při přípravě rozpočtu na rok 2009 zohlednili současnou nepříznivou 
hospodářskou a finanční situaci ve světě. Daňové příjmy města ponížili oproti loňskému rozpočtu 
o sedm procent.  Tomu odpovídá i hodnota běžných výdajů, což je financování školských, kulturních 
a sportovních zařízení a financování chodu městského úřadu.   
Celosvětová krize ale nezasáhla Moravskou Třebovou tak bolestně, jako mnohá jiná města. 
V současné době je totiž v závěrečné fázi prodej velké části městských bytů, a tak vedení města 
počítá s mimořádným kapitálovým příjmem do rozpočtu.  Finance získané prodejem bytů však 
v žádném případě nechtějí radní použít ve výdajové části rozpočtu v celé výši. Významná část bude 
použita až v následujících letech pro rozvoj města.  
V letošním roce byla  značně navýšena  položka  rozpočtu,  týkající se rekonstrukce místních 
komunikací, zejména chodníků.  Také se občané a návštěvníci města dočkají slibované rozhledny na 
Pastvisku. Při schvalování rozpočtu nebylo známo oficiální rozhodnutí o přidělení dotace 
z evropských strukturálních fondů na dostavbu zimního stadionu, ale město je optimistické a proto 
zařadilo do rozpočtu i částku, která je spoluúčastí města na tomto projektu.  V areálu městského 
aquaparku by mělo dojít k výměně povrchu na tenisovém kurtu a k výstavbě nafukovací střechy nad 
tímto kurtem. Významná část rozpočtu je  určena na  přípravu lokalit pro výstavbu zejména 
rodinných domů. V letošním roce by měla být připravena lokalita bývalého zahradnictví na Jevíčské 
ulici a značně pokročí přípravné práce v dalších částech města. Konečně se třebovští dočkají nového 
parkoviště u smuteční síně na Křížovém vrchu, které je již dlouho plánováno. S významným podílem 
financí z evropských fondů se realizuje projekt Hřebečské důlní stezky s mnoha výhledy na geologické 
zvláštnosti a zajímavosti v okolí a na Moravskou Třebovou. 
 
 
Zastupitelstvo města tedy schválilo tento rozpočet:  
 

 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 105 020,00 tis. Kč

neinvestiční dotace 84 364,34 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 17 495,66 tis. Kč

kapitálové příjmy 101 520,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 308 400,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 20 000,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 1 000,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 329 400,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 254 005,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy 3 570,00 tis. Kč

investiční výdaje 66 875,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 324 450,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 4 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 329 400,00 tis. Kč  
 
 

Policie se zaměřila na mládež 

Přibývá případů, kdy alkohol v restauračních zařízeních v nemalé míře zachutná i mládeži a 
nastávají problémy. Policie proto připravila několik kontrolních akcí. Jedna taková proběhla v  
sobotu  21. března v Moravské Třebové. Policisté zkontrolovali několik vytipovaných restauračních 
zařízení. Cílem bylo zjistit, zda obsluha v nich nepodává osobám mladším osmnácti let alkoholické 
nápoje. Dále šlo o to, zda se nezletilé a mladistvé osoby po desáté hodině večerní nezdržují v 
restauracích, kde by pak hrály na hracích automatech.  Akce se zúčastnilo dvanáct policistů z 
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Moravské Třebové, Jevíčka a čtyři strážníci městské policie. „Během dvouhodinové akce prověřili 
desítku moravskotřebovských restauračních zařízení. Výsledky bleskové kontroly byly příjemným 
překvapením. Ani v jednom případě nebylo potřebné provést dechovou zkoušku. Mladistvé osoby 
posedávaly v nočním klubu pouze nad sklenicí nealkoholického nápoje. Podle sdělení organizátorů se 
rozhodně  nejednalo o poslední akci ve svitavském okrese.  

 

Domov pro seniory  v Moravské Třebové  

zaznamenal na jaře letošního roku mírné zlepšení situace při řešení žádostí o ubytování. „Pokud 
klient projeví zájem o dvoulůžkový pokoj, čekat nemusí,“ řekl ekonom zařízení Milan Janoušek.  
Kapacita sociálního zařízení je dvě stě lůžek.  Z toho polovina je v jednolůžkových a druhá ve 
dvoulůžkových pokojích.  V pořádníků domova je v těchto dnech 139 žádostí o ubytování. O pokoje s 
jedním lůžkem je zájem větší než  kapacita domova, proto vyřízení takových žádostí trvá o něco déle. 

 

 Historici diskutovali na zámku nejen o renesanci a památkách 

Historici a zájemci o dějiny a kulturní památky se ve čtvrtek 19. března 2009  sjeli do Moravské 
Třebové na pracovní seminář na zámek. Téma semináře znělo Moravskotřebovský zámek – renesance 
v evropském kontextu. Vystoupili přední odborníci z celé republiky. Cílem bylo shromáždit část 
odborné veřejnosti, která se zabývá problematikou rané renesance v Čechách.  „Chceme vytvořit 
solidní základnu pro vzdělání moravskotřebovských občanů, kteří pracují s památkami, v cestovním 
ruchu a přicházejí do styku s návštěvníky města,“ vysvětlila ředitelka muzea v Moravské Třebové 
Jana Martínková, která se významným způsobem podílela na realizaci semináře u nás. Zájemci si 
mimo jiné připomenuli, že Moravská Třebová je jedním z míst, kde se objevila raná renesance nejdříve 
na sever od Alp. O prvenství soupeří s Tovačovem. I to bylo jedno z témat semináře. Z hostů 
vystoupil mimo jiné místní Jiří Šmeral.  Ano, to je historik zmiňovaný i na stránkách kroniky -  
poukazuje na nevhodné komerční využití památek. Poznámka kronikáře –  a bude mu dáno za 
pravdu částečně i v Moravské Třebové, více na stránkách kroniky v květnu (vernisáž nové výstavy) a 
„letní“ výstava s obsahem humanismu a renesance, koncipovaná jiným způsobem než mučírna a 
alchymistická laboratoř v minulých letech. 

 

Návštěva města z ukrajinské Rommy 

Zástupci města Moravská Třebová přivítali 17. března osmičlennou zahraniční delegaci z 
padesátitisícového ukrajinského města Rommy pod vedením místostarostky Angeliky Okipni a také 
jednoho člena partnerského města Vlaardingen z Holandska na třídenní pracovní návštěvu. Společně 
se svými kolegy z moravskotřebovské radnice pracovali na mezinárodním projektu, který má podpořit 
demokratickou přeměnu veřejné správy na Ukrajině po Oranžové revoluci a zároveň se zaměřit na 
zlepšení její kvality. Cílem tohoto pracovního workshopu je pomoci městu Romny zřídit klientské 
centrum radnice a zlepšit kvalitu a komfort veřejných služeb pro občany. Jako příklad nejlepší praxe 
byla vybrána Moravská Třebová a její realizovaný projekt Občanské informační centrum (OIC).  
Poznámka kronikáře – ano, naše OIC a přenášení zkušeností... začíná se to opakovat často, až je to 
nudné?  Jen zdánlivě, měla jsem možnost slyšet místostarostku Rommy a její dobrý pocit (bráním se 
termínu nadšení) byl zřejmý. Prostě to, co se nám zdá samozřejmé, není úplně samo sebou a je co 
předávat dál. 
  

 
Městský úřad v březnu 
 

V období od 25. března do 31. března 2009 byli občané upozornění na plánované odpojení  
Městského úřadu Moravská Třebová  od systému CDBP, z důvodu převodu systému CDBP na 
vydávání e-pasů s otisky prstů. Důležité i pro ty z nás, kterým dělají zkratky problémy, je reálný 
dopad tohoto opatření: nebylo  možné podávat žádosti o vydání e-pasu, provádět kontroly e-pasu po 
doručení od výrobce a předávat e-pasy.   
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Ze zasedání rady města 
 

Tzv. mimořádná rada se sešla krátce 2. března po zasedání zastupitelstva a připravované tisky v 
plném rozsahu neprojednala, odložila rozhodnutí o demolici objektu na Jevíčské (skleník) a 
připravované regenerace městských parků. Rada dne 16. 3. obvyklým způsobem projednala majetkové 
záležitosti města, schválila poskytnutí příspěvků městem a také formální Pravidla pro vydávání 
moravskotřebovského zpravodaje. 30. března rada schválila zřízení nového pracovního místa, 
koordinátora veřejné služby. Byla schválena koordinační dohoda mezi městem a Policií ČR o 
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města dne 2. 3. bylo významné zejména schválením rozpočtu pro rok 2009, viz výše. 
Projednalo také majetkové záležitosti, zejména další projede bytů a domů. 
 
 

Kultura 
 
Otevření zámecké sezony 

 
připadlo v letošním roce na sobotu 28. března. Návštěvníkům byly po zimě zpřístupněny expozice a 
čekal je i celodení program – hudební vystoupení, kouzla, magie, ukázky práva útrpného pohádka pro 
dět... a to do 17 hodiny odpolední. V letošním roce Moravská Třebová zahajovala zámeckou sezónu o 
týden dříve, než města v okolí, malou nevýhodou bylo „březnové“ počasí. 
  
Na připojené fotografii starosta města přebírá symbolický klíč od vedoucího zámku. 
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Divadlo 
 
nabídlo komedii Neila Simona  ...Vstupte a pro děti Dobrodužství hastrmánka Tatrmánka. Večerní 
představení, ve kterém účinkovali P. Nárožný, L. Mrkvička, J. Čenský a L. Švormová, opět zcela 
zaplnilo kinosál v muzeu.  
Poznámka kronikáře k předprodeji lístků do divadla: v březnu byl předprodej zahájen v pondělí 2. 3.,  
téhož dne krátce po 17 hodině byly na výběr poslední lístky z tzv. přístavků, což jsou  židle přidané 
jako poslední řada u zadní stěny a po jedné židli na kraji každé řady.  Měla jsem štěstí, vyšla na mne 
dvě poslední místa vedle sebe.  
  
 

Sousedské posezení s kytičkou pro ženy pořádala již tradičně Společnost přátel kulturního domu 
v Boršově. Sousedské posezení pro přátele všech věkových kategorií u skleničky vína či dobré kávy, se 
konalo  8. března od 14.00 hodin v kulturním domě v Boršově.  Své umění předvedly mažoretky "Tří 
věků" a k dobré náladě zahrála skupina Domino Miloše Beyera.  
 
 
Swingový podvečer  opakovaně potěšil příznivce swingových melodií v neděli 15. března od 17 – 21 
hod. v restauraci „U ŠTIKY“, Údolní ulice. Hrál Moravskotřebovský swingový orchestr Františka 
Zeleného se svými sólisty. Jde o taneční večery a je dobré si místo zamluvit předem, bývá plno. 
 

Knihovna v březnu nabídla výstavu ilustrací mladé moravskotřebovské výtvarnice Gabriely Pokorné, 
absolventky Střední školy umění a designu v Brně a studentky Fakulty výtvarných umění VUT 
v Brně. Tvořivé středy začínají vždy od 15 hodin v dětském oddělení a v březnu děti vyráběly 
vázičku, závěsný zápisníček, pexeso, panenku a panáčka. 

  
 

Zajímavé akce se konaly ve společenském sále sociálních služeb na Svitavské ulici. V březnu zájemci 
mohli besedovat s vojenským kaplanem por. ThBc. Petrem Šabakem o jeho působení  při české misi 
v Afganistánu. Zaujala přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti lektorky Ing. Ivy 
Pekníkové, členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a držitelky  odborného 
certifikátu této společnosti.  A z jiného soudku - cestopisná přednáška Lenky a Václava Špillarových 
o cestě do východní a centrální Austrálie . 
 

 
Sport 
 

 

Spinning pro tlapky 
 
V sobotu 7. 3. 2009 se od 9.30 – 18.00 hodin uskutečnila ve spinning centru Káča dobročinná akce 
pro činnost obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, zabývající se výcvikem asistenčních psů na 
pomoc zdravotně postiženým. Přiznivci spinningu tak mohli udělat něco pro své zdraví a navíc 
přispět lidem, kteří se právě kvůli tělesnému handicapu neobejdou bez pomoci psího přítele. Výtěžek 
z akce byl poskytnut pro výchovu a výcvik asistenčních psů.Návštěvnost akce si organizátoři 
pochvalovali.  
  
 

 

Další úspěch Nikoly Pařilové 
  
Další zlatý úspěch si do své sbírky začátkem března připsala třebovská atletka Nikola Pařilová. 
Nejúspěšnější sportovkyně Svitavska za rok 2008 ukázala, že ani v novém letopočtu nehodlá ze 
svých výkonů vůbec nic slevit.  Ve své elitní disciplíně, skoku do výšky, se stala na pražském 
Strahově halovou mistryní České republiky v kategorii žákyň. Mezi sedmnácti soupeřkami se zřejmou 
převahou dominovala, když její výkon 164 centimetrů už nikdo jiný nepředvedl. Výsledky: výška 
žákyně: 1. Pařilová (AK Moravská Třebová) 164 cm, 2. Hamplová (AK Olomouc) 161, 
3. Gleszmanová (USK Ústí nad Labem) 158. 
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Na snímku Nikola přijímá gratulaci od místostarosty JUDr. M. Izáka: 
 

 

 
Březen letem světem 
 
Počasí  v březnu začalo neslavně, bylo pošmourno,  mlhavo a poprchalo. V neděli 8.3. potěšilo 
slunečné, ale chladné počasí.  Ve čtvrtek 11.3. překvapily  kroupy a 12.3. ráno poletoval sníh stejně 
jako 17.3, kdy nás po ránu vítal sněhový poprašek na střechách a trávě.   18.3. a  19.3. střídavě 
modrá a černá obloha,  zámecké nádvoří pod sněhem. 20. března jakoby začalo opravdové jaro – ale 
jen na krátkou dobu. Mráz a ranní mírné sněžení přišlo také 24. 3., dokonce sněžilo vícekrát přes den 
– chumelenice, bílé střechy, bílá tma. O den později jsme zaznamenali v Moravské Třebové ráno  
souvislou sněhovou pokrývku, ledovatku a mráz , V České republice dosáhly mrazy až - 10 st. 
Z tisku 24. 3. 2009:  "Bylo to jakoby symbolické, že večer kolem půl sedmé zuřila nad Prahou 
sněhová bouře. Přesně v té době se totiž chýlilo hlasování o budoucnosti vlády ke konci," píše Die 
Welt. A tak zatímco poslanci ještě po jménech hlasovali pro či proti návrhu na odvolání kabinetu, 
který nakonec nepodržela čtveřice původně koaličních poslanců, počasí jakoby signalizovalo osud 
vlády předem... Alespoň částečné oteplení nastalo koncem měsíce,  a hlavně 28.3. při zahájení 
zámecké sezony. 
 

Vyznával lásku, a pak hrozil zabitím mladík z Moravské Třebové.  Svou lásku k osmnáctileté dívce 
chtěl dokázat nejprve přemlouváním, pak vulgárními výrazy a nakonec jí vyhrožoval zabitím. 
Naposledy se s ním setkala na moravskotřebovském autobusovém nádraží v březnu, ale po této 
zkušenosti se již dívka raději obrátila na policii. Mladík byl obviněn ze spáchání trestného činu 
násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hrozí mu až jeden rok odnětí svobody. 
 

Hlavní tah na Moravu poblíž Moravské Třebové zablokovala hromadná dopravní nehoda 24.3. 
Srazila se  dvě nákladní auta a jedno osobní. Jeden z řidičů utrpěl lehké zranění. Kolizi zavinil jeden 
motorista, který dostal na lehce zasněžené silnici smyk.  Na území celého svitavského okresu v den 
nehody sněžilo a místy se na komunikacích tvořila vrstva rozježděného sněhu. . 

Předání háčkovaného plédu stacionáři Domeček se uskutečnilo 30. března. Od 1.12. 2008 do 21.3. 
2009 se v knihovně i doma pilně háčkovaly čtverce na pléd. Dobrá věc byla zakončena slavnostním 
předáním dokončeného díla klientům denního stacionáře Domeček.  
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Duben 2009 
 
 
 

Události ve městě 
 

Nová výstava o životním prostředí na zámku 

Ve čtvrtek 16. dubna v šestnáct hodin na zámku se konalo slavnostní zahájení  výstavy o životním 
prostředí.  Pro návštěvníky se expozice otevřela v pátek. Výstava  seznámila veřejnost se současným 
stavem jednotlivých složek životního prostředí regionu a s činností dalších organizací, které se touto 
problematikou zabývají. Pro inspiraci účastníků na výstavě představila činnosti v ochraně životního 
prostředí ze strany městského úřadu, škol a dalších organizaci. Návštěvníci mohli vidět ptačí budky, 
myslivecké trofeje, záchranná stanice pro zvířata nebo alternativní zdroje energie. 

Expozici na zámku v Moravské Třebové doplnila řada zajímavých akcí. V pátek uspořádal dům dětí 
a mládeže soutěž Výtvarné hrátky pod arkádami, jejichž náplní je kresba zaměřená na ochranu 
ohrožených živočišných a rostlinných druhů na Zemi. Děti budou vyráběly papírové nádobí nebo 
modely z recyklovatelného materiálu.   

 

Maskovaní lupiči se pokusili ukrást bankomat 

Ve čtvrtek 23. dubna ve dvě hodiny ráno se na náměstí tři maskovaní a ozbrojení zloději se vloupali 
do pobočky Komerční banky. Do dodávky naložili bankomat s penězi a chystali se s lupem odjet. To 
se jim nepodařilo. Podařená trojice mužů v kuklách vypáčila dveře finančního ústavu. Auto měli 
pachatelé vybavené speciální deskou s navijákem, kterým bankomat vytrhli a naložili do auta. 
Vozidlo zřejmě dobře nezajistili, protože se pohnulo a narazilo do betonového sloupku. Nemohli tak 
už z místa ujet, proto vůz zapálili. Z náměstí následně utekli pěšky a policie po nich intenzivně 
pátrá. Lupiči se na čin důkladně připravili. Kromě navijáku a maskování měli v autě speciální 
kovové ježky, které by házeli pod kola autům, která by je pronásledovala. Loupež jim ale nevyšla. Z 
místa odešli s prázdnou. Všechny peníze zůstaly v bankomatu.  Podle sdělení vedení Komerční banky 
bezpečnostní zařízení instalované v bankomatu zafungovalo bezchybně, a tak došlo k včasnému 
odhalení pokusu o krádež. Při zapálení vozidla došlo i k částečnému poškození bankomatu. 

Loupež vidělo mnoho svědků. Viděli také lupiče, jak po činu utíkali ke Slavii. Podobná krádež 
bankomatu se odehrála v Poličce vloni na podzim. Zloději odcizili bankomat z Tesca a odvezli ho do 
lesa na Litomyšlsku. Lupiči jsou ale stále na útěku 

 
 

Byla uzavřena dohoda města a policie 
 
Vedení města Moravské Třebové 2. 4. 2009 podepsalo dohodu s Policií České republiky o vzájemné 
spolupráci při zabezpečování místních záležitostí a veřejného pořádku. Cílem této dohody je 
zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci mezi městem a Policií České republiky a 
současně upravit oblasti a formy vzájemné spolupráce při zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku. Spolupráce stran dohody zahrnuje zejména ochranu bezpečnosti osob a majetku, 
ochranu veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, prevenci 
kriminality s důrazem na spolupráci s veřejnosti a další. – Jakkoliv na první pohled vypadá povídání 
o dohodě s policií absurdně, když následuje po zprávě o lupičích a bankomatu, je na místě si 
uvědomit, že loupež je výstřelek, který se dobře uplatnil ve zprávách jako zajímavost, dohoda o 
spolupráci je dlouhodobý proces, který lze vyhodnotit až po uplynutí delšího času. 
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Subaru Libero ve městě 

Kolona automobilů Subaru Libero projela v sobotu 18. dubna okolím města. Dopoledne mohli lidé 
vidět vozidla na náměstí ve Třebové, odpoledne pak v areálu Srnčí. Vozy z osmdesátých let se nikdy 
v Čechách neprodávaly. Majitelé si je dovážejí z Německa.  Milovníci subaru – praktické čtyřkolky, 
která uveze 6 lidí – se pokusili také o vytvoření nového českého rekordu, kolik lidí se vejde dovnitř. V 
sobotu jich do Subaru Libero vlezlo dvacet dva.  

 
 
 

Městský úřad v dubnu 
 
 

E-pasy s otisky prstů od dubna 
 
Zaměstnanci Občanského informačního centra v Moravské Třebové od 1. dubna začali vydávat 
cestovní doklady s nosičem dat obsahujícím biometrické údaje nejen se zobrazením obličeje držitele 
tohoto dokladu, ale i s jeho otisky prstů. Je tomu tak proto, že Česká republika, jako členský stát 
Evropské unie, je povinna podle nařízení Rady EU č. 2252/2004 vydávat cestovní doklady 
s biometrickými údaji. Od 1. dubna je možné podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, který bude obsahovat otisky prstů. Otisky 
prstů jsou vedle fotografie dalším biometrickým údajem, který se zavádí z důvodu jednoznačné 
identifikace držitele. Otisky prstů se budou pořizovat u občanů starších 6 let. 

Pro pobavení možných čtenářů v budoucnosti cituji popis v dubnu 2009 nového procesu: „Úřednice si 
v informačním systému cestovních dokladů zobrazí formulář žádosti, zkontroluje osobní údaje 
občana v ní zobrazené s údaji v předloženém dokladu a po pořízení obrazu obličeje žadatele sejme 
prostřednictvím snímače otisků prstu z prstu pravé ruky tři pracovní otisky. Z nich je pak 
automaticky vybrán otisk s nejlepšími parametry. Proces se opakuje pro získání otisku prstu levé 
ruky. V druhé části procesu je provedena kontrola kvality otisků, je sejmut tzv. kontrolní otisk, který 
je porovnán s otiskem pořízeným v první části procesu. Možné problémy při snímání otisků prstů 
mohou způsobit např. špína na prstu (šmouha od propisky či fixu, zbytky jídla). Proto je nutné, aby 
si žadatel před vstupem do kabiny očistil prsty na rukou. Dalším krokem při příjmu žádosti je 
pořízení digitalizovaného podpisu občana. Celý proces je ukončen kontrolou správnosti údajů na 
žádosti ze strany občana.“ 

  

Ze zasedání rady města 

Rada města v měsíci dubnu jednala dne 6. 4. a 20. 4.. zásadním tématem byla výběrová řízení a 
realizace investičních akcí města. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo zasedalo 20. dubna. Schváleny byly příspěvky na opravu nemovitých kulturních 
památek a také rozdělení grantů Zdravého města. Zásadním tématem dubnového zastupitelstva byly 
prodeje bytů z majetku města. 

 
 
Kultura 
 
Dny slovenské kultury  

 
14. ročník oblíbeného a vyhlášeného festivalu Dny slovenské kultury, který se v Moravské Třebové 
uskutečnil ve dnech 23. až 28. dubna, zahájil jeden z nejlepších Beatles revivalů na světě - přední 
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slovenská revivalová kapela The Backwards, známá interpretacemi oblíbených beatlesovských 
melodií. Zaplněnou vstupní halu muzea chlapci v oblecích a parukách (i vzhledově – prostě brouci) 
nadchli. Není divu, jde o kapelu, která hraje Beatles víc než 10 let a úspěšně vystupovali i v USA. 

 
Dále diváci viděli  dvě divadelní představení, výstavu slovenských fotografů a nechyběla osvědčená 
česko-slovenská květinová show, letos na téma Květiny pro život. V průběhu celého festivalu  město 
žilo květinovou výzdobou. Na své si milovníci květin přišli na radnici (téma: svatba)  v evangelickém 
kostele (téma: poslední rozloučení)  nebo zámku, kde se v pondělí 27. 4. pro odbornou veřejnost 
uskutečnila  přednáška O historii aranžování květin od gotiky po secesi. 

Stejně jako vloni se do programu festivalu i v roce 2009 aktivně zapojilo partnerské město Moravské 
Třebové Banská Štiavnica, a to po celý pátek 24. 4. Dopoledne byla pro školy připravená sokolnická 
skupina sv. Bavona a taneční soubor Texasky. Od 14 do 19 hod.  program před muzeem probíhal i pro 
veřejnost a to s velkým úspěchem, potěšila živá hudba, stánek s pivem a občerstvením a pohled na 
květinová aranžmá v parku. 

Večer byla připravena výstava fotografií Banské Štiavnice a jejího okolí. Diváci v přeplněném 
hledišti  opět ocenili potleskem divadelní představení ochotnického souboru Paradajz Pikčr s názvem 
Obludárium.  Páteční večer zakončila ve 22 hodin v klubu Duku Duku slovenská undergroundové 
kapela Živé kvety.  

V programu festivalu nechyběl nejnovější slovensko-český film z dílny Juraje Jakubiska Bathory 
o tzv. Čachtické paní.  

Festival ukončilo divadelní představení Ja Malkáč známého pražského Divadla v Dlouhé, česko-
slovenské scénické čtení nového slovenského románu L. Dobrovody, které se pokouší o náhled do 
soužití jedné česko-slovenské rodiny očima pětiletého chlapce. 

Festival tradičně doplnila  nabídka slovenských specialit ve Třebovské restauraci a v restauraci 
Excalibur.  

 
Květinová show  - snad víc než součást festivalu 
 
Květiny v rámci festivalu si určitě zaslouží ještě pár řádků v kronice. Po festivalu zazněla i úvaha, 
zda by tato akce vzhledem k rozsahu neměla být pořádána samostatně. Uvidíme, jak si orgnizátoři 
(květinové show i festivalu) poradí v letech příštích.  V roce 2009 to bylo tak: 
  
Zatímco před dvěma lety se pořadatelé  květinové show v Moravské Třebové zaměřili na svatební 
kytice a minulý rok vsadili na vazbu exotických květin z Asie, Afriky a Ameriky, v sobotu 25. dubna 
v 18.00 hod. návštěvníky Městského muzea v Moravské Třebové čekalo opět něco nového.  

Čtvrtý ročník květinové show byl na téma „Květiny pro život“. Špičkoví floristé z Čech a ze 
Slovenska představili divákům aranžmá květin, které se pojí s nejdůležitějšími událostmi v lidském 
životě, neboť žádná velká akce se neobejde bez květinové výzdoby. Mohli jsme si tedy prohlédnout 
zajímavé vazby  k narození dítěte a jeho prvním narozeninám, nechyběly životní etapy jako jsou 
18. narozeniny, maturita, promoce, svatba, oslava významného životního jubilea a samozřejmě 
i smrt, která k životu patří a je nutné k ní přistupovat s úctou a pokorou. Hlavní postavou letošní 
show byla několikanásobná mistryně republiky ve floristice Hana Šebestová. V Moravské Třebové se  
prezentovali žáci Střední odborné zahradnické školy z Piešťan. Nechyběli  florista Slávek Rabušic, se 
kterým Ladislav Weinlich spolupracuje už od prvního ročníku květinové show a přední slovenský 
florista Michal Haut, který váže květiny pro slovenského prezidenta. 

Minulý rok viděli lidé, kteří navštívili tuto akci, taneční show samotných floristů. Před dvěma lety 
zase módní přehlídku svatebních šatů a květin. Letos organizátoři rozšířili květinovou show 
o setkání odborníků, pro které připravili pět floristických workshopů na téma: Květinový obchod 
v praxi, Zahradní slavnost, Smuteční floristika, Svatba na radnici a Květiny v zámeckých 
interiérech. Tak vznikly květinové dekorace, které obohatily město a  lidé měli možnost si je několik 
dní prohlížet  v různých interiérech. Rozkvetla i zavoněla také radnice a svatební floristika našla své 
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obdivovatele. - Sedm dní naše město žilo květinami. Podle organizátora Ladislava Weinlicha se nic 
podobného jinde v České republice neděje. Dodal, že odborná veřejnost Moravskou Třebovou chápe 
jako květinové město, kde se koná naprosto originální akce na vysoké úrovni jak z hlediska 
odborného, tak společenského. Květinová show je připravovaná pouze pro Moravskou Třebovou. Je 
ojedinělá a výjimečná, nikde jinde k vidění není. 

 

 

 

Noc s Andersenem  z 3. na 4. dubna i v moravskotřebovské knihovně. 

Pohádkový večer již podeváté prožily děti v Pardubickém kraji. Organizátoři chtěli připomenout 
svátek dětské knihy, který je slaven v mnoha zemích světa na památku narození známého dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. V našem regionu se k Noci s Andersenem připojily například 
knihovny v Prosetíně, Letohradě, Dašicích, Přelouči, Králíkách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, 
Moravské Třebové, České Třebové, Poličce, Litomyšli, Žamberku ale také Dům dětí a mládeže v 
Chrudimi či základní školy ve Svitavách, Jevíčku, Chvaleticích nebo Biskupské gymnázium ve 
Skutči. 

V Moravské Třebové byl večer a noc k poctě dánského pohádkáře  H.CH. Andersena vyhlášen  
zábavným programem pro vzorné čtenáře do 10 let za odměnu. Večer od  18 hodin na zámeckém 
nádvoří předvedla paní Netolická výcvik se psem. Dále vysvětlila dětem, jak se starat o psího miláčka 
v bytě. Dramaticko-literární kroužek paní Čadílkové připravil pro děti, které se rozhodly spát v 
knihovně, bojovou hru na nádvoří zámku. Děti si po bojovce samy připravily večeři. Po večeři 
následovalo posezení při kytaře s Jirkou Burianem. Potom se zapojil také starosta města Josef 
Ošťádal, který jim přečetl ukázky z knihy Františka Nepila. 
 

 

Velikonoce v knihovně 

Prodejní výstava výrobků lidových řemesel – kraslice, perníčky, originální keramika, košíkářské 
výrobky, pomlázky, květinové vazby, drátkování – se uskutečnila v letošním roce 1. 4. 2009. 
Výstavu doplnily ukázky řemesel a prodej v době od 9.00 do 17.00 hod. Po celý den si děti mohly  
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vyzkoušet také zdobení velikonočního pečiva.  

 

Malérečku velikonočních vajíček jsme následně mohli vidět  i v televizi.Její velikonoční kraslice znají 
lidé nejen v celém svitavském okrese. Její umění proto zaujalo také filmaře. Když ve středu zdobila 
vajíčka v moravskotřebovské knihovně, televizní štáb současně točil dokument pro pořad Toulavá 
kamera. Malérečka Šárka Vávrová kraslice zdobí technikou vyškrabávání. Používá rydlo, které 
dostala při vyhlášení soutěže Vesnice roku v roce 2004 od atletky Dany Zátopkové.  
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Výtvarná soutěž Pod modrou oblohou 
 
Ve středu 29. dubna 2009 proběhlo v Moravské Třebové ve dvoraně muzea slavnostní vyhodnocení 4. 
ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ na téma: „ŠTĚSTÍ“.  Mezinárodní 
výtvarné soutěže se zúčastnili žáci ve dvou kategoriích: 6. – 7. a 8. – 9. tříd základních škol a 
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Na prvním místě se v I. kategorii umístil Marek 
Šimoník, ZŠ Opava, v II. kategorii si hlavní cenu v podobě notebooku odnesla Karolína Dvorníková, 
ZŠ M. Alše Zlín. Ve dvoraně muzea panovala nádherná atmosféra. Byli zde také jejich spokojení 
rodiče, učitelé, ředitelé škol a příjemně naladění sponzoři a organizátoři. Nad slavnostním 
vyhodnocením soutěže přijal záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Přijel 
i primátor Banské Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka 

Přihlásilo se 330 škol, což obnáší více jak 3 000 výtvarných prací. Jde téměř o 60% nárůst počtu 
zúčastněných škol. Mimo školy z naší České republiky se již tradičně zúčastnily děti i ze Slovenska – 
Bratislavy a Banské Štiavnice, škola při velvyslanectví Ruské federace v ČR, žáci z polské 
Wroclawi, odkud se v letošním roce přidala i další škola – soukromé gymnázium. Soutěž je 
vyhlašována pro žáky 6. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. V letošním roce 
nás prosili o účast i například jedni prvňáčci, také páťáčci, ale hlavně přišla řada přihlášek ze škol 
praktických a speciálních. Porota se tedy rozhodla udělit i zvláštní cenu žákovi některé z těchto škol. 
Nejvíce ji zaujala práce Vlastimila Novotného s trojlístky, když se však do práce zadíváte – 
naleznete určitě čtyřlístek pro štěstí! Vlastík je žákem školy při Jedličkově ústavu. 

Téma letošního ročníku je „Štěstí“ – důvod vysvětlila organizátorka soutěže dr. Horská takto: 
v závěru loňského školního roku se mě ve výtvarné výchově zeptala žákyně Markéta Přikrylová, 
vítězka I. kategorie ve 3. ročníku naší soutěže, zda  už máme téma pro příští ročník soutěže. Měla 
jsem, ale ona i její spolužáci se tvářili tak tajuplně, že jsem se zvědavostí sobě vlastní vyčkala, co mi 
sdělí dál… „Víte, paní učitelko, když jsme byli na vaší výstavě „Obrazy v Corelu“, líbil se nám tam 
moc obraz s názvem „Štěstí“, nemohlo by to být téma pro příští rok?“ A tak se i stalo. Děti to velmi 
bavilo. Kreslily svoji rodinu, kamarády – štěstí, které prožívají se svými domácími mazlíčky, ale i své 
talismany, či typické atributy štěstí výtvarně upravené. 

Soutěž pozitivně zasáhla celé město - po celý měsíc květen bylo možné jako již tradičně zhlédnout 
výtvarné práce dětí na několika místech – v prostorách přízemí městského úřadu na Olomoucké ul. 
v cukrárně Pod věží (nám. TGM), ve vestibulu domova důchodců, novým místem se stal prostor 
radnice (nám. TGM). Ty nejlepší – vítězné práce – byly vystaveny v muzeu. V Moravské Třebové 
bylo k vidění celkem 130 obrázků. I letos ve výloze Turistického informačního centra na náměstí 
běžela počítačově zpracovaná prezentace celé soutěže. 

 

Sport 
 
 

Nejlepší sportovci města za rok 2008 
 
Slavnostní vyhlášení 13. ročníku ankety se uskutečnilo v sále Základní umělecké školy na zámku v 
Moravské Třebové, kam přišli 17. dubna 2009 kromě sportovců také rodiče, kolegové sportovců a 
sportovní činitelé, aby oceněným sportovcům blahopřáli. Důstojnou kulisu celé akce dotvářelo opět 
kulturní vystoupení žáků Základní umělecké školy. O pořadí nominovaných sportovců rozhodovali 
hlasováním samotní občané města. V letošním roce bylo rozděleno rekordních 880 hlasů. 

Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, kategorie mládež: 

1. Nikola Pařilová, atletika  
2. Marek Langhamer, hokej  
3. Ondřej Brychta, fotbal  

Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, kategorie dospělí: 
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1. Jiří Ježek, ASPV – korfbal  
2. Roman Šatník, fotba  
3. Milan Mrva, tenis  

Sportovec roku města Moravská Třebová 2008, kategorie trenér: 

1. Mgr. Miloslava Nováková, atletika  
2. Ing. Petr Mrázek, fotbal  
3. Miloš Černý, lední hokej  

 Absolutní vítěz hlasování veřejnosti v anketě Sportovec roku města Moravská Třebová 2008:  

Mgr. Miloslava Nováková nejvyšší počet hlasů 

 Sportovní osobnost roku 2008  

Ing. Milan Patočka za dlouholetou vynikající práci a zásluhy o rozvoj stolního tenisu ve městě 

 Zvláštní ocenění starosty města  

Ludvík Cihlář za celoživotní oddanost sportu a zásluhy o rozvoj tenisu ve městě 

 Zvláštní ocenění starosty města  

PhDr. František Matoušek za vynikající propagaci moravskotřebovského sportu v médiích 

 Zvláštní ocenění starosty města  

Bohumil Holešovský za dlouholetý sportovní přínos a práci s mládeží ve stolním tenisu 

 Zvláštní ocenění starosty města  

PaedDr. Helena Mazalová za dlouholetou činnost pro oddíl ledního hokeje a za spolupráci při 
organizaci seriálu Cykloman 

 Zvláštní ocenění starosty města za mimořádný sportovní výkon v sezoně 2008 – 2009 za 
historicky první titul šampióna Pardubického kraje v hokeji, padlo v kategorie muži  

 

 

Vandr skrz maló Hanó  
 
a to už 42. ročník, se v letošním roce konal 12. dubna.  Start a cíl byl opět od radnice, akce se 
vydařila a možná k úspěchu dopomohlo i  mimořádně pěkné počasí.  

 

Duben letem světem 

Počasí: Výrazné oteplení a jasno přinesl začátek dubna, ale v pátek 3. překvapil viditelný ranní 
mráz. O víkendu  4., 5, dubna potěšilo jarní počasí, jasno, teploty kolem 20, krásný byl i víkend 10. 
– 12., následně mírné ochlazení, ale stále příjemně, 20. dubna někde ranní mráz, překvapivě 
chladno a deštivo ve čtvrtek 23.4. 

Další nečitelné modročerné nápisy přibyly na zdech dvou moravskotřebovských budov. Během 
prodlouženého víkendu zatím neznámý sprejer poničil fasádu střední školy. Z neděle na pondělí 
popsal také zdi farního kostela (velikonoční víkend 11. – 13.) 

V pondělí 27. 4. se konaly zkoušky na střední vojenskou školu, zájemců bylo více, než škola mohla 
přijmout (lyceum,  nově elektrotechnika pro 30 žáků), původních zájemců bylo 350, z nich 
zdravotními texty neprošlo 150. 
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Květen  2009 
 
 

Události ve městě 
 
 

Celostátní soutěž mažoretek v Moravské Třebové 

Město žilo v sobotu 9. května celostátní soutěží mažoretek.  Přehlídka mažoretek tří kategorií 
přilákala stovky lidí. Republikovou postupovou soutěž zahájil slavnostní průvod mažoretkových 
skupin. Došly na náměstí, kde se konal hlavní program. Soutěže se zúčastnilo sedmnáct skupin 
mažoretek a dvě hudby. Přijely mažoretky z Ostravy, Vratimova, Hustopeče nebo Lanškrouna a šest 
souborů z Mohelnice. Početnému publiku se představily i dívky z Arniky, tedy domácí družstvo 
PaedDr. Marie Blažkové. Ty ale nakonec na červnové republikové finále do Poděbrad nepostoupily.  
Mažoretky soutěžily v defilé, pódiových formacích, vystoupení s pompony a show. Ve dvou 
skupinách se objevil chlapec. V Moravské  Třebové ještě chlapce nemáme. Nabídka zazněla, ale 
rodiče i chlapci zatím váhají. 

 
Prima Den s Deníkem  
 
se konal  27. května. Nešlo přehlédnout, že se cca od 15  hodin na náměstí něco děje. Deník již 
předem zval na diskusi s představiteli radnice, zejména místostarosty, sliboval soutěže, dárky, 
zábavu pro všechny, sportovní akce a mažoretky.  Mohu potvrdit jako kolemjdoucí , že bylo docela 
živo. Prima den s Deníkem si také vytkl za cíl ukázat, jak se dělají noviny. 
 
 
Domácí zabíjačka 
 
(aneb jak bývalo veselo na zámku i v podzámčí) oživila zámek v sobotu 16. května v letošním roce již 
potřetí. Opět nabídla zabíjačkové pochoutky, písničky, shov, soutěž v pojídání jitrnic a k večeru 
koncert Ivan Hlas Trio a taneční zábavu. 
    

 

 

Veřejné výběrové řízení na prodej bytových domů z majetku města  
 
se uskutečnilo v měsíci květnu – předmětem prodeje měl být dům na ul. Krátká č.o. 6, dům na ul. 
Zámecká 1a a Olomoucká č.o. 12.  Občané byli obeznámení s možností prohlédnout si domy 
v určených termínech a 23. května se konala dražba. Byla neúspěšná – a je zřejmé (nikoliv 
překvapivé), že je jen velmi těžké prodat domy s nekvalitními byty, které jsou obsazeny nájemníky. 
Úkolem města pro příští období je hledat jiný způsob řešení, možná i opravy vlastními silami, neboť 
jde o domy ve špatném stavu, budova na ul. Krátké v blízkosti náměstí město doslova hyzdí.  
 
 

 Sobota 23. května  

očima kronikáře byla jiná, než jsme zvyklí. Desítky „pěvců“ znamenaly viditelně vyšší počet lidí 
v kostýmcích a oblecích, kteří se ovšem vyhýbali cyklistům a organizátorům rozsáhlé cyklistické akce, 
kvůli které v centru města i na vjezdu do centra byly zábrany. I my domorodci jsme se museli 
zamyslet kudy kam, ať autem či pěšky. Všechno jsme zvládli v pohodě.  Kdyby ne – možná by nám 
poradili orientační běžci, také nebylo možné je přehlédnout – tedy těch několik ve městě, silná 
skupina byla ubytována na Srnčí. 
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Městský úřad v květnu 
 
 

Již počtvrté byla na internetových stránkách města zveřejněna výroční zpráva města Moravská 
Třebová za rok 2008 (více v přílohové části kroniky, také v květnovém zpravodaji). 
 
 
 

Občané byli upozorněni, 
 
aby - pokud  si chtějí koupit nebo pronajmout nemovitý majetek města (byt, nebytový prostor, 
pozemek), mají zájem např. o prodloužení nájemní smlouvy a podobně - včas uhradili své případné 
závazky vůči městu. Pokud nebudou mít ve splatnosti  uhrazeny zejména svoje finanční závazky, 
může se jim stát, že  nebude jejich žádosti vyhověno.   
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města zasedala ve dnech 11. a 25. května. Na programu jednání byly zejména majetkové 
záležitosti města a problematika výběrových řízení ve věci investičních akcí města. Rada se zabývala 
smlouvami, kterých je město účastníkem. Kromě toho rada města např. schválila zásady správy 
nemovitostí v majetku města jako vnitřní předpis a také uložila ředitelce technických služeb předložit 
plán údržba a oprav budovy kulturního domu v Boršově. Rada souhlasila se smlouvou, předmětem 
které bylo zřízení nové prodejny suvenýrů na zámku se zahájením již v sezóně 2009.  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo 18. května, zejména o věcech  majetku města. Schválena byla změna 
územního plánu, s cílem umožnit zřízení fotovoltické elektrárny v Boršově. Zastupitelstvo odložilo 
projednání  návrhu  komplementářů Komanditní společnosti Nemocnice MT na vypořádání 
obchodního podílu a ukončení účasti ve společnosti. 

 
 
 
Kultura 
 
Moravskotřebovské arkády 

Pěvecké sbory z České republiky i Slovenska zamířily na devátý ročník festivalu pěveckých sborů 
Moravskotřebovské arkády  o víkendu 23. - 24. května. Přijelo několik desítek sborů, vedle českých 
také ze slovenského Popradu a Banské Štiavnice.  Podle slov  ředitele umělecké školy Pavla Vaňkáta 
museli některé zájemce dokonce odmítnout. Zpívalo se  po oba víkendové dny na dvou místech,  v 
kostele (na Kostelním náměstí)  zazněly duchovní skladby, na nádvoří zámku tzv. světské. Festival 
byl zahájen  vystoupením deseti sborů v kostele Nanebevzetí Panny Marie, den vyvrcholí večer na 
zámku. Program arkád pokračoval festivalovou přehlídkou v neděli. 

Součástí akce byl již tradičně také výtvarný festival pod názvem Výtvarný svět na zámku.  

 

Zámek v nové sezóně  

 
Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil 
obohacen o alchymistickou laboratoř. I v letošní sezóně přichází vedení zámku s něčím novým. 
Expozice „Poklady Moravské Třebové“ byla slavnostně otevřena 31. 5. 2009 od 10 hod.  
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Součástí slavnostního otevření bylo zábavné odpoledne pro děti s názvem „ČELEM VZAD“. Na 
malé návštěvníky zámku čekala výprava do minulosti po stopách největších umělců renesance.  

Expozice „Poklady Moravské“ respektuje moderní trendy v oblasti cestovního ruchu, je interaktivní, 
přičemž si zachová především svoji historickou hodnotu. Věnuje se období nejintenzivnějšího 
rozkvětu města, tedy období renesance a zahrnuje nejcennější historické renesanční památky jako jsou 
portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky a flanderskou tapiserii ze začátku 
16. století s vyobrazením Ifigenie na Tauridě. Návštěvníci v expozici uvidí vzácné originály 
z muzejní sbírky, které byly součástí předchozí renesanční expozice i pražské výstavy Poklady 
Moravské Třebové. Zastoupeny jsou předměty z různých muzejních souborů, od jednotlivých dokladů 
pravěkého a středověkého osídlení, církevních a cechovních památek, keramiky, kachlů, starých tisků. 
Sbírkové předměty jsou doplněny novějšími nálezy architektonických článků ze zámku Ladislava 
z Boskovic, které umožňují lepší představu o jeho vzhledu a uplatnění renesančních prvků. Je mezi 
nimi i část nápisové desky z renesanční kaple, známé dosud jen ze stručných popisů ve starší 
literatuře. Prohlídka expozice zahrnuje i krátkou projekci přibližující architektonický vývoj zámku. 

 

 

 

 

Sport 
 

Dětřichovský memoriál patřil  i letos ke svátečním květnovým dnům,  nechyběl fotbal, víceboj a akce 
v rámci cyklomana 2009, zaujal také koloběh (více v přílohové části kroniky, Zpravodaj červen).  
 

 
 
Květen letem světem 

 
Počasí v květnu bylo  velmi pěkné, krásné jaro po oba prodloužené víkendy, málo deště. „Zmrzlí“ 
přinesli ne snad mráz, ale výrazné zhoršení počasí, ochlazení a dlouho očekávaný vítaný déšť (ale 
v Moravské Třebové pršelo málo). Koncem měsíce, cca od 26. nastalo výrazné ochlazení a bylo 
deštivo. 
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Na tzv. pětatřicítce čekala řidiče 12.5. uzavírka Hřebečského tunelu. Omezení v obou směrech platilo 
od osmi hodin ráno asi do patnácti hodin. Specializovaná firma tu prováděla plánovanou servisní 
činnost. Objížďka jako obvykle nebyla problémem -  po staré komunikaci kolem motorestu přes 
Hřebeč. 

 

Zahájení sezóny na koupališti bylo naplánováno  od víkendu 23., 24, počasí umožnilo příjemné 
koupání až v neděli – bohužel potom nastale dlouhá pauza, následující týdny koupání nepřály. 
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Červen 2009 

 
 
 

Události ve městě 
 
Rozhledna nad městem 

20. června 2009 se  otevřela vyhlídka nad Moravskou Třebovou.  Snad nejen za sebe mohu říci – 
těšili jsme se a máme radost. V dostatečném předstihu před slavnostním otevřením byla uspořádána 
anketa, ve které mohli zájemci navrhnout nové rozhledně jméno. Zvítězila Pastýřka. Nachází se na 
kótě 516 na Pastvisku. Jeden den se mohla pyšnit primátem nejnovější rozhledny v České republice. 
(V neděli 21. června t.r. byla totiž otevřena od základu rekonstruovaná železná věž na Studenci u 
České Kamenice v Lužických horách.) 

Před stoletím měla Pastýřka na stejném místě svoji předchůdkyni. Ta byla vysoká 23 metrů a o její 
výstavbu se nejvíce zasloužil kníže Jan Liechtenstein. Na jeho počest byla také pojmenována. Byla v 
provozu však jen deset roků, v letech 1906 až 1916. Místo, kde stála, se tehdy jmenovalo Švédský 
kámen. Dnešní název Nad Boršovem pochází z nedávné doby. Po sto letech se na místo bývalé 
rozhledny  vrátila další výšková stavba.  

Slavnostní otevření proběhlo  20. června v patnáct hodin Na Pastvisku za doprovodu fanfár lesních 
rohů. Nechybělo ani požehnání vojenského kaplana Petra Šabaka, slavnostní křest a hudební 
vystoupení dětí. Byla odhalena pamětní deska a také vydána výroční  turistická známka s 
Pastýřkou, pamětní razítko a pohlednice. 

 

Rozhlednu projektoval Jan Škoda, který navrhl známou Dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v 
Březové nad Svitavou. Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a 
železobetonovými základy. (Hodně je jí podobná prý rozhledna Terezka z Pasek nad Prosečí.)  Výška 
stavby je dvacet sedm metrů, vyhlídková plošina se nachází ve dvaceti pěti metrech. Lidé odtud uvidí 
nejen město, ale také Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky nebo masiv Králického Sněžníku. Když se 
řekne „uvidí město“, znamená to celé město bez té části, odkud je na rozhlednu nejblíže: Nové Sady, 
Třešňová, Polní, Míru...  Časem se možná něco změní, ale zatím výhled cloní les.  -  Celkové náklady 
dosahují 2,3 milionu korun. Od státu město získalo milion a od kraje půl milionu korun.  
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K rozhledně vede červená značka. Turisté si vyberou ze dvou tras. Ta kratší vede od benzinové 
stanice přes bývalou travnatou sjezdovku prudce do kopce. Druhá potom začíná u vojenské školy, po 
zelené přes Peklo a u vodní studánky se napojí na červenou značku. Praktické je spojit obě cesty a 
vytvořený okruh měří šest kilometrů celkem příjemné procházky. 

Při slavnostním otevření  byla účast úctyhodná, sešlo se opravdu hodně lidí a byli spokojení, i když 
ve stejný den probíhaly letní městské slavnosti a tak byly obavy o naplnění akce. Následující týdny 
letní sezóny ukázaly také zájem o rozhlednu  z řad turistů a návštěvníků města.  

 

Průtrž mračen a přívalový déšť v pondělí  29.6. 2009 

Krátce po poledni na Petra a Pavla se strhl  silný asi hodinový déšť také nad Moravskou Třebovou, 
místy i  kroupy. Na ul. Lanškrounské tekla „ řeka“ místo silnice, bylo  vidět jak obchodníci  vylévají 
vodu z obchodů. Město zalehlo šero jako v podvečer. Také v budově městského úřadu na ulici 
Olomoucké se klienti odboru dopravy museli přebrodit vodou… Asi po hodině ustala průtrž a 
pokračoval déšť. Kvůli přeplněné kanalizaci voda vnikla do sklepů mnoha domů ve městě. Předpověď 
počasí se zase jednou vyplnila. Na snímku Nové Sady – zahrádka za domem… 

 

 

 

Z tisku: (ČTK, novinky) 

Silný déšť způsobil problémy na Svitavsku  

„Moravská Třebová/Boršov - Nad regionem se odpoledne 29. června přehnala průtrž mračen. 
Prudké bouřky pak způsobily zatopení desítek objektů. Hasiči museli odčerpávat vodu ze sklepů 

domů, výtahových šachet, zatopených polí, silnic, zanesených mostků říček, ucpaných odtoků střech a 
dalších míst. Během chvíle se pod vodou ocitlo několik sklepů rodinných domů. Do terénu vyrazili 
profesionální i dobrovolní hasiči z okolních vesnic. Do večera čerpali vodu ze sklepů a lidé začali 
sčítat škody. Průtrž mračen, která v poledne zasáhla se značnou intenzitou město, zaplavila sklepy,  
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ale i další prostory domů v několika ulicích. „Nejvíce problémů bylo na ulicích Údolní, Jiráskově a 
Brněnské v Moravské Třebové,“ sdělil ředitel hasičského sboru ze Svitav Oldřich Jedlička. 
Kanalizace totiž nestihla odvádět vodu. Navíc se vylil místní potok. Voda zatopila sklepy nejen 
přímo ve Třebové, ale také v přilehlém Boršově. Pavel Berjak, který bydlí nedaleko vojenské školy, se 
dozvěděl o průtrži v Prostějově. Sedl do auta a spěchal domů. „V sousedství domu připravují 
pozemky pro výstavbu domů. Voda se valila přes staveniště, dostala se do skleníku a přes ten do 
sklepa. Byl tam asi metr vody. Máme zničenou kotelnu, prádelnu a zámečnickou dílnu s vybavením,“ 
řekl Pavel Berjak. Čekají ho jednání s pojišťovnou o náhradě škody.Na místě zasahovalo deset 
jednotek. „Čerpali jsme vodu z rodinného domu, kde měli ve sklepě asi dvacet centimetrů vody, která 
se dovnitř dostala z kanálu. Naštěstí nikde voda nevnikla do obytných částí,“ dodal dobrovolný hasič 
Tomáš Neděla z Mladějova. Hasiči ze Starého města čerpali vodu i ze sklepa stacionáře Domeček. 
Další jednotky pracovaly v několika lokalitách města. Odpoledne se také sešli radní Moravské 
Třebové. Podle starosty Josefa Ošťádala se domluvili, že budou situaci monitorovat a za čtrnáct dní 
ji vyhodnotí. V rozpočtu mají už nějaké peníze na opatření vyčleněné.“ 

 

Tisková zpráva hasičů: 
 
Hasiči Pardubického kraje vyjížděli 29. června celkem k 57 událostem. Více než polovina zásahů byla 
spojena s přívalovým deštěm a bouřkami. Prudké bouřky pak způsobily zatopení desítek objektů. 
Hasiči museli odčerpávat vodu ze sklepů domů, výtahových šachet, zatopených polí, silnic, 
zanesených mostků říček, ucpaných odtoků střech a dalších míst. Mezi nejpostiženější oblasti, kde 
silná průtrž mračen zatopila zejména sklepy a kotelny domů, patřila Moravská Třebová, konkrétně 
ulice Brněnská, Lanškrounská, Polní, Údolní, Zahradnická, Palackého, Olomoucká, Jevíčská, 
Nádražní, Dr. Janského, Tyršova, Zámecká, Svitavská, Jiráskova a další. Hasiči museli nasadit 
čerpadla k odčerpání zatopených objektů také v dalších oblastech našeho kraje, a to v Březové nad 
Svitavou, ale také na Orlickoústecku. Například v Lanškrouně na autobusovém nádraží museli 
hasiči pročistit ucpané kanály. Dále hasiči zasahovali v Přívratu, Rozstání, Řetové. Ze zatopených 
ulic v Městečku Trnávce vytahovali hasiči také uvízlá vozidla. Bouřka způsobila také škody na 
trafostanici v Lanškrouně, kdy pravděpodobně blesk způsobil požár rozvodny. Škoda byla předběžně 
vyčíslena na 500 tisíc korun. V Horních Ředicích pak blesk způsobil požár stromu. 
 
Poznámka kronikáře: v domě na ulici Polní v Moravské Třebové bydlím od roku 1994, 29.6.2009 
jsem poprvé řešila zatopené sklepy, souvislou plochu vody cca o výšce 10 – 15 cm. Voda nenatekla 
dveřmi ani trhlinou někde v kanalizaci – zdánlivě „přišla odevšad“, prostě když obvyklá cesta 
dešťovou kanalizací nestačila,  natlačila se stěnami sklepů, které tvoří základ domů pod úrovní 
terénu. Podobné zkušenosti měli sousedé z Polní i Míru. Při pohledu z venku se krátce po dešti nic 
nedělo, skutečnost byla jiná a na vysoušení domů máme celé léto… 
 
 
  

Dopady hospodářské krize se promítly i do rozpočtu města.  
 
Jednou z nejvýznamnějších položek rozpočtových příjmů rozpočtu města jsou příjmy z daní, u 
kterých byl avizován možný pokles až o 20 % oproti roku 2008. Rozpočet města částečně s dopady 
krize počítal již při schvalování v březnu 2009, přesto je předpokládaný propad daňových výnosů 
vyšší o cca 7,5 mil. Kč. Město proto přistoupilo k snížení běžných výdajů. Omezením vlastního 
provozního rozpočtu a rozpočtů příspěvkových organizací města (školská, kulturní a sociální 
zařízení) město ušetřilo  2 mil. korun. Organizace města musely omezit některé plánované aktivity, 
v oblasti kultury se škrty dotkly i Městských slavností. Došlo také ke krácení každoročně 
poskytovaného příspěvku TJ Slovan na činnost. Dále byl upraven rozpočet činností vykonávaných 
Technickými službami s.r.o. zejména v položkách údržba komunikací (snížení výdajů o téměř 2,5 mil. 
korun), opravy a údržba veřejného osvětlení a sběr a svoz komunálního odpadu. 
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Blokáda na silnici před městem pohledem policistů 

 
Policie předem upozornila řidiče na předpoklad tvoření nebezpečných kolon v pondělí 29. června na 
silnici I/35 ve směru na Moravskou Třebovou. Důvodem byla očekávaná blokáda asi čtyřiceti 
zemědělských strojů. Pomalou jízdou blokovaly úsek od kruhového objezdu v Moravské Třebové 
směrem k Hřebečskému tunelu a zpět.  Zemědělci touto akcí chtěli poukázat na špatnou situaci 
v zemědělství, upozornit na své problémy.   

Zemědělci skutečně v plánovaném termínu  se svojí technikou zpomalili provoz na silnici první třídy 
číslo 35 mezi Hřebečským tunelem a kruhovým objezdem v Moravské Třebové. Na protestní jízdu 
dohlíželi dopravní policisté. Zemědělci považovali akci za poklidnou, policisté viděli situaci jinak. 
Kilometrové kolony a emoce zemědělců se podle policie neobešly bez problémů. Důraznou domluvou 
řešili několik situací. Posádka jednoho vozidla chtěla zatarasit celou pětatřicítku, ačkoliv bylo 
domluvené, že pomalu pojedou při pravém okraji vozovky. Navíc někteří nedodrželi ani bezpečné 
odstupy mezi automobily. Cesta od tunelu do města trvala zhruba čtyřicet pět minut. Někteří 
motoristé raději jeli přes Boršov.  Problémy s průjezdem měla i rychlá záchranná služba. Podle sdělení 
policie zemědělci na její signál moc nereagovali. Na bezpečnost provozu dohlížela desítka policistů, 
která se snažila zajistit plynulý provoz. Přestože situace byla vážná, policistům se ji podařilo 
zvládnout díky tomu, že osobní vozidla odkláněli na objízdné trasy. 

 

Pardubický kraj spoří energii a tak se podařilo také  zateplení dvou moravskotřebovských škol,  
 
a to Speciální ZŠ, MŠ a praktické školy a  Integrované střední školy.  V pátek 26. června byly 
odhaleny na školách pamětní desky. Text na nich nepřipomíná hrdinský čin, ani historii budovy, jak 
je obvyklé, ale vyzdvihuje zásluhy všech, kteří se podíleli na zateplení budovy a výměně oken.  Obě 
vzdělávací zařízení obdržela více než 11 milionů korun na realizaci úspor energie z operačního 
programu určeného na životní prostředí. Rekonstrukce byla zahájena 23. ledna 2009.  Speciální škola 
vyměnila za 5,8 milionu korun okna, dveře, zateplila objekt včetně střechy, což přispěje k 
 energetickým úsporám na hlavní budově. V integrované škole se týká zateplení 3 budov z pěti. 
Internát, škola a správní budova jsou navzájem propojené.  Státním fondem životního prostředí. 
 Celkem obdržela integrovaná škola na rekonstrukci 6 milionů korun.   

SPECIÁLNÍ ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová 

celkové náklady 5 797 997,00 Kč včetně DPH 100 % 

Z toho: Strukturální fondy EU 4 928 297,00 Kč včetně DPH 85 % 

Státní rozpočet ČR (SFŽP) 289 899,00 Kč včetně DPH 5 % 

Pardubický kraj 579 801,00 Kč včetně DPH 10 % 

 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Moravská Třebová  

 celkové náklady 6 006 199,00 Kč včetně DPH 100 % 

Z toho: Strukturální fondy EU 5 105 269,00 Kč včetně DPH  85 % 

Státní rozpočet ČR 300 309,00 Kč včetně DPH 5 % 

Pardubický kraj 600 621,00 Kč včetně DPH 10 % 
  

 

Městský úřad v červnu 
 
Průzkum spokojenosti s poskytovanými službami 
 
Městský úřad Moravská Třebová provádí pravidelné sledování, jak se daří plnit hlavní cíl, kterým je 
zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnosti. Tento úkol vyplynul z probíhajícího 
sebehodnocení úřadu dle celoevropsky platných kritérií v rámci projektu Implementace modelu CAF 
do organizací územní veřejné správy. Jedním ze způsobů, jak ověřovat úroveň  práce úředníků je 
zjišťování názorů  klientů přímo na úřadě. Také v červnu 2009 byli při odchodu z úřadu občané 
žádáni o oznámkování spokojenosti se způsobem vyřízení své záležitosti. Hodnotit mohli známkami 
1 (velmi spokojen) až 5 (velmi nespokojen). Měli také možnost vyjádřit se ke konkrétním 
pracovníkům, uvést své náměty, kritiku, pochvaly. Osloveni byli v době probíhající ankety téměř 
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všichni odcházející na obou budovách města. V rámci ankety bylo 24. června 2009 osloveno celkem 
102 občanů, ale část tázaných nebyla ochotna své hodnocení sdělit. Platných dotazníků bylo 
odevzdáno 67 ze 70. Výsledky průzkumů jsou považuje úřad za podklady pro zlepšování kvality 
poskytovaných služeb. Výsledná průměrná známka za úřad je v letošním roce 1,41. Hodnocení má 
tedy stoupající tendenci oproti letům minulým. 
 
Ve dnech 25. a 26.6.2009 proběhla atestace informačního systému městského úřadu inspekčním 
orgánem Elektrotechnickým zkušebním ústavem Praha z pohledu jeho souladu s požadavky zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Výsledkem je zjištění, že informační 
systém  úřadu vyhovuje uvedeným požadavkům, a toto je doloženo udělením příslušného certifikátu 
(v přílohové části kroniky).  
 
 

Ze zasedání rady města 
 

V červnu 2009 rada nelenila, zasedala celkem 5x. Na programu byly záležitosti majetku města, 
výběrových řízení, dále pak 1. 6. bylo schváleno zapůjčení dalších prostor v budově na ul. Svitavské  
Charitě - rozšíří se činnost denního stacionáře zv. Domeček. Mimořádně se sešla rada 8.6., aby 
projednala zásadní záležitosti výběrového řízení ve věci odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova - 
jednalo se organizaci zadávacích řízení a rada tuto problematiku projednala podruhé, poté, co zrušila 
usnesení z května t.r. 15.6. bylo zásadním rozhodnutím rady schválení uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace na realizaci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas (ano, tzv. zimní 
stadion) ve výši nejvýše 40 mil. Kč, jedná se o 69,4 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 22.6. 
rada projednala a schválila smlouvy, týkající se zkvalitnění práce úřadu – šlo o certifikační audit a 
atestaci řízení informačních systémů veřejné správy.  29.6. byla schválena služební cesta delegace 
města do Banské Štiavnice a manažera do Vlardingenu (doprovázel delegaci podnikatelů z Moravské 
Třebové), opakovaně se rada zabývala problematikou kanalizace na ul. Míru, předmětem jednání bylo 
vyhlášení nového výběrového řízení.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Na programu zastupitelstva dne 8. června 2009 bylo více zásadních bodů pro rozvoj města. Bez 
výhrad zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města za rok 2008. Poprvé – od zahájení prodeje bytů 
dle nové směrnice – byla poskytnuta dotace na opravy společných částí domů event. a to Bytovému 
družstvu Holandská 6810 a Bytovému družstvu Západní 29 a 31. Zastupitelstvo neschválilo 
vyhlášku, předmětem které bylo navýšení daně z nemovitosti na území města. Nebyl přijat návrh 
komplementářů Komanditní společnosti nemocnice Moravská Třebová na vypořádání obchodních 
podílů a ukončení účasti ve společnosti. Jednáno bylo také o záležitostech nemovitého majetku 
města, zejména dalším prodeji bytů.  
 
Byla udělena cena města.  Historicky první oceněnou se stala paní PhDr. Jana Martínková. Ocenění 
získala za rok 2008 za návrh, přípravu a realizaci výstavy „Poklady Moravské Třebové“. Oceněné 
zohledňuje také její dlouhodobou a mimořádnou aktivitu v oblasti historie a propagace města.   
 
Zastupitelstvo po delší rozpravě nepřijalo žádné usnesení ve věci bývalého dětského oddělení 
nemocnice, tj. zamýšleného společenského a kongresového centra. Jednání o tomto bodu bylo 
považováno za velmi důležité a výsledek – vlastně  žádný – byl také předmětem několika článků a 
komentářů.  

Cituji proto z Novin Svitavska: 

„Moravská Třebová - Propásli historický okamžik a vzdali se šance získat miliony korun z Evropské 
unie. 

Zastupitelé v Moravské Třebové rozhodli v pondělí odpoledne o budoucnosti města. Projekt 
přestavby bývalé dětské nemocnice na kongresové centrum s bazénem a společenským sálem 
ztroskotal. Příznivcům chyběl jediný hlas. Převážila obava z vysoké investice a zadlužení. Podle 
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některých lidí tak zůstane Moravská Třebová městem, kde „lišky dávají dobrou noc“. Když není 
pořádný hotel, nepřijedou prý ani turisté. 

Jednání o přestavbě staré nemocnice trvá už tři roky. Vloni radní od projektu ustoupili, ale letos ho 
zase položili na stůl. Vše vypadalo nadějně. V pondělí ale zastupitelé rozhodli. Proti projektu se 
postavil i starosta Josef Ošťádal. „Mám z toho strach, protože projekt není jednoduchý. Šetříme 
každou korunu. Kdyby byla aspoň dotace z Unie vyšší, ale čtyřicet procent je málo. Museli bychom 
přidat sto milionů korun, a to je docela dost,“ uvedl starosta Josef Ošťádal. Tvrdí, že penziony ve 
městě jsou dnes většinou poloprázdné. „Rozhodně si nemyslím, že luxusní hotel by byl hned plný,“ 
dodal starosta. 

Jednání zastupitelů bylo napjaté. Pro schválení záměru scházel jeden hlas. Zklamání poté neskrýval 
ani místostarosta Miloš Izák. „Tímto rozhodnutím jsme propásli velkou šanci, jak získat slušné 
peníze a vylepšit infrastrukturu a podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Považuji za obrovskou 
chybu, že zastupitelstvo jako celek nemělo dostatek odvahy najít cestu realizaci projektu a zdravě 
zariskovat. O tuto dotaci z Bruselu jsme navždy přišli,“ sdělil místostarosta Miloš Izák. Nevylučuje 
ovšem, že mohou svolat mimořádné zasedání a ještě rozhodnutí přehodnotit. „Nyní si ale nejsem jistý, 
jestli by taková vůle mezi zastupiteli byla,“ dodal Miloš Izák. Neúspěch mrzí i místostarostu 
Václava Mačáta. „Byla to poslední šance. Je jednodušší se do projektu nepustit, ale potom tady 
nebude nic,“ míní Václav Mačát. Kvalitní hotel je podle některých zastupitelů klíčový pro rozvoj 
cestovního ruchu v Moravské Třebové a okolí. „Můžeme mít sebelepší zámek a zahrady, ale když se 
tady návštěvníci neubytují, ani nepřijedou,“ řekl na zastupitelstvu Peter Kopunecz. 

Pro přestavbu bývalé dětské nemocnice zvedl ruku i Miroslav Krejčí. Jednal totiž s hejtmanem 
Radko Martínkem a na konci letošního roku by měla do Pardubického kraje přijít jedna miliarda 
korun na cestovní ruch. „Pro Moravskou Třebovou to znamená možná sto padesát milionů korun. 
Město má být páteřním bodem projektu. Počítá se s modernizací letiště ve Starém Městě pro 
motorová letadla a s návazností na důlní stezky. Teď je ale možné, že peníze můžou jít jinam, 
například do Litomyšle,“ uvedl na pondělním jednání Miroslav Krejčí. 

Budoucnost objektu je zatím nejistá. Starosta Josef Ošťádal uvažuje, že znovu podají inzerát na 
prodej budovy. „Máme jednoho zájemce, který by chtěl objekt přestavět na penzion pro seniory. 
Někdo jiný by možná zřídil bytový dům nebo wellness centrum. Nechci, aby se za dva roky začalo 
zase spekulovat o projektu kongresového centra. Ten dům chátrá a je nutné vše řešit,“ uzavřel Josef 
Ošťádal. 

Záležitost projednají zastupitelé v srpnu nebo v říjnu. Měli by se rozhodnout, co s prázdným 
objektem, kde přespávají jen bezdomovci, udělají.“ 

Opakovaně je připravována věc k projednání zastupitelstvem 10. 8. 2009. 

 
Kultura 
 

Fotofestival Moravská Třebová  
 
patří k nejvýznamnějším festivalům fotografií v České republice. Jeho desátý ročník se uskutečnil od 
6. 6. do 30. 7. 2009. Motto letošního ročníku: „Ti kteří odešli, ale stále mají co říci + fotokluby“. 
Zahájení festivalu proběhlo 6. 6. v 9.30 hod. v moravskotřebovském městském muzeu.  

„Cílem projektu je popularizace fotografické tvorby jednotlivců a fotografických sdružení. Jedním 
z nejdůležitějších cílů projektu je navázání vzájemných pracovních, odborných, ale i osobních 
kontaktů, které by měly tvořit nezbytnou a přitom solidní základnu pro vzájemnou komunikaci a 
spolupráci,“ sdělil hlavní organizátor Fotofestivalu Rudolf Zukal a dodal: „Hlavními taháky 
fotofestivalu roku 2009 budou výstavy fotografií již zesnulých autorů jako jsou pánové Josef Sudek, 
Václav Jírů, K.O. Hrubý, Jiří Platenka a Ladislav Kryl. Ze současných autorů se představí Miroslav 
Kolátor, Roman Ungr, Petr Šulc, všichni z Náchoda. Dále pak Jan Kufa z Jablunkova a moje 
maličkost.“ V rámci fotofestivalu představilo své snímky také sedm fotoklubů (Fotoklub Černá 
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slunečnice, Praha; Fotoklub Litovel; Fotoklub OBZOR Žilina…). Dále se zúčastnili také hosté 
z Polska a Slovenska. 

Součástí festivalu již tradičně byly výstavy, přednášky a fotosoutěž Salon na šňůrách. Je již zvykem, 
že rozměrné fotografie zkrášlily civilní prostory městského úřadu v obou budovách a setkali jsme se 
s nimi také v mnoha dalších prostorách včetně restauračních zařízení. 

Pořadatelství se jako v předešlých letech zhostila moravskotřebovská Galerie umělecké fotografie ve 
spolupráci s městem Moravská Třebová. Akci podpořilo Ministerstvo kultury ČR, Středisko 
amatérské kultury Impuls v Hradci Králové, Zdravé město Moravská Třebová, Kulturní služby 
Moravská Třebová a další. Je však na místě poznamenat, že hlavní postavou byl a je výše zmíněný 
pan Rudolf Zukal, který avizoval utlumení osobní pořadatelské aktivity v příštím roce. Vedení 
města se proto intenzivně zabývá myšlenkou, jak nahradit hlavního organizátora a čas ukáže, 
nakolik se to podařilo. Závěrem tedy citace z tisku, se kterou lze jen souhlasit: „Byla by škoda pro 
Moravskou Třebovou, aby o tuto významnou kulturní akci přišla.“ 

 

Městské slavnosti 
 
se konaly tradičně posledním měsíci školního roku, letos ve stejný den, jako otevření rozhledny – 20. 
června. A i když nabídly koncerty populárních zpěváků (zabodoval například Ivan Mládek) a akce 
pro děti, zůstaly tak trochu  „ve stínu rozhledny“. 
  

Mumie princezny Hereret  

byla zařazena do vědeckého projektu, který je zaměřený na výzkum staroegyptských mumií v českých 
sbírkách. Vyzkoušela si počítačovou tomografii. Podle vedoucí muzea PhDr. Jany Martínkové 
princezna nadchla odborné pracovníky Národního muzea v Praze svojí krásnou kartonáží. Vzápětí 
se však potvrdilo, že vlastní mumie je značně poškozená.  

Současný projekt navazuje na dřívější komplexní výzkum staroegyptských mumií, který byl 
profesorem Evženem Strouhalem pod záštitou Národního muzea proveden na počátku sedmdesátých 
let minulého století. Ten se především opíral o tehdy jedinou možnou metodu nedestruktivního 
výzkumu, konvenční radiologii (rentgenové vyšetření). Díky technologickému pokroku mohou být v 
současnosti použity modernější postupy, z nichž jsou pro projekt nejvíce zásadními počítačová 
tomografie (trojrozměrná vizualizace lidského těla), analýza stabilních izotopů (rekonstrukce lidské 
stravy v minulosti) a kriminalistické metody, které směřují k rekonstrukci podoby lidského obličeje. 
Náplní pilotní části výzkumu je komplexní vyšetření devíti kompletních mumifikovaných lidských těl 
uchovávaných v Náprstkově muzeu. Navíc jde o výzkum jednoho těla ze sbírek Městského muzea v 
Moravské Třebové. Analýza by měla zodpovědět základní otázky týkající se života a smrti 
zkoumaných jedinců. Výsledkem výzkumu by měla být např. zjištění, jakými chorobami trpěli nebo 
které prodělali během života, možná také určení příčiny smrti, nastínění podíl jednotlivých složek 
potravy na celkovém jídelníčku… V době zápisu do kroniky výsledky výzkumu nejsou známy, máme 
jen příslib vedoucí muzea, že následně získané informace budou publikovány. 

  

Sport 
 

Ouanto Cup - jedenáctý ročník fotbalové akce 

Na 170 družstev z cca 90 měst zavítalo do Třebové a Mladějova  o víkendu 27. a 28. června. 
Pořadatelé se postarali o  sportovní rozměr akce, ale také o kulturní a společenské vyžití hráčů i 
návštěvníků.    
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Červen letem světem 

Počasí  

Začátkem měsíce bylo  mimořádně chladno, ranní teploty čtyři až sedm stupňů,  občas déšť, 
zamračeno a  nevlídno. Z celorepublikových zpráv se dozvídáme, že ve výškách nad 1200 m napadl 
sníh 4.6., v Krkonoších také 5.6. Po krátkém oteplení deštivo a chladno také 19. – 23. 6. Relativně 
skvěle vyšly letní slavnosti - bez letního tepla, ale hlavně bez deště. Koncem měsíce na území 
republiky záplavy, největší na jihu Čech  a Novojičínsku, více o Moravské Třebové v části červen – 
město.  

Město pro byznys 
  
Potěšily výsledky letošního hodnocení měst Pardubického kraje v rámci akce Města pro byznys. Jistě 
nepřeceňujeme podobné ankety, ale je milé, že se , Moravská Třebová „neztratila“:  1. Žamberk, 2. 
Chrudim, 3. Vysoké Mýto, 4. Králíky, 5. Moravská Třebová, 6. Pardubice, 7. Lanškroun, 8. Přelouč, 
9. Hlinsko, 10. - 11. Svitavy, Ústí n.O., 12. - 13. Č. Třebová, Polička, 14. Litomyšl, 15. Holice 

VHOS mění majitele 

Společnost, která dodává pitnou vodu 75 tisícům obyvatel na Svitavsku, změní majitele. Zakladatelé 
a vlastníci společnosti VHOS Moravská Třebová nyní firmu prodávají rakouskému majiteli. Ovládne 
ji firma Energie AG Bohemia, která je pobočkou rakouské Energie AG OberösterreichWasser. VHOS 
provozuje vodovody a kanalizace vMoravské Třebové, Svitavách, Poličce nebo Jevíčku. Vodárenské 
zařízení a kanalizace patří obcím. Podle starostů těchto samospráv nehrozí, že by změnou majitele 
stouply ceny vody nebo se jinak změnily podmínky odběratelů.  
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Červenec 2009 

 
 

Události ve městě 
 

Cyklobus přispěl k prázdninové atmosféře 

Cyklobus  jezdil stejně jako v loňském roce každý pátek, sobotu a neděli od července do září. Také 
letos umožnil snadnější návštěvu  všech míst kolem trasy autobusu bez ohledu na jejich vzdálenost 
od místa výjezdu. Cena jízdenky byla jednotná, vázaná na počet ujetých kilometrů.  Každý cestující 
s kolem zaplatil 40,– Kč ať se rozhodl vystoupit kdekoli. Novinkou se stal výlet na 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Cyklobus přiblížil zájemce například ke zřícenině hradu Cimburk, 
k úzkorozchodné železnici v Mladějově či alchymistické laboratoři a středověké mučírně na zámku 
v Moravské Třebové. 

 
 

Úvodem červencového zápisu si dovolím citovat článek, který mne na internetových stránkám města 
zaujal právě začátkem prázdnin: 
 
„Šperk uprostřed krajiny  
 
V Moravské Třebové žiji pouhé dva roky. Přesto jsem si toto město zamiloval na první pohled. Byl 
jsem osloven, zda bych mohl napsat několik řádek o tomto svém vztahu. Přijal jsem tuto výzvu rád a 
s chutí.  

Můj pohled bude neodborný a pro některé rodáky povrchní, ale nedá mi to nerozdělit se alespoň 
o některé ideje, které mi leží nejen v mysli, ale i hluboko v srdci. Jsou tři. 

Předně považuji město Moravská Třebová za ŠPERK UPROSTŘED KRAJINY, za diadém 
v čelence kopců Pastvisko, Křížový vrch a Dubina. Přesvědčil jsem se, že náš vnitřní svět se odráží 
v uspořádání našeho bezprostředního okolí a opačně. Vždy, když přijíždím od Svitav a projedu 
Hřebečským tunelem, žehnám městu, žehnám kraji, protože nelze dělat nic jiného, než žasnout a 
děkovat za takovýto pohled. 

Město Moravská Třebová je DŮSTOJNÁ PANÍ mezi dalšími městy naší vlasti. Její důstojnost 
pramení z dějin. Dějiny města jsou však stále ještě v některých skutečnostech pro nás tajemstvím. 
Jsou utkané ze životních příběhů velikých lidí umění, vzdělání, poctivé práce a duchovních hodnot. 
Některé příběhy známe, jiné na nás ještě čekají. 

Moravská Třebová je nakonec PŘIROZENOU ZASTÁVKOU na cestě mezi královskými městy 
východních Čech Vysokým Mýtem, Litomyšlí, moravskou Mohelnicí a Olomoucí. Nesmějte se, prosím, 
mé intuici, která se zakládá pouze na drobných svědectvích. Například jeden můj přítel se živí jako 
obchodník. Denně jede v autě mnoho set kilometrů po naší vlasti. Často v Moravské Třebové také 
nocuje. Leží pro něho ve velice strategické pozici. Dokud neudržíme turisty a ty, kdo projíždí tímto 
krajem přes noc, nebudeme moci v plné kráse představit své bohatství. 

Přeji občanům Moravské Třebové, aby si byli vědomi hodnoty místa, ve kterém žijí, aby dokázali 
čerpat moudrost dějin svých spoluobčanů a aby se o toto bohatství dokázali dělit. 

Petr Šabaka, vojenský kaplan“ 

Poznámka kronikáře: ano, autorem je vojenský kaplan, který se účastnil otevření rozhledny, ale 
známe ho i z vánoční mše pro děti, v zářijových dnech t.r. přiblížil zájemcům výzdobu chrámu na 
Kostelním nám., ... a snad jen pro zamyšlení, ohlasy na výše uvedený článek byly prý i negativní. 
Nikdo se nezavděčíme všem. 
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Na obrázku pohled z Hřebče (z nově vybudované vyhlídky), město v pozadí vlevo, blíže část města 
Boršov… 
 
 

 

 

Opakovaná trestná činnost v červenci 
 

Parta  výrostků v  červenci hned dvakrát napadla bezbranného bezdomovce. Strážníci Městské 
policie v Moravské Třebové přijali oznámení, že z parku u muzea je slyšet značný hluk. Hlídka 
okamžitě vyrazila na místo. Pod jednou z laviček ležel zbitý místní bezdomovec v hromadě písku a 
hlíny, kterou na něj údajně nasypala parta výrostků se slovy „pohřeb zaživa“. Jeden z útočníků si 
podle napadeného bezdomovce navíc vše nahrál na mobilní telefon. Muže strážníci ošetřili a přivolali 
rychlou záchrannou službu. Ta převezla muže do nemocnice ve Svitavách. - Mladíkům asi jeden útok 
nestačil. V sobotu 11. července v noci si počkali na zmíněného bezdomovce znovu. Policie vyjela do 
parku, kde měl podle svědků ležet muž. Jednalo se o stejného bezdomovce. Stěžoval si na bolest zad a 
hrudníku. Nebyl schopen se sám zvednout ze země. Strážníci opět přivolali rychlou záchrannou 
službu. Muže zřejmě zbila stejná parta mladíků. Případ samozřejmě řešila Policie České republiky, 
viníci toho měli totiž na svědomí mnohem více. 

Jenže v červenci to nebylo všechno - v sobotu 18.července krátce po sedmé hodině večer, se mladý 
policista, který slouží v Moravské Třebové, vydal nakupovat do místního supermarketu. Přestože měl 
volno a byl v civilním oblečení, nebyl lhostejný k jednání jednoho z nakupujících. Na vlastní oči totiž 
viděl, jak muž krade dvě malé čokoládky a bez placení prochází pokladnami. Rozhodl se tedy 
okamžitě zakročit. Před supermarketem se muži  představil jako policista a žádal o vrácení 
ukradeného zboží. Načež oslovený muž  policistu nejprve slovně, poté i fyzicky napadl. Ze 
zaparkovaného favoritu vystoupil další muž  a oba společnými silami pokračovali v útoku proti 
policistovi, který se bránil hmaty a chvaty sebeobrany. Policista v civilu si z incidentu odnesl jen 
drobná zranění, policejní hlídka bezprostředně po útoku viníky a byli obviněni ze spáchání trestného 
činu útoku na veřejného činitele a výtržnictví, spáchané ve spolupachatelství. 

V úterý 21.7. kolem desáté hodiny večer dva devatenáctiletí mladíci napadli muže. V restauraci jim 
pivo v kombinaci s alkoholem hochům zachutnalo,  jen chyběly peníze. Všimli si, že neznámý starší 
muž po dobu své návštěvy hrál na automatech a vyhrával. Když se vydal  asi hodinu po půlnoci s 
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výhrou domů. vyrazili  za ním do noci  oba chlapci. Na ulici Jevíčská jeden z hochů svoji oběť uchopil 
zezadu a strhl k zemi, druhý do oběti brutálně bušil. Pěsti útočníka měly jediný cíl a tím byl obličej. 
Posléze jeden z útočníků zakryl oběti ústa, aby je volání o pomoc neprozradilo. Při následném 
šacování ukradli zbitému muži peněženku a dvě krabičky cigaret. Oba násilníci společně z místa činu 
utekli. Cestou odhodili ukradenou peněženku, ze které stačili sebrat tisícovou hotovost. Zraněný a 
okradený muž musel vyhledat ihned lékařské ošetření. Po oznámení na policii se okamžitě rozjela 
pátrací akce. Kriminalisté společně s policisty z místního obvodního oddělení spojili své síly a za 
několik hodin oba podezřelé dopadli. Následovalo obvinění z trestného činu loupeže. 

Kriminalisté od počátku roku vyšetřovali již jedenáct loupežných přepadení a v osmi případech se 
podařilo podezřelé dopadnout. S takovou brutalitou kvůli pár stovkám se setkávají jen zřídka.  

22. července se na radnici konala  schůzka v rámci prevence kriminality s rodiči „delikventů“ s cílem 
omezit nárůst kriminality mládeže. Bohužel je to reakce na stále větší problémy dětí pod 15 let i těch 
trochu starších, kriminalita této skupiny mládeže v našem městě vzrůstá. Stojí proto za pokus i nové 
metody. 

 
 

Pomoc zatopeným oblastem 
 
Lidé na Moravskotřebovsku se snažili pomáhat obyvatelům zatopených oblastní v České republice. 
Svazek obcí Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčko se usnesl na jednání valného shromáždění 
30. července darovat mimořádnou finanční pomoc ve výši 50 tisíc korun jedné z obcí na severní 
Moravě, která byla postižena povodněmi. Ze seznamu postižených měst  vybrali Hladké Životice na 
Novojíčínsku. Obyvatelům Životic se rozhodla pomoci také Jindřiška Klimešová 
z moravskotřebovské radnice a upořádala sbírku. Inspirovala ji zkušenost syna, který  pracuje 
v hotelu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Majitel do Životic vozil zdarma jídlo a zaměstnanci ve 
volném čase chodili pomáhat s úklidem následků povodně. Třebovští nezůstali neteční a podle svých 
možností přispěli.  
 

 
Městský úřad v červenci 
 

S cílem neustále zkvalitňovat svoji práci a kvalitu poskytovaných služeb zpracovalo vedení 
městského úřadu důležité rozvojové dokumenty pro další činnost městského úřadu. Dokumenty byly 
následně schváleny radou města. 1) Poslání a vize Městského úřadu Moravská Třebová 
charakterizuje poslání městského úřadu a především stanovuje vizi, jakým úřadem chce být.  2) 
Politika bezpečnosti informací Městského úřadu Moravská Třebová definuje základní strategii a 
zásady týkající se bezpečnosti městského úřadu. Určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, 
používání a údržbu informací a informačních prostředků s cílem zajistit požadovanou úroveň 
ochrany informací v souladu s jejich významem. 3) Strategické cíle Městského úřadu Moravská 
Třebová na období 2009 – 2015 jsou dokumentem, který rozpracovává vizi městského úřadu a určuje, 
jakým způsobem stanovené vize dosáhneme. Na základě strategických cílů budou uloženy konkrétní 
úkoly konkrétním zaměstnancům s konkrétními termíny, které by měly zabezpečit jejich průběžné 
plnění. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
V měsíci červenci rada města navýšila  nájem za byt na horní hranici,  je to poslední možnost 
jednostranného navýšení, takže dále je možné nájemné navýšit jen na základě dohody obou stran. 
Bylo schváleno měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu od 1.1.2010 v Moravské Třebové pro 
byt ve výši 51,95 Kč/m2 a pro byt se sníženou kvalitou ve výši 46,76 Kč/m2. Měsíční nájemné 
v holobytech v části obce Boršov č.p. 73 v Moravské Třebové od 1.1.2010 ve výši 24,58 Kč/m2. 
 
Rada schválila uzavření smlouvy o výpůjčce dvou místností  v domě na Kostelním náměstí č.o. 1 
(Latinská vinárna) v Moravské Třebové občanskému sdružení Duhový Labyrint. Smlouva bude 
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uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Umožnila tak bez nájmu užívání 
prostorů občanskému sdružení které nabízí vyplnit volný čas dětí – například pořádáním 
tématických  dětských odpolední – i dospělým. 

Za zmínku stojí také uzavření smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v přízemí domu na ul. 
Komenského č.o. 64 v Moravské Třebové (prostory Centra volného času) ve dnech 20. 7. 2009 až 16. 
8. 2009 s  Gabrielou Bockovou. Jinými slovy – také v době, kdy pracovnice centra volného času 
čerpaly letní dovolenou, klienti mohli prostory užívat obvyklým způsobem, „zaručila se“ za to právě 
paní Bocková. A ukázalo se, že to byl dobrý nápad, centrum bylo navštěvováno a „hosté“ se chovali 
vzorně.   

Rada schválila  výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, 
okres Svitavy pro školní rok 2009/2010. 
 
 

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

 
Kultura 
 
Kultura a hospodářská krize 
 
V souvislosti s dopady hospodářské krize v roce 2009 došlo u příspěvkové organizace Kulturní služby 
města Moravská Třebová, která má na starosti realizaci nejrůznějších kulturních festivalů, 
společenských akcí, pořadů pro děti, divadel či koncertů, k nucenému snížení rozpočtu. Změny se 
dotkly   plánovaných programů  – jako Městské slavnosti, Moravskotřebovský bramborák, Kejkle a 
kratochvíle, ... i původně připravovaných sobotních prázdninových aktivit na zámku – přichystány 
byly divadelní pohádky, koncerty, šermířská vystoupení, apod. které musely být zrušeny. 

Programy festivalů byly zkráceny, nejvíce se změny projevily u Městských slavností, kde došlo ke 
zrušení dvou nákladných koncertů kapel. Venkovní akce (Městské slavnosti, Kejkle a kratochvíle), 
jež se poslední léta konaly na náměstí, byly přesunuty s cílem minimalizovat náklady za několikeré 
přemístění, montáž a demontáž podia ze zámku na náměstí a naopak.  Nezbytné bylo také  veškeré 
kulturní festivaly zpoplatnit, i když spíše symbolickou částkou. Jen kinematograf bratří Čadíků 
zůstal na náměstí – prostě se spolu s aparaturou na zámecké nádvoří nevešel.  

 

Moravskotřebovský bramborák 

v  sobotu 18. července 2009 na nádvoří zámku výrazně ovlivnilo počasí – odpolední déšť, výrazné 
chladno. Příznivci folkové a country hudby se sešli  i přes deštivé počasí, ale v jiném počtu, než 
v letech předchozích. Bylo nás opravdu málo... Z tisku: „Moravskotřebovský bramborák začal psát 
historii v první polovině osmdesátých let. Proběhlo třináct ročníků, které se konaly v různých částech 
města. Až před třemi lety se podařilo festival uspořádat znovu,“ vzpomíná Jarmila Dvořáková z 
Moravské Třebové. Na roky, kdy na Střelnici nebo do lomu pod Křížovým vrchem přijížděli trempové 
se spacáky, zavzpomínal i bubeník Jiří Křetínský z kapely Proč ne band. Toho od vystoupení na 
letošním ročníku neodradilo ani to, že mu dírou ve střeše nad pódiem napršelo do bicí soupravy. I 
posluchači se schovávali před nepřízní počasí pod deštníky nebo arkádami.“ 

 
 

Sport 

Spinning na koupališti – jako sport pro všechny, zaznělo pozvání na dobrovolnou akci, která se 
konala v sobotu 25. 7. 2009 v Moravskotřebovském aquaparku. Zván byl naprosto každý, i úplní 
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nováčci v libovolném věku, kteří si chtějí SPINNING poprvé vyzkoušet. Nutná  vhodná obuv a 
dostatek tekutin!! Poznámka kronikáře: viděla jsem na vlastní oči vloni a před „jezdci“ smekám, bylo 
mi z jejich výkonů horko i při pohledu z bazénu. V letošním roce určitě výkony obdobné, ale diváků 
bylo méně – počasí přálo cyklistům nikoliv plavcům, možná o to příjemněji pro spining.  

 

 Fotbalové prázdniny 

 
Mladí fotbalisté z Moravské Třebové se nenudili ani o prázdninách. Fotbalová školka je pro 
Třebovou pověstná. Před několika lety vznikl projekt  Fotbalové prázdniny jako akce kombinující 
sportování a zábavu. Letos se uskutečnila už podeváté a aktivně se zúčastnily čtyři desítky dětí (8 – 
14 let). Program pro účastníky byl doslova nabitý po celý týden. Nechyběl aktivní fotbálek, stejně 
jako ukázky mnoha dalších míčových her (košíková, vybíjená, nohejbal, korfbal, softbal) či tenis, 
stolní tenis, atletika. Pozornosti se u chlapců těšila horolezecká stěna v Domě dětí a mládeže, 
následně je nadchla ke zvídavým otázkám při besedě s horolezcem Romanem Langrem. Hned v první 
den je zaujaly ukázky modelů aut, vystupňované atraktivními motokárami, v nichž se mohli mladí 
fotbalisté dokonce projet. Nechyběla ani pěší túra spojená s výstupem na rozhlednu Pastýřku, 
cyklovýlet, vlakové dobrodružství do Boskovic spojené s návštěvou westernového městečka. 
Nechyběla návštěva koupaliště. 
 
 

Region 

Region Východní Čechy a dotace 

Úvodem: našim dnům vládnou dotace. Dotační titul, dotace, výběrové řízení, veřejná zakázka... to 
jsou termíny, se kterými se setkávám často a na stránkách kroniky je třeba zdůraznit, že se jedná o 
slova, která před historicky krátkým časem – mám na mysli např. cca před 10 lety – nebyla 
používána. Časy se ale mění, v Moravské Třebové je vidět, že investiční akce zásadního významu by 
bez dotací (dříve státní peníze, dnes častěji evropské peníze) prostě neexistovaly. 

Z tisku: Předseda Regionální rady a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek  v pátek 10. 
července 2009 podepsal tři smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 
II Severovýchod. Evropské prostředky tentokrát přispějí k rozvoji Hlinska, Moravské Třebové a 
Poličky.  

V poslední výzvě Regionální rady NUTS II Severovýchod zaměřené na rozvoj měst uspěly vedle 
jiných také projekty Hlinska, Poličky a Moravské Třebové. Předseda Regionální rady Radko 
Martínek dnes spolu se starosty těchto měst podepsal smlouvy o čerpání desítek milionů korun z 
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dopolední program začal v Hlinsku. 
Úspěšný projekt, který získal evropskou dotaci přesahující 58 milionů korun, sleduje multifunkční 
centrum. To chce Hlinsko vybudovat v nevyužívaném objektu bývalého učiliště. 

Také další smlouvu podepsal Radko Martínek na Vysočině, tentokrát v Poličce. První etapa 
regenerace tamějšího Palackého náměstí odčerpá z Evropského fondu pro Regionální rozvoj, z něhož 
plynou evropské dotace do Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, více než 24 
milionů korun.  

Cestu uzavřel pardubický hejtman v místě svého bydliště, tedy v Moravské Třebové. Tamější projekt 
sleduje první etapu infrastruktury pro sport a volný čas, konkrétně rekonstrukci zimního stadionu. 
Evropská dotace dosahuje bezmála 37 milionů korun. S projektem se začalo letos na jaře, jeho 
dokončení je plánováno na září příštího roku. 

 

Poděkování od ředitele Orlickoústecké nemocnice 

Patřilo (nejen) hejtmanovi Pardubického kraje. Stala se nevídaná věc – v novém babyboxu v Ústí nad 
Orlicí byla nalezena holčička. Ředitel nemocnice poděkoval za rychlost, s jakou Poradní sbor Pk pro 
náhradní rodinnou péči vyřešil situaci. V poděkování ředitel uvedl, že shodou okolností byl při tom, 
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když nad ránem Lucinku vybírali ze schránky, s velkým zaujetím proto sleduje všechno dění kolem. 
Zdůraznil, že měl informaci, že v Praze to jde všechno rychle, protože jsou na děti z babyboxu trochu 
více zvyklí. A kdoví, jak to půjde  v Pardubicích, když je to první případ. Ocenil proto, že i v čase 
dovolených se  Poradní sbor hned druhý den sešel a rozhodl. Poděkoval proto za Lucinku, která 
mohla jít domů tak včas jako každé jiné dítě, které se v porodnici narodí. 

 
Červenec letem světem 
 
Počasí - první červencový den roku 2009 byl prosluněný a teplý, jen ve vzduchu byla cítit po 
bouřkách uplynulých dnů  nadměrná vlhkost. První týden ve znamení teplého, vlhkého počasí – 
polojasno, alespoň trochu prší. Prodloužený víkend  4. - 6. července nabídl letní teploty, i příjemné 
koupání ve volné přírodě, další letní dny trvaly do poloviny měsíce.  Tropická vedra  nastala krátce 
22.7. – ve Třebové byla přeháňka a zahřmělo, v Litomyšli nastala  průtrž mračen  a byla vytopená 
část města, hlavně v oblasti náměstí. Koncem měsíce občas přeháňky , objevily se po dešti  i kroupy,  
platí svatá Anna (26.7.) chladno z rána,  den po svátku Anny bylo krátce před 6 ráno bylo pouze 
deset stupňů. 

Krátká návštěva delegace města v Banské Štiavnici  se uskutečnila o víkendu 17. – 18. 7.,  mimo jiné 
byla dohodnuta spolupráce mezi domy dětí a mládeže.  

Vyšlo první číslo Turistických novin -  v Pardubickém kraji bylo distribuováno letní číslo 
Turistických novin. Dvacet čtyři celobarevných stran ve čtyřech jazykových mutacích přinese mnoho 
zajímavých informací nejen pro návštěvníky, ale i obyvatele regionu. Turistické noviny jsou 
tématicky členěny podle oblastí, věnují se zajímavostem regionu, zvou k aktivnímu odpočinku, 
zaměřují se na všechny věkové skupiny. Budou vycházet dvakrát ročně, pro letní a zimní turistickou 
sezónu. Zdarma je zájemci obdrží v každém informačním centru na území Pardubického kraj.  
  

Český zahrádkářský svaz ZO v Moravské Třebové ve spolupráci se Zdravým městem Moravská 
Třebová pro rok 2009 vyhlásil  již tradiční soutěž Rozkvetlé město. Hodnoceny budou nejpestřejší, 
nejzajímavější květinové výzdoby na balkónech, oknech a v předzahrádkách. 

Na silnici I/35 srazil ve středu 29. července řidič s nákladním automobilem divočáka. Krátce před 
půlnocí vběhlo divoké prase pod kola Iveca. Řidič náhlému střetu nedokázal zabránit. Usmrcené 
zvíře na místě převzal pracovník, který provede jeho sanaci. Vzniklá škoda na vozidle se vyšplhala 
na sto padesát tisíc korun.  
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Srpen 2009 
 
 
 

Události ve městě 
 
Kulturní srpen 
 
Středověký festival Kejkle a kratochvíle (více v části kroniky kultura) byl jen jednou z kulturních 
nabídek druhého prázdninového měsíce. Z jiného soudku – ale také už tradiční akcí – je Fest pod 
parou. 
Moravská Třebová očekávala až čtyři tisíce vyznavačů punku z Čech, Moravy, Slovenska, ale třeba i 
z Polska nebo Maďarska.  Jak je v dnešní době zvykem,svolávali se na internetu asi takto:  „Jede nás 
hafo, jak z Ostravy, tak z Frýdku Místku,“  nebo  „Kdo jede z Prahy, tak sraz ve čtvrtek v 11:30,“  a  
„Všichni punkáčové z Ostravy, jede se 12:10 ze Svinova, tak dorazte, ať je nás co nejvíc.“  Fest  ve 
dnech 20. až 22. srpna 2009  je jedním z největších hudebních festivalů zaměřených na punk. Proti 
festivalu, který se letos konal popáté, se  v Moravské Třebové ozývali  někteří obyvatelé. Na druhé 
straně se právě těchto návštěvníků města  zastal i starosta. „Mohu Vás ubezpečit, že mezi nimi je 
většina slušných, středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří mají tento styl hudby rádi. 
Nám ostatním se to nemusí líbit, ale doba je jiná než za našich mladých let“, odpověděl starosta 
pisatelce na internetu. A neblamoval se, jak se ukázalo. Osvědčila se ostražitost  a zvýšené nasazení 
policie městské i státní. Také pořadatel dostál příslibu,  že na festivalu budou mít návštěvníci 
dostatek jídla a pití ke koupi, aby neměli důvod chodit do města. Také místo – Liščí stezka 
v blízkosti  Udánek, stranou od města, se ukázalo jako vhodné. Možná svou roli sehrála i 
skutečnost, že návštěvnost byla o hodně nižší, než pořadatelé předpokládali. V  letošním roce proběhl 
FEST bez problémů a zásadních stížností občanů města. 

Ale kulturní srpen přinesl i  jiné nečekané obavy. Až čas ukázal, že to byly zbytečné starosti... 
V termínu festu se ve Svitavách chystali vyjít v sobotu do ulic příznivci Vlastimila Pechance.  Soud 
jej pravomocně odsoudil za vraždu Roma Oty Absolona. Na diskotéce ve Svitavách jej v červnu 2001 
dvakrát bodl nožem do břicha. Třicetiletý Rom v nemocnici zemřel. Jeho družka, s níž měl dvě malé 
děti, podlehla v roce 2002 rakovině. Soud Pechance poslal v roce 2003 na sedmnáct let do vězení. V 
sobotu ve čtrnáct hodin  vyšel do ulic města početný průvod jeho příznivců. Mladý muž si sice 
odpykává ve vězení trest sedmnáct let za rasově motivovanou vraždu, jeho přátelé a známí však 
tvrdí, že se jedná o justiční omyl. Na kauzu poukázali  veřejně v sobotu. No a do Třebové mířili 
příznivci tvrdé muziky. Pro dění ve Třebové bylo zásadní, že právě skupina podporující Pechance 
avizovala příchod  na FEST , s cílem vyvolat střet. Policie proto na obou místech chystala speciální 
bezpečnostní opatření. Účastníci obou akcí se setkali  s desítkami policistů i pořádkovými hlídkami, 
které monitorovaly nejen open air festival Fest Pod Parou. Přísná opatření připravila policie i ve 
Svitavách. Ukázalo se, že obavy byly liché, ke střetu nedošlo, příchod skinů a anarchistů nebyl 
zaznamenán. 

Ke kulturnímu srpnu patří také zmínka o Ro(c)ku na zámku, viz níže. 

 

Sušická pouť 
 
k srpnu patří a letošní 19. ročník této tradiční akce byl náplní  víkendu 15. – 16. srpna v areálu 
hřiště v Sušicích. 
 
 
 

Městský úřad v srpnu 
  

 

Web pro otevřenost veřejné správy vyhlásil 7. ročník soutěže 
 
V srpnu byla vyhlášena soutěž o tituly otevřeno x zavřeno.  Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady 
otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2008 – září 2009. Nominace jsou  
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přijímány do 10.9.2009. Hodnocena bude především kvalita poskytování informací občanům, 
zneužívání nebo naopak dobré příklady využívání radničních periodik a aktivní zveřejňování 
informací. Soutěž bude probíhat ve třiceti zemích světa. Koordinuje ji mezinárodní asociace Freedom 
of Information Advocates Network. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Radní na zasedání dne 3. 8. 2009 schválili podání objednávky na rozšíření spojů autobusové dopravy 
v Moravské Třebové na zkušební dobu od 1. 9. 2009 do 12. 12. 2009, což lze považovat za zásadní 
krok k zvýraznění hromadné dopravy ve městě. 17. 8. 2009 se konala tzv. mimořádná rada s jediným 
bodem programu – zmocnila starostu města k zastupování města Moravská Třebová v Místní akční 
skupině Moravskotřebovska a Jevíčska o.p.s. v souladu usnesením  zastupitelstva ze dne 10.12.2007, 
kterým bylo schváleno začlenění katastru města Moravská Třebová do Místní akční skupiny 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Na jednání  rady dne 31.8.2009  byla schválena smlouva o 
úhradě neinvestičních výdajů na žáka za rok 2008 mezi městem Moravská Třebová a obcí Útěchov,  
zmíněno také proto, že právě tato obec v minulosti měla zásadní problémy s placením za žáky a v r. 
2009 na základě postupně hrazených dohodnutých splátek je zřejmý posun v této věci.  Rada 
schválila cestu zástupců města do Banské Štiavnice hned ve dvou termínech: 4. – 6. září a 10. – 12. 
září. V souladu s usnesením rady byla zřízena přípravná třída základní školy  v Moravské Třebové 
na ul. Čs. armády  pro školní rok 2009/2010. Radní projednali také problematiku výběrových řízení a 
pronájmů nemovitostí. 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města dne 10.8.2009 schválilo uzavření dohod  podle § 178 odst. 6 zákona č. 
561/2004 Sb. (školský zákon) s příslušnými obcemi, předmětem kterých byla úhrada neinvestičních 
výdajů připadajících na jednoho žáka za rok 2008 ve výši  4.000,- Kč. Za zmínku stojí tato 
skutečnost zejména proto, že uzavření dohody, to je platba nižší,  než zákonný „příspěvek“ za žáky 
od obcí pro město. Tento postup znamená vstřícnost zastupitelů a také reálnou úvahu, že Moravská 
Třebová posílení žáků z vesnic potřebuje. -  Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se záměrem výstavby 
fotovoltaické elektrárny na parcele č. 4681 v katastrálním území Boršov -  ano, fotovoltaika je 
tématem dne v roce 2009, čas ukáže. - Zastupitelé projednali problematiku zásadních projektů, také 
Hřebečské důlní stezky a nutné kroky při opravě čistírny odpadních vod a kanalizace. - Schváleno 
bylo poskytnutí půjčky a poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení.  
 

 

 

Kultura 
 
Druhý ročník  jednodenního festiválku převážně regionálních kapel Ro(c)k na zámku se uskutečnil 
prvního srpnového dne a zahájil tak kulturní srpen 2009. 
  

Kejkle a kratochvíle  

se v letošním roce konaly na nádvoří moravskotřebovského zámku v sobotu  29. 8. 2009, od 13.00 do 
22.00 hodin Program: 

 Zahajovací ceremonie  
 Písničky a hudba středověku, renesance i baroka  
 Rytíř a jeho kůň  
 Komediantské a kejklířské představení  
 Mistr ostrého meče a tupého pohledu aneb veselé povídání z katovy dílny  
 Rytíři a souboje  
 Vivat Maria Theresia – Výcvik dragouna  
 Cháska měšťanská aneb šarvátky a rvačky renesančních kavalírů  
 Průvod rytířů s hořícími loučemi okolo náměstí  
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 Večerní pěší turnaj rytířů na počest města Moravská Třebová a volba „královny slavností“. 
 Večerní kejklování s ohněm  

Nechyběl doprovodný program, tj. katovna – ukázka práva útrpného, střelnice, soutěže a hry pro 
malé a větší s rytířskou tématikou. Kromě klasického občerstvení byly k ochutnání speciality na 
rožni, kotlíkový guláš a další dobroty nad ohněm a na roštu, placky s povidlím, česnekem či klobásou, 
zelňáky a boží milosti v tradiční taverně. Na návštěvníky čekaly také stánky s ukázkami lidových 
řemesel – ale jak jsem slyšela, málo. 

 

 

 

 

 
Jubilejní návštěvník zámku 
 
Zájem turistů o expozice moravskotřebovského zámku - Středověkou mučírnu, Alchymistickou 
laboratoř Mistra Bonaciny a zcela novou expozici Poklady Moravské Třebové trvá. Jubilejním 
desetitisícím návštěvníkem zámku se stala v pátek 7. srpna 2009 rodina Jirouškova z Brandýsa nad 
Orlici. Zaujalo mne, že podle vlastních slov tip na Moravskou Třebovou a zámek získali 
v Pernštejně, kde měli zajímavý leták o Moravské Třebové. Expozice Poklady Moravské Třebové 
zvýšila návštěvnost zámku v letošním roce o deset procent. V minulém roce byla na konci sezony, 
která je 17. listopadu, návštěvnost osmnáct tisíc turistů. Předpoklad pro rok letošní je ještě o poznání 
víc. 
 
 

Sport  
 
Rodák z Moravské Třebové Roman Kreuziger přivezl z letošního ročníku cyklistické Tour de France 
skvělé deváté místo. Stal se tak nejlepším Čechem v historii slavného závodu. Po návratu z Francie 
vyrazil do Španělska na těžký jednorázový závod San Sebastian Classic, kde obsadil výborné druhé 
místo. Roman Kreuziger se narodil 6. května 1986 v Moravské Třebové. Sportu se věnoval odmala. 
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Zkoušel fotbal a hokej, ale když dostal k jedenáctým narozeninám silniční kolo, začala to u něj 
vyhrávat cyklistika. K jeho úspěchu mu blahopřál z jeho rodného města starosta Josef Ošťádal: 

 

Vážený pane, 

dovolte mi, abych Vám poblahopřál k Vašemu velkému sportovnímu úspěchu, kterého jste dosáhl na 
letošním ročníku slavného etapového cyklistického závodu Tour de France, kde jste se umístil jako 
první Čech v historii v první desítce celkového pořadí. Jako fanoušek sportu a tedy i cyklistiky dobře 
vím, jak velkého úspěchu jste dosáhl. Dobře si pamatuji léta, kdy velkým úspěchem naší cyklistiky 
bylo, když se na tomto nejslavnějším, ale také nejtěžším etapovém závodě, podařilo někomu z našich 
cyklistů dojet až do Paříže. Současně s mou gratulací k Vašemu vynikajícímu výsledku nejen na 
Tour, ale i v jiných závodech, je spojeno mé velké poděkování. Ve své osobní prezentaci, kterou často 
při komentování Vašich výsledků užívají všechna média, uvádíte město svého rodiště – Moravskou 
Třebovou. Pro naše město to byla velice šťastná náhoda, že jste se narodil právě zde. Spojení Vaší 
osobnosti s naším městem si vážím. Je velmi důležité, když se o našem městě mluví. Pomáhá to jeho 
propagaci, zejména tehdy, je-li spojena s úspěchy našich občanů nebo rodáků a tedy i Vás. Možná 
víte, že Moravská Třebová je městem sportu a tedy i cyklistiky. V minulých letech se v zde konaly 
cyklistické závody horských kol seriálu Rubena Tours. Nyní jsme známí místním seriálem závodů 
Cykloman, který před léty založila skupina nadšenců, a který se po létech stal významnou akcí 
cyklistických amatérů nejen z blízkého okolí. Pokud byste si po ukončení sezóny našel chvíli čas a 
přijel se podívat k nám do města, kde jste se narodil, byla by to pro nás velká čest. Besedy s Vámi, 
která může být důvodem Vaší návštěvy, by se jistě zúčastnilo mnoho cyklistických příznivců. Vaše 
sportovní kariéra je pouze na začátku. Přeji Vám, aby pokračovala tak úspěšně jako doposud. 

Josef Ošťádal, starosta města Moravská Třebová 

 

 
Region 
 

Mladějov – Blosdorf 1915  

je již tradiční vzpomínkovou akcí na památku padlých vojáků na všech frontách 1. světové války. 
Proti sobě v Mladějově nastoupili v sobotu 8. srpna v bitevní ukázce Rakušané a Rusové, aby 
připomněli hrůzy války, uctili padlé a připomněli, že války se dotýkají především těch, kteří za ně 
nemohou. Věnce při pietním aktu položili k Pomníku obětem 1. světové války nejen starostové 
Moravskotřebovského regionu, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek, ale také samotní vojáci 
v dobových uniformách. Letošní bitvu si nenechalo ujít několik stovek návštěvníků. Již od rána 
potkávali lidé v areálu muzea nejen vojáky v dobových uniformách, ale také civilisty, ženy a děti. 
Jedná se o vymyšlenou bitvu, takže scénář závisí na pořadatelích. Každý rok vidí návštěvníci něco 
jiného. Letos zvolili organizátoři boj o rakouský tábor. Rakouské bojiště napadli ruští vojáci z vlaku. 
Došlo sice k velkému masakru, ale nakonec rakouští vojáci tábor uhájil.  Průběh bitvy letos nově 
zpestřily repliky letounů z první světové války. Ty několikrát přelétly velmi nízko nad hlavami 
diváků. 

 

Akrobaté trénují na obloze a ruší klid 

Na obloze u Moravské Třebové bylo v srpnu živěji, než bývá běžné. Některým lidem se to nelíbilo 
hlavně kvůli hluku.   „Provoz akrobatických letadel je v souladu s předpisy,“ potvrdil ředitel 
Leteckého centra ve Starém Městě a šéftrenér české reprezentace Stanislav Bajzík. Důvodem hluku 
je tréning na mistrovství Evropy, a také na mistrovství světa.  Trochu více hluku bylo u Moravské 
Třebové při trénincích až    do poloviny srpna.  
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Srpen letem světem 
 

Počasí - měsíc srpen v roce 2009 začal tropickým víkendem, který zakončila noční bouřka (na jiných 
místech  i záplavy, vichřice), letní teplý a suchý víkend jsme zaznamenali i 8., 9, a  15.,16. srpna, 
pokračovalo horké  až teplé léto, sucho střídaly krátké bouřky. 

   
1.srpna byli nespokojení návštěvníci zámku, následně i starosta řešil stížnost na stížnost na zavřený 
zámek v sobotu. Podle vedoucího zámku důvodem byla akce Rock na zámku – je to jednoduché, 
průvodci by hudbu nepřekřičeli. Jen těžko se ztotožňuji s dalším bodem vysvětlení, a sice, že 
informace byla zveřejněna (jenom) na internetových stránkách zámku. 
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Září 2009 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Dopravní omezení jako téma měsíce 
 

 Termín částečné uzavírky (ad 1a) 1. etapa : od 1. září 2009 do 16. října 2009  
 Termín úplné uzavírky (ad 1b) 2. etapa : od 17. října 2009 do 15. listopadu 2009.  

Od úterý 1. 9. 2009 byla zahájena dopravní omezení  na silnici č. I/35 – most na obchvatu v 
Moravské Třebové. Důvodem byly opravy mostu (estakády na obchvatu města Moravská Třebová 
v blízkosti Linhartic,  v rámci stavby I/35 Moravská Třebová, most ev.č. 35–111B). Předpokládaná 
doba omezení v jednom směru byla stanovena do 16. října t.r. Silniční provoz po dobu konání prací 
na silnici I/35 byl sveden pod ochranou přechodného dopravního značení a dopravního zařízení přes 
město Moravská Třebová po silnici III/3711 po ulici Olomoucká, dále po silnici II/368 po ul. 
Komenského a Brněnská na okružní křižovatku se silnicí I/35. V 1. etapě (při částečné uzavírce) byl 
na objížďku převeden pouze směr Mohelnice – Svitavy, doprava ve směru Svitavy – Mohelnice bude 
vedena středem mostu (po stavbě) v jízdním pruhu o celkové šířce min. 4,0 m. Ve 2. etapě (při úplné 
uzavírce) byl na objízdnou trasu převeden ze silnice I/35 veškerý provoz.  

Délka uzavřeného úseku činila cca 2,0 km (z toho vlastní úsek opravy mostu 0,335 m), délka 
objízdné trasy cca 2,5 km. A dopravní omezení se stalo tématem měsíce, neboť vzbudilo ve městě 
velké obavy. Doprava ve městě se výrazně změnila už v první etapě oprav - kolony aut, nové 
semafory a policejní hlídky v ulicích. Automobily od Mohelnice projížděly městem, v opačném 
směru jezdily po pětatřicítce. Provoz na křižovatce u městského úřadu na Olomoucké ulici a u hotelu 
Morava začaly řídit semafory. Nezabránily kolonám aut od městského úřadu až do blízkosti 
Linhartic.  V dopravní špičce i proto řídili provoz přímo policisté.  

Předpokladem pro první etapu, tj. do 17. 10. byl průjezd až  5250 vozidel denně plus šest a půl tisíce 
aut místního provozu. Druhá etapa  etapu, tj. úplnou uzavírku mostu,  město čeká od sedmnáctého 
října do patnáctého listopadu. Pak lze očekávat průjezd až osmnácti tisíc vozidel.  

 

Se začátkem školního roku  
 
očekávali v lavicích 1. tříd ve třech základních školách v Moravské Třebové celkem sto šest dětí. Je to 
o třináct žáků méně než vloni. Ve školním roce 2009/2010 se otevřelo pět prvních tříd z toho tři 
v Základní škole Palackého 1351, kde zahájí povinnou školní docházku šedesáti šesti dětí. Po jedné 
první třídě otevřou ředitelky Základní školy Kostelní náměstí a Základní školy Čs. armády. Nabídka 
škol v Moravské Třebové je značně pestrá a i jejich kapacita je dostatečná. Školy nabízí výuku cizích 
jazyků od prvních a druhých tříd, výuku pomocí interaktivních tabulí, zařazení dítěte na základě 
výsledků pohybových testů do třídy s vazbou na přípravky oddílů TJ Slovan Moravská Třebová nebo 
výuku v moderně vybavených počítačových pracovnách.  

Tolik informace dostupné na internetu a ve zpravodaji – není na škodu poznamenat, že se 
opakovaně hovoří o tom, zda tři školy v našem městě není mnoho. První třídy se naplňují jen tak tak. 
Ale zrušit školu – to je krok, který je těžké vrátit a proto se k němu nerozhodlo žádné zastupitelstvo 
a v nejbližším období s tím ani schválená koncepce školství nepočítá.  

 

Den s Lesy České republiky 

V  sobotu  12.9. se konala vydařená akce v blízkosti Boršova –  3. ročník Dne s Lesy ČR. Letos 
k němu patřilo otevření naučné stezky. Cílem projektu bylo podpořit veřejnou funkci lesa. Lesní 

http://ing-ladislav-unger-autogaswork.takeit.cz/opravy-vozidel-ing-ladislav-unger-autogaswork-2042731?222967&rtype=V&rmain=40733&ritem=2042731&rclanek=2799774&rslovo=420849&showdirect=1
http://traso.takeit.cz/nadrze-na-podvozcich-hefa-vozik-850l-700453?19800&rtype=V&rmain=39453&ritem=700453&rclanek=2799774&rslovo=419449&showdirect=1
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naučná stezka je jen jednou částí. Na Hřebči totiž na ni naváží Důlní stezky, které budou směřovat 
k Mladějovu na Moravě. Dokončeny by měly být v červnu příštího roku. 

Naučnou stezkou, na které jsou jednotlivá zastavení s textem a obrázky na tabulích, provází 
komiksové postavičky Honzík a Mařenka. Stezka končí na Hřebči u vyhlídkového srubu. Za 
příznivého počasí je odtud vidět nejen Moravská Třebová, ale až Praděd v Jeseníkách. Procházku za 
poznáním si lidé mohou naplánovat ve dvou variantách. Zkrácená trasa, která ale míjí většinu 
stanovišť, měří necelé dva kilometry. Poctiví turisté, pokud nevynechají žádnou informační tabuli, 
ujdou kilometry téměř čtyři. V sobotu se ale mnozí nedostali dále než ke třetímu stanovišti. Tam je 
totiž zdržel připravený program, kdy nechyběly koncerty, soutěže pro děti, projížďky bryčkou nebo 
westernová show. 

Poznámka kronikáře: vzniklo krásné místo pro pohodlnou procházku (tedy – až k vyhlídkovému 
srubu náročnou procházku) s poučením. Bylo příjemné vidět v neděli po slavnostním zahájení, že je 
na trase  čisto, kolem neporušená příroda. A v příštích dnech jsem  při častých návštěvách potkala 
vždy  pár lidí  na procházce a několik cyklistů.  

 

 

 

 

Týden mobility ve dnech 16. – 22. 9. 2009 i v Moravské Třebová  
 
I letos se Moravská Třebová  zapojila  do Evropského týdne mobility, který se koná v celé Evropě. 
Hlavním tématem letošního roku bylo  „Naše město – naše klima“.   

Pro starší spoluobčany byla připravena procházka centrem města, která bude zaměřena na bariéry pro 
občany s omezenou pohyblivostí a pro rodiče s dětmi procházka s názvem „Cesta za historií“. 
V Městské knihovně si zájemci o ekologii mohli prohlédnout výstavu literatury s touto tématikou.  

Součástí Evropského týdne mobility je Evropský den bez aut, který letos připadl na úterý 22. září. 
Do této kampaně se město také zapojilo. 

Na plakátovacích plochách najdou obyvatelé přesný program kampaně. Informace jsou k dispozici 
také na webových stránkách města. Jen změna našeho chování povede ke zlepšení klimatu. Vedle 
kampaně zaměřené na jednotlivé dny, se vedení město zavázalo, že provede změny k lepšímu, které 
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poslouží dlouhodobému rozvoji města, např. zklidňování center, pěší zóny, cyklostezky. U nás je 
touto velkou změnou zavedení příměstské autobusové dopravy, její rozšíření a zkvalitnění. Vždyť 
zplodiny z osobních automobilů jsou jedním z hlavních faktorů znečišťování ovzduší. 

  

Slib studentů vojenské školy 
 
Vojenské povely a pochod zněly   18. 9. dopoledne nádvořím zámku. Studenti jediné střední vojenské 
školy v zemi tady skládali slavnostní slib. Současně náměstek ministra vnitra Ing. František Padělek 
uvedl do funkce nového velitele školy plk. Ing. Vojtěcha Němečka Ph.D. Vojenská střední škola a 
Vyšší odborná škola ministerstva obrany je prestižní. Na tuto školu se nedostane každý, žáci musí 
být nejen zdraví a fyzicky zdatní. O studium na vojenské škole je velký zájem a proto letos otevřeli 
tři třídy, jednu v novém oboru mechanik elektronik.  Páteční dopoledne se ale neneslo jen v duchu 
slibu nových studentů. Poprvé se slavnosti zúčastnil nový velitel školy. Dosavadní velitel plk. Ing. 
Jiří Kopečný odchází po třiceti pěti letech z Armády České republiky do zálohy, a to k 30. září 
letošního roku. Jeho nástupcem se stal plk. Vojtěch Němeček, který v roce 1980 ukončil studium na 
vysoké škole ve Vyškově. Na závěr slibu zazněla státní hymna a nad nádvořím zámku přeletěly 
dvakrát vojenské helikoptéry. 
 
 

Problematické parkování u vojenské školy 

Pro vjezd do areálu jediné střední vojenské školy v republice platí přísná pravidla. Před objektem je 
ale málo místa. To je problém zejména při zahájení a ukončení výuky. V poslední době tady navíc 
došlo ke konfliktům mezi místními lidmi a vojáky. Spor vyvrcholil začátkem září. Někdo tu přes noc 
poškrábal dvanáct automobilů. Situaci v letošním roce zhoršila stavba kanalizace na ulici Mánesova. 
Objížďka vede přes ul. Pod Hamry, kde je průjezdnost aut oběma směry složitá. Jiné řešení ale není.  

Potíže s parkováním u vojenské školy proto řešili také radní. Pozemky okolo vojenské školy totiž 
patří právě městu.  Problémy u vojenské školy jsou dlouhodobé. Strážníci městské policie mají s kázní 
frekventantů a zaměstnanců školy stále plné ruce práce. Kritická situace nastala letos v září, kdy 
rodiče přivezli do školy studenty. Parkoviště pod zámkem využilo jen minimum lidí. Auta stála na 
trávě všude kolem vojenské školy. Když v  Jevíčské ulici potřeboval muž lékařskou pomoc, 
zdravotníci se na místo díky bezohledným řidičům nedostali. Pacienta přenášeli na nosítkách mezi 
odstavenými vozidly. 

Příslibem do budoucnosti je řešení, navržené po jednáních zástupců školy  a města – parkování 
směřovat více do areálu školy. I když situaci částečně zkomplikuje skutečnost, že parkující 
automobily musí mít v areálu havarijní pojistku. 

 

Opakované návštěvy Banské Štiavnice v měsíci září 

Celoslovenské myslivecké slavnosti Dni Sv. Huberta se konají v muzeu ve Sv. Antone vždy ve dvou 
víkendových dnech, začátkem září. Letos se tohoto svátku  zúčastnila také delegace z Moravské 
Třebové.  Při této příležitosti místostarosta Miloš Izák předal osobně pozvání prezidentovi 
Slovenské republiky Ivanu Gašparoviči na 15. ročník mezinárodního festivalu „Dny slovenské 
kultury“ v dubnu 2010. 
 
Salamandrové dni v Banské Štiavnici se konaly o týden později. Jde o tradiční městské slavnosti, 
oslavy horníků, geologů, hutníků a naftařů, oslava bohaté štiavnické historie a tradic, dobrá zábava. 
Jejich tradici začali studenti slavné Banícké akademie. Název Salamandrového průvodu je odvozený 
od pohybu salamandry škvrnitej (mlok skrvnitý). Napodobujíc její pohyb se průvod vlní z jedné 
strany ulice na druhou, což při osvětlení dobovými svítidly vytváří působivé večerní divadlo. 
V průvodu se pohybuje 580 postav, které znázorňují hlavně práci a život obyvatel města. V čele 
průvodu jde pastýř s pomocníky, který na rukách nese ještěrku. Představují pověst o objevení pokladů 
štiavnické země, zlata a stříbra. Této významné akce se zúčastnili i představitelé našeho města – 
starosta Josef Ošťádal, místostarosta Miloš Izák a Václav Mačát, radní města Pavel Brettschneider 
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a Zdeněk Stupka a tajemník městského úřadu Stanislav Zemánek. Na závěr návštěvy byli 
představitelé města přijati na radnici primátorem města Pavlem Balžankou. 

 

Městský úřad v září 
 

 
Městský úřad certifikován v oblasti bezpečnosti informací 
  
Městský úřad v Moravské Třebové si nechal v loňském roce zpracovat analýzu bezpečnosti 
informací. Ta ukázala, že ne všechno je zcela v souladu s příslušnými právními normami. Na základě 
této analýzy navrhl tajemník úřadu Stanislav Zemánek realizaci projektu Zavedení Systému 
managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006. Záměr vedení města 
schválilo a zastupitelé ho následně zařadili do rozpočtu. Poté bylo vypsáno výběrové řízení na 
koordinátora projektu, kterým se stala firma MANA Consulting s.r.o. Žamberk. Vlastní projekt byl 
zahájen v listopadu 2008 a ukončen letos v červenci. Pro klienty městského úřadu projekt znamená 
jistotu, že s jejich osobními údaji a dalšími osobními informacemi zaměstnanci nakládají bezpečným 
způsobem v souladu s platnými zákony a normami. Ve vztahu ke klientům městského úřadu se jedná 
o zajištění, že s informacemi, s nimiž mohou zaměstnanci přijít do styku, budou zacházet bezpečným 
způsobem a v souladu s platnými zákony a normami. Co se týče samotného městského úřadu, projekt 
si klade čtyři důležité cíle. Zajistí soulad s požadavky právních předpisů, zvýší důvěru klientů 
úřadu, významně sníží rizika související s nedostupností informací, s jejich únikem, zneužitím či 
ztrátou a možnými následnými sankcemi a také bezpečnost informací se stane integrální částí celého 
systému řízení úřadu. Nový projekt definuje jasná pravidla a zásady pro nakládání s informacemi a 
způsoby jejich zpracování. Jednoznačně vymezuje odpovědnost a pravomoci při nakládání 
s informacemi. Navíc stanovuje pravidla a odpovědnost pro správce informačních systémů. Průběh 
projektu řídili vedle tajemníka jím jmenovaný představitel vedení pro ISMS a čtyřčlenné informační 
fórum. V jeho průběhu byly provedeny analýzy příslušných úseků a činností městského úřadu. Po 
splnění rozsáhlých úkolů a opatření v oblasti personální, bezpečnostní, technické a materiální projekt 
vyvrcholil dvoukolovým certifikačním auditem, který provedla odborná akreditovaná společnost 
Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha. Bylo posuzováno stanovení a dodržování zásad a 
postupů dle ČSN ISO/IEC 27001 : 2006, a to včetně kontrol na jednotlivých pracovištích. „Auditoři 
neshledali rozpory s příslušnou normou. Na jeho základě byl městu Moravská Třebová udělen 
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. Moravská Třebová je jedno z mála 
měst v České republice, která tento certifikát získala. 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 
 

V měsíci září rada města zasedala podle plánu 21. 9. 2009. Předmětem jednání byly záměry pronájmů 
a prodejů nemovitého majetku a byla přijata nezbytná usnesení ve věcech výběrových řízení města. 
Občany mohlo zajímat stanovení termínu dražby pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
bývalého zahradnictví na ul. Jevíčské – 10.10.2009. Krátké zasedání rady dne 29.9. mělo operativní 
charakter. Byla schválena dohoda o vyrovnání s f. Matoušek CZ ve věci výstavby domů na ulici 
Hřebečské. Rada oproti očekávání nerozhodla ve věci výběrového řízení na pořízení spisové služby 
pro úřad.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města se sešlo 29. září 2009. Projednalo a schválilo převody nemovitého majetku 
města a také smlouvu mezi městy Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Litomyšl o provozu 
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cyklobusu v okolí těchto měst. Zásadním výsledkem jednání zastupitelstva v měsíci září bylo však  
rozhodnutí, že se ve městě zatím nepostaví pátý supermarket. Takže plánované Tesco nebude. 
Zastupitelé totiž neodsouhlasili změnu územního plánu v jihozápadní části města. Ta měla zajistit v 
lokalitě výstavbu obchodního centra. V současné době má jedenáctitisícová Moravská Třebová  tři 
velkoprodejny. Jedním z důvodů zamítnutí bylo i to, že se obchodníci v centru obávají další 
konkurence a město také vylidnění historického jádra.  

 
Kultura 
 

Polovina září patří už tradičně v Moravské Třebové akci pod názvem Dny česko-německé kultury. 
Ty letošní se konaly v týdnu od 18. – 22. 9. 2009. Podstatou slavností je setkání českých a 
německých obyvatel regionu, a dalších hostů, kteří původně žili v oblasti Moravskotřebovska, 
Svitavska a Ústeckoorlicka. Slavnostní sobotní večer pod názvem „Hřebečské přástky“ navštívil 
mimo jiné kulturní referent Johann Klomfas z Velvyslanectví Spolkové Německé republiky v Praze, 
Ondřej Klípa ze sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny, Bernard Hayer ze Správního 
úřadu NSR, vedení města Moravská Třebové a další hosté. Návštěvníci festivalu se v neděli 
zúčastnili česko-německé mše svaté, posvěcení nově opraveného Kříže Smíření, byli přijati na městské 
radnici starostou města Moravská Třebová Josefem Ošťádalem, prohlédli si pamětihodnosti města a 
navštívili místa, kde ve svém mládí žili. Významnou událostí večerního programu bylo slavnostní 
podepsání pamětního listu k pětiletému výročí spolupráce mezi městy Moravská Třebová a 
Staufenberg.   Hosté se mohli zaposlouchat do árií operní pěvkyně Elišky Weissové, zanotovat si 
společně s pěveckými sbory. 

Umělecká  agentura Harlekýn nabídla 18. září divadelní představení Víš přece, že neslyším, když 
teče voda.  
 
 

Sport 
 

 Září sportu přálo – a v přílohové části kroniky (moravskotřebovský zpravodaj) je podrobně popsáno 
dění ve fotbalu, volejbalu, snažili se cyklisté, střelci  a nechyběla další etapa cyklomana. Vedle těchto 
známých pojmů mne zaujala zmínka o úspěchu třebovských na Mistrovství České republiky v ringu, 
které se konalo 6.9.2009 v Rajnochovicích. Máme i mistry ČR v této kategorii (Plch st., Pliska)!    
 

 
Září  letem světem 

Počasí začátkem měsíce přineslo chladná rána a příjemné teplé dny, až do cca 27  st. Jak na 
narození Marie, tak po 4 týdny, zaznělo v rozhlasové předpovědi počasí 12. 9. a to byl začátek  
příjemného víkendu časného podzimu. Překvapivé a příjemné teplo bylo i na  sv. Ludmilu 16.9., 
polojasno. Konec měsíce, prodloužený víkend 26. – 28. znamenal krásné babí léto, poslední 2 dny 
v měsíci pak zlom, zataženo a dlouho očekávaný (ač ne vydatný) déšť. 

 

Nehody v září:  5. září se na  křižovatce Komenského a Lanškrounská kolem osmé hodiny večer 
srazila fabie a toyota. Na objízdné trase Hřebečského tunelu došlo  16.9. kolem třinácté hodiny k 
havárii nákladního vozidla. V prudké pravotočivé zatáčce u bývalého závodu MŠLZ Březina ve 
směru na Moravskou Třebovou se převrátil řidič s cisternou naplněnou formaldehydem. Kapalina z 
nádrže neunikla, pomoci ale musela vyprošťovací technika.  
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Říjen 2009 
 
 
 

Události ve městě 
 

Počasí  a Hřebeč tématem měsíce října  

V první dekádě padl 80 let starý teplotní rekord.  V Pardubicích padl 80 let starý teplotní rekord pro 
8. říjen. Teplota v krajském městě kolem patnácté hodiny vystoupala na 23,8 stupně Celsia. 

Ale od 13.10. nastalo výrazné ochlazení na celém území ČR, na horách sněžilo. V Moravské Třebové  
chvílemi padal déšť se sněhem, 14.10. bylo velmi chladno 3 – 5 st. po ránu, zmrzlý déšť, krupky; sníh. 
Dne 15.10. ozdobily město zasněžené střechy. Nastaly problémy na cestách, jediná sjízdná trasa 
Svitavy – Brno byla uzavřena, v blízkosti Koclířova spadl strom na auto. Ano, tunel byl z důvodu 
oprav zavřený.   
 

Z tisku (Deník Svitavska) 15. a 16. října cituji: 

„Jediná tepna, kde na které se noc obešla bez problémů, byla silnice ze Svitav na Brno. „Kamiony a 
auta na letních pneumatikách skončily v příkopech. Dopravní nehody a spadlé stromy komplikovaly 
dopravu od tří hodin ráno. Doprava stála na silnicích ze Svitav do Litomyšle, Moravské Třebové a 
Poličku,“ potvrdil operační důstojník svitavské policie. Přestože silničáři vyjeli se sypači, podařilo se 
cesty zablokované překážkami zprůjezdnit až po půl sedmé ráno. Hasiči měli rušnou celou noční 
službu....Objízdná trasa přes Hřebeč je zavřená. Na objízdné trase spadl na projíždějící automobil 
strom. Silnice byla zcela uzavřena. Předpokládaná doba uzavírky je po celé dopoledne.“ 

„V Jeseníkách a Beskydech už leží 90 cm sněhu, v Krkonoších 50 i víc. Je to nejvyšší říjnová sněhová 
nadílka za posledních třicet let. Sníh padal i v Praze. Překonal tak rekord prvního sněžení, který byl 
dosud z 27. října roku 1997. Údaje o prvním sněžení v Praze máme od roku 1961 a za celé toto 
období v Praze dříve nesněžilo než tento čtvrtek,“ řekla ve čtvrtek večer Právu Dagmar Honsová z 
pražského Meteopressu. A následky? Sníh, vítr, mlha, závěje i nebezpečí lavin. Na sedmdesát tisíc 
domácností bez elektřiny a tepla, zastavené vlaky, zablokované silnice, kalamita v horských a 
podhorských oblastech. 

Brzo se vytvořily kolony až ke Gajeru. Navečer hejtman Radko Martínek rozhodl s odborníky o 
uzavření silnice na celou noc. Stanovili objízdnou trasu. Rozhodli navíc o evakuaci řidičů aut, kteří 
už na silnici přes Hřebeč najeli. Na objízdné trase přes Hřebeč bylo podle policie životu nebezpečno. 
Pozdě odpoledne se na místě sešli policisté, hasiči a hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. 
Objízdná trasa na Olomouc pro kamiony vedla přes Brno.  Z druhé strany řidiči jezdí přes Jevíčko na 
Letovice a odtud do Svitav. V koloně zůstali hlavně řidiči kamionů a aut na letních pneumatikách. 
Stromy přes cestu komplikovaly i práci záchranářů. Celorepublikovým tiskem i večerními zprávami 
proběhla informace o tom, jak přímo na Hřebči překládali ze sanitky do sanitky pacientku se 
zraněním páteře. Když se prázdná záchranka vracela do Moravské Třebové, přímo před vůz spadl 
další strom. Odpoledne přivolali policisté na pomoc ještě lesníky. Ti nasadili dřevaře s traktory a 
pomáhali odklízet popadané stromy. Ještě po pár týdnech, z pohledu cestujícího autobusem, byl 
smutný pohled na les kolem silnice – stromy popadané jako sirky. Letošní zkušenost po posouzení 
povede také k výraznému kácení v lese, který dosud byl  prohlášený za tzv. bezzásahovou zónu. 

Nabízí se samozřejmě úvaha, že by situace nebyla ani zdaleka tak kritická, pokud by byla zachována 
možnost jezdit tunelem. Starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal rozzlobeně pro tisk uvedl: „Když 
před třemi lety spadl svah u tunelu, opravili starou silnici. Jenže to je pouze dočasná trasa, nemůže 
plně nahradit pětatřicítku. Měli by trvat na tom, aby rekonstrukce trvala co možná nejkratší dobu. 
Objízdná trasa není stavěná na takovou zátěž.“ Objízdnou trasu opravili silničáři v roce 2006 až na 
osobní zásah Radko Martínka z pozice ministra pro místní rozvoj. Stojí za zmínku, že Hřebečský 
tunel byl otevřen v roce 1997. Od té doby prošel několika opravami. A další ho čekají v následujících 
pěti letech. jejich termín v nemalé míře závisí na termínu reálného uvolnění dotačních prostředků od 
státu – proto se prý v letošním roce opravy protáhly až  do podzimních dnů. 
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Dopis starosty Moravské Třebové na Ředitelství silnic a dálnic ČR: 

Vážený pane řediteli, 
dovolte mi, abych se na Vás obrátil se žádostí o co nejrychlejší řešení problémů na komunikaci I/35 v 
oblasti kolem Moravské Třebové.  
Jistě víte, že vedení města vždy konstruktivně přistupovalo ke všem omezením, které se dopravy v 
okolí města týkaly. 
Na jedné straně jsem rád, že byly uvolněny finanční prostředky na opravu mostů v okolí města, 
zejména na most na východní části města na obchvatu. Určitě jste informován, že aktivita a 
spolupráce s městem je při této investiční akci velice dobrá a zatím i občané města chápou důvody 
opravy a dokáží se nárůstu dopravy ve městě přizpůsobit a tolerovat i drobné problémy a různá 
omezení, která jsou a ještě nějaký čas i budou ve městě zavedena. 
Na druhé straně ovšem, když došlo před několika lety po rychlém jarním tání sněhu k sesuvu svahu 
pod Hřebečským tunelem a na základě tohoto se rozhodlo o důkladné rekonstrukci staré komunikace 
hřebečským úbočím nikdo nepředpokládal, že toto náhradní a vynucené řešení se stane postupem doby 
plnohodnotnou náhradou průjezdu tunelem, která je využívána několikrát ročně na poměrně dlouhou 
dobu. 
I když i s tím se občané města postupně smířili, přesto jsem na osobních jednáních s Vašim 
náměstkem jsem poukazoval to, aby práce v tunelu nebo na mostech pod tunelem probíhaly vždy co 
nejrychleji. Nejde ani tak o několikaminutové zpoždění v dojezdu do Svitav a dalších měst okresu a 
kraje, i když i toto může hrát významnou roli v přepravě pacientů do nám nejbližší svitavské 
nemocnice vozy záchranné zdravotnické služby, ale zejména o to, že rychlým nástupem zimy se může 
tato náhradní varianta trasy nenadále rychle zkomplikovat. 
Tato situace nyní bohužel nastala. Chápu, že tak rychlý příchod zimy letos v polovině října nikdo 
nemohl čekat, ale zcela vyloučit také ne. Doba dojezdu vozidel rychlé záchranné pomoci do 
nejbližších nemocnic se prodloužila uzavřením trasy přes hřebečský hřbet o desítky minut, nenadálá 
situace zkomplikovala dopravu lidem do zaměstnání. 
Žádám Vás o to, aby současné práce na mostu komunikace I/35 pod hřebečským tunelem pokračovaly 
co nejrychleji a aby i v dalších letech pokud nastane nutnost uzavírky tunelu byla tato dopředu 
důkladněji plánována jak z hlediska období, kdy nastane, tak i z hlediska časové délky a náhradní 
komunikace přes hřebečský hřbet byla vždy považována za variantu krátkodobou a provizorní. 
 
S pozdravem 
 
Josef Ošťádal 
 

Námitka města  proti návrhu územního plánu rozvoje Pardubického kraje – přivaděči přes Sušice 

Moravská Třebová nesouhlasí s částí, která se týká přivaděče z budoucí R35 přes městskou část 
Sušice.  Poprvé se ohradili proti návrhu v polovině minulého roku. Podle slov starosta vloni  
vicehejtman Roman Línek zástupce města  ujistil, že jde jen o plán  a nic není jisté. Letos už to bylo 
jiné, dříve namítaný plán byl představen městu jako hotová věc. Znamená, že by měla veškerá 
doprava ze severu vést přes město. Už nyní tudy totiž projedou stovky vozidel a křižovatka u 
městského úřadu na Olomoucké ulici patří mezi nejvíce frekventované. Právě tady by totiž za 
několik let projížděly automobily i z R35. Řidiči by sjeli z rychlostní silnice na komunikaci druhé 
třídy u železničního přejezdu a odtud by pokračovali dále městem. Komunikace mine Mladějov i 
Staré Město nebo Lanškroun, ale ne Moravskou Třebovou. Přitom jednou z možností je, aby  
přivaděč navazovat za průmyslovou zónou na stávající pětatřicítku.  

Rychlostní komunikace R35 je podle náměstka Jana Tichého ve fázi projektové přípravy pro územní 
řízení. K dokumentaci je rovněž zpracováván projekt vlivu stavby na životní prostředí. 
Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že jde o dlouhodobé řešení. Stavba pro Pardubický kraj klíčové 
silnice už mohla být připravena. Vše zbrzdily spory krajských politiků o to, zda má dálnice vést 
Ústeckoorlickem nebo Svitavskem. Nakonec zvítězila jižní „svitavská“ varianta. 
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Uzavírka silnice  
 
Město Moravská Třebová se  od soboty 17. října do 15. listopadu muselo  vypořádat s náporem 
automobilové dopravy. V polovině října začala plánovaná pětitýdenní uzavírka silnice č. I/35. 
Důvodem jsou opravy estakády přes Anenské údolí, které vyžadují uzavření celého mostu. Na 
křižovatce Svitavská, Brněnská a Komenského bylo zhotoveno provizorní dopravní značení. Pro 
zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti přecházejících chodců byl provizorně zrušen jeden přechod 
pro chodce na ulici Komenského (u restaurace Morava) a jeden přechod na ulici Olomoucká (před 
městským úřadem). Na křižovatce Komenského, Olomoucká, Lanškrounská (u městského úřadu) bylo 
zakázáno odbočení vlevo z ulice Komenského na ulici Lanškrounskou. Objízdná trasa pro nákladní 
vozidla byla vedena (jako jednosměrná)  po ulici 9. května, dále ulicí Sluneční na ulici Lanškrounská. 
Směr provozu po ulici Lanškrounské ve směru od Lanškrouna zůstal zachován. Objízdná trasa pro 
přijíždějící osobní vozidla ze Svitav směrem na Lanškroun vedla po ulici Svitavská, dále po ulici J. 
K. Tyla přes Udánky, ulicí Nádražní, na ulici Lanškrounská, opět jako jednosměrka. 
 
 
Férová škola 
 
 
Základní škola Palackého 1351 v Moravské Třebové získala certifikát Férová škola. Slavností 
předání certifikátů proběhlo 6. října 2009 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Označení Férová škola získali za nadstandardní přístup k dětem se zdravotními problémy, a to jak 
po stránce materiální, tak pedagogické. Ocenění patří  škole i pro dynamicky vedenou výuka 
v jednotlivých předmětech, díky čemuž jsou do vzdělávacího procesu plně zapojovány všechny žákyně 
a žáci školy. 
 
 
Dny zdraví v Moravské Třebové 
 
 
Zdravé město Moravská Třebová se od 4. do 17. října připojilo ke Dnům zdraví 2009. Tato akce se v 
Moravské Třebové uskuteční popáté, v České republice se koná již 14. rokem. Pro veřejnost jsou v 
rámci tohoto projektu připraveny různé sportovní aktivity, přednášky i výstavy a soutěže. Po celý 
týden od 5. – 9. října mohli zájemci  v lékárně Hippokrates na nám. T. G. Masaryka ochutnávat 
bylinné a ovocné čaje. Od 4. – 17. října proběhla v Městské knihovně výstava vybrané literatury 
k tématu zdravý životní styl, sport, relaxace, hygiena, zdraví apod.. 

Dny zdraví vyvrcholily ve středu 7. října na náměstí. Návštěvníci si mohli od 9.00 hodin vyzkoušet 
simulátor nárazu, představil se také Hasičský záchranný sbor Moravská Třebová, Policie ČR a 
Městská policie Moravská Třebová se svojí technikou a zásahovými vozy nebo Zdravotnická 
záchranná služba Pardubického kraje, která představila sanitní vůz.  Integrovaná střední škola 
Moravská Třebová připravila ve vestibulu radnice ochutnávku zdravé výživy spojenou s propagací 
zdravého životního stylu. Speciální škola připravila pro rodiče s žáky školy akci „Vaříme zdravě 
s rodiči“ s cílem informovat zajímavou formou rodiče i děti o zdravé výživě. V sobotu 10. října se 
konala nejen pro turisty pěší výlet „Po stezkách Moravského krasu“ z Blanska přes Máchův pomník 
a Nový hrad, který připravil místní klub turistů. Ve velkém sále Základní umělecké školy se od 
soboty do neděle bude konala výstava ovoce a zeleniny s vyhodnocením soutěže „Rozkvetlé město 
Moravská Třebová“. Ve středu 14. října od 16.00 hodin pozval horolezecký oddíl všechny milovníky 
tohoto sportu na umělou lezeckou stěnu v tělocvičně Základní školy Palackého. V pátek 16. října 
připravilo Občanské sdružení Duhový labyrint pro zájemce ukázku relaxačního cvičení s prvky čchi 
kung, jógy a meditace. Poslední den Dnů zdraví 17. října byl věnován semináři afrického tance 
s lektorkou Kadri Habibah, který se konal ve velké tělocvičně Základní školy na ul. ČSA. součástí 
dnů zdraví byl i tradiční závod pro děti memoriál Jarky Vojířové“, pořádaný Domem dětí a mládeže 
v Moravské Třebové. 
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Ukázka z akce zdravého města na náměstí: 

 

 

 
 

Městský úřad v říjnu 
 
Podzimní období v Moravskotřebovském zpravodaji bylo tou správnou chvílí k tomu, aby úředníci 
připomněli občanům  výkon státní správy v oblasti státní památkové péče. Ovšem velmi přijatelným 
způsobem – povídáním o programech  Ministerstva kultury ČR, ze kterých lze čerpat finanční 
prostředky ve prospěch památek. V Moravské Třebové byly prostředky poskytnuty například kostel 
Nalezení sv. Kříže v Moravské Třebové, kaple křížové cesty č. 2 a j. Za zmínku stojí i to, že 
z programu čerpají (za podmínky spoluúčasti) také vlastníci domů, které jsou zařazeny do seznamu 
památek, v Moravské Třebové.   
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města v měsíci říjnu zasedla třikrát.  12. října vedle záležitostí majetku města rada schválila 
podání námitky proti návrhu zásad rozvoje Pardubického kraje (viz výše přivaděč Sušice). 19. října 
byla zásadním tématem jednání rady problematika výběrových řízení. Zasedání rady města 26. října 
bylo krátké – byl schválen pouze potřebný dodatek ke smlouvě o dílo akce „parkoviště u obřadní 
síně“.  
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo jednalo 26. října. Co do četnosti převládaly věci majetkové a finanční. Schváleno bylo 
poskytnutí dotace z fondu rozvoje bydlení 3 žadatelům. Schválena byla tzv. protialkoholní vyhláška.  
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Kultura 
 

 
Velké říjnové společné čtení  
 
v Moravské Třebové tradičně zahájili starosta a místostarosta v Městské knihovně Ladislava 
z Boskovic. Letos vše začalo čtením z knihy Alchymista od spisovatele Paulo Coelho. Letošního již 
sedmého ročníku se zúčastní žáci Gymnázia, tří základních škol, studenti Střední integrované školy 
a senioři z Domova pro seniory. Nepřetržité čtení nejúspěšnějších knih ankety „Kniha mého srdce“ 
probíhalo po celý den. Tím se naše knihovna zařadila do celostátní akce týden knihoven. Knihovna 
také uspořádala  lampionový průvod. Začali s ním před čtyřmi lety, kdy si ho vymysleli jako součást 
cesty do knihovny. Součástí programu je rovněž řada soutěží, ale také poskytnutí čtenářského 
průkazu na letošní rok pro nové zájemce o členství v knihovně zdarma. 
 
 
Zámek v květech 
 
je již tradiční akcí, která začala na zámku 24. října a trvala až do 13. listopadu. Květinová aranžmá 
byla velmi krásná, pro mne ale malým zklamáním byla skutečnost, že se jednalo v letošním roce o 
květiny sušené – praktické, ale živě  kvetoucí podzimní krásky mi chyběly. 
 
 
Divadlo 
nabídlo prý bláznivou komedii Na správné adrese divadelní společnosti HÁTA Olgy Želenské 
 
 

Sport 
 

Určitě stojí za zmínku, že měsíc říjen znamená, že „Cykloman 2009 je v cíli“. 
 
 

Region 
 

Biskupické kaléšek 

Jeden den v roce se počet obyvatel v Biskupicích zvýší o několik stovek. V roce 2009 ten den nastal 
 v sobotu 3. října. Biskupické kaléšek, vyhlášený festival slivovice, se koná v obci už jedenáct let. 

Při slavnostním zahájení na návsi se zpívala hymna kaléšku a připíjelo se originálními kaléšky se 
slivovicí. Festival se stal fenoménem. Podporuje turistický ruch a regionální produkty. Ani kaléšku se 
ovšem nevyhnuly dopady ekonomické krize. letos poprvé organizátoři vybírali vstupné, symbolických 
dvacet korun. Na kaléšku nechyběli velocipedisté, kteří jeli tradiční závod z Jaroměřic do Biskupic. 
K vidění byly i unikátní historické bicykly a vysoká kola. Porota hodnotila třicet sedm vzorků 
pálenky - z kadlátek, třešní, jeřabin, jablek, hrušek nebo meruněk. 

 

 

Říjen letem světem 
 

Počasí tématem měsíce - 7.10. teplotní rekord  až 27 st. v ČR, v Moravské Třebové  velmi teplo, po 
nočním mírném dešti pod mrakem ale jako by letní den. Překvapilo 13.10.2009 výrazné ochlazení na 
celém území ČR, na horách sněžení (5 – 15 cm, v Moravské Třebové chvílemi déšť se sněhem, 14.10. 
velmi chladno, zmrzlý déšť, krupky a bílé střechy od 15.10. mají problémy i cestáři, viz výše... – Ve 
dnech 23. (- 25. ) října nastalo  oteplení až kolem 15. st. mlhavo, mokro. 
 

Měřič rychlosti na příjezdu do města byl začátkem října několik dní nefunkční, baterie provozovatel 
vyměnil koncem první dekády. 
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2. říjen 2009  byl dnem otevřených dveří Denního stacionáře domeček.  

Město na podnět nespokojených občanů zahájilo jednání s vedením vojenské školy, aby rozšířili 
parkovací místa v areálu školy. Městská policie opakovaně řešila problematiku parkování  před 
objektem vojenské školy na ulici Jevíčská. Občané města se zlobí, že hlavně v době návštěv – např. 
při příjezdu studentů s rodiči začátkem roku, při slavnostním ukončení roku a pod. – není v okolí 
školy k hnutí, rodiče studentů zase pozdě zjistí, že měli automobil odstavit někde uprostřed jim 
neznámého města. Parkování v areálu se jeví jako dobré řešení.   

Velkoobjemové kontejnery na odpad ze zahrad traktorová vlečka na objemný odpad byly k dispozici 
v předem určených termínech na občanům známých místech v podstatě po celý měsíc říjen. 
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Listopad 2009 
 
 

Město 
 
 
10 největších problémů města?   
 
Občané města se v překvapivě hojném počtu dostavili dne 26. listopadu do zasedací místnosti na ul. 
Olomoucké. Mimo jiné bylo jejich úkolem vytipovat ty problémy, které je nejvíce tíží. Podpora rozvoje 
chráněného bydlení, chybějící víceúčelový sál pro kulturní účely, vybudování R35 a R43 s 
odpovídajícím přivaděčem, chybějící cyklostezky a cesty pro in-line bruslení nebo řešení křižovatky u 
ZŠ ČSA. To je prvních pět z deseti největších problémů Moravské Třebové, které označili zástupci 
veřejnosti na fóru Zdravého města a místní Agendy 21 s představiteli města. Necelá stovka lidí se 
tak mohla vyjádřit k situaci v dopravě, vzdělávání, kultuře, sportu, podnikání a zaměstnanosti, 
životnímu prostředí, sociální oblasti nebo prevenci sociálně patologických jevů. na prvním místě se 
objevila nedostatečná podpora chráněného bydlení ve městě. Jenže – byla jsem při tom. Právě tato 
oblast byla dobře připravena, lobbing dosáhl i na Olomouckou. Zástupci ze sociální oblasti se 
dostavili v hojném počtu, spolu s nimi klienti např. Domečku. Ale proč ne, každý se mohl vyjádřit, 
přišli a mluvili o tom, co je trápí. A i když je sporné pořadí, o problém se jistě jedná. 

Na druhém místě se pak umístil chybějící víceúčelový sál pro kulturní účely. Třetí místo patří 
vybudování silnice R35 a R43 s odpovídajícím přivaděčem. Na čtvrté místo pak občané dosadili 
chybějící cyklostezky a cesty pro in-line bruslení. Páté místo obsadilo řešení křižovatky u první 
základní školy na ulici Čsa. Šesté až desáté místo zaujímá nízkoprahové zařízení pro mládež, 
urychlená revitalizace objektu bývalého dětského oddělení, zateplení budov a oken ZŠ a MŠ, 
projednávat s občany záměr investičních akcí, protipovodňová ochrana města, černé skládky v k.ú. 
Moravská Třebová. 

S desaterem problémů Moravské Třebové se bude dále pracovat a bude i podkladem či motivací pro 
další rozhodování radnice, kam případně nasměrovat potřebné síly a finance. Problémy ve 
stanoveném desateru budou zapracovány do komunitního plánu s názvem: Plán zdraví a kvality 
života pro rok 2010.  

Projednávala se i další témata jako např.: důsledná kontrola podávání alkoholu a tabákových 
výrobků dětem, klást důraz na projednání územního plánu s občany, zvýhodnění podmínek pro 
podnikatele v oblasti služeb a finanční podpora volnočasových aktivit. Ve dnech od 2. do 
11. 12. 2009 proběhne anketa k ověření 10 PROBLÉMŮ našeho města, v níž mohou občané vyjádřit 
svůj názor. 

Tabulka definovaných problémů: 

PROBLÉM HLASY pořadí 

Podpora rozvoje chráněného bydlení 38 1 

Chybějící víceúčelový sál pro kulturní účely 24 2 

Vybudování R35 a R43 s odpovídajícím přivadečem 19 3 

Chybějící cyklostezky + in-line brusle 17 4 

Řešení křižovatky (1. ZŠ) - ČSA 11 5 

Nízkoprahové zařízení pro mládež 9 6 

Urychlená revitalizace objektu bývalého dětského 

oddělení 
8 

7 

Zateplení budov + oken ZŠ a MŠ (ZŠ Palackého- 

nejkritičtější stav)  
7 8 

Projednávat s občany záměr investičních akcí 5 9 - 10 

Rozšíření otvírací doby na sběrovém dvoře o 1 den 5 9 - 10 

Protipovodňová ochrana města 4 11 

Černé skládky v k.ú. Moravská Třebová 3 12  
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Důsledná kontrola podávání alkoholu a tabákových 

výrobků dětem 
2 13 

Klást důraz na projednání územního plánu s občany 1 14-15 

Zvýhodnění podmínek pro podnikatele v oblasti 

služeb 
1 14-15 

Finanční podpora volnočasových aktivit (ohodnocení 

vedoucích zájmových kroužků) 
0 16 

 

 

  

 

Vánoční strom 

První adventní neděli se setkali obyvatelé města (a bylo jich plné náměstí) v centru města, aby 
společně čekali na rozsvícení vánočního stromu. V doprovodném programu vystoupil pěvecký sbor 
Fermáta a flétnový sbor žáků 4B ZŠ Palackého Moravská Třebová. Zazněly  klasické vánoční 
koledy. Ohňovou show předvedla také moravskotřebovská skupina Fortitudo et ignis. K ochutnání 
nechyběla pravá Hřebečská medovina nebo svařené víno, jako kolemjdoucí potvrzuji, že provoněná 
byla polovina náměstí. 

 

 

 

Desetimetrový vánoční strom čekal na svůj slavný den již od  úterý 24. listopadu.  Děti si rády 
prohlížejí osvícený Betlém, který je umístěný pod vánočním stromem (možná je umělohmotný betlém 
trochu divný, ale dětem se opravdu moc líbí). Strom instalovali za pomoci těžké techniky pracovníci 
Technických služeb města. Strom pochází z Moravské Třebové u ulice Komenského. Byl pokácen na 
základě povolení odboru životního prostředí. Strom stál v bezprostřední blízkosti bytového domu 
v majetku města. Vzhledem k jeho stáří a nebezpečné blízkosti u objektu bylo nařízeno jeho pokácení. 
Skloubilo se tedy nutné s užitečným. Strom by z dlouhodobého hlediska domu bezprostředně škodil. 
Nutno podotknout, že byť si strom zasadili nájemníci, učinili tak na pozemku města a z tohoto 
důvodu se na strom nahlíží jako na strom v majetku města. 

 

Nesouhlas s přípravou rychlostní silnice R43  
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Zástupci Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 vyjádřili nesouhlas s variantou trasy 
přes Březovou nad Svitavou směrem na Svitavy. Ministrovi životního prostředí Ladislavu Mikovi to 
sdělili starostové na společném jednání v Březové, kde mu předali prohlášení. Uvedli v něm, že 
podporují jediné možné řešení, a tím je stavba rychlostní silnice v trase bývalé Hitlerovy dálnice, tedy 
z Brna na Moravskou Třebovou. Za průtahy kritizoval ministerstvo hejtman Radko Martínek. Vadí 
mu, že vrátilo dokument hodnotící vliv na životní prostředí k přepracování se zdůvodněním, že 
nebyla zohledněna diplomová práce studenta. Tuto variantu trasy, která by vedla přes Březovou nad 
Svitavou, považuje hejtman za nesmyslnou. „Nikdo nemá právo likvidovat územní plán proto, že 
hledá jinou trasu. V jižní části našeho kraje postupuje Ministerstvo životního prostředí 
protizákonně. Pardubický i Jihomoravský kraj mají řádně schválený územní plán. Neexistuje tedy 
žádný právní důvod pro tento postup,“ sdělil Martínek nekompromisně k ministerskému stanovisku. 
Ministr Ladislav Miko přislíbil, že co nejdříve projednají připomínky, aby kolem variantního návrhu 
studenta nevznikaly žádné pochybnosti. 

 

Opravy tunelu i kruhového objezdu 

Hřebečský tunel zůstává zavřený i v listopadu. Dělníci v plánovaném termínu nedokončili opravu 
mostu pod tunelem. Ještě začátkem listopadu  vedení Ředitelství silnic a dálnic tvrdilo, že se tah z 
Čech na Moravu otevře 9. listopadu. To se nepodařilo a zazněl příslib, že termín ukončení 
rekonstrukce – nikoliv tunelu, ale jeho nejbližšího okolí - je 30. listopadu. „Opravy se každý rok 
protahují až do zimy,“ postěžoval si starosta Moravské Třebové i na stránkách tisku, a nebyl sám. 
Nedávná kalamita na Hřebči ukázala, že není šťastné opravovat silnici na podzim. Předpokládaný 
provoz tunelu by měl trvat  do května, potom jsou plánovány nutné opravy údržba přímo tunelu  

Po opravě viaduktu nad Anenským údolím byl od pondělí 16. listopadu opravován kruhový objezd u 
vjezdu do Moravské Třebové. Provoz po silnici I/35 zůstal zachován a objížďka byla na trase od 
Boršova, respektive z města ven. Oprava kruhového objezdu trvala od 16. do 22. listopadu. Byl 
stanoven i náhradní termín uzavírky je 22. – 29.11. 2009. Tento termín měl být podle plánu využit 
v případě nepříznivých klimatických podmínek, tato varianta ale nenastala.  
 

„Naše“ turistické informační centrum nejlepším v Pardubickém kraji 
 
Čtrnáct informačních center v ČR se pro letošní rok může pyšnit titulem Image a Profi Informační 
centrum 2009. První místo za Pardubický kraj získalo turistické informační centrum v Moravské 
Třebové. Rozhodli o tom návštěvníci portálu Deník.cz, kteří zvolili nejlepší informační centra 
v České republice. Hlasovalo se ve dvou bodech. Za prvé, v kterém informačním centru vám poskytli 
nejprofesionálnější informace a za druhé, které informační centrum se vám více líbilo jak prostředím, 
tak atmosférou. Dohromady moravskotřebovské TIC získalo tisíc sedm set hlasů. Na druhém místě se 
umístil Lanškroun a na třetím Jablonné nad Orlicí. „Snažíme se rozšiřovat a doplňovat informace 
o historii a památkách našeho města a okolí, dále pak služby a upomínkové předměty pro 
návštěvníky Moravské Třebové. To se nám daří hlavně díky výborné spolupráci s paní Martínkovou, 
panem Kužílkem, Pavlínou Horáčkovou a dalším lidem, kteří mají město rádi,“ sdělila vedoucí 
turistického informačního centra Ester Dvořáková. V letošní sezoně  v TIC zaznamenali nárůst 
domácích turistů a to také díky velké propagaci a nových atraktivních cílů, zejména rozhledny 
Pastýřka. 
  

 

„Úsvit stínů“ 

Tak někdy slyšíme, že se ve městě nic neděje. Nemyslím si to. Také proto si dovolím citovat slova 
vojenského kaplana P. Šabaky v Novinách  Svitavska: 

„Díky sympatii, kterou chovám pro skauty v Moravské Třebové, jsem se rozhodl účastnit se 12. 
ročníku skautské noční hry v ulicích centra města. Tato hra nesla název „Úsvit stínů“. Až teprve, 
když procházíme centrální částí Moravské Třebové s dětmi a nasloucháme jim, zjistíme, že i zde se 
nacházejí dobrodružství nabízející „stínadla“. Najednou si všimneme hry světla a stínu. Nasáváme 
atmosféru noci s ozvěnami rozmanitých zvuků, nasloucháme tlumeným krokům chodců. Potemnělé 
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ulice, nároží a náměstí se i tento večer stalo kulisami pro fascinující zážitek hry, kterou žádná 
televize ani počítač nenahradí. A to je důvod pro veřejné poděkování třetímu roverskému oddílu 
„Patoca“, který si vzal nad celou hrou záštitu. Jedna z vedoucích poznamenala, že se snaží vychovat 
slušné lidi. Přál bych této organizaci, aby ve svém úsilí vytrvala.“ -  Je na místě poznamenat, že 
„stínadelské“ hry organizované skauty mají ve městě tradici. Mění název, trochu i tvář, ale kouzlo 
hry ve ztemnělých uličkách zůstává (ještě ji pamatuji horečné přípravy na akci před lety, když i moje 
dnes dospělé děti byly opravdovými dětmi).   

 

Den veteránů ve vojenské škole 

Ve všech vyspělých demokratických státech se slaví dne 11. listopadu ukončení první světové války 
jako Den veteránů. Ten si připomněli  i v Moravské Třebové ve vojenské škole. Oslavy začaly v 
jedenáct hodin a jedenáct minut slavnostním napochodováním jednotek, proslovem k významnému 
výročí a udělením osmi medailí Za službu v ozbrojených silách České republiky 1. a 3. stupně 
vojákům profesionálům. Účastníci vzpomínali také na události 17. listopadu 1989. 

 

Městský úřad v listopadu 
 
Malá revoluce v oblasti doručování nastala také v Moravské Třebové, ano, mám na mysli datové 
schránky. Úřad  novou metodu elektronické komunikace v průběhu měsíce listopadu zvládl – zprávy 
se dařilo přijímat i odesílat, neznamenalo to ale hlavně v začátku zjednodušení činnosti. Ovšem pro 
města i obce (soudy, mnohé jiné úřady a firmy zapsané do obchodního rejstříku) se stalo používání 
datových schránek povinným. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města jednala na zasedání dne 9. 11. 2009 o záležitostech finančních (příspěvky) a nájmech, 
schváleny byly nové parkovací karty tj. karty nového vzhledu a známky (kdo chce, vybere si je a 
přilepí na přístrojovou desku).  Najednání 23. listopadu bylo schváleno v návaznosti na karty a 
známky nařízení, které se týká parkování na námětí a vymezených úsecích ve městě. Rada ovšem 
odložila dlouho připravovaný prodej nemovitosti a ul. Komenského 46 – tj. veterina.  
 

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

 
 
Kultura 
 

Kukátko 

Již počtvrté se 5. listopadu 2009 sjeli žáci základních praktických a základních speciálních škol 
Pardubického a Jihomoravského kraje do Moravské Třebové, aby se zde proměnili v divadelníky a 
s vervou a nadšením předvedli své dramatické umění v první části divadelního Kukátka. Kromě 
klasických pohádek se v programu objevila taneční vystoupení, zpěvohra, ale i dramatizace vlastních 
připravených textů. Na 130 dětí se při čtrnácti vystoupeních výborně bavilo. Výkony byla 
překvapena i porota, které nezbylo než konstatovat, že vítězi jsou všichni zúčastnění. Druhý den se 
Kukátko přestěhovalo z divadelního sálu moravskotřebovských kulturních služeb do tělocvičny 
gymnázia. Zde žáci základní školy speciální připravili pro gymnazisty sportovní program, kdy se 
různé sportovní disciplíny plnily na invalidním vozíku, s brýlemi simulujícími zrakové vady či se 
sluchátky navozujícími nedoslýchavost.  
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Celé dopoledne mladých divadelníků se odehrávalo ve velmi přátelské atmosféře a všichni zúčastnění 
si tak mohli společně říci: dokážeme být partnery, umíme žít spolu. 

 

 

 

Výročí sametové revoluce 

 

si Moravská Třebová připomněla výstavou u příležitosti 20. výročí listopadových událostí - Vernisáž 
výstavy fotografií se konala 17. listopadu ve 14 hodin ve výstavní síni zámku, s hudebním 
doprovodem kaplana P. Šabaky. V podvečer následovala ohňová  show  v 17 hodin na nádvoří 
zámku. 
 

Několik nadšenců se také shromáždilo na nám. T.G.Masaryka ve 20.00 hod. Na programu bylo  
symbolické zapálení svíčky, státní hymna, svatováclavský chorál, modlitba a rozhovory.  
 

Připomeňme Moravskou Třebovou před 20 lety -  v listopadu a prosinci 1989 

Generální stávka a ustavení Občanského fóra v Moravské Třebové 

27. listopadu 1989, v den manifestační generální stávky, se na moravskotřebovském náměstí sešla asi 
tisícovka obyvatel. Promluvili k nim zástupci Městského výboru KSČ, Městského národního výboru 
(dále jen MěstNV), Okresního národního výboru, Okresního výboru KSČ, ale také zástupci 
Československé strany socialistické.  

V podvečer bylo na náměstí svoláno shromáždění Občanského fóra. Byl zvolen koordinační výbor pro 
Moravskou Třebovou. Jeho jménem vystupovali Karel Tomášek, Eda Bösser, ing. Marcela 
Kaňáková, Roman Novotný a ing. Karel Metyš, Pavel Sikora. Nejbližším cílem 
moravskotřebovského OF bylo vedení diskusního klubu o nejnaléhavějších problémech např. z oblasti 
ekologie, sociálních jistot pracujících, kultury, výstavby. Velká pozornost byla věnována historii 
města, jeho památkám a kulturním institucím – v prosinci se diskutovalo na téma historie Moravské 
Třebové, počátkem ledna na téma dalších osudů muzea a zámku. 

http://hamont-contracting-and-trading.takeit.cz/kotle-na-biomasu-1189924?52839&rtype=V&rmain=64496&ritem=1189924&rclanek=4046193&rslovo=419237&showdirect=1
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Jednání Občanského fóra s představiteli města 

29. listopadu večer se konalo jednání zástupců OF s představiteli MěstNV. Obě strany v jeho úvodu 
prohlásily, že jednají jako rovnocenní partneři, kterým není lhostejný osud města a jeho obyvatel. 
Zástupci OF požádali o podání informace o plnění, resp. neplnění volebního programu Národní 
fronty včetně uvedení osobních zodpovědností funkcionářů na veřejném plenárním zasedání MěstNV 
13. prosince. Dále byl vznesen požadavek zajištění provozuschopnosti divadla. OF také požadovalo, 
aby funkcionáři a rada MěstNV zaujali stanovisko k událostem 17. listopadu a k následně 
vzniklému procesu. Toto stanovisko mělo být projednáno a schváleno rovněž na veřejném plenárním 
zasedání MěstNV 13.prosince. 

Dále byly projednávány organizační a technické záležitosti – zajištění místností pro potřebu OF a 
diskusních klubů, propagace činnosti OF prostřednictvím vývěsek a městského rozhlasu, šíření 
tiskovin. Bylo konstatováno, že generální stávka nezpůsobila ve městě žádné škody. MěstNV odmítl 
finanční podporu činnosti OF. Byla také projednána témata připravovaných diskusních klubů. 

Moravskotřebovské OF ujišťovalo, že neusiluje o likvidaci socialismu a odmítá propagaci 
antikomunismu. Také v zápisu z jednání s představiteli MěstNV je uvedeno: „OF prohlašuje, že je 
pro správnou a takovou formu socialismu, který směřuje k všeobecnému povznesení všech základních 
lidských hodnot a blahobytu všeho lidu.“ 

21. plenární zasedání MěstNV 

13. prosince 1989 vystoupil v úvodu jednání plenárního zasedání předseda MěstNV Miroslav Horák 
a sdělil, že odstupuje z funkce předsedy MěstNV a člena rady MěstNV. Jeho rezignace byla přijata. 
Místopředsedovi Ivanu Viktoříkovi byla vyslovena důvěra a byl vyzván, aby setrval ve funkci. Byl 
podán návrh na odstoupení tajemníka MěstNV Zdeňka Kopce. Dva noví poslanci – Gita Horčíková 
a MUDr. Petr Niessner - složili slib. Byla ustanovena komise poslanců, která měla předložit návrhy 
na složení nové rady MěstNV.  
Původně plánované schválení Jednotného plánu kulturně výchovné, tělovýchovné a branné činnosti 
na rok 1990 bylo odročeno s tím, že bude plénu předložena nová koncepce. Zprávu o plnění volebního 
programu Národní fronty, požadovanou Občanským fórem, přednesl místopředseda MěstNV Ivan 
Viktořík.  

Na zasedání proběhla diskuse o obsahu Moravskotřebovského zpravodaje, činnosti OF, podávání 
demisí poslanců, ale také situaci Zvláštní školy, potřebě opravy budov lázní a muzea, stavu vozovek 
ve městě, problémech Stavebního bytového družstva, budování čističky odpadních vod, ochraně 
životního prostředí a dalších problémech, které občany města trápily a které měly být v následujících 
letech řešeny již ve změněných podmínkách. 

 

Region 

Polistopadovou osobností Pardubického kraje  

se stal in memoriam Josef Lux. Na slavnosti v sále pardubické radnice převzala ocenění  jeho žena 
Věra. Mezi pětici finalistů ankety Českého rozhlasu Pardubice, kteří ovlivnili polistopadový vývoj 
v kraji, postoupili také náměstek hejtmana Roman Línek, senátor Jiří Stříteský, bývalý radní 
Miroslav Brýdl a hejtman Radko Martínek. První muž kraje se po zralé úvaze rozhodl,  že se ankety 
nezúčastní. Jeho hlasy byly anulovány.  „Protože jsem nechtěl poškodit anketu, souhlasil jsem s tím, 
že mé odstoupení sdělí Český rozhlas až na finálovém večeru,“ řekl hejtman po slavnostním 
vyhlášení. Velmi ho potěšilo, že vyhrál Josef Lux, který byl jeho kandidátem na titul osobnosti 
Pardubického kraje hned od prvopočátku, kdy byly anketa vyhlášena.  Poděkoval všem posluchačů za 
důvěru. Sdělil jim také důvody, které ho vedly k tomuto rozhodnutí: „Domnívám se, že žijící politici 
by se do takových anket neměli zapojovat, neboť jejich  nominace jsou nutně poznamenány spíše 
subjektivními kritérii než kritérii objektivními.  Veškerou práci, kterou jsem doposud dělal, jsem bral 
jako zaměstnání, za které jsem placen, proto nepovažuji svou činnosti za nic výjimečného.“   

 

http://masarykova-stredni-skola-chemi.takeit.cz/masarykova-stredni-skola-chemicka-1495722-1495722?53055&rtype=V&rmain=66988&ritem=1495722&rclanek=4046193&rslovo=420044&showdirect=1
http://aqua-saning-spol-sro-opava.takeit.cz/sanace-vlhkeho-zdiva-metoda-dia-lano-860401?41046&rtype=V&rmain=46955&ritem=860401&rclanek=4046193&rslovo=419398&showdirect=1
http://rabmer-sanace-potrubi-sro.takeit.cz/bezvykopove-cisteni-potrubi-2648888-2648888?39305&rtype=V&rmain=48277&ritem=2648888&rclanek=4046193&rslovo=419372&showdirect=1
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Listopad letem světem 
 
Počasí  

V neděli 1. 11. 2009  nastal pravý dušičkový čas – vlhko, první vytrvalé sněžení dopoledne, následně 
do oběda sníh s deštěm. Od 9. listopadu pošmourno, celkem teplo  až 6 st., žádný Martina na bílém 
koni – déšť a mrholení. Ranní mráz nastal 20. 11., ale dál pokračovalo mimořádně teplé počasí, 
v týdnu od 23. 11. až 13 st.; 30. 11. do 14 st. Jak v pondělí 23. listopadu uvedli východočeští 
meteorologové, zažili jsme jeden z nejteplejších listopadů v historii. Listopad 2009 byl pátý 
nejteplejší v historii měření, tedy od roku 1921. Teplotní rekordy se objevily na horských stanicích. 
Např.  Labská bouda zaznamenala rekord 20. listopadu s 13,3 stupni, což je více než osm stupňů 
nad průměrem. 

Místo pro trvalou existenci a rozmnožování rostlin a živočichů vzniká v Moravské Třebové v 
lokalitě Udánky. Takzvané biocentrum má půdoochrannou, klimatickou, hygienickou a estetickou 
funkci. Na území města již jsou dvě biocentra, všechna jsou mezi sebou propojena biokoridory, 
kterými mohou živočichové přecházet. V Udánkách je 180 druhů rostlin a 50 druhů obratlovců. V 
lokalitě bude také informační panel a cesty pro chodce. 

Z ulice Západní zmizelo v době mezi 1. a 2. listopadem zaparkované osobní auto. Neznámý pachatel 
se zmocnil vozu Škoda Fabia Combi. Policisté vyhlásili po odcizeném automobilu a jeho současném 
řidiči celostátní pátrání. Majitel přišel krádeží zhruba o sto osmdesát tisíc korun.  

K nehodě došlo na vyznačeném přechodu pro chodce v úterý 3. listopadu krátce před půl osmou ráno. 
Motorista Škody Fabia neumožnil devítileté dívence bezpečné přejití vozovky v ulici Brněnská. Dítě 
naštěstí utrpělo pouze lehké zranění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mestske-muzeum-a-knihovna-casl.takeit.cz/prirodovedna-expozice-mestskeho-muzea-caslav-1867024-1867024?213679&rtype=V&rmain=0&ritem=1867024&rclanek=3806649&rslovo=454361&showdirect=1
http://labimex-cz-sro.takeit.cz/klimaticke-komory-cts-d-2006635-2006635?279103&rtype=V&rmain=0&ritem=2006635&rclanek=3806649&rslovo=456585&showdirect=1
http://ceska-posta-s-p.takeit.cz/mate-uz-svou-datovou-schranku-4337244-4337244?36905&rtype=V&rmain=0&ritem=4337244&rclanek=3806649&rslovo=467338&showdirect=1
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Prosinec 2009 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Starosta zhodnotil rok 2009, 
 
a bylo by možná škoda nezaznamenat jeho slova, která jsme si mohli přečíst například na 
internetových stránkách města: 
 
„I když v roce 2009 dolehla i na naše město finanční a ekonomická krize, myslím si, že v porovnání s 
lety minulými se to nijak nedotklo toho, čeho si občané města nejdříve a nejvíce všimnou, tedy změn 
ve městě v oblasti investic.  

Významně nám k tomu pomohlo především dokončení prodeje významné části bytového fondu města 
a s tím související příjem financí. Výnos z prodeje jsme soustředili pouze do oblasti investic a 
vytvoření finanční rezervy pro léta následující. Provozní výdaje města jsme naopak snížili tak, aby 
kopírovaly snížení daňových příjmů z rozpočtu celého státu. 

Tato politika nám umožnila realizaci několika akcí, na které bylo poukazováno již několik let a 
právem. Mám zde především na mysli rekonstrukci dvou zadních traktů v historickém jádru města za 
náměstím TGM za obchodem Bredysport a za budovou České spořitelny. Nyní nám zbývá již jen 
jeden zadní trakt na ulici Cihlářova. Finance na jeho rekonstrukci by se měly objevit v rozpočtu na 
příští rok. 

Konečně také došlo na realizaci parkoviště u smuteční síně na Křížovém vrchu. Parkoviště dokonce 
umožňuje příjezd a otočení autobusu, což je pro jeho plné funkční využití neméně důležité. S tím 
souvisí i provedení kompletní rekonstrukce Mánesovy ulice, která se stala novou výstavbou 
rodinných domů a zejména vybudováním sportovního a společenského centra soukromého investora 
ulicí velice namáhanou a její průjezdnost z důvodu havarijního stavu byla velice komplikovaná. 

Věřím, že by se měly výrazně zlepšit i podmínky pro bydlící při přívalových deštích na ulici Míru po 
provedení rekonstrukce kanalizace. Tato ulice na tom byla v těchto situacích ve městě asi nejhůře. 
A na to by měla navázat příští rok i rekonstrukce chodníků na této ulici. 

A když už jsme u chodníků ve městě, zde můžeme být nejvíce spokojeni. Pracovníky Technických 
služeb města bylo vybudováno nebo rekonstruováno do konce listopadu v letošním roce více než 
2300 m2 chodníků, což je nejvíce v posledních letech. Vedení a rada města vždy dávaly v tomto 
volebním období velkou váhu na stav komunikací pro pěší a jistě tento trend bude pokračovat 
i v roce 2010. 

V letošním roce jsme připravili nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
bývalého zahradnictví na ulici Jevíčské. Většina z nich již má i nové majitele. 

Pro sportovce byla s pomocí dotace z ministerstva financí postavena v areálu koupaliště nová 
nafukovací sportovní hala. Součástí této investice byla i výměna umělého povrchu pod střechou haly. 
I když se ozývaly občas i hlasy proti výstavbě, musím jednoznačně říct, že toto sportovní zařízení je 
naprosto obvyklé ve všech městech podobné velikosti jako Moravská Třebová a je nedílnou součástí 
sportovního vyžití občanů. Podmínky využití haly budou nastaveny tak, aby dodatečně negenerovaly 
žádné významné finanční náklady. 

V části mého příspěvku věnovaném investičním akcích by měla být i výstavba rozhledny Pastýřka na 
kopci Pastvisko. Ta ale náleží do oblasti cestovního ruchu a propagace města. Za celou dobu, co 
zastávám pozici starosty města, jsem se snažil, abychom takovou stavbu v okolí měli už proto, že na 
vrchu Pastvisko již jedna rozhledna asi před sto lety stála a také proto, že pohled na naše město a na 
jeho blízké i vzdálené okolí stojí opravdu za to. Sem patří i realizace Hřebečských důlních stezek, 
která nyní probíhá a bude hotova na jaře roku 2010. 
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Významným novým počinem bylo také první vyhlášení osobnosti města. Jsem přesvědčen, že 
zavedením této tradice, která je jinde již dlouho obvyklá, opět zvýší pocit sounáležitosti občanů se 
svým městem, stejně tak jak tomu bylo v uplynulých letech zavedení tradice pravidelných kulturních 
a společenských akcí pro širokou veřejnost na náměstí nebo zámeckém nádvoří. 

Významným způsobem pomohlo městu zavedení systému veřejné služby, který nám umožnil využít 
nezaměstnaných ve druhé polovině roku 2009. Myslím si, že se čistota města i díky zavedení tohoto 
institutu veřejné služby opět výrazně zlepšila. Koncem roku jsme museli na více než dva měsíce 
přestát uzavírku komunikace I/35 z důvodu opravy mostu pod Křížovým vrchem. Poprvé jsme si 
mohli všichni vyzkoušet, jak je obchvat města pro klidný život obyvatel města důležitý. Opět děkuji 
Vám všem za toleranci během uzavírky. 

Zároveň Vám všem děkuji za všechny připomínky a reakce, které jsou pro nás podnětné. Myslím si, 
že se nám opět podařilo posunout o se notný kus dopředu. 

Josef Ošťádal, starosta města“ 

 

Třebovští jsou proti obalovně 

Pardubický kraji projevil zájem v areálu Správy a údržby silnic vybudovat mobilní obalovnu 
živičných směsí.  Zastupitelé města ale vystoupili proti takové stavbě. Jedna obalovna se již nachází 
v nedalekém Borušově. Velmi nespokojení byli také  občasné – hlavně ze Sušic. Obalovna by měla 
stát  nedaleko od centra města. Areál silnic se nachází na Nádražní ulici u vlakového nádraží a 
blízko městské části Udánky. Navíc vzdušnou čarou by byla obalovna jen asi sto padesát metrů od 
sportovního areálu. Jsou tedy odůvodněné obavy z nepříjemného zápachu, který by obtěžoval 
návštěvníky areálu. Navíc nákladní automobily s materiálem by projížděly jen kousek od centra a 
sídliště, kde žijí stovky lidí. Nesouhlas vyslovila i rada města, občané připravili petici. 

 

Anketa k ověření problémů  našeho města 

Ve dnech 2. – 11. 12. 2009 proběhla anketa k ověření 10 problémů našeho města, těch, které vyvstaly 
z veřejného Fóra Zdravého města na listopadovém jednání. Cílem této ankety bylo dát občanům 
prostor, aby se vyjádřili k tomu, co v našem městě chybí, co by se mělo změnit, aby byl každý spokojen 
s místem, kde žije a které je jeho domovem. Na obvyklých místech (Občanské informační centrum, 
Turistické informační centrum, vestibul radnice) byly k dispozici anketní lístky a  lidé měli označit 
dva problémy, které považují za nejaktuálnější. Z výsledku ankety si pamatuji hlavně to, že se 
požadavky klientů „Domečku“ posunuly z prvních míst ankety – to ale není podle mne podstatné, 
zásadní problémy města tak, jak byly vytipovány, zůstávají. Jen si dovolím odcitovat reakci na 
anketu, která byla zveřejněna hned 1. 12. 2009 na neoficiálních stránkách města. (Snaha o zlepšení 
komunikace mezi představiteli měst a občany je úkol dlouhodobý  s výsledkem nejistým.) 

 Z neoficiálních stránek města, 1.12. 

„Ankety o problémech města - zbytečnosti, jako vždy  

 nedostatek bytů pro mladé, nemá řešení - a) postavit malé startovní byty - tam se časem 
stáhnou sociálové. b) připravit pozemky pro výstavbu - za ty ceny je koupí bohatší pro své 
"baroko"  

 cyklostezky - cesta směrem na "Starák" je horor, na  Křenov je to trochu lepší, kde na to vzít a 
nekrást? 

 velký sál - jeho využití je v MT velmi problematické, tudíž ztrátové, kovaný třebovák je 
kulturní jen "hubou" 

 krytý bazén - jen další velká díra v rozpočtu, každý by tam rád chodil = takové malé 
předsilvestrovské předsevzetí:-) 

 a tak dále ... „ 
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Městský úřad v prosinci 
 

Vybudování klientského centra radnice ve městě Romny, Ukrajina,  s využitím zkušeností našeho 
města 

 

Na stránkách kroniky v průběhu několika minulých let zazněla pochvala Občanskému informačnímu 
centru nebo zdůraznění některých – nejčastěji zlepšených nebo zcela nových – činností, které 
centrum poskytuje občanům. Je proto na místě pochlubit se tím, že své dobré zkušenosti a znalosti 
Moravská Třebová podle možností předává dál: 

 

Na začátku projektu byla  spolupráce mezi městy Moravská Třebová a Vlaardingen, jejíž začátek se 
datuje do roku 1992. Během doby, po kterou obě města spolupracují, bylo realizováno několik velkých 
projektů, z nichž nejvýznamnější je projekt Občanského informačního centra v budově městského 
úřadu na ul. Olomoucké v Moravské Třebové. Holandské know-how se dobře uplatnilo. Viditelné 
bylo a je  zlepšení úrovně služeb poskytovaných občanům města (zmíněno opakovaně  i na stránkách 
kroniky). Výsledky, kterých partnerská města při realizaci projektu OIC dosáhla, byly po celou dobu 
monitorovány holandským Sdružením municipalit VNG, které práci holandských odborníků za 
podpory ministerstva zahraničí financovalo. Pozitivní výsledky projektu přinesly městu kromě 
vzrůstu prestiže také Cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě v roce 2005. 

Vzhledem k pozitivním zkušenostem, které VNG a město Vlaardingen z implementace holandských 
přístupů v Moravské Třebové získalo, požádal oficiálně starosta Vlaardingenu starostu Moravské 
Třebové o zapojení do třístranného mezinárodního projektu s cílem  napomoci zlepšení fungování 
veřejné správy a úrovně poskytovaných služeb na Ukrajině, konkrétně ve městě Romny v Sumské 
oblasti. Poté byla na projekt oficiálně podána žádost o financování na Ministerstvo zahraničních 
věcí Nizozemí prostřednictvím VNG. Projekt získal jedno z nejvyšších bodových ohodnocení a 
v listopadu 2006 mu byla přiznána dotace. Česká republika je první postkomunistická země, která 
v takovém rozsahu a s takovým úspěchem implementovala holandské přístupy ve veřejné správě, 
holandská strana proto předpokládala, že vzhledem k obdobné předrevoluční zkušenosti se díky 
zapojení Moravské Třebové zvýší šance na úspěch při realizaci obdobných projektů na Ukrajině. 
Město Romny se nachází v Sumské oblasti cca 250 km východně od Kyjeva a má asi 50 tis. obyvatel.  

Poprvé se Moravská Třebová zapojila do takto rozsáhlého zahraničního projektu. Za holandskou 
stranu se jej účastnili čtyři odborní pracovníci z radnice ve Vlaardingenu a představitel 
konzultantské firmy Activa Europe, za ukrajinskou stranu pak starosta, jeho místostarostové a 
pracovníci odborných útvarů, z Moravské Třebové se výrazně podíleli naprojektu zejména manažer 
ekonomického rozvoje a vedoucí odboru vnitřních věcí. Běžně tato spolupráce funguje na 
dvoustranné holandsko-ukrajinské bázi, výjimkou je pouze třístranná spolupráce měst Haag – 
Varšava – Lvov a Vlaaardingen – Moravská Třebová – Romny. 
Projekt měl dvě etapy. Výstupem první etapy bylo sestavení informační brožury pro občany 
s přehledem služeb, kontaktních údajů a rad, jak v různých situacích postupovat, a také seznámení 
se s chodem center služeb radnice pro občany (v Moravské Třebové Občanské informační centrum, ve 
Vlaardingenu Veřejné informační centrum pro občany), vysvětlovací kampaň v médiích, příprava pro 
vybudování klientského centra.   Následovala druhá konečná etapa - vybudování a technické 
vybavení klientského centra radnice, procesní analýzy pěti produktů, které jsou v něm poskytovány, 
úprava organizační struktury radnice, vyškolení pracovníků centra, vytvoření a implemetace 
komunikační strategie. 

Viditelným výsledkem v prosinci 2009 bylo  slavnostní otevření klientského centra radnice, Romny 
za účasti starostů všech tří měst a zástupců ambasád ČR a NL. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada zasedala v posledním měsíci roku třikrát, 7., 11. a 21. 12. Zabývala se záležitostmi finančními, 
majetkovými  a předmětem jednání byla také výběrová řízení, která se týkala investičních akcí města. 
Nezvykle krátké bylo jednání 11. prosince – rada pouze v požadovaném termínu schválila dotaci 
kraje základní škole na Palackého ulici. Nad rámec obvyklého jednání poslední prosincová rada 
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schválila nový vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválila také odměny 
ředitelům příspěvkových organizací.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města zasedalo 7. prosince. Z hlediska občanů bylo jistě zásadním jednáním 
rozhodování o budoucnosti bývalé dětské nemocnice. Zastupitelé schválili zakonzervování objektu 
na tři roky. Rozhodnutí předcházela vášnivá debata. Lidé v Moravské Třebové už několik let čekají 
na nový společenský sál. Zastupitelé už před časem  jednali o přestavbě staré nevyužívané nemocnice 
na kongresové centrum. Projekt ale bohužel odložili kvůli financím. Rozhodování o dalším osudu 
objektu nebylo jednoduché. „Myslím si, že budovu můžeme zbourat kdykoliv. Měli bychom ji 
zachovat. Nevidím důvod pro demolici, která by nás stála čtyři až osm milionů korun,“ uvedl 
starosta Josef Ošťádal. Ve hře byly tři varianty. Zastupitelé uvažovali o prodeji investorovi, který by 
objekt přestavěl na penzion pro seniory. Další možností byl návrh nemocnici zbourat a pozemek 
nechat jako strategickou lokalitu města. To doporučila i rada města. Zvítězila možnost konečné 
rozhodnutí posunout. Uvidíme, jaký bude osud budovy za pár let... 

Poznámka kronikářky: rozhodnutí trvalo dlouho a nebylo ani jednoznačně přijato. Občas si 
vzpomenu na dobu, kdy jsem poprvé přijela do Moravské Třebové – je to asi 30 let – a cestou kolem 
dnešního muzea mi třebováci vysvětlili, že ta budova s rozbitými okny se zanedlouho zbourá...dnes 
nás těší, že se to nestihlo. 

Poplatek za svoz odpadu 

byl dalším „nosným“ tématem zastupitelstva. Poplatek činí 500,- Kč za rok. Město Moravská 
Třebová bylo nuceno přistoupit ke zvýšení poplatku na maximálně možnou výši a to z důvodu 
zvýšení nákladů na likvidaci odpadů, zejména nákladů za uložení plastu a papíru. Dalším faktorem 
bylo snížení počtu obyvatel trvale bydlících v Moravské Třebové. Ani toto navýšení však nepokryje 
skutečné náklady, které bude muset město dotovat z vlastního rozpočtu. Náklady na svoz 
komunálního odpadu činily v roce 2009 šest milionů sedm set tisíc korun. Předpoklad pro rok 
2010 počítá s navýšením na částku sedm milionů sedm set tisíc korun. I přes zvýšené náklady na 
likvidaci, ponechali zastupitelé již zavedená osvobození a úlevy od poplatku. Například osoby, které 
jsou v pořadí třetím a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, které se zdržují v příslušném 
kalendářním roce nepřetržitě nejméně 6 měsíců mimo území České republiky nebo jsou hlášeny 
k trvalému pobytu v objektech Sociálních služeb města Moravská Třebová v části domova pro 
seniory. Padesáti procentní úlevu mají osoby starší 80 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 80. rok 
věku.   

 

Sport 
 

Otevření tenisové haly 
  

Slavnostní přestřižení pásky a tenisová exhibice zahájila ve čtvrtek 17. prosince provoz nové 
nafukovací tenisové haly. Ceremoniálu se zúčastnilo vedení města, zástupci dodavatelské firmy, 
členové tenisového oddílu a TJ Slovanu Moravská Třebová. Zajímavé je, že v roce 2009 Moravská 
Třebová slaví třicet let od zahájení výstavby antukových kurtů. Vedení města považuje sportovní 
vybavenost za velmi důležitou pro další rozvoj města, tenisová hala znamená rozšíření kvalitního 
sportovního areálu. Nafukovací hala bude vždy na zimní sezonu od listopadu do března postavena 
nad kurtem s novým umělým povrchem v areálu aquaparku. V letním období bude hala demontována 
a uskladněna. Kurt bude využíván pro tenis, nohejbal, případně volejbal. 

V plánu je provoz haly  ve všední dny od 13.00 do 20.00 hod, v sobotu a v neděli od 10.00 do 
20.00 hod. Od května do září bude hala otevřena podle provozní doby Moravskotřebovského 
aquaparku. Hodinový pronájem haly by měl  stát 280 Kč/hod., permanentka na deset vstupů 
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2.520 korun. Cena díla je 3,5 mil. korun. Z ministerstva financí město získalo dotaci půl 
miliónu korun. 

 
Kultura 
 

Mikulášský jarmark pod střechou si nejen děti vychutnaly tradičně v muzeu 5. prosince. Příznivce 
divadla potěšila romantická komedie Pamětnice. Vánoční náladu připomněla hudba skupiny Poutníci 
– Country vánoce.  

Příjemným zakončením roku bylo setkáni občanů při příležitosti  přivítání Nového roku - 
silvestrovský ohňostroj se konal 31. prosince v 18.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka, nechybělo 
občerstvení, zejména nápoje lákaly svou vůní i nás, co jsme jen šli kolem. Nechyběla kulturní 
vystoupení. 

 

 

 
 
 
Prosinec letem světem 
 
Počasí na začátku  prosince bylo mrazivé, v novinách se psalo o arktické  zimě v týdnu cca od 14. 12. 
a v Moravské Třebové teplota spadla pod 10 st. Oteplení nastalo na začátku vánočních svátků, zima 
se ukázala  na Štěpána, 28.12. město pokryla  tenká sněhová přikrývka po ránu. Koncem měsíce -  
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30.12. – nás potěšil ráno sníh, brzo však vystřídaný deštěm. Následovalo až  extrémní náledí i na 
očištěných chodnících.   

Zlatá neděle 20. prosince 2009 U Krokodýlího ocasu na ul.  Zámecká nabídla od 15 hodin stánky 
s rukodělnými výrobky hendikepovaných z moravskotřebovských zařízení, AC dílen Charity Polička 
a Domova na zámku v Bystrém.  Stánky před Krokodýlím ocasem pozvaly k nedělní návštěvě a 
krčma k ochutnávce originálních teplých nápojů a poslechu vánočních koled. Mimochodem – právě 
provozovatel Krokodýlího ocasu zabezpečil po celý adventní čas prodej (nejen) horké medoviny také 
ve stánku na náměstí.  

 


