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                 Rok  2006 
 

 

Rok 2006 opět přináší dílčí změny ve vedení kroniky města Moravská Třebová. 
 
Dosavadní kronikářka města Mgr. Libuše Gruntová roz. Scholzová se stala ředitelkou příspěvkové 
organizace města Kulturní služby města Moravská Třebová a následně požádala o ukončení práce 
kronikáře. Rada města  jmenovala s účinností od 1. ledna 2006 kronikářkou JUDr. Janu Blahovou. 
 
Pokud jde o formální podobu kroniky, zásadní změny nejsou plánovány. Po posouzení práce 
předcházející kronikářky máme za to, že je na místě zaznamenat zásadní události v jednotlivých 
měsících v obdobném členění, jak je tomu od roku 2004. 
 
Cílem zůstává zachytit život a poměry ve městě ve sledovaném období a také podklady pro zápisy  
zůstanou zachovány, včetně úzké spolupráce s mluvčí města. 
 
 
 
 
 

Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména: 
 
 

- z osobních a profesních zkušeností a poznatků autora 

- z jednání rady města 

- ze zasedání zastupitelstva města 

- z jednání vedení města a dalších subjektů 

- z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj 

- z regionálních periodik jako Moravskotřebovské noviny, Noviny Svitavska 

- z celostátních deníků Mladá fronta DNES,  Právo, Hospodářské noviny aj. 

- z plakátů a oznámení 
 
 
 
 

Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení zastupitelstva a autentické 
fotografie zůstávají samostatnou a plnohodnotnou přílohou pamětní knihy města. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Představení autora: 
 
 

Usnesením rady města č.  2456/090506   ze dne 9. května 2006  jsem byla jmenována kronikářkou 
města s účinností od 1. ledna 2006. Narodila jsem se 10. 3. 1958 v Brně, kde jsem také vystudovala 
právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně. Do Moravské Třebové jsem se 
přistěhovala s rodinou v roce 1994. Téhož roku jsem se stala zaměstnancem města zařazeným do 
městského úřadu v Moravské Třebové, kde v současné době vykonávám funkci vedoucí odboru 
kancelář starosty a tajemníka. Žiji v Moravské Třebové a mám dvě dospělé děti. 
 
 
 
 
 
                                                          

                                                                                                                                                                     JUDr. Jana Blahová 
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Leden 2006  
 
 

Události ve městě 
 
 

Do průmyslové zóny města zamířil švýcarský investor.  
 
Společnost Protechnik Consulting, s.r.o. pomocí nejmodernějších technologií vyrábí přesné strojírenské 
díly pro náročné zákazníky  ze Švýcarska a to především v oboru dopravní techniky a ve 
farmaceutickém průmyslu.  Jak na jednání zastupitelstva dne 16. ledna uvedli zástupci firmy, podle 
jejího investičního záměru by společnost měla vytvořit až 140 nových pracovních míst během příštích 
čtyř let. Jednání o podmínkách investice probíhala déle než rok a byla úspěšná. Jedním z cílů nového 
investora je vytvoření vlastního konstrukčního oddělení – to znamená příležitost pro absolventy 
vysokých škol s technickým vzděláním. – Městská průmyslová zóna je tak zcela zaplněná. Svoji 
činnost zde realizují společnosti DGF a Nástrojárna MM, v nejbližším období se chystají zahájit 
produkci výrobci plastů pro automobilový průmysl – český ATEK a španělský Treboplast a ke konci 
roku také švýcarský Protechnik Consulting. Podle manažera zóny Ing. Miroslava Netolického by 
v této oblasti mělo najít zaměstnání  více než 300 lidí při celkové investici 450 mil. Kč.  
 
 
Kulturní služby města Moravská Třebová,  
 
příspěvková organizace města,mění svůj profil. Dosavadního ředitele Mgr. Ivo Horkela od počátku r. 
2006 nahradila Mgr. Libuše Gruntová, absolventka Filozofické fakulty University Palackého 
v Olomouci, studijního oboru teorie a dějiny dramatických umění, která do 31. 12. 2006 vykonávala 
na Městském úřadě v Moravské Třebové funkce tiskové mluvčí a zjišťovala propagaci města. Podle 
vyjádření nové ředitelky je jejím hlavním cílem oslovit občany zajímavou a žánrově pestrou nabídkou 
kulturních pořadů a akcí tak, aby si našli cestu do muzea, kina či na kulturní představení.  Cestou, 
jak zvrátit nepříznivý trend  v poklesu návštěvnosti zejména muzea a zámku, je nabídnout jiné 
obsahové a formální ztvárnění expozic. Ředitelka věří, že kvalitnější a zajímavější nabídka spolu 
s atraktivnějším způsobem prezentace jistě přiláká více návštěvníků.. Nadále budou organizovány 
kulturní festivaly, které mají ve městě tradici – například Putovní kinematograf bratří Čadíků, 
obnoveno bude promítání filmů i o víkendu. Předpokládá se zkvalitnění spolupráce s řediteli – 
ředitelkami škol, které lze považovat za přirozené partnery kulturních služeb.   
 
 
Sídliště Západní  čeká regenerace.  
 
Náklady budou podle projektu činit dvacet milionů korun, z toho první etapa v letošním roce cca 4 
mil. korun. Sedmdesát procent potřebné částky zaplatí ministerstvo pro místní rozvoj, zbytek  město 
ze svého rozpočtu. Úpravy sídliště, které je staré přes 30 let,  jsou nezbytné. Vykáceny budou staré a 
přerostlé stromy, vysazena nová zeleň, přibudou nová dětská hřiště a upraveny budou parkovací 
plochy pro osobní auta. Rekonstruováno bude také veřejné osvětlení. 
 
 
Obecně závazné vyhlášky nově 
 
Počínaje lednem 2006 jsou platné a účinné nové obecně závazné vyhlášky –  novou vyhláškou byla 
například zrušena OZV o digitální mapě, upravena byla vyhláška o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Výrazně redukována byla vyhláška, o městské policii a to v návaznosti na 
pokyn kontrolního orgánu s přihlédnutím ke skutečnosti, že „není třeba zákon či vyhlášku opisovat 
do obecní normy“. Také veřejný pořádek v novém roce doznal změn, omezeny byly zejména veřejné 
produkce, pořádané mimo uzavřený objekt. V čase zápisu do kroniky je již známo, že se právě tato 
vyhláška moc nepodařila - předkladatelé i hlasující zastupitelé opomenuli skutečnost, že se veřejné 
produkce s hudbou a zpěvem někdy pořádají již od dopoledních hodin. Vyhláška bude opravena 
vyhláškou, ale o tom až v příslušném měsíci zápisu.  
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Webové stránky města opět o něco lépe, nověji 
 
jsou návštěvníkům k dispozici od ledna letošního roku. Byla vytvořena nová grafická podoba, při 
jejímž návrhu byly použity tradiční barvy města (modrá, červená). Struktura vychází z původního 
portálu, i zde však byly provedeny úpravy, jejichž cílem je umožnit lepší orientaci návštěvníka. 
Novinkou je RSS (Really Simple Syndikation), systém, který umožní získávat aktuální informace 
z nových stránek přímo na počítač uživatele, není přitom nutná registrace jako např. při použití 
zasílání novinek na e-mail.  
 
 
Leden letem - světem:  
 
V  prvním měsíci letošního roku proběhla úspěšně tradiční tříkrálová sbírka, byla zahájena plesová 
sezóna, město se prezentovalo na brněnském výstavišti na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour 2006 ve dnech 12. – 15. ledna, uskutečnilo se společné novoroční setkání  partnerů a 
členů projektu Zdravé město Moravská Třebová, televize Prima natočila na zámku  upoutávku 
k pořadu VYVOLENÍ s adeptkou – chrličkou ohně Sandrou Bartošovou, město potrápily přívaly 
sněhu, opakují se žádosti o odvoz sněhu ze strany občanů a naopak městský úřad vyzývá k úklidu 
přilehlých chodníků majitele nemovitostí… 
 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Mimořádné zasedání rady města 16. ledna 2006 projednalo a navrhlo zastupitelstvu schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a následné uzavření kupní smlouvy ve věci prodeje  
pozemku parc.č. 2936/46 o výměře 22.939 m2, kultura orná půda v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, Předměstí firmě protechnik consulting, s.r.o. se sídlem v České republice, Staré 
Město 220, letiště, zastoupené Danielem Tanno, jednatelem společnosti. Ano, jedná se o pozemek 
v průmyslové zóně města.  
 
Řádné zasedání rady města se uskutečnilo následně hned 17. 1. 2006, Předmětem jednání byly 
zejména záměry prodeje, prodeje a pronájmy pozemků, město poskytlo 6.000,- Kč pro účely Tříkrálové 
sbírky a 20.000,- Kč na horolezeckou expedici Romanu Langrovi. Navrženi byli kandidáti na 
přísedící Okresního soudu ve Svitavách. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 

Dobrá věc se podařila, výše uvedený prodej pozemku v průmyslové zóně za více než jeden milion 
korun téhož dne schválilo zastupitelstvo města a z rozsáhlého usnesení v této věci vybírám a 
parafrázuji: realizaci stavby očekáváme (nenastanou-li problémy) do konce roku 2007. 
 
  
 

Počet obyvatel 
 
ke konci roku 2005 bylo v informačním systému městského úřadu v Moravské Třebové evidováno 
celkem 11 263 občanů České republiky, z tohoto 50 cizinců s povolením k trvalému pobytu na území 
ČR.  
V roce 2005 se v našem městě narodilo 107 dětí a zemřelo 139 občanů, přistěhovalo se 169 obyvatel a 
odstěhovalo se jich 179. 
 
 

 
 



Kronika města Moravské Třebové                                                                                                                                                       2006 

 

4 

Kultura 
 
Leden je čas plesů, jak už bylo výše uvedeno, filmů a v poslední lednový den měli zájemci možnost 
shlédnout divadelní představení. Ochotníci, členové divadelního souboru J.K. Tyla při Kulturních 
službách města Moravská Třebová nastudovali a v prosinci i v lednu dětem předvedli pohádku „O 
kouzelném prášku“, autorem které je člen souboru Oldřich Dosedla. S divadelním souborem se po 
mnoha letech aktivní činnosti rozloučila obětavá členka a režisérka paní Heidemarie Sekáčová, a to 
v návaznosti na plánované odstěhování z našeho města. 
Městská knihovna nabídla v lednu kromě základní činnosti výstavu fotografií Petr Zápecové, 
přednášku Václava Žáčka o pozitivních a negativních silách v nás: Dobro a zlo, tvořivé středy 
dětem a pro děti také pokračovala soutěž „Kdo čte, ten se nenudí“. 
 
 
 

Sport     
 

Leden byl měsícem nejen sportu, ale i  hodnocení minulého období:  atleti získali další medaile, 
fotbaloví žáci  jsou chloubou oddílu SKP Slovan, Klára Mačátová - bronzová na MČR v plavání, 
Vojtěch Plát  vítězem silně obsazeného turnaje v rapid šachu, hokejisté míří do finále krajské ligy… 
tolik z titulků zpravodaje i Moravskotřebovských novin. 
Významný je však také pohled dopředu, v letošním roce bude nejeden řádek věnován Tělovýchovné 
jednotě Slovan. TJ Slovan totiž chystá oslavy – v roce 2006 si připomeneme 50 let od vzniku TJ 
Slovan. Příprava oslav, jejichž oficiální část je plánována 1. 7. 2006, již začala, jedním z cílů je 
zmapovat uplynulou i současnou epochu, ocenit alespoň morálně přínos mnohých pro rozvoj sportu 
ve městě. 
První půlrok  letošního roku bude věnován také realizaci investičních akcí zásadního významu – 
„Výstavba sociálního zařízení pro tenis a volejbal, výstavba 2 antukových volejbalových kurtů“, 
rozšířena a přesměrována bude i stávající herna stolního tenisu..  
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Únor 2006 
 
 

Události ve městě 
 

Rozpočet města na rok 2006 byl schválen na zasedání zastupitelstva města 27. 2. 2006. Celkové 
příjmy dosahují výše 207.015 tis. Kč. Dále jsou do rozpočtových zdrojů zapojeny  i zůstatky 
finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2005 ve výši 22.650 tis. Kč, Celkové výdaje dosahují 
výše 215.415 tis. Kč. Kromě toho je počítáno i se splátkami úvěrů a půjček ve výši  14.250 tis. Kč.  
 
Plánované investice města na schválený rozpočet velmi úzce navazují.  Rada města se rozhodla šetřit 
v provozu městského úřadu a ušetřené peníze ponechat v rezervě  na ekonomický rozvoj města. 
Plánované investiční akce budou z velké části dotovány ze státních, krajských nebo evropských 
financí. Konečně bude rekonstruována ulice Zámecká, město plánuje rekonstrukci kanalizační sítě, 
zadláždění přední části nádvoří zámku. Chtě – nechtě je třeba po náročné zimě opravit mnohé 
komunikace.  – V rozpočtu není zahrnuta částka na opravu či rekonstrukci městem odkoupené 
budovy bývalého dětského oddělení nemocnice, neboť o využití tohoto objektu se teprve rozhodne.   
 
Prvním únorem  odstartoval 9. ročník mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor, jejímž hlavním 
cílem bylo ověřit, jak  neziskové organizace dokáží oslovit veřejnost. Akce se tradičně uskutečnila 
pod záštitou zdravého města. Na závěr zazpíval Pavel Novák, jeho vystoupení v muzeu mělo velký 
úspěch.   
 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
Rada města na zasedání 2.2.2006 vyjádřila podporu zapojení města Moravská Třebová do 
regionálního projektu pro podporu cestovního ruchu společně s městy Svitavy a Litomyšl. 
 
Dne 14.2.2006 rada projednala na svém zasedání zejména věci, týkající se pozemků, bytů, 
nebytových prostorů. Byl schválen vnitřní předpis, pravidla pro přijímání a vyřizování petic a 
stížností. Rada se zabývala vleklým problémem nájemníků na ul. Svitavská – řešením reklamačních 
závad v objektu bývalého  kláštera na Svitavské ulici. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo se na únorovém zasedání 27.2. schválilo rozpočet města pro nadcházející období roku 
2006. Zabývalo se dále prodeji nemovitostí z majetku města, schválilo poskytnutí půjček z fondu 
rozvoje bydlení.  Byly uloženy úkoly v souvislosti s předloženou peticí občanů Sušice ve věci 
průmyslové zóny v Sušicích, zejména s přihlédnutím na problémy příjezdové komunikace. 
 
 

Únor letem – světem 
 
V Galerii umělecké fotografie lze v únoru shlédnout cyklus fotografií „Automobil  ŠKODA“ autora 
Vladislava Balcara, 15. 2. 2006 odchodem do důchodu ukončila mnohaletou práci na postu vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Eliška Trefilová. 
 
 

Kultura 
 
V Moravské Třebové se uskutečnila začátkem února předpremiéra filmu EXPERTI. Tento snímek by 
měl patřit k vyhledávaným titulům pro mladé. Akci pomohla zorganizovat ČSOB pojišťovna za 
spolupráce kulturních služeb a přispění starosty města. Zúčastnila se  i delegace tvůrců filmu. 
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Od února letošního roku se příznivci biografu dočkali změny, která byla dlouho požadována. Každou 
první a třetí sobotu odpoledne se začaly promítat filmy pro děti.  Rodiče potěšil nově připravený 
koutek pro děti a vždy hodinu před představením, tedy i před kinem, je otevřený divadelní bar. 
K dispozici je vždy šatna, nově zadarmo. 
 
Městská knihovna vyhlásila v rámci 23. ročníku Mladý čtenář 2006 literární soutěž nazvanou „ I 
malí mohou dělat velké věci“. 
 
 

Sport 
 
Začátek února je ve znamení výstupu Romana Langra  v horách Pákistánu, cituji z tisku: „Jméno 
Romana Langra z Linhartic (29let, t.č. člen ČHS HK Kletr) je také moravskotřebovské veřejnosti  
dostatečně známé. Několikanásobný Sportovec roku, vysokohorský nosič (letos MS Itálie), účastník 
horolezeckých expedicí z Himalájí, pokořitel osmitisícovky Broad Peak v Pakistánu v roce 2005. V 
roce 2006 připravuje  dva výstupy, oba  provede  alpským stylem a bez použití umělého kyslíku. 
První výstup bude na horu Aconcagua 6.962 m. n. m. Nachází se v Jižní Americe, v pohoří And v 
Argentině. Je to nejvyšší hora amerického kontinentu a západní polokoule. Druhý výstup bude na 
Dhaulagiri I. 8.167 m.n.m. Je to mimořádně nebezpečná osmitisícovka. Na žebříčku nejvyšších hor 
světa je na sedmém místě. Nachází se v pohoří Himalájí v Nepálu. Expedice Acongcagua  je již v 
plném proudu.  Trojice horolezců Roman Langr, Zdeněk Coubal a Ján Rosa   se vydala na cestu 9. 
února t.r., návrat plánují počátkem března.  
Přejeme horolezcům návrat ve zdraví a v pohodě a pokud se podaří, i s úspěšným výstupem na 
vrchol.“ 
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Březen 2006 
 
 

Události ve městě 
 
 
Nový radar v ulicích města 
 
S přicházejícím jarem je v ulicích  města stále častěji možné vidět strážníky městské policie, kteří 
důsledně kontrolují dodržování pravidel silničního provozu. Zaměřili se  na překračování nejvyšší 
povolené rychlosti v obci. V Moravskotřebovském zpravodaji jsme si mohli tuto informaci přečíst na 
první straně a to nikoliv bezdůvodně. Podnětem k zdůrazněné informaci je skutečnost, že pro 
potřeby městské policie byl zakoupen laserový měřič rychlosti ProLaser 3, Podařilo se to díky dotaci 
Ministerstva vnitra ČR, která činila 480.000,- Kč,  Částku 86.000,- Kč věnovalo město. V zimě 
proběhl zkušební provoz zařízení, strážníci se zaškolili, Zásadním zlomem bude nová právní úprava 
od 1. července, která umožní strážníkům vozidla zastavit a v případě potřeby také uložit řidiči na 
místě blokovou pokutu.   
 
 
Tibetská vlajka 
 
zavlála také v roce 2006  dne 10.3. na radnici jako vzpomínka na 47. výročí krvavě potlačeného 
povstání v Tibetu.  
 
 
Reality show Vyvolení  
 
televize Prima, ve které se soutěží o 15 milionů korun, přivítala v měsíci březnu jako soutěžící 
moravskotřebovskou rodačku a polykačku ohně Sandru Bartošovou. Držíme jí palce a pochvalu 
zaslouží za to, že její medailon – představení soutěžících  - byl podařenou prezentací města, se 
zdůrazněním zámku.  
 
 
Ze zasedání rady města 
 
  
Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení Doc. Ing. A. Hrabalem, 
CSc., na inženýrskou a investorskou činnost investiční akce Rekonstrukce přístupové cesty k zámku 
Moravská Třebová – významná investiční akce města se tak o další krok posunula k realizaci. Byla 
schválena prodejní cena publikace Zámek, na kterou jsme oprávněně hrdí. Po zasedání rady budou 
moci být uspokojeni žadatelé o příspěvky, zejm. neziskové organizace, neboť poskytnutím příspěvků 
do 20 000,- Kč bylo schváleno rozpočtovým opatřením na zasedání rady dne 21. 3. 2006. Rada města 
neakceptovala žádost pana Moravce, 
aby náklady, vynaložené na stavební úpravy nebytového prostoru v domě na ul. Cihlářově č.o.13 
v Moravské Třebové jeho firmou, byly započteny jako předem uhrazené nájemné na dobu 20 let.  
Nepřijatelný byl pro radu také návrh, aby se pravidelné trhy na náměstí konaly mimo plánovaný 
termín, o měsíc později. Zamítnuta byla petice občanů ze západní, kteří požadovali vybudování 
chodníku  na ul. Svitavské. 
Rada projednala předložené návrhy nájmů pozemků a bytů a doporučila zastupitelstvu ke schválení 
prodeje pozemků.  
 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci březnu nezasedalo. 
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Počet obyvatel 
 
V informačním systému MěÚ bylo ke konci února vedeno 11 246 občanů, z toho 49 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu. V únoru se narodilo 7 dětí, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo se 16 a 
odstěhovalo 20 lidí.  
 
  

Kultura 
 
V březnu byla vydána publikce nazvaná Zámek Moravská Třebová – renesanční perla ČR, která 
komplexně  zachycuje historii moravskotřebovského zámku a odkrývá nové souvislosti. . Jde o vůbec 
první souhrnný materiál o zámku. Zachovává jednotný vizuální styl propagačního materiálu a 
hlavně – líbí se.  
 
Svůj pořad pro děti přestavil v prostorách moravskotřebovského muzea Michal Nesvadba, kterého 
děti znají z televizního pořadu „kouzlená školka“. „Michal na hraní“ měl u malých diváků velký 
úspěšch,  
 
10. března 2006 se uskutečnil  pod záštitou starosty města 1. Městský bál.  K tanci a poslechu 
zahrál moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného a skupina Kontakt. Vystoupily 
břišní tanečnice. A přesto, že společenská sezóna končí a dalo by se očekávat přesycení plesy a 
tancovačkami, akce měla úspěch i návštěvnost. 
 
Country večer s kapelou Proč ne band se uskutečnil v restauraci Morava v sobotu 18. března. Kapela 
hraje čím dál častěji, dostává se do povědomí posluchačů – mohli jsme ji slyšet i v hitparádě Českého 
rozhlasu Pardubice krajský výběr.  
 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic se zapojila do celostátní akce Březen měsíc internetu a 
„rozjela“ tradiční akci por malé školáky – pasování do stavu čtenářského. 
Poslední březnový den byl také dnem konání slavnostního vyhodnocení ankety Moravskotřebovský 
Ámos 2006, tedy učitel, kterého si vážím, mám rád a dnem vyhlášení výsledků soutěže Mladý čtenář 
2006. Akce se konala ve velkém sále na Olomoucké ulici v budově městského úřadu. 
Děti zaujala již tradiční akce knihovny, „Noc s Andersenem“, která se uskutečnila v prostorách 
knihovny v noci na 1. dubna. 
 
 

Sport 
 
Posledním březnovým dnem byla zahájena ojedinělá akce – základní kurz aqua-aerobicu.  Tato 
aktivita STOBu  znamená skupinové cvičení při hudbě ve vodě, vhodné pro všechny věkové kategorie 
i pro neplavce. Cílem je nejen redukce hmotnosti ale také rehabilitace pohybového aparátu. 
 
Fotbalisté zahajují v měsíci březnu jarní část sezóny, hokejisté vyhodnotili úspěšnou sezónu, více 
v tisku v přílohové části kroniky. Cyklistickým výletem zahájili  v neděli 26. března sezónu také 
turisté.   
 
Roman Langer spolu s Janem Rosou a Zdeňkem Coubalem  ukončili začátkem března úspěšnou 
výpravu nejihoamerický kontinent,  korunovanou výstupem Langra na Aconcaguu, nejvyšší horu 
světa mimo Asii. 
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Duben 2006  
 
 

Události ve městě 
 
 
NF psi opět v Moravské Třebové 
 

Již popáté se v období velikonočních svátků v Moravské Třebové setkali  chovatelé, majitelé a 
v neposlední řadě  obdivovatelé mohutných psů z celé České republiky i ze zahraničí. V areálu 
rekreačního střediska „Srnčí“ se uskutečnil  již 5. ročník  klubové výstavy novofundlandských psů, 
svod a bonitace. Pro diváky jako obvykle byl připraven kulturní program. Akci v rekreačním 
středisku předcházelo představení pejsků v ulicích města a program agility klubu, kterého se aktivně 
účastnili i pejsci jiných plemen. Jako již tradičně byla velmi úspěšná soutěž dítě a pes a celým 
programem zdařile provázel jako moderátor herec a kaskadér Zdeněk Srstka. Poděkování právem 
náleží paní Zdeňce Bartošvé z Moravské Třebové, chovatelce novofunlanďana, která se výrazně 
podílí na pořádání akce Novofundland klubu ČR (věřím, že jim jako rodačka a občanka našeho města 
pěkné místo nedaleko  centra a přitom v lesích šikovně poradila). 
 
 

Poznámka k Vyvoleným.  
 
Reality show skončila pro Sandru Bartošovou, kterou jsem měli možnost vidět právě na klubové 
výstavě NF psů už jako pomocnici své maminky, uprostřed přátel a známých  -  pobyt ve vile pod 
hledáčky kamer pro ni v dubnu skončil… 
Poznámka kronikáře: následně se ukazuje, že Sanny umí své popularity z Vyvolených využít – 
uvidíme ji i v jiných TV pořadech a zdá se, že se naše polykačka ohně neztratí… 
 
Den země  
 
Zdravé město Moravská Třebová podporuje celosvětovou kampaň Den země v Moravské Třebové. 
Jinými slovy:  také v roce 2006 se na téma ekologie uskutečnilo několik akcí, z nichž vybírám 
například: výlet turistů do oblasti Lanškrouna, výlet na Drahanskou vysočinu, dětský bleší trh na 
zámku, Zajímavým počinem byla akce JUNÁKu Operace PVC (poctivě Vyčištěné Cesty), tj. úklid 
okolí turistických cest v prostoru Pekla. Tradičně úspěšný  byl  39. ročník Dálkového turistického 
pochodu  VANDR SKRZ MALÓ  HANÓ, již podruhé odstartován z prostor radnice na náměstí. 
 
 

Zával tunelu 
 
Událostí, ač negativní, která se udála nedaleko našeho města, byl zával  hřebečského tunelu. Tato 
událost znamenala návrat řidičů k serpentýnám „staré cesty“ a zkomplikovala tah Olomouc – Hradec 
Králové. K sesuvu došlo díky použití špatného materiálu – jílovité navážky, která hůře propouští 
vodu. V letošním roce napadlo hodně sněhu a byly povodně, což znamenalo spoustu vody, která 
neměla kudy odtéct, proto došlo k podtrhnutí svahu.  
 
 

 Městský úřad v dubnu 
 
Na začátku dubna nastoupila do funkce nová tisková mluvčí bc. Pavlína Horáčková. Jejím 
základním úkolem je komunikace s médii a propagace města. Poznámku v kronice si nástup nové 
pracovnice (po odchodu Mgr. Gruntové roz. Schulzové na post ředitelky Kulturních služeb města 
Moravská Třebová)  zaslouží, neboť je předpoklad, že bude úzce spolupracovat s kronikářkou. 
Minimálně lze očekávat podíl na soustředění přílohové části kroniky, zejm. fotografií. 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města se kromě klasických prodejů zabývalo peticí občanů části města Sušice, která se 
týká provozu na místní komunikaci směrem k tzv.průmyslové zóně a stavem mostu tamtéž. 
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Zastupitelstvo přijalo dílčí kroky k řešení. Čas ukáže, že se jedná problém, jehož řešení bude náročné 
a dlouhodobé. 
Starosta města informoval zastupitele o možných lokalitách pro další průmyslovou zónu města, byl 
pověřen jednat v této věci také s obcí  Linhartice. 
 
 
 

Počet obyvatel 
 
K 30. 4. 2006 bylo v informačním systému MěÚ vedeno celkem 11 243 občanů, z toho 43 cizinců 
s povolením k trvalému pobytu na území ČR.  Za měsíc duben se ve městě narodilo 12 dětí, zemřelo 
11 občanů,  přistěhovalo se 18 obyvatel a odstěhovalo 12. 
 
 
 

Region 
 
Větrné elektrárny v Žipotíně 
 
Mezi obnovitelné  zdroje energie lze právem řadit také větrné elektrárny. I u nás existují lokality, 
kde mají pro využívání energie z větru dobré podmínky, Jedním z těchto míst je obec Gruna, resp. 
katastrální území Žipotín, kde byly v měsíci dubnu  instalovány dvě větrné elektrárny  o jmenovitém 
výkonu 600 kW. Výška třídílného tubusu je 60 m – tedy jde o nepřehlédnutelné „větrníky“, které 
poutají pozornost i v dalekém okolí. Projevila se i „turistika k elektrárně“. Elektrárny mohly vyrůst 
také díky podpoře starosty a občanů, což není zcela běžný některých jiných navržených lokalitách 
(Koclířov je bez větrníků…) 
 
 

Obalovna v Borušově 
 
Společnost OMT, Obalovna MT s.r.o., realizovala po předchozích peripetiích (nesouhlas nejen 
občanů v dříve uvažované lokalitě obce Linhartice)  výstavbu obalovny v Borušově. V současné době 
závod zaměstnává 6 lidí. Obalovna byla slavnostně pokřtěna lahví šampaňského, což bylo dílem 
ministra pro místní rozvoj Radko Martínka. Tohoto aktu se účastnil i vicehejtman Pk Roman Línek. 
 
 

Duben letem – světem 
 
Městský úřad vydává informace týkající se ptačí chřipky, obavy se objevily, panika není na místě, 
nezaznamenán žádný problém v této souvislosti. Jarní úklid podporují také technické služby 
rozmístěním velkokapacitních kontejnerů na domovní odpad a odpad ze zahrad na místech již 
tradičně známých, Knihovna mimo jiné připomíná velikonoce  v lidové tradicí s možností nákupu 
výrobku.  

 
 

Kultura 
 
Dny slovenské kultury 
 
11. ročník festivalu Dny slovenské kultury se uskutečnil ve dnech 19. – 23. 4. 2006 pod záštitou 
ministra pro místní rozvoj Radko Martínka a hejtmana Pardubického kraje Michala Rabase. 
Slavnostním zahájením festivalu byla Kulišárna s Yvettou Blanarovičovou a mimem Vladem 
Kulíškem. Následoval raut, košt a zábava.  Filmoví diváci mohli shlédnout filmy Král sokolů a 
Sluneční stát. Páteční večer dal na výběr – květinovou show nebo koncert legendárního slovenského 
jazzového zpěváka Petra Lipy s jeho skupinou. Tichý dom – černá komedie ukončila kulturní 
program festivalu. Divadlo ASTORKA z Bratislavy nezklamalo a zejména Zuzana Krónerová a 
Zita Furková předvedly skvělý výkon. Pohlazením pro duši byla nedělní Slovenská mše svatá a tělo 
potěšily dny slovenské kuchyně, které jsou tradičně s festivalem spojeny. Mimochodem – slovenské 
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staré mamy by se divily, co všechno se může jmenovat halušky. Asi s klobásou a kusem uzeného 
chutná lidové jídlo chudých líp…   
 
 

WELLEN 
 
Členové občanského sdružení WELEN uspořádali v kapli sv. Josefa františkánského kláštera 
výstavu výtvarníků z Letohradu – keramika, sklo, krajky, malované hedvábí. 
 
 
Galerie umělecké fotografie nabízí v dubnu výstavu Jaroslava Petráše, člena Litovelského fotoklubu, 
černobílé fotky z Laosu. 
 
 

Sport     
 
 

Spinning 
 
– nový atraktivní sport také v našem městě. Jde o energeticky účinné skupinové cvičení  na 
stacionárním kole. Tento sport je propagován jako skvělý prostředek k hubnutí. Kateřina Truhlářová, 
která tento sport nabízí zájemcům v Moravské Třebové, uvádí, že je určen všem, kdo si chtějí udržet 
nebo zlepšit kondici jednoduchým a přitom zábavným způsobem. „Nenásilným způsobem pracujete 
na své fyzičce a … je úplně jedno, jestli je vám šedesát nebo máte 130 kilo“, uvádí Kateřina. Inu, je 
mi 48 a mám 65 kilo, ale bylo to strašné,.. a už vím, že se potím i na zádech. Ale: kdo se nevzdá, 
spinning si pochvaluje, mohu potvrdit. 
 
 
V sobotu 8. 4. 2006 se ve velké tělocvičně základní školy na ul. ČSA uskutečnil druhý ročník 
otevřeného florbalového turnaje FLORBALCuP 2006. 
 
Terénní časovkou odstartoval seriál Cykloman Tauer elektro cup 2006  
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Květen 2006 
 
 

Události ve městě 
 
 

Rekonstrukce ulice Zámecká 
 
Odstartovala rekonstrukce ulice Zámecké – investiční akce „Rekonstrukce přístupové cesty k zámku“ 
byla očekávána a žádána již dlouho.  Teprve v roce 2006 se ale podařilo získat dotace z fondu 
Evropské unie Phare 2003. Náročná rekonstrukce zahrnuje vybudování jednotné hloubkové 
kanalizace   s  napojením stávajících kanalizačních přípojek a dešťových střešních svodů, bude 
položen nový vodovodní řád s přípojkami, je potřebné realizovat přeložky plynovodu, el. vedení a sítí 
Českého Telecomu. Až nakonec přijde to, co bude nejvíc vidět – nový povrch ze žulových kostek.   
 
 
Hřebečský tunel částečně zprovozněn 
 
Dne 10. května t.r.  byl povolen alespoň  jednosměrný provoz hřebečským tunelem, jehož vjezd 
v dubnu zavalil sesuv zeminy. V květnu se provedlo zasíťování skalního masivu pomocí speciálních 
sítí. Ty budou zabezpečeny lanovými kotvami, které budou ukotveny  do skalního masivu. 
Předpokládá se profinancování 90 milionů korun. 
 
 

Mezinárodní cvičení vzdušných sil 
 
Ve dnech od 22. května do 1. června 2006 se konalo mezinárodní cvičení vzdušných sil  „Létající 
nosorožec“ (Flying Rhino). Jedná se společné cvičení  příslušníků armády ČR a ozbrojených sil Velké 
Británie. Znamenalo nárůst počtu letů v malých výškách také nad územím Moravské Třebové a tím i 
zvýšení hlukové zátěže – dalo se to docela dobře vydržet. 
 
 
 Treboplast 
 
Španělský investor ke konci května slavnostně otevřel novou výrobní halu v Městské průmyslové 
zóně v Moravské Třebové.Společnost se zabývá výrobou platových výlisků pro automobilový 
průmysl. 
 
 
Nový most u autoškoly 
 
se buduje od konce dubna. Akce je nazvána rekonstrukcí – ale ta je důsledná. Prostě koncem května 
na místě bývalého nevyhovujícího mostu zeje průrva, o kousek směrem k ulici Nové Sady je 
provizorní lávka pro chodce a cyklisty. Práce znamenají neprůjezdnou část ulice Brněnská. Uzavírka 
a nutnost použít objízdnou trasu potrvá do září.  
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
 

Mimořádné jednání zastupitelstva města dne 15. 5. 2006 schválilo  účast města Moravská Třebová 
na přípravě integrovaného projektu na podporu cestovního ruchu  Turistické oblasti Svitavsko. Akce 
si vyžádala dílčí změnu rozpočtu a uzavření příslušné smlouvy o spolupráci s městy regionu. Téhož 
dne byla schválena rekonstrukce komunikace k rekreačnímu středisku Srnčí. 
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Městský úřad v květnu 
 
 

I v tomto roce se město Moravská Třebová zúčastnilo soutěže o nejlepší webové a elektronické služby 
měst a obcí, Zlatý erb.  Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje informačních služeb občanům s důrazem na služby internetu.Moravská 
Třebová obsadila v 8. ročníku soutěže  v kategorii o nejlepší webové stránky města třetí místo.  
Druhého  místa  město dosáhlo kategorii za nejlepší elektronickou služby a to za službu RSS – 
aktuality na Váš počítač.  
 
 
 

Region 
 
V květnu zahájila provoz Mladějovská průmyslová dráha. Byl uveřejněn jízdní řád pro veřejnost 
resp. pro školy. Sezóna byla zahájena 6.5. a ukončení je plánováno 16. 9. Vlaky vedené historickými 
parními lokomotivami budou vypravovány z prostor Průmyslového muzea v Mladějově a v termínech 
veřejných jízd budou také pořádány doprovodné akce.  
 
 
Ve dnech 19. – 21. května 2006 se uskutečnilo v Moravské Třebové natáčení cyklu Šumná města 
s názvem Šumné Třebové. Autor cyklu se snažil propojit dvě města podobného jména, která jsou méně 
známá než například Litomyšl. Cílem pořadu je ukázat, že stojí za to se ve Třebové zastavit a 
podívat se kolem. Když všechno půjde dobře, na Šumné Třebové se podíváme na podzim.  
 
 
 

Kultura 
 
 

Kultura v květnu nabídla opravdovou „všehochuť“. Bylo možné shlédnout „Šanci (nejen) pro dámy“, 
kde dominovala zejména módní přehlídka firmy SELLY, kterou známe z Cihlářovy ulice v Moravské 
Třebové. Velká zebra aneb Jakže se to vlastně jmenujete – to je název květnového divadelního 
představení. 19. května připravily Kulturní služby ve spolupráci s Kruhem přátel hudby Májový 
koncert Josefa Klíče a Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného pozval své 
příznivce na večerní Posezení při swingových melodiích poslední květnovou sobotu v hospodě „U 
kanára“ na Nerudově ulici.   
 
 
 

Moravskotřebovské arkády 
 
jsou ovšem akcí, která zaslouží alespoň samostatný odstavec v kronice. Základní umělecká škola 
uspořádala  ve spolupráci s občanským sdružením Fermáta  6. ročník festivalu sborového zpěvu  
Moravskotřebovské arkády. Uskutečnil se v sobotu a v neděli  20. a 21. května.  Koncerty se 
uskutečnily v ústavech sociální péče v regionu a festival vyvrcholil  v neděli v 15:00 hodin na 
nádvoří  moravskotřebovského zámku. Pozvání přijaly soubory ze Svitav, Horního Benešova,, 
Mohelnice, Rousínova, Orlové – Poruby, Havířova a Brna.   
 
 
 

Sport     
 
Přístavba herny stolního tenisu vázne 
 
Investiční akce „Přístavba herny stolního tenisu“ se měla koncem května podle očekávání chýlit ke 
konci.. Není tomu tak a lze očekávat časový posun v řádu několika měsíců. Celou akci „zabrzdila“ 
nutnost posunutí přípojnicových elektro-skříní a přeložení vedení, což si vyžádalo nejprve zdlouhavé 
jednání s vlastníkem kabelového vedení ČEZ. Ke konci května tak byly provedeny pouze demoliční 
práce na stávající přístavbě, naplno se snad stavba rozběhne od června. 
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Sociální zázemí pro tenis a volejbal. 
 
Je investiční akcí města, jejíž realizace v průběhu měsíce května vrcholí. Kromě dlouhodobě 
chybějícího kvalitního zázemí budou vybudovány také dva antukové tenisové kurty. Výstavba je už 
vidět a koncem května se rýsuje zajímavá netypická dřevostavba na kraji sportovního areálu, mezi 
koupalištěm a fotbalovým hřištěm.  
 
 

 
Turnaj smíšených družstev v odbíjené O pohár osvobození se již tradičně uskutečnil v květnu na 
hřišti s umělým povrchem u 2. základní školy na Palackého ulici. Proběhl již 17. ročník této sportovní 
akce! 
 
 

Letem světem květen 
 
Začátkem května proběhl seminář k systémovému projektu Ministerstva pro místní rozvoj 
zaměřenému na vzdělávání v cestovním  ruchu s cílem m.j. obeznámit starosty s možností čerpat 
finance z evropských fondů. Ano, i v letošním květnu jsme – kdo chtěl slavit svátek práce i ten, kdo 
měl  chuť jen tak někam jít – slavili první máj, klasika: zámek: ČSSD, hřiště v Sušicích: KČM.   
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Červen 2006 
 
Události ve městě 
 
 

Slavnostní otevření dětského hřiště na zámku 
 
Při Dni dětí 1. 6. bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště s průlezkami na zámku. Akce byla 
zahájena  přestřihnutím pásky (Ing. J. Jílek, místostarosta).  Děti i rodiče měli možnost vidět 
zajímavý kulturní program -  akci doprovázela vystoupení nejmladších mažoretek Agentury Arnika a 
taneční skupiny Mistic. K zahájení patřila soutěž pro děti a stručné představení celého projektu. Vše 
za aktivní spolupráce Technických služeb M. Třebová, Zdravého města, Základní umělecké školy, 
tiskové mluvčí a vedení našeho města. Technické služby budou správcem nově vybudovaného areálu. 
Pro čtenáře kroniky z příštích generací je na místě poznamenat, že hřiště je jedním z prvních, které 
mají vyhovovat relativně novým a v porovnání s minulostí velmi přísným hygienickým požadavkům. 
Oplocení proti vstupu psů, pravidelné zakrývání písku a jiné bezpečnostní prvky jsou tím, na co si 
teprve zvykáme a co chybí mnoha malým hřištím, která jsou proto odsouzena k zániku.  

 
 

Volby do parlamentu v červnu 2006 
 
se uskutečnily v pátek a v soboru, 2. a 3. června 2006. Volební účast byla celostátně dobrá a  
Moravská Třebová nezůstala pozadu. Namísto slov kronikáře předkládám v závěru textu červnové 
kroniky dokonale zpracovanou tabulku za město – tak, jak jsme měli krátce po volbách možnost 
shlédnout na internetových stránkách města. Poznámka pro dny příští – „lídrem“ ČSSD byl 
tentokrát Mgr. Radko Martínek, nejen současný ministr ale hlavně nám všem známý občan a svého 
času i starosta města Moravské Třebové.      
Pro porovnání níže uvádím výsledky za město i za ČR. Lze konstatovat, že rozdíly jsou pro naše 
město typické.  
K formálnímu průběhu voleb – byly připraveny dobře a v průběhu voleb se nevyskytly problémy, při 
hlasování, následném zpracování dat v okrscích ani konečném zpracování výsledků pracovníky 
statistiky za město i část regionu v budově radnice. 
 

Cesta na severozápad 

aneb cyklistická jízda pro celou rodinu se uskutečnila hned po volbách, v neděli 4. 6. 2006, hlavním 
organizátorem akce byl tradičně JUNÁK – svaz skautů, pod záštitou Zdravého města Moravská 
Třebová. Sraz zájemců, start i cíl  byl v Udánkách u hasičské zbrojnice. Účastníci projeli určenou 
trasu a plnili úkoly na kontrolách. Počasí bylo mimořádně nepříjemné, chladno a občas i zapršelo, 
přesto účast předčila očekávání – cca 70 účastníků mile překvapilo přinejmenším skauty a skautky na 
hlídkách.  

 

Spuštění nové bezdrátové sítě  

Symbolické spuštění nové bezdrátové sítě v rámci projektu Informační a komunikační propojení 
Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska se uskutečnilo v úterý 6. června 2006. Slavností zahájení 
akce nastalo téhož dne v budově Muzea v 15:00 hodin.. Cílem projektu je podpořit rozvoj informační 
společnosti v celém regionu, tj. zejména rozšíření a podpora internetu v těch částech regionu, kde 
připojení dosud bylo problematické nebo zcela chybělo. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, 
Ministerstvem pro místní rozvoj a pardubickým krajem. 
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V rámci oslav 45. výročí založení Speciální základní školy  

přivítal 16. června starosta města Josef Ošťádal na radnici bývalé absolventy této školy. Po 
slavnostním přípitku a krátkém přivítání hostů je provedl prostory na radnice, kde je seznamoval s 
historií a pracovním účelem místností. Hosté si tak prošli zasedací místnosti, obřadní síni a 
pracovnou starosty. Panovala slavnostní nálada a nadšení bylo veliké. 

 

Oslavy muzea se zdařily 

Téměř dvě tisícovky lidí se vystřídaly na velkolepých oslavách ke 100. výročí otevření městského 
muzea v Moravské Třebové. Oslavy, které trvaly dva dny, byly nabité pestrým programem. Od rána 
mohly děti z mateřských a základních škol soutěžit v nejrůznějších disciplínách s japonskou 
tématikou, na gymnáziu putovali po stopách starých Egypťanů a obdivovali také ukázky bojových 
umění pod vedením Radka Sedláčka. 
Spoustu návštěvníků přilákal odpolední koncert bubeníků JUMPING DRUMS. Přes počáteční 
obavy zajímavému bubnování před muzeem přálo i počasí.  Následovala japonská show Tomia 
Okamury s přednáškoua. 
Největší atrakcí slavností byl příjezd L.V. Holzmaistera s chotí ve voze zn. Laurin a Klement v 
podání Rudolfa Mánka a Zuzany Pustinové jako paní Holzmaistrové a okružní jízda městem ve 
staré Pragovce. Dvě epizody ze života Holzmaistera „Jak se Mary Martha lekla kobry“ a „Jak si 
Holzmaister do Egypta pro mumii zajel“ ztvárnili ochotníci divadelního souboru J.K.Tyla. Smích na 
rtech pak vyvolala módní přehlídka rukavic a rukaviček prošpikovaná vtipným komentářem.  Pozdní 
odpoledne patřilo koncertujícímu Proč ne bandu a Vojtovi Kotkovi, který exceloval v divadelním 
představení Motýli. 
„Šlo o vůbec první využití parku u muzea pro pořádání kulturních akcí, což je velmi příjemné. Oslavy 
se opravdu zdařily a to ocenila spousta spokojených diváků,“ uvedl starosta města Josef Ošťádal. 
Poděkování jistě patří i panu Václavu Žáčkovi, jehož moderátorský hlas se nesl městem, neviděla 
jsem – co jsem neviděla, o tom jsem slyšela. 

 

Městský úřad v červnu 

Úřad zastoupený p. tajemníkem  poprvé předkládá ucelenou zprávu o činnosti Městského úřadu 
Moravská Třebová za rok 2005. Zpráva  informuje o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu a 
to především prostřednictvím čísel. Rok 2005 byl rokem stabilizace v činnosti úřadu jako úřadu s 
rozšířenou působností, Neznamená to plné uspokojení – naopak, je vyvíjena  snaha o další 
zkvalitňování služeb poskytovaných veřejnosti. Důkazem toho bylo zapojení do celostátního 
projektu ke zvýšení kvality činnosti úřadu (Společný hodnotící rámec – CAF) a předložená zpráva je 
jedním z výstupů projektu. Zprávu o činnosti Městského úřadu mohou zájemci nalézt  na portále 
města: RADNICE - MĚSTSKÝ ÚŘAD – DOKUMENTY, předložena bude zastupitelům města. 
Jistě se stane zdrojem informací – současně však platí, že úředníci přivítají i připomínky a náměty, 
které by zkvalitnily zprávu za rok 2006. Zpráva se tak stává i nástrojem komunikace – a 
podotýkám, že zlepšení komunikace je tématem těchto dnů… 
V úterý 6. 6. 2006 přivítal starosta delegaci starostů Srbska. Hlavním cílem návštěvy bylo podívat se 
na občanské informační centrum na Olomoucké ulici. Zaujalo mne, že i „v Evropě“ se ví o projektu, 
na který jsme pyšní. 

Ve středu 6. 6. 2006 se uskutečnilo pracovní zasedání zastupitelstva města. Není to obvyklé, přesto 
k tomuto kroku zastupitelé přistoupili.  Důvodem je připravované slučování tříd (nejen) na základní 
škole na Palackého ulici, které je trnem v oku mnohým rodičům. Ti také sepsali petici určenou řediteli 
školy, informovali vedení města a je předpoklad, že uplatní své požadavky na řádném zasedání 
zastupitelstva 12.6. Řešení je zdánlivě prosté: pokud město přistoupí k proplacení potřebných učitelů 
aj. řádově ve stotisících, děti se nadále budou učit v příznivém počtu. Zastupitelé chtěli získat před 
pondělním rozhodnutím všechny informace. Více v části ze zastupitelstva…  
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Ze zasedání rady města 

Rada města v měsíci červnu v souladu se schváleným plánem nezasedala. 

 

Zjednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města a rozdělení kladného hospodářského výsledku 
z vedlejší hospodářské činnosti města. Schválilo také nově ceny  prodej bytových i nebytových 
jednotek z majetku města. Změny na první pohled (Kč/m2 ) nejsou patrny, ale nově nebude odečítána 
paušální částka za stáří jednotky, tím může dojít k navýšení ceny bude či nebytového prostoru. 
Zajímavým bode jednání byla zpráva o probíhajících jednáních ve věci přípravy nové průmyslové 
zóny města Moravská Třebová a obce Linhartice. Plný text usnesení  je uveden jak je zvykem 
v přílohové části kroniky – pikantní poznámka kronikáře zní, že jednání bylo věcné a rychlé, 
fotbalový zápas Mistrovství světa 2006 vysílala televize už kolem 18:00 hod. 

 

Kultura 

Příznivci vážné hudby byli srdečně pozváni na 77 minut hudby aneb píseň labuťácká muzikantsko - 
učitelská (rozloučení se s veřejným koncertováním a pedagogickou činností předsedy KRUHU 
PŘÁTEL HUDBY, panem Rudolfem Mánkem) a to dne 16. června 2006 v 19.30 hodin. Stručný 
výpis z pozvánky na hudební produkci připojuji jako poděkování panu Mánkovi a dlouholetou 
činnost – jako organizátor koncertů vážné hudby byl i pro mne nepřehlédnutelný.  
 
V sobotu 17. června byl v Moravské Třebové zahájen již sedmý ročník přehlídky fotografií -  
„FOTOFESTIVAL MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2006“. Hlavním pořadatelem festivalu je opět 
Galerie umělecké fotografie v Moravské Třebové, vedená Rudolfem Zukalem. Záštitu nad tímto 
ročníkem převzal ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek. Do 30. července budou v 
Moravské Třebové vystavovat významní čeští fotografové, čeští a polští studenti oboru fotografie a 
fotokluby z České republiky a Polska. Pozvánku naleznete v příloze. Zahájení ve dvoraně muzea se 
aktivně zúčastnil také starosta města. 
 
 

 

Vystoupení Elišky Weissové, 

 se uskutečnilo  dne 26. června v 17.00 hodin v prostorách evangelického kostela na ulici Svitavské. 
Tato významná operní pěvkyně původem z Moravské Třebové se v roce 2003 zúčastnila 
mezinárodních pěveckých kurzů Praha-Vídeň-Budapešť pod vedením N.Kniplové. Během studia 
získala několik ocenění - čestné uznání v mezinárodní soutěži Emmy Destinové v Českých 
Budějovicích (2000), mimořádnou cenu za interpretaci árie Matky v opeře Otmara Máchy 
Nenávistná láska v mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2001) a první cenu 
v soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech (2004) a zároveň cenu ostravského divadla: 
nastudování operní role v divadelní sezóně 2005. 
Dosud spolupracovala na několika inscenacích, mezi kterými je role Starší dámy v opeře M. 
Ivanoviće Smrt a dívka (2000), v Olomouci hostovala v roli Florence Pick (B.Britten - Albert 
Herring, 2001) a zúčastnila se turné s Komorní operou Praha po Německu a Lucembursku s operou 
Lazebník sevillský, kde ztvárnila roli Marceliny. V roce 2004 na svůj repertoár zařadila roli Káči 
(Čert a Káča) a vystoupila v ní v operách v Ústí nad Labem a Plzni. Pro Plzeň připravuje roli 
Azuceny ve Verdiho Trubadúrovi a v Národním divadle v Praze vstoupí do role Ježibaby v 
Dvořákově Rusalce. 
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 Sport 
 
 

Moravskotřebovský střelecký kroužek mládeže 
 
zúročili svoji přípravu při účasti na Mistrovství ČR střeleckého víceboje ze vzduchových zbraní v 
Žerotíně u Loun ve dnech 3. a.4. června 2006. Z pohledu kronikáře je možná ještě zajímavější 
propagace tohoto sportu ve městě. Dne 16. 6. 2006 uspořádal střelecký klub mládeže při SBTS  MT 
pro své příznivce Den otevřených dveří. Zájemci si mohli prohlédnout krásný areál střelnice a 
zastřílet si ze zbraní, se kterými trénují mladí sportovci. Akcí byla ukončena další úspěšná sezóna.  
 
 
Roman Langr před Nepálem 
 
nezahálí. V rámci fyzické přípravy na vrchol sezóny, jímž bude podzimní pokus o výstup na 
osmitisícovku Dhaulagiri  v Nepálu, se Roman Langr v červnu zúčastnil fyzicky náročných závodů 
vysokohorských nosičů v Tatrách. Závad  spočívá ve vynesení stokilové zátěže v co nejkratším čase 
na vytýčené trase při převýšení 400  metrů. V kategorii profesionálů se Roman langr umístil na 
pátém místě.   
  
 

Počasí červen 
 

1. 6. teploty cca 12 – 16st. občas déšť, větrno…. Ranní teploty (6:00) kolem 7st., tj. v Sušicích ještě 
méně. Na internetu si můžeme přečíst, že charakter počasí je typický pro duben nebo říjen, sluníčko se 
ukazuje ve dnech 6.7., oteplení jen velmi mírné, oteplení v sobotu 10.6., v neděli po dlouhé době letní 
den. 13., 14. 6. opravdu až 30st. Studená fronta přecházející ve dnech 22., 23. 6. znamenala déšť 
v Moravské Třebové, ale záplavy na Pardubicku a  Chrudimsku. 
 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
konané ve dnech 2. – 3.6.2006  
Výsledky hlasování za územní celky 
 
Kraj: Pardubický kraj  
Okres: Svitavy  
Obec: Moravská Třebová  

 

Okrsky 
Voliči 

v sezn. 
Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

 devzdá. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů celk. zpr. V % 

13  13  100.00  9 031  5 660  62.67  5 660  5 649  99.81  

 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. 

hlasy 
celk. v % 

1  Strana zdravého rozumu  18  0.31  X  

3   devzdá  poetická strana  5  0.08  X  

5  Právo a Spravedlnost  8  0.14  X  

6  NEZÁVISLÍ  20  0.35  X  

8  Koruna Česká (monarch.strana)  7  0.12  X  

9  Občanská demokratická strana  1 576  27.89  X  

10  Česká str.sociálně demokrat.  2 294  40.60  X  

11  SNK Evropští demokraté  61  1.07  X  

Kód Název strany 

Platné 
hlasy Předn. 

hlasy 
celk. v % 

15  4 VIZE-www.4vize.cz  4  0.07  X  

17  Moravané  38  0.67  X  

18  Strana zelených  257  4.54  X  

20  Komunistická str.Čech a Moravy  926  16.39  X  

21  Koalice pro Českou republiku  9  0.15  X  

22  Národní strana  4  0.07  X  

24  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  354  6.26  X  

25  NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)  32  0.56  X  

http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=1
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=3
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=5
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=6
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=8
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=9
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=10
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=11
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=15
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=17
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=18
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=20
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=21
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=22
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=24
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=25
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12  Unie svobody-Demokratická unie  19  0.33  X  

14  Pravý Blok  12  0.21  X  
 

26  STRANA ROVNOST ŠANCÍ  5  0.08  X  

          
 

 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
konané ve dnech 2. – 3.6.2006  
Celkové výsledky hlasování 
 

Okrsky 
Voliči 

v sezn. 
Vydané 
obálky 

Vol. 
účast 
v % 

 devzdá. 
obálky 

Platné 
hlasy 

% 
plat. 
hlasů celk. zpr. V % 

14 866 14 866 100.00 8 333 305 5 372 449 64.47 5 368 495 5 348 976 99.64 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy 

celk. v % 

1  Strana zdravého rozumu  24 828  0.46  

2  České hnutí za národní jednotu  216  0.00  

3  Balbínova poetická strana  6 897  0.12  

4  Liberální reformní strana  253  0.00  

5  Právo a Spravedlnost  12 756  0.23  

6  NEZÁVISLÍ  33 030  0.61  

7  Česká pravice  395  0.00  

8  Koruna Česká (monarch.strana)  7 293  0.13  

9  Občanská demokratická strana  1 892 475  35.38  

10  Česká str.sociálně demokrat.  1 728 827  32.32  

11  SNK Evropští demokraté  111 724  2.08  

12  Unie svobody-Demokratická unie  16 457  0.30  

13  Helax-Ostrava se baví  1 375  0.02  
 

Kód Název strany 

Platné 
hlasy 

celk. v % 

14  Pravý Blok  20 382  0.38  

15  4 VIZE-www.4vize.cz  3 109  0.05  

16  Česká str.národ.socialistická  1 387  0.02  

17  Moravané  12 552  0.23  

18  Strana zelených  336 487  6.29  

19  Humanistická strana  857  0.01  

20  Komunistická str.Čech a Moravy  685 328  12.81  

21  Koalice pro Českou republiku  8 140  0.15  

22  Národní strana  9 341  0.17  

23  Folklor i Společnost  574  0.01  

24  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  386 706  7.22  

25  NEZ.DEMOKRATÉ(předs.V.Železný)  36 708  0.68  

26  STRANA ROVNOST ŠANCÍ  10 879  0.20  
 

 
 

 
 

Letem světem červen 
 

V sobotu 10. června uspořádal HC Slovan Moravská Třebová dětský den na zimním stadionu, téhož 
dne byla zahájena letní sezóna na moravskotřebovském aquaparku, 14. června rodiče a děti potěšila 
v muzeu akademie II. ZŠ (ul. Palackého) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=12
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=14
http://www.volby.cz/pls/ps2006/ps351?xjazyk=CZ&xkraj=9&xobec=578444&xstrana=26
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Červenec 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 
 
50 let Slovanu 
 

Červencový zápis si dovolím zahájit příjemnou událostí, kterou by stejně dobře bylo možné zařadit 
nejen na úvod, ale i do sekce sport nebo kultura.  Jde o oslavy 50 let TJ Slovan Moravská Třebová, 
které proběhly v areálu Slovan v sobotu 1. července 2006. 
 
U příležitosti oslav uspořádaly Kulturní služby města koncert skupiny, která   „dokázala mít 
komerčně úspěšnější revival než originál“, cituji zpravodaj. Moravskotřebovské publikum pobavila 
osmičlenná skupina Děda Mládek illegal Band, která vznikla v roce 1998. Shlédli jsme recesistickou 
show – svérázné podání skladeb Ivana Mládka. Dlužno podotknout, že se přednes skladeb podařil, 
pokud jde o mluvené slovo, skutečný Ivan Mládek je opravdu lepší. Žerty o exkrementech přijali 
diváci s rozpaky. Ale vystoupení jako takové se podařilo, diváci byly spokojeni, občas se přidali a pár 
odvážných mělo možnost vystoupit i na jevišti za doprovodu skupiny. 
Ale pozor – kulturní vystoupení byla jen část  programu.   Úvodem zástupce KV ČSTV předal 
předsedovi TJ Pavlu Charvátovi zvláštní ocenění, dále byla TJ  Slovan oceněna celá řada 
dobrovolných funkcionářů. Symbolicky oceněny byly oddíly TJ Slovanu, kterých je nyní 13. 
 
Diváky pobavilo klání mezi starou gardou a výběrem Prahy, SKP Slovan – výběr Prahy 2 : 6.  
Trochu posmutněli stolní tenisté. Avizovaní reprezentanti Ivan Karabec a Petr David (zmíněno i 
v MTZ) neměli šanci předvést své umění, cestu do Moravské Třebové překazila autonehoda krátce 
před oslavami. Podstatné jistě je, že neměla dlouhodobé následky. Divákům ukázali co umí Jarda 
Maděra, Miloš Kalandra a nejen oni a podařilo se jim zaujmout. 
 
Vydařený letní podvečer pokračoval  exhibicí moravskotřebovských kulturistů. Ti svým vystoupením 
vyprovokovali členy kapely k odhození svršků a tak evergreen Život je jen náhoda zazpívali 
„ilegálové“ jen v trenýrkách, což se setkalo s velkým ohlasem.  
 
Večer byl ukončen ohňostrojem a diskotékou.   
 
(více Moravskotřebovský zpravodaj srpen) 
 
 
Hřebečský tunel   
 
spolehlivě zaplňuje pár řádek téměř každého měsíčního záznamu letošní kroniky. Od  večera pátku 
21. července do rána 24. července 2006 bude opět zcela uzavřen, a to z důvodu montáže 
zabezpečovacího zařízení. Pokud jedu do Svitav, předem se ptám dojíždějících kolegů, jak dlouho 
bude trvat cesta, Prostě letos platí, že se zpravidla jede tunelem a někdy taky alespoň v jednom směru 
„po staré“. 
 
 
Švýcarská společnost Protechnik Consulting s.r.o. 
 
započala s výstavbou nového výrobního závodu v Moravské Třebové. Slavnostní zahájení proběhlo 
dne 26. 7. 2006. Výrobní náplní společnosti jsou především výrobky přesného strojírenství pro potřeby 
farmaceutického průmyslu a průmyslu dopravní techniky.  Městská průmyslová zóna je tak zcela 
zaplněna zahraničními i českými firmami s různými druhy výroby. Perspektivně – ve výhledu tří až 
čtyř let - by v pěti výrobních společnostech mělo najít práci více než 300 zaměstnanců. 
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Obnova zámeckých sklepů 
 
V letních měsících probíhají na zámku opět restaurátorské práce. Došlo k rekonstrukci zámeckých 
sklepů východního křídla zámku. Jsou to nejstarší prostory zámku, pozůstatky gotického hradu. 
Realizovány budou pouze práce konzervační a práce charakteru běžné údržby, která v těchto 
prostorách v podstatě neprobíhala. Právě díky tomu se tyto prostory dochovaly bez rušivých zásahů, 
jsou dokladem vývoje zámku  od jeho nejstaršího gotického období až po období klasicismu. 
Dochovány jsou prvky zajímavé i pro laického návštěvníka (ano, měla jsem možnost nahlédnout 
spolu s kolegy z městského úřadu i v průběhu rekonstrukce do sklepů…), například vápenka z období 
po r. 1840, ale hlavně část, která byla používána jako ženská a mužská věznice, ve které jsou 
uchovány nápisy, podpisy vězňů a staré okovy.  Předpokládá se alespoň částečné zpřístupnění sklepů 
veřejnosti, jistě by to byl zajímavý příspěvek k oslavám 750 výročí města v příštím roce. 
  
 
750 let Boršova 
 
Boršov letos oslavil 750 let od svého vzniku. Městské části se tak podařilo předběhnout „o fous“ 
Moravskou Třebovou, která oslavy plánuje v průběhu r. 2007. Sdružení přátel Kulturního domu 
v Boršově pozvalo na oslavu, která proběhla 29. 7. v kulturním domě, nechyběla dechovka, lidový 
vypravěč, letní zábava a následně i pouť. 
 
 

Městský úřad v červenci 
 
 
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. 
 
Městská policie  
v Moravské Třebové používá nové policejní auto značky OPL. Vůz je provozován  za přispění firmy 
SOCAR servis dealer. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města na zasedání dne 4. 7. 2006 schválila vítěze výběrového řízení  významných investičních 
akcí města: „Regenerace panelového sídliště Západní Moravská Třebová – l. ETAPA“ (Swietelsky 
stavební s.r.o., Pelhřimov) a „Rekonstrukce hlavního nádvoří zámku Moravská Třebová – osvětlení“ 
(Elektroinstalace Roland Koschata, Moravská Třebová). Rada uložila projednat starostovi závěry 
kontroly hospodaření komanditní společnosti Nemocnice Moravská Třebová, úkol souvisí 
s probíhajícím soudním sporem města a společnosti. Na zasedání 25. 7. 2006 rada města v souladu 
s možností, kterou přinesla novela občanského zákoníku, zvýšila nájemné v bytech ve vlastnictví 
města. – Na každém zasedání byly schváleny záměry a pronájmy nemovitostí v majetku města.  
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Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci červenci nezasedalo. 

 
Kultura 
 

 v červenci jako obvykle je malinko v útlumu, prázdniny znamenají i divadelní a koncertní volna, 
tradičně probíhají zvenku neviděné přípravy na důležité kulturní akce v srpnu. (Velkou kulturní a 
sportovní akcí 1. dne v měsíci je zahájen zápis z měsíce července.) 
 
Potěšila proto  akce sdružení  Wellen - výstava výtvarníků Jany Čubrdové  (keramika, obrazy) a 
Zuzany Mičkové (keramické objekty, obrazy), obě z Moravské Třebové, a Jana Paďoura (obrazy). 
Výstava byla zahájena v kapli františkánského kláštera na ulici Svitavské  23. července v 17:00 
hodin. Akce se vydařila a místo, ve kterém po dohodě s představiteli kláštera  Wellen začal 
vystavovat, se jeví jako dobře zvolené. Atmosféra kaple umění přeje. 
 
 

Sport 
 

Sportovním svátkem srpnový zápis začíná, není to ale všechno.  
 
V sobotu 15. 7. 2006 se konal na náměstí t. G. Masaryka Bikers´Day.  Akce jistě zaujala zejména 
majitele a příznivce motocyklů, kteří si vychutnali atmosféru motorů spojenou s prohlídkou 
motocyklů  a soutěží pro děti. Nechyběla vyjížďka regionem MTJ, motocyklové jezdecké soutěže a 
vystoupení kaskadérů na staré mohelnické silnici u Rehku. Ukončeno motozábavou v hájence 
v Boršově. 
 
 
Streetball Moravská Třebová 2006 
 
je akce, která se uskutečnila na hřišti u II. ZŠ Palackého 35 v Moravské Třebové 29. července 2006. 
Soutěžit mohli chlapci nad 15 let nebo smíšená družstva- ženy a chlapci nad 15 let. Nechyběly 
doprovodné soutěže, ve smečování, v hodu na koš z krokové a střední vzdálenosti… 
 

 
Červenec letem světem 
 
V průběhu měsíce července probíhaly prohlídky dvou  bytů na ulici Olomoucké, které byly určeny 
k prodeji v dražbě. – Počasí bylo po celý měsíc velmi teplé a suché, přivítali jsme skutečné léto. Rada 
Pardubického kraje schválila nařízení Pk, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 
ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.  
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Srpen 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 

 
Regenerace sídliště Západní byla zahájena 
 
l. srpna 2006 byla po posouzení a vyhodnocení nabídek zahájena tzv. regenerace sídliště Západní – 
nastanou tedy výrazné úpravy v této části města.  Přibudou parkovací místa, budou upraveny 
chodníky pro pěší – říká se, že podle skutečných potřeb obyvatel sídliště. Uvidíme. Samozřejmostí 
jsou úpravy zeleně a přidány budou nejen lavičky, ale i dětské hřiště.   

  
  
Logo města   
 
Starosta města v měsíci srpnu vyhlásil soutěž u příležitosti chystaných oslav  750 let vzniku města o 
logo města – mělo by symbolicky znázorňovat či zobrazovat město a jeho výročí, soutěž není věkově 
omezená a není předem určena požadovaná grafická technika. (Jak čas ukáže, soutěž bude náročná a 
výběr velmi těžký, jen málo návrhů přejde do tzv. užší soutěže…)   
 
 
Rekonstrukce Zámecké ulice úspěšně dokončena 
 
Investiční akce „Rekonstrukce přístupové cesty k zámku Moravská Třebová“ byla v měsíci srpnu 
úspěšně a v rekordním čase dokončena.  Práce začaly 9. května 2006  a jednalo se velmi náročnou 
investiční akci. Stavba byla totiž realizována ve staré zástavbě s množstvím inženýrských sítí, času 
bylo málo.  Zástupce firmy COLAS CZ ocenil vysokou úroveň spolupráce s městem Moravská 
Třebová. Finální zadláždění bylo ponecháno na slavnostní otevření, které proběhlo 18. srpna 2006 
nejen přestřižením pásky ale i položením posledních kostek. Statečně přiložili ruku k dílu starosta 
města a ministr Martínek. 
  
 

 Městský úřad v srpnu 
 

Už v srpnových dnech reaguje občanské informační centrum na změny, které v nejbližším období 
nastanou se zavedením tzv. e-pasů.  Nejpozději do pondělí 21. 8. 2006 si mohou občané zažádat o 
cestovní pas se strojově čitelnými údaji, tj. bez biometrických  prvků – tzn. cestovní doklad, jak ho 
dosud známe. Později už to nepůjde, ale o tom v září… 
 
Odbor majetku připravil veřejné výběrové řízení, tedy dražbu bytů v majetku města, která se konala 
v budově městského muzea v sobotu dne 5. 8. 2006. Předmětem dražby byly volné bytové jednotky na 
ul. Olomoucká 34 a Olomoucká 44. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Mimořádná rada města dne 21. 8. 2006 upřesnila usnesení, kterým pronajala nebytové prostory na 
Zámeckém nám. 6 firmě FOFRNET CONSULTING s.r.o. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města zejména schválilo rozpočtovou úpravu a návazně příspěvky zejm. neziskovým 
organizacím, poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení, prodej pozemků a odprodej volných 
bytových jednotek vítězným účastníkům dražby. Vzalo na vědomí rozbor hospodaření. 
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Kultura 
 
Úvodem pravidelného bloku „kultura“ si dovoluji poznamenat, že srpen se ukázal jako mimořádně 
úrodný měsíc. Po ospalém červenci – jedna akce za druhou. Do kroniky značím podle časového 

harmonogramu, nikoliv velikosti a významu…  
 

Sdružení výtvarníků WELEN  

pořádalo dne 10. srpna 2006 v 18.00 hod. v kapli sv. Josefa františkánského kláštera v Moravské 
Třebové vernisáž výstavy s názvem: obrazy EVY MÁLKOVSKÉ /olej - Chýnov u Tábora/ a 
TRANTÍRKOVIC KOČKY /keramika - Moravská Třebová/.Výstava trvala do 18. srpna 2006.  
Eva Málkovská vystavovala v Londýně a našich velkých městech. Maluje olejovými barvami a v 
obrazech se hlavně objevují motivy staré Prahy, jihočeské vesnice a květinových zátiší. 

 
 Filmové léto s kinematografem 

Ve dnech 12. – 14. srpna navštívil Moravskou Třebovou již potřetí v historii putovní kinematograf 
bratří Čadíků, provozující pojízdná kina po celé České republice. Letos se kinematograf chystá 
navštívit více než 35 měst. Na náměstí T.G.Masaryka bylo  umístěno velké plátno a  po tři dny byly 
promítány filmy výhradně české produkce. Potěšila  inteligentní romantická komedie podle předlohy 
Michala Viewegha s Markem Vašutem a Simonou Stašovou v titulních rolích, nazvaná Román pro 
ženy, řeznická groteska Skřítek se skvělým hereckým obsazením, kde exceluje Bolek Polívka či Eva 
Holubová a  pohádka pro celou rodinu Anděl Páně, v níž se představil např. Ivan Trojan nebo Klára 
Issová. „Loňské akce Kinematografu bratří Čadíků byly přijaty po všech stránkách neobyčejně 
příznivě. Svědčí o tom jak články v tisku, ohlasy v rádiích či televizi, tak zájem starostů měst o 
spolupráci v příští sezóně. V mnoha městech se nám podařilo navázat úzkou spolupráci s kulturními 
organizacemi, tak jako třeba v Moravské Třebové, které celý projekt podpořily doprovodnými 
programy. A je třeba říci, že o promítání pod širým nebem je mimořádný zájem,“ svěřil se majitel a 
provozovatel kinematografu Josef Čadík. Také letos kulturní služby připravily pro diváky před 
každým filmem hudební koncert. Představila se moravskotřebovská skupina Metallica revival, 
mohelnická formace Burani z New Jersey a pražská legendární kapela Psí vojáci, jejíž ústřední 
postavou je zpěvák, pianista, skladatel a textař Filip Topol. O přísun lahodného zlatavého moku se 
postaral tak jako vloni pivovar Zlatopramen. Bez potěšení je však nutno za závěr konstatovat, že 
počasí letos zklamalo, deštivé a chladné večery ovlivnily i návštěvnost jinak vydařené akce. 

 

O víkendu 18. až 20. srpna kulturní léto vrcholilo a bylo těžké si vybrat…  

 

Česko-holandské kratochvíle 

diváci uviděli v pátek 18. srpna. Zaujalo vystoupení holandské kapely SHOW BAND LIBERTÉ,  
která mimo jiné vytváří zajímavé rytmické obrazce. Holandský dudák prošel náměstím (a jak se 
později ukázalo, stal se jedním z motivů na novém CD o Moravské Třebové…). Koncertovala kapela 
LOTUS a svoje umění - ohňovou show - předvedla Sandra Bartošová. Návštěva Holanďanů se ale 
neomezila jen na páteční kulturní vystoupení. Šlo o celkovou prezentaci partnerského města 
Vlaardingen  a tak se v Moravské Třebové pohybovalo více než 150 Holanďanů. Hasičský speciál 
Volvo darovali Holanďané v plné výbavě městu a dostane jej na starosti poloprofesionální jednotka 
hasičů ve Starém městě. Prezentace byla úspěšná, více také v části sport.  

 

Moravskotřebovské kejkle a kratochvíle, 

to je tradiční  kulturní a společenská akce pozdního léta, na kterou obyvatelé města čekají. 
V letošním roce malinko pozměněný název (Moravskotřebovské namísto Zámecké) naznačuje místo 
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konání. Rekonstrukce zámeckého nádvoří koncem léta vrcholila a proto se kejkle konaly na náměstí. 
Středem města prošel průvod všech kostýmovaných účinkujících, uskutečnilo se rytířské klání a 
šermířské souboje, zpívali potulní muzikanti a hráli potulní herci. K vidění byl tanec, kouzla, 
kejklířské vystoupení, šermíři, fakírské vystoupení. Na náměstí posypaném pilinami se uskutečnil 
rytířský turnaj na koních. Vyvrcholením akce byl nesporně komponovaný ohňostroj. Trochu jsem 
litovala, že mne dovolená odvedla kus od Třebové… O to víc mne potěšilo kladné hodnocení této 
akce – kejkle se opravdu líbily a to není všední jev.        

 
Sušická pouť 

Opakuji – o víkendu bylo těžké si vybrat. Tradiční Sušická pouť se uskutečnila  také 19. a 20. srpna 
v areálu hřiště v Moravské Třebové – Sušicích. V sobotu 19. srpna od 20.00 hod. proběhla pouťová 
zábava, na které vyhrávala k tanci i poslechu kapela „PRIMÁTOR“ z České Třebové. Součástí byla 
tradičně bohatá  tombola. V neděli znamená pouť stánkový prodej a po oba dva dny atrakce, 
občerstvení a dobrá nálada. O dobrou zábavu ve svém areálu se postarali hasiči ze Sušic! 

 

IV. ročník Festu Pod Parou 2006 

Letní open-air punk-rockový festival proběhl  také ve dnech 18. – 19. srpna v Moravské Třebové        
Udánkách. Organizátoři očekávali 34 tuzemských i zahraničních kapel. Je třeba poznamenat, že se 
v letošním ročníků vloudila chyba – reproduktory otočené nesprávným směrem „oblažily“ alternativní 
hudbou kus města a to se nemělo stát. Nicméně na pohled trochu zvláštní návštěvníci festivalu se 
vesměs chovali tak, jak se má a po čase snad občané na hluk pozapomněli… 

 

Zpívání na Cimburku 

Areál zříceniny hradu Cimburk  u Městečka Trnávky  se stal v sobotu 19. srpna místem  12. ročníku 
tradiční a oblíbené akce   ZPÍVÁNÍ NA CIMBURKU. Účinkovali PROČ NE! BAND – 
Moravská Třebová,  DRUHÁ TRÁVA – Brno/ Praha,  JAKUB NOHA & spol. – Praha, JAN 
BURIAN – Praha,  FOLTÁN BAND – Praha/ Brno/ Ostrava,  MIROSLAV PALEČEK & 
MICHAEL JANÍK,  HOP – TROP – Kladno,  SAMSON a jeho parta – Praha. Zpívání tradičně 
zakončil  country bál, zahrál Proč ne band. Celou akci moderoval  JUDr. Pavel Foltán.  

 
 

Sport 
 
 

V rámci holandské prezentace  
 
ve dnech 17. – 20. srpna 2006 se setkali také vlaardingenští a moravskotřebovští sportovci.  
Nejpočetnější skupinou z více než 150 hostů byli mladí fotbalisté, kteří se zúčastnili Mezinárodního 
fotbalového turnaje mládeže v areálu TJ Slovan. Svoje síly změřili také tenisté a stolní tenisté. 
 
  
Plachtařské mistrovství ČR 
 
Skončilo po dvoutýdenním soutěžním maratónu v srpnu. Akce se zúčastnilo 39 soutěžících v klubové 
třídě a 27 ve třídě kombinované.  Mistrovství letošního roku ale poznačila tragická událost – nehoda 
a úmrtí jednoho ze soutěžících. Ve středu 16. srpna došlo k havárii větroně, při níž tragicky zahynul  
pilot, člen Aeroklubu Mladá Boleslav Aleš Hájek. Po rozsáhlé pátrací akci byl plachtař nalezen ve 
zničeném kluzáku mrtev. 
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Papírák 
 
I v srpnu pokračuje specifický cyklistický závod. Jede se  letos podeváté a jeho šestý závod se 
uskutečnil v sobotu 5. 8. 2006. 

 
 
Srpen letem světem 
 
Do Moravské Třebové míří italští turisté – alespoň tak prezentuje svoji aktivitu paní Ester Tesolin. 
Ministerstvo dopravy považuje za prioritu urychlení přípravy a realizaci rychlostní silnice R35. 
Litomyšl, Moravskou Třebovou, Poličku a Svitavy by mohla v budoucnu spojovat rozsáhlá síť  
cyklostezek – hledají se finanční zdroje Evropské unie.  
 
Počasí se v porovnání s červencovým horkým létem výrazně změnilo – vrátilo se to, na co jsme zvyklí 
a negativně ovlivnilo  zhoršené počasí zejména návštěvnost aquaparku.  
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Září 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 
 

Evropský týden mobility 
 
s tématickým zaměřením  „Chraňme klima země“ pokračoval v Moravské Třebové také v září. 
Zájemci si mohli vyzkoušet simulátor nárazu při slavnostním otevření dopravního hřiště v pátek 15. 
září od 14 hodin v areálu Autoklubu Moravská Třebová. Dům dětí a mládeže  organizoval zábavnou 
akci pro děti v sobotu 16. září.  
Od 16. září budou moci zájemci shlédnout  výstavu ekologické literatury v Městské knihovně. 
Následovat budou další akce zejména pro chodce a cyklisty, které vyvrcholí dnem bez aut 22. září 
2006.  
Poselstvím kampaně je skutečnost, že i jednoduchá rozhodnutí, která může učinit každý z nás ve 
svém každodenním životě, mohou v důsledku ovlivnit kvalitu života všech. 
 
 

Městská policie měřila řidičům tachometry 
 
Ve čtvrtek 28. 9. 2006 nabídla městská policie řidičům, kteří měli zájem, ověření přesnosti 
tachometru jejich vozu. Akce proběhla na bývalé silnici č. 35 za podnikem Rehau a to v plném 
provozu. Výsledky měření se řidiči dověděli na místě. 
 
 
Vojáci měli důvod k oslavám 
 
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové ve dnech 21. 
9. a 22. 9. oslavovala. Bylo zde tradiční setkání Československé obce legionářské, oslava setkání 
brigád východu a západu a v neposlední řadě i slavnostní slib žáků prvního ročníku. Akce byla 
zahájena ekumenickou bohoslužbou, pokračovala společenským večerem Na Písku, druhý den 
pokračoval pietním aktem u pomníku v areálu školy a následně složilo 90 žáků slib na zámeckém 
nádvoří. 
 
 

 Městský úřad v září 
 
Moravská Třebová předává zkušenosti Ukrajině 
 
V září proběhl v Holandsku speciální kurz pro ukrajinská města, která chtějí zlepšit úroveň služeb 
poskytovaných občanům. Jako příklad nejlepší praxe byla vybrána Moravská Třebová a její 
realizovaný projekt Občanské informační centrum (OIC), jež už třetím rokem funguje jako součást 
městského úřadu. Zde si  občan může ve všechny pracovní dny vyřídit řadu záležitostí, které pro 
něho úřad zajišťuje, např. žádosti o občanské průkazy a cestovní doklady, přihlášení do evidence 
obyvatel, ověřování listin a podpisů,  poplatky za odpady a psy, atd. Zároveň může získat informace 
o činnosti města a městského úřadu, o společenském, kulturním a sportovním dění ve městě.  
“Moravská Třebová byla pozvaná jako jediné město z České republiky jako přiklad nejlepší praxe, a 
to kvůli vynikající spolupráci s holandským městem Vlaardingen na projektu OIC. Vybudování 
občanského centra s využitím holandských zkušeností bylo vysoce hodnoceno ze strany holandského 
Ministerstva zahraničních věcí i VNG. V loňském roce navíc obdržela Moravská Třebová cenu 
Ministerstva vnitra ČR za nejlepší inovaci ve veřejné správě,” informoval přímo z Nizozemí 
ekonomický manažer města Moravská Třebová Miroslav Netolický. Kromě zlepšování kvality služeb 
se účastníci kurzu zaměřují také na budování informačních center. Získané zkušenosti a doporučení 
by měli v praxi uplatnit zástupci  Kyjeva, samosprávných oblastí Salgyr nebo z Krymu. “Celá akce by 
měla vyústit v  projekt, který se bude ucházet o podporu a dotaci ze strany VNG,” dodal Netolický. 
Starosta Vlaardingenu Tjerk Bruinsma se dohodl se starostou Moravské Třebové Josefem Ošťádalem, 
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že podpoří v rámci třistranného projektu ukrajinské město Romny, kde se odborníci ze všech tří měst 
pokusí vybudovat obdobné občanské centrum, jaké funguje ve Vlaardingenu a v Moravské Třebové. 
"Je pro nás velkou ctí, že byla právě Moravská Třebová se svým Občanským informačním centrem 
vybrána jako vzorový projekt,” netajil své spokojení starosta Moravské Třebové Josef Ošťádal.  
 
 
Občanské informační centrum otevře prostory pro příjem žádostí o vydání cestovních dokladů s 
biometrickými údaji 

V pátek 1.9.2006 byly otevřeny dvě nově přestavěné přepážky Občanského informačního centra na 
ulici Olomoucké, kde bude město Moravská Třebová, jako obec s rozšířenou působností, přijímat a 
zpracovávat žádosti o cestovní doklady s biometrickými prvky. Celkem budou připravena dvě 
kombinovaná pracoviště pro příjem žádostí a pořízení biometrických prvků a výdej cestovních 
dokladů, a ještě jedno pracoviště jen pro výdej cestovních dokladů.   Pro občany  to znamená některé 
změny. Například nebude možné požádat o pas kdekoliv v ČR, jako dosud, ale vždy pouze u 
příslušného pověřeného úřadu. Také počínaje měsícem září t.r. nebude možné zapsat do pasu rodiče 
dítě mladší 15 let. 

 
 

Ze zasedání rady města 
 

V měsíci září zasedala rada města třikrát (5., mimořádně 19. a 26. 9.). Jako obvykle projednala 
zejména nájmy bytů a pronájmy pozemků v majetku města, za zmínku dále stojí schválení 
zabezpečení objektu v Sušicích (opuštěná budova bývalé hospody), vyhlášení výběrového řízení na 
provozovatele Turistického informačního centra. Jakoby mimochodem vzala rada na vědomí stavební 
záměr „Novostavba polyfunkčního domu – lokalita pod křížovým vrchem“, což znamená souhlas 
s rozsáhlou stavbou na okraji výstavby běžných rodinných domků. Dále byly schváleny půjčky 
z fondu rozvoje bydlení a změny v Sociálních službách v návaznosti s novou legislativní úpravou 
(nově Domov pro seniory, v penzionech byty zvláštního určení atd.) 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem se v měsíci září nekonalo zasedání zastupitelstva města. 
 

 
Kultura 
 
Dny česko – německé kultury 
 
se uskutečnily 13. září až 19. září. Před slavnostním zahájením bylo možné shlédnout německý film 
Bílá masajka. Slavnostní zahájení proběhlo za přispění sboru Fermáta a Hřebečského tanečního 
souboru. Nechyběla vernisáž výstavy fotografií „Svitavy včera a dnes“ Josefa Čermáka. Setkání 
s přáteli byl název koncertu smíšeného pěveckého sboru Lanškroun a mužského sboru Dortmund. Vše 
v budově muzea v Moravské Třebové. 
V neděli se program odvíjel ve Svitavách, v rámci oslav 750 let města Svitavy (mše, koncerty, 
komponovaný program).  Pondělí proběhlo ve znamení soutěživého odpoledne pro děti ve středisku 
česko-německého porozumění a 19. září dny  česko – německé kultury zakončil sestřih oblíbených 
německých filmů a písniček. 
 
 
Kulturní služby dále připravily 
 
například hudebně zábavný pořad Ples v operetě, kde vystoupili nejen sólisté operety Národního 
divadla moravskoslezského v Ostravě. Diváci měli poprvé možnost shlédnout originální a dnes už 
vlastně legendární divadlo Sklep. 
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Polská výtvarnice Ewa Granowská  

zahájila výstavu svých prací v prostorách zámku v Moravské Třebové. Pořadatelem jsou Kulturní 
služby města Moravská Třebová, Středisko kultury a umění ve Wroclawi a Dolnoslezský umělecký 
festival.  

 
Dny evropského kulturního dědictví 

V sobotu 9. září 2006 ve 14 hod. byla v kapli františkánského kláštera zahájena výstava fotografií 
přihlášených do soutěže "Moravská Třebová, jak ji neznáme", tradičně spojená s vyhodnocením a 
předáním cen. Zájemci o prohlídku historické budovy radnice a výklad o jejím vývoji byli zváni k 
účasti na vlastivědném odpoledni, které proběhne rovněž v sobotu 9. září.  

 

Sport 
 

Vojta Plát vicemistrem Evropy 
 
Nadějný tenista vybojoval v září v černohorském Herceg – Novi stříbrnou medajli. V mistrovství 
v rapid šachu pro hráče do let v Malenovicích koncem září suverénně zvítězil – dosáhl na páté zlato 
z mistrovství ČR. 
 
Zátopkova desítka 2006 
 
byl závod, který proběhl 22. 9. 2006 na umělohmotné dráze atletického stadionu II. ZŠ formou 
klasického štafetového běhu.  Pedagogové z hlediska výsledků akci hodnotili jako nejkvalitnější 
ročník, Počasí sportovcům přálo.  
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Říjen 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 

 
Volby do zastupitelstva města a senátní volby 
 
byly nesporně událostí měsíce nejen v našem městě. Samozřejmě měly předehru – ne zrovna 
předvolební guláš, ale: Už v pátek 13.10. nešlo přehlédnout na náměstí akci  kandidáta na senátora 
Popelky, zpěv a moderování zajistila  Heidi Janků a nepopírám, že k radosti přítomných dětí. 
Poznámka na okraj: obrázky kandidáta Popelky nás pronásledovaly téměř všude, ale nezadařilo se – 
senátorem se stal dosavadní starosta Svitav Koukal (jeho kampaň nebyla věhlasná, ovšem vešel ve 
známost jako starosta okresního města dávno před volbami…). 
 
V pondělí 16. října přesvědčovali voliče zástupci ČSSD v parku před budovou i ve vnitřních 
prostorách muzea. 18. října 2006 se v zasedací místnosti Městského úřadu na ul. Olomoucké 
uskutečnila beseda občanů s kandidáty místní organizace KDU-ČSL.  18. 10. se setkali na náměstí 
příznivci KSČM. 19.10.2006 v době od 15.00 do 20.00 hodin se konal na nám. T. G. Masaryka 
předvolební mítink ODS.    
 
Také zastupitelstvo města v pondělí 16.10. reagovalo na blížící se volby, bylo ukončeno mini – 
rautem a  rozloučením (v pevné víře, že se někteří zastupitelé zase setkají, což se také po volbách 
podařilo). 
 
V úterý 17.10. se  vedení města skleničkou vína a krátkým proslovem v zasedací místnosti na 
Olomoucké rozloučilo  s pracovníky městského úřadu. A jak to všechno dopadlo: 
 
 
V Moravské Třebové ve volbách podruhé zvítězila ODS (z tisku) 

V komunálních volbách, které proběhly o víkendu 20. – 21. října, zvítězila už podruhé Občanská 
demokratická strana, počtem 27.54 % platných hlasů. Těsně za ní se umístila sociální demokracie, pro 
níž hlasovalo 26.29 % voličů. Obě strany tak v jednadvacetičlenném zastupitelstvu získaly po šesti 
mandátech. Čtyři křesla obsadili komunisté (17.66 % hlasů), dva mandáty křesťanští demokraté 
(10.87 % hlasů), další dvě křesla byla připravena pro Nezávislé evropské demokraty (10.04 % hlasů) 
a jeden mandát patřil Nezávislým Moravskotřebovákům (7.58 % hlasů). Volební účast v Moravské 
Třebové byla podobná jako před čtyřmi lety. K volební urnám letos přišlo 3759 voličů, což 
představuje 41.56 % všech osob, které mohou volit. O tom, kdo usedne ve vedení města zatím vedou 
politické strany jednání.  
Definitivní verdikt byl očekáván na ustavujícím zasedání zastupitelstva města začátkem listopadu. 
“Voliči už podruhé v dějinách města svým hlasováním podpořili stranu ODS, čehož si velmi vážím, 
protože tak ocenili spoustu změn k lepšímu, které se v minulém volebním období v Moravské Třebové 
uskutečnily. S kým vytvoříme koalici je prozatím předmětem jednání,“ sdělil po skončení voleb 
starosta města Josef Ošťádal (ODS). Toho preferovalo celkem 1353 voličů. Skončil tak na druhém 
místě za exministrem a poslancem Parlamentu ČR Radko Martínkem (ČSSD), jemuž dalo preferenční 
hlas 1444 voličů. „Rád bych poděkoval všem voličům, kteří dali své hlasy jak mě osobně, tak sociální 
demokracii. V této chvíli zatím nemohu říct žádné konkrétní stanovisko. Chceme vyjednávat se všemi 
politickými stranami, protože naším cílem je, aby  vedení města bylo silné a schopné,“ okomentoval 
svůj postoj k výsledku voleb Martínek a dodal. „Kdybych měl být starostou, musel bych složit 
mandát v poslanecké sněmovně a to je v této chvíli velmi málo pravděpodobné.“ 
S počtem 1232 preferenčních hlasů obsadil na volebním žebříčku třetí místo majitel a ředitel firmy 
OR-CZ Václav Mačát (ČSSD). 
Jisté zklamání zažil bývalý zastupitel a předseda TJ Slovan Pavel Charvát, jehož strana sice úspěšně 
vybojovala v zastupitelstvu dva mandáty, ale on sám, ačkoliv byl jedničkou na kandidátce strany 
Nezávislých evropských demokratů, se do zastupitelstva nedostal. Jeho stranu v zastupitelstvu bude 
reprezentovat zastupitel a veterinář Ivo Švec a soukromý podnikatel a bývalý radní Pavel 
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Brettschneider. 
Na politické scéně bude dále působit také stávající místostarostka města Marie Nechutová (SNK 
Moravskotřebováci), pro niž hlasovalo sice jen 493 voličů, přesto si vydobyla jedno křeslo v 
zastupitelstvu města. 
Nováčkem  v zastupitelstvu ovšem bude např. pedagožka a výtvarnice Hana Horská (KSČM) či její 
spolustraník a neúspěšný kandidát do senátu Miroslav Krejčí, dále ředitel ZUŠ Pavel Vaňkát 
(ODS), gynekolog Karel Machánek (ODS), policista Miloš Izák (ČSSD), učitelka Milada Horáková 
či podnikatel Zdeněk Stupka (ČSSD). 
Za KDU – ČSL si svůj post v zastupitelstvu města standardně obhájili místostarosta Josef Jílek a 
ředitel ISŠ Miloš Mička. 
Paradoxem volebního systému je, že do zastupitelstva nebyl zvolen např. podnikatel Milan König 
(ODS), kandidující až na 17. místě strany, ačkoliv počet preferenčních hlasů, které získal, přesáhl 
tisícovku. 
V zastupitelstvu města budou dále pracovat Milan Stejný, Rudolf Rada a Vítězslav Škrabal za 
ODS, Miroslav Muselík za ČSSD a Josef Odehnal či Miloš Bayer za KSČM.  
Složení Zastupitelstva města Moravská Třebová z hlediska počtu preferenčních hlasů: 
Zastupitel Strana Pref. hlasy 
   
Mgr. Radko Martínek  Česká str.sociálně demokrat. 1444 
RNDr. Josef Ošťádal  Občanská demokratická strana 1353 
Ing. Václav Mačát  Česká str.sociálně demokrat. 1232 
JUDr. Miloš Izák  Česká str.sociálně demokrat. 1217 
Mgr. Miroslav Muselík  Česká str.sociálně demokrat. 1041 
MUDr. Karel Machánek  Občanská demokratická strana 1035 
Mgr. Pavel Vaňkát  Občanská demokratická strana 986 
Ing. Rudolf Rada  Občanská demokratická strana 977 
Vítězslav Škrabal  Občanská demokratická strana 956 
Zdeněk Stupka  Česká str.sociálně demokrat. 945 
Milan Stejný  Občanská demokratická strana 935 
Milada Horáková  Česká str.sociálně demokrat. 908 
Ing. Miloš Mička  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 752 
Josef Odehnal  Komunistická str.Čech a Moravy 751 
PaedDr. Hana Horská  Komunistická str.Čech a Moravy 716 
Miloš Beyer  Komunistická str.Čech a Moravy 701 
Ing. Miroslav Krejčí  Komunistická str.Čech a Moravy 688 
Ing. Josef Jílek  Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 645 
MVDr. Ivo Švec  SNK Evropští demokraté 626 
Ing. Pavel Brettschneider  SNK Evropští demokraté 594 
Ing. Marie Nechutová  SNK Moravskotřebováci 493 

 

V říjnu už bylo možné tušit, že 6 křesel ODS a 6 křesel ČSSD může znamenat patovou situaci a 
složitá jednání o sestavní rady města i postu starosty. A nebylo to snadné… 
  
  
 Dny zdraví v Moravské Třebové 

 

Také v našem městě proběhla  říjnová kampaň všech zdravých měst, s cílem upozornit na důležitost 
péče o zdraví. V rámci této kampaně se opět osvědčila spolupráce se střední Integrovanou školou M. 
Třebová, která využila jeden z říjnových pátků k předvedení zdravé výživy. Na programu Dne 
zdravé výživy byly ukázky práce žáků při vyřezávání ovoce a zeleniny, dále ochutnávka 
zeleninových salátů a chuťovek. Drobné ochutnávky vyrobili studenti, kteří se svými dobrotami 
předávali návštěvníkům akce také informace na téma My, drogy a Evropa od Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR.  

Stejná pojišťovna spolu s městem M. Třebová v rámci projektu Zdravé město poskytla také další 
odměny do výtvarné soutěže horolezeckého oddílu. Hodnotila se nejlepší výtvarná díla dětí 



Kronika města Moravské Třebové                                                                                                                                                       2006 

 

32 

z místních, ale i okolních škol. V souboru cen děti získaly poučné knížky a batohy a podobné 
praktické dárky.  

Nejen pro zahradníky proběhla každoroční soutěž s názvem Rozkvetlé město, při které byli odměněni 
majitelé deseti nejkrásnějších předzahrádek, balkónů a nezapomněli jsme také na rozkvetlá okna 
v bytech. Hodnotné ceny získané od našeho města a květinářství paní Weinlichové získali soutěžící 
při zahájení každoroční výstavy ovoce a zeleniny, pořádané místním Českým zahrádkářským svazem.  

Pro pobyt na čerstvém vzduchu a milovníky pejsků zorganizoval Dům dětí a mládeže M. Třebová 
Pejskiádu, při které zejména děti, ale i dospělí překonávali různé překážky na čas, také se soutěžilo 
„O nejkrásnějšího psa“. Součástí akce nechyběla ani ukázka místních kynologů z výcviku psů ve 
sportovní kynologii a z agility. Zpestřením pro diváky byl i tanec se psem za doprovodu hudby 
v podání členů Agility klubu při DDM. 

Za užitečné spolupráce ředitelky Oblastní charity a ředitelky Speciální školy, zástupců Komunitního 
plánování sociálních služeb a projektu Zdravé město M. Třebová vznikl na začátku letošního roku 
projekt Stacionář, který pomůže mladým lidem s kombinovaným zdravotním postižením po ukončení 
povinné školní docházky snáz najít vhodné zaměstnání. Zrovna v měsíci říjnu došlo k slavnostnímu 
otevření budovy určené pro denního stacionáře a zahájení provozu.  

Na některých základních a místních středních školách proběhly velmi zajímavé a zdravě motivující 
přednášky pro mládež, na téma drogy. Dále Agentura Arnika nabízí občanům Moravské Třebové 
každý pátek rehabilitační plavání spojené s vhodnými cviky, mohou se zúčastňovat i neplavci. Nově 
je každé pondělí rehabilitační cvičení pod odborným vedením, obojí pro všechny věkové kategorie. Na 
jógové cvičení pod vedením V. Žáčka můžete chodit každý čtvrtek.  

V Městské knihovně Ladislava z Boskovic proběhla prodejní výstava knih z dětského 
nakladatelství. Akce je zajímavá také pro postupný návrat našich dětí od televize a počítače ke 
knížkám.  

(zdroj: článek koordinátory Zdravého města MT) 
 
 
„Domeček“ 
 

Ve čtvrtek 19. října 2006 byl slavnostně otevřen denní stacionář Domeček pro mentálně a zdravotně 
postižené. Projekt zaštiťuje Charita za spolupráce s městem, první kroky k realizaci myšlenky (a 
získání finančních prostředků z dotace) začaly před několika měsíci. Slavnostní otevření bylo 
zahájeno slavnostní mší svatou v 8.00 hodin ve františkánském klášteře a poté pokračovalo v 9.00 
hodin v prostorách stacionáře na Svitavské ulici, č. 44 (bývalá ZŠ Pobočka) v Moravské Třebové za 
účasti představitelů Charity, církve i města. 

 

Okresní výstava ovoce a zeleniny 

ČZS ZO v Moravské Třebové a Územní rada ČZS ve Svitavách ve spolupráci s Muzeem a 
Kulturními službami města Moravská Třebová - komisí "Zdravé město" pozvali zájemce na tradiční  
Okresní výstavu ovoce a zeleniny s vyhodnocením soutěže "ROZKVETLÉ MĚSTO", a to ve dnech 
14. a 15. října 2006 od 9.00 do 17.00 hod. v Městském muzeu. V sobotu od 15.00 hod. výstavu 
oživila vazba květin a v neděli od 9.30 hod. přednáška prof. Řezníčka CSc.,  spojená  s pomologickou 
poradnou. Výstava pokračovala až do pondělí 16. října 2006 od 9.00 do 13.00 hod. 

   

Den s Lesy České republiky 

Lesy České republiky, sp. Lesní Správa Svitavy připravila pro všechny přátele a příznivce lesa 7. 
října 2006 den plný zábavy, her a soutěží. Program se uskutečnil od  9.00 hodin  u lovecké chaty v 
Boršově u Moravské Třebové. Součástí programu bylo  vystoupení šermířské skupiny SCANDALIA, 
představení Divadelní společnosti Koňmo "Jak šlo vejce na vandr". Zájemci si mohli projít 
přírodovědnou stezku "Po stopách loupeživého rytíře Boreše" nebo shlédnout ukázky sokolnictví, 
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sochání motorovou pilou, lesní techniky, loveckých fanfár nebo jízdu na raftu na rybníce. V záloze 
pro případ špatného počasí byly i prostory  v kulturním domě v Boršově. 

 

 Městský úřad v říjnu 
 
Další krok v zavádění moderních metod řízení kvality na Městském úřadě Moravská Třebová 

Po zapojení do projektu CAF v roce 2005 se město Moravská Třebová zapojilo do Benchmarkingové 
iniciativy 2005, která je založená na dobrovolné spolupráci měst a jejím základním posláním je 
vzájemné porovnávání se v oblastech výkonu přenesené a samostatné působnosti. Do tohoto projektu 
je současné době zapojeno více jak 80 měst České republiky, rozdělených do 11 pracovních skupin. Co 
je vlastně podstatou benchmarkingu ? Je to zlepšování učením se od druhých. Je to technika trvalého 
zlepšování, které porovnává a analyzuje procesy/služby za účelem zjistit nejlepší postupy, s nimiž 
pak organizace soutěží a aplikuje je na vlastní procesy.  

Opakovaným porovnáváním a analýzou reorganizovaných resp. optimalizovaných procesů zjistíme, 
zda došlo ke zlepšení výkonnosti, efektivity a kvality poskytovaných služeb. 
Naše zapojení znamená, že poskytneme do společné databáze i svoje údaje a budeme se moci 
porovnávat s ostatními. V současné době je srovnávání prováděno v celkem 57 agendách, a to 
především na úseku přenesené působnosti. Moravská Třebová je zapojena ve skupině, jejímiž dalšími 
členy jsou Bílovec, Frýdek-Místek, Lysá nad Labem, Mohelnice, Pohořelice, Slaný a Šlapanice. 
Součástí aktivity jsou pravidelná setkání zástupců účastníků. Pracovní schůzka, která byla 
plánována  v Moravské Třebové dne  7.12.2006, se ovšem z důvodu nemoci uskuteční až v r. 2007. 

 
 

Ze zasedání rady města 
 

Jediným bodem jednání RM dne 11. 10. 2006 bylo schválení použití znaku města na předvolebním 
programu ODS. (Pořádek musí být, a to platí  i pro starostu města, který je čelným představitelem 
ODS.) Rada 16. 10. schválila další prodloužení užívání (bezplatně) prostor v muzeu pro Společnost 
Česko-německého porozumění W. Hensela. Bylo schváleno (v očekávání zásadních změn daných 
novou legislativou od 1.1.2007) navýšení pracovníků o 1 na soc. odboru. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo 16. 10. schválilo například poskytnutí půjček z FRB, rozpočtové úpravy, rozdělení 
podpory z programu regenerace. Projednalo obvyklé prodeje pozemků z majetku města. A bez 
problémů byla schválena koncepce kultury, předložená ředitelkou kulturních služeb. 
 

 
Kultura 
 
Kromě obvyklých filmových představení nabídly v měsíci říjnu Kulturní služby města koncert Jakuba 
Smolíka s kapelou (avizováno v Moravskotřebovském zpravodaji v říjnu jako vyprodáno!). 
 
Klub Duku Duku uvedl koncert rockové kapely Už jsme doma. V Boršově se zájemci sešli na 
posezení s cimbálovou Ječmínek . 
 
Kruh přátel hudby  uvedl zahajovací koncert sezóny 2006 – 2007 v koncertním sále ZUŠ na zámku, 
účinkovali brněnští umělci.  
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Sport 
 
Hokejový oddíl Slovan Moravská Třebová pořádá kurz bruslení 
 
 Hokejový klub pořádal v říjnu kurz bruslení. Probíhal každý víkend od října do prosince a byl určen 
dětem od 4 do 10 let. Konal se na zimním stadionu vždy v neděli  od 15:00 hodin, a to 10 lekcí po 50 
minutách, 1x  týdně,  kurz povedou odborní trenéři, kurzovné činí 200,- Kč.  Bruslení bylo 
avizováno jako  vhodné i pro alergiky, astmatiky a děti s dýchacími potížemi. 
 
 
Moravskotřebovský kolotoč hvězd mládeže i dospělých 

Cyklistický klub Slovan Moravská Třebová pořádal v sobotu 21. října 2006 cyklistické kritérium 
Moravskotřebovský kolotoč hvězd mládeže i dospělých. Začátek prezentace byl od 15.00 hod. na 
ulici 9.května, sStart mládežnických kategorií  v 15.30 hod., start hlavního závodu  v 16.00 hod.. 
Závod probíhal na ulicích 9. května, Sluneční, Zahradnická, Karla Čapka, Bezručova, Piaristická a 
v době konání závodu byly ulice pro automobilovou dopravu uzavřeny.  

 

Region 
 
Biskupické kaléšek 
 
V sobotu 7. října 2006 se v Biskupicích již poosmé setkali zájemci  nejen na ochutnávce slivovice ve 
dvou místních pálenicích, ale i při dobrém jídle, zábavě a kulturním vyžití. Toto dění je spojeno s již 
pátým ročníkem závodu na historických kolech. Velocipedisté zvládli letos závod na trati dlouhé 
1020 metrů, kromě samotného závodu se příznivci historických kol představili také v jízdě elegance. 
Samozřejmostí akce byla tradiční  dražba vítězných vzorků slivovice ve prospěch dětského domova v 
Moravské Třebové.  
 
Říjen letem světem 
 
V měsíci říjnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového externího provozovatele Turistického 
informačního centra v Moravské Třebové.  
 
 Bylo zahájeno bruslení pro veřejnost.  
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Listopad 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 

Starosta Ošťádal Třebovou udržel 

A nebylo to lehké. Úvodem cituji z tisku (Zdroj: Regionální mutace, Mladá fronta DNES - 
pardubický kraj, 8.11.): 

Nakonec se v Moravské Třebové starosta měnit nebude. Svou pozici totiž přece jen uhájil Josef 
Ošťádal z ODS. „Starostou byl na prvním zasedání nového zastupitelstva zvolen Josef Ošťádal. 
Uvolněným místostarostou bude Miloš Izák a neuvolněným Václav Mačát, oba z ČSSD,“ 
informoval tajemník radnice Stanislav Zemánek. Ve městě se tedy politici na konec domluvili na 
velké koalici ODS a ČSSD. V jednu chvíli to ale vypadlo, že křeslo starosty obsadí lidovec Miloš 
Mička, a to i přesto, že ODS volby vyhrála. „Celý minulý týden jsme vedli intenzivní debaty s ČSSD. 
Domluva se nerodila lehce, ale jsem rád, že vznikla. Společně můžeme městu hodně pomoci,“ 
pochvaloval si výsledek jednání staronový starosta. Ošťádal vedle sociálních demokratů musel také 
přesvědčit stranické kolegy. Ti původně nároky ČSSD odmítali a velkou koalici nechtěli. „Byl problém 
domluvit se s členy strany,“ připustil Ošťádal. Nakonec se mu to však povedlo. „Hlasování bylo 
předjednáno. Pro složení rady města zvedla ruku velká většina zastupitelů,“ dodal starosta 
Moravské Třebové. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová 6.11. byl 
zvolen starosta, dva místostarostové a další členové rady města. Po tajné volbě starosty s počtem 15 
platných hlasů z celkových 21 hlasů, usedl do křesla starosty na další volební období Josef Ošťádal. 
Na post dvou nových místostarostů zastupitelé zvolili: uvolněného Miloše Izáka z ČSSD, a nově, 
neuvolněného Václava Mačáta z ČSSD. Rada města je prozatím složena ze členů stran ODS a 
ČSSD. Poslední člen rady města bude zvolen na dalším řádném zasedání zastupitelstva města, které 
se bude konat 11. prosince 2006. V sedmičlenné radě budou zasedat dva členové ODS (Stejný Milan, 
Rada Rudolf) a jeden člen ČSSD (Stupka Zdeněk), poslední člen bude zvolen dodatečně. Všichni byli 
zvoleni tajnou volbou. 

Poznámka kronikáře: ustavující zasedání bylo v sále ZUŠ na zámku hojně navštíveno a byla to akce 
divácky vděčná. Svůj názor na koaliční jednání (a netradičně první a posléze druhou koaliční 
dohodu) vyjádřil Ing. Mička a věru nebyla to pochvalná slova. Konec dobrý – všechno dobré, voliči 
přijali skutečnost, že v čele radnice budou stát představitelé stran, které získaly nejvíce hlasů. 
Skutečnost, že nebyl navržen sedmý člen rady, prošla téměř bez povšimnutí, a jak se posléze ukázalo, 
tento malý nedostatek se opravdu doladil na nejbližším zasedání zastupitelstva města. 

 

Renesanční perla Moravské Třebové, nebude již zahalena tmou (MF dnes, 10.11.2006) 

„Pryč jsou ty doby, kdy dominanta Moravské Třebové, moravskotřebovský zámek, se pravidelně 
každý den halil do tmy. Dnes 29. listopadu 2006 od 16. 00 hodin se poprvé rozzáří v plné své kráse. 
„Je to poslední tečka akce rekonstrukce zámeckého nádvoří, bylo zde provedeno osvětlení zámku a 
zámeckého nádvoří, které bylo dokončeno k 30. listopadu letošního roku,“ říká Eva Štěpařová z 
odboru investičního a regionálního rozvoje. A dodává „Osvětlena bude jednak plocha hlavního 
nádvoří za severním vstupem do nádvoří pro umožnění pořádání kulturních a společenských akcí, ale 
hlavně dojde k nasvícení dominanty našeho města tj. renesančního zámku.“  Zámek bude osvětlen z 
jižní strany a bude viditelný vč. arkádové věže v nočních hodinách ze silnice  I/35. Celkový náklad 
osvětlení činí 706.570,- Kč.  

V tomto nákladu jsou zahrnuty práce a dodávky na elektro přípojce, kabelových rozvodech  
na střechy zámku, po nádvoří a od nádvoří až pod jihozápadní trakt zámku, osazení rozvaděčů, 
osazení svítidel na střechách východního a západního křídla, zemních svítidel pro osvětlení věže a 
zámecké kašny a svítidel pro osvětlení jihozápadního traktu. Celá rekonstrukce hlavního zámeckého 
nádvoří vč. zadláždění byla zrealizována za 50% podpory Regionálního programu podpory rozvoje 
hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů z Ministerstva pro místní rozvoj a stála vč. 
osvětlení celkem 3,200.000,- Kč.“ 
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 Městský úřad v listopadu 
 

Odbor sociálních věcí se usilovně připravuje na zásadní změny, které v sociální oblasti nastanou od 
příštího roku. Co všechno nový zákon přinese – uvidíme. Protože se jedná o dost zásadní změny, 
dovoluji si použít z internetových stránek města 
 
 Informace pro občany: Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje osoby, které ke dni 31. 12. 
2006 pečují o osobu částečně bezmocnou starší 80 let, že účast osoby na důchodovém pojištění podle § 
5 odst. 1 písm. s) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, z titulu péče o osobu částečně 
bezmocnou starší 80 let přichází v úvahu pouze do 31. 12. 2006. Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti 
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách. Změny, které tyto zákony přinášejí se 
dotknou i právní úpravy důchodového pojištění. Od tohoto data přestává být pojem „bezmocnost“ 
součástí českého právního řádu a pro ekvivalentní situace je nahrazen pojmem „závislost“, ve smyslu 
ust. § 8 zákona č. 108/2006 Sb. Zákon rozděluje závislost podle míry její intenzity do 4 stupňů. 
Podle ustanovení § 120 odst. 2 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., se osoby, kterým ke dni 1. 1. 2007 
náleželo zvýšení důchodu pro částečnou bezmocnost považují od tohoto data za osoby závislé na 
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost). Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona 
č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb., jsou účastny důchodového pojištění pouze osoby 
pečující osobně o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo 
ve stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Osoby, které pečují o osoby, jejichž 
nepříznivý zdravotní stav svojí závažností nedosahuje stupně závislosti II, nejsou od 1. 1. 2007 
účastny důchodového pojištění. Osobám pečujícím ke dni 31. 12. 2006 o částečně bezmocnou osobu 
starší 80 let lze doporučit, aby navázaly kontakt s okresní správou sociálního zabezpečení příslušnou 
podle místa jejich bydliště, kde jim budou poskytnuty podrobnější informace týkající se dopadů 
neúčasti na pojištění na jejich budoucí důchodové nároky, případně jim bude nabídnuta možnost 
podání přihlášky k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění podle § 6 odst. 2 zákona č. 
155/1995 Sb. Zároveň s nimi bude vyřešena i otázka možného vydání rozhodnutí o době a rozsahu 
péče o částečně bezmocnou osobu starší 80 let pro období do 31. 12. 2006. 
 
Odbor majetku města připravuje veřejnou dražbu volných bytových jednotek z majetku města. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města zasedala dne 14. 11. 2006 a hlavním předmětem jednání byly prodeje pronájmy bytů a 
pozemků v majetku města a také záměr odprodeje volných bytových jednotek formou výběrového 
řízení. 
   

 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Ustavující zastupitelstvo města (program jednání viz výše) se konalo 6. 11. 2006. Zajímavým bodem 
jednání dne 20. 11. 2006 bylo vzdání se předkupního práva městem na část pozemku v průmyslové 
zóně, tak, aby stávající majitel mohl bez průtahů uskutečnit prodej dalšímu zájemci o vybudování 
závodu. 
 

 
Kultura 
 

V listopadu, ve čtvrtek 2. a v pátek 3. 11. se v Moravské Třebové uskutečnil 1. ročník soutěžní 
přehlídky malých jevištních forem nazvaný Kukátko. Festival respektuje divadelní zaměření a je 
koncipován jako soutěžní přehlídka divadel malých jevištních forem. Přehlídka je dvoudenní a 
v prvním ročníku odstartovala krajskou přehlídkou divadel žáků praktických a základní speciálních 
škol Pardubického kraje. Druhý den  patřil regionální přehlídce divadélek základních a uměleckých 
škol. Na děti čekaly zajímavé a sladké odměny.  
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Vyvrcholením festivalu bylo benefiční vystoupení Bílého divadla z Ostravy v pátek 3.listopadu od 
19.30 hod., s představením Ty, který lyžuješ, v němž excelují nazí lyžaři. Festival se uskutečnil  v 
budově muzea a pořádaly ho Kulturní služby ve spolupráci se Speciální školou v Moravské Třebové.  

Poznámka kronikáře: Kukátku držím palce, ale nepovažuji je (ač i tak bylo ředitelkou kulturních 
služeb prezentováno) za plnohodnotnou náhradu divadla jednoho herce a jednoaktových her Štronzo. 
Štronzo skončilo 10. ročníkem v roce 2005. 

 
 

Sport 
 

 Horolezci v Moravské Třebové slaví 30 let 

V letošním roce oslavil Horolezecký oddíl Moravská Třebová 30 let od svého založení. V rámci oslav 
tohoto jubilea byla pro žáky II. stupně základních škol a speciální školy vyhlášena v měsíci říjnu 
výtvarná soutěž  na téma Horolezectví. Oznámení výsledků proběhlo 11. listopadu 2006 od 14.30 - 
15.00 hod. v rámci výstavy v budově muzea. Na výstavě byly prezentovány fotografie, vybavení 
potřebné pro lezení a nejúspěšnější výtvarné práce. Aktivní sportovci a zájemci měli možnost  
vyzkoušet si lezení na umělé stěně v tělocvičně II. ZŠ, a to v pátek 10. listopadu 2006 od 18.00 do 
20.00 hod.(vstup zdarma). K výročí byl vydán Almanach 1976 – 2006. 

 

Region 
  
Několik slov k povolebnímu uspořádání v regionu (z tisku, MF dnes…) 
 

Povolební vyjednávání ve městech vyšlo nejlépe ODS. Pardubice - ODS oslavila další vítězství. 
Nejenže vyhrála ve většině měst volby, ale zvládla i povolební vyjednávání. Strana díky tomu nejen 
obhájila všechny své dosavadní radnice, ale získala mnoho jiných. „Kladl jsem na vyjednávání velký 
důraz. Osobně jsem mluvil se všemi kandidáty na starostu a říkal jsem jim, že daleko důležitější než 
vyhrát volby je domluvit se na koalici,“ řekl předseda krajské organizace ODS, hejtman Michal 
Rabas. Třeba v Moravské Třebové a Lanškrouně to do poslední chvíle vypadalo, že ODS radnice 
neobhájí. Přesto v obou městech nakonec zastupitelé zvolili právě nominovaného občanského 
demokrata. „Nic jsem domluveného dopředu neměl. Hlasovali jsme takzvaně na divoko. Přesto jsme 
nakonec uspěli,“ řekl těsně po svém zvolení starosta Lanškrouna Martin Košťál z ODS. Jeho kolega 
Josef Ošťádal musel ale v Moravské Třebové pro své znovuzvolení vynaložit velké úsilí. „Hned po 
volbách jsem chtěl velkou koalici ČSSD, ale straničtí kolegové na to nechtěli přistoupit. Po složitých 
a dlouhých jednáních jsme se však nakonec domluvili,“ řekl staronový starosta Moravské Třebové. 
„Výsledky jednání v obou městech mne velmi potěšily. Jako další města, která mně udělala velkou 
radost, bych zmínil Litomyšl a Holice,“ dodal Rabas. Vítězství v Holicích chutná členům ODS 
obzvláště sladce. Z čela radnice totiž vypudili starostu Ladislava Effenberka z ČSSD. „Obhájit 
pozice v Holicích je pro nás jednou z priorit v komunálních volbách,“ tvrdil přitom šéf krajské ČSSD 
Miroslav Váňa. Nepovedlo se to. „Dostal jsem sice nejvíce preferenčních hlasů ve městě, ale to na 
vítězství nestačilo. Chyběli nám kvalitní lidé na kandidátce a také nám ublížila mediální kampaň 
proti straně. Jsem zklamaný,“ hledal příčiny porážky bývalý starosta Holic. V Litomyšli zase ODS 
nahradila ve vedení radnice KDU-ČSL. „Myslel jsem, že volby nevyhrajeme,“ netajil své překvapení 
po volbách nový starosta Litomyšle Michal Kortyš z ODS.  

 
Listopad letem světem 
  
Marně čekáme na sníh a zimu.  Největší radost z toho mají stavaři. Dokončuje se například 
rekonstrukce  fasády na Latinské  škole a rekonstrukce hradebních zdí. 
  

 

 

http://www.mtrebova.cz/node/1224
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Prosinec 2006 
 
 
 

Události ve městě 
 

Město má schválenu novou vyhlášku o odpadech, 
 
která je v souladu se schváleným plánem odpadového hospodářství původce odpadů města Moravská 
Třebová. Přiznejme, že pro občany tento poměrně složitý (a na podruhé schválený) předpis nepřináší 
revoluční změny – upřesňuje však povinnosti občanů i některé vítané služby například technických 
služeb v této oblasti. Poznámka kronikáře: těžko si umíme představit běžný život bez sběrného 
dvora, a ten tu není dlouho… 
 
 
Ježíšek dětem 

Dům dětí a mládeže Moravská Třebová ve spolupráci s hlavním sponzorem akce, firmou 
EuroSystems, a.s. uspořádal veřejnou akci JEŽÍŠEK DĚTEM v pátek 22. prosince 2006 od 16.00 
hodin v hale radnice na náměstí T. G. Masaryka pod vánočním stromkem. Program: vyzvednutí 
orazítkovaných vánočních dopisů se slosovatelným lístkem do tomboly, vánoční tombola s drobnými 
dárky pro účastníky Ježíškovské pošty zdarma, pro ostatní 5,- Kč.  

 

Sedmý radní 

byl zvolen na zasedání zastupitelstva  11. 12. 2006 – je jím staronový radní Ing. Pavel 
Brettschneider. 

 

Městský úřad v prosinci 
 
Nová služba pro občany v OIC 

Od 1. 12. 2006 byla občanům, kteří si zažádali o občanský průkaz nebo cestovní doklad,   nabídnuta 
nová služba, možnost zaslání oznámení k vyzvednutí vyhotoveného dokladu zprávou SMS nebo 
elektronickou poštou. 

 

Průzkumy spokojenosti  s poskytovanými službami na městském úřadě 

byly vyhodnoceny. Osloveni byli občasné, zastupitelé i starostové okolních obcí. Hodnotilo se 
známkou 1 – 5 jako ve škole a pohledem na tabulku uveřejněnou v Moravskotřebovském zpravodaji 
(leden 2007) zjišťuji, že nejčastější známkou byla asi tak 1 – 2. Smyslem však není „známkování“, ale 
další práce se získanými informacemi.  

 

Příprava oslav 750tého výročí založení města je v plném proudu. 

 

Ze zasedání rady města 
 

Rada města 4. 12. 2006 zejména projednala složení jednotlivých komisí rady města a navrhla 
zástupce do školských rad. Dále předjednala důležité body jednání zastupitelstva. 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo 11. 12. 2006 schválilo rozpočtové provizorium pro období leden – březen 2007, 
poplatek za odvoz odpadu za rok 2007 (v nezměněné výši) a termíny zasedání zastupitelstva. Kromě 
obvyklých prodejů také projednalo změny č. IV. územního plánu a přijalo příslušná usnesení v této 
věci. Zvolen byl sedmý radní, viz výše. 
  

 
Kultura 
 
Mikulášský jarmark  

Tradiční Mikulášský jarmark se uskutečnil v budově muzea v sobotu 2. prosince 2006 v Moravské 
Třebové. Jarmark má jednu nespornou výhodu, a to že se celý odehrává pod střechou. Za dětmi 
tradičně přišel  osobně Čert s Mikulášem, byly pro ně připraveny hrané i filmové pohádky, dospělí si 
mohli zakoupit milé pozornosti s vánoční tématikou a občerstvit se svářáčkem nebo vánočním 
punčem. Nechyběl  Mikulášský karneval s oblíbeným rejem masek a dětskou diskotékou. 

Vánoční večer plný pohádek 

připravila Základní umělecká škola Moravská Třebová Vás srdečně zve na středu 20. prosince 2006 
v koncertním sále ZUŠ na zámku. Na programu byly nejkrásnější melodie z vánočních pohádek – 
bylo „nabito“ a zazněl požadavek opakovat i po vánocích… 

Benefiční koncert mladých talentů 

připravil Kruh přátel hudby při KS města Moravská Třebová uvede ve spolupráci se ZUŠ, v neděli 
17. prosince 2006 v  malém sále ZUŠ na zámku. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován 
stacionáři postižených dětí "DOMEČEK". 

Extra vánoční koncert 

Po loňském úspěchu vánočního koncertu kapel Proč ne band a Jevíčský bigband nabídla 
moravskotřebovská kapela 15. prosince 2006 druhý vánoční koncert, na němž úspěšně hostovala 
folková skupina Proč ne z Hradce Králové. Koncert se uskutečnil ve dvoraně muzea. 

  

Sport 

 
Sportovní rok 2006 
 
Fotbalisté nepropadli, dorostenci a žáci postoupili mezi krajskou elitu. Dospělí fotbalisté vyměnili 
trenéra, hokejistům po úspěchu v sezóně (2. místo) zůstal. 
 
Výraznými talenty se ukazují být Vojtěch plát (šachista), Klára Mačátová (plavkyně), Kateřina 
Klímová (atletická mistryně  ČR ve vrhu koulí), Leoš KÖNIG (cyklista, účastník MS), Martin Berka 
(triatlon, mistr Pardubického kraje 2006) 
 
Úspěchy zaznamenali volejbalistky, kulturisté – mistrem ČR se stal Petr Havlík.  
 
Na výsluní se drží sportovci roku 2005 Bedřiška Schneiderová (neotřesitelná pozice v ženském 
pelotonu) a horolezec Roman Langer. 
 
Na závěr poznámka o činnosti Klubu českých turistů – ač kronikou v roce 2006 opomíjená, aktivita 
je skvělá. O programu KČT pravidelně informuje na stránkách MTZ i na svých vývěskách a trvalá 
činnost zaslouží obdiv. 
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Stolní tenisté bilancují uplynulý rok na stránkách MTZ v lednu 2007 – za zmínku mimo sportovní 
výkony jistě stojí skutečnost, že počínaje prosincem 2006 hrají v novém, byla ukončena akce 
přístavba a rekonstrukce herny stolního tenisu. 
 
 
 

Prosinec letem světem 
 
Školy nabídly den otevřených dveří. - Byl zahájen další ročník Moravskotřebovské univerzity třetího 
věku.  Počasí je podzimní, teploty rekordně vysoké. Cestou do Pardubic můžeme vidět rozkvetlý zlatý 
déšť (15.12.) a sedmikrásky na trávnících jsou běžné. 

 
Patřilo by se ukončit rok několika řádky o silvestrovských oslavách a ohňostroji – ale protože ten 
zasáhl časově už rok příští a celé oslavy byly zahájením oslav 750. výročí v roce 2007, ponecháme 
zmínku a oslavách pro leden příštího roku.  
 
 
 
 
 
 
 

 


