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Události roku 2007 
 
 
Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy v roce 2007 bez výrazných formálních změn.  
 
Zásadní událostí letošního roku, která  jistě bude opakovaně zmiňována v pamětní knize, je  výročí 

750 let města  Moravská Třebová. 
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 

Oslavami bude provázet  logo města k výročí 750 let města. Na návrh loga byla vyhlášena soutěž, do 
které se přihlásilo třicet sedm soutěžících nejrůznějších věkových kategorií.  
Zvítězil  autor František Žáček. Třicetiletý umělec z Moravské Třebové vystudoval obor vizuální 
tvorba – výtvarná výchova na Pedagogické Fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.  V současné 
době učí na Základní umělecké škole v Moravské Třebové výtvarnou výchovu. Na vítězném návrhu 
zobrazil Hřebečský hřbet a jednu z dominant Moravské Třebové, renesanční radnici. „Můj výběr 
hlavního návrhu byl dramatický až do posledního okamžiku, zaníceně jsem  krotil  křivky  na 
obrazovce počítače, což se  změnilo v hledání cesty od složitého k jednoduchému. Výsledná verze 
bude doufám  oku diváka lahodit po celou dobu oslav výročí,“ říká František Žáček . „Při kreslení 
loga jsem si představoval nádherné hřebečské kopce. Myslím, že každé město je ve své podstatě 
skupinou různě formovaných  „umělých“ jeskyní (v případě Třebové vzácně zachovalých, starobylých) 
a že lidé, vybírající v dávné minulosti tuto krásnou krajinu k vytvoření svých domovů, volili srdcem. 
Byla nám dána možnost prověřit si jejich volbu našimi vlastními životy. V tom mém se vyskytla 
schopnost na začátku srpna ztvárňovat červenou lihovkou symboly oslavující výročí skupiny 
pěkných, historických „jeskyní“, vysvětluje zamyšleně Žáček.  
Logo nadějného umělce dnes návštěvníky města vítá na příjezdových komunikacích a zdobí nové 
propagační materiály, které byly vydány právě k tomuto výročí. 
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Leden 2007 

 
 

Události ve městě 
 
 

Ohňostroj odstartoval oslavy k  750. výročí založení města Moravská Třebová 
 
Moravská Třebová se chystá v roce 2007 na velkolepé oslavy. Připomene si  750 let od založení  
města.  Při této příležitosti se připravuje bohatý a pestrý program.  Oslavíme 750. výročí od založení  
města Moravská Třebová. Oslavy zahájil už velkolepý silvestrovský program. Nový rok jsme přivítali 
novou znělkou města, kterou pro město složil frontmen skupiny Čechomor, Karel Holas. Starosta 
města  Josef Ošťádal pronesl z balkónku moravskotřebovské radnice slavnostní projev a přípitek – ne 
všichni si toho všimli, ale to jistě jen proto, že třebovské náměstí bylo opravdu „nabité“.  Celé  veselí 
završila státní hymna, kterou zazpívala 17letá studentka brněnské konzervatoře, Kateřina 
Dostálová. Následoval velkolepý komponovaný ohňostroj, který začal  o půlnoci a plynule převedl 
oslavy do roku 2007. Oslavy se vydařily a lidem se líbily – nešetřili chválou a to je co říci. 
 
Ale vraťme se do reality všedních dnů – první pracovní den nového roku přinesl první úkoly. Ještě 
2.1. trvá nepořádek po oslavách ukončení roku 2006 a zahájení  roku 2007, je na škodu věci, že 
úklidové autíčko technických služeb projíždí náměstím až kolem 9. hodiny. Už na Nový rok snad prý 
procházel městem uklízeč, ale cestou do práce 2. ledna jsem žádné stopy úklidu nezaznamenala. 

 

Ještě jednou k oslavám v tisku:  

Moravská Třebová chystá celoroční oslavy 750 let města, Datum: 3. 1. 2007, 16.25, zdroj: ČTK, 
rubrika: Události  - (internetový) Deník veřejné správy 

Úderem silvestrovské půlnoci začal pro Moravskou Třebovou na Svitavsku rok oslav 750 let od 
první zmínky o městě. Radnice naplánovala hlavní program na třetí červnový víkend, mezi 
slavnostní události zařadila i tradičně pořádané akce. Podle mluvčí města Pavlíny Horáčkové by 
k nim měla přibýt i jedna po letech obnovená. 

"Hlavní akce se uskuteční 15. až 17. června na Masarykově náměstí. V těchto dnech se ve městě 
setkají místní rodáci, včetně těch, kteří se proslavili v zahraničí," řekla ČTK Horáčková. Účast 
přislíbila například významná operní pěvkyně Eliška Weissová. V historickém voze by měla přijet 
také postava moravskotřebovského rodáka a cestovatele Ludwiga Holzmaistera, který zbohatl na 
výrobě rukavic a obchodu s nimi, hlavně však v letech 1904 až 1906 založil městské muzeum a 
z velké části je zaplnil sbírkami. Zahrají také skupina Čechomor, nejspíše i Točkolotoč a několik 
místních kapel, vystoupí rovněž další rodák -  herec Pavel Trávníček.  

Rok oslav začal již o silvestrovské půlnoci mohutným komponovaným ohňostrojem a novou znělkou 
města, kterou složil hráč Čechomoru Karel Holas pocházející z nedaleké vesnice. Do programu 
radnice zařadila i během roku tradičně pořádané festivaly: pěvecký festival Moravskotřebovské 
arkády, kterého by se letos mělo zúčastnit asi 30 sborů, dálkový a turistický pochod Vandr skrz Maló 
Hanó, středověký festival Kejkle a kratochvíle nebo Dny slovenské kultury včetně "živých šachů" 
s kostýmovanými postavami partnerského slovenského města Banská Štiavnica. "Chtěli bychom také 
znovu oživit country festival Moravskotřebovský bramborák, který měl kdysi dobré jméno," řekla 
Horáčková.  

Radnice také vydá nové propagační materiály, Česká pošta by měla vydat poštovní známku s logem 
vytvořeným k oslavám. Návštěvníci si ji budou moci nechat označit příležitostným razítkem. 
Návštěvníky by měla přilákat i nově otevřená expozice mučírny v areálu renesančního zámku a 
kavárna, která vznikne v prostorách Magdalenina sálu.  

http://www.mtrebova.cz/node/1497
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Moravská Třebová slavila již v roce 1957, tehdy 700 let od první písemné zmínky o městě. Jak 
Horáčková připouští, historiky není datum spolehlivě doloženo. Původně německá obec se ve 
středověku nazývala Trübau.  

   
Městská památková rezervace Moravská Třebová 

 
Město v zastoupení odboru investičního a regionálního rozvoje se přihlásilo do soutěže o cenu 
Programu regenerace MPR a MPZ za rok 2006. V příloze kroniky, v části leden 2007, je umístěna 
zajímavá  přihláška o cenu, která obsahuje průběh regenerace Městské památkové rezervace v období 
1995-2006 vč. finančních nákladů. Z úvodu přihlášky:  
 
Městská památková rezervace města Moravská Třebová  byla vyhlášena výnosem Ministerstva 
kultury ČR ze dne 29. července 1980, č.j.13603/80-VI/1 a dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, za památkovou rezervaci.  Rozsah památkové 
rezervace je vymezen hranicí, která vede ulicemi Komenského, Olomoucká, Piaristická, Jevíčská, 
Gorazdova a Brněnská. Stručné zdůvodnění přihlášky:  Město Moravská Třebová se již od roku 
1996 aktivně zapojuje do „Programu regenerace MPR a MPZ“ vyhlášeného Ministerstvem kultury 
ČR a věnuje velké úsilí a prostředky na regeneraci svého historického jádra, které považuje za jeden 
z potenciálních zdrojů příjmů města, které je v současné době v  hluboké  hospodářské  recesi.  
Cíle regenerace: oživit jednotlivé objekty v centru města, vytvořit z centra „výkladní skříň města“, 
zabezpečit co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního a turistického ruchu. 
 
 
Tříkrálová sbírka v Moravské Třebové 

Již tradičně uspořádala oblastní charita v Moravské Třebové z pověření arcidiecézní charity Olomouc 
tříkrálovou sbírku v našem městě od pátku 5. ledna 2007 do neděle 7. ledna 2007. Koledníci měli  
zapečetěné kasičky a vedoucí skupinek platné ověření. Peníze ze sbírky jsou určeny k použití pro 
humanitární účely ve městě i v zahraničí. Jako každý rok navštívil v tomto období obě budovy 
radnice pan učitel Jarůšek s dětmi – hudebníky, tři králové a jejich doprovod zazpívali, zahráli na 
píšťalky, rozdali cukr s logem a posluchači nejen z řad úředníků jim trochu naplnili pokladničku. 

 
Účast města na Regiontouru 2007  
 
Tradiční a letos už 16. mezinárodní veletrh turistických možností v  regionech Regiontour 2007 
se uskutečnil na brněnském výstavišti ve dnech 11. - 14. ledna 2007. Prezentoval se na něm i 
Pardubický kraj, a to opět společně s Královéhradeckým krajem pod hlavičkou „Východní 
Čechy“.  

„Snažíme se trochu změnit přístup k propagaci našeho kraje, který bohužel stále patří k  těm 
méně turisty navštěvovaným. Rozhodli jsme se náš region propagovat ne jako Pardubický kraj, 
ale jako region Východní Čechy, který by turistům mohl snáze přiblížit polohu a malebnost 
našeho kraje,“ řekl vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a radní zodpovědný za 
cestovní ruch Miloslav Macela jej doplnil: „Chystáme také velkou změnu způsobu prezentace. 
Chceme postupně omezovat masivní účasti na veletrzích a vydávání tištěných materiálů a 
přizpůsobit se současnému trendu získávání informací o místě dovolené či výletu ze strany 
turistů. Proto bude v budoucnu daleko více prostředků věnováno do internetu. Např. budujeme  

nový turistický server Východní Čechy a další elektronická média.“  

 
Město vzpomíná na 10. výročí úmrtí MUDr. Ladislava Loubala, lékaře, který se už od mládí 
zajímal o výtvarné umění a historii a tento svůj zájem plně zúročil v letech života v Moravské 
Třebové. Publikační i průvodcovskou činností přibližova památky města místní veřejnosti i 
návštěvníkům města. Významná je jeho grafická sbírka. Byl dlouholetým spolupracovníkem muzea. 
Působil také jako kronikář města. 

 
 
 



Kronika města Moravské Třebové                                                                                                                         2007 

4 

 
 
 
Městský úřad v lednu 
 

Z tisku: Falšování podpisů? Jen přestupek 

Městečko Trnávka - Nejvážnější incident před loňskými komunálními volbami neskončí u soudu, ale 
zřejmě jen domluvou. Policie ukončila vyšetřování předsedkyně ODS v Městečku Trnávka ……… 
sama podepsala dvě ženy pod prohlášení, že s kandidaturou do místního zastupitelstva souhlasí. 
Verdikt: Byl to jen přestupek. 

„Bylo to podstoupeno přestupkové komisi. Nenaplnila skutkovou podstatu trestného činu,“ uvedla 
tisková mluvčí svitavské policie Martina Simonová. Vyšetřovatel tak podle ní pravděpodobně 
přihlédl k nízké společenské nebezpečnosti jejího činu. Na falešné podpisy pod prohlášením kandidátů 
by se před volbami možná ani nepřišlo, kdyby shodou okolností obě ženy zapsané na kandidátní 
listinu nechtěly pracovat jako zapisovatelky okrskových komisí. To jako kandidátky dělat nemohly. 
Obě však tvrdily, že o své kandidatuře za ODS nevědí. ………. se hájila nedostatkem času a tím, že 
obě kandidovat chtěly. „Obě bydlí daleko, bylo to na poslední chvíli, tak jsem to za ně podepsala já,“ 
řekla tehdy. 

Podpisy by měla nyní řešit přestupková komise. „Předpokládám, že se toho také zúčastním a budu se 
přimlouvat za to, aby se to projednalo bez postihu. Myslím si, že si při snaze sehnat plnou 
kandidátku ani neuvědomila, co provedla,“ řekl starosta Městečka Trnávky Václav Neubauer. 

Regionální mutace Mladá fronta DNES - pardubický kraj – 3.1. 

Poznámka kronikáře: přestupková věc skutečně je projednávána městským úřadem, odborem kancelář 
starosty a tajemníka. Zatímco celostátní denník neváhal uvést plné jméno paní, která byla podezřelá 
z trestného činu, nyní je zřejmé, že se dopustila přestupku, který je ovšem třeba projednávat 
neveřejně, tedy i bez uvedení jména. Absurdní? Ale je to tak  - pro zajímavost jen poznámka, že po 
projednání přestupkové věci bylo podáno odvolání, s tím, že nedošlo k úmyslnému přestupku… 
 
 
Změna v systému sociálních služeb a v systému poskytování sociálních dávek 

S účinností od 1. ledna 2007 se mění celý systém sociálních služeb a celý systém poskytování 
sociálních dávek, a to v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona 
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 
nouzi. V oblasti sociálních dávek jsou zavedeny 3 nové dávky – příspěvek na živobytí, mimořádná 
okamžitá pomoc a doplatek na bydlení, které nahradí dávky poskytované podle zákona o sociální 
potřebnosti, příspěvek na společné stravování, peněžité a věcné dávky občanům, kteří se přechodně 
ocitli v mimořádně obtížných poměrech. V žádném případě nejsou zrušeny všechny sociální dávky, 
např. pro zdravotně postižené občany (např. příspěvek na zakoupení nebo provoz motorového 
vozidla apod). V oblasti sociálních služeb byla zavedena nová dávka - příspěvek na péči. Příspěvek 
na péči nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou.  

 

Občanské informační centrum poskytuje výpisy z katastru nemovitostní  

Dnem 2. ledna 2007 začalo Občanské informačním centrum (OIC) na ul. Olomoucké č.o. 2, 
poskytovat občanům novou službu „Výpis z katastru nemovitostí“, občan již nebude muset jezdit pro 
tento výpis na Katastrální úřad ve Svitavách. Každá výstupní sestava je opatřena elektronickou 
značkou, číslem jednacím a doložkou, ve které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým 
razítkem a podpisem. Takto vybavený výpis z katastru nemovitostí pak nabývá právní sílu veřejné 
listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výstupy 
jsou poskytovány z centrální databáze informačního systému katastru nemovitostí (ISKN) v rozsahu 

http://www.mtrebova.cz/node/1500
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celé ČR. Cena vydaného výpisu je dána zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění 
pozdějších předpisů a je stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu výpisu. Poznámka kronikáře a 
současně úředníka: není to lehká služba. Kdo ví co chce, tj. chce výpis, za svých 100,- Kč (dvě strany) 
je řádně obsloužen a spokojen. Běda však tomu, kdo si chce své přání ujasnit nahlédnutím na monitor 
nebo jen získat informaci, tak, jak byl zvyklý ve Svitavách na katastrálním úřadu. Služba 
poskytovaná OIC je ze zákona koncipovaná jako všechno nebo nic, nahlédnout a „zavřít“ prostě 
nelze. Občané se proto občas zlobí a atmosféra houstne… 

 

Městský úřad navštívila delegace ze Srbska 

Město Moravskou Třebovou 25. ledna 2007 navštívila 25 členná delegace ze Srbska, složená ze 
starostů a manažerů pro ekonomický rozvoj. Cílem jednání se členy delegace byly především otázky 
spojené s ekonomickým rozvojem města, financemi a cestovním ruchem. „Chtějí zjistit, jak se nám 
podařilo uspět a nastartovat místní ekonomiku, resp. jakou úlohu v tomto procesu může sehrát 
radnice,“ uvedl manažer ekonomického rozvoje města Miroslav Netolický. Město Moravská Třebová 
během let věnovalo značnou pozornost zabezpečení podmínek pro přicházející investory na městskou 
průmyslovou zónu. V současné době zde sídlí sedm velkých firem. Jsou to švýcarská firma Protechnik 
Consulting, španělská společnost TREBOPLAST, rakouská společnost Kayser Berndorf a zástupci 
tří českých společností MM NÁSTROJÁRNA, ATEK a DGF. Díky těmto společnostem se vytvořilo 
200 pracovních míst a další pracovní místa se dále budou vytvářet. Město také v rámci podpory 
bydlení postavilo v posledních letech 110 bytových jednotek a individuální výstavba rodinných domů 
se úspěšně rozvíjí. Dále také byly dokončeny dva rozsáhlé projekty na podporu cestovního ruchu. 
Regionální projekt i projekt města „Turistický informační systém Moravskotřebovska a Jevíčska“. 
„Naše město během několika let získalo nemalé zkušeností právě v oblastech ekonomického rozvoje a 
cestovního ruchu. Jsem tedy rád, že tyto zkušenosti můžeme předat i našim zahraničním hostům,“ 
říká starosta města Josef Ošťádal. Po prezentaci, kterou město pro delegaci připravilo následovala 
návštěva průmyslové zóny města a firmy ATEK. Cestu do České republiky pro srbskou delegaci 
zorganizovala poradenská společnost Berman Group a je hrazena americkou vládou v rámci její 
pomoci ekonomickému rozvoji Srbska. 

 

Z  jednání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 4. 1. 2007 stanovila měsíční plat ředitelům příspěvkových organizací a 
schválila poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů na horolezeckou expedici Romanu 
Langrovi na nejvyšší horu Afriky. Dne 15. 1. 2007 rada schválila plány činnosti komisí rady. 
Projednala a schválila smlouvy o zřízení věcných břemen ve prospěch města v návaznosti na 
budování kanalizace. Schváleno bylo navýšení počtu pracovníků odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví o 1 pracovní sílu od 1. 3. 2007. Odsouhlaseno bylo konání trhů na náměstí 4x ročně 
(nikoliv častěji, i když to pořadatelé trhů opakovaně navrhují). Předmětem jednání rady byly jako 
obvykle také záměry prodejů a nájmů a schválení nájmu bytů a pozemků.  
 
 

Ze zasedání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci lednu 2007 nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 
11. ledna se opakoval v sále základní umělecké školy  večer plný kouzel – repríza úspěšného 
vánočního programu, nejkrásnější melodie z filmových pohádek. 
Jako jeden z prvních v letošním roce se uskutečnil  XXV. zahrádkářský ples v Boršově, kulturní 
program obohatilo vystoupení mažoretek agentury Arnika.  
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Sport 
 

Cyklisté symbolicky zahájili sezónu už první den roku – sešli se  na náměstí hned po obědě, bylo jich 
25 a společně urazili „dvacítku“. Takové zahájení se poprvé uskutečnilo před 11 lety a tradice 
pokračuje pod heslem „jak na Nový  rok, tak po celý rok“. 
 
5. leden byl zahajovacím dnem zimní přípravy moravskotřebovských fotbalistů. 
 
Nejen sportovní, ale i společenskou akcí roku 2007 byla 15. 1. 2007 galashow hokejistů. Na Slovan 
zavítal televizní hokejový tým HC Olymp (ze seriálu Poslední sezóna) s bavičem a hercem Martinem 
Dejdarem alias Janem Krolem, aby si zahráli s domácími „starými pány“.  Hru navštívilo bezmála 
800 diváků, viděli i varietně – kabaretní vložky… Komentář diváka: „hokej jako takový nebyl moc 
extra, ale zábava byla skvělá…“  
 
Dne 16. 1. 2007 byla za účasti starosty a místostarosty města z iniciativy vedení školy  na ul. ČSA 
(„křižovatka“) slavnostně otevřena posilovna, která se nachází v prostorách tělocvičny na Olomoucké 
ulici. Bude sloužit žákům při hodinách tělesné výchovy i učitelům. 
 
 

Leden letem světem 
 
Počasí… 
 
Žijeme si jako v Anglii – počasí je tématem dne. Je leden, ale teplo je jako na jaře.  MF dnes 2. 1.: V 
pražském Klementinu naměřili 12,5 stupně Celsia. Naposledy bylo tak teplo v roce 1921. Rekordy 
padaly i jinde - třeba v Českých Budějovicích, kde teploměr ukázal dokonce 13,7 stupně Celsia. 
Začátkem ledna se maximální teploty pohybovaly od pěti do devíti stupňů Celsia, v Pardubicích 
vystoupila teplota dokonce na 11,3 stupně Celsia. Průměrná teplota se v Čechách pohybovala kolem 
pěti stupňů Celsia, tedy přibližně sedm stupňů nad normálem, což odpovídá hodnotám, které se v ČR 
vyskytují buď na začátku listopadu, nebo koncem března. Uvádí to Český hydrometeorologický 
ústav. V severozápadních Čechách přesáhla maximální teplota místy o několik desetin hodnotu 
třináct stupňů Celsia. 

MF dnes, 11.1.: V Klementinu v Praze bylo včera ve dvě hodiny odpoledne naměřeno 14,2 stuňů 
Celsia. Teplotní rekord z roku 1991, který má hodnotu 16, 7 stupňů Celsia, tak vydržel. I teploty 
kolem 14 stupňů Celsia jsou ale velmi vysoké a odpovídají stavu, jaký panuje v polovině října nebo 
poslední dekádě dubna. Nové teplotní rekordy včera padly například v Olomouci, Jeseníku, 
Šumperku nebo v Přerově, kde meteorologové naměřili téměř 13 stupňům Celsia. 

19.1. teplo se drží, po ránu doma na teploměru 8 st., ale: od 18.1. do dopoledních hodin nejen v ČR 
silný vítr – orkán Kyrill, (3 mrtví v ČR,, 30 celkem), velmi větrno i v MT, popadané větve, tašky ze 
střech, vítr strhl na zámku zimní krytí kašny, u nemocnice v uličce bránil ráno autům v jízdě statný 
ulomený strom z nemocničního parku. 

Sněhová kalamita po celé ČR a hromady  sněhu i v MT 24.1. Leden byl nejteplejší za 46 let, za celý 
měsíc byl jen jediný den, kdy mrzlo na celém území Česka, 26. leden. Rekordní teplo je v celé Evropě. 
Rekordně vysoké teploty ohlásily i další evropské země – Švýcarsko, Německo či Nizozemsko. Tam 
dokonce zaznamenali nejteplejší leden za celou dobu, co se teplota pravidelně měří – od roku 1706. 
Ve Velké Británii se letošní leden zařadil na druhé místo, hned za rekordně teplý první měsíc roku 
1916. Někteří odborníci mají za to, že i celý rok 2007 bude nejteplejší v historii. Přičítají to 
oteplování atmosféry vlivem skleníkových plynů. Podle jiných expertů má na počasí vliv zejména 
klimatický jev El Niňo. 
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 V pátek 12.1. se nám zlomil vánoční strom na náměstí – ukotvení bylo dobré, silnému větru neodolal 
kmen stromu, následkem bylo leknutí kolemjdoucích a urychlená akce – odklizení stromu technickými 
službami.  
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Únor 2007 
 
 

Události ve městě 
 
Z tisku: Maratón veletrhů je v plném proudu 
 
„V těchto dnech vrcholí přípravy na nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v České republice, 
kterým je pražský Holiday World. Koná se od 15. do 18. února na pražském Výstavišti v 
Holešovicích. Zástupci města, informačního centra a zámku Moravská Třebová budou prezentovat 
nejen krásy Moravskotřebovska a Jevíčska, ale i nově připravovanou expozici na zámku, středověkou 
mučírnu. „Chceme upozornit návštěvníky veletrhu i odbornou veřejnost na středověkou mučírnu, 
která v těchto dnech vzniká ve sklepích moravskotřebovského zámku a svým rozsahem bude největší 
v celé republice. Slavnostní otevření plánujeme na neděli 1. dubna. Návštěvníky budou do mučírny 
lákat kostýmovaní herci – kat s mečem a dvě pážata. Ti jim rovněž rozdají samostatný propagační 
materiál, který k této příležitosti vznikl,“ říká Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb. 
Některé mučící nástroje si zájemci veletrhu budou moci vyzkoušet přímo na místě a na vlastní kůži. 
Stánek Moravské Třebové naleznete ve společné expozici Královéhradeckého a Pardubického kraje v 
levém křídle sjezdového paláce, č. stánku LK 360. Po Regontouru v Brně a veletrhu v Olomouci je to 
třetí významný veletrh středoevropského cestovního ruchu, kde se město Moravská Třebová a jeho 
okolí prezentovalo.“ 
Poznámka kronikáře: prezentace mučírny se vydařila, viz foto v příloze kroniky, tak trochu nad plán 
byla vláčena výstavním prostorem i „oběť“ se zakrytou hlavou, no to už prý bylo pro některé 
přihlížející trochu moc…  
 
 
A ještě jednou 750. výročí města v tisku, tentokrát Právo, sobota 17. 2. 2007: 
 

Moravská Třebová možná slaví falešné výročí 

Když po podzimních volbách vedení radnice v Moravské Třebové 
vyhlásilo, že se město začíná intenzivně chystat na rok 2007, který bude 
rokem velkolepých oslav 750. výročí vzniku města, nikoho nenapadlo, že 
by mohlo jít o výročí pochybné, snad i falešné, nemající dostatečnou oporu 
v historických análech. 
Teď, když do příprav byly vloženy statisíce, některé akce jsou sotva 
odvolatelné, přišel historik Jiří Šmeral z filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci s tvrzením, že jde o výročí smyšlené. A minimálně 
tuší, jak asi vzniklo. 
„Jistě se ještě najdou pamětníci, kteří zažili velkolepé oslavy 700 let 
Moravské Třebové v roce 1957. A právě na ně se organizátoři letošních 
oslav odvolávají. Vycházejí přitom z jednoduché úvahy: Pokud se 700 let 
slavilo v roce 1957, je nasnadě, že by se nyní mělo slavit 750. výročí. 
Potíž je však v tom, že rok 1257 si jako datum založení města vymyslel 
tehdejší předseda MNV František Urban,“ upozornil Šmeral. 
Podle něj první písemná zmínka pochází až z roku 1270. Další historici, 
které Právo oslovilo, byli jen o málo laskavější, datují vznik města 
například do roku 1267. 
„Dokonce naše komise památkové péče, která by měla být nejvíce 
zasvěcená, sama navrhla, že rok 2007 by měl být rokem oslav. Nikdo 
proti tomu tenkrát neřekl vůbec nic. Kdyby někdo před tři čtvrtě rokem 
jasně prokázal, že je to špatně, tak jsme možná volili jinou variantu nebo 
jiný termín. Tenkrát se historici neozvali. Až teď v průběhu oslav přijdou 
s tím, že manipulujeme dějinami,“ reagoval po dotazu Práva starosta 
Moravské Třebové Josef Ošťádal (ODS). 
Radnice má podporu drtivé většiny moravskotřebovské veřejnosti, 

http://www.mtrebova.cz/node/1680
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neozvala se ani politická opozice, která by mohla udělat z oslav trapas a 
využít jej ve svůj prospěch. 
„Jenom proto, že se datum vzniku nedá určit přesně, nemůžeme se k tomu 
postavit tak, že oslavy nebudou nikdy. Naše město je navzdory nějakým 
pochybnostem potřebuje. Oslavy jsou jistou cestou ke zviditelnění. 
Vytváříme propagační materiály k výročí, zveme významné hosty,“ dodal 
starosta. 
Mezi pozvanými celebritami je i prezident republiky Václav Klaus. 
„Fotografka Petra Zápecová přispěje k oslavám 750 let kolekcí snímků s 
českým prezidentem, který by se měl zúčastnit slavnostního zahájení 
výstavy. Pozvání prozatím neodmítl,“ řekla Právu mluvčí 
moravskotřebovské radnice Pavlína Horáčková. 
Zváni jsou i rodáci, například herec Pavel Trávníček, hudební skladatel 
Zdeněk Mahdal nebo operní pěvkyně Eliška Weissová, delegace 
partnerských měst z Nizozemska, Německa a Slovenska. „V žádném 
případě oslavy nemíníme rušit, vyvrcholí v polovině června,“ ujistil 
starosta Ošťádal. 

Poznámka kronikáře: když citace, tak přesná… pana Mahdala  všichni známe jako herce a 
moderátora.  

 

Den otevřených dveří  

nabídlo Gymnázium Moravská Třebová dne 13. února 2007. 

 

Městský úřad v únoru 
 
Internetové stránky města  
 

Úkolem informatiků městského úřadu (již několik let Ing. Marek Němec a Radim  Šmehlík,   Dis.) je 
mimo jiné péče o internetové stránky města. Svitavský deník se v únoru zaměřil  na webové stránky 
měst v okrese a podrobil je malému hodnocení, které jsme si mohli přečíst 21. 2. 2007.  
Cituji:  
„V prvé řadě by internetové prezentace měly aktuálně informovat o dění ve městě. Zároveň ale také 
lákat turisty a potencionální investory. Nejlépe toto pochopili v Litomyšli a Poličce.  
Weby obou rodišť slavných skladatelů jsou na první pohled příjemné a šité na míru turistům. V menu 
nejdříve najdeme stručný přehled historie, informace o nejvýznamnějších památkách a slavných 
rodácích. Následuje výčet poskytovaných služeb a kulturních akcí. Teprve potom následují aktuální 
údaje o městském úřadě. Každý z webů nabízí něco speciálního: Litomyšl možnost přepnout do tří 
světových jazyků (kromě angličtiny a němčiny také francouzština), poličské stránky zase umožňují 
změnit vzhled pro zrakově postižené. Polička, Moravská Třebová a Svitavy nabízejí na svých 
webech aktuální pohled na hlavní náměstí. Kamera shlížející na svitavské náměstí Míru je ovšem 
zcela nepochopitelně ukryta pod položku Počasí. Vůbec jsou oficiální stránky největšího města 
okresu zmateční a nepřehledné. Navíc v poměrně zastaralém vzhledu. Zajímavostí je ovšem mapa 
centra s možností panoramatických pohledů z vybraných míst ve městě. Doplnění o rozhled z věže 
hlavního kostela nebo z panelových domů na lánském sídlišti by mapě ještě na zajímavosti přidalo.  
Prezentace Moravské Třebové je na tom ve vzhledu i přehlednosti lépe. Navíc nabízí pohled do 
programu starosty Josefa Ošťádala. Občané tak mají zástupce svého bydliště neustále na očích. 
Stránky by měly více propagovat letošní 750. výročí města. Program oslav není zcela ideální.“  
 
 

Z  jednání rady města 
 
V pondělí 12. 2. 2007 se konala 6. schůze rady města. Rada schválila účast radních na plánované 
zahraniční cestě do Vlaardingenu a   také tradiční vyvěšení tibetské vlajky 10. března, projednala 
záměry pronájmů a nájmy bytů a pozemku v majetku města.  
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Ze zasedání zastupitelstva města 
 
V měsíci únoru v souladu se schváleným plánem nezasedalo. 
 
 

Kultura 
 
Divadlo 
 
Po loňském úspěchu zavítalo opět do našeho města divadlo Sklep a v představení Piš Kafka, piš! 
diváci mohli shlédnout představení s příchutí absurdní grotesky, inspirované známými i neznámými 
díly Franze Kafky. Dětem byla určena únorová představení Kašpárek a drak (divadelní společnost 
Julie Jurištové) a Obušku z pytle ven! (Divadlo Oblázek). 
 
Plesová sezóna 
 
je v plném proudu, 3. 2. bylo až těžké si vybrat – XVI. ples ČSSD v sále „Na písku“ nebo ples KDU-
ČSL v Boršově. Dětský karneval a obecní ples v Boršově se uskutečnil 24. února.   
 
Karneval na ledě 

Technické služby Moravská Třebová s.r.o. a Speciální škola společně pozvaly zájemce na  5. karneval 
na ledě, který se  konal ve středu 14. února 2007 v 15.00 hodin na zimním stadionu v Moravské 
Třebové.  Čekala je spousta zábavy, legrace, soutěže, vyhlášení nejlepší masky a na konec závěrečný 
rej masek.  Nechybělo občerstvení, pro  děti v masce dokonce zdarma.  

Výstava grafiky dr. Ladislava Loubala 

V muzeu byla zahájena  výstava grafiky ze sbírky dr. Ladislava Loubala, pořádaná k 10. výročí jeho 
úmrtí. Vernisáž se uskutečnila v pátek 16. února 2007 v 16.00 hodin ve dvoraně muzea. V programu 
vernisáže vystoupili i žáci hudebního a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy v 
Moravské Třebové.  

Připomíná si město letos 750, 737 nebo 773 let své existence?  
 
Nejstarší písemné zmínce o Moravskotřebovsku, založení města, první písemné zmínce o něm a 
oslavám sedmistého výročí v roce 1957 byla  věnovaná úvodní přednáška Jiřího Šmerala z katedry 
historie FFUP v Olomouci, která se konala v úterý 27. února muzeu.  A bylo živo – ne všem se líbilo 
„zpochybnění našeho výročí“.   Více v přílohové části kroniky, únor. 

 
 
Sport 
 

V únorovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje jsme našli hlasovací lístek ankety Sportovec roku 
Města Moravská Třebová 2006 s možností hlasovat do konce února 2007.  
 

 
Únor letem světem 
 
Počasí pokračuje v lednovém trendu. Skutečné tj. bílé zasněžené zimy jsme se ani v únoru nedočkali.  
 
Jarní prázdniny  v pardubickém kraji a tedy i v Moravské Třebové začaly od 5. února. I když Dům 
dětí a mládeže byl  z důvodu nutných oprav uzavřen, nějaká zábava se ve městě bez sněhu přece 
našla:  ve středu byl masopustní karneval Na písku, kde vystoupily děti z kroužků  DDM a  

http://www.mtrebova.cz/node/1678
http://www.mtrebova.cz/node/1681
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diskotéka, v pátek bylo možné  už v DDM vytvářet Valentýnský šperk. Pozadu nezůstala  
knihovna, která nabídla  soutěže a burzu sběratelů. 
 
V pondělí 19.2. 2007 mne na ul. Svitavské překvapila rozbitá výloha u obchodu s obuví (Dirrovi), 
tím více potom tři rozbitá okna (vždy díra do skla) na budově městského úřadu na ul. Olomoucké tj. 
okna matriky a chodby v přízemí. Oprava oken úřadu proběhla bez odkladu, v obchodě obratem jen 
zabezpečovací práce. O pachateli se zatím nic neví, snad jen to, že poškození bylo patrné již v neděli. 
 
Televize v neděli 25.2.: vicemiss Missis 2007, tedy druhou  nejsympatičtější a nejhezčí maminkou 
Česka se v soutěži ve Františkových lázních stala paní Gabriela Krejčí z Moravské Třebové se 
čtyřletým synem Vojtěchem, dříve vítězka krajského kola téže soutěže. Paní Gabriela byla následně 
přijata i panem starostou, který tak ocenil vítězný pár a jeho prezentaci města. 
 
 A v únoru  a ve zprávách Primy téhož dne zase objevila Moravská Třebová: kuna v MT i se 
strážníkem  Řezníčkem a mluvčí města, otevřel se pohled na Jiráskovu ulici a národ se dozvěděl, že 
past je nalíčena a občasné se prý bojí chodit po ulici – vždyť kuna může mít vzteklinu, jeden pán ji 
viděl, zadupal a ona utekla… Ano, to opravdu zaznělo, ale pozor, druhý den jsem v práci zaslechla, 
že lidé opravdu nedaleko školky vídají poměrně krotkou kunu… a maminky mají obavy.  
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Březen 2007 
 
 

Události ve městě 
 

Zahájení turistické sezóny 

Moravskotřebovský zámek přivítal v sobotu 24. března 2007 turisty z  celého Pardubického kraje.  
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 9.30 hodin na zámku za účasti Klubu českých turistů, vedení 
města a dalších hostí. Návštěvníci si prohlédli historické jádro městské památkové rezervace, interiér 
renesanční radnice v Moravské Třebové za odborného doprovodu, renesanční zámek a muzejní 
expozice s mumií egyptské princezny Hereret. V programu byl první turistický výšlap nebo 
cyklistická vyjížďka do atraktivních míst Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Nechyběly: 
vycházky okolo Třebovského hradiska, přes sousoší Kalvárie Čertovskou roklí až do Pekla, ke starým 
hradům Cimburku a Radkovskému hradisku nebo k smírčím křížům v okolí Moravské Třebové. Pro 
milovníky cyklistiky byly připraveny výletní okruhy do okolí Moravské Třebové. Pro všechny 
účastníky byl vystaven upomínkový list akce, výroční turistická známka, výroční razítko a 
propagační materiály regionu a města Moravská Třebová.  

 

Tibetská vlajka na radnici 
 

Radní schválili vyvěšení tibetského slunce v Moravské Třebové. Letos už po deváté na radnici 
zavlaje 10. března tibetská vlajka. Pravidelně si tak i naše město připomíná povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci. Město se zařadí mezi dalších sto tři radnic, které vlajku vyvěsí. V tento den si lidé na 
celém světě připomenou 48. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase v roce 1959, při 
kterém zemřelo na 80 000 Tibeťanů. Občanskému sdružení Lungta, které v ČR organizuje 
mezinárodní akci Vlajka pro Tibet, zatím potvrdilo šedesát obcí a institucí, že tibetskou vlajku jako 
symbol podpory nenásilného boje Tibeťanů za svá práva a snahu o zachování národní identity vyvěsí.  
 

A znovu  k oslavám v tisku:  

V Mladé frontě DNES 9. března mne zaujalo povídání o tom, že Moravská Třebová slaví falešné 
jubileum – nově však s odůvodněním, kde se vzal počátek oslav. Jak se na datum 1257 tedy přišlo? 
Podle historika Šmerala jej v 50. letech vlastně vymyslel tehdejší předseda národního výboru 
František Urban. Dokazuje to totiž nedávno nalezená korespondence mezi ním a pracovníkem 
Státního archivu v Brně. „Pracovník archivu radu národního výboru opakovaně upozorňoval na 
skutečnost, že rok 1257 za datum vzniku města rozhodně považovat nelze,“ říká Šmeral. Podle něj 
první zmínka o Moravské Třebové jako městě pochází až z roku 1270. Ovšem článek pokračuje 
nespornou pravdou – Moravská Třebová si oslavy vzít nedá. 

   

Městský úřad v březnu 
 

Moravská Třebová se účastní prestižního mezinárodního projektu 

Moravská Třebová přivítala v pondělí 19. března 2007 desetičlennou zahraniční delegaci z 
ukrajinského města Romny pod vedením starosty Pavlo Pomarana a také pět zástupců partnerského 
města Vlaardingen z Holandska na třídenní pracovní návštěvu. Společně se svými kolegy z 
moravskotřebovské radnice pracovali na mezinárodním projektu, jehož cílem je podpořit 
demokratickou přeměnu veřejné správy na Ukrajině po „Oranžové“ revoluci a zároveň se zaměřit na 
zlepšení její kvality. Skupina ukrajinských představitelů se již v září 2006 zúčastnila speciálního 
tréninkového programu pro představitele samospráv, který proběhl v nizozemském Haagu a který 
organizovalo Sdružení holandských měst (VNG) za podpory ministerstva zahraničí.  
VNG se ve snaze zefektivnit transfer znalostí a zkušeností z Holandska na Ukrajinu rozhodla 
angažovat zástupce jednoho z českých měst, která se podobných tréninkových programů v minulosti 
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zúčastnila. Jejich volba padla na Moravskou Třebovou, která se na mnoha významných projektech 
podílela a jejíž partnerství s Vlaardingenem patří mezi ta nejúspěšnější. Akce se proto na pozvání 
VNG zúčastnil také manažer ekonomického rozvoje města Moravská Třebová M. Netolický.. 
Město Romny tak opakuje příběh Moravská Třebové, jejíž starosta v roce 2001 taktéž nejprve 
absolvoval teoretické školení v Holandsku a poté společně s experty vlaardingenské radnice 
vybudoval nový koncept služeb radnice, Občanské informační centrum (OIC). V OIC, které již 
čtvrtým rokem funguje jako součást městského úřadu, si občané mohou například vyřídit žádosti o 
občanské průkazy a cestovní doklady, přihlásit se do evidence obyvatel, získat výpisy z katastru 
nemovitostí, ověřit listiny a podpisy, či uhradit poplatky za odpady a psy. Zároveň získají informace 
o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě. Nosnou 
myšlenkou projektu bylo soustředit většinu poskytovaných produktů a služeb do jednoho centra tak, 
aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu kanceláří umístěných v různých objektech. Tento koncept 
byl a stále ještě je v ČR unikátní. Radnice v Moravské Třebové byla za tento progresivní přístup 
oceněna Ministerstvem vnitra ČR Cenou za inovaci ve veřejné správě za rok 2005. 
„Cílem pracovní návštěvy ukrajinských představitelů je předání zkušeností a znalostí, které si 
odborní pracovníci MěÚ osvojili díky spolupráci a podpoře svých holandských kolegů v oblasti 
zlepšování úrovně služeb poskytovaných radnicí občanům,“ vysvětlil manažer ekonomického 
rozvoje..     
„Moravská Třebová byla díky projektu OIC vybrána jako jediné město z České republiky jako příklad 
nejlepší praxe, čehož si velmi vážíme,“ komentoval mezinárodní projekt starosta Moravské Třebové. 
Práce na projektu vyvrcholily 20. března v 9.00 hodin slavnostním přivítáním členů delegace na 
moravskotřebovské radnici. Vedoucím celého projektu je Jan Hecker, manažer strategického rozvoje 
města Vlaardingen, náklady spojené s pobytem zahraničních pracovních týmů jsou hrazeny z dotace 
Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království. 

 

 

Ze jednání rady města 
 

Rada města  dne 19. 3. 2007 chválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací města. Byl 
schválen dodatek mandátní smlouvy se správcem nemovitého majetku (poznámka kronikáře: 
následná výpověď smlouvy v červnu ke konci kalendářního roku byla trochu překvapením). Rada 
neschválila poskytnutí bezplatné parkovací karty pro potřeby finančního úřadu. Místostarosta 
dostal za úkol sestavit pracovní tým, který se bude zabývat optimalizací školství ve městě. 
Projednány byl četné záměry převodu  a nájmy nemovitostí. 
 
 
 

Ze zasedání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města zasedalo dne 5. 3. 2007. Byl schválen 
rozpočet města a návazně také poskytnutí příspěvků některým neziskovým organizacím. Nově byli 
zvoleni členové výborů zastupitelstva (pro strategický rozvoj, finanční, kontrolní). Projednány byly 
četné převody zejm. prodeje nemovitého majetku města. 

 
 
Kultura 
 
Městský bál 

 
Druhý ročník městského bálu Připravily Kulturní služby ve dvoraně muzea v pátek v 19.30 hodin. K 
tanci zahrála skupina Galaxy Olomouc a zlatým hřebem večera mělo být taneční vystoupení Anife 
Vyskočilové.  
Hodnocení účastníka: návštěvnost dobrá, účast Anife k úvaze… akce zdařilá, jen účast ze strany 
zastupitelů a úředníků celkem malá. 
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Klub Duku Duku  

23. 3. nabídl akci  s názvem Punk Revolution vol. 2. Na punkovém večeru zahráli královéhradečtí 
N. V. Ú., slovenská kapela Ilegality nebo domácí formace Generace polo smradu a také 
moravskotřebovský Wronglův pjos. 

Noc s Andersenem  
 
Je tradiční oblíbenou akcí knihovny, jejíž začátek v letošním roce připadne na  pátek 30.3. Zaměření: 
Knihy Jaroslava Foglara. Pátrací dramatický program ve spolupráci se ZUŠ. Kulinářská dílna. 
Plnění bobříků. Velký zájem – pracovnice knihovny vybíraly podle vztahu čtenářů k literatuře i 
podle jejich chování ke knihám. 
 

Jan Hájek získal Thalii 

Z tisku (MF Dnes): Jednu z divadelních cen Thalie si na slavnostním předávání odnesl i rodák z 
Moravské Třebové Jan Hájek. Za loňský rok se stal nejúspěšnějším činohercem do třiatřiceti let. 
"Ocenění si vážím, ale kvůli tomu divadlo nedělám. Pro mě je největší odměnou spokojený divák,"  
říká Jan Hájek. Tento úspěšný umělec nezapoměl ani na rodné město. Stal se virtuálním průvodcem 
na novém DVD o Moravské Třebové. Významné pocty, kterou vnímá jako ocenění, se mu dostalo za 
lonňskou sezonu. Tu strávil v Národním moravskoslezkém divadle v Ostravě. Účinkoval např. v 
insenacích TANČÍRNA aneb Taneční čaje, ZLOČIN A TREST, ŽEBRÁCKÁ, OPERA ELLING 
A KJELL ANEB CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ, KRÁLOVNA MARGOT. Od nové divadelní 
sezony hraje čerstvý držitel Thalie v pražském Národním divadle. Hostuje i v Činoherním klubu.  

Poznámka kronikáře: Jan Hájek je průvodcem turistů na novém DVD, které se podařilo vydat 
koncem r. 2006. Netradičním způsobem je zde prezentováno město i okolí a zásluhu na tom má i 
dvojice moderátorů  – Venezuelanka p. Bártová nyní již z Moravské Třebové a Jan Hájek.  

 

Sport 
 

Slavnostní vyhlášení Sportovce města Moravská Třebová  
 
Jedenáctý ročník ankety Sportovec města Moravská Třebová za rok 2007 byl vyhlášen 22. března 
2007. Slavnostní večer se uskutečnil ve velkém koncertním sále Základní umělecké školy v 16.00 
hodin. Podrobné informace přinesl květnový zpravodaj, nicméně alespoň krátce: 
 

- 1. v kategorii Mládež: Nikola Pařilová (atletika) 
- 1. v kategorii Dospělí: Jakub Ertl (stolní tenis) 
- 1. v kategorii  Trenér, funkcionář: Vladimíra Juračková (korfbal), absolutní vítěz. 
-  

Sportovní osobností města 2006 byl vyhlášen Václav Přichystal (1937), aktivní sportovec TJ Slovan 
(stolní tenista), který se v minulosti podílel na rozvoji mnoha dalších sportovních odvětví ve městě 
(viz foto v přílohové části kroniky)..  
   
 

Region 
 
Výročí měst  
 
jsou podle dostupných informací v tisku (Mladá fronda DNES, 9. 3. 2007) tématem doby.  Města 
v oslavách výročí totiž vidí jedinečnou příležitost, jak o sobě dát vědět. Oslavy často probíhají celý 
rok a znamenají návštěvy vzácných hostů, je to příležitost, jak dát o městu vědět. 

Svitavy  slavily 750. výročí v vloni, v r. 2006.   

http://www.mtrebova.cz/node/1818
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Počátkem září zaplní lidé náměstí ve Vysokém Mýtě, které letos slaví 700 let od doby, kdy se stalo 
věnným městem Elišky Rejčky.  

Rok zasvěcený výročí chystá i nejstarší město v kraji, Litomyšl. V roce 2009 oslaví 750 let od 
povýšení na město. 

Chrudim oslavila v roce 2005 výročí  950 let od první zmínky. 

Pardubice oslavily v roce 2005 výročí 710 let od první zmínky. 

Dálnice? 

Kolem dálnice R 43 z Brna do Moravské Třebové se už několik let točí spor, který dorazil už i za 
hranice Pardubického kraje. Stát, kraj a obce čtyřproudou silnici chtějí. Ekologická sdružení ji zase 
považují za zbytečnou. Podle odpůrců je nová dálnice z Brna do Moravské Třebové jako silniční 
propojení okolí moravské metropole se Svitavskem zbytečně drahá. Podle nich by bylo daleko účelnější 
využít stávající silnici z Brna do Svitav, doplnit ji o obchvaty měst a obcí, kterými prochází, a novou 
dálnici vůbec nestavět. Obce v okolí Moravské Třebové si ale od čtyřproudé silnice R 43, podobně 
jako v případě R 35, slibují lepší spojení se zbytkem České republiky a oživení průmyslu ve svých 
katastrech. Trasa čtyřproudé rychlostní silnice R 43 v Pardubickém kraji se v průběhu posledních 
deseti let několikrát změnila. Její poslední varianta, schválená loni v prosinci v územním plánu 
Pardubického kraje, počítá s tím, že silnice překročí krajské hranice jihozapadně od Jevíčka. Město 
obejde po jeho západní straně. Z východu mine Černý kopec a zamíří k osadě Víska u Jevíčka. Povede 
po jejím západním okraji. Dál dálnice projde zhruba v polovině vzdálenosti mezi západním okrajem 
Chornic a vrchem Hušákem. Po západním okraji mine osadu Lázy. Před osadou Mezihoří trasa 
dálnice překročí železniční trať z Moravské Třebové do Boskovic a řeku Třebůvku. Projde kolem 
východního okraje osady a ze západu mine Petrůvku, místní část Městečka Trnávky. Potom dálnice 
obejde z východu obec Radkov. Dále ze západu mine obec Gruna a ze západu projde kolem osady 
Borušov a těsně mine východní okraj obce Dětřichov u Moravské Třebové. Severovýchodně od 
Dětřichova se pak dálnice napojí na plánovanou rychlostní silnici R 35 ze severních Čech na sever 
Moravy. 

 

Březen letem světem 
 
Počasí  
 
20. března byla  Moravská Třebová  pod sněhem – úplně bílo, zimní idyla. Přitom o několik dní dříve 
rozkvetly na zahrádkách  krokusy, bledule…  MF dnes 21.3.: Sníh zaměstnal i policisty a hasiče. 
Na Svitavsku špatně vybavené kamiony komplikovaly dopravu hned na dvou místech. „Sníh jsme 
poznali téměř okamžitě. U hřebečského tunelu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou uvázla celá 
kolona kamionů. Další kamiony zablokovaly silnici z Poličky do Svitav,“ řekl včera odpoledne 
operační důstojník svitavské policie. 

 
Opět zmínka o Moravské Třebové v televizi,    
 
11.3. v pořadu pro kutily Loskuták – děti ze speciální školy v MT zaslali keramickou sošku ptáka  
Loskutáka (a opravdu vypadal jako podařený Loskuták) 
 
Moravská Třebová chce zklidnit dopravu retardérem 
 
Bývalá silnice první třídy, která protíná Moravskou Třebovou, není bezpečnou ulicí ani poté, co má 
město obchvat. Dopravu na Svitavské ulici proto chtějí radní usměrnit retardéry a přechodovými 
ostrůvky. Aktuální je tento požadavek zejména v blízkosti gymnázia. 
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Duben 2007 
 
 

Události ve městě 
 

Mučírna otevřena v neděli 1. dubna 

První dubnovou neděli bylo na zámku živo.  Počasí bylo mimořádně příjemné, nakloněné všem, kteří 
měli chuť posedět na zámeckém nádvoří.  Hlavním programem byla prohlídka nově otevřené mučírny, 
a to i s programem. „Návštěvníci uvidí praktickou ukázku práce kata s inkvizitory, ale i soutěže pro 
děti, dobové ležení, historickou střelnici nebo Bradavickou školu kouzel Harryho Pottera. Dále 
budou moci shlédnout scénky o právu útrpném nebo se zaposlouchají do kramářských písní potulných 
muzikantů. Od 10 do 16 hodin si na své přijdou zejména rodiny s dětmi," uvedla ředitelka Kulturních 
služeb města Libuše Gruntová v regionálním tisku.  Všechno katovo nářadí jsou funkční repliky 
vytvořené podle dobových originálů. Návštěvníci zámku uviděli například palečnice, španělskou 
botu, drtič kostí či popravčí meč. Pro expozici je vyrobil umělecký kovář Oldřich Bartošek z Křenovic 
podle dostupných materiálů a smolných knih. Dříve ve sklepení nebyla mučírna, ale klasické vězení. 
Útrpné právo mělo ve městě tradici, i když ne v takovém rozsahu jako například při čarodějnických 
procesech v blízkých Jeseníkách. V Moravské Třebové bydlel i kat, který donucovací prostředky 
používal. - Po 16. hodině byla zahájena vernisáž výstavy obrazů Zuzany Mičkové a program  
pokračoval slavnostním koncertem žáků a pedagogů ZUŠ. Ve stejný den se otevřela na zámku i nová 
kavárna na zámku (v Magdalenině sále).  

Novofundlandi po šesté v Moravské Třebové 

Největší sraz chovatelů a majitelů Novofundlandských psů z celé České republiky a zahraničí se v 
Moravské Třebové uskutečnil ve dnech  7. 4. – 8. 4. 2007  v rekreačním středisku „SRNČÍ“ . Letos 
očekávali organizátoři velkou účast mladých zvířat, jelikož minulý rok se podařilo v České republice 
odchovat až padesát štěňat. Součástí akce byly tradičně soutěže pro děti a mimo jiné i tradiční soutěž 
„Dítě a pes“. 

Pod modrou oblohou – mezinárodní výtvarná soutěž 

Moravská Třebová si získala nejen celorepublikovou, ale i zahraniční pozornost soutěží, kterou 
vyhlásila a uspořádala Základní škola – ul. Palackého. „Pod modrou oblohou“ je název výtvarné 
soutěže, ve které je záměrně propojena výtvarná práce s využitím počítačové techniky. „Jde o 
možnost vyjádření výtvarného cítění také moderní technikou. Nikdo netušil, že již první ročník této 
výtvarné soutěže na celostátní úrovni bude mít tak velký ohlas,“ sděluje PaedDr. Hana Horská, 
organizátorka soutěže. Základní škola Mor. Třebová – Palackého ul. ve spolupráci s firmami 
Microsoft a OR-CZ a pod záštitou členky rady PaK paní Marie Málkové, vedoucího odboru školství 
PaK pana Mgr.Karla Pešky a za podpory vedení našeho města – vyhlásila 2. ročník soutěže jako 
mezinárodní. „Nejdříve se v říjnu do soutěže jednotlivé školy přihlásily a potom do konce února 
přicházely výtvarné práce žáků v tištěné i elektronické podobě. Konečné číslo zúčastněných škol je 
153 a přihlásily se i školy z Holandska, Polské republiky, Slovenské republiky a škola při 
Velvyslanectví Ruské federace v ĆR asi s 1 500 grafickými pracemi,“  informuje Horská. Porota, 
která se sešla ve složení zástupců firmy OR – CZ,  pořádající školy a vedení našeho města, měla 
velmi těžký úkol.  

Moravská Třebová: Německý starosta podpořil oslavy 

Ve čtvrtek navštívil Moravskou Třebovou starosta německého  Staufenbergu. Návštěva se 
uskutečnila v rámci oslav 750 let od založení města. „V Staufenbergu, který je naším partnerským 
městem, žijí Němci odsunutí po druhé světové válce ze sousedního Boršova,“ vysvětlil historické 
souvislosti partnerství moravskotřebovský starosta Josef Ošťádal. Moravská Třebová má celkem tři 
partnerská města – slovenskou Banskou Štiavnici, holandský Vlaardingen a německý Staufenberg. 
Partnerství umožňuje výměnu zkušeností mezi občany, spolky a politiky. 

 
 

http://www.mtrebova.cz/node/1835
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Městský úřad v dubnu 
 
 

Stříbro pro Moravskou Třebovou 

Ve Španělském sále Pražského hradu byla 18. dubna slavnostně předána Cena za nejlepší přípravu a 
realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových 
zón (MPZ) za rok 2006. Město Moravská Třebová obsadila v rámci krajského kola druhé místo. 
„Byla to pro nás velká výzva, protože již od roku 1996 se aktivně zapojujeme do „Programu 
regenerace MPR a MPZ“ vyhlášeným Ministerstvem kultury ČR,“ říká Eva Štěpařová z odboru 
investičního a regionálního rozvoje. Cílem regenerace je oživit jednotlivé objekty v centru města, 
vytvořit z centra „výkladní skříň města“ a zabezpečit co nejlepší podmínky pro rozvoj cestovního a 
turistického ruchu. „Věnujeme velké úsilí a prostředky na regeneraci svého historického jádra, které 
považuje za jeden z potenciálních zdrojů příjmu města. Do oprav se podařilo díky Programu 
regenerace zapojit jak církev, tak i soukromé majitele domů v historickém jádru. Opravy památek jsou 
také zdrojem příjmů pro místní stavební firmy,“ vysvětluje Štěpařová. Město se chystá zúčastnit 
soutěže i v příštím roce a znovu zabojovat o výhru jednoho miliónu korun a o titul Historické město 
roku.  

 

Ze jednání rady města 
 

Rada města na mimořádném zasedání dne 10. 4. 2007 projednala a doporučila ke schválení 
zastupitelstvu města příspěvky z rozpočtu města na opravy nemovitých kulturních památek v r. 
2007. 
20. 4. 2007 rada projednala a schválila pronájmy nemovitého majetku a záměry převodu nemovitostí 
z majetku města, dále odměny ředitelům příspěvkových organizací města. Rada stanovila dnem pro 
konání občanských  obřadů (nově „celou“) sobotu a místem pro konaní občanských obřadů vedle 
obřadní síně radnice i rytířský sál na zámku.   
 

Ze zasedání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města na zasedání dne 16. 4. 2007 schválilo prodeje pozemků a bytových jednotek 
z majetku města. Dále schválilo příspěvky z rozpočtu města na opravy nemovitých kulturních 
památek v r. 2007. Bylo schváleno poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení. 
 

 
Kultura 
 
V Moravské Třebové začíná festival Dny slovenské kultury  

V pátek 20. dubna byl zahájen v Moravské Třebové už 12. ročník mezinárodního festivalu Dny 
slovenské kultury. Festival zahájila slovenská herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, známá ze 
seriálu Ordinace v růžové zahradě, která zazpívala známé muzikálové melodie, poté byla v muzeu 
zahájena vernisáží výstava naivního umění slovenských Srbů z města Kovačica. V sobotu 21. dubna 
se již podruhé v rámci tohoto festivalu představili  umělečtí vazači květin ve velkolepé česko-
slovenské květinové show, jež byla tentokrát věnovaná svatebnímu dni. Závěr v muzeu patřil 
Politickému harašení – tedy Zuzaně Bubínkové spolu s Martinem Maxou. V neděli proběhla v 
kostele sv. Josefa Slovenská mše svatá. 

 Poznámka kronikáře: 12. ročník festivalu je bezesporu úspěch. Přesto vzbudil ten letošní rozpaky. 
Zahájila slovenská herečka, která sama sebe vnímá jako českou hvězdu. Moc jí to prý slušelo. 
Květinová show se osvědčila v minulém roce a zaznamenala velkou návštěvnost – pokud hledáme 
návaznost na dny slovenské kultury, ano - zúčastnila se i floristka ze Slovenska. Závěr v rukou 
moderátorky z Prahy, která žila a pracovala několik let na Slovensku. Viděli jsme i slovenský film. 
Pokud chtěl někdo navštívit slovenské divadlo, měl smůlu. A při vzpomínce na významné herecké 
osobnosti, které navštívily naše město v minulých letech, je trochu smutno. Uvidíme příští rok… 
   

http://www.mtrebova.cz/node/1867
http://www.mtrebova.cz/node/1860
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Sport 
 

Vandr skrz Maló Hanó - jubilejní 40. ročník 
 
Již čtyři desítky let patří mezi tradiční sportovní události ve městě turistický dálkový pochod Vandr 
skrz Maló Hanó,  který 14. dubna 2007 uspořádal Klub českých turistů. Vandr prověřil fyzickou 
zdatnost účastníků na trasách na 13, 21, 31 a 41 km a nově i na cyklotrase v délce 50 kilometrů s 
terénními úseky. Pro rodiče s dětmi byla k dispozici vycházková trasa  v délce cca 5 km. Po celé trase 
vycházky byly pro děti připravené soutěže a v Pekle jako v minulých ročnících byla možnost opékat 
buřty. Presence: v sobotu 14. dubna 2007 ve vstupní hale radnice na nám. TGM v Moravské Třebové 
od 7.00 - 9.00 hodin. Při presenci obdržel každý vandrovnický průkaz a "něco dobrého" na cestu! 
Otevření tras: od 8.00 hodin na náměstí TGM. Startovné: členové KČT - 10 Kč, děti do 15 roků - 15 
Kč, ostatní - 20 Kč. Všechny trasy začínaly v Moravské Třebové na náměstí T. G. Masaryka a 
končily na zámku v Moravské Třebové, kde účastník pochodu či jízdy obdržel pamětní list a teplý 
čaj. Na zámku se  také uskutečnil od 12.00 hodin kulturní a zábavný program.  
 

Moravskotřebovský třicetiletý podnikatel, instruktor horolezectví a otec jednoho dítěte Roman 
Langr již v dubnu připravoval expedici na nejobtížnější osmitisícovku K2 (8  611 m n. m.) Do 
pohoří Karakorum na hranicích Pákistánu a Číny odlétá spolu s  dalšími členy české expedice už 
20. května 2007.  

Horolezce z Moravské Třebové a člena české expedice mířící na vrchol osmitisícové hory K2 v asijské 
pohoří Karakorum Romana Langra přijal ve středu 25. dubna 2007 vicehejtman Pardubického kraje 
Roman Línek. Předal mu vlajku Pardubického kraje a také přislíbil finanční dotaci ve výši 10 000,- 
Kč. „Jak jsem již dříve řekl, pan Langr je velmi odvážný a velmi úspěšný muž. Má za sebou několik 
expedic v Nepálu, Číně, Ekvádoru, Pákistánu i v samotných Himalájích. Jsem rád, že v Pardubickém 
kraji máme takovou osobnost a držím palce, aby se Roman stal teprve druhým Čechem, který na 
vrchol K2 vystoupí, ale především mu přeji šťastný návrat ve zdraví,“ řekl vicehejtman Línek. 
Pardubický kraj Romana Langra podporuje už několik let. Na různé expedice, ale i tréningový tábor 
horolezců ho od roku 2004 podpořil celkovou částkou 55 tisíc korun. 

 

Duben letem světem 

Město Moravská Třebová připravuje v letošním roce výměnu tabulek čísel popisných na všech 
budovách v částech města Město a Předměstí. Důvody jsou dva – jednak absence tabulek s čísly 
popisnými na řadě budov, jednak špatný stav většiny tabulek připevněných. Nové tabulky budou mít 
stejnou velikost a tvar jako stávající tabulky čísel orientačních, budou však modré. Tabulka s číslem 
popisným musí být umístěna nad tabulkou s číslem orientačním.  

S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Odbor životního 
prostředí důrazně varoval na stránkách zpravodaje i internetových stránkách města občany před 
vypalováním trávy. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťuje 
ovzduší. Z těchto důvodů vypalování trávy není možné podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve kterém je v § 5 jasně sděleno, že všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny 
před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto 
druhů.  

Dům dětí a mládeže ve spolupráci se ZKO 308 pořádá 28. dubna 2007 od 15.30 hodin na 
kynologickém cvičišti v lomu ČARODĚJNICKÝ REJ. Na pořadu jsou soutěže pro děti, vyhlášení 
Miss čarodějnice, vystoupení kroužků DDM a Jiřího Mlejnka s jednokolkou. Dále bude k vidění 
ukázka z výcviku psů ve sportovní kynologii, slanění a upálení čarodějnice. Od 18.00 hodin zábava s 
hudební skupinou "Bez dechu" (country, folk). Bohaté občerstvení zajištěno. Vstupné 20,- Kč (děti do 
5 let a masky vstupné zdarma). 

 
 

http://www.mtrebova.cz/node/1851
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Květen 2007 
 
 

Události ve městě 
 

K vyhodnocení  mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou oblohou 

Moravská Třebová si získala nejen celorepublikovou, ale i zahraniční pozornost soutěží, kterou 
vyhlásila a uspořádala Základní škola na ul. Palackého. „Pod modrou oblohou“ je název výtvarné 
soutěže, ve které je záměrně propojena výtvarná práce s využitím počítačové techniky.  V roce 2007 
byl vyhlášen 2. ročník soutěže jako mezinárodní.  Konečné číslo zúčastněných škol je 153 a přihlásily 
se i školy z Holandska, Polské republiky, Slovenské republiky a škola při Velvyslanectví Ruské 
federace v ĆR asi s 1 500 grafickými pracemi. Celostátní 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 pátek 4. května proběhlo v Moravské Třebové ve dvoraně muzea  velkolepé slavnostní 
vyhodnocení. Součástí byla i vernisáž těch nejlepších výtvarných prací ve výstavních prostorách 
muzea. Po celý měsíc květen byly práce vystaveny ve výstavních prostorách v muzeu (Svitavská ul.), 
dále Občanském informačním centru Městského úřadu MT (Olomoucká ul.),  cukrárně Pod Věží 
(nám.TGM) a ve vestibulu Domova důchodců MT (Svitavská ul.). Letošní téma „Proměny“ dalo 
možnost rozvinout fantazii dětí mnoha směry. V příloze kroniky – červnovém čísle 
Moravskotřebovského  zpravodaje – lze najít podrobné výsledky ve všech kategoriích. 

 
Zabíjačka na zámku 
 
Nevšední zážitek připravily Kulturní služby města Moravská Třebová na zámku 12. května 2007. 
Na nádvoří se uskutečnil první ročník festivalu lidové zábavy s podtitulem „Jak bývalo veselo na 
zámku i v podzámčí“ -  zabíjačka s lidovou hudbou, bavičem a soutěžemi pro dospělé. Nechyběla 
nabídka slivovice. Děti potěšil skákací hrad a možnost využít dětské hřiště.  Poznámka kronikáře: 
pašík byl „rozbourán“ na zámeckém nádvoří, skutečné zabíjení se však odehrálo o něco dříve 
v prostorách mimo zámeckých. 
 

Hledání důkazů 
 

V těsném sousedství  nemocnice se  prý nachází doposud utajený masový hrob. Místo nedůstojného 
odpočinku obětí druhé světové války údajně leží na rozhraní nemocničního areálu a parkoviště. 
  
V  Novinách Svitavska jsme si 16. 5. přečetli: 

Pamětníci se ve tvrzeních rozchází. Jedni tvrdí, že jde o masový hrob, ve kterém leží matky s dětmi. 
Další lidé se přiklání k verzi, že jsou to vojáci německé armády. “Za války v našem domě pracovala 
paní v rodině německého důstojníka. Každé ráno procházela kolem nemocnice a zdejších lágrů. Na 
vlastní oči viděla, jak v díře v zemi leží těla,“ vzpomíná na celou událost důchodce Dalibor Sopoušek. 
Právě on na případ upozornil. Přál by si, aby se těla dočkala řádného pohřbení. Zaměstnanci 
nemocnice o celé věci vědí spíše jen  z doslechu. “Když jsem jako elév nastoupil do nemocnice, o něčem 
takovém jsem se doslechl, ale jinak o hrobu nic přesného nevím,“ dodává lékař Anton Podhorný. 
Skutečnou existenci hrobu potvrdil až Milan Kužílek z komise památkové péče. “Zmínky o něm jsem 
nalezl v německých kronikách. V jedné se uvádí, že v hrobě  leží devadesát dva lidí. Druhá kniha 
uvádí, že jde o celé německé rodiny a nemocné uprchlíky“, vysvětluje nejasnosti Kužílek. Lidé, kteří 
prchali ze Sudet, se zastavili právě v Moravské Třebové. Trpěli různými nemocemi, byli zesláblí a 
mnoho jich zde zemřelo. Dalším důkazem je kniha „Odsun Němců ze Svitavska“,  ve které autor 
Milan Skřivánek potvrzuje skutečnost, že se masový hrob vedle nemocnice skutečně nachází. Někteří 
oslovení obyvatelé ani starosta města Josef Ošťádal o jeho existenci nic nevědí. Je tedy na 
odbornících, aby potvrdili pravost informací pamětníků a zápisy dobových kronik.  
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Zdravé město v květnu 
 
Zdravé město Moravská Třebová uspořádalo pro zájemce dne 10. 5. 2007 v zasedací místnosti 
městského úřadu na Olomoucké ulici veřejné projednávání plánu zdraví a kvality života. Účastníci 
měli možnost podat návrhy pro další rozvoj města.  

 
 
Městský úřad v květnu 
 

Nové projekty na podporu cestovního ruchu 
 
Radnice v Moravské Třebové se v letošním roce chystá realizovat dva projekty na podporu rozvoje 
cestovního ruchu. Prvním z nich je Propagační kampaň turistických produktů a volnočasových 
aktivit v Regionu MTJ. Cílem projektu je zejména zvýšit návštěvnost nejen v Moravské Třebové, ale 
i v celém regionu. Vytvořeny budou kompletní turistické produkty s tématickým zaměření  na 
jednotlivé atraktivity oblasti. Moravská Třebová se chce představit jako město renesančních a 
barokních památek, ale také město s kulturním životem a sportovními aktivitami. Druhým projektem 
je vybudování Turistického informačního systému, který bude obsahovat vytvoření  moderního 
elektronického průvodce  městem v podobě informačního portálu pro turisty.  Do výlohy TIC bude 
zabudován informační kiosek, který bude přístupný 24 hodin denně. Projekty bude možné realizovat 
také díky významné podpoře formou dotace Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
 
 

Z  jednání rady města 
 

Dne 9. 5. 2007 rada města jednala o spolupráci s Oblastní charitou Moravská Třebová ve věci 
dalšího provozu denního stacionáře Domeček. – Rada schválila záměr využívat institut rozhodčího 
řízení, tzn. že po dohodě s druhou smluvní stranou bude včleněna  rozhodčí doložka do smluv. – 
Projednány a schváleny byly záměry převodů nemovitostí a nájmy nemovitého majetku. 
 

Na zasedání rady města dne 28. 5. 2007 byl schválen bezúplatný převod nepotřebné výpočetní 
techniky příspěvkovým organizacím města. Poprvé rada projednala záměr úprav dopravního režimu 
na území městské památkové rezervace. Rada na návrh tajemníka přistoupila k nikoliv častému 
opatření – odvolala vedoucího odboru obecní živnostenský úřad. Na programu byly i tentokrát 
pronájmy a záměry převodů nemovitostí.  

 
Ze zasedání  zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci květnu nezasedalo. 

 
 
Kultura 
 

7. ročník festivalu sborového zpěvu „Moravskotřebovské arkády“ a „Výtvarný svět na zámku“ 
 
O víkendu 19. – 20. května se uskutečnil hlavní program 7. ročníku festivalu sborového zpěvu 
Moravskotřebovské arkády a souběžně s ním 3. ročník přehlídky výtvarného umění s názvem 
Výtvarný svět na zámku, který bude probíhat do 3. června 2007. Hlavní program festivalu byl 
rozvržen do dvou dnů. V sobotu 19. května zazněla duchovní hudba v moravskotřebovském farním 
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Program festivalu vyvrcholil v neděli 20. května na nádvoří 
moravskotřebovského zámku v 13.30 hodin. Důležitou součástí této kulturní akce je přehlídka 
„Výtvarný svět na zámku“, která má za cíl prezentovat výtvarné obory základních uměleckých škol v 
celorepublikové virtuální galerii na internetu.  „Na výstavě budou též prezentována díla studentů 
Akademie výtvarných umění v Praze ze třídy Prof. Milana Knížáka, který nad ní převzal odbornou 
záštitu. Festival sborového zpěvu i přehlídka výtvarných prací probíhají ve spolupráci se sbírkovým 
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projektem Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Pomozte dětem,“ informoval ředitel 
Základní umělecké školy Pavel Vaňkát. Vernisáž výstavy zahájil  osobně Prof. Milan Knížák Dr.A. 
v pátek 18. května v 16.30 hodin ve výstavních prostorách zámku a na arkádách. Po vernisáži 
proběhla přednáška Prof. Milana Knížáka Dr.A.  
  
„Moravskotřebovské arkády“ jsou nesoutěžním přehlídkovým festivalem dětských, mládežnických i 
dospělých amatérských pěveckých sborů. Na prvních třech ročnících hostovaly převážně komorní 
smíšené sbory a to i ze zahraničí, např. Stadskoor Vlaardingen z Holandska a Sängervereinigung 
1854 Staufenberg z Německa. Od roku 2004 je festival určen nejen smíšeným sborům, ale též dětem a 
mládeži. „Hostili jsme zpěváčky z německého Gemündenu a z norského Terraku. Letos se přihlásilo 
25 sborů z celé naší republiky, tedy více než jsme z organizačních důvodů schopni pojmout,“ říká 
Vaňkát. V  Moravské Třebové se představí „pouze“ 20 z nich. V týdnu před festivalovým víkendem 
proběhla charitativní vystoupení, která zajišťují domácí sbory v moravskotřebovském Domově 
seniorů a  v ústavech sociální péče v blízkém okolí. Obě akce pořádá Základní umělecká škola v 
Moravské Třebové, které jsou součástí oslav 750 let Moravské Třebové a 60 let Základní umělecké 
školy. 
 
Komentovaná prohlídka   moravskotřebovského zámku 
 
Městské muzeum v Moravské Třebové umožnilo zájemcům  komentovanou prohlídku 
moravskotřebovského zámku, resp. jeho nejstarších dochovaných částí, která se uskutečnila  v úterý 
29. května 2007 pod vedením pana  Jana Štětiny, pracovníka Územního odborného pracoviště 
Národního památkového ústavu v Kroměříži.  
 
Výstava obrazů Františka Strážnického  

V rámci oslav 750 let města Moravská Třebová uspořádali  Klub přátel Františka Strážnického, 
Kulturní služby města a město Moravská Třebová soubornou výstavu obrazů akademického malíře 
Františka Strážnického. Vernisáž se uskutečnila  v sobotu 26. května 2007 od 15 hodin ve 
výstavním sále muzea a výstava trvá  do 20. června 2007. Svůj talent Strážnický rozvíjel na 
Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Jakuba Obrovského a Vratislava Nechleby. Později 
studoval na Vysoké škole technické v Brně u profesora Hlavici a na Vysoké škole technické v Praze u 
profesora Blažíčka. Vystavoval od roku 1940. První souborná práce jeho díla byla uspořádaná v 
Hradci Králové. V témže roce byl přeložen do Moravské Třebové, kde působil jako profesor kreslení 
na gymnáziu. Bydlel a tvořil ve starém domě v Jevíčské ulici, který dnes již nestojí, ale mnozí 
někdejší návštěvníci stále vzpomínají na jeho neopakovatelnou atmosféru. Rád se vracel na 
Valašsko, které si oblíbil už v dětství a kde také působil před příchodem do našeho města.  

Poznámka kronikáře a současně úředníka: také ze zasedací místnosti radnice několik obrazů dočasně 
„zmizelo“ na výstavu, i moje oblíbené zasněžené moravskotřebovské náměstí… 

 

Sport 
 

Velký Dětřichovský memoriál 

V pondělí 8. května 2007 se uskutečnil 32. ročník Dětřichovského memoriálu, silničního běhu na 8,1 
km z Dětřichova do Moravské Třebové pořádaného u příležitosti konce 2. světové války a k uctění 
památky obětem ženského koncentračního tábora v Dětřichově u Moravské Třebové. 
  

25. ročník Malého Dětřichovského memoriálu 
 
Dům dětí a mládeže v Moravské Třebové, Atletický klub AK Moravská Třebová, AVZO Technické 
sporty pozvali zájemce na tradiční akci - 25. ročník Malého Detřichovského memoriálu, který se 
konal v úterý 8. května 2007 na nám. T.G. Masaryka.  
Věkové kategorie a délky tratí:  
2004 a mladší - dívky, chlapci - 50 m 

http://www.mtrebova.cz/node/1956
http://www.mtrebova.cz/node/1898
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2002 - dívky, chlapci   100 m 
2001 - dívky, chlapci   100 m 
2000 - dívky, chlapci 1 kolo (cca 300 m) 
1999 - 1998 - nejmladší žáci - dívky, chlapci 1 kolo (cca 300 m) 
1997 - 1996 - dívky, chlapci 1 kolo (cca 300 m) 
1995 - 1994 - mladší žáci - dívky, chlapci 2 kola (cca 600 m)   
1993 - 1991 - starší žáci dívky 2 kola (cca 600 m) - chlapci 3 kola (cca 900 m)  
 
 
Zahraniční cyklisté v Moravské Třebové 

V pátek 4. května zavítalcyklistický peleton sto dvaceti závodníků ze šesti zemí z Dánska, 
Rakouska, Slovinska, Slovenska, Maďarska a celé České republiky poprvé do Moravské Třebové. Do 
jedenatřicátého ročníku  bylo  přihlášeno sto dvacet cyklistů kategorie  kadet, z nichž čtyřicet čtyři ze 
zahraničí a osm juniorek „Tři dny budou silnice kolem Jevíčka plné cyklistů snažících se o prvenství v 
tomto u nás největším etapovém závodě mladších dorostenců. Nad závodem převzal záštitu ministr 
pro místní rozvoj pan Jiří Čunek,“ sdělil Antonín Dostál z TJ Cykloklub Jevíčko.  

 

Květen letem světem 
 
Pozdrav z dalekého Iráku  

potěšil. Cituji z elektronické pošty doručené podatelně městského úřadu v Moravské Třebové: Moc 
vám děkuji za výborné zpracování vašich vebových stránek a je to opravdu potěšení když se můžete 
5tis km od domova z dalekého Iráku dívat na online stránky města M. Třebové. I moji zahraniční 
kolegové byli mile  překvapeni úrovní a zpracováním. Díky s pozdravem příslušník  Ačr.  

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci se Zdravým městem v Moravské Třebové 
pořádal i letos tradiční POHÁDKOVÝ LES v neděli 27. května 2007.  Při prezentaci děti obdržely 
glejt, který jim zaručil bezpečný průchod Pohádkovým lesem. Děti čekala  audience u samotného 
krále, v cíli bohaté občerstvení a možnost opékání špekáčků v Pekle.  

25. května se poprvé od 10 hodin otevřely brány moravskotřebovského aquaparku.  

Počasí v květnu je výrazně teplé, ve třetí dekádě tropické dny, rekordní teploty na Jesenicku.  Je 
výrazně tepleji než v minulých letech. Nic ale netrvá věčně a tak nás překvapilo výrazné ochlazení 
29.5., déšť. Už 22.5. silný déšť, v sobotu 26.5. přívalové deště, problémy nejen na Jevíčské (voda i 
ornice z polí, umocněno novou výstavbou v dané lokalitě). Zpráva z internetu:  Květen byl v Česku 
už devátým měsícem v řadě, který byl teplotně nadprůměrný. Bylo o 1,8 stupně tepleji, než činí 
průměr. 
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Červen 2007 
 
 

Události ve městě 
 

Oslavy 750 let města 

Polovinu června si  Moravská Třebová zvolila pro připomenutí své historie  - 750 let od založení 
města. Třebová slavila od čtvrtečního odpoledne do soboty 16. června. Největší část oslav se 
uskutečnila na náměstí T. G. Masaryka. Program byl zahájen ve čtvrtek  v 15 hodin vystoupením  
Moravskotřebovského swingového  orchestru  Františka Zeleného, svitavské country kapely  
Charlie’s boys a  místních  Kaderus Blues a Metallica revival. Noc uzavřela ohňová show Sandry 
Bartošové. 

Pátek patřil partnerským městům, která měla možnost představit se ve svých stáncích na náměstí. 
Zaujali dravci (ptáci) z Banské Štiavnice, ale nejen oni, bylo na co se dívat, co poslouchat na podiu i 
co ochutnat. Hlavními hvězdami pátečního večera byly  kapely Laura a její tygři a Mig 21 v čele s 
Jiřím Macháčkem.  

V sobotu přijel do města i prezident. Program totiž začal vernisáží výstavy fotografií Petry 
Zápecové, která představila  kolekci snímků Václava Klause nazvanou Postřehy v čase. V kolekci 
fotografií, která vznikala několik let, zachytila prezidenta při oficiální návštěvě Pardubického kraje, 
ale také jako tenistu. Na dalších snímcích Zápecové se objevují Karel Gott, Helena Vondráčková 
nebo Jiřina Bohdalová. 

Prezident tedy skutečně přijal pozvání  starosty města a zahájil sobotní program. Po vernisáži 
výstavy a VIP rautu na zámku přijel na náměstí spolu s průvodem v dobovém kočáru a čekalo ho 
zaplněné prostranství před podiem. Pohovořil krátce a převzal také pozornost města – zajímavé 
balení  kravat a pozdrav z regionu, demižon biskupické pálenky.  

V sobotu potěšil  pěvecký sbor Fermáta, odpoledne pak vyplnili svým vystoupením Miroslav Paleček 
a Michael Janík, Bára Basiková i Zdeňk Izer, následoval  koncert Moniky Načevy spolu s Michalem 
Pavlíčkem.  Vyvrcholením kulturního programu bylo vystoupení  kapely  Čechomor. Její houslista a 
zpěvák Karel Holas je moravskotřebovský rodák a na oslavy přivezl celou kapelu. 

Hlavní část oslav skončila v sobotu po dvaadvacáté hodině velkým ohňostrojem se světelnými efekty.  
Na závěr je nutno zdůraznit, že oslavy měly úspěch, Na třebovském náměstí nebylo k hnutí (při 
koncertu Čechomoru doslova), na své si přišli prodejci se stánky – úspěch měly prapodivné paruky, ve 
kterých se někteří procházeli po náměstí. Stánek s pivem a kofolou byl v obležení – ale chování 
návštěvníků zůstávalo v normě, což potvrdili na dotaz druhý den i strážníci městské policie. Oslavy 
tak, jak přislíbila ředitelka kulturních služeb (garant oslav) Mgr. Libuše Gruntová, opravdu 
uspokojily všechny – mladé i staré. Pochvalných slov bylo mnoho, kritických jen pár.   

 Na závěr citát z tisku, MF dnes, 18. 6. 2007, z  projevu prezidenta v Moravské Třebové: „Když 
jsem tu byl naposledy, měli jste jen malé pódium. Dnes máte na náměstí velké jeviště. Je vidět, že vaše 
město stále roste. Jen doufám, že příště tu nebude stát Národní knihovna,“ zažertoval Klaus, který 
se stal prvním státníkem v historii města, který je navštívil dvakrát po sobě. Vysvětlení kronikáře: 
při první návštěvě se pan prezident postavil při improvizovaném krátkém projevu na náměstí na 
lavičku před radnicí – ta mu v tu chvíli byla podiem. 

Účast diváků na oslavách – dle údajů nejen  v Moravskotřebovském zpravodaji – přesáhla počet 
deset tisíc. 

pozn. více také v přílohové části kroniky: CD s fotografiemi P. Zápecové a JUDr. Jana Vermouska 
z oslav, fotodokumentace – tisk, informace v Moravskotřebovském zpravodaji a 
Moravskotřebovských novinách 
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Městský úřad v červnu 

Občanské informační centrum  od 1. června poskytuje občanům další novou službu „Výpis z 
obchodního rejstříku“. „Zájemci o tuto službu nebudou již muset jezdit pro tento výpis až na Krajský 
soud do Pardubic nebo Hradce Králové,“ informoval Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí. 
Každá výstupní sestava bude opatřena elektronickou značkou, číslem jednacím a ověřovací doložkou, 
ve které ověřující osoba opatřuje vytištěnou sestavu svým razítkem a podpisem. Takto vybavený 
výpis z obchodního rejstříku pak nabývá právní sílu veřejné listiny (ve smyslu zákona 81/2006 Sb. z 
10.2.2006, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Výstupy jsou poskytovány z centrální 
databáze Obchodního rejstříku a sbírky listin Ministerstva spravedlnosti České republiky. „Žadatel si 
muže zvolit, zda chce zobrazit výpis platný (aktuálně platný výpis bez vypsaných změn) nebo výpis 
úplný (kompletní výpis se všemi provedenými změnami v historii),“ uvedl Šafařík. Cena vydaného 
výpisu je dána zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a je 
stanovena ve výši 50,- Kč za každou stranu výpisu. 
 
 

Z jednání  rady města 
 

Dne  11. 6. 2007 rada města rozhodovala o uzavření smluv o dílo s vítězi výběrových řízení (nově na 
základě vnitřní směrnice města rada aktivně vstupuje do výběrového řízení i u podlimitních 
zakázek). Dále bylo rozhodnuto o cenách propagačních materiálů v návaznosti na blížící se 
vyvrcholení oslav výročí města. – Rada vzala na vědomí oznámení ředitele základní školy na ul. 
Palackého Mgr. Josefa Orálka o vzdání se místa vedoucího zaměstnance a vyhlásila na obsazení této 
funkce výběrové řízení. 
Zásadním bodem jednání rady města dne 25. 6. 2007 byla výpověď smlouvy uzavřené mezi městem a 
Správou nemovitostí Moravská Třebová s.r.o. ze dne 30. 11. 1998 s tím, že spolupráce bude 
ukončena ke konci roku.  
 

Ze zasedání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. 6. 2007 schválilo závěrečný účet města za rok 2006 
bez výhrad.  – Byla schválena dohoda o zpětném převodu pozemků na ulici Lanškrounská, včetně 
dohody o úhradě účelně vynaložených nákladů. Pozemek tedy bude vrácen městu a v souladu 
s důrazně prezentovaným zájmem občanů několika domů na této ulici bude umožněno užívání 
pozemku jako veřejného prostranství. – Schválením dohody o splátkách byl řešen dlouhodobý dluh 
obce Útěchov za neinvestiční výdaje na dojíždějící žáky do Moravské Třebové. Byly projednány a 
schváleny návrhy na převod nemovitostí a čerpání z fondu rozvoje bydlení pro potřeby města i 
formou půjček  majitelům nemovitostí. – Stažen z jednání byl před jednáním tisk, obsahem kterého 
byla nová směrnice pro prodej bytů z majetku města.  –   Novým předsedou finančního výboru 
zastupitelstva města byl jmenován Mgr. Radko Martínek. 
 

 
Kultura 
 

Šumné  Třebové 

Žasnoucí ak. arch. David Vávra navštívil 9. června  Moravskou  Třebovou s předpremiérou filmu z 
cyklu České televize ŠUMNÉ TŘEBOVÉ. Tento dokument diváka provází po moderní architektuře 
vybraných českých měst s humorem a nadsázkou. V dějinách architektury se tvůrci zaměřují na 20. 
století, neboť v podvědomí většiny obyvatel nejsou stejně ceněny památky středověké a novodobé. Je 
jistě potěšující, že Moravská Třebová neunikla jejich pozornosti, vždyť má co nabídnout. Program 
byl zahájen v České Třebové. Odtud se tvůrci čelní představitelé také Moravské Třebové přepravili 
parním vlakem do Moravské Třebové. Už jen vláček stál za podívanou! Od 18 hodin ve dvoraně 
muzea proběhla samotná projekce filmu a beseda s tvůrci. Pro některé  z přítomných znamenalo 
setkání s architektem zklamání – namísto obvyklého chválení městské památkové rezervace si na 
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mušku odborníci vzali novější architekturu a dokonce (!) zazněla i kritická slova – zejména na tzv. 
obchvat Moravské Třebové, viz citace z tisku (MF Dnes): 

Obchvat sebral Moravské Třebové kus její duše 

  
„MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Šumná města zavítala v sobotu do Moravské Třebové. David Vávra a 
Radovan Lipus obdivovali skvosty architektury. Zároveň ale kritizovali obchvat města a bourání v 
centru. David Vávra a Radovan Lipus přijeli v sobotu do muzea představit předpremiéru 
dokumentární street movie Šumné Třebové z cyklu Šumná města. V dílu,který Česká televize uvede 
na podzim letošního roku, jsou prezentovány architektonické skvosty i zhovadilosti obou vzájemně si 
blízkých měst. Autoři se již tradičně zaměřili na stavby vzniklé na přelomu předminulého a minulého 
století. „Je to náš cíl. Chceme upozornit na historii, která je stejně vzácná jako její předchůdkyně, ale 
na kterou se velmi rychle zapomíná. Zvláště v tomto vykořeněném kraji,“ uvedl autor Šumných měst 
Radovan Lipus. Společně s architektem a hercem Davidem Vávrou obdivovali historické centrum 
Moravské Třebové, ale upozornili také na necitlivé bourání zadních traktů domů na náměstí. 
„Největším zločinem je ale zdejší obchvat, který oddělil město od jeho dominanty Křížového vrchu. 
Určitě šlo dopravní situaci řešit i jinak. Tímto zásahem ztratila Moravská Třebová kus své duše,“ 
shodli se Vávra s Lipusem při diskuzi s občany. Protagonisté Šumných měst se přesunuli z České do 
Moravské Třebové po kolejích. Přepravil je historický parní vlak. David Vávra se navíc během jízdy 
ujal role průvodčího a cestujícím „štípal“ jízdenky vydané speciálně pro tuto ojedinělou akci. „Na 
začátku mi vlak málem ujel, ale potom už byla cesta jen a jen příjemná. Překvapilo mě, kolik lidí má 
v tomto kraji zájem o historii,“ uvedl David Vávra. Za velmi vydařenou považoval předpremiéru 
také Radovan Lipus. „Takového přivítání se nám ještě nikde nedostalo,“ okomentoval Lipus cestu 
vlakem, vyhrávající dobovou kapelu na nádraží a přesun historickými vozidly do muzea.“ 
 
 
8. ročník FOTOFESTIVALU Moravská Třebová 2007  

Součástí oslav města byl mezinárodní FOTOFESTIVAL, letos už 8. ročník Moravskotřebovského 
FOTOFESTIVALU 2007. Festival odstartoval  23. června 2007 v 9.30 hod ve dvoraně muzea sérií 
výstav, jež lze přiblížit mottem „Podhůří, hory a lidé + fotokluby“.  Jednotlivé expozice byly  
rozmístěny v galerijních prostorách po celém městě a návštěvníci je mohli zhlédnout do konce 
července. Z exhibicí samostatných autorů jmenujme například Viléma Heckela , Jiřího Havla a Jiřího 
Bartoše. Mezi fotokluby si své pravidelné místo vydobyl Lódzskie Towarzystwo Fotografizne Lodž 
z Polska, ale také Černá slunečnice z Prahy (její fotografie potěší návštěvníky budovy radnice) a řada 
dalších. Tradičně měl úspěch  tzv. „Salon na šňůrách“, kdy měl v prostorách zámku (nádvoří)  každý 
příchozí možnost vystavit svoje fotografie a zúčastnit se soutěže o hodnotné ceny. 

Egyptský muž vystřídal princeznu 

  
V úterý uložili muzejníci do vitríny moravskotřebovského muzea Egypťana nazývaného 
Nyanchhapi. Vystřídal princeznu Hereret, která bude vystavena v expozici Náprstkova muzea, 
odkud pochází také mumie muže. Místo princezny spočinul na několik měsíců v Moravské Třebové, 
kde ho představili prvním návštěvníkům na vernisáži 19. 6. 2007. Za zmínku stojí, že 
moravskotřebovská  sbírka je po Náprstkově muzeu druhá největší v republice.  
 
Představení Divadla Járy Cimrmana 
 
21. června podle očekávání nezklamal. Přeplněné hlediště s chutí shlédlo dvě jednoaktové hry Posel 
světla a Vizionář, podařil se již začátek představení, tedy  úvodní referáty, ukázky z díla Cimrmana, 
v přednesu jednotlivých účinkujících. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mtrebova.cz/node/2001
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Sport 
 

Vítěz několika paralympiád slavnostně otevřel novou hernu stolního tenisu  

Známý showman celuloidového míčku a vítěz několika paralympiád Ivan Karabec přijel 2. června do 
Moravské Třebové, aby slavnostně otevřel novou hernu stolního tenisu. Spolu s ním přijel  ligový hráč 
SKST Baník Havířov a bývalý juniorský reprezentant Slovenska Peter Mada. Předvedli společnou 
exhibici, kterou si připravili právě k otevření  herny.V této oblasti stolního tenisu nejsou žádnými 
nováčky, nýbrž opravdovými profesionály, kteří svým uměním, nadáním a citem pro míček jsou jako 
stvořeni pro dvouhodinovou zábavu s celuloidovým míčkem a spoustou těžko uvěřitelných hracích 
pomůcek, které umí ovládat pouze oni a se kterými lze stolní tenis také hrát. „Návštěvníci budou mít 
možnost spatřit hru s pukem, parketou, rendlíkem, pokličkou a další kouzla s celuloidovým míčkem. 
Budou svědky hravosti, talentu a radosti ze stolního tenisu. Musíte to vidět na vlastní oči, jinak 
neuvěříte,“ lákal předem zájemce o exhibici na stránkách tisku tajemník oddílu stolního tenisu 
Jaroslav Maděra. Součástí  programu byl i pokus o neoficiální rekord v nepřetržitém hraní stolního 
tenisu po dobu 24 hodin, kdy se dvojice hráčů střídaly u jednoho stolu. (více v přílohové části kroniky, 
MTZ.) Nová herna má v současnosti pět hracích stolů a odpovídá požadavkům pravidel stolního 
tenisu a jeho dnešním trendům. “Jsem rád, že město mohlo přispět k tomu, aby oddíl stolního tenisu 
TJ Slovan získal nový zmodernizovaný a upravený sportovní stánek, který bude jistě přispívat k 
rozvoji sportovních aktivit a úspěchů  v našem městě,“ říká na závěr spokojeně starosta města Josef 
Ošťádal. 

 

Třebovský prezident razítkoval primát svého klubu  

  
SVITAVY - Duel sestupujícího s postupujícím napsal tečku za letošním ročníkem okresního přeboru 
fotbalistů. V utkání, během něhož oba soupeři neproměnili po jedné penaltě, se střelecky dvakrát 
prosadil hrající šéf třebovského klubu Jaroslav Širůček a potvrdil tak stylově prvenství Slovanu a 
jeho postup do I. B třídy. 
 
  

 
Cesta na severozápad 
 
tj. sedmý ročník cyklistické akce, kterou uspořádali moravskotřebovští skauti, , přivítala účastníky 
v neděli 10. 6. 2007. Odstartovali v Udánkách u hasičské zbrojnice a na traťových kontrolách plnili 
různé zábavné úkoly.  Nejmladšímu z 54 účastníků byly 3 roky (ten se vezl na sedátku), nejstaršímu 
54.  
 
 
Červen letem světem 

Oslavy přinesly i mírné komplikace všednímu životu, například občané byly opakovaně rozhlasem i 
na internetových stránkách města pozornění, že ve dnech od 14.6. - 15.6. od 15.00 - 22.00 hodin a v 
sobotu 16.6. od 8.00 - 24.00 hodin bude uzavírka místních komunikací a úplná uzávěra centra města 
z důvodu oslav k 750. výročí založení města Moravská Třebová. Uzávěry budou po tuto dobu na 
ulicích: ČSA, Zámecká, Krátká, Poštovní, Bránská, Hvězdní, 9. května (část od Komenského ulice 
po K. Čapka), Piaristická, dále pak nám. T.G.Masaryka a Zámecké náměstí. Poznámka kronikáře: 
zásadní nevůli jsem nepostřehla. Oslavy jsou prostě „naše“. 

Počasí udrželo stávající trend – červen byl dalším teplotně nadprůměrným měsícem. V Moravské 
Třebové jsme měli to štěstí, že alespoň čas od času zapršelo… 
 
 

V Pardubickém kraji se objevil virus ptačí chřipky . Ve středu 20. června 2007 veterináři zjistili 
virus ptačí chřipky v chovu krůt na farmě v Tisové nedaleko Vysokého Mýta. Šlo  o první případ 
nákazy v chovu v České republice.     Po oznámení této skutečnosti svolal ještě ve středu večer 
vicehejtman Pardubického kraje a místopředseda bezpečnostní rady kraje Roman Línek mimořádné 
jednání této rady.„Obyvatelům obce ani v okolí žádné nebezpečí ani zdravotní rizika 

http://www.mtrebova.cz/node/1965
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nehrozí.Obyvatelé s nakaženými zvířaty do styku nepřichází, pracovníci farmy budou vybaveni 
ochrannými pomůckami a budou instruováni hygieniky jak se chovat,“ snažil se uklidnit vicehejtman 
Línek s tím, že je sice potvrzen virus ptačí chřipky, není však specifikován jako vysoce patogenní 
kmen.  
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Červenec 2007 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Moravskotřebovský zámek trhá rekordy v návštěvnosti  

Nové vedení kulturních služeb usiluje o zlepšení nabídky a to s důrazem na zvýšení atraktivity  
renesančního zámku. První výsledky jsou již vidět. Otevření kavárny v Magdalenině sálu, s možností 
venkovního posezení, se osvědčilo. Nádvoří zámku ožilo návštěvníky, školáky zejména koncem roku 
vítal i doprovodný program – například dobové stánky, hrnčíř, se kterým mohli vyzkoušet jeho 
řemeslo. V sobotu  28. července se přišli příznivci folk a country hudby podívat na obnovený festival 
Moravskotřebovský bramborák. K větší atraktivitě zámku přispěla bezesporu mučírna. Od otevření 
mučírny 1. dubna byl zaznamenán obrovský zájem právě o nově otevřenou expozici. Vloni navštívilo 
zámek celkem dva tisíce lidí a za dva měsíce provozu mučírny přišlo na zámek více než čtyři a půl  
tisíce návštěvníků. Nově se na zámku konají svatby. Snoubenci si mohou objednat netradiční obřad, 
při němž jsou oddávající oblečeni do historických kostýmů.  

 
REHAU rozšiřuje výrobní závod, přibudou pracovní místa  

Firma v Linharticích rozšiřuje výrobní prostory a hledá kvalifikované zaměstnance, je předpoklad, že 
až sto třicet uchazečů – jistě i z Moravské Třebové - najde práci. Jedná se především o uchazeče s 
technickým vzděláním, a to jak techniky s maturitou, tak i vyučené. Nová místa se otevírají i pro 
vysokoškoláky. Projekt vyvolal zájem veřejnosti a již dnes přichází do podniku mnoho žádostí o 
volná místa.  Firma podniká v  automobilovém průmyslu, deklaruje ambice   uspokojit požadavky jak 
stávajících výrobců automobilů, tak reagovat na mezinárodní požadavky nových automobilových 
výrobců a těch, kteří zahájení výroby ve východní Evropě plánují. Jedná se především o firmy TPCA, 
Hyundai, KIA. Je také v plánu v budoucnu zintenzivnit spolupráci s firmou ŠKODA.“ 

 

Mladý muž chtěl skočit z mostu kvůli své dívce  

   
Jednu  červencovou sobotu odpoledne se rozhodl skoncovat se životem  mladík kvůli nešťastné lásce. 
Z tisku: Dvě a půl hodiny přemlouval policejní psycholog a jeho kolega z obvodního oddělení 
mladého muže, aby se vzdal rozhodnutí ukončit svůj život. Mladík neunesl rozchod s milovanou 
dívkou. Opil se v restauraci a hodinu po sobotním poledni přelezl zábradlí na mostě, který vede nad 
silnicí I/35. Policisté společně s hasiči uzavřeli jeden jízdní pruh důležité dopravní tepny a zahájili 
vyjednávání. Zoufalý mladík nejdříve odmítal jakoukoliv komunikaci a požadoval, aby přijela jeho 
dívka. Když se ji ale policistům ve spolupráci s příbuznými podařilo na most dopravit, mladík si vše 
rozmyslel. „Nyní tvrdí, že pokud jeho bývalá dívka vystoupí z auta, tak okamžitě skočí,“ popsal 
situaci v průběhu vyjednávání jeden ze záchranářů. Za plného žáru slunce muž balancoval na mostě 
přes dvě hodiny. Odmítal přitom komunikovat i se svou rodinou. Od bratra si pouze nechal přinést 
láhev s pitím. Po celou dobu pobytu na mostě držel v ruce nůž, kterým se ohnal po každém, kdo se 
k němu pokusil přiblížit. Úspěch nakonec slavili policejní psycholog a místní policista, který mladého 
muže dobře znal. Těm se ho podařilo přemluvit, aby přelezl zábradlí zpět a nechal se ošetřit. „Mladík 
dostal zklidňující injekci a bude převezen na vyšetření do psychiatrické kliniky ve Šternberku u 
Olomouce,“ popsala šťastný konec příběhu zasahující policistka Marta Lipavská. 
 
 

Městský úřad v červenci 
 

Nastala zásadní změna v dopravní situaci na křižovatce u školy na ul. ČSA. Silnice s předností 
v jízdě se teď lomí ze silnice Komenského na Lanškrounskou. Odbor dopravy za to pochválen nebyl. 
K urychlení dopravy nedošlo a v období dopravní špičky se dál tvoří kolony. Řidiči jsou nuceni stát 

http://www.mtrebova.cz/node/2012
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na přechodu pro chodce a to není to pravé. Je zřejmé, že vyměnit dopravní značky (dříve byla hlavní 
přímá ulice Komenského – Olomoucká)  zřejmě nestačí… 
 
 

Z jednání rady města 

  
Rada města 2. července 2007 se zabývala tradičně pronájmy nemovitého majetku. - Projednala 
záležitosti aktuálních výběrových řízení. -  Bylo schváleno zvýšení ceny ubytování v ubytovně na ul. 
Brněnská  z 59,- Kč/noc/lůžko na 65,-Kč/noc/lůžko a to od 1. 8. 2007. - Rada uložila 
místostarostovi JUDr. Izákovi jednat s vedením denního stacionáře Domeček o financování jeho 
provozu v roce 2008. 

 
Ze zasedání  zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci červenci nezasedalo. 

 
Kultura 
 
Moravskotřebovský bramborák 

Tradice po letech ožila. Kulturním službám města a někdejším pořadatelům festivalu se v sobotu 28. 
července podařilo obnovit  Moravskotřebovský bramborák. Na zámecké nádvoří se přišlo podívat a 
poslechnout si dobrou muziku podle informací v tisku přes  šest set lidí.  Nejvíce lákal příznivce folk 
a country hudby koncert Roberta Křesťana s Druhou trávou. Nebyli na bramboráku poprvé. V 
přílohové části kroniky (MTZ  červenec) je úplný program akce, zde jen zmíním účast 
moravskotřebovské skupiny Proč ne band.  Diváci vydrželi i zkoušku – vytrvalý letní déšť. Uchýlili 
se pod střechu venkovního posezení kavárny i pod arkády. Atmosféra na zámku byla příjemná. - Na 
akci nechyběl ani tradiční smažený bramborák. Prodávající nepočítali s takovým velkým zájmem a 
dvakrát jeli pro další těsto. Nultý ročník Bramboráku se vydařil. 

Pivní slavnosti  

byly uspořádány pro  příznivce v sobotu 21. července na hřišti v Sušicích. Kdo chtěl, mohl se pobavit, 
zasoutěžit si – popít i poslechnout si skupinu Primátor. 

Lidové slavnosti na Cimburku 

Areál zříceniny hradu Cimburk u Městečka Trnávky přivítal na 13. ročníku  (zejména folk a country) 
hudebních slavností tolik návštěvníků z Moravské Třebové, že není na místě zařadit tuto akci do 
sekce region, ale právem je vnímána jako součást letního kulturního dění v našem městě. 

Swing na zahrádkách 

potěšil 22. července v areálu zahrádkářské kolonie nedaleko Boršova.  Hudbě pod vedením Fr. 
Zeleného se dařilo a zpěvačce Heleně Koudelkové také. 

 

Sport 
 

Moravskotřebovský cyklomaratón 2007 

Moravská Třebová se úspěšně prezentuje jako město zaslíbené cyklistice. V sobotu 14. července 2007 
se konal  cyklistický maratón.. Závod se jel ve dvou stupních obtížnosti, 50 km a 80 km. Start na obě 
tratě byl zahájen v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti TJ Slovan. Po ukončení sportovní části akce 
pokračovala  na nádvoří zámku v Moravské Třebové, kde se uskutečnila  BREDY REJ PÁRTY.  
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Streetball 
 
nezklamal ani v letošním roce – nová sportovní disciplina podobná klasické košíkové ovládla popáté 
hřiště u ZŠ Palackého 28. července t.r. 
  
 

Z  regionu  
 
Neckijáda ve Vranové Lhotě  

5. července 2007 se konal ve Vranové Lhotě de 5. července 2007 tradiční závod atraktivních plavidel 
po řece Třebůvce, veřejnosti známý jako neckiáda. Řeka tak ožívá netradičními někdy dokonce až 
bizardními plavidly.  Akci oživila soutěž  v pití piva na čas a tradiční přechod řeky přes kládu. Od 
20.00 hodin večer pokračoval taneční zábavou, hrála skupina Charlie Boys. Večer oživila  ohňová 
show. 

 
Červenec letem světem 
 
Hned  první červencový den uspořádal  Dům dětí a mládeže a Kulturní služby města Moravská 
Třebová soutěžní radovánky s Radovánkem – akci s názvem Mravenčí polepšovna v areálu 
moravskotřebovského aquaparku. Na dětí čekalo mnoho soutěžních her s námětem – stát se na chvíli 
malým mravencem. 
 
Cestující, kteří jeli v červenci  vlakem přes Mladějov, se museli smířit  s přestupem na autobus. 
Železniční úsek procházel  opravami. 
 
Počasí v červenci bylo v prvních dnech proměnlivé. Ještě na začátku měsíce byly průměrné denní 
teploty jeden až tři stupně nad normálem. Během svátků se vzhledem k nízkým odpoledním teplotách 
průměrná denní teplota dostala dva až čtyři stupně pod normál. No a ve dnech 15. a 16. července 
jsme se dočkali tropických teplot na celém území republiky. Těch dobrých 34 stupňů bylo v neděli i 
v Moravské Třebové.  Pro zajímavost: vůbec nejtepleji bylo následně v úterý v Brně – Žabovřeskách, 
kde naměřili 37,9 stupně Celsia. 
 
Svatby v červenci jistě celostátně překročily průměrný počet. Také pro snoubence v Moravské Třebové 
mělo datum 7.7.2007 magickou přitažlivost, uskutečnilo se 10 obřadů, z toho 7 na radnici a 3 na 
zámku. A přitom několik párů svatbu odřeklo! Podle astrologů jde o celkem běžné datum bez 
dalekosáhlých důsledků.  
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Srpen 2007 
 
 
 

Události ve městě 
 

 
Zámek v Moravské Třebové přivítal 11.111. návštěvníka 

Sezona 2007 je pro renesanční zámek v Moravské Třebové velmi úspěšná.  Poté, co proběhla jeho 
kompletní rekonstrukce, je v permanentním obležení turistů a stává se vyhledávanou památkou v 
Pardubickém kraji. Zámek od dubna do srpna navštívilo kolem 11 tisíc turistů, zatímco vloni za 
celou sezonu přišly do zámku necelé dvě tisícovky lidí. „Jsme příjemně překvapeni, průměrná měsíční 
návštěvnost odpovídá loňské roční návštěvnosti. Byli jsme nuceni zvýšit počet průvodců,“ 
okomentovala Libuše Gruntová, ředitelka Kulturních služeb města, které zámek v Moravské Třebové 
provozují. Neočekávaný příliv turistů způsobilo otevření nové multimediální expozice, středověké 
mučírny, v zámeckých sklepeních, která je svým rozsahem i počtem mučících nástrojů největší v ČR. 
V mučírně jsou k vidění repliky donucovacích prostředků jako je španělská bota, drtič kostí nebo 
stolička pro čarodějnice. Expozice je ozvláštněna oživlými figurínami a zvukovými efekty. Kromě 
mučírny nabízí zámek také klasické prohlídkové okruhy. Vedení kulturních sužeb se soustředí také 
na dobře připravené pozvání školní mládeže – tj. i s doprovodným programem jako je hrnčíř 
s možností zkusit si práci na kruhu apod.  Citát z tisku 16. 8.k přivítání návštěvníka číslo 11.111: 
„Turista, který přijel až z Ústí nad Labem, si nejprve myslel, že jde o nějaký žert, když mu vedoucí 
zámku Irena Lišková gratulovala k překonání magického čísla. „Jsem příjemně překvapen. Trávím s 
rodinou dovolenou ve Dzbelu, odkud vyjíždíme na prohlídky památek,“ popisuje Brůha, který je 
policejním expertem na chemické rozbory, své pocity. K přispění návštěvnosti mu popřál také starosta 
města Josef Ošťádal a předal pamětní minci města.  

 

Čekací lhůty na domov důchodců se prodlužují  

  
Na přijetí do domova důchodců se ve svitavském okrese čeká dlouho. Žadatelé musejí počítat s 
několika měsíci až roky. V moravskotřebovském zařízení pro seniory ještě donedávna tak dlouhé 
čekací lhůty nebyly, dnes je i tam situace poněkud jiná. „Pokud chce klient bydlet v nově 
zrekonstruovaném pavilonu, musí počítat s čekací lhůtou několik měsíců i let,“ odhaduje ředitel 
Sociálních služeb v Moravské Třebové Emil Maléř. Ještě o něco složitější je situace u klientů, kteří 
vyžadují náročnější zdravotní péči. Máme jen osmnáct k tomu určených lůžek, a to zdaleka 
nepokrývá současnou potřebu,“ podotýká Emil Maléř. Relativně bez problémů mohou splnit přání 
seniorům, kteří nemají zvýšené nároky a spokojí se s dvoulůžkovým pokojem a společným sociálním 
zařízením. „V těchto případech je čekací lhůta na ubytování krátká,“ uzavírá informace ředitel 
Maléř. 

 

Oprava sídliště v Moravské Třebové tématem dne i roku 

  
V Moravské Třebové se na etapy opravuje sídliště Západní. Kompletní regenerace by měla být hotová 
v roce 2010. Město se zapojilo do programu regenerace sídlišť. Ta je rozdělena do pěti etap, z nichž 
první byla zahájena loni na podzim. „V první etapě jsme vytvořili nová parkovací místa, chodníky, 
odpadkové koše, dvě dětská hřiště a rozšířili jsme a upravili plochy zeleně. Staré stromy byly 
vykáceny a nahrazeny novými,“ řekl starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal. První etapa stála 
zhruba pět milionů korun. Jeden a půl milionu šlo z rozpočtu města, zbytek byl hrazen z dotace. V 
současné době probíhá výběrové řízení pro druhou etapu, která by měla začít v září. „Dojde k úpravě 
dopravního značení, postaví se retardéry, chodníky, rozšíří se veřejné osvětlení, vzniknou další hřiště 
a hlavně dojde k výstavbě nových parkovacích míst, jelikož aut je na sídlišti vážně hodně,“ objasnil 
starosta Josef Ošťádal. Na sídlišti Západní bydlí přibližně dva a půl tisíce lidí. 
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Městský úřad v srpnu 
 

Je třeba  investovat do nového plánu  

  
Radní musejí vypsat výběrové řízení na zpracování územní plánovací dokumentace. A to i přesto, že 
tento dokument již Moravskotřebovští vlastní. Nutí je k tomu  nový stavební zákon. Do nového 
dokumentu budou zapracovány změny, to znamená zaneseny nové lokality pro bydlení, území pro 
rozvoj podnikání a podobně. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Mimořádná rada města zasedala dne 13. 8. 2007. Předmětem jednání byla zejména výběrová řízení 
ve věci  veřejných zakázek  zadaných městem. Rada města dále jmenovala na základě konkursního 
řízení mgr. Petra Vágnera ředitelem základní školy na ul. Palackého. 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V pořadí 7. jednání zastupitelstva 13. 8. 2007 mělo na programu projednání a schválení rozpočtové 
úpravy a rozpočtových opatření. Na programuj byly mimo jiné  půjčky z fondu rozvoje bydlení, 
prodeje nemovitého majetku.  
 
 

 
Kultura 
 

 
V. ročník Festu Pod Parou 

Významnou akcí letošního léta byl V.  ročník letního open-air punk-rockoveho festivalu Pod Parou, 
který se konal  ve dnech 17. - 18. 8. v Moravské Třebové (Udánky – Liščí stezka). Na scéně se 
představilo cca  35 tuzemských i zahraničních kapel (Dánsko, Polsko, Slovensko). K vidění byla 
např. Zeměžluč, Speichelbroiss, Konflikt, Prawda či The Exploited. Areál festivalu byl otevřen v 
pátek od 10.00 hodin a první  kapela odstartovala ve 13.45 hod. Na rozdíl od loňského roku, kdy se 
podařilo otočit reproduktory směrem k městu, negativní dozvuky ve městě nebyly a pořadatelé 
doufají, že se jim konečně podařilo najít to správné místo pro konání festu. Počet návštěvníků se 
blížil 3000.  Akce byla dobře zabezpečena i co do spolupráce s policií a záchrannou službou. – Chyba 
se přece jen vloudila, cituji z tisku: „ Policie pátrá po řidiči bílého favorita, který v sobotu těžce 
zranil jednoho z hostů punkového festivalu Pod parou. Ten se konal o víkendu v Moravské Třebové. 
Na spícího mladíka muž nejprve nacouval. Poté podle svědkyně z auta vystoupil, podíval se, co se 
stalo, a z místa nehody ujel.“ K festu prostě patří alkohol a oběť nehody si ustlala na nevhodném 
místě. Kronikář se vyjadřuje trochu pejorativně také proto, že následky nehody nebyly fatální. I když 
zlomená noha nepotěší. – Také se objevila opodstatněná stížnost v souvislosti s cestou do Moravské 
Třebové vlakem  krátce před festivalem. Dohoda mezi městem a pořadateli je jasná – společně 
požadovat v příštím roce lepší připravenost českých drah.  (Více článek přímého účastníka v přílohové 
části kroniky, měsíc srpen. 

  

Lidové slavnosti na Cimburku 
 
Malebné prostředí zříceniny hradu Cimburk u Městečka Trnávky také letos přivítalo  všechny 
přiznivce folku a country hudby na 13. ročníku Lidových slavností na Cimburku, které se konaly 17. 
- 18. srpna 2007 v areálu hradu. Páteční večer zahájila od 20 hodin taneční zábava.  V sobotu 18. 
srpna diváci uviděli např. kapely Jablkoň, Proč ne band, Palečka a Janíka či Jiřího Dědečka.  
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Sušická pouť 

Už 17. ročník tradiční Sušické pouti se konal ve dnech 18. a 19. srpna 2007 v areálu hřiště 
v Sušicích. Sobotní večer 18.srpna patřil milovníkům dobré hudby a tance, vyhrávala od 20.00 hodin 
oblíbená kapela PRIMÁTOR z České Třebové v rámci pouťové zábavy. Jak už bývá dobrým zvykem, 
nechyběla  pro účastníky bohatá tombola. V neděli měli návštěvníci  pouti možnost nákupů ve 
stáncích, k dispozici byly různé pouťové atrakce pro děti i dospělé, po oba dva dny  bylo zajištěno 
bohaté občerstvení.  

 

Kejkle 

Tradiční středověký festival plný lidového veselí, dobových řemesel, kejklířů, šermířů a trubadúrů s 
ukázkami rytířských soubojů se konal v obvyklém termínu - poslední srpnovou sobotu 25. 8. 2007. 
Akce se uskutečnila ve stejném rozsahu, jako vloni.. Pro diváky byl připraven oblíbený rytířský 
turnaj na koních.  Kejkle začaly ve 13 hodin průvodem městem. Na náměstí byly postaveny stany se 
stylovými atrakcemi. Diváci si mohli zajít do věštírny, kde jim kartářka prozradila budoucnost, na 
vlastní kůži si mohli vyzkoušet středověkou mučírnu s typickými donucovacími nástroji, tajemný 
alchymista jim předvedl kouzla a triky v alchymistické laboratoři.  Mimo klasického občerstvení pak 
bylo možné ochutnat  placky s povidlím, česnekem či klobásou, zelňáky a boží milosti ve středověké 
krčmě. Návštěvníky čekaly také stánky s ukázkami lidových řemesel, která si dokonce mohli sami 
vyzkoušet.  

Kulturní program, Náměstí T.G. Masaryka, sobota 25. 8. 2007 od 13.00 – 23.00 hodin  

13.00 hod. - Historický průvod od zámku přes náměstí a zpět 
14.00 hod. - Zahájení slavností, pódium na náměstí 
14.10 hod. - Virtus Vincit - rytířské souboje 
14.30 hod. - Taneční soubor Romance - renesanční tanec 
14.45 hod. - Kejklíř Křup-ala-hop 
15.20 hod. - SHŠ Buhurt - scénka o právu útrpném 
15.45 hod. - Švejk band - veselá partička muzikantů „hašlerky“, kuplety,     
                    staropražské i lidové písně. 
17.00 hod. - DKS Štvanci - Rytířský turnaj na koních - náměstí 
17.50 hod. - Švejk band - veselá partička muzikantů „hašlerky“, kuplety,     
                    staropražské i lidové písně. 
18.50 hod.-  Princeznina čarodějnice - šermířská pohádka pro malé i velké 
19.35 hod.-  Taneční soubor Romance - rokokový tanec  
19.45 hod.-  Virtus Vincit - šermířské vystoupení Gladiátorské hry  
20.20 hod.-  Kejklíř Křup-ala-hop  
21.15 hod.-  Taneční soubor Romance - orientální tance 
21.40 hod.-  Virtus Vincit - ohňová show  
22.00 hod.-  Dick O´Brass - hudba k poslechu i tanci 
23.00 hod.-  Ohňostroj 

Byla to vydařené akce, jen trochu mrzuté bylo více než hodinové zpoždění ohňostroje – kapela před 
ním příliš dlouho ladila své nástroje…  

 

Kinematograf počtvrté 

Ve dnech 26.-29. 8. navštívil Moravskou Třebovou již počtvrté v historii putovní kinematograf 
bratří Čadíků, provozující pojízdná kina po celé České republice. V provizorním letním kině mohli 
diváci pod širým nebem shlédnout několik zajímavých filmů výhradně české produkce. V neděli 26. 8. 
to byl fantastický dobrodružný snímek pro celou rodinu s názvem Maharal - Tajemství talismanu, 
v pondělí napínavé psychologické drama Pravidla lži, kde byl hlavním kameramanem 
moravskotřebovský rodák a pedagog na FAMU Petr Koblovský, v úterý melancholická komedie o 
lásce, nejistotě a touze splnit si své sny Grandhotel a ve středu filmové večery zakončil smutný i 
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úsměvný příběh o křehkém vztahu dvou mladých lidí nazvaný Štěstí. Všechny filmy byly tradičně 
promítány od 21.00 hodin na nám. T. G. Masaryka. 
 
 

Zajímavé plány v blízkém okolí města  
 
Z tisku: Stezka odhalí turistům tajemství starých dolů 

Moravská Třebová - Doly na žáruvzdorné nerosty, které v minulosti pozměnily krajinu mezi 
Moravskou Třebovou a Svitavami, by se nyní mohly stát cílem turistů. Kolem Hřebečského hřbetu 
totiž chtějí místní zájemci o geologii a hornictví vybudovat síť turistických stezek, které upozorní na 
zajímavosti zdejší krajiny. „V oblasti mezi Mladějovem na Moravě a tunelem nad Moravskou 
Třebovou se skrývá pětačtyřicet starých podzemních dolů, které vznikly hlavně za vlády 
Lichtenštejnů. Rádi bychom zde vybudovali síť turistických a naučných stezek orientovaných na 
takzvaný geomontální turismus, tedy turistiku, která sleduje geologii a hornictví,“ říká Lumír 
Moučka z Moravské Třebové. Spolu s Františkem Žáčkem připravují projekt stezek, který by na 
zvláštnosti Hřebečska upozornil. „Na zastaveních budou vidět nádherné přírodní lokality i místa, 
která vznikla působením těžby. Je zde třeba místo, kterému se říká měsíční krajina, tvoří ji staré 
haldy. Zajímavá je oblast kamenných lavin, které vznikají v důsledku poddolované krajiny. Jinde by 
turisté mohli vidět portály dolů,“ říká Moučka. Stezky by měly turisty dovést na místa, která běžně v 
krajině nenajdou. Zpřístupnění některých míst má předcházet jejich zabezpečení. Podle Františka 
Žáčka patří ke kuriozitám zdejší krajiny také Rychnovský kopec. Geologické jevy v jeho nitru totiž 
od pradávna vzrušovaly místní obyvatele. „Lidé slýchali v kopci duté rány. Říkali, že kopec rumpluje 
a že bude bouře. V 19. století jezdili kopec zkoumat vědci z Vídně,“ vypráví Žáček. Moučka s 
Žáčkem projekt naučných stezek připravují spolu s Moravskou Třebovou a chtějí na něj získat 
podporu od Pardubického kraje. „Je to zajímavý záměr, který by mohl přivést turisty do regionu. 
Projekt by měl navazovat na mladějovskou úzkokolejku,“ říká starosta Moravské Třebové Josef 
Ošťádal. Úzkorozchodná trať u Mladějova je totiž rovněž památkou na někdejší těžbu 
žáruvzdorných materiálů na Moravskotřebovsku. 

Mladá fronta DNES - pardubický kraj 13.8. 

 

Sport 
 

Papírák  

  
Součástí celoročního seriálu Cykloman 2007 opět bylo tradiční srpnové triatlonové klání 
Moravskotřebovský papírák. Jeho centrem byl znovu městský aquapark, kde účastníci absolvovali 
plaveckou část, aby hned poté vyrazili „Gundersenem“ do cyklistického okruhu a po dojezdu do 
tříkilometrového běhu. Do boje se pustila bezmála šedesátka sportovců. Ve vodě se nejlépe vedlo 
juniorům, ale sekundové rozdíly nehrály výraznější roli. Na kole nastoupil Martin Berka, vypracoval 
si zřetelný náskok, který sice jeho pronásledovatelé v dojezdu stahovali, ale nadějný odstup vedoucí 
muž v běhu už nepustil. Výsledný čas navíc poprvé v historii stlačil pod 45 minut.  Několikanásobný 
vítěz závodu, organizátor a dosavadní rekordman Petr Štěpař dokončil třetí. 
 
 

Horolezec se vrátil  z druhé nejvyšší hory světa 

  
Po dvou a půl měsících se v srpnu vrátil do rodného hnízda horolezec Roman Langr, který se účastnil 
výstupu na druhou nejvyšší horu světa. Z české výpravy na vrcholu hory Chogori, jak ji místní 
nazývají, nakonec stanul pouze Libor Uher. 
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Srpen letem světem 

Policisté v Moravské Třebové v srpnových dnech mimo jiné vyšetřovali krádež peněženky v 
obchodním domě Penny Market. „Neznámý pachatel využil nepozornosti majitelky a během 
okamžiku jí odcizil peněženku s doklady, kterou nechala volně ležet. Ženě tak vznikla škoda dva 
tisíce čtyři sta korun,“ sdělil  operační důstojník.  

Řidiči jedoucí směrem na Mohelnici si na bývalé pětatřicítce prověří tlumiče svých vozů. Silnice, 
která slouží v současné době jako objízdná komunikace, je na začátku silně poškozená. Nejhorší 
situace je v opačném směru, kde na řidiče při vyjíždění z objízdné trasy na Třebovou čeká nebezpečný 
výmol v asfaltu.  

Extrémně teplé počasí zamotalo meteorologům hlavu. Poprvé od roku 1775, od něhož se v Česku 
vedou statistiky, nemají naměřené hodnoty s čím srovnat. A to jim komplikuje předpovědi. Rekordně 
teplé měsíce začaly loni v září a trvají bez přestávky už rok. Několik dnů do konce srpna na tom už 
nic nezmění. Tak dlouhé období nadprůměrného tepla meteorologové nezaznamenali po dobu 
sledovaných 232 let. Data o počasí v minulosti jsou přitom důležitou součástí výpočtů, podle kterých 
se dělá dlouhodobá předpověď počasí. "Ocitli jsme se teď v mimořádné situaci, kterou bych srovnal se 
slepou uličkou. Vůbec poprvé, co dělám tuto práci, nemáme při předpovědích k dispozici srovnatelné 
hodnoty. Teplejších dvanáct měsíců tu prostě od roku 1775 nebylo," říká náměstek ředitele Českého 
hydrometeorologického ústavu Radim Tolasz. O příčinách rekordně teplého roku nechce spekulovat. 
To prý budou moci vědci přesně říci až za několik desítek let, kdy budou mít k dispozici další 
naměřené teplotní údaje. 
  
Moravskotřebovské koupaliště, zvané aquapark, navštěvuji hojně a ráda, o to víc mne nazlobila 
zavřená brána 12. srpna krátce po 19:00 hodině. Inu počasí koupání nepřálo (i když v odpoledních 
hodinách se hodně zlepšilo) a v takových případech se to stává. Podle mého názoru ku škodě provozu 
zařízení s temperovanou vodou, příjemnou i ve dnech méně příznivých. 
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Září 2007 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Škola začíná 

V pondělí 3. 9. 2007 přišlo do prvních tříd v Moravské Třebové sto šestnáct prvňáčků. Nové žáčky 
přišel osobně přivítat poslanec Radko Martínek a místostarosta města Moravská Třebová Miloš 
Izák. „Dobře se učte, abyste se mohli stát tím čím chcete,“ popřál místostarosta Izák budoucím 
školáčkům. Oba představitelé města tento první den prvňáčkům zpříjemnili sladkostí a drobným 
dárkem.  

První přípravná třída zahájila vyučování na základní škole u křižovatky. „Začíná s dvanácti dětmi, 
které jsou ze sociálně znevýhodněného prostředí a mají odklad povinné školní docházky,“ objasnila 
ředitelka škola Lenka Bártová. Přípravnou třídu dětem doporučili v pedagogicko-psychologické 
poradně. Učit se budou podle školního vzdělávacího programu Brána dětem otevřená.  Individuálně 
se každému v této třídě bude věnovat speciální pedagožka. Žáci ve třídě jsou nejen z města, ale i 
okolních vesnic.  

Místnost pro komplexní rehabilitaci těžce postižených a žáků s kombinovanou vadou byla 
vybudována ve speciální škole. Stavební úpravy, na něž přispěl kraj, skončily. Schází vybavení, na 
které potřebuje škola 300 tisíc korun. „Pobyt na vyhřívaném vodním lůžku doprovodí relaxační 
hudba, světelné efekty a aromaterapie,“ představuje ředitelka speciální školy Pavlína Baslerová 
místo, kde děti dosáhnou uvolnění fyzického a psychického napětí. Peníze obdrží škola od Američanů 
a českých podnikatelů.  

 

Pokračuje regenerace sídliště 

Práce na druhé etapě regenerace panelového sídliště Západní začaly v září. Budou stát přes pět 
milionů korun.   Jde o rozsahově největší a finančně nejnáročnější etapu.  Regeneraci tohoto sídliště 
má město rozdělenou do pěti etap. Půjde o obdobné úpravy jako v zahajovací části, tedy budování 
parkovacích ploch, dětských koutků, státní pro kontejnery, obnovu a výstavbu chodníků. 

 

Dny evropského dědictví 2007 na zámku v Moravské Třebové 

Zámek Moravská Třebová se v letošním roce poprvé zapojil do této  významné celoevropské kulturně 
poznávací akce, která každoročně otevírá  brány  mnoha zajímavých a výjimečných 
architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a jiných objektů. Zvolené 
národní téma pro rok 2007:  památky, řemesla a lidová kultura. Pro návštěvníky zámku v Moravské 
Třebové byl připraven bonus také v podobě doprovodného programu.  „ O víkendu 8. a 9. září od 
10.00 – 16.00 bude zdarma přístupná  expozice  “Jak se žilo na venkově“  doplněná  zajímavým 
výkladem průvodců o tradičních řemeslech moravskotřebovského regionu,“ informovala vedoucí 
zámku Ina Lišková a dodala: „ Expozice „Měšťanský životní styl v 17. – 20. století“ a „Středověká 
mučírna“ budou přístupné se slevou, kdy dospělí zaplatí 20,- a děti a důchodci 10,- Kč.“ V tento den 
ožilo i zámecké nádvoří, návštěvníci měli možnost vidět ukázky lidových a uměleckých řemesel. Na 
zahřátí   v zámecké kavárně nechyběla tradiční horká medovina. 

 

Evropský týden mobility 

Tématem letošního Evropského týdne mobility bylo „Ulice pro lidi“, a proto se řada měst  zaměřila na 
bezpečnost chodců, na umístění přechodů, pěší zóny a další témata.  Od 19. 9. – 22. 9. 2007 
probíhala v  našem městě spousta akcí, které byly zaměřeny převážně na bezpečnost dětí v dopravním 
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provozu. Ve čtvrtek 20. 9. od 15 do 18 hodin bylo v areálu Autoklubu mladým cyklistům k dispozici 
dopravní hřiště, kde si mohou vyzkoušet svoje znalosti s dopravními předpisy. V pátek 21. 9. měli 
možnost vydat se na Cestu za pokladem a v Pekle opéct buřtíky. Sobota byla věnovaná 
cykloturistickému výletu po okolí města nebo možnosti vyzkoušet si v Domě dětí a mládeže simulátor 
nárazu.  

 

 

Partnerské město Banská Štiavnica - Salamandrové dni 7. – 9- 9. 2007 
  
Představitelé Moravské Třebové se o víkendu v Banské Štiavnici setkali s prezidentem Slovenské 
republiky Ivanem Gašparovičem. K tomuto setkání došlo v partnerském městě Banská Štiavnica. 
Přestavitelé města přijali pozvání na pravidelné Salamandrové dni -  tradiční oslavu v partnerském 
městě, která se koná vždy začátkem září. „Prezident je velice příjemný. Má pozitivní a vstřícný 
vztah k lidem. Hovořili jsme spolu o Dnech slovenské kultury, které u nás každoročně pořádáme. Je 
rád, že takovou formou pokračuje spolupráce mezi oběma republikami i po rozdělení,“ popisuje 
vzácný okamžik místostarosta Miloš Izák  
 
 

Moravská Třebová přivítala  německé rodáky  

Dny česko-německé kultury se uskutečnily v měsíci září.  které trvají do 16. září, očekávány byly tři 
autobusy německých rodáků a jejich potomků, jak informovala vedoucí Střediska česko-německého 
porozumění v Moravské Třebové Irena Kuncová. 

Dny česko-německé kultury měly první den 14. září na programu exkurze hostů po Hřebečsku, 
odpoledne v 16.30 uctění památek mrtvých se mší v Kunčině. V sobotu 15. září připomenul oslavy  
750 let města  rozsáhlý kulturní program, následovala exkurze městem, návštěva zámku a vycházka 
na Křížový vrch. O den později se uskutečnila česko-německá mše ve farním kostele v Moravské 
Třebové. Hosty ze zahraničí přijal také Starosta města. Byla zahájena výstava fotografií 15 let 
Střediska česko-německého porozumění a následovaly další koncerty a vystoupení. V pondělí se 
uskutečnila  přednáška Wernera Stika Mír v srdci Evropy a pódiová diskuse s pozvanými hosty, 
v úterý byly promítány ukázky starých německých filmů. Ve  středu se uskutečnila  soutěž pro 
mládež Co víš o německy hovořících zemích?  

 

Změna v dopravní situaci 

„Radní chtěli zamezit kolonám, ale ty se na křižovatce stejně vytvářejí. Nákladní vozy si dávají 
přednost, i když jedou po hlavní silnici,“ komentují změnu na křižovatce ulic Lanškrounská – 
Komenského řidiči. Na Lanškrounskou jako hlavní si těžko zvykáme, řidiči i chodci. 

 
 

Z jednání  rady města 
 

Rada města mimo 3. září  jiné schválila zřízení přípravné třídy ve škole na ul. ČSA. Dne 10. září  
rada schválila uzavření smlouvy na II. Etapu regeneraci sídliště Západní.  Vzala na vědomí projekt 
terénních úprav dvorních traktů náměstí TGM sever II, tj. prostory za drogerií. Doporučila jednat o 
uzavření mandátní smlouvy, předmětem které bude správa nemovitostí, s Technickými službami 
Moravská Třebová s.r.o., tj. jasně si vyslovila, že si přeje, aby správcem bytových a nebytových 
prostor byla právě tato společnost města. Současně pověřila ředitelku této organizace jednáním ve 
věci převzetí správy nemovitostí. Předmětem jednání rady města 3. 10. i 24. září byly pronájmy a 
záměry prodejů nemovitostí v majetku města a rozhodnutí rady ve věcech výběrových řízení.  
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Zastupitelstvo města 
 
města v souladu se schváleným plánem v měsíci září nezasedalo.                      
 
 
Kultura 
 
Nebyla to Pátá, byla to Devátá 
 
se jmenovala divadelní hra – úspěšná komedie, kterou měli možnost shlédnout třebovští v pátek 14. 
září.  
 
 

Bible se vrátila do Třebové 

Unikátní středověký rukopis bible je v digitální podobě byl v měsíci září k vidění na zámku v 
Moravské Třebové. Originál takzvané Boskovické bible přitom neopustil depozitář Vědecké 
knihovny v Olomouci. Boskovická bible se běžně nevystavuje. Ze zámku v Moravské Třebové 
vytvořili svého času boskovičtí páni centrum umění s vynikající knihovnou. Proto se sem slavná bible 
alespoň ve své digitální podobě vrátila zpět. 

 
 Moravská Třebová, jak ji neznáme 
 
Tradičně i letos v měsíci září se uskutečnila výstava fotografií, tentokrát v kapli františkánského 
kláštera. Jako první se umístili Jan Vermousek a Lubomír Moučka, druhý Jan Mauler a třetí Milan 
Bačík. Fotografie byly krásné, je dobře, že mnohé z nich viděli občasné i návštěvníci města i v jiných 
prostorách a delší dobu (viz zápis kroniky za měsíc říjen). Mne zaujaly fotky Terezy Holanové – 
dokumentace restaurací a hospod na území města.   
 

6. září 2007 se uskutečnila ve společenském sále sociálních služeb beseda s Ing. Ivanem Mackerlem, 
záhadologem a publicistou, autorem televizních seriálů a knih o záhadných a neobjasněných jevech. 
Tématem setkání byla  expedice do mongolské pouště Gobi za smrtícím červem olgoj chorchojem, 
divoký člověk almas,  lochnesská příšera,  sloní pták z  Madagaskaru,  prachatý červ tatzelwurm z 
rakouských Alp apod. . 

 

Sport 
 

Nikola Pařilová vítězkou  EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 

Nadějnou moravskotřebovskou atletku Nikolu Pařilovou přijal ve čtvrtek 27. září na radnici 
starosta města Josef Ošťádal společně s místostarosty Milošem Izákem a Václavem Mačátem. 
Osobně Nikole poděkoval za vynikající reprezentaci města Moravská Třebová na III. 
OLYMPIÁDĚ dětí a mládeže České republiky 2007 a na EUROPEAN KIDS ATHLETICS 
GAMES, kde získala zlaté medaile ve skoku vysokém. Od starosty města převzala výroční stříbrnou 
minci a knihu o největších zajímavostech světa.  

 
Září  letem světem 
 

Bývalá první dáma jihoamerické Uruguaye Mercedes Menafra Batlle se v neděli 2.9. byla (po 
návštěvě dalších měst regionu) podívat v Moravské Třebové. Pobyla se starostou a místostarostou,  
líbil se jí zámek – arkády i radnice a informační centrum, kde si s chutí povykládala italsky 
s provozovatelkou. Přijala pozvání starosty města několik dní předtím v chrámu na Chlumku v Luži. 
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Zavítal sem s filharmonií uruguayský dirigent Roberto Montenegro, pod jehož taktovkou zazněly 
Mozartovy skladby a jehož koncertu byla  někdejší první dáma Uruguaye přítomna. Starosta pak 
společně s místostarostou Milošem Izákem se jim stali průvodci a zavedli je na nejkrásnější místa, 
kterými se Moravská Třebová pyšní.  „Jsme touto návštěvou velice poctěni a těší nás, že se zde 
vzácné návštěvě i s doprovodem  líbilo. Roberto Montenegro po shlédnutí našeho zámku byl doslova 
nadšen. V příštím roce bychom chtěli na zámeckém nádvoří uskutečnit koncert vážné hudby, který by 
byl pod jeho taktovkou,“ říká starosta Josef Ošťádal.  

 

Pro zájemce uspořádal  Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová v sobotu 8. 
září 2007 od 9 do 11 hodin na nádvoří moravskotřebovského zámku ukázku skautských činností, do 
kterých se mohly děti aktivně zapojit a ověřit si tak svůj zájem stát se skautem. Rodiče zde mohli  
získat potřebné informace o naší organizaci, jejím programu, seznámit se s vedoucími apod.  Akce 
měla ohlas i výsledky – nové děti ve skautských oddílech. 

 

Opuštěná budova bývalého oddělení dětské nemocnice v Moravské Třebové možná najde novou 
budoucnost. Město ji chce opravit a přestavět na víceúčelové zařízení s ubytováním, společenským 
sálem i sportovním a odpočinkovým zázemím pro turisty. 

 
V neděli 23. září v 10.00 hodin a ve středu 26. září ve 14.00 hodin Česká televize vysílala na prvním 
programu reportáž o Moravské Třebové, která byla natočena v rámci cyklu Toulavá kamera. 
Zhodnocení: byla to jen chvilka, ale milá, naše město autoři ukázali z pohledu historických objektů, 
turistu reportáž mohla zaujmout. 
 
 
Anketní dotazník byl v měsíci září předložen obyvatelům sídliště Západní, Měli možnost se vyjádřit 
k vhodnému využití prostoru bývalé kotelny na ulici holandské č. 5. 
 

Počasí v září začalo ochlazením – v prvních dvou dnech bylo polojasno, teplota kolem 20 st. V noci 
na 6. 9. pršelo, byl silný vítr a zaznamenali jsme polámané větve i poválené popelnice. 28. září byla 
bouřka napadaly kroupy… počasí předvedlo vše. V tisku jsme se dočetli, že na horách napadl sníh. 
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Říjen 2007 
 
 
 

Události ve městě 
 
Dny zdraví 
 

Jako každý rok i v říjnu 2007 se uskutečnily ve městě  Dny zdraví.  Akce byla prezentována jako 
nejen  informující a motivující služba veřejnosti, ale také  soubor základních aktivit pro kvalitní a 
zdravý rozvoj Moravské Třebové. V rámci tohoto projektu Zdravého města nejen děti základních 
škol měly možnost shlédnout koncert Pavla Nováka, ukázky práce integrovaného záchranného 
systému, přednášky a na náměstí ukázku zdravého jídelníčku, o který se postarali žáci integrované 
školy.  Tradiční součástí dnů zdraví byla také oblíbená Okresní výstava ovoce a zeleniny a to dne 13. 
10. 2007 v budově muzea. 
  

 
Návštěva z partnerského města Banské Štiavnice 
 
se uskutečnila ve dnech 5. – 7. října 2007, hosty byli zástupce primátora partnerského města, 
poslanec a předsedové komisí. První den návštěvy si prohlédli  občanské  informační centrum 
v budově městského úřadu na Olomoucké ulici, sběrné dvory na ul. Zahradnické a v Boršově a  
absolvovali vyhlídkový let ve Starém Městě. V sobotu hosté navštívili výrobní závod a ředitelství 
podniku MILTRA B s.r.o. Program vyvrcholil účastí na festivalu  Biskupské kaléšek v Biskupicích. 
V neděli ještě absolvovali prohlídku moravskotřebovského zámku včetně středověké mučírny. 
Součástí setkání  byly debaty o společném organizování sportovních a kulturních akcí měst. A jak se 
zanedlouho ukázalo (viz prosincový zápis kroniky), nešlo o plané řeči.  
  
  

Propagační DVD města Perla české renesance 

Propagační DVD města Perla české renesance získalo na filmovém festivalu v Karlových Varech 
stříbro. Porota ocenila snímek v kategorii Tourregion film. Cenu převzal třetího října v karlovarském 
GRANDhotelu PUPP ve Slavnostním sále starosta města Moravská Třebová Josef Ošťádal a autor 
DVD Dr. Ivan Marek ředitel reklamní agentury m-ARK. „Získání této prestižní ceny nám udělalo 
velkou radost, protože jde o další významný krok k zviditelnění města. Nestává se každý den, aby 
jméno našeho města bylo vyslovováno na tak významné akci, a tak nádherném místě, jako byl 
GRANDhotel PUPP,“ říká starosta města Josef Ošťádal. Dokumentární DVD nosič Perla české 
renesance obstál v konkurenci 438 multimedií z více než 137 zemí, kde se každoročně představuje 
světová špička v této oblasti. „To že jsme uspěli v této silné konkurenci je pro nás znamením, že svoji 
práci děláme dobře. Těší nás, že pracujeme pro Moravskou Třebovou, za posledních pár let je tu vidět 
velký posun vpřed. Věřím, že v horizontu šesti let se toto město promění v atraktivní turistickou 
destinaci s velkým potenciálem. Dere se dopředu mílovými kroky, aby se stalo hvězdou v České 
republice,“ sděluje ředitel reklamní agentury m-ARK a dodal:“ Bude na trhu velmi silné, a to zvláště 
díky pozitivnímu přístupu vedení města a lidí, co na těchto projektech spolupracovali.“  DVD je 
uloženo v přílohové části kroniky města. 

 

Výherní automaty ve městě výrazně redukovány 

  

Rušení nočního klidu a místa častých trestných činů, ale také negativní vliv v rodinách hráčů. To 
jsou důvody, proč rada města navrhla  omezit počet heren ve městě. Výsledkem opakovaného 
projednání této problematiky v radě byl návrh vyhlášky, kterou město  zajistí, že do sta metrů od 
veřejných budov nebudou žádné výherní automaty. Vyhláška byla zastupitelstvem města schválena 
koncem měsíce října, tak, aby změna pro provozovatele automatů mohla nastat již od začátku roku 
2008. Vyhláška mimo jiné znamená úplné vymístění výherních hracích přístrojů v centru města, 
celkem by mělo vymizen 70 % automatů ve městě. Redukce automatů byla schválena i přesto, že to 
znamená úbytem bezmála tří milionů korun v rozpočtu města. Může ale nastat poněkud absurdní 
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situace: pokud se provozovatelé výherních hracích přístrojů přeorientují na tzv. videoterminály, platí, 
že povolení k provozu vydává ministerstvo, nikoliv město – v tom případě hra může pokračovat. Co 
nás tedy v oblasti výherních hracích přístrojů v Moravské Třebové opravdu čeká, ukáže čas.  

 

Hořela střecha kulturního domu v Boršově 

 
Na říjnové nedělní odpoledne nezapomenou návštěvníci kulturního domu v Boršově. Zatímco 
sledovali divadelní hru Dámský krejčí, nad jejich hlavami vypukl požár.  Oheň na střeše zpozorovala 
obyvatelka sousedního domu a zavolala hasiče. Díky včasnému zásahu se požár nerozšířil na další 
prostory objektu. Podle  hasičů vznikl požár od komína, ze kterého vylétla jiskra. Sousední trám 
začal hořet a od něj se vznítila střecha. „Škodu odhaduji asi na sto padesát tisíc korun. Čeká nás 
oprava krovů, střešní krytiny a komína,“ přiblížil další postup starosta Moravské Třebové, s tím, že 
další kulturní akce požár neovlivní, plesy v Boršově budou. 
 

Rychlostní silnice má čtrnáct variant 

 
V zasedací místnosti městského úřadu se dne 30. října konalo jednání za účasti starostů okolních 
obcí ve věci rychlostní silnice, výstavba které  v poslední době je námětem mnoha článků a polemik 
(bude – nebude – kde bude…). Dohady o trase budoucí rychlostní komunikace R35 měli pomáhat  
vyřešit projektanti z Prahy. Na jednání v Moravské Třebové představila firma Sudop čtrnáct 
variant, které zahrnují úsek od Zámrsku do Dětřichova. Zastupitele obcí a občanská sdružení tak 
čeká těžké rozhodování. (vls) 
 
 
Studie Kongresového a společenského centra 

se stala tématem měsíce. Alespoň čtenářům Moravskotřebovského zpravodaje to napovídá jeho 
úvodní říjnová stránka. Lze se dočíst, že se „budova bývalé dětské nemocnice se změní na 
čtyřhvězdičkový hotel s kongresovým centrem a ubytovací kapacitou. V Moravské Třebové zoufale 
chybí ubytovací zařízení odpovídající kvality, které by nabídlo služby většímu počtu lidí (např. pro 
potřeby organizované turistiky - min. plně obsazený autobus). Cílem je  využít dnes prázdnou 
budovu nemocnice v atraktivní zeleni a nabídnout v ní  návštěvníkům  města kvalitní ubytování 
blízko centra. Jedná se o integrovaný projekt, který je velmi významný pro další rozvoj Moravské 
Třebové. Celý název tohoto projektu, pod kterým je uveden v databázi projektů Pardubického kraje, 
zní: „Regenerace brownfield (Pozemek typu brownfield je území, jehož někdejší využívání vyústilo v 
kontaminaci nebo devastaci, jež omezuje jeho budoucí využití) na společenské a kongresové centrum. 
Hlavním cílem projektu je vytvořit ze starého objektu bývalé dětské nemocnice, který už několik let 
chátrá, moderní komplex sloužící jako hotel vyšší kategorie (****) s dostatečnou ubytovací kapacitou 
(2 autobusy), pro poznávací a kongresovou turistiku. Dále z objektu vznikne společenské centrum 
města pro větší akce (plesy, koncerty, atd.). Zařízení navíc poslouží jako pracoviště pro praktický 
výcvik žáků Integrované střední školy v Moravské Třebové.“  

Poznámka kronikáře: přeneseme-li se v čase o několik málo měsíců dále, je zřejmé, že výstavba 
kongresového centra se jeví jako velmi náročný projekt, zásadní změnou pro rozhodování o osudu 
budovy je skutečnost, že reálná dotace z evropských fondů může činit nikoliv předpokládaných 80 % 
potřebných nákladů, ale pouze 40 %.  I když se v měsíci říjnu zdá, že si víme rady, pravdou je, že 
zásadní rozhodnutí padne začátkem roku 2008, možná jedno z průběžných rozhodnutí v této složitě 
záležitosti.  

 

Domeček oslavil první narozeniny 

Denní stacionář pro mentálně a zdravotně postižené v Moravské Třebové dne 23. října za účasti 
starosty města Josefa Ošťádala a místostarosty Miloše Izáka oslavil první výročí od zahájení své 
činnosti. Podle ředitelky Oblastní charity v Moravské Třebové Gity Horčíkové, která stacionář 

http://www.mtrebova.cz/node/2435
http://www.mtrebova.cz/node/2422
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provozuje, řešili  největší problémy s financováním a místem, kde bude činnost realizována. Stalo se 
tak ve spolupráci s městem v  budově města, bývalé tzv. pobočce školy na ul. Palackého. Denní 
stacionář zvaný Domeček plánuje do budoucna další rozvoj, zvýšení  kvality poskytované péče a 
zvláště lepší  komunikaci s veřejností, aby se jejich klienti lépe integrovali do společnosti.  

 
 

Městský úřad v říjnu 
  
 

Moravská Třebová proniká na východ a předává zkušenosti na Ukrajině  

Úspěšný projekt Občanského informačního centra (OIC), který v Moravské Třebové vznikl před 
čtyřmi lety za spolupráce holandského partnerského města Vlaardingen, slaví úspěch na konferenci v 
Kyjevě. Města Moravská Třebová a Vlaardingen byla vyzvána společností VNG International 
(Svazek obcí Holandska) ke společnému třístrannému projektu s ukrajinským městem Romny. Jedná 
se o jediný česko-holandsko-ukrajinský projekt v rámci programu na podporu zlepšování fungování 
veřejné správy ve východoevropských zemích s názvem LOGO EAST. Konference, která v současné 
době v Kyjevě probíhá se zúčastnil i manažer ekonomického rozvoje Moravské Třebové Miroslav 
Netolický. „Na konferenci v Kyjevě jsou prezentovány nejúspěšnější projekty, které byly v rámci 
programu LOGO EAST podpořeny. Pro Moravskou Třebovou byla účast v třístranném 
mezinárodním projektu velmi prestižní událostí, velmi rádi jsme se s ukrajinskými městy podělili o 
zkušenosti, které jsme během budování OIC v našem městě získali,“ vysvětlil zástupce třebovské 
radnice v projektu Netolický. 

 

Výběrové řízení 
 
V měsíci říjnu vyvrcholilo další výběrové řízení v personální oblasti. Dne 10. října se uskutečnil 
pohovor se zájemci o místo vedoucího  živnostenského úřadu,  podáno bylo 11 přihlášek, 9 uchazečů 
bylo vyzvaných k pohovoru.  Vítězným uchazečem se stala Ing. Vladimíra Stejná, která se na 
moravskotřebovskou radnici svým způsobem vrací – před lety zastávala post místostarostky. Do 
praxe na úřadě plánuje nastoupit začátkem roku 2008. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Radní se sešli 15. 10. 2007. Předmětem jednání byly zejména záležitosti majetku města – nájmy a 
návrhy převodů a výsledky výběrových řízení. Bylo schváleno prodloužení výpůjčky budovy 
v majetku státu na ul. Svitavské, tj. sídlo domova důchodců, do konce roku 2012. Je to úspěch jen 
zdánlivý, město již před lety požádalo o převod budovy do svého vlastnictví a prodloužení výpůjčky 
je tedy řešením právním a administrativním, nikoliv konečným. – Rada města doporučila zachovat 
fond rozvoje bydlení města Moravské Třebové k poskytování půjček i v období po roce 2007, tj. po 
vrácení před 10 lety poskytnuté půjčky státu. 
 

 
Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města se sešlo v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké v pondělí dne 
29. října 2007 od 15.00 hodin. Na pořadu jednání bylo vedle klasických převodů nemovitostí 
z majetku města např. schválení půjček z fondu rozvoje bydlení, návrh řešení ve věci stížnosti občanů 
Sušic na provoz firmy ZAPA beton. Byla schválena obecně závazná vyhláška o stanovení okruhu 
vzdáleností, v němž nesmí být povoleno provozování výherních hracích přístrojů (o problematice 
výherních hracích přístrojů viz výše). Zásadní tisk, a to směrnice pro prodej bytů z majetku města, 
však nebyl projednán, věc byla odložena na příští jednání zastupitelstva města. 

 
 

http://www.mtrebova.cz/node/2425
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Kultura 
 

Říjen v městské knihovně 
 

Od prvního října probíhá týden knihoven. Městská knihovna Ladislava z Boskovic si na měsíc říjen 
v rámci akce „Velké Říjnové Společné Čtení“, připravila soubor tří besed se známými osobnostmi. V 
úterý 2. 10. zájemci mohli zavítat na besedu s PhDr. Oldřichem Koudelkou, autorem knihy o trenéru 
Emila Zátopka. Středa 3. 10. od 17.00 hodin v MěK byla ve znamení vzpomínek Josefa Bárty, 
dlouholetého pedagoga a ředitele speciální školy v Mor. Třebové. Poslední beseda se konala 4. 10. se 
spisovatelkou Věrou Noskovou, nominovanou na literární cenu Magnesia Litera 2006.  Pro děti si 
městská knihovna připravila na pátek 5. 10. lampiónový průvod se soutěží o nejhezčí pohádkový 
kostým. Tato akce byla ukončena v knihovně a to i s večerním půjčováním až do 20.00 hod. 
 
Šumné Třebové 

V úterý 30. října televize odvysílala film z cyklu České televize ŠUMNÉ TŘEBOVÉ.  
Žasnoucí akademický  architekt David Vávra provedl  diváky ČT 1  Cihlářovou ulicí, zavedl 
je k domům V. Vanického, do bývalé menšinové školy, k atriovým domům, Bibusově vile, 
městskému muzeu a do vojenské školy.  

Zámek v květech 

Teplé podzimní barvy rozzářily historické interiéry moravskotřebovského zámku. Návštěvníci, kteří 
ve dnech od 31. 10 do 4. 11. 2007 navštívili zámek se mohli pokochat netradičními květinovými 
vazbami studentů Střední zahradnické školy Litomyšl. K vidění byla dušičková výzdoba a ukázka 
věnců, květinové polštáře či květinové koule z živých nebo suchých květin. Akce byla vydařená, 
pokud jsem postřehla v páteční odpoledne – i hojně navštívená.  Výklad například  o historii 
moravskotřebovského zámku sice chyběl, ale vzhledem k výši vstupného (o poznání méně než 
obvykle) to lze tolerovat. 

Nezmaři 
 
zavítali opět do Moravské Třebové a to ve čtvrtek  25. 10. 2007 do dvorany muzea. 
 

Sport 
 

 V říjnu se těžko přehlédnutelnou skupinou sportovců i pro nezúčastněné stali fotbalisté  a cyklisté, 
zejména jízda do vrchu 13. 10. byla akcí, o které se mluvilo.  Korfbalisté zahájili sezónu. – Událostí 
měsíce je ocenění Marka Nislera, který na dvoudenním maratónu na  pražské Štvanici vybojoval 
v kategorii Streest Experts 1. místo, a to přesto, že v Moravské Třebové není kvalitní skatepark, 
který by umožnil vhodný trénink. 
 

 
Region 

Biskupická republika vyhlášena  

  
Sobotní (6.10.)  festival slivovice Biskupické kaléšek byl ve znamení několika premiér. Biskupičtí 
mimo jiné vyhlásili Republiku u nikdy nevysychajícího kaléšku. Jejím premiérem se stal duchovní otec 
festivalu František Václavek. Vznik republiky plánovali v Biskupicích více než jeden rok. Vše 
vyvrcholilo v sobotu večer. „Chceme mít svobodnou republiku, ke které se může připojit každý člověk, 
který miluje humor a recesi. Budeme podporovat a propagovat příjemné věci spojené s Malou Hanou,“ 
uvedl premiér nové republiky František Václavek. Jedním z jeho cílů je snížení spotřební daně na 
alkohol a zrušení omezeného množství slivovice na rodinu. „Třicet litrů je málo, protože pálenka se 
pije jako lék, a ne, aby devastovala lidi. V některých zemích ani spotřební daň na alkohol nemají a 
opilci se jim u silnic také neválí,“ vysvětluje Václavek. V nejbližší době zvolí prezidenta. V 
šestičlenné vládě počítá s ministrem pro objasňování kladného vlivu slivovice na lidský organismus, 
ochráncem sadů a polností, ministrem drobných darů a financí nebo kultury. Ministr zdravotnictví 

http://www.mtrebova.cz/node/1980
http://www.mtrebova.cz/node/1980
http://www.mtrebova.cz/node/1980
http://www.mtrebova.cz/node/1980
http://www.mtrebova.cz/node/2434
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Tomáš Julínek, který má v Biskupicích chalupu, se stane poradcem. – Tradiční součástí festivalu i 
v letošním roce byla dražby slivovice – nevyšší nabídka zazněla z úst moravskotřebovského 
místostarosty Václava Mačáta. Dětský domov v Moravské Třebové tak získal osmdesát tisíc korun. 

 
Říjen letem světem 
 
Počasí v říjnu bylo od počátku měsíce ve znamení babího léta, 14 až 19 stupňů Celsia. Až koncem 
třetího týdne se ráz počasí změnil – výrazně se ochladilo, noční teploty klesly pod bod mrazu, 
ochlazení trvalo do konce měsíce. 
 
Zaujalo mne, co všechno je třeba nejen udržovat, ale i umývat, viz oznámení nejen neinternetových 
stránkách města:  „Na dny 2.-3.10.2007 vždy od 6:00 do 18:00 hodin je z důvodu mytí tunelu 
hlášena jeho uzavírka. Objízdná trasa je vedena po staré hřebečské silnici III/36826“. 

Speciální škola přišla v letošním školním roce  s revolucí ve vzdělávání mentálně postižených dětí. 
Stala se příkladem ostatním zařízením. Namísto klasických osnov si vytvořila vlastní program 
výuky. Především klade důraz na rehabilitaci žáků a na to, aby se o sebe v rámci svých schopností 
dokázali postarat. 

Již tradičně byla v říjnu zahájena akce  STOB – stop obezitě  lektorky Dr. Marcely Laušové, 
tříměsíční kurz, který kombinuje nácvik správných stravovacích návyků  s vhodnou pohybovou 
aktivitou, pro zájemce doplněný také aqua-aerobicem, který je realizován v bazénu ZŠ Palackého. 
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Listopad 2007 

 
 

Události ve městě 

 

Třebová chce postavit český Disneyland? 

Listopadový úvodní zápis v kronice je pro změnu trochu nevážný. V regionálním tisku se objevila 
překvapující zpráva - v Moravské Třebové by mohl vyrůst český Disneyland. Turistický zábavní park 
s tématikou českých i zahraničních pohádek je prý jedním z plánů vedení města, jak do Třebové 
přitáhnout více návštěvníků. „Do Moravské Třebové jezdí turisté za památkami, přírodou, ale kromě 
aquaparku pro ně nemáme atrakce z oblasti zábavy,“ odůvodnil tento nápad místostarosta města 
Václav Mačát. Proto se mezi radními zrodil nápad postavit na kraji města „Pohádkovou říši“ - areál, 
kde by stálo muzeum českých pohádek a filmů, zahrada s českými i zahraničními pohádkovými 
sochami - od Rumburaka po Harryho Pottera a také pohádková restaurace i hotel. Podle starosty 
města Josefa Ošťádala se pro zábavní zónu nabízí jako vhodné místo Knížecí louka mezi 
jihovýchodním okrajem města a silnicí první třídy ve směru na Olomouc. „Je to ideální místo už proto, 
že ze zámku k této lokalitě se dá dojít za pouhé tři minuty,“ míní starosta. „Pod plánovanou 
rozhlednou Na Pastvisku by vznikl areál adrenalinových sportů s bobovou dráhou nebo sjezdovou 
trasou pro horská kola,“  doplnil plány Miroslav Netolický, manažer ekonomického rozvoje města. 
Dodal, že taková nabídka pro turisty odpovídá i struktuře turistů, kteří do města jezdí. Dotazníkové 
šetření z uplynulé sezony totiž ukázalo, že typickými návštěvníky Moravské Třebové jsou lidé do 
čtyřiceti let, kteří přijíždějí s dětmi školního věku.  

Realita je taková, že zábavní zóna Moravské Třebové je jedním z cílů strategického plánu města na 
rozvoj cestovního ruchu.  Povídání v novinách o Disneylandu je trochu předčasné a možná i 
přehnané. A protože není na místě hodnocení kronikáře, připojuji citát z internetu, neoficiálních 
stránek města po vydání novin ze dne 7.11.2007: „Větší nesmysl jsme ještě nečetli“. 

 
 O turistice v muzeu  

Město Moravská Třebová uspořádalo ve čtvrtek 22. listopadu od 9.30 hodin seminář: Podpora 
rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji aneb jak vyzvednout Pardubický kraj 
do popředí zájmu turistů. Seminář se konal v městském muzeu v Moravské Třebové. Záštitu nad 
seminářem převzal Mgr. Radko Martínek, poslanec Parlamentu ČR a Bc. Miloslav Macela, radní 
Pardubického kraje.  

Pětatřicetiletý rodák z Tokia Tomio Okamura  na této vydařené akci podpořil rozvoj cestovního 
ruchu v Moravské Třebové. Nejen starostům z okolí zajímavě povyprávěl o tom,  jak přilákají do 
města více zahraničních návštěvníků.  Zazněla i slova o nutnosti mít k dispozici více hotelů, 
důležitost kongresové turistiky. Okamura se specializuje se na příliv Japonců do České republiky. 
Akci podpořilo více zajímavých přednášejících, ale temperament urostlého Čechojaponce, který už 
podruhé navštívil Moravskou Třebovou, byl nepřehlédnutelný. Tomio Okamura je jeden z předních 
odborníků na turismus. Hovoří plynně česky a v současné době žije v Praze. - „Chci jim ukázat, že 
existují také jiná místa než Praha. Ve svitavském okrese je to například Litomyšl. Po ní může 
následovat Moravská Třebová a jiná města,“ poukazuje Tomio Okamura na rostoucí zájem turistů o 
další zajímavá místa. Podle jeho slov chybí cizincům v menších městech hotely s velkou kapacitou, 
proto se v nich málokdy zdrží přes noc nebo na více dní.  Právě možnost přespání je klíčem ke zvýšení 
návštěvnosti města. 

 

Nezaměstnanost v Moravské Třebové  

po letech klesla pod hranici deseti procent. Ještě před půl rokem říkali radní v Moravské Třebové: 
„Pokud vše půjde dobře, do tří let klesne nezaměstnanost ve městě pod deset procent.“ Možná si 
mohli laťku položit výš. V městské průmyslové zóně totiž firmy začaly rozšiřovat svou výrobu, a 
nezaměstnanost klesla pod desetiprocentní hranici už teď. Poprvé od roku 2004. Je třeba přiznat, že 
v tomto období nezaměstnanost klesá takřka všude. Je to celostátní trend způsobený stavem a 
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vývojem ekonomiky. Míra nezaměstnanosti klesá už několikátý rok, avšak   v jiných regionech není 
vývoj tak rychlý. Kladný vliv má bezesporu nová průmyslová zóna města.  Od roku 2005, kdy začalo 
město prodávat pozemky v průmyslové zóně, přibylo ve Třebové asi 260 pracovních míst. Nabízí je 
rakouská firma Rehau, švýcarský Protechnic Consulting, španělský Treboplast, rakouský Kaiser i 
český Atec. Firmy přitom své rozšíření ještě nedokončily a slibují další místa. Firma Rehau má 
přijmout sto třicet dalších lidí. Do roku 2011 by mělo v zóně pracovat pět set lidí. Moravská Třebová 
ale stále zůstává nezaměstnaností 9,7 procenta na jednom z posledních míst v kraji. Míra 
nezaměstnanosti v celém svitavském okrese je nyní 7,5 procenta. Od loňska klesla téměř o dva 
procentní body. Okres Pardubice má 3,5 procenta. 

 

Městský úřad v listopadu 
 

Nové tabulky čísel popisných 

Tabulky jsou k vyzvednutí od 15.11.2007 v prostorách Občanského informačního centra (OIC) v 
budově na ul. Olomoucké. Tabulky jsou předávány proti podpisu vlastníkům budov nebo lidem 
pověřeným k jejich převzetí. Občan prokáže svou totožnost občanským průkazem a proti podpisu 
obdrží tabulku s pokyny o instalaci a dalšími informacemi. Značení čísly popisnými se týká jen těchto 
částí města – město a předměstí (celkem 1600 tabulek čísel popisných). Na ostatní části města jako 
jsou Boršov, Sušice a Udánky se doplnění číslem popisným nevztahuje, protože formát číslování 
budov je v souladu s čísly popisnými a jsou značeny jednou souvislou číselnou řadou. Vedlejší 
budovy, které jsou součástí jednoho celku (výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže, drobné 
stavby) se neoznačují. Spolu s tabulkou občané obdrželi i popis jejího umístění – připojuji poznámku 
kronikáře: popis si dovoluji považovat za pouze orientační. Doporučenou výšku umístění nemohu 
dodržet, dům je malý. A co víc, tabulka patří vedle dveří a dům žádné dveře směrem do ulice nemá. 
Nicméně je nainstalována, kde je vůle, tam je cesta. Dlužno podotknout, že ještě koncem roku se 
ukáže, jak málo reagují občané na výzvu městského úřadu opatřit svůj dům číslem popisným. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Mimořádná rada 26. 11. projednala první  nutné kroky k realizaci výběrového řízení pro projekt 
regenerace brownfield na společenské a regenerační centrum. Dne 14. 11. obdobně jako i 26. 11. se 
rada věnovala obvyklým úkolům – výběrová řízení, pronájmy a záměry pronájmů či prodejů 
nemovitého majetku atd.  14. listopadu však rada nad rámec obvyklého  programu  jmenovala nového 
velitele městské policie, s účinností od 1. 12. 2007. jím stal dosavadní strážník MP Karel Bláha.  
   
 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města dne 26. listopadu jednalo krátce – úkolem mimořádného zastupitelstva bylo 
zejména chválit mandátní smlouvy mezi městem a společností Technické služby Moravská Třebová 
s.r.o., předmětem kterých je správa nemovitostí města od začátku roku 2008. 

 

Kultura 
 

Kukátko 

Speciální škola a Kulturní služby z Moravské Třebové letos vstoupily do druhého ročníku přehlídky 
malých divadelních forem KUKÁTKO, která se uskutečnila 1. a 2. listopadu. Téměř 130 dětí ze 
třinácti speciálních škol Pardubického kraje ve čtvrtek 1. listopadu předvedlo své divadelní umění. V 
porotě zasedl  kromě organizátorů také člen Bílého divadla Ostrava, které má ad celou akcí 
patronát.  Právě tato součást přehlídky měla loni největší úspěch a handicapované děti všem 
ukázaly, že se vystupování na veřejnosti nebojí a těší je, když mohou udělat radost sobě i jiným. 
Vrásky na čele organizátorům již podruhé udělala druhá skupina vystupujících – dramatické soubory 
základních uměleckých škol – zájem o účast projevila  pouze ZUŠ Moravská Třebová. Celá 

http://www.mtrebova.cz/node/2476
http://www.mtrebova.cz/node/2428
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přehlídka vyvrcholila v pátek 2. 11. v 19.30 hod., kdy Bílé divadlo Ostrava vystoupilo v Moravské 
Třebové s představením "Z toho obrazu už nikdy neodejdu".  Na letošní přehlídce malých divadelních 
forem vybrali organizátoři devět tisíc korun, které budou použity na podporu zájmové činnosti žáků 
Speciální Základní školy, mateřské školy a praktické školy  Moravská Třebová.  

Divadlo a jiné… 

Kromě výše zmíněného benefičního představení měli možnost zájemci shlédnout také 7. listopadu 
divadelní „konverzačku“ Miroslava Horníčka – Dva muži v šachu. 

Nikdo není dokonalý aneb Kožíšek je jako nový, dobře sluší Krampolovi, toť pořad, který nabídl 
humorista Kramol  spolu s hostem kouzelníkem 7. listopadu. Přidalo se  kouzlo nechtěného – ubohý 
hlavní protagonista totiž namísto do Moravské Třebové dojel až do Moravských Budějovic, čímž se 
výrazně posunul začátek  pořadu. Konec dobrý, všechno dobré, jen divadelní bar navštívilo při čekání 
víc lidí, než obvykle.  

 

Mezi pražci mladějovské úzkokolejky 
 
Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí a Průmyslové muzeum Mladějov pozvali 
občany na výstavu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky ve vestibulu radnice na náměstí T. G. 
Masaryka 29. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 19. listopadu 2007 v 16.00 hodin. Její 
součástí bylo uvedení nové divadelní hry „Mladějovská šamotka“. Výtvarné práce žáků bylo na 
radnici možné zhlédnou do 10. prosince 2007. Tato výstava představovala je vyvrcholení výchovně 
vzdělávacího projektu Mezi pražci mladějovské úzkokolejky, který ZŠ Moravská Třebová 
realizovala v rámci Výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Vernisáž jsem neviděla, 
ale výstava ve vestibulu se mi velmi líbila, zaujal mne výsledek pobytu dětí v Mladějově – sledovaly 
pozorně, tvořily kreativně. Na výstavu se jako obvykle byly podívat i děti z mateřských a základních 
škol. zaujala je nejvíc perfektní papírová (lepenková) lokomotiva, která  pyšně zdobila vestibul až do 
začátku roku 2008.  
 
 

Sport 
 

Cyklisté v Moravské Třebové 
 

Moravská Třebová je prý neoficiálně  městem s největším počtem cyklistických podniků. Dávno tu 
zdomácněl desetidílný seriál Cykloman letos se konal šestý ročník. Cykloman 2007 – vítězové: 
Sandor Pocsai (absolutní pořadí +  kategorie M1), Josef Doležel (M2), Norbert Budig (M3), Jan 
Kubín (M4), Olga Mizerová (Ž1), Bedřiška Schneiderová (Ž2) a Petr Keclík (J). Klasifikováno bylo 
bezmála 300 vyznavačů cyklistiky. Absolutní vítěz, skromný dříč Sandor Pocsai sklidil 
dlouhotrvající potlesk a zasloužený obdiv. „Jsem docela mile šokován, pohár je vskutku nádherný, 
snad i zasloužený. Vlastně ani nevím, jak se mi to podařilo,“ v duchu své povahy jen decentně 
glosoval. Letos se také  zrodila novinka, která nadchla, „borec na konec“. Jaký by měl  být? Mít 
aktivní smysl pro fair play, pro humor, zúčastnit se všech závodů,  být milý k rozhodčím,  být 
spokojený sám se sebou,  prostě dobrý duch. To nejvíce naplnil  Roland Koschata. Ještě dodejme, že 
seriál pro dospělé měl letos kompletně svého dvojníka: tím byl Cyklománek. Organizátorsky jej 
zajišťovala Jana Hrbatová, která se vyjádřila: „Fascinuje mě rapidně rostoucí účast a už se těším, až 
děti dorostou kvalit svých rodičů.“ Podle stejných kritérií (součtem bodů z jednotlivých závodů) byli 
při  jízdě do vrchu vyhlášeni  nejlepší cyklománci Michal Rotter, Aneta Rotterová a Kamila 
Orálková. 

 
Listopad letem světem 

Počasí -  první sníh letošního rok napadl  6.listopadu a stálo to za to, i když jen nakrátko. K 
výraznému ochlazení došlo ve dnech  25. a  26. listopadu. 

http://www.mtrebova.cz/node/2475
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 Ve čtvrtek 15. 11. 2007 se konala zasedací  místnosti radnice beseda s kronikářem. Prohlédnout si 
kroniky města přišly děti z obou třetích ročníků školy na ul. Palackého. Všichni přítomní si poslechli 
pár slov na úvod a potom si prohlédli nejen kroniky a přílohy kronik, ale také  obrazy mistra 
Strážnického v zasedací místnosti a s obřadní místnost. Líbilo se jim i video o Moravské Třebové. 
   
Vánoční výzdoba ve městě vyvrcholila postavením vánočního  stromu (v MT postaven neozdoben  
21.11.), už dříve předtím byly ozdobeny a osvíceny ulice. 
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Prosinec  2007 
 
 

Události ve městě 
 
 

Mikulášský jarmark 

se uskutečnil v sobotu  1. prosince  ve dvoraně městského muzea a okolního parku. Na prodej byly 
tradiční výrobky lidových uměleckých řemesel (vizovické pečivo, slaměné ozdoby, modrotisk, 
vamberecká krajka, perníčky, …) i méně tradiční zboží, vhodné k vytvoření vánoční atmosféry nebo 
jako dárek. Jako každý rok byl přítomen Mikuláš s čertem.  Václav Upír Krejčí v roli roztomilého 
čertíka budil více  úsměv než-li strach. Jarmark doplnilo divadelní a filmové představení. 
Překvapením dne byla opička, se kterou se děti rády vyfotily.   

 
Stávka pedagogů 4. 12. 2007 
 
Do lavic moravskotřebovského gymnázia usedlo pouze šest studentů. Ostatní spolu s protestujícími 
učiteli zůstali doma. Ve škole stávkovala polovina pedagogického sboru. Ti, kteří se nezúčastnili, se 
připravovali na další výuku. Ředitelka gymnázia Alena Plocová s odboráři podle dostupného tisku 
souhlasí. Poukazuje na větší povinnosti učitelů a mizerný plat. „Studentům jsme dali na výběr, zda 
zůstanou doma nebo přijdou do školy. Nakonec se podle náhradního programu učila pouhá dvě 
procenta z celkového počtu žáků,“ vyčíslila   účast v den stávky Alena Plocová. Čas využili studenti 
k opakování cizího jazyka. Bavili se u stolní hry scrabble a sledovali film. O protestech učitelů vědí a 
fandí jim. Do stávky se zapojily i základní školy a mateřské školy. Ve svitavském okrese stávkovalo 
padesát čtyři škol. 

  

Definování strategické vize města 

Vedení města Moravské Třebové  připravuje aktualizaci Strategického plánu rozvoje města. Snahou 
vedení města je zapojit do plánování  také veřejnost.  „Naším cílem je definovat strategickou vizi 
města, tedy navrhnout možné žádoucí směřování města v dlouhodobém výhledu,“ vysvětlil 
místostarosta města Václav Mačát a občané byli právě v měsíci prosinci i na internetových stránkách 
města vyzváni,, aby své náměty na projekty či směřování města zaslali na určenou adresu. Na 
definování vize města by se měla podílet nejen radnice a odborní pracovníci poradenské firmy, ale 
především občané města prostřednictvím veřejných projednávání nebo diskusí na webu města. 
Aktualizovaný Strategický plán rozvoje bude sloužit jako nástroj pro realizaci této strategické vize. 

 

Tajemství kamenného torza odhalila komise památkové péče  
 
V zadní, severní části parku u muzea, stojí u cesty zbytek kamenného sousoší, o jehož původu nebylo 
do letoška nic známo. Oslovení třebovští rodáci a pamětníci také odpovídali na dotazy rozpačitě a 
většinou se domnívali, že šlo původně o sochu některého rakousko-uherského státníka, která byla při 
vzniku ČSR v r. 1918 z veřejných míst odstraněna a poničena. Jejich tvrzení podporovala 
skutečnost, že se na zbytku sousoší nacházela část kamenného orla či orlice. Vzhledem ke stálé 
četným dotazům třebovských občanů zajímajících se o historii, začala komise památkové péče hledat i 
na tuto záhadu odpověď. Porovnávala staré fotografie města, na kterých byly třebovské sochy. 
Nakonec se podařilo zjistit, že tento zdobený kámen byl původně podstavcem sochy sv. Floriána na 
staré třebovské kašně na náměstí. Kdy byla tato kašna postavena se přesně neví. Faktem je, že zde 
již mohla existovat za pánů z Boskovic, tedy kolem r. 1500, neboť toho roku kupuje město od Jana 
Šedíka z Kunčiny městské lázně na Bránské ulici „za fortunou“. Podle starých písemných zpráv se do 
nich a do některých měšťanských domů rozváděla voda již tehdy rourami z kašny na náměstí za 
týdenní poplatek 1 groše. Sochu sv. Floriána včetně jejího podstavce umístilo město na kašnu později, 
někdy v letech 1730 – 1750 a zda je dílem třebovského sochaře Pacáka nebo Ignáce Rohrbacha budou 
muset rozhodnout odborníci. Socha je vysoká 2,36 m a váží jednu a půl tuny. Když v r. 1896 začala 
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stavba nového vodovodu, městské zastupitelstvo rozhodlo, že nechá vyrobit novou kovovou kašnu ve 
slévárně ve Würtenbergu. Slavnost uvedení nového vodovodu a kašny do provozu se konala v r. 
1897. V letech 1942 – 1943 byla tato nová kašna rozebrána a kovy použity pro vojenské účely. Stará 
kamenná kašna byla zrušena v r. 1899 a zároveň sejmuta socha sv. Floriána, která pak cestovala pro 
různých místech ve městě až byla nakonec definitivně umístěna u schodiště na hřbitov. Podobně se 
asi vedlo i podstavci sochy, který skončil zapomenut v parku mu muzea. V roce 2002 byla na 
původním místě obnovena kamenná kašna a na ní opět postavena socha sv. Floriána na novém 
nezdobném podstavci. Takový byl osud sochy i jejích podstavce, ze kterého zbývá ještě rozluštit již 
téměř nečitelné nápisy v přední a zadní části.  

 

Půjčky z fondu rozvoje bydlení nově v roce 2008  

Město Moravská Třebová od roku 1997 poskytovalo půjčky z fondu rozvoje bydlení majitelům domů 
a bytů na území města. Podstatným zdrojem finančních prostředků  byla návratná půjčka od státu, 
kterou je třeba splatit koncem roku 2007.  Tím se zásadně změnily podmínky pro další práci s fondem 
a  po deseti letech tedy bylo potřebné rozhodnout, jak bude město dále postupovat. Na prosincovém 
zasedání zastupitelstva města volení zástupci rozhodli,  že fond rozvoje bydlení bude k poskytování 
půjček zachován i pro další období. Byla schválena  směrnice města Moravská Třebová č.11/2007, 
kterou se stanoví pravidla čerpání finančních prostředků z tohoto fondu. Změna, která se dotkne 
občanů, je navýšení úrokové sazby u většiny půjček na 6% p.a. Dosavadní 3 % p.a. bylo ovšem 
opravdu málo – tento úrok zatím zůstává jen u půjčky na vyřešení kanalizace. Nově přibyly půjčky 
na rekonstrukci bytových jader v panelových domech a balkonů.  

  
Betlémské světlo 

V čase předvánočním putuje napříč Evropou plamínek, zažehlý v rodišti Ježíše Krista. I letos tento 
symbol klidu a míru, lásky, porozumění a naděje přivezli skauti  do Moravské Třebové. ti, kteří si 
chtěli  toto světélko přenést do svých domovů, měli možnost  v neděli 23. prosince  v 17 hodin v 
parku před muzeem, světlo si mohli  odebrat za pomoci své svíčky nebo lampičky. Plamínek byl  poté 
umístěn také v klášterním kostele Sv. Josefa na ul. Svitavské. Zájemcům, kteří  do uvedeného 
termínu zanechali své adresy ve schránkách k tomu určených v moravskotřebovských kostelech, 
přinesli skauti  Betlémské světlo až domů. Nabídka zněla pro Moravskou Třebovou a sousední obce, 
s tím, že popis cesty je vítán. 

 

Městský úřad v prosinci 
 
V prosinci se s definitivní platností rozhodlo o tzv. „elektronizaci rady“, tj. radní po dohodě obdrží 
notebooky a tisky, které budou schvalovat, již budou mít k dispozici pouze v elektronické podobě. 
Tématu se věnovali radní také na zasedáních rady, kdy byl schválen tento systém i příslušné smlouvy 
o vybavení počítačovou technikou. Tím se zúročí technické vybavení jednací místnosti rady města 
tak, jak bylo původně plánováno.  
 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města se sešla k jednání v měsíci prosinci třikrát. Dne 3. 12. 2008 se věnovala přípravě 
výstavby rozhledny v lokalitě na Pastvisku a také schválila smlouvu s Lumírem Moučkou, konečným 
cílem které bude akce důlní stezky v blízkém okolí města, v první fázi jde samozřejmě o snahu získat 
dotace. Následně 10. a poté i 19. prosince se radní sešli zejména proto, aby schválili příslušné úkony 
ve věcech týkajících se výběrových řízení. Poslední rada v roce – 19. 12. – byla v pořadí 28. schůzí 
rady v roce 2008.   
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Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo města zasedalo dne 10. 12. 2008 a mimo jiné schválilo poplatek za odpad ve výši 
492/1 poplatníka. Byla schválena směrnice, která stanoví pravidla čerpání finančních prostředků 
z fondu rozvoje bydlení a současně byla zrušena dosavadní vyhláška, která řešila tuto problematiku. 
Zastupitelstvo se dále věnovalo převodům nemovitého majetku města a schválilo výši stočného.   

 
Kultura 
 

Vánoce s BONI PUERI 

V neděli 9. prosince zavítal do Moravské Třebové český chlapecký sbor BONI PUERI, který se   
představil s vánočním programem obsahujícím nejen české a moravské vánoční koledy, ale také známé 
koledy anglické, francouzské, španělské a další. Koncert se konal ve dvoraně muzea v 19.30 hodin. V 
našem městě sbor nevystupoval poprvé, již jsme měli možnost shlédnout jejich vystoupení s Lucií 
Bílou. Sbor Boni pueri doposud absolvoval více než 2500 samostatných koncertů po celé Evropě, 
Americe a Asii, vydal osm vlastních nahrávek a na dalších devatenácti se podílel.  Poznámka 
kronikáře: byla jsem se podívat a stálo to za to, úžasné hlasy, nápaditá výprava, krásná atmosféra, 
taky jsme „pomáhali“ zpívat.  

 
Mikulášský Country večer 
 
Mikulášský Country večer s moravskotřebovskou skupinou Proč ne Band se uskutečnil v sobotu 8. 
prosince v 19.30 hod. v hotelu Morava. Sedmičlenná parta se dala dohromady před sedmi roky. Od té 
doby nazkoušela repertoár s nímž vystupovala na mnoha folkových a jiných akcích. Bednou od 
whisky počínaje zahrají cokoli od písní amerického západu přes Ježkovu hudbu po písně z Balady 
pro banditu. Uměleckým vedoucím kapely je hráč na mandolínu a dobro Jarda Mikeš, na kytary hrají 
Jiří Sova sólo a Jaroslav Hloušek doprovod, zkušený hudebník Petr Šesták střídá elektrickou basu s 
pozounem, Josef Žílka obsadil banjo a Jirka Křetínský sedí za bicími, zpěvem 
 
 
Vánoční vazby a Ladislavova pochoutka 

Ve čtvrtek 6. prosince 2007 se zájemci mohli podívat na praktické ukázky vánoční výzdoby a 
aranžování květin, které předvedla a slovem doprovodila p. Ing. Dana Sobotková. Zároveň proběhl 
7. ročník soutěže amatérských cukrářů o nejchutnější vánoční cukroví, Ladislavova pochoutka. 
Ovšem ukázalo se, že zájem byl velmi malý – možná že mikulášský čtvrtek byl termín příliš včasný. 

 

Sport 
 

Přátelské hokejové utkání 

V sobotu 15. prosince v 16.30 hodin se na zimním stadionu v Moravské Třebové konalo přátelské 
hokejové utkání mezi týmy Moravská Třebová a Banská Štiavnica. Naše slovenské partnerské město 
měl vést sám primátor Banské Štiavnice Pavol Bažanka, ale nestalo se tak. účast ze strany diváků 
mohla být lepší – ovšem utkání skončilo v neprospěch moravskotřebovského týmu.  

 

Prosinec letem světem 
 
Speciální škola otevřela prosinci novou relaxační místnost. Je určena zejména dětem s těžším 
mentálním a tělesným postižením, u nichž vytváří  pocit bezpečí.  -  V Moravské Třebové byl 
otevřený na Štědrý den také místní klub Duku Duku. K poslechu hrál dýdžej Maty. Jako dárek byl 
pro každého návštěvníka připravený drink zdarma.... 
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