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Události roku 2008 
 
 
 
Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy v roce 2008. 
 
 
 
Systém vedení kroniky pokračuje bez výrazných změn, nemění se ani kronikář. Nezbývá 
než věřit, že záznamy kroniky jednou její čtenáře poučí nebo potěší – stejně jako potěšily 
děti z prvního stupně školy na ul. Palackého, které si v zasedací místnosti radnice 
prohlédly kroniky města od šedesátých let minulého století po současnost… 
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Leden 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 
Tříkrálová sbírka 
 
patří tradičně k začátku kalendářního roku také v Moravské Třebové. Pěknou tradici podpořil i letos 
pan učitel Jarůšek. V pátek 4. ledna 2008 navštívili Městský úřad v Moravské Třebové v rámci 
Tříkrálové sbírky jako každoročně se svým krátkým hudebním vystoupením žáci II. ZŠ Palackého 
pod  jeho vedením. Vystoupení proběhlo na radnici i v prostorách Občanského informačního centra na 
ulici Olomoucké. Několik občanů mělo možnost si tiše vyřídit své záležitosti za zvuku hudebního 
doprovodu a recitace.  -  Za zmínku jistě stojí, že v našem regionu  vynesla sbírka 131.248,50 Kč, to 
je nejvyšší výnos z novodobě obnovené sbírky od r. 2000. Ze získaných  prostředků náleží 65% místní 
charitě, podpoří hlavně denní stacionář pro mentálně postižené domeček a k nákupu terapeutických 
pomůcek. Zbývající prostředky budou rozděleny  arcidiecézi Olomouc a Praze pro humanitární pomoc 
v zahraničí, zůstatek pokryje náklady sbírky. 
 
 

Občany v Moravské Třebové čeká zdražení poplatků za svoz odpadů  

Zastupitelé města rozhodli, že zvýší o třicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu. Každý obyvatel města tak v roce 2008 zaplatí 492 korun.  Město s více než 11.137 
obyvateli přesto svoz a likvidaci odpadu dotuje. Poplatek zahrnuje dvě složky, jež se sčítají. První je 
paušální v maximální výši 242 korun. Sazba u druhé části vychází ze skutečných nákladů na svoz 
netříděného odpadu v předchozím roce, jež se rozpočtou mezi obyvatele. "Skutečné náklady na 
likvidaci komunálního odpadu dosáhly roce 2007 skoro pět a půl milionů korun. Na každého 
obyvatele tak vychází celkový poplatek ve výši 492 korun," vysvětlila vedoucí odboru majetku města 
a komunálního hospodářství Viera Mazalová. Město stále drží poplatek pod maximální možnou výší 
500 korun za rok. Umožňuje to třídění odpadu, který město prodává. Získané prostředky město 
investuje zpět do systému odpadového hospodářství. Další rozvoj odpadového hospodářství je 
tématem pro rok 2008. Změny v ukládání odpadu na zrekonstruovaném sběrném dvoře by občané 
měli zaregistrovat už na jaře, důraz na kompostování biologicky rozložitelného odpadu je tématem 
pro blízkou budoucnost. 

 
Za kubík vody zaplatíme o 3,40 Kč více 

Obyvatelé Moravské Třebové zaplatí v  roce 2008 za vodné a stočné více. Moravskotřebovská 
vodárenská společnost zdůvodnila zdražení vodného a stočného růstem cen energií, úpravou snížené 
sazby DPH  z 5 na 9 %, a dále nutnou modernizací vodovodních sítí. Lidé vydají za vodné a stočné 
49, 90 korun oproti současným 46, 50 Kč za kubík vody. V praxi to znamená, že průměrná rodina 
zaplatí za rok za vodu o 500 korun více než dosud.  Zvýšením ceny stočného přibližně o pět procent, 
získá město z jeho nájemného devět milionů korun, tedy o více než milión korun více než v roce 2007. 
Tyto  finanční zdroje by měly být použity na rozšíření kanalizační sítě v místních částech Udánky, 
Sušice a možná Boršova. Součastně město připravuje žádost o využití financí ze strukturálních 
fondů Evropské unie v plánovacím období 2007 – 2010.  Důvodem pro přípravu tohoto projektu je 
nejen logická potřeba výstavby a obnovy kanalizačního systému, ale také závazek České republiky 
zajistit odkanalizování obcí nad dva tisíce obyvatel do roku 2010. Celý projekt je připravován tak, 
aby spoluúčast města byla co nejnižší. Samotný spolupodíl bude však pro město znamenat investici v 
řádu desítek milionů korun.  

 

Účast města na veletrhu v Brně  
 
Veletrh Regiontour je unikátní přehlídkou možností trávení dovolené v regionech České republiky. 
V rámci Českomoravského pomezí se prezentovala také Moravská Třebová, návštěvníky v turistické 

http://www.mtrebova.cz/node/2600
http://www.mtrebova.cz/node/2576
http://www.mtrebova.cz/node/2575
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sezóně 2008 by měl přilákat hlavně alchymista a jeho nově otevřená laboratoř na zámku. Ve věži 
zámku bude zpřístupněna alchymistická laboratoř s tavící pecí, zašifrovanými recepty nebo 
tajemnými destilačními nádobami Přesněji: jedná se  alchymistickou laboratoř Mistra Bonaciny. 
Mistr Bonacina byl osobní lékař šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína. V rámci veletrhu alchymista 
zdařile nabízel výsledky své práce  - tedy ve skutečnosti regionální palírny – ale jinak byla odezva na 
veletrh podprůměrná. Bohužel bylo celkem těžké stánek s nabídkou našeho města nalézt.  
 

Ocenění na Národní konferenci ke kvalitě ve veřejné správě v Karlových Varech 

  
 Zástupci města převzali ve středu 23. ledna večer v Karlových Varech na národní konferenci ocenění 
za zkvalitnění života obyvatel v Moravské Třebové. Projekt představila na západě Čech 
koordinátorka zdravého města Veronika Cápalová. „Považuji za důležitý dlouhodobý plán zdraví, 
podle kterého se řídí instituce ve městě. Myslím si, že se zlepšuje komunikace mezi radnicí a občany, 
což bylo jedním z našich cílů,“ vysvětlila Veronika Cápalová. Ocenění zohlednilo také skutečnost, že  
Moravská Třebová mimo jiné intenzivně pracuje na zapojení zdravotně postižených a sociálně 
slabých lidí do společnosti. Proto město investuje do denního stacionáře Domeček nebo do Centra 
volného času. 
 

Městská policie změnila po letech sídlo 

Sídlo Městské policie Moravská Třebová je od 9. ledna 2008 přemístěno do nových prostor budovy na 
ulici Komenského č. p. 46, vedle obvodního oddělení PČR.  Byl tedy vyslyšen dlouhodobý požadavek  
občanů přiblížit strážníky do centra města, Zahradnická ulice je dost odlehlá. Změna se podařila po 
rozvázání spolupráce s bývalou správou nemovitostí města, po „zeštíhlení“ této společnosti zůstalo 
v budově místo i pro městskou policii.    

 
 

Městský úřad v lednu 
 

plní svoje úkoly  obvyklým způsobem a při začátku roku celkem nenápadně. Osvědčilo se vydávání 
výpisů z katastru nemovitostí a kolemjdoucí či návštěvník úřadu nepozná, co je v lednu zásadní: 
příprava rozpočtu města a  příprava žádostí o podpory z evropských fondů pro rozpočet města.   
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 14. 1. obvyklým způsobem projednávala záležitosti výběrových řízení 
na zakázky města, pronájmy nemovitostí a záměry prodejů nemovitostí, včetně záměru prodeje bytů 
ve výběrovém řízení (dražba). Pokud jde o připravovaný prodej zásadního podílu bytů v majetku 
města, rada rozhodla, že prodejem bytů bude pověřena odborná firma (poznámka kronikáře: tak tomu 
bylo i v tzv. první vlně privatizace bytů). – Rada města také schválila vzory nájemních smluv (tzv. 
šablony)  v domech v majetku města a v domech zvláštního určení, tj. bývalé penziony. Vzory smluv 
bude při své činnosti používat správce bytového fondu města.  

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

 
Kultura 
 
Divadlo 
 
nabídlo v lednu duchařskou komedii Noela Cowarda Rozmarný duch. Divadelní soubor Olgy 
Želenské nezklamal, zasmáli jsme se s chutí… 

http://www.mtrebova.cz/node/2613
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Nejdelší šála v historii města? 

   
Knihovnice přišly s originálním nápadem vytvořit nejdelší pletenou šálu v historii města. Plést v 
knihovně lidé začali prvního ledna.  Do knihovny chodí pomáhat děvčata i chlapci. Pomáhají  
maminky a babičky. Nejen, že vyrobily podstatnou část šály, ale ještě se zapojily do učení malých 
zájemců o tuto ruční práci. Jehlice berou zájemci do rukou každý den v půjčovní době knihovny. 
Posledním dnem bude začátek jara, tedy do 21. březen. Někdo by řekl, takový nesmysl. Ale nevěřili 
byste, jaký je o pletení zájem. Do knihovny kvůli šále najde cestu i ten, kdo by sem třeba vůbec nešel. 
 

 Hrobka egyptského prince 

Smrt patří k životu, říká se. Nikde to snad neplatí více než ve starověkém Egyptě. Muzeum v 
Moravské Třebové se na pár dní proměnilo  ve starověkou hrobku, která představí posmrtnou pouť 
slavného Egypťana. Slavnostní zahájení proběhlo ve čtvrtek 17. ledna v 16.00 hodin v městském 
muzeu. Výstavu byla uspořádána  v rámci dlouhodobé spolupráce moravskotřebovského muzea s 
Národním muzeem – Náprstkovým muzeem v Praze, která logicky vyplývá z toho, že naše muzeum 
má jako jedno z mála ve své sbírce i mimoevropské předměty. Hrobka, která byla  na výstavě 
představena, patří skutečnému princi, přesněji královskému synovi Venisanchovi, který žil na 
sklonku 5. dynastie, tedy ve 24. století př. n. l. Byla objevena právě před 100 lety. Část hrobky byla 
tehdy prodána Fieldovu přírodovědnému muzeu v Chicagu, část zůstala na původním místě, ve stínu 
stupňovité pyramidy v Sakkáře. Obě části hrobky byly zdokumentovány až v posledních zhruba 3 
letech studentem egyptologie Pavlem Onderkou. Na výstavě lze vidět výsledky jeho práce - ukázky 
fotografické a kresebné dokumentace obou částí hrobky, egyptské i americké, model hrobky a drobné 
památky vztahující se k příslušnému období egyptské historie. 

   
 

Sport 

  

Bílkova svěřenkyně vozí ze soutěží zlato  

Osmiletá Natálie Šafaříková tancuje dva roky a usiluje o účast na mistrovství České republiky. 
Objíždí pohárové soutěže po celé zemi v rámci mezinárodního tanečního projektu. Naposledy 
zvítězila v Chrasti u Chrudimi a stříbro dovezla z Prahy. Natálku baví tanec na aktuální moderní 
hudbu. Kroužek vede taneční mistr Alois Bílek, kterému už bylo sedmdesát let, ale je stále nesmírně 
vitální. V únoru se školačka představí domácímu publiku. V Městečku Trnávce totiž bude další kolo 
celostátní soutěže. Bojuje také o účast na mistrovství republiky v Praze. 

 
Leden letem světem 

Neznámý pachatel se ve čtvrtek 3.1.násilně vloupal do sklepa bytového domu, odnesl si čtyřicet litrů 
slivovice a čtyři lovecké zbraně se třemi náboji. Lupič během chvíle spáchal tři trestné činy. 
Kriminalisté vyčíslili, že majiteli vznikla škoda ve výši 48 tisíc korun. Za záznam v kronice stojí ale 
tato událost hlavně proto, že pachatel byl usvědčen a je vyšetřována to zejména díky všímavosti 
jednoho z obyvatel domu. 

Vánoční strom  byl v letošním roce zlikvidován 9. ledna. Po celý leden však svítila vánoční výzdoba 
velké části města. Jak bylo později vysvětleno, technickým službám chyběla funkční plošina… 

Redakce MF DNES vyhlásila na začátku ledna anketu o turisticky nejzajímavější místo v kraji.  Je 
jistě zajímavé, že v nabídce nechybí naše město. Redakce nabídla 10 tipů: města Litomyšl, Polička a 
Moravská Třebová, hrady Kunětická hora a Litice, skanzen Veselý Kopec, hřebčín Kladruby nad 
Labem, přírodní rezervaci Toulovcovy Maštale, Sečskou přehradu a nejvyšší horu Pardubického kraje 
Králický Sněžník. Zájemci v lednu začali hlasovat,  které místo je podle nich to nejatraktivnější. 



Kronika města Moravská Třebová                                                                                                                   2008 

5 

Nájmy  městských bytů v roce 2008 podraží,  v návaznosti na rozhodnutí rady vloni v létě. Nové 
nájemné bude činit u bytů s regulovaným nájemným podle kvality bytu 24,56 Kč (m2) až 15,05 Kč a 
u bytů s neregulovaným nájemným se zvýší na 31,75 Kč u bytů tzv. I. kategorie.  
 
Počasí. Začátek ledna znamenal ochlazení, opakovaně ledovky a námraza.  Dopoledne 9.1.  varoval i 
regionální rozhlas před silnou mlhou na cestě mezi Mohelnicí a Moravskou Třebovou. Žádné velké 
mrazy a sníh, ale mlhy, něco málo nad nulou a kluzko… 
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Únor 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 

První krok do školy 

Letošní zápisy do prvních tříd proběhnou na všech základních školách v Moravské Třebové v 
jednotném termínu, a to 8. února 2008 v odpoledních hodinách. Na společném datu se po poradě 
shodli ředitelé všech škol. Přesný čas zápisu si škola určí podle svých podmínek a zveřejnění jej na své 
škole. Výjimkou je zápis do Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy, který se koná 
5. února od 8.00 – 15.00 hodin. V letošním roce jde k zápisu do prvních tříd základních škol sto 
třináct dětí ze dvou mateřských škol v Moravské Třebové.  Otevírat budeme pravděpodobně pět 
prvních tříd – jednu na ZŠ Čs. Armády, dvě na ZŠ Palackého a další dvě na ZŠ Kostelní. 

V minulém roce přišlo k zápisu do moravskotřebovských základních škol sto třicet sedm dětí a 
zapsáno bylo sto šestnáct prvňáčků. Otevřeno bylo šest první tříd a jedna třída přípravná. 
Zákonní zástupci dětí nejsou při volbě školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, 
vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Z druhé strany, povinnost 
dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte 
obecně závaznou vyhláškou města Moravská Třebová. 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.  

 

Radnice dohlédne na odsouzené 

V únorových dnech radnice řeší problém, co udělat s lidmi, kteří neplní alternativní tresty, tj. trest 
obecně prospěšných prací. Okresní soud je uděluje za méně závažné trestné činy, ale někteří z 
odsouzených je neplní tak, jak mají. Pracovní morálka odsouzených je špatná. Práce přidělují 
odsouzeným technické služby, nově na kvalitu budou dohlížet strážníci městské policie. Představitelé 
města nechtěli ukončit spolupráci na tomto úseku s okresním soudem a probační a mediační službou, 
současně však jde o to, aby výkon alternativních trestů nebyl jen formalitou. Cílem je zvýšit efekt 
práce i výchovný účinek. 

  

Konec rozdávání bytů v Čechách – z tisku, MF dnes 

„V Moravské Třebové se nájemníci zlobí, že jim město nabízí byty za třetinu tržní ceny. Jejich reakce 
nemůže nikoho překvapit, chystají se na velký obchod a pokoušejí se cenu srazit níž. Nemůže být ale 
ani řeči o tom, že město dělá něco špatně. Radní v Moravské Třebové se rozhodli dobře, když 
nehodlají prodat městský majetek za pakatel a nechtějí tak zvýhodnit jednu skupinu obyvatel na 
úkor druhých. Trestuhodné bylo ale počínání komunálních politiků v devadesátých letech, kteří v 
mnoha městech populisticky rozdávali městské byty lidem za směšné ceny. Není divu, že se 
nájemníkům nelíbí, že tato éra skončila, právě když si mají kupovat byty oni.“ 

poznámka kronikáře: v únoru se o prodeji bytů jen mluví a opravdu – situace se vyostřuje. Prodejem 
bytů se bude zabývat odborná firma a v letošním únoru se má za to, že vše vypukne již ve druhé 
polovině tohoto roku. Je na místě pokračovat, protože denník MF dnes dal možnost vyjádřit se i 
jiným než pochvalným hlasům: 

 „Byty cenám neodpovídají. Jsou ve špatném stavu: jsou nekvalitně zateplené, okna jsou stará a 
ventilačky nám nejdou otevřít, z paneláků opadává omítka. Za takovou cenu byt koupit nechci,“ 
říká Jana Kyselá ze sídliště Západní v Moravské Třebové. 
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Lidé poukazují na to, že správce bytového fondu se o byty nikdy nestaral dobře. „Byty jsou v 
žalostném stavu. Už několik let žádám o novou vanu, ale marně,“ říká další obyvatelka sídliště 
Západní, která si nepřeje uvést své jméno. 

Město vloni kvůli nespokojenosti občanů vyměnilo společnost, která byty spravovala. Nyní je mají na 
starosti městské technické služby. Podle starosty je stav bytů výsledkem mnohaletého hospodaření a 
nedá se napravit naráz. 

„Uvědomujeme si, že stav bytů a jejich správa neodpovídá představám a požadavkům nájemců, ale 
ani našim představám,“ říká starosta Josef Ošťádal. Podle něj pomůže majetku to, když bude v 
soukromých rukou. 

Zastupitelé odsouhlasili směrnici pro prodej, podle které bude například třípokojový byt ve zděném 
domě stát 450 tisíc korun, menší třípokojový byt v paneláku 300 tisíc korun. Podle místostarosty 
Václava Mačáta nejsou ceny, za které město bude byty prodávat, vysoké. „Zjednodušeně řečeno jsou 
na jedné třetině tržní ceny. Myslím si, že to je přijatelné,“ říká Mačát. 

 
Veřejné projednávání strategického plánu rozvoje města 
 
 a definování Vize města do roku 2020 proběhlo  ve čtvrtek 21. února 2008 od 17.00 hodin v budově 
Městského muzea v Moravské Třebové. Akce byla zajímavá, vhodně moderovaná zástupci odborné 
firmy a výsledky jednání, tj. návrhy přítomných,  byly použity v následných výstupech. Vadou na 
kráse byla malá účast občanů města, tomuto způsobu komunikace v roce 2008 postupně přivykáme.  
 
 

Městský úřad v únoru 
 

Odbor investičního a regionálního rozvoje v Moravské Třebové se opět přihlásil do soutěže o cenu za 
nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské 
památkové zóny za rok 2007. Tato soutěž se koná pod záštitou Ministerstva kultury České 
republiky. „V loňském roce jsme získali druhé místo v Pardubickém kraji za zrestaurovaný renesanční 
portál z roku 1492, který se nachází za jižní branou zámku. V letošním roce jsme zvolili jinou 
taktiku a přihlásili kulturní památku mnohem větší velikosti, a to Piaristické kolegium. Je pro nás 
velkou výzvou obsadit první místo. Znamenalo by to velký úspěch, ale i možnost získat výhru až 1 
mil. Kč,“ říká Eva Štěpařová z odboru investičního a regionálního rozvoje. Budova byla postavena 
pro řád piaristů, který měl v Moravské Třebové zřídit gymnázium. O zřízení „latinské školy“ usiloval 
zámožný moravskotřebovský měšťan, obchodník se suknem a primátor Josef Georg Zecha. Za jeho 
života se školu otevřít nepodařilo. Zecha zemřel roku 1762. Z odkazu měšťana Josefa Georga Zechy 
bylo v letech 1769-1773 při olomoucké silnici postaveno piaristické kolegium. Nová naděje na zřízení 
gymnázia se objevila koncem 90. let. Stavba začala v roce 1805 a v následujícím roce 1806 byla 
dokončena. Jednopatrová budova členěná pilastrovým řádem byla zvětšená na symetrickou 
čtyřkřídlovou dispozici a opatřena ve vstupní části převýšenou věží. Existence gymnázia jako 
instituce byla ohrožena na přelomu 20. a 30. let, město však další existenci gymnázia uhájilo. 
Budova utrpěla velké škody při požáru města v dubnu roku 1840.  
V roce 1874 bylo gymnázium zestátněno, roku 1882 změněno na vyšší gymnázium.  

Dřívějšímu renesančnímu vzhledu uškodily pozdější méně citlivé úpravy. 
„V létech 2001-2002 prodělala zanedbaná budova svou novou „renesanci“ - rozsáhlou obnovu  s 
ohledem na její historický a památkový charakter a stala se sídlem státní správy Městského úřadu. 
Díky systematické péči, které město Moravská Třebová Městské památkové rezervaci věnuje se také 
objektu Piaristického kolegia navrátil vzhled dle dochovaných historických dokumentů,“ sděluje 
Štěpařová. Snad jen úplnou třešničkou na pomyslném dortu by byla výměna ne zcela vhodné stávající 
střešní krytiny z eloxovaného hliníku, která není až tak v souladu s naší Městskou památkovou 
rezervací.V letošním roce byla opravena střecha věže. 

 
 

http://www.mtrebova.cz/node/2743
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Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 4. února projednala nájmy nemovitostí, doporučila prodeje nemovitostí v 
majetku města. Schváleny byly návštěvy partnerského města Banská Štiavnica v roce 2008 a účast 
na kulturních akcích tohoto města. Rada zamítla žádost pořadatelů o snížení poplatku za pořádání 
trhů na náměstí – jak se ukázalo, znamenalo to konec celkem oblíbených trhů 4x ročně v centru 
města. Poznámka kronikáře: čas ukázal, že jen dočasně… Dne 9. února rada vzala na vědomí 
analýzu společenského a kongresového centra v Moravské Třebové a nedoporučila realizovat 
zamýšlenou rekonstrukci objektu. 20. února  byly radou schváleny mimo jiné smlouvy nájemní a 
smlouvy s provozovatelem, technickými službami, které umožní zahájení provozu sběrného dvora. 
Rozpočtem města v budoucím období se zabývala rada 22. února. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města zasedalo 18.  února. Seznámilo se s vizí rozvoje města, jak ji prezentoval 
místostarosta Ing. Václav Mačát.  Zejména však rozhodovalo o projektu, jehož předmětem je 
regenerace chátrajícího objektu bývalé dětské nemocnice. Výsledkem hlasování bylo rozhodnutí, že 
připravovaná přestavba na hotel a kongresové centrum nebude realizována, stručně: z finančních 
důvodů.   

  

Kultura 

Třetí ročník městského bálu,  

se uskutečnil pod záštitou starosty města Josefa Ošťádal  v pátek 29. února 2008 ve dvoraně muzea . 
Známé melodie z domácí i zahraniční scény zahrála skupina KREYN, oblíbená plesová kapela s 
širokým repertoárem (lidovky, country, disko, rock….). Návštěvníci bálu byli spokojeni, jen účast 
mohla být i hojnější. 

 Soutěže v diskotancích 

uspořádala Bílkova taneční škola a DDM v Moravské Třebové, Obec Městečko Trnávka ve 
spolupráci s městem Moravská Třebová a Pardubickým krajem od 23. – 24. února 2008. Na 
programu byli soutěže jednotlivců z tanečních kroužků v Moravské Třebové, v Třebařově a v 
Městečku Trnávce, soutěžní tance HIT 1-3, ČIVAVA, LA COLITA, HIP HOP, JOJOPOLKA, 
MAMBO N:5, FLIC FLAC. Vítězové jednotlivých tanců v příslušné kategorii se utkali v Grand 
finále o absolutního vítěze v neděli. 

Fyziologie v medicíně, aneb teorie v lékařství  

byl název přednášky moravskotřebovského rodáka doktora Zdeňka Wilhelma z Fyziologického 
ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně na téma fyziologie v medicíně. Konala se ve 
čtvrtek 21. února 2008 ve společenském sále sociálních služeb  a byla  určena široké veřejnosti.  

 

Sport 
 

Březen se pohledem na zprávy v tisku jeví jako měsíc, kdy se konečně dočkali turisté reálného 
zahájení sezony, i když to oficielní bude o pár dní později. Stolní tenisté si pochvalují, že postupují 
tabulkou vzhůru. 
 
 
 

http://www.mtrebova.cz/node/2746
http://www.mtrebova.cz/node/2742
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Únor  letem světem 
   
Prezidentova kravata zaujala – při volbě prezidenta měl na sobě středně modrou kravatu s černými 
trojpruhy ke světlomodré košili z kolekce Hedva. Potvrdil ředitel společnosti Hedva a.s. ing. Ošlejšek, 
kterého se ptal starosta města. Kravata mu byla předána v kolekci r. 2007. Můžeme čekat další 
„propagaci MT“, neboť nyní jsou moderní podle  ing. Ošlejška kravaty s pyrexem,  tj. kovovým 
vláknem zlato, stříbro,  měď a taková kolekce byla předána paní Livii 13.2. t.r. 
  

Počasí v únoru  -  krátce padaly teplotní rekordy, v neděli 24. 2. bylo naměřeno až 20 st. ve stínu. 
Nejtepleji bylo v jižních a středních Čechách. Například v Českých Budějovicích naměřili rekordních 
20,4 stupně Celsia. Padl tak rekord z roku 1990, který byl o hodně nižší - jen 17,9 stupně. Rekord 
padl i v Praze nebo třeba v Klatovech a v Ostravě. V Moravské Třebové jsme měli prostě pěknou 
neděli, teplé počasí ale netrvalo dlouho. 

Nedodržování pravidel silničního provozu je běžné. Některých dopravních značek si mnozí řidiči 
nevšímají, nebo je prostě nerespektují. Patří k nim i zákaz vjezdu z Jiráskovy ulice na Sportovní. 
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Březen 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 

První muž města hostem prezidenta republiky na inauguraci  7. 3. 2008  

Pouze tři starostové z Pardubického kraje obdrželi pozvání na páteční inauguraci prezidenta na 
pražském Hradě. Pocty se dostalo třebovskému starostovi RNDr. Josefu Ošťádalovi. Pátral, proč ho 
pan prezident napsal na seznam hostů, ale vysvětlení nenašel. Ve Španělském sále předal českému 
prezidentovi dárek, tentokrát pro vnoučata. „Protože má z Moravské Třebové hodně prezentů, tak 
jsem Václavu Klausovi dovezl deset kusů pexesa s moravskotřebovskými motivy a přidal k tomu nové 
odznáčky,“ podělil se bezprostředně po příjezdu z Prahy o dojmy. Nápad starostovy manželky, která 
doprovodila muže na slavnost, evidentně prezidenta zaujal. 

 
Priority města pro další období 
 
Radní v Moravské Třebové si stanovili do nejbližšího období tři priority. Investují přes šedesát 
milionů korun do výstavby východní tribuny zimního stadionu, důlních hřebečských stezek a do 
zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad. Peníze na financování těchto rozvojových projektů města 
chtějí získat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

Největším a prioritním projektem města Moravské Třebové, jehož realizace by měla být zahájena na 
podzim letošního roku, je výstavba východní tribuny zimního stadionu se sociálním zázemím a 
službami (rychlé občerstvení), zázemím pro sportovce (lední hokej, kulturistika). „Účelem je zvýšit 
kapacitu, komfort a atraktivitu zimního stadionu, zlepšit provozní podmínky a zajistit dostatečný 
počet šaten se sociálním a relaxačním zázemím pro sportovce,“ uvedl místostarosta města Václav 
Mačát. Rozpočet tohoto projektu je cca 35 mil. Kč, na který vedení města žádá z dotací z fondů EU. 

Menší, co do objemu financí, ale velmi významný pro rozvoj cestovního ruchu v celé oblasti 
Českomoravské pomezí je projekt Důlní stezky, na který je rovněž připravena žádost o dotaci 
z fondů EU. „Je to velmi zajímavý záměr, který přiláká turisty do regionu a zviditelní město. Je 
velmi reálné, že se nám tento nápad podaří uvést do života ještě letos. Pardubický kraj zařadil náš 
projekt mezi své priority pro oblast Českomoravského pomezí. Hlavním důvodem je i to, že nebude 
příliš nákladný. Žádost o přibližně devět milionů korun z evropských peněz budeme podávat do 
konce března,“ říká Mačát. Součástí projektové dokumentace je i příprava nové expozice geologie, 
která se bude nacházet v gotickém sklepení moravskotřebovského zámku, který bude sloužit také 
jako výchozí bod naučné stezky. 

A do třetice zatraktivnění zámku a zámeckých zahrad. Od této akce si vedení města slibuje zvýšení 
atraktivity zámku a jeho návštěvnosti, vytvoření relaxační a klidové zóny v centru města. 
„Zrekonstruovaný systém zahrad bude mít charakter veřejně přístupných parků a přístupových 
komunikací k provozům v zámeckých budovách. Spojí zahrady s nádvořím a hlavně zatraktivnění 
město pro turisty,“ sdělil starosta města Josef Ošťádal. Jde především o dobudování a napojení 
technické infrastruktury zámeckého nádvoří a zahrad, parkové úpravy (ozelenění, mobiliář), parkové 
dlážděné komunikace, renovace a rekonstrukce hradebních zdí. Pro hendikepované bude vybudován 
bezbariérový přístup do zámku. Práce budou zahájeny v lednu 2009 a ukončeny v listopadu 
2011. Celkové náklady jsou ve výši 20 milionů korun. 

 

Propadlá vozovka v Moravské Třebové 

Křižovatkou ulic Tyršova a Sluneční v Moravské Třebové projelo v pondělí  10. března ve tři čtvrtě 
na šest večer auto. Řidič měl štěstí, protože po chvíli se ozvala rána. V místě, kde se propadla 
vozovka, zůstala třímetrová díra. Lidé okamžitě volali na pomoc strážníky městské policie, kteří 
řídili dopravu, aby někdo nevjel do propadlé silnice. Havarijní služba vodohospodářské firmy VHOS 
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a.s. zjistila, že pod vozovkou voda vymlela zeminu. Jámu viditelně označí s tím, že  se  v úterý ráno  
pustí do opravy. 

 

Ocenění znevýhodněných studentů 

Radní Jana Smetanová v úterý 25. března ocenila žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří 
se i přes nedobré životní podmínky dobře učí. Kritériem byl prospěch - 1. stupeň s průměrem 1,2 a 2. 
stupeň s průměrem 1,5. Dalším požadavkem bylo nakreslení, napsání příběhu. Nadační fond Romane 
Čhave ocenil tyto žáky Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy: Michala 
Bednárika - 3.roč, Kristýnu Žďárkovou - 6.roč, Petru Sojmovou - 7. roč., Martina Ferenčíka - 7. roč 
a Jana Sojmu - 9. ročník. Ceny podle přání dětí předala radní Pardubického kraje a předsedkyně 
správní rady nadačního fondu Romane Čhave Mgr. Bc. Jana Smetanová a to na radnici města za 
účasti místostarosty JUDr. Izáka.. 

 
Učitel v mateřské školce (z tisku, Svitavský deník) 

Jakub Motl,  obránce hokejového týmu, je jediným mužem ve svitavském okrese, který vyučuje v 
mateřské škole. K povolání učitele přivedla Jakuba Motla čirá náhoda. Vystudoval zemědělskou 
školu. Po maturitě nastoupil do domova důchodců. „Vždy mě bavila práce s lidmi,“ vysvětluje volbu 
Jakub. Nabídku na záskok v mateřské škole za učitelku, která odcházela na mateřskou dovolenou, 
uvítal. „A vidíte, už jsem tady sedmým rokem,“ říká sympatický pětadvacetiletý mladík. Doplnil si 
vzdělání na pedagogické škole. „Supluji mnohdy roli otce, protože některé děti pocházejí z neúplných 
rodin,“ nastiňuje další rovinu své pedagogické kariéry. Protože je duší sportovec, vede v mateřské 
škole sportovní kroužky. Ve volném čase se věnuje hokeji. S lanškrounským týmem vybojoval 
hokejový obránce první místo v krajském přeboru. Když nastupoval do MŠ Piaristická, netušil, co 
učitelství obnáší, a dnes by neměnil. „Ani kvůli penězům,“ dodal jediný učitel mateřské školy 
svitavském okrese. 

Poznámka  kronikáře: proč jsem článek zařadila do zápisu kroniky? Pan Motl si opravdu vybral pro 
muže nevšední povolání, ale nás už nepřekvapí, když jedna z učitelek na vycházce s dětmi je chlap. 
Několik let ale sem tam zaslechnu, jak se děti těší do školky, protože je tam pan učitel…  

 
 

Městský úřad v březnu 
 

 

Občanské informační centrum – příklad dobré praxe 
 
Moravská Třebová byla vybrána jako příklad nejlepší praxe v poskytování služeb. V holandském 
Haagu v březnu 2008  probíhá speciální školení představitelů ukrajinských a ruských samospráv v 
tom, jak zlepšovat kvalitu služeb poskytovaných veřejnosti. Týdenní trénink je organizován 
Sdružením holandských obcí pro ukrajinská města jako jsou Salgir či Lviv a také pro města z Ruské 
federace, např. Murmansk, Pskov nebo Dmitrov. Kromě účasti odborníků na zlepšení úrovně služeb 
poskytovaných radnicí veřejnosti ze samospráv města Haag, Kampen nebo Vlaardingen se školícícho 
programu účastní také zástupci Varšavy. Jako příklad nejlepší praxe byla v českých měst vybrána 
Moravská Třebová díky úspěšnému projektu Občanského informačního centra (OIC), realizovaného 
s podporou holandských expertů. V OIC je na jednom místě soustředěna většina služeb, které radnice 
občanům poskytuje. Díky progresivnímu přístupu a novým metodám, které byly v rámci projektu OIC 
použity, získalo město Moravská Třebová Cenu Ministerstva vnitra ČR za inovaci ve veřejné správě 
za rok 2005. Nyní předává zástupce Moravské Třebové zkušenosti, které město díky mezinárodní 
spolupráci nabylo. Do plánovaného projektu na Ukrajině se kromě odborníků radnice z Moravské 
Třebové zapojí také experti z partnerského města Vlaardingen. Pokud projekt na soustředění služeb 
do jednoho centra uspěje, bude finančně podpořen holandským Ministerstvem zahraničí. 
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Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání 17. března schválila poskytnutí finančního příspěvku neziskovým 
organizacím a jiným subjektům a zabývala se hospodařením příspěvkových organizací města.  Na 
programu byla příprava prodeje bytů v majetku města, zejména další postup ve věci veřejné zakázky 
na tuto akci. Rada schválila smlouvy o partnerství s cílem realizace projektu Hřebečské důlní stezky. 
Předmětem jednání byly jako obvykle také pronájmy nemovitostí v majetku města a  doporučení 
prodejů majetku.  V poslední březnový den rada města schválila odměny ředitelům základních škol, 
mateřských škol a domu dětí a mládeže. Zabývala se problematikou výběrových řízení ve věci 
veřejných  zakázek města a schválila nájmy nemovitostí.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Dne 3. března se uskutečnilo jednání zastupitelstva města, zásadním bodem programu bylo schválení 
rozpočtu města pro rok 2008. 

 
 
Kultura 
 
Ojedinělá a unikátní výstava počítačové grafiky 

Výtvarnice, grafička a moravskotřebovská rodačka Hana Horská předstaila v pátek 7. března 2008 v 
Městském muzeu v Moravské Třebové svoji unikátní výstavu počítačové grafiky. Jedná se v 
současné době o zcela ojedinělou formu uměleckého projevu, jelikož svá díla tvoří umělkyně na 
počítači v programu CorelDRAW® Graphics Suite. Jde o první uplatnění této formy v soudobém 
výtvarném umění v programu Corel. V dnešní době není možné nalézt přímou formu obdoby tvorby 
takových grafik ani v této formě nebo rozměru.  Návštěvníci vernisáže nejdříve zhlédli  prezentaci 
obrazů na velkoplošné obrazovce, kterou doplnila hudba. Poté byla zahájena  samotná vernisáž ve 
výstavních sálech. Úvodní slovo pronesl PhDr. Jiří Stehlík, zástupce firmy Corel International 
Corporation Radek Hofman a generální ředitel firmy OR-CZ a místostarosta města Václav Mačát. 
K významné akci a jejímu vyhodnocení se vrátíme v dubnové části kroniky. 

 
Velikonoce v knihovně 
 
Městská knihovna uspořádala 12. března 2008 tradiční velikonoční akci – prodejní výstavu lidových 
řemesel, k mání byly perníky, kraslice, keramika, květiny – hlavně jarní květinové vazby na podívání, 
také pomlázky a drobné košíkářské zboží. Noc s Andersenem neboli tradiční čtení pro děti 
v knihovně se uskutečnilo letos 28. března. 
 
 
Ochotníci dětem 

Ve čtvrtek 27. března uvedl divadelní soubor J. K. Tyla Moravská Třebová v moravskotřebovském 
kinosále inscenaci Malá čarodějnice. Představení bylo určeno pro děti z mateřských škol a  I.stupně 
základních škol. 

 

Sport 
 

Sportovec města 2007 
 
Slavnostní vyhlášení 11. ročníku ankety se uskutečnilo již po třetí na zámku, v sále základní 
umělecké školy, kde se dne 28. 3. 208  sešli nejen sportovci ale i řada jejich blízkých. Hlasování 
občanů města rozhodlo takto: 
 

http://www.mtrebova.cz/node/2767
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mládež 
1. Nikola Pařilová – absolutní vítěz 
2. Tomáš Konečný   
3.Lukáš Kulhavý 
 
dospělí 
1. Michal Mačát 
2. Libor Kobza 
3. Jiří Vopařil 
 
trenér 
1. Radek Mršník 
2. Daniel Mačát 
3. Iva Kodešová 

Oceněny byly další významné osobnosti i z oblasti sportu.  

Sportovní osobnost roku 2007 - Ing. Eduard Hlaváč, za dlouholetou vynikající práci a zásluhy 
o rozvoj sportu ve městě; MUDr. Helena Doležalová, za dlouholetou vynikající práci a zásluhy 
o rozvoj sportu ve městě 

Zvláštní ocenění starosty města za propagaci motoristického sportu - František Jokeš, za vynikající 
organizaci a propagaci závodů nelicencovaných motokárových jezdců 

Zvláštní ocenění starosty města za mimořádný sportovní a trenérský přínos - Miroslav Pařízek za 
práci s mládeží ve střeleckém sportu 

Zvláštní ocenění starosty města za vzornou reprezentaci - Michal Pecháček za vynikající umístění 
na mezinárodních boxerských turnajích juniorů 

Zvláštní ocenění starosty města za mimořádný sportovní výkon v roce 2007 obdrželi Robin Kalhaus, 
Roman Koky, Tomáš Langer, Tomáš Novák, Michal Krejčíř, Adam Škadra, Luboš Pospíšil, Radek 
Holub, Štěpán Kubín, Marek Langhamer, Michal Maška, Jan Schneider, David Kršňák, Radek 
Kršňák, trenér, Tomáš Langer, vedoucí mužstva za historicky první místo HC Slovan v krajském 
přeboru v hokeji, kategorie starší žáci. 

 

Roman Langr stále aktivní –  z regionálního tisku: 

 

Hejtman Pardubického kraje Ivo Toman přijal v měsíci březnu ve své pracovně horolezce 
Romana Langra. Spolu s ním se schůzky zúčastnili i Josef Ošťádal a Václav Mačát, starosta a 
mistostarosta Moravské Třebové. 

Při poslední návštěvě v sídle Pardubického kraje se Roman Langr setkal s  vicehejtmanem 
Romanem Línkem, pro hejtmana Ivo Tomana byly tedy Langrovy expedice věcí novou a 
neznámou a živě se o ně zajímal. Horolezec se mu svěřil s  nejnovějšími zážitky ze zdolávání 
K2. Výpravy na nejnáročnější osmitisícovku se Langr zúčastnil v  minulém roce. A představil i 
expedici nejbližší. Tou bude v první polovině tohoto roku výstup na nejvyšší horu světa Mont 
Everest. Roman Langr nyní jedná s Českou televizí o tom, že by se s diváky televize spojil 
z výškového tábora v přímém přenosu. Šlo by tak o unikátní a první přímé obrazové spojení 
s horolezci v táboře ležícím více než 7000 metrů nad mořem.  

„Já jsem výkony pana Langra nadšen a musím říct, že mu jeho cestování po světě i trochu 
závidím. Samozřejmě vím, že zdolávání takto vysokých a nebezpečných hor má s  turistikou jen 
málo společného, a jsem pyšný, že v našem kraji takhle schopné lidi máme,“ řekl po setkání Ivo 
Toman a doplnil: „V loňském roce jsme pana Langra finančně podpořili a vlajka Pardubického 
kraje díky tomu zavlála na nejvyšších vrcholech světa. Rádi proto přispějeme také na jeho  
letošní výpravu, aby krajská vlajka vystoupala i na horu nejvyšší.“  

Poznámka kronikáře: Romana Langra z nedalekých Linhartic má Moravská Třebová „za 
svého“. Projevuje se to i opakovaným přijetém na radnici a finančními příspěvky města.  
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Březen letem světem 
 
Tibetská vlajka tradičně zavlála na radnici  10. března 2008. 

   
Počasí  
 
V březnu je poměrně  chladno, velikonoce byly nejen časné (24.3.), ale i mimořádně chladné, 
s chumelenicí v neděli 23.3., sobotní polojasno dalo marné naděje, pracovní úterý 25.3. jsme zahájili 
ránem, co nabídlo slabé čtyři stupně nad nulou. Podle meteorologů  teploty byly v březnu v normě, 
srážky nadprůměrné. Ale já jsem si pečlivě poznačila, že sníh se ukázal po ránu 5.3., dne 26.3. nás 
překvapila  ladovská zima, po ránu 10 cm sněhu, sněžilo i 27. ráno a sníh poměrně dlouho neroztál. 
 

Orkán Emma řádil  

o víkendu 1. 2. 3.března i v našem městě  –  technické služby následně odstraňovaly škody, namátkou  
vylomený strom u schodů mrtvých,  zlomený statný strom přes cestu u garáží vedle nemocničního 
parku. Na zámku bylo poškozeno  bednění kašny…  
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Duben 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Děti představily svoji vizi města v budoucnosti 
 
Zoologická zahrada, dětský koutek pro odpočinek a hry, více zeleně ve městě, krytý aquapark s 
celoročním provozem nebo dálnice kolem Moravské Třebové pro lepší spojení s okolním světem. To 
jsou nejčastější motivy výtvarné soutěže Vize budoucnosti našeho města, kterou vyhlásili 
moravskotřebovští radní společně se Základní školou Palackého pro žáky základních a středních 
škol.  

Šlo o to, oslovit občany – nejen děti, ale i rodiče, se kterými se ti menší autoři jistě poradili,  aby se 
aktivně podíleli na budoucím rozvoji našeho města. Do soutěže se tak zapojili děti, učitelé i rodiče. 
Práce byly inspirací pro vedení města. Výtvarné práce mohly být vytvořeny jakoukoliv technikou ve 
formátech A4 či A3. Vyhodnoceny byly od dětí ze čtyř věkových kategorií. „Opět se nám potvrdilo, že 
právě v dětech je naše budoucnost, protože jejich nápady byly úžasné a realizovatelné,“ řekla 
organizátorka soutěže Hana Horská. První místo v kategorii 1. až 3. ročník získala zaslouženě 
kolektivní práce dětí ze druhé třídy Základní školy Palackého. Šestnáct žáčků vytvořilo mozaiku 
obrázků, které po složení vytvořily souvislý obraz budoucnosti  města. V  průběhu měsíců dubna i 
května si výsledky  tvorby mohli prohlédnout návštěvníci ve vestibulu radnice. Slavnostní 
vyhodnocení výtvarných prací se uskutečnilo ve středu 2. dubna 2008 ve 14 hodin v zasedací 
místnosti na radnici. 

 

Sanitka 

Kraj v našem městě zrušil lékařskou pohotovostní službu a sanitka ji měla jistým způsobem nahradit, 
jedna pro celý region nestačí. Měsíc duben byl měsícem jednání na toto téma a následné dohody, ke 
které možná přispěl i dopis starosty.  I když nic není tak snadné, jak by mohlo být a problematice 
sanitky se na stránkách kroniky ještě vrátíme. 

Dopis starosty náměstku hejtmana Ing. Josefu Janečkovi, zodpovědenému za zdravotnictví  

Vážený pane náměstku, byl jsem pověřen na jednání Rady města Moravská Třebová dne 17. 3. 2008, 
abych Vás informoval o velké nespokojenosti veřejnosti v Moravské Třebové a v okolí se zajištěním 
lékařské služby v Moravské Třebové.  

Před několika lety došlo u nás v Moravské Třebové ke zrušení akutní lůžkové péče. S tímto 
rozhodnutím se občané jen velice těžce smiřovali. S tímto rozhodnutím však souvisel i slib, že 
lékařská služba, jak ve formě lékařské služby první pomoci, tak ve formě rychlé zdravotnické pomoci, 
bude ve městě nejen zachována, ale naopak daleko více podporována, aby občané města zrušení 
akutní lůžkové péče přijali a lékařská služba se v moravskotřebovském regionu nezhoršila.Bohužel 
v druhé polovině roku 2007 došlo i ke zrušení druhého záložního vozu RZP. Osobně jsem o tom 
jednal s ředitelem MUDr. Obrtelem a domluvili jsem se na společném postupu jak druhý vůz RZP 
v Moravské Třebové nahradit vozem, který by měl stanoviště třeba i v některé z okolních obcí. 
Osobně jsme na to téma jednali i s ministrem zdravotnictví MUDr. Julínkem. 

Dne 21.ledna 2008 jsem spolu s místostarosty města jednal s vedením Rychlé záchranné služby 
Pardubického kraje za přítomnosti praktických lékařů, vykonávajících lékařskou službu první 
pomoci. Tématem jednání byly podmínky a ochota praktických lékařů sloužit lékařskou službu první 
pomoci. Bohužel k dohodě pravděpodobně nedošlo, protože LSPP slouží od počátku března 
2008 lékaři vykonávající RZP, kdy nejsou na výjezdu. Toto řešení však není ani zdaleka 
plnohodnotnou náhradou předešlého stavu, kdy v regionu působily dva sanitní vozy RZP a také 
lékařská služba první pomoci. Již se ke mne dostaly první zprávy o tom, že tento vzniklý stav 
v zabezpečení lékařské pomoci obecně způsobuje velké problémy. 
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Apeluji proto na to, aby byl dodržen slib kraje a tedy zrušení akutní lůžkové péče bylo skutečně 
kompenzováno kvalitně prováděnou RZP nebo LSPP. Jediným možným řešením je dle mého názoru 
opětné zavedení dvou vozů rychlé záchranné pomoci, jak tomu bylo v minulých letech. 

Je potřeba připomenout to, co jistě víte. Region Moravskotřebovska a Jevíčska zahrnuje 28 tisíc 
obyvatel žijících ve 33 městech a obcích. Navíc hustota zalidnění regionu je velice nízká a dostupnost 
lékařské péče je i z tohoto důvodu komplikovanější než jinde. 

Dne 8.dubna 2008 ve 14 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová na ul. 
Olomoucké bude konat jednání valného shromáždění svazku obcí Regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska. Jedním z témat jednání bude i kvalitní zabezpečení zdravotní péče v regionu. Na toto 
jednání Vás srdečně zvu. Pozval jsem i ředitele RZP MUDr. Obrtela. 

Těším se na setkání s Vámi a jsem s pozdravem 

RNDr. Josef Ošťádal starosta města 

 

 Ceny v soutěži Pod modrou oblohou rozdány 
 
Ve středu 30. dubna 2008 proběhlo v Moravské Třebové ve dvoraně muzea velkolepé slavnostní 
vyhodnocení 3. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ na téma: 
„PŘÁTELSTVÍ“. Celkem přišlo 1 800 grafických prací. Mezinárodní výtvarné soutěže se zúčastnili 
žáci ve dvou kategoriích: 6. – 7. a 8. – 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Vybráno bylo v každé kategorii 8 nejlepších a uděleny byly i zvláštní ceny pro zahraniční 
účastníky.V první kategorii – 6. –7. třída základních škol a víceletých gymnázií se na prvním místě 
umístila Markéta Přikrylová ze ZŠ Palackého Moravská Třebová.V druhé kategorii – 8. – 9. třída 
základních škol a víceletých gymnázií se na prvním místě umístila Veronika Faldynová ze ZŠ a MŠ 
Frýdek Místek. Během měsíce května bude možno výtvarné práce zhlédnout v několika výstavních 
prostorách – nejlepší práce v budově Muzea (Svitavská ul.), dále na Městském úřadu MT (ul. 
Olomoucká), v cukrárně Pod Věží (nám.TGM) a ve vstupním prostoru domova důchodců (ul. 
Svitavská), včetně počítačově zpracované prezentace celé soutěže ve výloze Informačního centra na 
náměstí.  

Zajímavostí, která se soutěže týká, je skutečnost, že soutěžící a soutěž v malování pozdravil 
počítačový magnát  Bill Gates. Výtvarnice, učitelka a organizátorka  Hana Horská mu sice před 
měsícem napsala, ale nedoufala, že odpoví. V podstatě mu (podle vlastních slov na tiskové 
konferenci) napsala cca „nic od vás nechceme, ale podívejte se, jak dokážeme využít váš produkt“. 
Jeden z nejbohatších lidí planety, zakladatel počítačového kolosu Microsoft, ocenil, že Horská děti 
učí, jak udělat něco neobyčejného s jednoduchým programem, který je součástí každého počítače. 
Podle Billa Gatese mají prý dnes žáci obrovskou možnost využít ve svůj prospěch technický pokrok, 
kterého se podařilo dosáhnout za poslední dvě desetiletí. „Získejte to nejlepší vzdělání, jaké můžete. 
Nezahazujte možnosti, které se vám otevřou jak na střední, tak na vysoké škole. Stále se učte, jak se 
učit," vzkazuje účastníkům soutěže počítačový magnát Gates. 

 

 Arkády zámku v Moravské Třebové obsadili v sobotu 19. dubna malí obchodníci. 

Prodávali hračky, knížky nebo vlastní výrobky. Kristýna Opletalová ve svém obchůdku nabízela 
šperky vyrobené z drátků: „Protože jsem na bleším trhu, prodávám levněji než obvykle.“ Byla však 
světlou výjimkou. Ostatní vystavili na pultech sbírky pokémonů, starý mobil nebo časopisy s 
čarodějnými příběhy. Trh načasovaly knihovnice k termínu oslav Dne Země, protože usilují o to, aby 
si děti uvědomily, že když něco nepotřebují, tak že to nutně nepatří do koše. „Hračka nebo jiná věc 
může posloužit někomu jinému a oni z toho mají ještě malý užitek,“ vysvětluje smysl burzy ředitelka 
knihovny Ludmila Koláčková. Okolo desáté hodiny smlouvali trhovci ceny a předháněli se, kdo toho 
více prodá. Okolo poledne už vypukl směnný obchod. 
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Téměř tři desítky vozů Subaru Libero  

se sjely v sobotu 19. dubna do Moravské Třebové. Lidé na náměstí si zvědavě prohlíželi šestimístná 
vozidla s čtyřkolkou. Právě pro variabilitu vnitřního prostoru si ho pořídil před lety organizátor 
srazu Jaroslav Pokorný. „Buď si ho zamilujete, nebo ho nenávidíte,“ odpovídá Pokorný na otázku, 
proč se auto Subaru Libero stalo jeho životní láskou. Příznivci subaru se pokusili o mimořádný 
výkon. Vytvořili rekord v počtu lidí, kteří se vejdou dovnitř vozu. Vtěsnalo se tam 19 dospělých a 
jedno dítě.  

 

Největší nával má vojenská škola 

Jedna z mála středních škol v Pardubickém kraji, která letos zaznamenala doslova „nával“ zájemců o 
studium, je Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové. 
K přijímacím zkouškám se přihlásili 202 uchazeči. Škola však mohla přijmout jen 75 z nich. Zájem o 
studium vojenství se zvyšuje již několik posledních let, moravskotřebovská škola je jediná  v celé 
republice s celostátní působností. Škola má velké nároky na znalosti jazyků. Zájemce o studium na 
vojenské škole láká jisté dobrodružství, které škola nabízí. A to i dívky. Hlásí se jich stále více. 
„Letos jsme přijali devatenáct dívek. Celkově jich zde studuje jedna třetina. Snažíme se nedělat mezi 
pohlavími rozdíly, jen děvčata mají trochu jiné normy v tělocviku,“ řekl ředitel školy Fabián. 

 
Městský úřad v  dubnu 
 

Členové finančního výboru Pardubického kraje jednali ve čtvrtek 10. dubna 2008 v Moravské 
Třebové. Hovořili o rozpočtových úpravách, které doporučili schválit na zastupitelstvu kraje příští 
týden.  

Jednání se konalo na moravskotřebovském zámku, kde ve volném čase navštívili novou expozici 
„Alchymistickou laboratoř minstra Bonaciny“. Tajemný alchymista Gorvin předvedl zástupcům 
výboru přeměnu kovu ve zlato, upíří krev a nechal je ochutnat jedinečný elixír mládí. Na vlastní kůži 
si vyzkoušeli i právo útrpné v expozici středověké mučírny. – Delegace zavítala i na zasedání 
zastupitelstva města, a to i se vzorkem elixíru moudrosti z laboratoře v ruce. Vzhledem k tomu, že 
elixír nažloutlé barvy byl v klasické zkumavce, chvilku se osazenstvo sálu zajímalo o vzorek, 
pobavili jsme se. 

Czech Point 

oslavil první narozeniny a městský úřad v Moravské Třebové dostal ocenění od ministra vnitra České 
republiky Ivana Langera za skvělou spolupráci při realizaci tohoto projektu. 

 
 

Ze zasedání rady města 
 

V měsíci dubnu se radní sešli  třikrát – 14., 21. a 28. IV.  Hlavním tématem jednání byla s  
příchodem jara problematika výběrových řízení na investiční akce města. V polovině měsíce rada 
schválila změnu zástupce města ve společnosti LIKO Svitavy a.s., kterým se stane místostarosta 
JUDr. Miloš Izák a nahradí tak Ing. Marii Nechutovou, která před lety byla také navržena 
s ohledem na své postavení místostarostky. – Na zasedání 21. 4. rada doporučila zastupitelstvu 
schválit odkup nemovitosti – bývalého hotelu a restaurace Slavia na náměstí. Objekt byl ještě 
v nedávné době v provozu a jeho záchrana se zdá být dobrý nápad, ale vzhledem ke kupní ceně, 
předpokládaným nákladům a jinému nemovitému majetku města, do kterého je nezbytné investovat, 
návrh v zastupitelstvu neprošel.   
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Z jednání zastupitelstva města 
 
S trochou nadsázky lze říct, že zastupitelstvo na zasedání 14. dubna jednalo hlavně o penězích. Bylo 
schváleno rozpočtové opatření, předmětem kterého bylo rozdělení grantu Zdravého města. 
Odsouhlaseny byly finanční příspěvky z rozpočtu města, včetně příspěvků vlastníkům nemovitých 
kulturních památek. Zastupitelstvo projednalo a schválilo také převody nemovitostí – s výjimkou 
prodeje pozemku, o kterém se jednalo neobvykle dlouho. Žádosti o prodej pozemku na Křížovém 
vrchu (p.č. 1918), včetně ústního vyjádření zájemců o koupi a výstavbu domku, věnovali zastupitelé 
pozornost, ale k věci nebylo přijato usnesení. 
 

 
Kultura 

 Dny slovenské kultury 21.4. – 26.4. 2008 

Dny slovenské kultury zahájil  Milan Markovič a Anna Šišková, známá ze seriálu Místo v životě, a 
spolu s nimi hudebník (a překvapivě i vtipný glosátor)  Janko Lehotský. Cílem festivalu bylo  
vytvořit takový program, v němž si každá věková kategorie najde to své. Významné místo v letošním 
roce mělo na festivalu také partnerské město Banská Štiavnica. Právě Banské Štiavnici a jejím 
umělcům byl věnován celý pátek 25.dubna, Den s partnerským městem. Ze Slovenska přijela početná 
delegace představitelů města a tamních umělců. Vystoupil mládežnický taneční soubor Texasky 
s poutavým vystoupením irských a cikánských tanců či slovenského folklóru, dovednosti v oblasti 
sokolnictví předvedla Sokolnická skupina sv. Bavona (ano, s nimi jsme se seznámili v roce 2007 na 
oslavách 750. výročí města). Zaujala  vernisáž obrazů a následně výstava slovenského malíře a 
představitele insitního umění Josefa Lackoviče. Pro milovníky divadla bylo připraveno představení 
banskoštiavnické divadelní skupiny Paradájz Pikčr. Početný soubor předvedl rozvernou komedii 
Nebo, peklo, raj a späť, představení se opravdu vydařilo.  

Do programu festivalu byla zařazena také beseda pro studenty se spisovatelem Antonem Balážem a 
dalšími slovenskými autory, představil se rovněž jeden z nejúspěšnějších slovenských folklórních 
souborů Družba, další výrazné slovenské postavy jako Mariána Labudu či Martina Hubu měli 
diváci možnost vidět alespoň na plátně kina ve snímku Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického 
krále. Festival zakončila slavnostní mše svatá ve farním kostele prezentovaná ve slovenštině farářem 
páterem Urigou a  doprovázena zpěvy chrámového sboru. 

Květinové studio Věra Weinlichová uspořádalo v sobotu 26. dubna již 3. ročník populární česko-
slovenské květinové show, k níž letos přibyl i speciální seminář pro zkušené floristy. Restaurace 
Excalibur a Třebovská restaurace jako každý rok připravila tradiční Dny slovenské kuchyně, hudební 
klub Duku Duku zorganizoval koncert slovenské skupiny Longital a slovensko-české skupiny 
Lealoo. Do přípravy občerstvení pro hosty festivalu s ochutnávkou nejrůznějších slovenských 
specialit přispěla také Integrovaná střední škola se svými kolegy s družební školy v Žiaru nad 
Hronom.   

 

Sport 
 
 

Vandr  
 
Již čtyři desítky let patří mezi tradiční sportovní události ve městě turistický dálkový pochod Vandr 
skrz Maló Hanó.  Letošní dubnový vandr (12. dubna) prověřil fyzickou zdatnost účastníků na 
trasách na 13, 22, 32 a 42 km a na cyklotrase v délce 50 kilometrů. Zvláštní trasa byla připravena 
i pro nejmenší účastníky – děti do 7 roků s doprovodem rodičů. Děti si na ní mohli zahrát 
i zasoutěžit. Odměnou pro všechny účastníky byl tradičně pamětní list s drobným suvenýrem. 
 
 
 

http://www.mtrebova.cz/aktuality/udalosti/sportovni-udalosti/udalosti/sportovni-udalosti/vandr-skrz-malo-hano
http://www.mtrebova.cz/aktuality/udalosti/sportovni-udalosti/udalosti/sportovni-udalosti/vandr-skrz-malo-hano
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4. ročník závodů Motokár Hobby cup 12. 4. 2008 
 
na závodišti ve Vysokém Mýtě měl tradičně vysokou úroveň, patří se na stránkách kroniky 
podotknout, že také díky výborným výsledkům závodníků ve z Moravské Třebové. Tradičně 
zabojoval známý propagátor tohoto sportu v našem městě Ladislav Jokeš v kategorii ČZ, Libor 
Blaha v kategorii FC Junior, osmiletý Zdeněk Ošťádal v kategorii Bambini. První body si zapsali 
nováčci pětiletý Ondřej Kutr kategorii Mladí a Radka Vykydalová v kategorii Honda.  
 

 
Duben letem světem 
 
Počasí  v dubnu zpočátku předvedlo jaro, sluníčko, ale už 2. a  3. nastalo ochlazení,  vítr a déšť; dále 
dubnové počasí a 15.4.  také bouřka a kroupy, snad beze škod; jarní počasí potěšilo v souladu 
s předpovědí o posledním dubnovém víkendu. 
   

Zubaři? Nedostatkové zboží 

Podle průzkumu Deníku Svitavska v současnosti funguje ve svitavské oblasti 145 zubařů. Předseda 
Oblastní stomatologické komory se sídlem v Litomyšli, zubní lékař MUDr. Stanislav Adamec uvedl, 
že nové pacienty přijímají stomatologové minimálně. Už v tuto chvíli chybí v každém z měst a 
nejhorší je v současnosti situace v Ústí nad Orlicí. Třebová není výjimkou, k „získání“ zubaře je třeba 
vyvinout určité úsilí, v lepším případě alespoň výmluvnost (třeba pochvala lékaře potěší). 
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Květen 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

„Kayser“ otevřel výrobní halu v Moravské Třebové 
 

Významný zahraniční investor z Rakouska dne 14. 5. 2008 oficiálně otevřel své nové výrobní haly v 
Městské průmyslové zóně v Moravské Třebové, která je tak zcela zaplněná. V nejbližší době plánuje 
v nově vybudovaném moderním závodě v Moravské Třebové zaměstnat více než 80 pracovníků. 
Společnost Kayser Berndorf AG se sídlem ve Vídni realizovala svou investici prostřednictvím Kayser 
s.r.o., kterou stoprocentně vlastní. Jde o druhého největšího producenta na světě v oboru sifónových a 
šlehačkových bombiček CO2 a dalších tlakových náplní. Vyrábí také šlehačkové a sifonové hlavice 
pro domácnosti a gastronomické provozy. Nová firma v Městské průmyslové zóně se tak připojila 
k již přítomným investorům DGF, Nástrojárna MM, Atek, Treboplast a Protechnik Consulting. 
V těchto dnech dokončuje rozšíření svého výrobního závodu také německý Rehau. 
 
 
Moravská Třebová okouzlila Australana 
 
Australan Greg Chandler z Echuci v Austrálii si v letošním roce předsevzal objet na kole za čtyři 
měsíce Českou republiku. Místem jeho nejdelšího pobytu se stala Moravská Třebová. Na radnici ho 
13. května přijal starosta města Josef Ošťádal a manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický. 
„Z Moravské Třebové jsem nadšený. Je to pro mě příjemné překvapení, neočekával jsem, že je to tu 
tak pěkné. Je to město plné historie, která na Vás dýchá z každého koutu. Byl jsem se podívat na 
zámku a v nové expozici Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny a musím říct, že jsem nikde zatím 
nic takového neviděl. Je to dobrý nápad, jak se zviditelnit,“ řekl Greg Chandler. Na své cestě chce 
Greg navštívit všechna místa, o kterých zatím jen slyšel. Je to např. hrad Svojanov, Březová nad 
Svitavou, kde chce vidět bývalou továrnu Oskara Schindlera, nebo Hlinsko s jeho muzeem loutek. 
„Jsou to všechno místa, přes které jsem kdysi jezdil jen autobusem, teď se tu chci zastavit a vše si 
prohlédnout. Proto se mi jako nejideálnější dopravní prostředek zdálo kolo. Denně chci ujet tak kolem 
třiceti nebo čtyřiceti kilometrů. Bude záležet na vzdálenosti měst, které chci navštívit,“ svěřuje se 
svými plány Chandler. Z této cesty chce Australan napsat knížku, která poslouží jako průvodce pro 
další zahraniční turisty.  
 
 

Městský úřad v květnu 

 

V květnu si občané mohli nejen v Moravskotřebovském zpravodaji přečíst oznámení městského úřadu 
o záměru prodeje nemovitostí – bývalého dětského oddělení nemocnice s přilehlými pozemky, a to 
včetně prodeje dokumentace Regenerace Brownfield na Společenské a kongresové centrum, s tím, že 
kupující se zaváže právě takto objekt využívat. Čas ukáže a na stránkách kroniky (která je psána 
v časovém posunu) bude zaznamenáno, že to je nelehký požadavek.  
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 5. května schválila pořádání pravidelných (čtvrtletních) trhů na 
náměstí, které bude organizovat nový provozovatel, včetně pravidel pro pořádání trhů. Novinkou 
pro mnohé občany nevítanou je schválení užití poukázek pro nákup potravin, oděvů, obuvi a 
základních hygienických prostředků pro osoby v hmotné nouzi. Pracovníci odboru sociálních věcí 
MěÚ posoudí, komu budou poukázky poskytnuty namísto finančních prostředků. Poukázky jsou 
používány v mnoha městech v okolí Moravské Třebové. Schválena byla také pravidla pro ubytování 
osob v nouzi – tzn. v podstatě možnost přenocovat na ubytovně na ul. Brněnská zejm. v mrazech a 
jiné nepřízni  počasí. - Rada města  26. května schválila nový ceník vstupného do Aquaparku, no ano 

– navýšení vstupného . 



Kronika města Moravská Třebová                                                                                                                   2008 

21 

V obou termínech zasedání bylo předmětem jednání také rozhodování o nájmech nemovitostí, 
okolnostech výběrových řízení a doporučení zastupitelstvu města k prodejům nemovitostí.,   
 

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

 
Kultura 
 
Nová expozice ve věži zámku 

Nová strategie zámku v Moravské Třebové je nesporná a znamená rekordní navýšení počtu zájemců 
o tuto památku. Není úkolem kronikáře posuzovat dění a už vůbec ne v reálném čase. Věřím, že na 
stránkách této kroniky lze odcitovat i kvalifikovaný nesouhlas se směrem, kterým se oživení zámku 
ubírá. Jistě na tom město a jeho kultura není tak špatně, abychom odlišné názory tajili, takže cituji 
názor JIŘÍHO  ŠMERALA, historika a univerzitního učitele FF UP v Olomouci, žije v Moravské 
Třebové,  

Noviny Svitavska 6.5.: 

Na začátku dubna letošního roku otevřely Kulturní služby Moravská Třebová, které mají ve svém 
statutu péči o kulturu ve městě, v prostorách věže moravskotřebovského zámku novou expozici. Ta 
nahradila někdejší stálou expozici věnovanou humanizmu a renesanci v Moravské Třebové, která 
byla za spolupráce předních odborníků, profesorů Ivo Hlobila a Zdeňka Kudělky, zpřístupněna na 
konci devadesátých let minulého století. Představovala to nejcennější, co historie města nabízí. 
Důvodem k jejímu zrušení na začátku letošního roku byla, podle vedení města, nízká návštěvnost. 
Jistě návštěvnost nelze podceňovat, ovšem nemůže být jediným absolutním a vše podmiňujícím 
kritériem. Nová expozice, koncipovaná jako alchymistická laboratoř, je součástí nové strategie 
rozvoje cestovního ruchu, kterou si vedení města nechalo zpracovat od marketingové agentury m-
ARK. Cílovou skupinou se, podle tiskové mluvčí města Pavlíny Horáčkové, na základě této studie 
stali turisté a rodiny s dětmi. Posun v tomto směru však nastal už v souvislosti se změnou ředitele 
Kulturních služeb před dvěma roky, kdy byla odstartována „nová éra“ v kulturní politice města. 
Pozornost nového vedení se obrátila ke komercionalizaci historie a památek, symbolizované zběsilou 
honbou za rostoucímu čísly návštěvnosti. Na počátku tohoto trendu stojí otevření středověké 
mučírny, vybudované v prostorách východního křídla zámku, nad níž už v době jejího vzniku krčila 
řada lidí, nejen odborníků, rameny. Ani tam, kde je umístěna dnes, ani nikde jinde na zámku nikdy 
nic podobného nebylo. Pro to, aby mohla být expozice vůbec realizována, musely být vyrobeny repliky 
mučících nástrojů, a v souhrnu jde o něco, co humanistické tradici zámku, symbolizované vzdělaností 
a vysokou kulturou, odporuje. 
V případě expozice věnované renesanční alchymii by se na první pohled mohlo zdát, že má svým 
zaměřením k tradici zámku mnohem blíže, než středověká mučírna. Bohužel opak je pravdou. V nové 
expozici dochází k zaměňování a směšování aktivit směřujících k podpoře cestovního ruchu s historií 
a památkovou péčí, které jsou necitlivě až bezohledně komercionalizovány. Unikátní historické 
exponáty, které byly součástí původní expozice, jsou v lepším případě nahrazovány, v horším kladeny 
na úroveň bezcenným pouťovým atrakcím. 
Například portrétní medailony Ladislava z Boskovic a jeho manželky z roku 1495 nebo vlámská 
tapiserie z počátku šestnáctého století tak nyní dělají nedobrovolnou stafáž umělohmotné postavě 
Golema s rudě blikajícíma očima. A to, jak se zdá, ještě není zdaleka všechno. Podobné úpravy nově 
otevřené expozice, která ani v této podobě není pro vedení kulturních služeb dost atraktivní, mají 
pokračovat. Ani běžným návštěvníkům, kteří nejsou odborníky a přijeli se pobavit a odpočinout si, se 
historie a památky nemusejí implicitně podbízet takto nekulturním způsobem, který hraničí až s 
ignorancí. Nikdo nezpochybňuje, že cestovní ruch se bez propagace nezvýší. Je však otázka, zda křik 
mučených, umělohmotný Golem nebo hádání z ruky jsou tou správnou cestou. Něco takového přece 
musí pohoršovat i běžné návštěvníky, nejen historiky a památkáře. 
Že jsou i jiné cesty ukazuje příklad Litomyšle, kde se k ničemu podobnému nikdy neuchylovali ani 
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neuchylují. Přesto jsou počty turistů, kteří zámek a město každoročně navštíví, vyšší než v Moravské 
Třebové. Nepochybně i proto je litomyšlský zámek na seznamu památek UNESCO, kdežto 
moravskotřebovský, přestože potenciál k tomu svého času měl, nikoliv. Bohužel se zdá, že podobně 
megalomanských nápadů přijde z Moravské Třebové v nejbližší době ještě několik. To, co se na 
zámku děje dnes jen odpovídá myšlence, která se v médiích objevila před několika měsíci a která, ač se 
to zdá neuvěřitelné, byla míněna vážně. Vedení města se nechalo slyšet, že v Moravské Třebové 
vyroste česká obdoba Disneylandu, pohádkové říše s muzeem, panoptikem, restaurací a hotelem. Až 
následně, v reakci na odmítavý postoj veřejnosti, od ní bylo alespoň navenek upuštěno. 
Moravskotřebovský zámek se však už tomuto Disneylandu pomalu ale jistě začíná podobat. 
Je smutné, že město s bohatou historií si dnes své minulosti neváží a vnímá ji jen jako něco, co je 
dobré proto, aby bylo vtěsnáno do ekonomických ukazatelů. S proklamativní koncepcí kultury, která 
je prezentována na internetových stránkách města, má tento přístup jen málo společného. Zdá se, že 
historie už v Moravské Třebové opravdu nikoho nezajímá. Je jen otázka, co si o tom myslí mlčící 
většina občanů města.“ 

Poznámka na závěr: portrétním medailonům citovaným v článku bylo poskytnuto místo mimo 
Golema, s ním se to opravdu nepodařilo. Ale laboratoř je zajímavou ukázkou, prohlídka určitě potěší 
hlavně děti a všichni jako bonus vychutnají pohled do krajiny z balkonu zámecké věže.   
 

Domácí zabijačka  

Zabijačkový festival se konal na nádvoří zámku již podruhé.  Návštěvnost nezklamala – jistě i 
z důvodu vydařeného kulturního programu. Hrál Kontakt, Bludověnka,  Ivo Jahelka a skvělý Fleret 
s vynikající Jarmilou Šulákovou. Pro děti byly připraveny dvě pohádky, vytrvalí návštěvníci měli 
možnost shlédnout laserovou show (pod záštitou DDM). Večer ukončila taneční zábava. 

Nechyběla ani soutěž jedlíků, pro které bylo připraveno deset kilogramů jitrnic. Estetická podívaná 
to prý nebyla, ale k lidové zábavě snad i toto patří. Vítězství patřilo borci mimo Moravskou 
Třebovou.  

Z tisku (Noviny Svitavska) k hodování vybírám:  

Před mísy zabijačkové pochoutky usedlo šest odvážlivců. Mezi nimi tři rekordmani. „Jezdím s 
kamarády po republice a zkoušíme různé soutěže. Jitrnice jsem na čas ještě nejedl. Mezi osobní 
rekordy patří sto dva párků za deset minut, dvě a půl kila šišek s mákem za deset minut nebo 
sedmdesát knedlíků za hodinu,“ říká Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky. Návštěvníci zámku 
ovšem viděli v akci také rodáka z Moravské Třebové Miroslava Helebranta, který je držitelem 
světového rekordu v pití syrových vajec. „Sto vajec jsem vypil za devět minut a čtyřicet vteřin. 
Žaludek mám zatím v pořádku,“ tvrdí Miroslav Helebrant. A co si dá k obědu? „Stravuji se v 
závodní jídelně, kde sním nejdříve čtyři porce polévky a teprve potom druhé jídlo. Kamarádi mi 
přihazují knedlíky,“ přiznává rekordman. 
Hvězdou soutěže se ovšem stal Kamil Hamerský z Víru na Vysočině. Během patnácti minut spořádal 
deset jitrnic. „Mým největším počinem je asi sto devadesát švestkových knedlíků za jednu hodinu,“ 
míní Kamil Hamerský. 
Pánové sice na jitrnice trochu trénovali, ale jedno jim jasně vadilo. „Jsou studené. Myslel jsem si, že 
jitrnice ohřejí. Doufal jsem, že jich sním více než kilo, ale takhle ne, jsou moc tuhé,“ vysvětlil 
Miroslav Helebrant. 
 

Hold vojákům z Napoleonských válek 

Milovníci regionálních dějin se sešli v květnovou sobotu  v muzeu v Moravské Třebové. Diskutovali 
o vojenských taženích, které se dotkly města. Nakonec odhalili pamětní desku francouzským 
vojákům, kteří zemřeli v Moravské Třebové v roce 1813.  „V parku u muzea stojí boží muka. Nikdo o 
nich nic nevěděl, proto jsme zapátrali v pramenech. Dozvěděli jsme se, že by tady měli být pochováni 
francouzští vojáci. Do města přišli po bitvě u Lipska 1813 jako zajatci. Žili v klášteře, kde se 
nacházel lazaret. U muzea je tedy zřejmě hromadný hrob,“ uvedl Miloslav Kužílek. 
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Projekt Město na dlani 
 

Projekt Město na dlani vychází z dokumentace městské památkové rezervace z roku 1994. Tehdejší 
studenti pořídili fotografickou dokumentaci nejvýznamnějších historických lokalit našeho města. 
 U zrodu stál středoškolský učitel Radko Martínek. Na jeho iniciativu navazuje nynější projekt.  
Skupina studentů z kvarty a sexty zachytila proměny města. Vyhledali podle prvotní dokumentace 
jednotlivé objekty a zaznamenali jejich současnou podobu.  Výsledkem jsou dvojice fotografií, které 
dokumentují proměny města. Snímky představili na výstavě ve dvoraně muzea.  
Poznámka kronikáře:  fotky se mi moc líbily, snad i proto, že právě v roce 1994 jsem se přistěhovala 
do Moravské Třebové a tak mi studenti umožnili i osobní zamyšlení, co vše se stalo v letech 1994 až 
2008  
 
 
Výtvarný svět na zámku 

Zájemci mohli shlédnout  v sobotu 24. května  ve výstavní síni na zámku zahájení přehlídky 
Výtvarný svět na zámku s přednáškou akademického sochaře Olbrama Zoubka. Již od 21. 5. 2008 
probíhaly na zámeckém nádvoří výtvarné dílny žáků a pedagogů.  

 

Moravskotřebovské arkády 

V soboru 24. 5. 2008 opravdu zámek ožil – konal se VIII. ročník festivalu sborového zpěvu. Zpěv 
ale nezazněl jen na zámku: v sobotu  v kapli Domova pro seniory vystoupil dětský pěvecký sbor 
Rolnička a komorní sbor Myšáci z Prahy. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v 15. 30 hodin obsadil 
Festival duchovní hudby, představilo se  12 pěveckých sborů. Sobotní program vyvrcholil na 
zámeckém nádvoří v 19. 30 hodin večerní festivalovou přehlídkou sedmi dětských sborů. V neděli 25. 
května ve 13 hodin zakončí program na nádvoří odpolední festivalová přehlídka 15 pěveckých sborů. 

 
Divadlo 
 
nezklamalo, v květnové nabídce byla komedie Mrchy aneb řekni mi pravdu o své lásce, intimní 
divadlo Bláhové Dáši v režii Michaely Žantovské. 
 
 

Sport 
 
 

Dětřichovský memoriál 
 

jako vzpomínka na oběti druhé světové války se uskutečnil 8. května, a to už jeho  33. ročník. 
Tentokrát akci zahájili sportovci minutou ticha za Emila Burdu, atleta z Moravské Třebové, který 
ve středu zemřel. Běžci vybíhají od památníku za vesnicí a jejich cílem je náměstí v Moravské 
Třebové. I letos na ně po celé trase čekali lidé, aby je podpořili potleskem. Nejstarším účastníkem 
memoriálu byl taneční mistr Alosi Bílek. Přestože doběhl mezi posledními, sklidil největší aplaus. V 
Dětřichově stával za války koncentrační tábor pro ženy. Starostové Moravské Třebové Josef Ošťádal 
a  Dětřichova Jiří Kvapil   uctili jejich památku a položili na pomník velké kytice. - Souběžně od  
osmé hodiny ráno probíhal  na moravskotřebovském  náměstí také  26.ročník malého Dětřichovského 
memoriálu. V jeho rámci děti  obkroužily několikrát centrum města, aby přesvědčily diváky o svých 
atletických perspektivách.  

 

Sportovní hry mateřských škol se s velkým úspěchem konaly na hřišti  na  II. základní školy 
(Palackého) ve čtvrtek 29. května  
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Dějištěm 15. ročníku plachtařského MČR ve dnech 26. května – 6. června se stalo letiště ve Starém 
Městě 

  

Květen letem světem 
 
Počasí v květnu v roce 2008 bylo zpočátku proměnlivé, příjemné polojasno, teplo o víkendu 3.,4, 
v pondělí 5.  zamračeno, déšť. Prodloužený víkend  ve dnech  8. – 10. 5. nás potěšil  krásným teplým 
počasím, polojasno až jasno, jaro trvá i 12 – 15.5. Letos se prý ledoví muži jmenují Ivo a Zbyšek a 
jejich kuchařka je Monika. Jinými slovy – výrazné ochlazení a déšť až ve dnech 19 - 21.5., ale bez 
ranních mrazů. 
 
I letos patřil  zámek v první májový den ČSSD,  KSČM pozvala svoje příznivce tradičně do Sušic. 
 
Technické služby připravují v týdnu od 19.5. retardér před muzeem. Má vyřešit zejména problém: 
přechod strávníků z gymnázia do jídelny v areálu kláštera. Už v měsíci květnu nastaly pochybnosti 
– retardér je vybudován jako mírné zvýšení, popravdě „otužilí“ řidiči jej neberou možná vážně. 
Zazněla mnohá odůvodnění, (na nehotový retardér najela těžká vozidla, retardér je v pořádku 
s přihlédnutím na budovu kláštera v blízkosti, špatný projekt, špatná práce…), ale měsíce plynou 
beze změny a zvykáme si.  
  

Hřebečský tunel je opět uzavřen. Plánovaná uzavírka bude pravděpodobně trvat od pondělí 19. 
května až do čtvrtka 22. května. Objízdná trasa vede jako obvykle po staré silnici. Probíhá údržba 
tunelu, ale pracovníci údržbové firmy sledují také praskliny v tunelu, které se začaly objevovat po 
stěnách celého tubusu.  Specializovaná firma osadila na trhliny v tunelu deformometrické body. „Na 
nich budeme sledovat, jestli se praskliny dále rozevírají. Vada může souviset se sesuvem před 
několika lety, ale také nemusí, protože trhliny jsou po celé délce tunelu, “ potvrdil Luděk Záleský, 
odpovědný řešitel firmy Inset Brno, která pracuje pro projektanta. Ten následně rozhodne o případné 
opravě tunelu. 

Do partnerského Staufenbergu odjela včera 20. května na pár dní městská delegace. 
Moravskotřebovští mimo jiné domluví s kolegy zářijovou návštěvu na tradičních Dnech česko–
německého porozumění.  

Mladějov  

Turistická sezona v průmyslovém muzeu a na úzkorozchodné železnici je v plném proudu a to od 
zahájení v sobotu 24. května. V sobotu tu posvětili nový prapor a odjezdovou čekárnu. Areál v 
Mladějově ale čekají ještě další novinky. Očekáváme, že se muzeum stane v příštích letech výraznou 
atraktivitou Pardubického kraje. 
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Červen  2008 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Nová sanitka 
 

Dobrá věc se podařila a od 2. června je k dispozici pro  region tolik očekávaná nová sanitka. 
Moravská Třebová se tak stala prvním městem v kraji, kde doprovodnou sanitku dostali. Slavnostní 
křest proběhl ve čtvrtek 5. června ve 14 hodin na nám. T. G. Masaryka. Zájemci – a nebylo jich málo 
– si mohli prohlédnout nové osobní auto Škoda Octavia Combi s plnou výbavou jako ve velké sanitce. 
Sanitku očekávali nejdříve ve Vysokém Mýtě, ale kraj zvážil mimo jiné skutečnost, že Olomouc ani 
Brno nejsou nakloněny ke spolupráci v této oblasti.  Osobní automobil nemá lehátko a na dvě sanitky 
zůstane jeden lékař. V takzvané malé sanitce totiž bude jezdit lékař a záchranář, zatímco ve velké 
jenom řidič a záchranář. Rozhodnutí, kam jaké vozidlo pojede, bude na úsudku kvalifikované 
zdravotní sestry. Starosta města vyjádřil i tak poděkování s tím, že nové doprovodné vozidlo snad 
splní očekávání občanů. 
 

 
Návštěva hejtmana  
 
Hejtman Pardubického kraje Ivo Toman navštívil Moravskou Třebovou. Na radnici ho v pondělí 9. 
června přivítal starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty Milošem Izákem a Václavem 
Mačátem a s radním Milanem Stejným. Po krátkém jednání s vedením města o problematice 
nezaměstnanosti v Pardubickém kraji a dalších plánech úspěšného rozvoje Moravské Třebové 
navštívil hejtman sportovní areál Slovanu.  Odpoledne strávil hejtman prohlídkou výrobního závodu 
firmy Rehau. Na programu byla také prohlídka  historického jádra města a renesančního zámku. 
Svoji návštěvu zakončil ve tři hodiny zahájením řádného zasedání zastupitelstva města 9. června. 
 
 

Nové zastávky autobusů ve městě 
 
S účinností nového jízdního řádu ČSAD byly od 15. 6. 2008 zkušebně zavedeny v Moravské Třebové 
tři nové obousměrné autobusové zastávky na stávajících tratích. Zastávky lze najít  na ulicích 
Svitavská u křižovatky s Jiráskovou ulicí a benzínkou, na ulici Brněnská u Lidlu a na ulici 
Lanškrounská u Abneru. Jízdné činí  kolem 8,– Kč. Jedná se o sedm dopravních spojů. Prozatímní 
stav byl konzultován mezi městem a provozovatelem autobusové dopravy a nejedná se o městskou 
hromadnou dopravu, ale rozšíření zastávek u stávajících linek. Město v této etapě na autobusovou 
dopravu nedoplácí. Jak se dobrá myšlenka bude rozvíjet dál, ukáže čas. 
 
 
 

Vrcholí přípravy na prodej bytů z majetku města Moravská Třebová 
 
Moravskotřebovští zastupitelé schválili na zastupitelstvu města uzavření mandátní smlouvy s 
vítězem otevřeného zadávajícího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Prodej bytů města Moravská 
Třebová“ – firmou ISA CONSULT s.r.o.  Společnost se zavázala k zajištění prodeje bytových domů, 
bytů a nebytových prostor, které jsou v majetku Města Moravská Třebová, a to za podmínek 
uvedených ve schválené Směrnici zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla 
pro prodej bytových domů a jednotek. Odměna pro ISA CONSULT činí 4,6 procent. Procento je 
stanoveno z prodejní ceny skutečně prodaných bytových domů, bytů a nebytových prostor. K takto 
sjednané odměně bude připočítáno ještě DPH. Podle uzavřené mandátní smlouvy  se prodej všech 
domů a bytů v majetku města zrealizuje do 31. 12. 2009. Prodávat by se mělo kolem čtyři sta bytů ve 
vlastnictví města. O postupu při prodeji rámcově informovala vedoucí odboru majetku Viera 
Mazalová: „Každý nájemník tohoto bytu nebo domu bude obeslán a informován o záměru prodeje. 
Nabídka prodeje, kterou nájemce dostane bude obsahovat nabídku ke koupi domu a příslušných 
pozemků, Směrnici zastupitelstva města Moravská Třebová, kterou se stanoví pravidla pro prodej 
bytových domů a jednotek, popis prodávaného domu, cenu domu, včetně ceny zastavěného pozemku a 
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případných pozemků tvořících jeden funkční celek s prodávaným domem a způsob jejího výpočtu.“ 
Prodávat se nebudou byty a domy, které byly vystavěny za pomocí dotačních titulů. V těchto 
případech se město zavázalo smlouvou k ponechání objektů v majetku města obvykle na dobu 20 let 
od doby výstavby.  V majetku města zůstane i 179 bytových jednotek v historickém centru města, tj. 
nám. T. G. Masaryka, ul. Bránská a ul. Svitavská. Dále jsou ponechány objekty na ul. Školní. Jedná 
se o byty velikosti 1+1, kde v současné době bydlí starší obyvatelé a dále jsou tyto objekty využívány 
pro přidělování bytů mladým párům, které zakládají rodinu. Prodej se nedotkne ani objektu na ul. 
Farní č.o. 1 a Boršova č. p. 73. 

Prodejní cena bytového domu je tvořena součtem cen jednotlivých bytů. Cena bytu (jednotky) vychází 
z jednotkové ceny podle tabulky x podlahové plochy bytu x koeficientu stáří domu (případně doba od 
poslední celkové rekonstrukce domu) x koeficientu konstrukce domu x koeficientu zhodnocení. 
K prodejní ceně jednotky, v níž je zahrnuta i cena spoluvlastnického podílu ke společným prostorám 
domu se připočte cena poměrné části pozemku dle velikosti spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu. Občané se již informují na okolnosti prodeje, na stránkách kroniky se k prodeji domů a 
bytů jistě vrátíme. 

 

Nová pravidla pro pohyb psů 

Zastupitelstvo města Moravské Třebové na svém zasedání dne 9.6.2008 schválilo obecně závaznou 
vyhlášku města, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tímto právním 
předpisem města jsou vymezeny části města, kde je pohyb psů možný pouze na vodítku. V centru 
města se jedná konkrétně o náměstí T. G. Masaryka, ulici Bránskou, Cihlářovu, Cechovní, Čs. 
armády, Farní, Hvězdní, Kostelní náměstí, ulici Krátkou, Marxovu, Piaristickou, Pivovarskou, 
Poštovní, Rybní náměstí, ulici Starou, Tichou, Zámeckou, Ztracenou a náměstí Zámecké včetně 
areálu zámku. Vyhláška se dotkne i lokality sídliště „západní“, konkrétně jde o ulici Západní, Školní, 
Palackého, B. Němcové, Jiráskovu, Sportovní, Holandskou a Hřebečskou. Do třetice je třeba mít psa 
na vodítku při cestě po ulicích Brněnské, Gorazdově, Jevíčské, Komenského, Olomoucké, 
Lanškrounské a ulici Svitavské, k níž neodmyslitelně patří prostor parku u muzea. Těmito pravidly 
se musí řídit fyzická osoba, která má psa na uvedených veřejných prostranstvích pod kontrolou či 
dohledem, tedy chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba. Porušení obecně závazné vyhlášky 
znamená spáchání přestupku podle ust. § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů. Jedná se totiž o přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy. Za 
takový přestupek lze pak uložit ve správním řízení pokutu do 30.000,- Kč. 

 

Peníze z Bruselu 

Také na Svitavsku  se města snažila získat  peníze z Evropské unie. V pondělí 30. června 2008 se 
konalo 10. zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod, které posvětilo schválení dotace pro 
projekty do oblasti rozvoje měst, venkova a cestovního ruchu. V Litomyšli se tak dočkají po letech 
krytého bazénu, ve Svitavách nového sportovního stadionu a kavárny Oskara Schindlera.  Miliony 
korun získala také společnost Mega Promotion majitelů Story Design, která postaví v Litomyšli 
luxusní hotel Aplaus.  

V Moravské Třebové evropské finance podpoří projekt důlních stezek na Hřebči. Cílem města je 
zvýšit turistické atraktivity geologicky významného území. Celková cena projektu je přes jedenáct 
milionů korun, z toho dotační prostředky činí deset milionů. S pracemi se začne v listopadu tohoto 
roku.  

Bohužel město v prvním kole neuspělo s žádostí o dotaci na zimní stadion, jenž je roky prioritou 
města, více viz březnový zápis do kroniky,  avšak není všem dnům (a výběrovým řízením) konec. 

Vedení města dále zvažuje, zda do příští výzvy přihlásit také projekt na zatraktivnění zámku a 
zámeckých zahrad, jehož rozpočet je necelých 20 milionů korun.  
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Městský úřad v červnu 
 

Nový systém výplaty dávek 
 
Město Moravská Třebová od 1. června 2008 spustilo nový systém výplaty dávek pomoci v hmotné 
nouzi, jenž má lidi motivovat k tomu, aby lépe hospodařili s penězi, a to výplatu dávek pomoci v 
hmotné nouzi zčásti formou poukázek. Poukázky budou sloužit k úhradě potravin a základních 
hygienických potřeb a budou tak přispívat k cílenému využití sociálních dávek. Touto změnou chce 
úřad motivovat lidi závislé na sociálních dávkách k aktivnímu chování, aby si nezvykali zůstávat 
v sociální síti různých podpor a příplatků a práci si začali sami aktivně hledat. Měli by se sami 
snažit vymanit z „pasti“ sociální podpory, která jim však mnohdy vyhovuje. Poukázky mají dostávat 
nejen jednotlivci dlouhodobě nezaměstnaní, kteří je utrácejí jak nemají, například za alkohol, cigarety 
nebo je vhazují do automatů, ale i rodiny s dětmi, které žijí dlouhodobě ze sociálních dávek a 
neprojevují zájem o změnu své situace. Cílem je také zabránění zneužívání peněz od státu. Tento 
systém dále pomůže sociálním pracovnicím lépe pracovat s příjemci sociálních dávek. Budou se snažit 
pomáhat klientům, kteří mají problém s dávkami vyjít, vytvořit systém, jak si na celý měsíc poukázky 
rozdělit. Každý klient, který obdrží tyto poukázky bude seznámen s tím, k jaké úhradě je možno tyto 
poukázky použít a zároveň i se sítí smluvních prodejen, kde je bude moci uplatnit. V současné době 
se bude jednat zhruba o každého pátého příjemce dávky hmotné nouze. Do budoucna se však počítá 
s tím, že to bude zhruba polovina těch, kteří tyto dávky pobírají. 
 
  
   

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2008 
 
 je celonárodní protidrogový projekt, který pořádá občanské sdružení  Řekni ne drogám – řekni ano 
životu. Svým rozsahem a intenzitou se jedná o největší pravidelnou protidrogovou kampaň spojenou 
se sportem.     
Slavnostní zahájení VI. ročníku Cyklo-běhu proběhlo  v Českých Budějovicích v pondělí 16. června 
2008, akce byla zakončena v Praze v pátek 27. června 2008. V průběhu měsíce června se zapojila i 
Moravská Třebová. 23. června byli propagátoři akce přijati na radnici, následně se uskutečnila 
přednáška pro odbornou veřejnost v zasedací místnosti na ul. Olomoucké a běh byl podpořen letáky, 
které byly ve městě předem k dispozici. Myšlenka dobrá, účast (zejména na přednášce) o dost horší. 
Uvidíme, co přinesou další ročníky akce. Je na místě podotknout, že Moravská Třebová už nepatří 
mezi města s mizivou kriminalitou a také drogy zde nejsou neznámé… 

  

Ze zasedání rady města 
 

V červnu se rada sešla častěji, než bylo v plánu – tedy ne jen 30.6. podle původního rozpisu. Již 2. 
června byla na programu zasedání  výběrová řízení a přidělení bytů. Radní vyjádřili usnesením 
nesouhlas s navrženou variantou přivaděče od R 35 v místě místní části Sušice na komunikaci 
II/365. Den poté, 3.6., radní projednali nezbytné záležitosti výběrového řízení. Následně 9.6.  
doporučili zastupitelstvu odkup bývalého hotelu Slavia na náměstí.  Dne 30.6. proběhlo klasické 
jednání rady města, projednána byla problematika výběrových řízení, rada schvalovala nájmy a 
doporučovala zastupitelům prodeje nemovitého majetku města.  V několika případech radní schválili 
výpověď nájmu bytů, zásadním důvodem byla skutečnost, že nájemníci neplatili řádně nájemné. 
Schváleny byly také záměry prodeje bytů a domů – první krok k tomu, aby prodej těchto mohl být 
zahájen. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Jednání zastupitelstva města se konalo 9.6.2008. Byl schválen závěrečný účet města. Zastupitelstvo 
také schválilo uzavření mandátní smlouvy se společnosti ISA CONSULT s.r.o., tj. firmou, která má 
realizovat prodej bytů, domů a nebytových prostor z majetku města. Po krátké diskusi byla schválena 
investiční dotace Nemocnici ve Svitavách ve výši 800 000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo novou 
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obecně závaznou vyhlášku, která reguluje pohyb psů ve městě. Projednalo také doporučený odkup 
hotelu Slavia, ale usnesení k tomuto kroku nebylo přijato. V praxi to znamená, že město hotel 
nekoupí. 
 

 
Kultura 
  

Fotofestival 2008 – devátý ročník 

Pořadatel devátého ročníku festivalu Rudolf Zukal si záměrně vybral téma ženy. „Chtěl jsem, aby se 
v Moravské Třebové poprvé představil Jan Šibík. Téma bylo zvolené kvůli němu“, uvedl Zukal. 
Fotografové a fotokluby se představili na celkem 16 výstavách v různých částech města.   Aby 
fotografové nebyli svázaní jedním tématem, měli možnost nabídnout  i obrázky jiného zaměření. A 
tak například Roman Soumar z Mnichova nabídl  obrázky z Indie, mužskému aktu se věnovala s 
pomocí názorných diapozitivů I. Armutidisová, krajinu ze severních a středních Čech představil Jiří 
Mlejnek z Moravské Chrastové. Fotoklub Černá slunečnice z Prahy v Třebové zase vystavil poetická 
zátiší v krajině.   

Své fotografie mohli přinést i návštěvníci a zasoutěžit si v takzvaném Salonu na šňůrách v parku u 
muzea. 

 
Letní slavnosti 
 
V sobotu 28. června 2008  potěšily občany města letní slavnosti – původně zvané oslavy 751. výročí 
založení města Moravská Třebová. Slavnosti byly zahájeny  ve 13. hodin na nám. T. G. Masaryka 
vystoupením moravskotřebovského swingového orchestru Františka Zeleného. Následoval hudebně 
zábavný pořad pro děti Dobří bobři, ukázky zájmových kroužků DDM Moravská Třebová, 
například  mažoretky, břišní tanečnice, taneční škola pana Bílka a další. Večerní program začal  
v 16.00 hodin a avizováno bylo vystoupení  zpěváka Petra Bendeho, skupiny Těžkej Pokondr, 
Michala Hrůzy se skupinou Hrůzy. V zájmu předložení přesných informací přiznávám, že tomu tak 
úplně nebylo a ne všichni účinkující se dostavili podle očekávání, na druhé straně mě potěšily dvě 
dvojice – ABBA revival. Slavnostní večer zakončila ohňová show Sanny – Sandry Bartošové.  
V odpoledních a večerních hodinách už bylo náměstí plné a publikum bylo vděčné. I proto se vedení 
města přiklání k názoru opakovat letní slavnosti každý rok. A byl by to dobrý nápad – i když 
kulturní program nedosahoval úrovně oslav 750. výročí města (jistě v neposlední řadě z finančních 
důvodů), lidé byli spokojení.  
 
 

Sport 
 

Cyklistka  
 
14. června se uskutečnil 3. závod seriálu Cykloman – 2008. (Městské Gross country) 
 
Box 
 
Juniorský mezinárodní turnaj  - 12. ročník Memoriálu Františka Helebranda proběhl ve dnech 27. až 
29. června v Městském muzeu v Moravské Třebové. 
 
28. červen je dnem fotbalu – XIIV. Ročník Fernet stock Tours 2008 a Pohár  UNITOPu. 
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Červen  letem světem 
 

Asi šedesátiletý řidič způsobil zranění při dopravní nehodě ve středu před polednem na silnici druhé 
třídy v Moravské Třebové. Mladá žena přecházela po přechodu pro chodce, ale 61letý řidič s vozem 
Opel Corsa ze Skutče  pozdě zareagoval. Žena  utrpěla lehké zranění.  

 Počasí v červnu bylo opravdu „letní“, zpočátku tepla, později meteorology  avizované ochlazení asi 
v polovině měsíce, 11. června i  průtrž mračen a bouřka a to na Svitavsku  i v Moravské Třebové, kdy 
došlo i ke krátkému  výpadku elektřiny. Ještě horší situace nastala 25. června - průtrž mračen, 
v podvečer včetně vichru, ráno polámané větvě, rozlomený javor na Svitavské. Špatné počasí se 
neomezilo na Moravskou Třebovou - bez proudu byli několik hodin ve Svitavách, až do dalšího dne 
dopoledne v části Litomyšle. Ve Svitavách dokonce došlo k tragédii,  úmrtí ženy, kterou padající 
větev ji zastihla, když se spolu s několika dalšími chodci běžela ukrýt do restaurace. Zraněním 
podlehla. 

Festival Smetanova Litomyšl ukončilo řádění živlů. 

(z regionálního tisku) 

Přírodní živel koncem června postihl svitavský okres. Mezi nejvíce postižené oblasti patří 
Litomyšlsko a Poličsko. Kalamitní stav ochromil dopravu. Vytrhané sloupy elektrického vedení 
přerušily dodávku energie. Lidé v Litomyšli zůstali i ve čtvrtek ráno stále bez proudu. V padesátileté 
historii takovou kalamitu festival nezažil. „Po obloze se valily obrovské černé mraky. Tušili jsme, že 
přijde něco hrozného,“ přirovnal zážitek ze středečního večera ke katastrofickému filmu Jaroslav 
Sodomka, který se stará o bezproblémové parkování vozidel návštěvníků nejen výroční Smetanovy 
Litomyšle. Zklamaní byli všichni, kteří přijeli na Bernsteinovu Kadiš, protože druhá půlka měla být 
vyvrcholením koncertu. Tři Japonky vyhnal déšť, stejně jako stovky dalších návštěvníků. Lidé, 
kterým vichr poškodil automobily, zavalili dotazy organizační štáb Smetanovy Litomyšle. Pořadatelé 
Smetanovy Litomyšle svolali okamžitě krizový štáb. Nic podobného dosud v Litomyšli při konání 
festivalu nezaznamenali.  Při té hrůze byla příroda s načasováním poněkud milosrdná. Kdyby řádění 
živlů nastalo o pět minut dřív než začala přestávka, tak by  zastihlo návštěvníky na otevřeném 
nádvoří.  Vítr byl tak silný, že kácel nejen cedule, ale povalil i  lidi. 
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Červenec 2008 
 
 

Události ve městě 
 
 

Rehau se rozrůstá 
 
Až sto třicet uchazečů najde práci ve výrobním závodě firmy Rehau v Moravské Třebové - 
Linharticích. Výrobce automobilových doplňků rozšířil výrobní prostory, které slavnostně otevřel   4. 
července. Rakouská společnost investovala do výstavby nové haly, kantýny a sociálního zařízení pro 
zaměstnance přes tři sta třicet milionů korun. Zahájení se zúčastnil starosta města Josef Ošťádal 
společně s místostarosty a radními Moravské Třebové. Pozvání přijal mimo jiné i hejtman 
Pardubického kraje Ivo Toman a poslanec Radko Martínek. Symbolické přestřižení pásky se 
nekonalo. Místo toho zástupce vedení firmy Rehau zkompletoval první spoiler na automobil Ford 
Fiesta. 
 

Nové parkoviště pod zámkem 

Najít volné místo na parkování pro automobil nebo zájezdový autobus byl ve městě stále větší 
problém. Proto bylo rozhodnuto vybudovat nové záchytné parkoviště pod zámkem, které bude 
prioritně sloužit návštěvníkům zámku. Dobrá věc se tentokrát podařila včas a parkoviště za cca 
čtyři miliony korun bylo slavnostně otevřeno 23. července 2008, tedy ještě v turistické sezóně. 
Vzniklo stání pro 33 osobních vozidel a tři autobusy.  Povrch ploch pro stání osobních vozidel je ze 
zámkové dlažby, autobusy lze odstavit  na asfaltové ploše. Parkoviště je zpoplatněné za minimální 
sazbu pět korun na hodinu. V dalších letech lze počet stání navýšit, prostory se najdou – zato peníze 
v letošním roce chyběly. 

 
Přívalový déšť v červenci 

Občané města byly vyzváni ke spolupráci s městem. Ti, jejichž sklepy byly zaplaveny během 
přívalových dešťů 7. 7. 2008, měli tuto skutečnost oznámit  tiskové mluvčí města. Nastala totiž  
potřeba zmapovat problematické úseky kanalizace v Moravské Třebové. Cílem je zjištěné údaje 
projednat  s provozovatelem kanalizační sítě firmou VHOS, tak aby v budoucnu k podobným 
případům již nedocházelo.  

 
Noční prohlídky zámku 

Ticho, svit loučí a napětí  si  mohli v každou sobotu od 5. července vychutnat při speciální noční 
prohlídce návštěvníci moravskotřebovského zámku. Průvodci v dobových kostýmech přivítali  
odvážlivce s loučí v ruce a provedli je po tajemných zákoutích renesančního zámku.  Úspěch - měřeno 
počtem zájemců – byl mimořádný. 

 
 

Městský úřad v červenci 
 
 

E-pasy na chvilku zklamaly? 
 
Na internetových stránkách jistě ne jen našeho města se omluvil ředitel odboru realizace projektů 
eGoverment. Omluvil se všem klientům, kteří si 10. 7. 2008 přišli na Městský úřad v Moravské 
Třebové vyřídit žádost o ePas, a nebylo jim vyhověno. Důvodem byl výpadek centrálního systému 
ePasů (systém CDBP). Jednalo se v konečném důsledku o jedno z nejvážnějších narušení chodu 
systému od jeho spuštění v září roku 2006. Z podrobně zpracované zprávy od dodavatele zájemci 
vyčetli: z důvodů dosud ne přesně definované dílčí chyby v aplikaci MVCA (MVCA je jedna malá 
součást celého projektu CDBP, spravující elektronické certifikáty) došlo postupným nárůstem log 
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záznamů (poprvé po cca dvou letech provozu) k zaplnění alokovaného databázového prostoru a cca 
v 08.33 systém selhal. Při řešení tohoto nepříliš závažného problému došlo na straně databáze 
Informix k dosud nepopsaným komplikacím (nedefinovaný stav), díky kterým se řešení protáhlo na 
několik hodin (i přes účast specialistů na databáze Informix již od 09.30). Upozornění na blížící se 
problém (přeplnění databáze) prostřednictvím Tivoli monitoring systému také selhalo, důvod je 
v šetření. Systém byl plně obnoven ve 12.50 (registrovány první žádosti obcí). Celková doba výpadku 
byla 4h 17min, tím došlo k porušení smlouvy o servisní podpoře (SLA, kde je definován maximální 
možný výpadek systému do max 4 hodin). Záležitost tedy ještě bude řešena s poskytovatelem služby. 
Jde o izolovaný incident způsobený konkrétní technickou chybou aplikace, umocněný následně 
nedefinovaným stavem databáze Informix. Opakování v nejbližší době nehrozí, navržená opatření 
chybu dlouhodobě řeší.  
 

 

Ze zasedání rady města 
 

Radní města se sešli na jednání 21. července a schválili pronájmy, záměry pronájmů a prodejů 
nemovitostí města. Na programu byly  záležitosti veřejných zakázek, realizovaných městem.  
Schváleno bylo nařízení č. 2/2008, podstatou kterého bylo zejména zpoplatnění parkování pod 
zámkem. Rada projednala varianty prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů a  zabývala se 
návrhy developerských firem, které mají zájem o výstavbu bytového domu a (častěji) obchodního 
střediska. 
 

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

 
Kultura 
 

Bramborák  
 
se stal kulturní událostí letošního července. Mohu potvrdit, že atmosféra byla výborná, překvapila 
mne účast „mladých všech generací“ – tedy i mládeže, která jistě nepřišla s trochou nostalgie jako my 
starší. Krátce po události mne zaujal pěkný článek Terezy Holanové – donedávna děvčátka, které 
udivovalo pěknou recitací a zpěvem, dnes studentky, která suduje v Praze, ale k Moravské Třebové 
patří. Článek ve Svitavsku se jí podařil a nebyl první ani poslední, takže cituji: 

„První Bramborák se slavil před čtvrt stoletím 

Stejně jako vloni se na Bramborák vypravila řada místních i přespolních nadšenců. Nechyběli 
pamětníci, kteří zavzpomínali na někdejší, stejnojmenný festival. Ten se ve městě pravidelně pořádal 
od roku 1983. Po deseti letech byl zrušen a k jeho „zmrtvýchvstání“ došlo až minulé léto, po 
patnáctileté pomlce. Kdy a jak se objevila myšlenka na oživení tohoto hudebního svátku? „Vyvolali ji 
vlastně spoluobčané, kteří vzpomínali, jak jim tu bylo kdysi fajn…,“ vysvětlil hlavní organizátor, 
Peter Kopunecz. Vzápětí však dodal: „A dneska? Nevidím tu ani polovinu těch, kteří po obnovení 
volali…“. Festival se pokusil navázat v podobném duchu, v jakém probíhal kdysi, přesto je však 
několikaletý odstup znát. „V žádném případě nechceme kopírovat tehdejší Bramborák. Snažíme se 
hlavně o to, aby byl atraktivní pro současné posluchače,“ uvedl Kopunecz. „Čím se festival liší od 
toho původního? Kdysi probíhal hlavně ve folkovém duchu, vystupovalo tu více písničkářů, 
například Jarek Nohavica nebo Karel Plíhal,“ zamyslel se Jaroslav Mikeš z Proč ne bandu. Kromě 
dlouholetých příznivců dorazilo i mnoho těch, kteří se o akci doslechli teprve nedávno. Našli se i 
takoví, kterým folk a country v běžném životě nic neříkají. Přesto přišli. Proč? Bramborák 
neznamená pouze zmiňovanou hudbu. Kromě kvalitních písniček jej symbolizují letní pohoda, 
odpočinek, zábava a samozřejmě chutné a křupavé bramboráčky, které byly po celý den k zakoupení. 

Návštěvníkům se představilo celkem jedenáct interpretů. Na rozdíl od předchozího roku, kdy se na 
pódiu střídaly výhradně kapely, zavítali na festival i sólisté, písničkáři. Slavnost zahájila pardubická 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3937353a363940373e413e3d333d393c2235293636383d38223738403a35412240373a3f3c3d2a38373725717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80272237352b3e4228353639352a3639372541343a393c37403d3a383e223e3c383c34343e2c392a392136343131
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kapela Pidilidi, jež si svými melodickými songy získala posluchače již loni. Frontman Píďa se pokusil 
shrnout přednosti Bramboráku několika slovy: „Překvapilo nás, jaká tu vládne domácká atmosféra. 
Je zde dobré zázemí, pohodlí, zkrátka jako u maminky.“ 

Nejvíce návštěvníků dorazilo kvůli hudbě písničkářů Pavla Dobeše a trampského barda Wabiho 
Daňka. Oba předvedli profesionální výkony a svým projevem publikum zcela strhli. Známé pecky 
jako Jarmila či Montgomery s nimi zpívala většina přítomných. Přestože Pavel Dobeš podle svých 
slov podobné festivaly nevyhledává a spíše se jim vyhýbá, vystoupení na moravskotřebovském zámku 
si patřičně užil. Zato autor Rosy na kolejích si tu připadal jako doma. „Bramboráku jsem se účastnil 
už dřív, byla to vždy moc příjemná záležitost. Vzpomínám, že i Vladimíru Mertovi se tu líbilo, 
protože býval překvapivě vstřícnej a hrál písně, který normálně nehrával.“ 

K dalším zpěvákům, kteří oslovili vtipnými a přemýšlivými texty, se zařadil Slávek Janoušek z 
nedalekého Ústí nad Orlicí. Posluchači si na něj počkali navzdory tomu, že neplánovaně vystoupil o 
hodinu později. Pavel Dobeš si totiž omylem naložil do auta jeho kytaru a odjel. Dále se představili 
držitelé ceny Anděl, trio Žamboši, sólista Pavel Procházka, který zaujal hlavně mnohoznačnými 
písněmi, z nichž nejvíce provokovala ta úvodní s refrénem „Já píchám, já kouřím…“. Hudebník 
prozradil, že si na Bramboráku odbyl svoji festivalovou premiéru. Známými songy a vynikajícími 
instrumentálními výkony si publikum získala i skupina Poutníci. Obzvláště se jim povedlo 
Mozartovo Rondo Alla Turca v úpravě pro čtyři strunné nástroje. 

Moravskotřebovské country reprezentovala jediná kapela, a to místní Proč ne band. Přestože 
vystoupili až po půlnoci, jejich příznivci na zámku vydrželi, aby je podpořili. Band vsadil na své 
osvědčené písně, dle slov banjisty Josefa Žilky však nechyběly ani zatím neznámé kousky. „Máme 
něco nového a smícháme to s tím, co už všichni znaj. Jde nám především o to, zabavit lidi“. 
Příchozím též zahrály brněnský soubor Kamelot a skupina Pouta. Nechyběli ani šumperští My. Ti 
stejně jako minule obstarali večerní program. 

Někteří hudebníci ladili svá vystoupení optimisticky či ironicky, jiné písně vyvolávaly melancholii. 
Jak se umělci svěřili, inspiraci pro nové texty lze nacházet prakticky všude. Wabi Daněk ji získává 
např. na kole při štacích mezi hospodami, Roman Horký z Kamelotu u moře. „Největším zdrojem 
nápadů je pro mne klid. Čím méně problémů, tím lépe se mi píše,“ řekl na vysvětlenou. „Text považuji 
za nejdůležitější věc na písni vůbec,“ dodal Jan Žamboch, vzápětí si však posteskl: „Bohužel 
vznikají pomalu a těžko…“ „Píšu o všedním životě, surově, bez kudrlinek, tak, jak to je a jak to 
cítím,“ doplnil Pavel Procházka. 

Kromě ozvučení, s nímž byly čas od času problémy, si hosté nestěžovali vůbec na nic. Pochvalovali si 
profesionální úroveň festivalu, který se dá podle nich srovnat s jakoukoliv velkou akcí, na nichž jsou 
zvyklí koncertovat. Pokud právě nehráli, korzovali mezi diváky, kterých se na nádvoří v průběhu 
fesťáku tísnilo stále více. „Je to výborné, že tahle věc ve městě žije,“ řekl spokojeně jeden z příchozích. 
Spokojeně působili i organizátoři, kteří toho oproti nultému ročníku moc měnit nemuseli. „Letos je tu 
více míst k sezení. Na další ročníky je však zřejmě budeme muset dále přidávat,“ upřesnil P. 
Kopunecz, který zároveň „slíbil“, že růst by měla i úroveň vystupujících.“ 
  

Sport 
 

Koloběh 19.-20. červenec 2008 

Evropský pohár v koloběhu II. kolo a 4. kolo Kostka kolobky  ROLLO LIGY ČR 2008 se 
uskutečnilo v červenci  pod záštitou starosty města Josefa Ošťádala.  Mohli jsme se dozvědět, že přes 
30 let se utkávají v naší republice borci v nejvyšší koloběžkové soutěži ROLLO LIZE, již přes deset 
let má Český svaz koloběhu právně relevantní formu sportovního svazu. Česká koloběžková 
reprezentace dosahuje pravidelně výjimečných úspěchů na světových akcích. Součástí závodu byly 
následně v neděli koloběžkové závody děti. 

 

 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3937353a363940373e413e3d333d393c2235293636383d38223738403a35412240373a3f3c3d2a39343f25717877783e35387c7b7a336b7678716e7278756a6e73346783263522372c36373d3e283733363e253a3a332b3c3d39353634373f3e42353a35223c42383c3d272226372136373530
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3937353a363940373e413e3d333d393c2235293636383d38223738403a35412240373a3f3c3d2a383c3d25717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80337668687168366e727c6e7d7b33736f722c36223c27373e3e342636363739283739342b3a3d3d3e3d3d373d3a40413a37383a3e3f3e372a362c372138313838
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3937353a363940373e413e3d333d393c2235293636383d38223738403a35412240373a3f3c3d2a373a3725717877783e35387c7b7a337e7374746a6f657337688129354133273e22393d273937353728343d322c223738373d413d3635363d3f403a36223d3c402839293a2136343337
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=3c3937353a363940373e413e3d333d393c2235293636383d38223738403a35412240373a3f3c3d2a39373925717877783e35387265676e6b763768803227223a362a37393a22273935393527393f352a3c383a37413a3941343c41393d393c413d39372935273e2135383531
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Moravskotřebovský cyklomaratón 

Tradiční a populární cyklistický maratón po krásném okolí Moravské Třebové se konal pod záštitou 
hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana a starosty města Moravská Třebová Josefa Ošťádal 
v pátek a v  sobotu 18., 19. 7. 2008. Hlavním pořadatelem jako obvykle BREDY s.r.o., Moravská 
Třebová.  

 
Červenec letem světem 
 
Počasí v červenci 2008 slibovalo zpočátku léto - všimla jsem si, že skauti měli po letech možnost 
stavět tábor v prvních dnech prázdnin v pěkném počasí.  Už ve dnech 7. až 10.  léto vystřídala 
studená vlna, která pozastavila sklizeň i v naší lokalitě. Nestálé počasí vyvrcholilo 7. července, kdy i 
starosta řešil zatopení sklepů zejména na ul. Míru a Údolní, následně oznamovali postižení 
obyvatelé problémy i z jiných částí města, kde zejména kanalizace nezvládla krátký intenzivní déšť. 
 

Neznámý pachatel dostal chuť na sladké a zašel do cukrárny v ulici Československé armády. Jeho 
pozornost od cukroví ale odlákaly nezajištěné kóje, které byly zaparkované pod schody. Zloděj se 
dlouho nerozmýšlel, velké nádoby si přivlastnil a zmizel.  Způsobil majiteli škodu za čtyřicet tisíc 
korun. 
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Srpen 2008 
 
 

Události ve městě 
 
 

Veřejné zakázky z rozpočtu města transparentněji 

Radnice v Moravské Třebové chce ubezpečit své občany, že způsob, jakým rozděluje veřejné zakázky 
je průhledný a bez korupce. Má zájem o větší zapojení občanů do rozhodování města Proto budou 
mít také řadové občané možnost stát se členy výběrových komisí. Platí to pro výběrová řízení nejen u 
zakázek města, ale i u zakázek jeho příspěvkových organizací. Občané se budou účastnit hodnotících 
komisí u výběrových řízení na zakázky od půl do dvou milionu korun bez DPH u dodávek a služeb a 
od jednoho do šesti milionu korun bez DPH u stavebních prací, tzn. v těch výběrových řízeních, které 
probíhají podle vnitřní směrnice města. Přihlášené zájemce město povede v databázi a před 
výběrovým řízením vždy jednoho vylosuje. Za účast na jednání dokonce vybraný občan dostane 
honorář. Podmínkou pro zájemce je trvalý pobyt v Moravské Třebové a také věk - musí být starší 
osmnácti let.  

Poznámka kronikáře jako filmový střih: za pár týdnů se ukázalo, že zájem občanů je minimální 
(přihlásili se dva), možnost trvá a uvidí se, co ukáže budoucnost. Z dobrého úmyslu zapojit veřejnost 
vznikla dílčí změna – vedle radních jsou do výběrové komise zváni také členové zastupitelstva 
města. 

 
Desetitisící návštěvník sezóny na zámku 

Jubilejním desetitisícím návštěvníkem se stala ve středu 13. srpna 2008 rodina Lattenbergova 
z Brna. Týdenní rodinou dovolenou ztrávili v  Boršově, odkud vyráželi na výlety do okolí. „Z ocenění 
máme velkou radost, i když jsme si nejdříve mysleli, že je to nějaký vtip nebo skrytá kamera,“ řekla 
Hana Lattenbergová. „Tip na návštěvu vašeho zámku a hlavně středověké mučírny jsme dostali od 
švagrové, která ji už navštívila a byla nadšená. Synovi se nejvíce líbil drtič kloubů a katův ceník. 
Byli jsme také velmi spokojeni s výkladem, který byl podrobný a zajímavý. Středověké mučírny na 
hradech a zámcích navštěvujeme pravidelně, ale ta vaše nás hodně nadchla.“  Od místostarosty města 
Miloše Izáka převzali historickou knihu o Moravskotřebovsku a Jevíčsku a propagační materiály 
města. Jako bonus si zdarma prohledli expozici alchymistické laboratoře Mistra Bonaciny, kde 
ochutnali tajemný elixír síly. Manželé Lattenbergovi se syny Tomášem a Petrem chtějí v Moravské 
Třebové ještě navštívit místní aquapark a úzkorozchodnou průmyslovou dráhu v Mladějově. 

 

Kejkle a kratochvíle 

v sobotu 30. srpna jsou už tradičním letním festivalem poslední srpnové soboty a líbil se i letos. Nově 
také s medvědy tentokrát místo koní. Medovina a pohoštění i dobová hudba – slovem vydařené akce 
s přízní diváků. 

  

Zapomenuté doly 

 

V Moravské Třebové byl v srpnu zahájen  projekt důlních stezek na Hřebči.  Propojí mladějovskou 
úzkokolejku a hájenku v Boršově. Nápad zavést turisty do hřebečských lesů a ukázat jim opomíjené 
technické památky se zrodil před lety v hlavě Lumíra Moučky a Františka Žáčka z Moravské 
Třebové. „Oblast znám deset let. Je tady mnoho ojedinělých míst, která stojí za to vidět. Asi před 
třemi lety jsem při jedné procházce uviděl na stromě člověka, jak kreslí stromy. A tak jsem se spřátelil 
s Františkem Žáčkem,“ vzpomíná na osudové setkání autor projektu Lumír Moučka. Oba mladí 
muži chodí na Hřebeč pozorovat přírodu. Přírodní scenerii bývalých dolů doplní dobové makety a 
drobné stavby, vyhlídková plošina a na vrchu Strážné rozhledna.  Součástí by měla být také  maketa 
portálu štoly Josefka s hornickým přístřeškem, podle dobové fotografie z roku 1860. Další hornické 
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přístřešky najdou návštěvníci u dolů Hugo Karel a Gerhard.  Realizace přijde na více než třináct 
milionů korun. Z Bruselu město získalo dotaci deset milionů korun. Důlní stezky by měly být 
otevřeny v roce 2010. 
 
 
Útočník  v Moravské Třebové 
 
Na sklonku srpna došlo v centru města k ozbrojenému útoku, který jen šťastnou náhodou neměl za 
následek smrt nevinného člověka..  

Cituji z Mladé fronty Dnes ze dne 27. 8. 2008: 

„Petr Markušič, hlavní postava krimi příběhu, který připomíná vraždu kameramana televize Nova 
Michala Velíška z roku 2005, je muž dvou tváří. Člověk, který v neděli večer na náměstí v Moravské 
Třebové bodl nožem nevinného muže, nezištně pomáhal františkánům restaurovat poničené fresky a 
představený kláštera má pro něho jen slova chvály. Markušič je však agresivním recidivistou, který si 
odseděl deset let za vraždu. A nyní, čtyři měsíce od propuštění, zaútočil znovu. V neděli večer 
obtěžoval s nožem v ruce na náměstí v Moravské Třebové dva mladíky. Když jim na pomoc 
přispěchal pětapadesátiletý Rostislav Ondra z Brna, Markušič mu nůž bodl do břicha. Ondra 
naštěstí útok přežil - v současnosti leží na chirurgickém oddělení ve Svitavské nemocnici. Násilník si 
tak v pondělí vyslechl obvinění z pokusu o vraždu. „V nejbližších dnech by měl soudce rozhodnout o 
uvalení vyšetřovací vazby,“ řekla policejní mluvčí Iva Marková. Markušič není ve vězení poprvé. Po 
několika menších násilnostech byl před lety odsouzen za zabití. Při potyčce zastřelil jiného muže. „V 
jedné z hospod ve Svitavách se pohádal s jiným mužem o peníze. Venku se potom poprali a druhý 
muž byl zastřelen. Z výpovědi svědků vyplynulo, že rána nebyla náhodná,“ řekl bývalý šéf 
vyšetřovacího oddělení a nynější místostarosta Moravské Třebové Miloš Izák. Rána tehdy mířila 
oběti do hlavy a soud poslal Markušiče na deset let do vězení. Odtud se muž dostal teprve letos. Azyl 
našel na františkánské faře v Moravské Třebové. Představený Bartoloměj Uriga ho ale jen chválí.  
„Věděli jsme, co udělal. Říkal mi, že ho nespravedlivě odsoudili, ale po tom jsem nepátral. Pro mě to 
byl člověk, který potřebuje pomoc a on se odvděčil tím, že pro nás udělal spustu dobrého,“ řekl 
představený fary Bartoloměj Uriga. Proč v neděli večer Markušič bodl Rostislava Ondru, Uriga 
netuší. Ještě několik desítek minut před tím s ním seděl v restauraci. „Byl rozčilený. Říkal jsem mu, 
běž spát, ať se nestane nějaký průšvih. Musel to být zkrat, na faře se vždy choval slušně,“ vyprávěl 
Uriga. Co Markušič udělal se dozvěděl až druhý den, když přišla policie hledat zbraň. Když ji 
nenašli, vrátili se sem ještě jednou - s Markušičem. To už nůž s deset centimetrů dlouhou čepelí v jeho 
pokoji našli. „Říkal mi, že se bránil, že na něj ten muž šel s nožem,“ řekl Uriga. Jak se tedy nedělní 
potyčka vMoravské Třebové ve skutečnosti odehrála? Podle svědků se muži strkali. „Potom jeden z 
nich vrazil nůž do břicha druhého a utekl,“ řekl jeden ze svědků. Potom, co ho Markušič bodnul, 
Rostislav Ondra došel do nedaleké herny, odkud mu vedoucí Stanislava Kytlicová zavolala 
záchranku. „Místo toho, aby hned přijeli, chtěli jméno a věk od toho pána. Podle jejich návodu jsme 
ho položili do stabilizované polohy. Říkal, že ho bodl muž v tmavém klobouku,“ řekla Kytlicová. 
Zraněný Rostislav Ondra leží ve svitavské nemocnici a pouze vzkázal, že se k případu nechce 
vyjadřovat.“ 

Poznámka kronikáře: rozsudek v této věci byl vynesen v únoru r. 2009 – 22 let odnětí svobody, tedy 
výjimečný trest. Ovšem ke dni tohoto zápisu (11.2.2009) rozhodnutí nenabylo právní moci. 

 

Městský úřad v srpnu 
 

Magický osmý srpen 8.8.2008? 

Desítky snoubenců ve svitavském okrese si vybraly za svůj svatební den právě pátek s magickým 
datem 8. 8. 2008. Věří, že jim trojice osmiček přinese štěstí do společného života. Čtyři svatební 
obřady se konaly také  v Moravské Třebové. Oddávající ale nezůstal ve stínu radnice. Jeden z obřadů 
si snoubenci naplánovali v zahrádkářské kolonii.  
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Dotazník o spokojenosti s činností úřadu 
 
Občané byli i letáčky v prostorách úřadu i na internetových stránkách města vyzváni k  vyplnění 
anketního dotazníku "Spokojenosti obyvatel s činností MěÚ Moravská Třebová". Dotazník mohli 
vyplnit písemně ve vestibulu radnice na náměstí T. G. Masaryka, na Občanském informačním centru, 
ulice Olomoucká č. p. 2, popřípadě v turistickém informačním centru. Bylo možné využít 
i elektronickou podobu dotazníku. Někteří klienti úřadu tuto možnost využili.Vyhodnocení 
dotazníku neznamenala revoluční změny, ale posloužilo k zamyšlení a porovnání – tato akce není 
první ani poslední.  

 

Ze zasedání rady města 
 

Dne 11. srpna 2008 rada města mimo jiné schválila odprodej vozu TOYOTA (do srpna vůz starosty) 
Oblastní charitě Moravská Třebová pro denní stacionář Domeček za symbolickou cenu 36.000,- Kč.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Na jednání zastupitelstva města 11. 8. 2008 kromě obvyklých prodejů nemovitého majetku bylo 
schváleno poskytnutí stipendia města dvěma studentům a současně zastupitelstvo upřesnilo postup 
při poskytování stipendia schválením vnitřního předpisu. Požadované rozhodnutí o přehodnocení 
ceny pozemků pr Stavební bytové družstvo bylo odloženo na některé z dalších jednání. 

 
 
Kultura 
 

Fest  Pod  Parou, oblíbený punk-rockový festival, který patří k největším v České republice.  

Příznivci punku se sjížděli třetí srpnový víkend již od čtvrtka do Moravské Třebové na Fest Pod 
Parou. České dráhy se na nápor připravily Moravská Třebová. V pohotovosti byla policie svitavského 
okresu. Dráhy posílily spoje. Přesto právě doprava účastníků do Moravské Třebové, tedy přeplněné 
vlaky a nevhodné chování bylo vnímáno jako největší problém. Do motorového vlaku z České Třebové 
se někteří cestující ve čtvrtek nedostali. Byl zcela obsazen.   Z tisku: „ Šestý ročník festu Pod parou 
se obešel bez větších incidentů. Za rozbitá okna finančního úřadu a zničenou kapotu vozu zaplatili 
hříšníci pokutu. Na bezpečnost v ulicích i na nádraží dohlíželi od čtvrtka policisté. Občané přesto 
tvrdí, že se necítili ve městě bezpečně. V internetové diskuzi na webu Deníku uvedl muž jménem 
Dyk, že v pátek potkal v centru města pouze jedinou hlídku. Ptá se: „Městská policie nesloužila, 
nebo snad měla dovolenou?“ S kritikou nesouhlasí velitel městských strážníků Karel Bláha, neboť 
všichni policisté byli od čtvrtka ve službě. Prevence se podle Ondřeje Vašíčka ze státní policie 
vyplatila. Policisté řešili pouze dva přestupky. Rovněž kontroly na alkohol u řidičů byly negativní.“ 
Jinak zazněly zprávy z dráhy - po punkerech cestujících na festival do Moravské Třebové zůstala ve 
vagonech  spoušť. Sedačky posprejovali, rozřezali a vymáčkli boční sklo. Obnova a čištění  interiérů 
stála sedmdesát tisíc korun. 

Jak vidět, o hudbě jsme se v tisku (my nezasvěcení, pokud jsme se hledání informací nevěnovali s tím 
správným nasazením) mnoho nedozvěděli. Na závěr jen poznámka, že návštěvnost (řádově tisíce) 
překvapila i pořadatele. Neformálně: úklid byl prý náročnější, než v letech předchozích. 

Časový rozpis kapel uvádíme jakoby „pro potomky“ – možná po letech některý z názvů bude mít 
nečekaný zvuk: 

VI. ročník (21. – 23. 8. 2008) 

čtvrtek 21. 8. 2008 

 17:00 Mimo jiné  

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=363640373e35383e223641373d3a363c223c37fb3938413c363a3e383e39353c223d3c37404135fc363638f7717877783e35387c7b7a336b7a786734667e376b6675716783326782367c726937486b79747044646b6f7276786b8179f93c38fd3a41393ff83a363935fc373a39f83c3a383e35223e423c3a393c2236413c364039fb22fa3a213130393738&pageurl=http%3A%2F%2Fsvitavsky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fdohled-nad-pankaci-skody-byly-minimalni20080824.html
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=363640373e35383e223641373d3a363c223c37fb3938413c363a3e383e39353c223d3c37404135fc22333af7717877783e35387c7b7a3378756e7a746878366c7f36fb383d38f93e3f403ef939373537fa343d32fe223741353f3a3938383a3f3a413d3f3938393efa39fb3a2138353138&pageurl=http%3A%2F%2Fsvitavsky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fdohled-nad-pankaci-skody-byly-minimalni20080824.html
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=363640373e35383e223641373d3a363c223c37fb3938413c363a3e383e39353c223d3c37404135fc38343ef7717877783e35387c7b7a336a7075716872657a6d336a80f9223535fd3c393835fd3a333735f8383839f93a3c363e393e37363e3d39393a3a223a383d22fc3af93c2138363030&pageurl=http%3A%2F%2Fsvitavsky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fdohled-nad-pankaci-skody-byly-minimalni20080824.html
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=363640373e35383e223641373d3a363c223c37fb3938413c363a3e383e39353c223d3c37404135fc3a373cf7717877783e35387c7b7a3378756e7a746878366c7f36fb37423af941402237f939373537fa343d32fe3d343e343d413d343c363e3a3d3638393d3e22fa39fb3a2138353039&pageurl=http%3A%2F%2Fsvitavsky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Fdohled-nad-pankaci-skody-byly-minimalni20080824.html
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 17:45 Mad Pigs  
 18:30 Kulturní Zřízenost  
 19:15 Bella Fica  
 20:00 Soukromey Pozemek  
 20:45 Hoten Toten(Sk)  
 21:30 Volant  
 22:30 Čertůf Punk  
 23:30 Benjaming Band  
 0:30 Vyčůrat a spát  
 1:30 Bojkot  
 2:15 Mentálně narušená moucha  

pátek 22. 8. 2008 

 10:45 Zakázaný ovoce  
 11:30 Náhradní Program  
 12:15 MHD  
 13:00 Destroy Yourself  
 13:45 Green Smatroll  
 14:30 Heebie Jeebie  
 15:15 The Chancers (Cz/USA)  
 16:15 Vision Days  
 17:00 Werglův Pjos – Moravská Třebová 
 18:00 Aurora (Hu)  
 19:00 Totální Nasazení  
 20:00 Leftöver Crack (USA)  
 21:15 Konflikt (Sk)  
 22:15 UK Subs (UK)  
 23:30 Slobodná Europa (Sk)  
 0:30 Šanov 1  
 1:30 Biblbroxx  
 2:15 Veřejna Bezpečnost  

sobota 23. 8. 2008 

 10:00 Generace Polosmradu  
 10:45 Oranzovej Vykricnik  
 11:30 In public ill  
 12:15 Družba  
 13:00 SkaNdaal  
 14:00 Ilegality  
 15:00 Red Insect  
 16:00 Barackca (Hu)  
 17:00 Houba  
 18:00 Tleskač  
 19:00 ZNC  
 20:00 Total Chaos  
 21:00 SPS  
 22:00 The Casualties (USA)  
 23:30 NVU  
 0:30 Punk Floid  
 1:30 Scarecrow  
 2:15 MDT  
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Každý ro©k na zámku 
 

Kulturní služby daly v letošním roce poprvé  prostor začínajícím hudebním skupinám v rámci našeho 
regionu, aby předvedly svůj um moravskotřebovskému publiku. Příznivci rockové hudby měli 
možnost 8. srpna 2008 navštívit nultý ročník tohoto festivalu na zámku v Moravské Třebové. 

Program: 

D.M.D. (Česká Třebová), Jak to Billo (Moravská Třebová), Oranžovej vykřičník (Moravská 
Třebová), GePes (Moravská Třebová), After Party (Moravská Třebová), Hluboké bezvědomí 
(Jevíčko), 17.00 – 22.00, nádvoří zámku 

 

Sport 
 
Mezinárodní fotbalové utkání partnerských měst 
 
Každý chlap, či kluk, snad alespoň jednou zažil ten nádherný pocit, když nějaký sehraný tým táhne 
za jeden provaz a společně bojuje za vítězství. Ve fotbale se nesleduje výkon nadějného jednotlivce, 
ale party nadějných jednotlivců. A právě na sílu sehraných týmů vsadilo vedení města a představitelé 
TJ Slovan Moravská Třebová při organizaci Mezinárodního fotbalového utkání partnerských měst  
v sobotu 30. srpna 2008 od 9.00 – 16.00 hodin na fotbalovém stadionu TJ Slovan v Moravské 
Třebové. Zápasu se zúčastnilo asi sto třicet hráčů ze tří zahraničních měst – Vlaardingenu, 
Staufenbergu a Banské Štiavnice. 

Součástí fotbalového zápasu bylo také páteční mezistátní utkání „Česká republika – Výběr Evropy“ 
a pro partnerská města je připravený bohatý kulturní program, zejména pak návštěva „Kejklí“. 

 

 
Srpen letem světem 
 
Počasí – teplý srpen, žádné tropy, občas zataženo, sem tam sprchlo. 
 
V příloze kroniky poděkování správce Galerie umělecké fotografie Rudolfa Zukala  také městu MT 
za spolupráci, bez které by se tato kulturní akce neuskutečnila. Velkolepá akce, desátý ročník bude 
zaštítěn ministerstvem kultury. 
 
V sobotu 2.8.nad ránem došlo k tragické nehodě v Boršově, neznámý řidič, který ujel, měl kolizi 
s chodcem, mladý muž zemřel při leteckém transportu do nemocnice. 
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Září  2008 
 
 

Události ve městě 
 
Vernisáž unikátní výstavy „Poklady Moravské Třebové“  
 
byla zahájena v pondělí 29. září 2008 v 17.00 hodin v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. 
Představeno bylo dvě stě padesát předmětů z moravskotřebovské muzejní sbírky. Na výstavě mohou 
návštěvníci uvidět  předměty z různých muzejních souborů, od jednotlivých dokladů pravěkého a 
středověkého osídlení, církevních a cechovních památek, keramiky, kachlů, starých tisků, které 
pomáhají charakterizovat sbírku jako celek. Mezi nejcennější předměty, které jsou na výstavě 
k vidění patří flanderská tapiserie z počátku 16. století a mramorové medailony s reliéfními portréty 
Ladislava z Boskovic a Magdalény z Dubé a Lipé.  Nechybí ani exponáty z Holzmaisterovy 
mimoevropské sbírky včetně dvojité rakve s mumií Egypťanky Hereret a dalších staroegyptských 
artefaktů. 

Výstava by měla oslovit širokou veřejnost. Návštěvníci z řad odborné veřejnosti zde najdou hlavně 
informaci o existenci muzejní sbírky a jejím složení. K výstavě je vydána publikace, která zájemcům 
přiblíží historii i současnost a specifika muzea. T 

Výstavu pořádá Národní muzeum v Praze ve spolupráci s Městským muzeem v Moravské Třebové a 
potrvá do 1. února 2009. Komisařkou výstavy je PhDr. Jana Součková, DrSc., zástupkyně 
generálního ředitele Národního muzea, autorkou výstavy PhDr. Jana Martínková, vedoucí 
moravskotřebovského muzea, architektem Mgr. Petr Kolínský, grafikem Mgr. František Žáček. Na 
přípravě se podílela celá řada dalších spolupracovníků a dodavatelů. 

Na vernisáži se zúčastnili také představitelé města a z početně  navštívené akce měli dobrý pocit, 
chválili také výtvarné zpracování výstavy. 

  

Den s lesy České republiky 

Město Moravská Třebová ve spolupráci s Lesy České republiky připravilo na sobotu 13. září Den 
s lesy České republiky, který se bude konat u lovecké chaty v Boršově. Na programu byla 
přírodovědná stezka - Po stopách loupeživého rytíře Fridricha, cyklistická stezka - Ujeď na kole 
medvědovi (kola s sebou). Nechyběly také doprovodné soutěže: Jak se chodí přerostlým (chůdy), nohy 
v pytli (skákání v pytlích), nakrm hejkala a medvěda (házení na cíl), šetři prsty (zatloukání hřebíků), 
chytří a šikovní (kvízy, křížovky). 

V průběhu dne vystoupila šermířská skupina Scandalia, k vidění byla  westernová show Crazy 
Riders. Nechyběl doprovodný program -  Country kapela  Proč ne band, parkur žokeje Hájka, ukázky 
sokolnictví, ukázky sochání motorovou pilou, jízda na raftu na rybníce, ukázky loveckých fanfár, 
lukostřelci Sagittarius, fotografická výstava, mykologická výstava, poznávací soutěže pro dospělé, 
ukázky činnost záchranné stanice Zelené Vendolí. 

 

Spanilá jízda historických vozidel  

zavítala do Moravské Třebové na  náměstí T. G. Masaryka 19. září 2008 ve 14.00 hodin. Tvořilo  ji 
dvacet pět historických vozidel (TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008). Do čela kolony exkluzivních 
historických vozů se postavil Karel Loprais s Tatrou Dakar, šestinásobný vítěz Rallye Paris-Dakar. 
V koloně historických vozů se mimo jiné představil Darracque z r.1909, Citroen 11 Roadster, r.v. 
1938, Jaguar E-Type, r.v. 1964 nebo Austin-Healey 3000, r.v. 1965. Veterány si návštěvníci mohli 
prohlédnout od 14. – 15. hodin. Poté se kolona vydala na další cestu po Pardubickém kraji. Součástí 
výstavy vozů byl také doprovodný program od 13.00 hodin na náměstí. TROFEO NIKÉ 
BOHEMIA 2008 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice. Hlavní 
myšlenkou projektu je propagace Pardubického kraje, měst a obcí na pozadí exkluzivních historických 

http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=38393e333936393f363f3d35383637393a403dfb2234413f3d3c22363d223941393c393c3e4239fc223622f7717877783e35387c7b7a337b7b786f67717d3577663471737564326b81fe393a3ffe363e3a3cfc33373433fd353c39fa39223c3c3d393d3a38223d3f373d393c3c3834fd39fe222139323032
http://intext.billboard.cz/core/ad_transaction?att=4&atd=38393e333936393f363f3d35383637393a403dfb2234413f3d3c22363d223941393c393c3e4239fc39343ff7717877783e35387c7b7a336b7678716e7278756a6e73346783f8352237fe36373d3efa37333738f73a3a33fd3a3a423537353d403f3e3d383634412238223ef922f8372138383635
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automobilů. Trasa prochází nejzajímavějšími místy z hlediska domácího i zahraničního cestovního 
ruchu jako jsou přírodní krásy, technické a kulturní památky, s důrazem na regionální tradice a 
gastronomii. 

 

Trasa rychlostní silnice R35 
 
 je jasná. Pardubický kraj schválil na svém únorovém zasedání letošního roku jižní variantu. Cílem 
tohoto investičního záměru je výstavba čtyřpruhové rychlostní silnice, určené zejména pro dálkovou a 
mezinárodní dopravu, která má odlehčit stávající I/35.  

Jižní varianta je navržena v blízkosti trasy stávající I/35, vede v blízkosti Cerekvic, Litomyšle a 
obchází Valdek, Opatovec a Košíře. Poté se stáčí na sever k Dětřichovu, kde podchází tunelem 
Mladějovský vrch. Tunel dlouhý 3 700 m je navržen severně od Nové Vsi, kde trasa R35 vede 
východním směrem, se severu obchází Radišov a prochází mezi Starým Městem a Třebařovem kde je 
navržena mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/368. 

„Nesouhlasíme s vybudováním mimoúrovňové křižovatky (MÚK)R35 a II/368 z důvodu 
neúměrného zatížení středu města dopravou. Navrhovaná trasa zkomplikuje už tak problematickou 
dopravu na křižovatce u autobusového nádraží,“ objasnil postoj vedení starosta města Moravská 
Třebová  Josef Ošťádal. „Navíc vozidla, která budou směřovat na jih, by projížděla všechna našim 
městem. Případný souhlas s realizací MÚK R35 a II/368 podmiňujeme vyloučením dopravy nad 
10 tun v úseku od uvedené MÚK až k okružní křižovatce u čerpací stanice OMV na jižním 
obchvatu města,“ dodal Ošťádal. 

Místo této uvažované mimoúrovňové křižovatky chce vedení města docílit prodloužení trasy R35 
východně až k mimoúrovňové křižovatce R35 a R43, kde lze realizovat provizorní svedení dopravy 
na stávající I/35. Tato MÚK by měla vzniknout mezi Dětřichovem a Borušovem, pomocí sjezdu 
bude pokračovat jako rychlostní silnice R43 na Brno. Jelikož se R43 má stavět až v letech 2014 – 
2017 a stát má kolem 100 milionů korun, nebude sjezd na starou R35 napojen a bude prozatím 
končit někde v poli. Výstavba jižní varianty R35 sebou stále nese spoustu nejasností. Dokazují to 
i nespokojené obce, kterých se tato varianta nové rychlostní silnice týká. Zdlouhavá jsou i samotná 
jednání. 

 

Setkání nájemníků bytů 

Ve čtvrtek 18.9. proběhlo první setkání nájemníků bytů, které jsou určeny k prodeji, v budově muzea. 
Nájemníci dostali zásadní informace od firmy, pověřené prodejem a jednání proběhlo ve velmi 
vzrušené atmosféře. Budoucí kupující se hlavně musí vyjádřit k formě prodeje, tj. např. odkoupení 
celého domu po vytvoření družstva nebo odkoupení bytové jednotky resp. podílu na nemovitosti. 
Následovat budou další etapy jednání.  

 
 

Městský úřad v září 
 
z tisku: 

Třebovské OIC se prezentuje nejnižší průměrnou čekací dobou  

u správních agend. „Průměrná doba ve městech České republiky dosahuje deseti minut, zatím co na 
OIC v Moravské Třebové je méně než dvě minuty. Navíc průměrný počet úředních hodin je na našem 
OIC třicet osm hodin týdně. V jiných městech republiky jsou přepážky občanům k dispozici jen 
dvacet tři hodin týdně,“ sdělil vedoucí odboru vnitřních věcí Pavel Šafařík. Moravská Třebová byla 
vybrána jako jediné město z České republiky jako příklad nejlepší praxe, a to kvůli vynikající 
spolupráci s holandským městem Vlaardingen na projektu OIC, a také pro svoje nadstandardní 
výsledky v poskytování služeb veřejnosti. „Vybudování občanského centra v Moravské Třebové 
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s využitím holandských zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze strany holandského Ministerstva 
zahraničních věcí. V roce 2006 navíc obdržela Moravská Třebová cenu Ministerstva vnitra ČR za 
nejlepší inovaci ve veřejné správě,“ informoval manažer ekonomického rozvoje Miroslav Netolický. 

Informačním centru si občan vyřídí řadu záležitostí, které pro něho úřad zajišťuje, jako žádosti 
o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlášení do evidence obyvatel, výpisy z katastru 
nemovitostí, ověřování listin a podpisů, poplatky za odpady a psy atd. Zároveň může získat 
informace o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve 
městě. Nosnou myšlenkou tohoto projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb 
do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých 
objektech. 

„Další nespornou výhodou centra je také možnost zvýšit produktivitu práce, měřit výkon pracovníků, 
snížit jejich chybovost a zlepšit pracovní podmínky na pracovišti,“ řekl Šafařík. Koncept OIC 
v Moravské Třebové se stal vzorem pro státy, které jsou nebo se teprve chystají vstoupit do Evropské 
unie. Patří mezi ně kromě zmiňované Ukrajiny také Bosna Hercegovina, Bulharsko nebo Srbsko. 
Občanské informační centrum navštívilo od července 2003 do července 2008 přes osmdesát tisíc 
zákazníků. 

Poznámka kronikáře: výše uvedený text zní až vznešeně, prostá pravda je, že úplná zastupitelnost 
pracovníků, funkční vyvolávací systém a dobré pracovní i provozní podmínky skutečně ve výsledků 
znamenají spokojenost občanů a minimální čekací dobu. OIC se podařilo. 

Je však na místě odcitovat i upozornění, které nasvědčuje tomu, že modernizace a digitalizace má 
také svá úskalí. Proto z činnosti činnost OIC ještě jednou: 

Podle sdělení Ministerstva vnitra ČR byl v období od 4. - 8. září 2008 uskutečněn převod centrálních 
informačních systémů správních evidencí na vyšší verzi operačního systému a databázového 
prostředí. Pro občany tato skutečnost znamenala, že v pátek dne 5. 9. 2008 nevyřídili na Městském 
úřadě v Moravské Třebové ani na žádném jiném pověřeném úřadě v České republice podání žádosti o 
cestovní doklad a zapsání dítěte do cestovního dokladu s biometrickými údaji. Občan také nemohl 
převzít již vyhotovený cestovní doklad s biometrickými údaji. Městský úřad rovněž nevyhotovil 
žadateli na počkání žádost o občanský průkaz s platností na 1 měsíc. 

Možnost dotazování do informačních systémů správních evidencí byla zachována.  

 

Ze zasedání rady města 
 
První zářijový den rada města schvalovala záměry pronájmů, prodejů a nájmy. Bylo schváleno 
zvýšené měsíční nájemné za l m2 (max. 33,11 Kč regulované nájemné, 37,62 Kč neregulované 
nájemné). Byl přijat dar Mgr. Martínka ve výši 10.000,- Kč na zajištění účasti města na výstavě 
Poklady Moravské Třebové v Lobkovickém paláci. Rada vyslovila nesouhlas s umisťováním místa 
podnikání v sídle města Moravská Třebová na adrese nám. T. G. Masaryka 29. Bylo schváleno 
zřízení přípravné třídy základní školy na škole na ul. Čs. armády. 
 
Na zasedání dne 22. 9. 2008 rada města schválila podmínky pro výběr developera pro výstavbu 
bytových domů lokalitě jihozápad. Po posouzení nákladů akce bylo zrušeno výběrové řízení na akci 
Rozhledna na Pastvisku nad Moravskou Třebovou. 
 
   

Z jednání zastupitelstva města 
 
Na (tzv. mimořádném) zasedání zastupitelstva města 22. 9. 2008 bylo schváleno uzavření smlouvy o 
poskytnutí dotace městu  k projektu „Hřebečské důlní stezky“ mezi městem a Regionální radou 
regionu soudržnosti Severovýchod. 

 
 



Kronika města Moravská Třebová                                                                                                                   2008 

42 

Kultura 
 

Moravskotřebovský swing se rozloučil s létem 

V restauraci U Kanára hraje Swingový orchestr Františka Zeleného dvakrát do roka. Na konci 
května a v srpnu. Na letošní druhé vystoupení si příznivci kapely museli počkat až na 6. září. 
Plánovaný srpnový koncert hudebníci kvůli nepříznivému počasí přesunuli, což se jim vyplatilo. 
První zářijová sobota totiž byla nečekaně slunečná. Navzdory úmornému horku předvedl 
desetičlenný band kvalitní výkon, z něhož vyzařoval optimismus a radost z vystupování. Několik 
návštěvníků hned ze začátku zaznamenalo, že chybí nejmladší hudebník, představitel rytmické sekce 
Jiří Křetínský. Ten odjel s kapelou Proč ne band reprezentovat město do partnerské Bánské 
Štiavnice. Na pozici bubeníka jej zastoupil Josef Krejčí, zkušený člen Jevíčského bigbandu. Se 
zbytkem kapely se bez problému sehrál. Orchestr přišlo podpořit jeho tradiční publikum. Během 
celého vystoupení panovala jako obvykle přátelská, neformální atmosféra; posluchači si pobrukovali 
známé melodie, ti odvážnější využili přilehlou silnici coby taneční parket. 

 
Výstava „Zvířata ta frontě“ 

Výstava „ Zvířata na frontě“ byla slavnostně zahájena vernisáží 18. 9. 2008 v 16.00 hodin na 
zámku, trvala do 11. listopadu 2008. 

Vernisáž byla velkolepá – už proto, že do Moravské Třebové přijel historik Eugenio Bucciol, autor 
výstavy.  Na radnici ho  18. září 2008 přivítal starosta města Josef Ošťádal společně s 
místostarostou Milošem Izákem. Eugenio Bucciol se svým bratrem Giobatta Bucciol a kolegy Guido 
Rossin a Marií Jirsovou navštívili Moravskou Třebovou již po druhé. V loňském roce se ve 
výstavních sálech na zámku konala jeho první vernisáž fotografií „Od Vltavy k Piavě“. V letošním 
roce připravil pro návštěvníky města a okolí neméně zajímavou výstavu. Na souboru fotografií 
zdokumentoval úlohu zvířecích pomocníků na významných bojištích. Historik se svými přáteli úzce 
spolupracuje se Střední vojenskou školou a Vyšší vojenskou školou MO Moravská Třebová na 
různých projektech. Patří mezi ně například už zmiňované výstavy z vojenského prostředí. 
Slavnostního přijetí na radnici se také zúčastnili představitelé SVŠ a VOŠ MO Moravská Třebové. 
V témže období, jako vernisáž, byla také zahájena  dvoudenní akce vojenské školy a České obce 
legionářské, setkání s účastníky války na škole. 
 

Deset let trvá fotosoutěž Moravská Třebová – jak ji neznáme.  

Vítězem odborné poroty i divácké ankety se stal fotografující právník Jan Vermousek. V září si v 
kapli františkánského kláštera prohlédlo snímky sedmi přihlášených autorů více než pět set 
návštěvníků. „Chtěli jsme seznámit veřejnost s památkami a krásami města. Snad se to povedlo,“ říká 
Miloslav Kužílek, proč v roce 1998 vyhlásila komise památkové péče poprvé soutěž pro fotografy. 

V desátém ročníku fotosoutěže Moravská Třebová - jak ji neznáte určila osmičlená komise toto 
pořadí: 1. místo: Jan Vermousek, 2. místo: Jaroslava Petrová, 3. místo: Milan Bačík 

 

Ve výstavních síních Wellenu se představily Jana Stiborik a Gabriela Kožantová.  

Vernisáž se uskutečnila ve skvělém duchu, nabídla přítomným skvělý zážitek: s tribal- tancem 
(americká provenience, ATS) se představila Lidka Jiroušková a sklidila úspěch, hlavně však obdiv. 
Tribal-dance je tanec vycházející z orientálních, folklorních zdrojů (třebaže vznikl v Americe), tanec 
de facto „vzniká na místě“. Uplatňují se v něm egyptské, indické, afghánské, perské, uzbecké, tuniské 
a dalších tanců severní Afriky a Orientu. Přes improvizaci vyjadřuje ženskou hrdost, sílu a 
vznešenost. To umocňují kostýmy zdobené mj. i flitry, vynikající pouze střízlivou barevností... Projev 
Jirouškové ladil s vystavovanými kostýmy vlastní produkce. Stejnou pozornost na sebe strhávaly 
modernistické malířské projevy obou protagonistek. Obě upřednostňují a protežují formu akrylu na 
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plátně, resp. dřevě, mají ji naprosto zvládnutou. V tematice jejich tvorby vítězil obyčejný svět kolem 
nás. 

 

Sport 
 

CYKLOMAN: Desáté Babí léto pro přespolní 

Organizátoři nabídli zdejším cyklistům i spokojeným hostům vrcholné zážitky v podobě již osmého 
podniku seriálu Cykloman – Tauer elektro Cup, jímž bylo cross country Babí léto 2008. 

Z výsledků: 

50 km – M1 (muži do 40 let): 1. Milan Klement (Žďár nad S.) 1:40:59, 2. Jan Schlegel (MTB 
Chrudim) 1:41:44, 3. Zbyněk Stejskal (Ždár) 1:41:46, 4. Jiří Kadidlo (Moravská Třebová) 1:51:50, 
5. Dušan Dvořák (Tatenice) 1:43:08, 6. Sandor Pocsai (Čerti Kunčina) 1:44:48. 
M2 (muži 40 – 50 let): 1. Josef Doležel (CK Moravská Třebová) 1:41:48, 2. Miroslav Pavlík (CK 
Mor. Třebová) 1:48:38, 3. Radek Kuběnka (Žichlínek) 1:48:39. M3 (50 – 60 let): 1. Stanislav Petráš 
(Osík) 1:49:55, 2. Lubomír Durák (Mor. Třebová) 1:55:15, 3. Norbert Budig (M. Třebová) 1:56:41. 
M4 (nad 60 let): 1. Jan Kubín (M. Třebová) 2:22:10, 2. Antonín Štěpánek (Mor. Třebová) 2:38:34, 
3. Josef Ondra (M. Třebová) 2:44:46. J (junioři): 1. Petr Keclík (OMT Pardubice) 2:03:22, 2. Michal 
Pavlík (CK M. Třebová) 2:05:06, 3. Petr Štěpánek (M. Třebová) 2:08:14. Z1 (ženy do 40 let): 1. 
Jana Vondráčková (Čerti Kunčina) 2:10:16. 
30 km – vítězové dle kategorií: Roman Soukal (M1), Petr Štěpař (M2), Jaroslav Mašín (M3), 
František Matoušek (M4), Ondřej Schmachtel (J), Hana Muselíková (Z1) a Ivona Königová (Z2). 

Závěrečné hodnocení: 

 „Byl to super den, bezvadná trasa a skvělý závod. Milujeme ty šílené sjezdy v terénu v 
„sedmdesátce“. Závidíme, co se v Moravské Třebové dělá pro cyklosport. Přijeli jsme z dálky a 
přijedeme zase. Cykloman je kategorie sama pro sebe. Toto zorganizovat a už tolik let udržet v chodu 
zaslouží jenom obdiv,“ prozradili vítěz Klement a kolega Stejskal. 

 

Září letem světem 
 
Počasí - babí léto pro začátek, do neděle 7.9. , 12.9. velmi příjemně, slunečno a teplo, mírné ochlazení 
ve slunečné sobotě, zlom v neděli 14.9., výrazné ochlazení, pondělkem začíná topná sezona a první 
sníh na horách: Město reagovalo prodlouženou dobou koupání v aquaparku i o prvním víkendu 
v září (nás návštěvníky překvapila skutečnost, že voda není temperovaná – ale koupat se dalo, prý 
nějaký technický problém…)  
 

Ladislava a Vladimír Hejdovi z Moravské Třebové mají netradiční koníček. Práskají honáckým 
bičem. K zálibě přivedli syna Davida, který vyhrál na mistrovství Evropy. Práská bičem nejlépe v 
Evropě. Desetiletý David Hejda z Moravské Třebové dovezl zlato z mistrovství Evropy v Rýmařově 
v ovládání honáckého biče. David je ve své disciplíně na soutěžích nejmladší účastník. Kuriozitou je, 
že soutěží v kategorii dospělých. Přesto vítězí. Před nedávnem se rodina představila na festivalu v 
domovské Moravské Třebové. Na příští rok připravuje sérii vystoupení právě na Moravskotřebovsku.  
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Říjen 2008 

 

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008  
 

Volební účast v Moravské Třebové do voleb zastupitelstev krajů byla 42,43%. K volebním urnám 
přišlo 3 806 voličů. Platných hlasů bylo 3 760. Nejvíce hlasů od občanů města získala sociální 
demokracie, volilo ji 1 986 (52,81%) obyvatel. Na druhém místě se umístila ODS s počtem 602 
(16,01%) hlasů. 580 (15,42%) hlasů a třetí místo patří KSČM. Koalice pro Pardubický kraj s počtem 
325 (8.64%) hlasů skončila na místě čtvrtém.  

Další pořadí: 5. Strana zelených – 69 hlasů (1,83%) 6. „Nezáv.starostové pro kraj“ – 49 hlasů 
(1,30%) 7. Děln.str.-zrušení popl.ve zdr. – 37 hlasů (0,98%) 8. Demokracie – 36 hlasů (0,95%) 
9. Strana zdravého rozumu – 26 hlasů (0,69%) 10. Volte Pr.Blok – 14 hlasů (0,37%) 11. Str. 
drobn.živnost. a podnikat. – 13 hlasů (0,34%) 12. Moravané – 12 hlasů (0,31%) 13. SDŽ – 5 hlasů 
(0,13%) 14. S.O.S. pro kraj – 3 hlasy (0,07%) 15. Sdruž. Pro rep. – Republ. str. Čsl. – 2 hlasy (0,05%) 
16. Konzervativní koalice – 1 hlas (0,02%)  

Pro Moravskou Třebovou je zásadním výsledkem krajských voleb „náš“  hejtman, známý občan 
města a bývalý starosta, poté poslanec a na čas i ministr – nově zvolený hejtman za ČSSD Mgr. 
Radko Martínek.   
 
 
Jak jsme se dočetli v tisku: 

      

 „Jsem rád, že se hejtmanem stal někdo od nás. Když budeme mít z města vlastního hejtmana, je to 
samozřejmě přínosné,“ říká starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal. Sociální demokraty 
volila v Moravské Třebové více než polovina lidí, kteří přišli k urnám. „Máme poprvé „svého 
hejtmana“. Jde jistě o velký úspěch Moravské Třebové jako města a regionu Moravskotřebovska a 
Jevíčska. Je to hejtman nás všech – občanů, levice i pravice,“ sdělil místostarosta města Miloš Izák. 
Místostarosta Václav Mačát si od spolupráce s Radko Martínkem ve funkci hejtmana mnoho slibuje: 
„Věřím, že se nám s jeho podporou podaří realizovat záměry a projekty významné pro další rozvoj 
našeho města a celého regionu“. Martínek ve Třebové žije, je členem městského zastupitelstva a 
v letech 1994 – 1998 byl zvolen starostou Moravské Třebové. 

„Celá rodina jsme volila pana Martínka. Pro naše město toho udělal hodně. Je to přímý chlap, stojí si 
za svojí věcí, a je Třebovák jako my,“ říká obyvatelka Moravské Třebové. Výsledky voleb jsou velkým 
překvapením zejména pro ČSSD, která si může teď vybírat, s kým sestaví v Pardubicích novou 
krajskou vládu. „Děkuji spoluobčanům za jejich ohromnou podporu v krajských volbách. Výsledky 
hlasování jsou pro mne velikým závazkem i povzbuzením v práci,“ řekl Radko Martínek. 

Kromě Radko Martínka zasedne do nového zastupitelstva Pardubického kraje z Moravské Třebové 
Miroslav Krejčí za KSČM, Milan Stejný kandidát ODS a Josef Jílek za Koalici pro 
Pardubický kraj. 

 

Vojáci ze Třebové na přehlídce v Praze 28.10. 

Studenti ze střední vojenské školy v Moravské Třebové se v úterý zúčastnili slavnostní přehlídky 
Armády České republiky a jednotek záchranného integrovaného systému u příležitosti oslav 90. 
výročí vzniku samostatného Československa. Na přehlídku nacvičovali budoucí vojáci několik týdnů 
nejen v Moravské Třebové, ale také na letišti v Bechyni. Akce v Praze se zúčastnil štáb školy 
společně se studenty třetího a čtvrtého ročníku. 
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Události ve městě 
 
 

Návštěva z Holandska v Moravské Třebové 
 

Členové zastupitelstva partnerského města Vlaardingen z Holandska přijeli do Moravské Třebové na 
přátelskou pracovní návštěvu v rámci prohloubení a rozšíření spolupráce mezi městy. Delegaci 
vedenou starostou města Vlaardingen Tjerkem Bruinsma přivítal na radnici ve středu 1. října 
starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty a radními Moravské Třebové.  

Cílem pracovního jednání bylo zvážit nové možnosti spolupráce a seznámit se s vývojem města 
Moravská Třebová za posledních deset let. Vlaardingenští zastupitelé navštívili místní firmy 
v průmyslové zóně a seznámili se s největšími investičními akcemi města. Partneři z Holandska se 
také zajímali o zámek -  zejména nově dosaženou vysokou návštěvnost zámku a nově vzniklé 
interaktivní expozice.  Čtyřiceti pěti členná delegace z Vlaardingenu se také měla možnost seznámit 
se zajímavou turistickou nabídkou ve vzdálenějším okolí města. Dlužno říci, že návštěva v pivovaru 
Černá Hora byla pro cca 10 lidí z partnerské delegace částečným zklamáním. Zato návštěva 
Moravského krasu (zejména  Macocha a punkevní jeskyně)  vzbudila nadšení. Delegace pobyla v 
 Moravské Třebové do soboty 4. října. 

 

Základní kámen pro rozhlednu 

V sobotu 18. října proběhla za krásného chladného počasí úspěšná akce „základní kámen pro 
rozhlednu“, do které se s chutí zapojili občané města. Ve spolupráci radnice s turisty a skauty bylo 
příjemné vynést „svůj“ kámen z úpatí kopce až na Pastvisko. Na stránkách kroniky  se ještě dočteme, 
že administrativní příprava výstavby rozhledny nebude lehká, objeví se problémy s výběrovým 
řízením… ale pokud za začátek považujeme  „základní kámen“, vydařil se. Navíc byla vyhlášena 
další aktivita: hledá se  jméno pro novou rozhlednu, oslovena byla široká veřejnost.  

 

Denní stacionář Domeček  

si připomněl dva roky od svého založení. Vedení zařízení představilo své plány do budoucna. 
Nejbližším cílem je vznik nové  sociálně terapeutické dílny. Projekt  byl zaslán  na ministerstvo práce 
a sociálních věcí, kde se shromažďují peníze na podané projekty. V sociálně terapeutické dílně by měli 
klienti tvořit keramické výrobky, šít a vyrábět obrázky. Následný prodej produktů by měl zajistit 
peníze na další činnost.  

  

Město pro byznys 

Ekonomové vyhlásili  7. října 2008 výsledky soutěže Město pro byznys. Ze svitavského okresu 
dopadly nejlépe Svitavy, které skončily na sedmém místě. Naopak poslední příčka v hodnocení patří 
Poličce. „Na poslední pozici žebříčku s nejméně rozvinutým podnikatelským prostředím a vysokými 
cenami skončila Polička. Ve městě ale panuje nejlepší situace na pracovním trhu a mezi místními 
podnikateli nejvyšší spokojenost,“ uvedl Michal Kaderka z pořádající společnosti. Nejvíce ovšem 
překvapila Moravská Třebová, kde se úspěšně rozvíjí průmyslová zóna. Podniky tady staví 
zahraniční firmy, které zaměstnávají desítky lidí. Přitom Moravská Třebová skončila na 13 z 15 
míst. Vysvětlení není složité – je dáno kritérii soutěže. Zřejmě pomyslné bodové ohodnocení přálo těm 
městům, která „pro byznys“ něco dělají právě v těchto dnech.  Vyhrál Vamberk, ten má průmyslovou 
zónu teprve ve výstavbě. 
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Jablko roku   

Každoroční soutěž zahrádkářů se konala 18. října.  Jablkem roku zvolila porota podzimní odrůdu 
Doris. Vyšlechtil ji místní zahrádkář Stanislav Koutný na Křížovém vrchu. O titul se v sobotu 
18.10.ucházelo třicet šest odrůd, vítěz se ovocnářství věnuje přes čtyři desítky let. Tradiční podzimní 
výstavy se zúčastnili zahrádkáři také z Bezděčí nebo Žipotína.  

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 13. 10. 2008 zamítla žádost o přehodnocení jednostranného zvýšení 
nájemného pro byty na ul. Holandská 2, 4.  Opakovaně projednala nájem Magdalenina sálu na 
zámku a potvrdila usnesení, kterým schválila ukončení smlouvy s panem Sísem. Poznámka 
kronikáře: jenže dostatečného odůvodnění se nájemce ani jeho příznivci nedočkali, a tak bude koncem 
roku všechno trošku jinak a na zahájení sezóny na jaře 2009 se můžeme těšit se staronovým 
nájemcem, viz jednání rady města v prosinci t.r.  - Na pořadu jednání rady byla také problematika 
nájmů a prodejů nemovitostí města.   

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. října 2008 schválilo prioritní projekty města, kterými 
jsou: 

- infrastruktura pro sport a volný čas („zimní stadion“) 
- zámecké zahrady 
- knížecí louka 
- krytý bazén 
- společenské a kongresové centrum. 

 
Podmínkou realizace projektů je úspěšně vyřízená žádost o dotace – v období let 2008/2009 např. 
z příslušných regionálních operačních programů. 
 
Zastupitelstvo schválilo pravidla pro udělování ceny města Moravská Třebová vybrané osobnosti 
města počínaje rokem 2009. Na říjnovém zasedání zastupitelstva města nebyly projednány petice 
občanů ve věci snížení prodejní ceny bytových jednotek a domů – tento bod programu byl projednán 
po vhodné přípravě a společném jednání zástupců města a kupujících na listopadovém zasedání 
zastupitelstva. 
 
 

Kultura 
 

Zahájením kulturního života v říjnu byl koncert Zpěv srdce – Jakuba Jana Ryby, který se uskutečnil 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a byl uspořádán jako slavnostní koncert k 90. výročí republiky. 
Celý měsíc od 10. října trvala výstava Z díla Eduarda Kasparidese, uspořádaná ke 150. výročí jeho 
narození.  Příznivci tajemna mohli navštívit esoterický večer s kartářkou ve dvoraně muzea 9. 10. a 
21. 10. byla dětem z mateřských škol určena výpravná pohádka Jak se vodníci usadili v Čechách aneb 
Kouzelný proutek a praotec Šplouch . Zámek v květech potěšil ve dnech 28. 10. – 16.11. Jako vždy 
kulturní přehled doplňují filmová představení, v říjnu také ta, která jsou ve stávajícím čase „in“ – 
Mamma Mia! a Bathory. 
 
  

Region 
 
Biskupské kaléšek 
 
Jubilejní 10. ročník festivalu slivovice Biskupské kaléšek a 7. ročník jízdy velocipedistů  „Od pálenice 
k pálenici“ se uskutečnil v obci Biskupce v sobotu 4. října k potěše mnoha hostů, Moravská Třebová 
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nezaváhala a regionální událost poctila návštěvou a to nejen vedení města, ale i návštěva 
z partnerské Banské Štiavnice.   
 

 
Říjen letem světem 
 
Počasí  v říjnu začalo výrazným chladem, např. v sobotu 4.10., následovala slunečná neděle a celkové 
oteplení v týdnu 6. – 12. 11., říjen přinesl první  přízemní  mráz ale také  21.10. rekordní teploty nad 
20  st. v České republice, v Moravské Třebové to nebylo tolik, ale pociťovali jsme celkem příjemné 
teplo. 30. října překvapil silný vítr. 

Začátkem školního roku nás vystrašilo avizované nebezpečí žloutenky – a uklidnilo na několika 
místech publikované sdělení Krajské hygienické stanice, územního pracoviště Svitavy, že nebyl k 
1.10.2008 hlášen v okrese Svitavy výskyt  tohoto onemocnění.  
 

Uzavřen byl Hřebečský tunel – tedy  komunikace I/35 v silničním tunelu Hřebeč – a to od 6.10.2008 
- 10.11.2008. Důvodem uzavírky byly práce v tunelové troubě v rámci modernizace technologie 
tunelu, provozní zkoušky a hlavní tunelová prohlídka. 
  

Prodejna Kubík má od nedělního 26.10. pomalovanou fasádu a výlohy. Vandalové postříkali modrou 
barvou osm metrů plochy včetně skleněných výplní. Jejich řádění trvalo pouhých deset minut, neboť si 
jich všimli policisté. Přesto způsobili škodu za téměř pět tisíc korun. O peněžitém trestu, nebo pobytu 
za mřížemi rozhodne soud.  

 Na pětatřicítce se převrátil ve čtvrtek 30.10. ráno kamion. Doprava pod Hřebečským tunelem se na 
dvě hodiny zastavila. Z obou stran se tvořily dlouhé kolony, přestože policisté pouštěli vozy vždy 
jedním směrem. Řidiče iveca sfoukl nárazový vítr.  Do nákladního vozu s přívěsem se opřel vítr, 
který místy dosahoval až sedmdesátikilometrové rychlosti. Návěs se naštěstí převrátil na pravou 
stranu vozovky, takže nedošlo k žádnému zranění. 

Týden knihoven se uskutečnil ve dnech 6. 10. až 11. 10. V rámci této akce 10.října uspořádala 
knihovna Lampiónový průvod pro děti, se soutěží o nejhezčí pohádkový kostým. Program zajistili 
členové ochotnického souboru J. K. Tyla a žáci ZUŠ. Ukončení  akce bylo v knihovně, součástí se 
stalo i večerní půjčování knih. 
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Listopad 2008 
 
 

Koaliční smlouva byla podepsána 

Vítěz voleb v Pardubickém kraji si mohl partnera vybírat. Nakonec vznikla takzvaná středolevá 
koalice. Pardubickému kraji budou příští čtyři roky vládnout sociální demokraté a lidovecká Koalice 
pro Pardubický kraj. Občanští demokraté, kteří měli před volbami pět křesel v devítičlenné krajské 
radě, museli vyklidit kanceláře. Jejich kolegové z Koalice zůstali, avšak v menším počtu. Ze čtyř 
postů v radě mají nyní jenom tři. Největším překvapením povolebního vyjednávání byly úvahy o 
koalici ČSSD a ODS. I ta totiž připustila, že by mohla na požadavky vítěze voleb přistoupit. 
Nakonec se ale šokující spojení nekonalo. Vyhrála stravitelnější středolevá koalice. 

 

Spolupráce mezi městy 

Radní z Moravské Třebové a Svitav navázali spolupráci s Boskovicemi. Zástupci měst podepsali 
dohodu o spolupráci. „Rod Boskoviců postavil ve Třebové zámek. V rámci spolupráce si vyměníme 
propagační materiály. Turisté se dozvědí informace o památkách Moravské Třebové v Boskovicích,“ 
odůvodnil třebovský starosta .  Kromě zástupců Třebové a Svitav, které pojí s Boskovicemi židovská 
otázka, by se měli připojit i radní z Konice nebo Náměště.  

 
 

Události ve městě 
 
 

Připravuje se prodej bytů 
 

Připravovaný  prodej bytů v Moravské Třebové provázelo v měsíci listopadu napětí.  Kupující 
vyjádřili nesouhlas  se směrnicí, která upravuje podmínky, za nichž by si kupovali byty do osobního 
vlastnictví, například  sepsáním petic, které byly doručeny vedení města. Občané nesouhlasí s 
vypočítanou cenou za prodej bytů. Tvrdí, že domy jsou nezateplené a zanedbané. Poukazují na stáří 
bytů a stav panelového domu. Pět tisíc korun za metr čtvereční berou za přemrštěný požadavek. 
Třípokojový byt tak vyjde zhruba na 350 tisíc korun. Budoucí vlastníci se obávají, že se zadluží, což 
se odrazí následně na údržbě. 

V úterý 11. listopadu se uskutečnilo setkání zástupců petičních  výborů s radními. Závěrem jednání 
bylo sdělení, že změna ceny je nereálná,  radnice však   zvažuje příspěvek do fondu oprav.  Zásadním 
sdělením radnice bylo rozhodnutí zastupitelstva města dne 24. 11. 2008. Zastupitelstvo schválilo 
dodatek směrnice, podstatou kterého je příspěvek do fondu oprav.  

 

Oprava zadních traktů 
 
 
Dvorní trakty na ulici Cechovní jsou opraveny.  Slavnostní pásku k dvorním traktům 28. 11. 
přestřihlo společně vedení města se zástupci firmy COLAS a.s, která úpravu traktů prováděla. 
Rozpadlé dvory se vybouraly, odklidily a vzniklo nové prostranství s klidovou zónou, novým 
mobiliářem a veřejným osvětlením. Zpevnily se chodníky a příjezdová komunikace ke vstupům do 
bytových jednotek a obchodů. Zvýraznilo se historické parcelační členění dlažbou z lomového kamene 
a celkový vzhled doladilo nové ozelenění. Obnova dvorních traktů byla rozčleněna na několik částí 
podle světových stran. V současné době je hotova část SEVER II a ZÁPAD II, kde byl v minulosti 
použit nevhodný cihelný materiál a docházelo k rozpadání okrasných zídek. Celkové nálady byly 
milion tři sta tisíc korun. V příštích letech chce vedení města dle finančních možností realizovat 
úpravu lokalit SEVER I, ZÁPAD I a JIH I. 
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V tisku se hodně psalo o tom, že na špatný stav zadních traktů poukázal ve svém pořadu architekt 
David Vávra. Pravda to je, ale hlavně platí – podařilo se najít peníze, že je rekonstrukce nutná, bylo 
zřejmé, jen dočasně převážily jiné priority.  
 
 

Devátý ročník Moravskotřebovské univerzity třetího věku 

byl zahájen informativní schůzkou, která se konala v úterý 4. listopadu 2008 od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti městského úřadu na Olomoucké ulici. Téma přednášek pro toto období  nese 
název Člověk a zdraví. Poznámka kronikáře: na realizaci akce s zásadní měrou podílí město, nejen 
poskytnutím prostor - záštitu poskytuje zejména místostarosta JUDr. M. Izák, jeho spolupracovníky 
jsou pracovníci odboru školství a kultury, zejména vedoucí odboru Mgr. J. Sejbalová, ale duší akce je 
(staronová) organizátorka PaedDr. Marie Blažková. Zdůrazňuji to proto, že na vlastní oči vídám 
v ty úterky, kdy se MT universita koná, s jakou radostí se frekventanti scházejí. A ve městě zaznívá 
pochvala, lidé v důchodovém věku si akcí, které jsou pro ně uspořádány, umí vážit. 

 

Hon v Boršově v sobotu 8. listopadu skončil neštěstím.  

Pro jednoho těžce zraněného myslivce přijela rychlá záchranná služba. Jednalo se o nešťastnou 
náhodu. Myslivci stříleli zvěř  v nízkém porostu. Při výstřelu se brok odrazil a zasáhl jednoho 
mladšího myslivce do pravého oka. Muže  převezli na traumatologii do Pardubic.Případem se 
intenzivně zabývá policie.  střílejícího myslivce byla realizována  udělali zkouška na alkohol v krvi, 
ale výsledek byl negativní.  

 

 

Městský úřad v listopadu 
 
 

Arménská delegace  
 
 
Delegace sedmnácti starostů a tajemníků z několika arménských měst zavítalo na sv. Martina, tedy 
11.11., do Moravské Třebové. Jejich cílem bylo seznámit se způsobem práce Městského úřadu v 
Moravské Třebové, především v poskytování služeb občanům. Hosté se také zajímali o mechanismy 
výběru nových zaměstnanců a jejich školení, procesní analýzy, systém práce managementu a 
především – jak je u pracovních návštěv zvykem - o Občanské informační centrum (OIC). Centrum 
slouží vlastně jako klientské centrum úřadu, které umožňuje občanům komfortní vyřízení většiny 
jejich záležitostí na jednom místě s maximální efektivitou. Kromě organizačních záležitostí byla 
představena strategická vize města s důrazem na ekonomický rozvoj a plánované projekty. Velký 
zájem vzbudila Městská průmyslová zóna s téměř čtyřmi sty nově vytvořenými pracovními místy 

Dojmy z návštěvy shrnul Aram Nersisyan, starosta města Alaverdi: “Moravská Třebová na nás 
velmi zapůsobila, historické centrum města a obzvláště Vaše OIC je impozantní, rádi bychom tento 
koncept přenesli k nám do Arménie.“ Týdenní pobyt arménských představitelů v ČR organizuje 
nezisková společnost Agora Central Europe, která dlouhodobě spolupracuje na obdobných projektech 
u nás i v zahraničí. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Na zasedání rady dne 10. listopadu byla schválena smlouva s OR CZ spol. s r.o., která znamená 
rozšíření kamerového systému ve městě, v první etapě ze stávajících 2 na 5 kamer. Opakovaně byly 
osloveny firmy – zveřejněny zadávací podmínky výběrového řízení ve věci výstavby rozhledny na 
Pastvisku.  Rada svěřila odboru majetku města a komunálního hospodářství  zmocnění k vydávání 
příkazu k uzavření nájemní smlouvy na městských ubytovnách na Josefské 12 a Brněnské 50.  Rada 
města se 18. listopadu zabývala zejména peticemi občanů ve věci prodeje bytů z majetku města, a to 
po realizovaném jednání 11. listopadu. Návrhy rady následně projednalo zastupitelstvo ještě téhož 
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měsíce. – Byly také projednány výsledky ankety o výstavbě dětského hřiště pod Křížovým vrchem. 
Ohlasů bylo málo a s trochou ironie lze napsat, že občané hřiště chtějí a nechtějí. Proto výsledkem 
jednání bylo doporučení zařadit příslušnou finanční částku na výstavbu do rozpočtu města pro rok 
2009  se zapojením finančních prostředků firmy ABEA s.r.o., a úkol pro odbor RR vzhledem 
k nejednoznačnému výsledku ankety navrhnout umístění dětského hřiště v rámci města.  Radní byly 
v měsíci listopadu velmi aktivní. Sešli se také 24. 11., projednali přípravu na inventarizaci majetku 
města. Byl schválen projekt prevence kriminality. Projednány byly nájmy a záměry prodejů. Odbor 
majetku města byl zmocněn k vydávání pokynů na vrácení přeplatků nájmů – vydání bezdůvodného 
obohacení. Pro srozumitelnost upřesňuji: při přípravě prodejů bytů dochází k přeměření a stává se, že 
byt měří méně, než deklaroval správce v nájemní smlouvě – a v tu chvíli lze jednat o vrácení 
přeplatku.  
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Po posouzení petic občanů  zastupitelé na zasedání 24. listopadu schválili dodatek směrnice, kterou 
se stanoví pravidla pro prodej bytových domů a jednotek. Předmětem dodatku jsou podmínky pro 
poskytnutí dotace městem na opravu společných částí domu. Schválen byl také dlouho odkládaný 
prodej pozemků pod domy stavebního bytového družstva. 
 

 
Kultura 
 
 

Kukátko  
 
je přehlídka malých jevištních forem žáků základních škol praktických a základních škol speciálních 
Pardubického kraje, které se konala ve čtvrtek 6. 11. 2008 od 9.00 - 13.00 hodin v Městském muzeu 
v Moravské Třebové. I letos mohli diváci shlédnout divadelní vystoupení, scénky, tance apod.. 
K výborné atmosféře této akce přispěl zejména elán a velké nasazení jednotlivých účinkujících. Na 
třetí ročník soutěžní přehlídky malých divadelních forem Kukátko 2008 přijelo do Moravské Třebové 
skoro 150 malých a nadšených divadelníků ze speciálních škol Pardubického a Jihomoravského kraje. 
Kukátko organizuje Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová a 
Kulturní služby Moravská Třebová. 
 
 
Zámek v květech 
 
si mohli návštěvníci prohlédnout na přelomu října a listopadu po loňském úspěchu i letos. Výstava 
byla instalována do prostor zámecké expozice „Měšťanský životní styl v 17. – 20. století“.  
Převážnou část výstavy tvořily suché květy, k vidění byly ale i vazby z živých květin, které 
vystavovatelé z řad žáků a pedagogů Střední zahradnické školy v Litomyšli průběžně obnovovali.  

 
 
K nabídce kulturních pořadů 
 
v listopadu přispěl koncert  Josef Klíče a Jaroslava Erika Friče – Sváté básně ve dvoraně muzea 
2.11. Milovníci divadla, hlavně komedií, si přišli na své 11. listopadku, mohli shlédnout Blázinec 
v prvním poschodí. 
 
 
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
 
s velkou účastí obecenstva se uskutečnilo v neděli 30. listopadu. V programu vystoupil pěvecký sbor 
Fermáta, na náměstí bylo možno zakoupit občerstvení a akce, která by se měla stát tradicí, se líbila. 
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Takže odpuštěny byly fronty u tekutého občerstvení a na příští rok bude lépe naplánováno ozvučení 
akce. Mimořádný zájem občanů překvapil a pro příští rok je třeba s velkou návštěvností počítat. 
 
  

Listopad  letem světem 
   
Listopad začal teplým počasím,  s občasnými ranními mlhami. Silnějšího ranního mrazu jsme se 
dočkali 18. listopadu a sníh se ukázal v pátek 22. listopadu. 
  

Hřebečský tunel zůstal i v listopadu pro řidiče zavřený. Termín otevření Ředitelství silnic a dálnic 
posunulo. Jako důvod uvedlo montáž nových technologií a údržbu. Objízdnou silnici po Hřebči 
cestáři udržovali, jako kdyby se jednalo o komunikaci první třídy. V úseku totiž neplatí nařízení na 
použití zimních pneumatik. 
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Prosinec 2008 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Mikulášský jarmark „Pod střechou“  
 

jako již tradiční úspěšná akce se konal  v sobotu 6. 12. 2008 od 9.00 do 18.00 hodin v budově muzea 
v Moravské Třebové. Pro děti byl připraven bohatý kulturní a zábavný program. Vidět mohly  
pohádky v podání divadelního souboru J. K. Tyla, mikulášský karneval s hudební zábavnou show 
DOBŘÍ BOBŘI, čertovský rej s příchodem Mikuláše nebo diskotéku. Na jarmaku zájemci viděli 
bohatou nabídku vánoční keramiky, adventních věnců, vizovického pečiva, dřevěných Betlémů, 
hraček, modrotiskové výroby, medoviny, perníčků a dalších výrobků s vánoční tématikou. Na rozdíl 
od okolních měst prodejci a návštěvníci jarmarku mají možnost trávit předvánoční čas opravdu pod 
střecho a v teple a to není jen tak…  
 
 
„U kalvárie“ i „U štiky“ 
 
U Kalvárie je nová nekuřácká restaurace, která od prosince vítá hosty pod Křížovým vrchem na ulici 
Strážnického. Nová budova nabízí také sportovní vyžití, dosud chybějící squash. Na jaře ještě 
nastane vylepšení – parkoviště i venkovní zahrádka.   
U štiky – zase pro nekuřáky, tentokrát nové zařízení na ul. Údolní, se zaměřením na rybí 
pochoutky, láká k posezení i funkčním krbem a velkokapacitním akváriem  jako atypickým barovým 
pultem. Jen rozjezd kuchyně počká na jaro příštího roku. 
 
 
Ježíšovské balonky 
 
- to je akce, kterou vymyslela rozhlasová stanice Frekvence 1 a připojily se i děti z Moravské 
Třebové.  Z našeho města vzlétlo 10. prosince 319 balonků z hřiště na ul. Komenského u 1. základní 
školy. Nosnou myšlenkou akce bylo „náš Ježíšek – na jen cizí Santa“.  
 
 
Ohňostroj na závěr roku se vydařil 
 
Ohňostroj na Silvestra byl hodnocen jako velmi vydařená akce – snad proto, že stejně jako v okolních 
městech byl prezentován jako ohňostroj pro děti. V 18 hodin se proto sešly rodiny, nikoliv zmožení 
lidé a na atmosféře akce to bylo znát. Zatím je v plánu založit novou tradici podvečerního ohňostroje 
v poslední den roku. 
 
 

Městský úřad v prosinci 
 

Občanské průkazy 
 
vydané do 31. 12. 2003 to mají spočítáno – jak upozorňuje odbor vnitřních věcí, jejich platnost končí 
spolu s rokem 2008. Výjimka platí jen pro občany narozené před rokem 1936. 
 
Omezení provozu úřadu 
 
poslední prosincový den je typické pro mnoho úřadů a stejné to bylo i v Moravské Třebové. Nápis na 
dveřích řadu dní předem oznamoval veřejnosti, že Městský úřad Moravská Třebová bude mít v 
závěru roku 2008 a na začátku roku 2009 omezený provoz, a to ve středu 31.12.2008 do 12:00 
hodin a v pátek  pátek 2.1.2009  bude úřad uzavřen. Na dokreslení dodávám, že jedním z důvodů 
uzavření úřadu jsou i opodstatněné obavy – věřte, že  při omezeném provozu jedna či dvě úřednice 
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v zadním traktu budovy radnice na odbor majetku města, to „je o strach“. Zvlášť na Silvestra. 
Hlavním důvodem uzavření úřadu na Silvestra je však osvědčená skutečnost, že opravdu není zájem 
o úřední vyřizování.    
 
  

Ze zasedání rady města 
 

 Rada města na zasedání dne 8. 12. 2008 mimo obvyklých záležitostí projednala opakovaně nájem 
zámecké kavárny – Magdalenin sál, přehodnotila předcházející usnesení a schválila uzavření nové 
smlouvy na dobu neurčitou opět s panem Josefem Sísem. Schválila uzavření smlouvy o dílo na 
investiční akci Rozhledna na Pastvisku se svitavskou firmou OLSPOL s.r.o. Odloženo bylo jednání 
se Svazem mažoretek Praha, cesta k dohodě se zatím marně hledala. 
 
Rada města 22. 12. 2008 jednala o podmínkách výběrového řízení na zakázku demolice provozních 
budov areálu zahradnictví na ulici Jevíčská – fakticky to znamená další krok k plánované výstavbě 
rodinných domů v této lokalitě. Rada změnila přístup k radničnímu zpravodaji -je zájem o to, aby 
město jako vydavatel vstoupilo více do dění v této oblasti, členem redakční rady se měl stát také 
volený zástupce města, zásadní změna se udála na postu šéfredaktorky a redakční rada byla 
schválena usnesením rady města takto: 

- Bc. Pavlína Horáčková – šéfredaktorka (mluvčí města) 

- RNDr. Josef Ošťádal, Mgr. Libuše Gruntová, Ing. Miroslav Netolický, PhDr. Jana Martínková, 
PhDr. František Matoušek, Mgr. Jolana Sejbalová – členové 

 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Prosincové poslední zastupitelstvo schválilo termíny zasedání zastupitelstva v roce 2009 a vzalo na 
vědomí termíny zasedání rady města. Projednalo zejména majetkové záležitosti města. Zajímavé 
v této souvislosti je, že byl zahájen odprodej domů a bytů – tedy rozběhla se další vlna privatizace 
bytů, která byla připravována od roku 2007.  

 
 
Kultura 
 

Vánoční koncert ZUŠ 
 

V prosinci se již tradiční akcí stává vánoční koncert ZUŠ. Pro velký úspěch v letech předchozích 
letos předvedli žáci a pedagogové školy své umění hned dvakrát – a to 17. a 18. prosince. Viděli jsme 
„Pohádkový večer“ – plný hudby, zpěvu, humoru… známé melodie v podání malých dětí i mladých 
mužů a žen a jejich (někdy i věkem úctyhodných) pedagogů. A podařilo se jim pobavit a potěšit. 
 
Gentleman Singers 
a znovu vánoční melodie 19. 12, tentokrát v muzeu. Vokální soubor, jehož členy jsou „odrostlí“ Boni 
pueri nezklamal a není divu, že v sále bylo plno. Potěšil vánoční program, ve kterém zazněly skladby 
od gregoriánského chorálu  přes písně lidové i populární po vánoční koledy. 
 
Fermáta a vánoční hosté 
 
potěšila  22. 12. v Boršově, spolu s cimbálovou muzikou Aleše Smutného.  
 
1. Česká mše vánoční „Hej, Mistře“ 
 
V sobotu 27. 12. 2008 se konal ve farním kostele Nanebevztí Panny Marie v Moravské Třebové 
vánoční koncert, na němž zazněla slavná mše  Jana Jakuba Ryby. Skladby zazněla v podání 
spojených chrámových sborů  z Moravské Třebové a Městečka Trnávky za varhanního doprovodu 
RNDr. Evy Vrbovské. 
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Sport 
 

v prosinci je ve znamení  hodnocení a hokeje. 
 

 
Prosinec letem světem 
 
Počasí nepřineslo na vánoce ladovskou zimu, ale vlhko a chladno. Nová prodejna pro zahrádkáře a 
chovatele otevřena na ul. Gorazdově.  

Časopis Travel in the Czech republic vyhlásil třetí ročník čtenářské ankety o nejatraktivnější místo 
České republiky v roce 2008. O výsledku více na stránkách kroniky města v roce 2009 – bude to 
zajímavé.: 

Komunikace I/35 v silničním tunelu Hřebeč  byla také  do 8. prosince 2008 18.00 hodin uzavřena. 
Důvodem jsou práce na silnici.  

  

 
 


