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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2020

Na budově  radnice  se  v  dubnu  rozsvítilo  „SRDCE PRO HRDINY”.  V  roce  2020  bylo
symbolem společné víry, že společně zvládneme, co přinese rok, poznačený koronavirem.
A rok 2020 jsme zvládli!
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K 1. 1. 2020 bylo v Moravské Třebové evidováno  9 955 občanů s trvalým
pobytem a  150 cizinců. Celkově byl tedy uváděn  počet obyvatel města ve
výši  10 105.

Opakované představení kronikářky:  

Kroniku  města  vedu z  pověření  rady města  od roku 2006.  Usnesením rady města  č.
2456/090506 ze dne 9. května 2006 jsem byla jako Jana Blahová jmenována kronikářkou
města  s  účinností  od  1.  ledna  2006.  (Od  června  roku  2013  používám  jméno  Jana
Zemánková.) Narodila jsem v roce 1958 v Brně, kde jsem také vystudovala právnickou
fakultu University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita). Do Moravské
Třebové  jsem  se  přistěhovala  s  rodinou  v  roce  1994.  Téhož  roku  jsem  se  stala
zaměstnankyní  města  zařazenou  do  Městského  úřadu  Moravská  Třebové,  kde  jsem
pracovala do odchodu do důchodu v květnu roku 2019.

……………………………
JUDr. Jana Zemánková, kronikářka města Moravská Třebová

Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2020 vzala na vědomí rada města na
zasedání  dne  ……………usnesením č.  ………………...a  v  souladu  s  usnesením  rady
téhož  dne  č.  ………………………..  starosta  města  podpisem  vydává  souhlas  obce  s
obsahem zápisu:

 …………………………….
 Ing. Miloš Mička, starosta města

Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména:
- z osobních a profesních zkušeností a poznatků autorky
- z jednání rady města a ze zasedání zastupitelstva města
- z  radničního  měsíčníku  Moravskotřebovský  zpravodaj  a  internetových

stránek a Facebooku města Moravská Třebová (zejména články mluvčího
města Mgr. Václava Dokoupila)

- z regionálních periodik jako např. Svitavský deník
- z celostátních deníků např. Mladá fronta DNES aj.
- z plakátů a oznámení.

Dobové  plakáty,  pozvánky,  oznámení,  místní  periodika,  usnesení  zastupitelstva  a
autentické  fotografie  zůstávají  samostatnou  a  plnohodnotnou  přílohou  pamětní  knihy
města (v části vázané i volně ložené).

Kronika roku 2020 obsahuje 2 části TÉMA (starostové a koronavirus) a JAK ŠEL 
ČAS (leden až prosinec 2020)
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Téma kroniky roku 2020 -  STAROSTOVÉ 

Do vestibulu radnice byla v létě roku 2019 nově umístěna pamětní deska  s nadpisem
Starostové města Moravská Třebová. Údaje byly průběžně aktualizovány. 
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Potěšilo mě to – vážím si všech starostů, není snadné být prvním mužem ve městě. Měla
jsem tu čest alespoň krátce spolupracovat s každým z nich od léta roku 1994. V roce 2020
se stala věc nevídaná, starosta byl před uplynutím volebního období odvolán. Pro mne to
byla  příležitost  zamyslet  se  nad  uplynulými  lety.  Uvědomila  jsem  si,  jak  je  snadné
zapomenout, co jsme vnímali jako přínos – „pomník” - jednotlivých starostů.   Proto jsem
pro kroniku roku 2020 zvolila téma (porevoluční) STAROSTOVÉ.

(Pro úplnost  upozorňuji na transformaci po revolučním roce 1989: V roce 1990 se místní národní výbory v
čele s předsedy národních výborů transformovaly na obecní úřady a zastupitelstva obce, v čele se starosty
obce. Výše uvedený výčet tedy obsahuje seznam starostů, předsedů a znovu starostů...)

Ing. Oldřich Vlk, 30.11.1990 – 01.12.1994

Ing.  Oldřich  Vlk  byl  porevolučním starostou  v  porevoluční  době.   Odvaha  znamenala
někdy více, než pravidla, která byla jen postupně připravována. Moravská Třebová měla
odvážného starostu. Vnímali jsme ho jako muže s neutuchající a sálající energií. Těžké
(byť nezbytné) pro něho bylo akceptovat omezení,  vyplývající  ze správního řádu nebo
zákona  o  obcích.  Byl  to  starosta,  jehož  velkou  akcí  byla  nesporně kanalizace,  tj.
odkanalizování  významné části města,  obnoveny byly sítě v centru města. Za jeho éry
byla  úspěšně  rekonstruována  budova  muzea.  Významně  se  zasloužil  o  vybudování
podniku REHAU v blízkých Linharticích. Byl prvním mužem ve městě v době, kdy bylo
možné a obvyklé prodávat nemovitý majetek města.  V jeho době byly prodány významné
objekty  města,  mezi  nimi  také  budova  divadla  na  náměstí  T.  G.  Masaryka.  Proslul
velkolepým plánem změny dopravní situace v centru města, tak, aby zásobování mohlo
probíhat  “zezadu”,  aniž  by  dopravní  obslužnost  zatěžovala  náměstí  nebo  pěší  zónu.
Současně chtěl město zbavit nehezkých přístavků a nedůstojného nepořádku v zadních
traktech v centru. To bylo důvodem bouracích prací, které byly dokončeny a sanovány až
mnohem později.

Mgr. Radko Martínek, 01.12.1994 – 27.11.1998

Mgr. Radko Martínek přišel na radnici jako  známý a oblíbený středoškolský učitel.  Krátce
před volbami se zviditelnil jako muž, který se významně podílel na realizaci finanční sbírky
pro návrat zvonů do věže farního kostela v září  1994.  Proslul  jako extrémně pracovitý
starosta – v době, kdy vzdálené připojení k počítači na pracovišti neexistovalo, vídali jsme
svítit světlo v pracovně starosty dlouho do noci. Brzo se zorientoval ve funkci starosty  a
posléze zkušenosti z komunální politiky významně zúročil.  Stal se ministrem pro místní
rozvoj ČR, byl poslancem Poslanecké sněmovny, hejtmanem Pardubického kraje, v letech
2012 až 2018 senátorem, po volbách v roce 2020 se stal zastupitelem Pardubického kraje.
Byl a je zastupitelem města Moravská Třebová. Na “našeho” Martínka jsme byli pyšní.

Ve funkci starosty města věnoval pozornost chátrajícímu zámku, nepřehlédnutelná byla
obnova  střechy  a  dalších  prostor,  např.  byly  velkoryse  opraveny  dříve  zanedbané
suterénní prostory pro knihovnu. Neméně důležité bylo i rozhodnutí o komplexním využití
objektu. V závěru kariéry starosty Mgr. Radko Martínek zaměřil  své úsilí  na zachování
nemocnice v Moravské Třebové. Ukázalo se však, že toto úsilí nemohlo vést ke kýženému
cíli a časem jsme akceptovali skutečnost, že v objektu nemocnice byla zachována “jen”
nemocnice následné péče.
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Ing. Miloš Mička, 27.11.1998 – 14.11.2002   

Ing. Miloš Mička byl starostou, který se od počátku jevil jako schopný manažer.  Možná i
pro něho bylo nelehké stát se starostou, ale nebylo to vidět. Jistě mu pomohly zkušenosti
z předchozího pracoviště, jako ředitel  střední školy a učiliště měl s řízením organizace
zkušenosti, které se staly jeho výhodou.  V době starostování Ing. Miloše Mičky města
měla možnost prodat plynárenské akcie a  udělala to i Moravská Třebová. Takto získané
zdroje bylo třeba smysluplně využít a to se podařilo. Jestliže připustíme, že každý starosta
chce  a  má nechat  za  sebou  “pomník”,  tak  pomníkem tohoto  starosty  byla  komplexní
rekonstrukce  náměstí  T.  G.  Masaryka.  Akce  to  byla  významná,  rekonstrukce  se
samozřejmě netýkala jen povrchu, ale také všeho, co není vidět a je stejné významné
(sítě).  Rekonstrukce se  vydařila  a  byla  všeobecně  vítaná.  Časem  jsme  si  zvykli  na
vydláždění tzv. odseky. Tento na pohled pěkný a zajímavý povrch byl  zvolen po velké
diskusi na zastupitelstvu z důvodu finančních úspor. Údržba tohoto druhu povrchu není
snadná a chůzi křížem přes náměstí je vhodné volit  ve vhodné obuvi.

Neméně  důležité  byly  investiční  akce,  které  nejsou  denně  na  očích  jako  náměstí.
Zajímavým počinem vedení města v tomto období byla zásadní rekonstrukce části kláštera
na  ul.  Svitavské,  po  převedení  části  budovy  do  majetku  města  byly  v  této  historické
budově   vybudovány  malometrážní  byty.  Zahájena  byla  stavba  zastřešení  zimního
stadionu. A jako první v České republice byla  úspěšně zahájena výstavba průmyslové
zóny na okraji sídliště Západní a to s použitím dotace.

RNDr. Josef Ošťádal, 14.11.2002 – 06.11.2006 a  06.11.2006– 08.11.2010

RNDr. Josef Ošťádal (zemř. 03.06.2019) zůstal v našich myslích jako  laskavý  starosta,
vlídný  a  vstřícný  člověk.   Zpočátku  jsme  si  kladli  otázku,  zda  právě  toto  osobnostní
nastavení je pro post starosty přínosem. Brzo se ukázalo, že je starostou, který dokáže
kooperovat,  naslouchá  své  radě,  akceptuje  návrhy  radních,  vnímá  názory
spolupracovníků. Jistě i proto jako první starosta obstál na radnici dvě volební období po
sobě. 

V  prvním  volebním  období  nastal  pro  města  a  obce  čas  dotací.  Městu  Moravská
Třebová se  podařilo  získat  dotaci  na  nutnou opravu koupaliště.  S  výraznou podporou
starosty města se stalo, že  využití dotace bylo opakovaně projednáno a  prosazena byla
náročná modernizace s výrazným finančním vkladem města, tak vznikl moravskotřebovský
aquapark. 

Ve  druhém  volebním  období  byla  zahájena  regenerace  sídliště  Západní.  Byla
realizována  dlouho  očekávaná  rekonstrukce  ul.  Zámecké  a  vítaná  rekonstrukce
zámeckého nádvoří  včetně nového osvětlení zámku.  Sportovce potěšila přístavba haly
stolního tenisu i zázemí pro tenis a volejbal.  Byl zahájen prodej bytů z majetku města ve
významném rozsahu,  tzv.  „privatizace  bytů“.    Bylo  vybudováno  nové  parkoviště  pod
zámkem.  Uskutečněn byl  významný projekt Hřebečské důlní stezky.  V roce 2009 byla v
červnu slavnostně zprovozněna nová rozhledna Pastýřka na vrchu Pastvisko nad městem
a  v  prosinci  nafukovací  tenisová  hala  ve  sportovním  areálu.   Vydařilo  se  slavnostní
otevření  zimního  stadionu  (projekt  „Infrastruktura  pro  sport  a  volný  čas  v  Moravské
Třebové – I. etapa“).  
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JUDr. Miloš Izák, 08.11.2010 – 03.11.2014 a 03.11.2014 – 05.11.2018

JUDr. Miloš Izák nastoupil do funkce starosty s výhodou zkušeností místostarosty, tuto
funkci zastával v předcházejícím volebním období a znalostí a dovedností uměl využít. Byl
to starosta, jehož silnou stránkou bylo komunikovat a  který dokázal delegovat úkoly. V
oblasti významných projektů města jsme vnímali výrazný vklad místostarosty Ing. Václava
Mačáta, týmová spolupráce starosty a místostarosty byla pro město přínosem. 

V prvním volebním období byly  realizovány významné projekty OUSB (Odkanalizování
Udánek,  Sušic  a  Boršova  a  rekonstrukce  čistírny  odpadních  vod)  a  CRB  (Cesta  od
renesance k baroku), jehož součástí se stala Brána času, architektonicky zajímavý nový
objekt v blízkosti ul. Bránské. Pro veřejnost byla otevřena nová Fit stezka na Křížovém
vrchu.  V roce  2014 byl zahájen projekt Lokální biocentrum Knížecí louka (revitalizace
údolní nivy) a byla uvedena do provozu komunitní kompostárna.

Ve druhém volebním období byl realizován rozsáhlý projekt Regenerace parků (včetně
kácení stromů a nové výsadby, káceny byly i lípy u nádraží). Na dříve nevyužité travnaté
ploše vedle gymnázia vznikly Luční lázně – volně přístupný odpočinkový areál pro relaxaci
a hry.   Jako zásadní projekt města pro rok 2017 bylo vnímáno zázemí Knížecí louky. Byla
zahájena a dokončena demolice budovy bývalé dětské nemocnice.  Stavbou roku 2018
byl dopravní terminál v blízkosti vlakového nádraží. Jen parkovací věž pro kola se stala
terčem kritiky (o využití  nebyl  zájem).  Nový pomník válečným obětem byl  v Moravské
Třebové odhalen v 25. srpna 2018 na Rybním náměstí.  

Ing. Tomáš Kolkop, 05.11.2018 – 17.02.2020

Ing. Tomáš Kolkop byl v novodobé historii města prvním starostou, který byl odvolán před
uplynutím volebního období.  Jako zkušený zastupitel  za sdružení Srdcem Třebováci byl
kritikem předchozího vedení města.  Přinesl řadu nápadů s cílem „dát obyvatelům města i
to, co jim léta chybí“. Byl to starosta vizionář, většinu svých nápadů však neměl možnost
realizovat.  V článku MF dnes z ledna roku 2019 uvedl: „Také mám slabiny, co se týče
rétoriky v rámci prezentace navenek. Na tom musím hodně zapracovat.” Problematická
komunikace  byla  následně  uvedena  jako  jeden  ze  zásadních  důvodů  pro  odvolání
starosty.

Začátkem roku 2019 bylo představeno dlouho očekávané logo města. Novinkou roku 2019
se  stal  participační  rozpočet,  občané  Boršova,  Udánek  a  Sušic  dostali  možnost
spolurozhodovat o využití veřejných prostředků (vyčleněno bylo 300 000 Kč.)  Rozhledna
Pastýřka byla v únoru 2019 dočasně uzavřena z důvodu zhoršeného stavu dřevěných
prvků,  téhož roku byla  realizována oprava.  Zámecký mlýn se po úspěšné dražbě stal
majetkem města. V říjnu mohly děti vyzkoušet čtyři nové dřevěné skluzavky a prolézačky
na  Knížecí  louce.   Slavnostní  odhalení  busty  Bohunky  z  Kunovic  na  zámku  (vedle
Ladislava Velena ze Žerotína) se uskutečnilo v sobotu 7. 12. 2019.

Ing. Miloš Mička, 04.05.2020 -

Ing. Miloš  Mička na pozici místostarosty města plně zastoupil starostu města v čase po
odvolání  starosty  Ing.  Tomáše  Kolkopa.  Jeho  následné  zvolení  starostou  bylo  poté
všeobecně vítáno – a to nejen s přihlédnutím k aktuální situaci ve městě. Ing. Mičku jsme
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vnímali  jako  muže,  který  se  osvědčil  v  minulosti  ve  funkci  starosty,  zvládl  úkoly
místostarosty, který dostatečně zastoupil i starostu a jeho návrat na post starosty bude
přínosem.

Nevěděli jsme, že rok 2020 bude mimořádným pro vývoj společnosti i měst a obcí, jejichž
rozvoj a hospodaření zásadně ovlivnil koronavirus, onemocnění dosud neznámé.  Život
města  pokračoval.  Hodnotit  práci  starosty  Ing.  Miloše  Mičky  v  jeho  druhém volebním
období už na přelomu let 2020 – 2021, tedy v době tohoto zápisu, považuji za předčasné.
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Téma kroniky roku 2020 - Koronavirové onemocnění covid-19

nás, lidstvo, zaskočilo v roce 2020. Změnilo náš život a zasáhlo v podstatě celý svět, proto
jsem poznačila informace o dosud nevídané nemoci s důrazem na stav onemocnění v
Moravské Třebové  jako  téma zápisu kroniky za rok 2020.  Není účelem tohoto zápisu
exaktně opsat události,  ale nastínit,  čeho jsme si  nejvíc všímali,  co se dělo i  v našem
městě. 

Krátké představení nemoci:

Koronavirus bylo do roku 2009 označení rodu virů, od roku 2009 společné označení pro
čtyři  rody  virů obsažených  v  podčeledi  Orthocoronavirinae. Šíří  se  buď  vzduchem,
kontaminovanými předměty nebo oro-fekálním přenosem a způsobují závažnější i méně
závažná onemocnění zvířat a lidí. Jejich typickou vlastností je široké spektrum hostitelů a
časté případy mezidruhového přenosu.  U člověka vyvolávají  některé druhy viru  běžná
onemocnění  (nachlazení),  ale  i  závažnější  virózy. V  roce  2002  byl  nově  objevený
Betacoronavirus, nazvaný  SARS-CoV, zjištěn jako původce nemoci  SARS. V roce 2012
byl objeven nový druh betakoronaviru, nazvaný  MERS-CoV,   který způsobuje obdobně
závažné onemocnění MERS. 

Na přelomu let 2019 a 2020 se objevila epidemie respirační choroby covid-19 v čínském
městě Wu-chan a v jeho okolí. Původcem je nový typ betakoronaviru –  SARS-CoV-2,
patřící  do  stejného  druhu  jako  SARS-CoV.  Označení  covid-19 bylo  Světovou
zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální dne 11.     února   2020. Dne 1. března 2020
byly  kolem  16.00  středoevropského  času  oznámeny  první  tři  případy  výskytu
onemocnění covid-19 v Česku. 
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Koronavirus

Brzo jsme všichni věděli, co je to covid. Onemocnění jsme brali  vážně, současně však
téměř okamžitě vznikaly a byly sdíleny žertovné obrázky a texty,  humor nám pomáhal
zvládat situaci…
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V únoru 

jsme  mnozí  poprvé  zaslechli  jako  nové  slovo  pojem  koronavirus,  případně  označení
covid  19.  Dosud  nám  neznámé  onemocnění  virového  původu  způsobilo  významné
problémy po rozmachu v asijských zemích také v Itálii a Německu. K 28. únoru 2020
nebyl v České republice potvrzen ani jeden případ nákazy, ale v tisku proběhly poplašné
zprávy a krátce poté ujištění, že je vše v pořádku. I  proto v mnoha městech a také v
Moravské Třebové někteří nakupovali ve velkém, zejména v obchodních domech (krátce
chyběla mouka, těstoviny), vyprodaná byla dezinfekce na ruce v drogeriích.

V březnu 

se koronavirus stal diagnózou známou i v České republice. Ještě 10. března byl udáván
počet  diagnostikovaných  40,  toto  číslo  však  stoupalo.  Od  18.03.2020  byla  uložena
povinnost nosit roušky – údajně k tom přistoupila ČR jako první země v Evropě.  Začali
jsme také doma šít roušky a nosili jsme je ve veřejných budovách, na ulicích, dokonce i na
kole (tato povinnost trvala jen krátce). Domácí šití roušek bylo následně vyhodnoceno jako
aktivita ryze česká, byli jsme dočasně dáváni v jiných zemích za vzor. S odstupem času je
těžké pochopit,  že  obyčejná jednorázová nebo jakákoliv jiná rouška byla na jaře 2020
nedostupná.   Šili  jsme  doma  a  „přebytky”  nosili  na  charitu  nebo  přímo  potřebným
zařízením či známým.  Foto: Jaro 2020 s rouškou,  archiv J. a S. Zemánkovi
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„Když Češi zjistili,  že země nemá dost ochranných prostředků, pustili  se do šití roušek
sami.  A to i význačné designérky a návrhářky, jako je třeba Petra Veselá. Ať už se to
vezme jakkoli, vypadá to, že nejsme ještě úplně ztracení...”  – tolik náhodný text z webu
(seznam)  ze  dne  28.03.2020.  Podle  místostarosty  zásadní  problémy  s  nedostatkem
roušek v Moravské Třebové nenastaly. Charita v březnu měla kapacity naplněny a rozdala
cca  2  000  roušek  (právě  Charita bylo  místo,  kam  dobrovolníci  roušky  dodávali)  a
organizace jako domov důchodců nebo nemocnice následné péče neavizovaly problém.

V březnu byl poprvé (!) vyhlášen nouzový stav kvůli koronaviru v České republice, který
trval od 12. března do 17. května 2020. Začaly se dít věci, které jsme si dřív neuměli ani
představit nebo jsme věřili, že patří do scifi románů. 

Termín zaplacení poplatků za odpad byl z důvodu pandemie  prodloužen do 30.6.2020.

Kulturní  představení byla odložena,  uzavřeny byly školy,  knihovny a  dle  úvahy a
rozhodnutí  zřizovatele  některé  mateřské  školy.  V  Moravské  Třebové  rada  města  na
zasedání dne 13. března doporučila všem ředitelům mateřských škol zřizovaných městem
Moravská Třebová, aby s účinností od 16.03.2020 do odvolání přerušili provoz jimi řízené
mateřské školy.  

Rada města 18. března rozhodla  o přerušení provozu veřejné osobní linkové dopravy
ve  správním obvodu  obce  s  rozšířenou  působností  Moravská  Třebová  s  účinností  od
23.03.2020, také toto rozhodnutí bylo ovlivněno onemocněním koronavirus.  Od soboty 28.
března  byla omezena krajská veřejná doprava.  Autobusy o víkendech  nejely vůbec.
Změna jízdních řádů se týkala autobusové i železniční přepravy, která koncem března byla
v souvislosti s mimořádnými opatřeními jen minimálně využívána. Víkendové autobusové
spoje byly do odvolání zrušeny bez náhrady.

Ve třetí dekádě března byly výrazně  omezeny úřední hodiny městského úřadu,  bylo
možné přijít v pondělí od 8.00 do 11.00 hodin a ve středu 13.00 do  16.00 hodin. V obou
budovách  úřadu  byla zavedena  přísnější  hygienická  opatření,  častěji  se  dezinfikovala
exponovaná místa. Zaměstnanci úřadu  byli vybaveni rouškami a dezinfekcí. Návštěvníci
městského úřadu museli při vstupu do budovy nosit roušku a dodržovat odstup 2 metry od
ostatních osob. Všichni jsme záhy pochopili, že nastává doba omezujících opatření a není
důvod očekávat, že se nebudou týkat úřadů, a to všech. Občané byli vstřícní a úředníci
zvládli nezbytné změny.

V závěru března 2020 narůstal  počet pozitivních na koronavirus takto:  27.03. - 2 279
osob, 28.03.-  2 541 osob, 29.03. - 2 697 osob, 30.03. - 2 942 osob.

S účinností  od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00  bylo celostátně
nařízeno osobám pobývajícím na území České republiky 

 omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v
místě svého bydliště (s výjimkami – práce, nákup, lékař…), 

 omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
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 pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů
domácnosti,  výkonu  povolání,  podnikatelské  nebo  jiné  obdobné  činnosti,  účasti  na
pohřbu, 

 a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné.

V  Pardubické  nemocnici  zahájili  provoz  mobilního  odběrového  místa  pro  občany
Pardubického kraje, tzv.  drive-in odběrové místo. Odběrové místo s rychlotesty  nebylo
určeno pro preventivní odběry, ale pouze pro indikované pacienty, kteří dostali doporučení
od hygienika nebo lékaře infektologa. Následně byla provedena evidence a také objednání
na konkrétní čas. Poté indikovaný pacient přijel vozidlem na odběrové místo, kde mu byl
odebrán vzorek hlubokým výtěrem z nosohltanu. Pacient nevystoupil z vozidla a odběr
trval  několik  minut.  Odběrová  místa  byla  v  Pardubickém  kraji  dvě,  od  20.03.  a  to  v
Pardubické krajské nemocnici a v Litomyšlské nemocnici.

Na  budově muzea  se rozsvítilo 30.03.2020 hodin „SRDCE PRO HRDINY. Společně to
zvládneme!!!“  To  jsme si  přečetli  na  facebooku  kulturních  služeb  a  posléze  uviděli.  V
březnu  roku  2020  byla  v  popředí myšlenka,  že  společně  zvládneme  to,  co  přinese
koronavirus. Vnímali  jsme nebezpečí, aniž bychom v březnu mohli  posoudit závažnost.
Sounáležitost byla veliká. Brzo následovala instalace srdce také na radnici.      
 
K jaru roku 2020 patřilo nové celosvětové onemocnění, obavy, snaha respektovat nutná
omezení, ale cítili jsme také  sounáležitost, společnost i jednotlivce neopouštěl smysl pro
humor.

                                         

12



Kronika města Moravská Třebová 2020

Spolek Piana na ulici zorganizoval 25. března celostátní akci „celá republika ve 12.30
zpívá  Není  nutno,  není  nutno,  aby  bylo  přímo veselo… píseň  Uhlíře  a  Svěráka”.
Svěrák krátce před vysíláním písně promluvil v rádiu, zdůraznil, že pro Čechy je typické,
že v krizových situacích zpívají, například Ať mír dál zůstává s touto krajinou.  Ve středu
25.03. proto ve 12:30 v přímém přenosu (nejen) hlavní české stanice zahrály po úvodním
slovu Zdeňka Svěráka pro  celé Česko píseň Není nutno. Cílem bylo místo symbolických
tří  minut  ticha  vyjádřit  zpěvem poděkování  a  podporu  všem lidem v  první  linii  boje  s
pandemií - lékařům, sestřičkám, lékárníkům, prodavačkám, dobrovolníkům, švadlenkám,
řidičům, hasičům, novinářům a dalším.

V Moravské Třebové zazněla tato píseň z městského rozhlasu.

1. Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

2. Chceš-li, trap se, že ti v kapse zlaté mince nechřestí,
nemít žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí.

*: Nemít prachy - nevadí, nemít srdce - vadí,
zažít krachy - nevadí, zažít nudu - jó, to vadí.

3.=1. (2x)

Další zajímavosti v březnu 2020:

Policie na Pardubicku v neděli 29.03. vyzvala skupinku nudistů, aby si vzali roušku. Navíc
jich bylo více než dva – také v rozporu s nařízením vlády. Policie zaúřadovala na základě
volání na tísňovou linku, vše skončilo domluvou, kterou skupina akceptovala. (www.seznam.cz)

Rozšiřujeme si slovník, nově: mateří rouška, haranténa (karanténa s dětmi), narušitelé
(nerespektují zásady).

Korona  vtipy od  března  uveřejňují  noviny,  časopisy…  tyto  texty  a  obrázky  jsou
akceptovány a sdíleny. Pro názornost uvádím vtipy z Deníku Svitavska, uveřejněné 22.
března 2020:  Slyšel  jsem,  že  máme opatřit  roušky i  domácím mazlíčkům – kdo nešil
roušky  pro  hejno  neonek,  ví  h...*  co  je  krejčovina!….Hledám  šikovného  chemika.
profesionála  nebo  amatéra,  který  dokáže  z  pervitinu  opět  vyrobit  paralen…..  V  15.30
zařazuje TV Barrandov mimořádně pořad pro kutily „Roušky Jaromíra Soukupa". Reaguje
tak na avizovaný magazín konkurenční stanice „Roušky Ládi Hrušky" …..Víte, proč český
politik  se  nenakazí  virem  COVID-19???  Protože  i  ten  vir  má  svoji  hrdost. Zdroj:
https://svitavsky.denik.cz/z-regionu/vc_koronavir_humor_site_032020.html

Jednání zastupitelstva, které  bylo naplánováno na 30.03.2020, se neuskutečnilo.   Z
nařízení  vlády  bylo v  návaznosti  na  koronavirus  povoleno  zasedat  jenom  ve  věcech
nejnutnějších.  Vedení  města  situaci  vyhodnotilo  jako  nikoliv  kritickou,  nechtěli,  aby  se
scházelo větší množství lidí.   
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Přibližně v polovině  března vláda významně posílila preventivní opatření v souvislosti s
koronavirem. 

Zakázána  byla  od  13.  března  2020  divadelní,  hudební,  filmová  a  další  umělecká
představení,  sportovní,  kulturní,  náboženské, spolkové, taneční,  tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé,  s účastí přesahující ve stejný čas 30
osob,  a  to  do odvolání  tohoto  mimořádného opatření.  Tento  zákaz se  nevztahoval na
schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se  konaly na základě zákona, a dále na pohřby.  Uzavřeny byly
provozovny kadeřnictví  a kosmetiky.  Zaznělo doporučení,  aby nakupoval  vždy jeden z
rodiny,  s  cílem  „nesrocovat  se”.  (Bylo  ale  možné  cestovat  hromadnou  dopravou.)
Uzavřeny byly  vybrané obchody a  restaurace.  Z  tisku:  „Vláda přijala  další  mimořádné
preventivní opatření s cílem zamezit šíření nákazy koronaviru v ČR. Od soboty 14. března
2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin se uzavírají veškeré obchody s
výjimkou  prodejen  potravin,  hygienického  a  drogistického  zboží,  lékáren  a  výdejen
zdravotnických prostředků, paliv a pohonných hmot, brýlí a kontaktních čoček, výpočetní a
telekomunikační  techniky,  spotřební  elektroniky  a  výrobků  pro  domácnosti,  tabákových
výrobků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, novin a časopisů,
služeb prádelen a čistíren a prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky. Ve
stejném  období  platí  také  zákaz  přítomnosti  veřejnosti  v  provozovnách  stravovacích
služeb  s výjimkou provozoven,  které neslouží  pro veřejnost,  například zaměstnanecké
stravování  a  stravování  poskytovatelů  zdravotních  a  sociálních  služeb  či  vězeňských
zařízení. Zavřeny zůstanou také provozovny stravovacích služeb, které jsou umístěny v
rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2. Zákaz se nevztahuje na
prodej  mimo  provozovny  stravovacích  služeb,  například  na  provozovny  rychlého
občerstvení  s  výdejovým  okénkem  nebo  na  prodej  jídla  s  sebou  bez  vstupu  do
provozovny, a to bez časového omezení….“  Zakázán byl provoz heren a kasin.

Pro  území  města  Moravská  Třebová  platilo,  že  byla  uzavřena  všechna  sportoviště  -
nafukovací  tenisová  hala,  fotbalová  hřiště,  Rehau  aréna,  tělocvičny.  Nekonaly  se  trhy
farmářských produktů.

Ministerstvo zdravotnictví také přerušilo od středy 11. 3. výuku na základních, středních a
vyšších odborných školách. Od pondělí  16. 3.  2020  byly v souladu s usnesením rady
města uzavřeny do odvolání všechny mateřské školy.  Od úterý 24. března byla v souladu
s  opatřením  hejtmana  Pardubického  kraje  zprovozněna  školka  v  ul.  Jiráskova,  která
poskytovala  péči  o  děti  a  mládež  ve  věku  od  3  –  10  let  výhradně  pro  děti  rodičů,
zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a
dalších definovaných profesích.
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Výskyt koronaviru, stav k 22.03.2020 (www.seznam.cz)

V dubnu 

jsme vnímali, že počet potvrzených případů nakažených stoupá. Pro potřeby kroniky jsem
se snažila poznačit čísla, která denně zazněla například v televizních novinách. Měla jsem
pocit, že se jedná o dočasnou záležitost, která mnoho práce nepřidá…☺. Byl to hluboký
omyl,  brzo  se  ukázalo,  že  stoupající  trend  bude  trvat  ještě  dlouho  a  není  na  místě
zaplevelit těmito informacemi kroniku...

Přesto  pro  zajímavost  vkládám počty  potvrzených případů nakažení  v  dubnu,  obvykle
večerní údaje:  05.04. 4 543; 06.04. 4 735; 07.04. 4 944; 08.04. 5 033 (odpolední údaj);
09.04. 5 335; 10.04. 5 674; 11.04. 5 831; 12.04. 5 905 (138 mrtvých); 13.04.  6.022; 14.04.
6 111; 15.04. 6 216; 16.04. 6 359; 17.04. 6 499; 18.04. 6 606; 19.04. 6 701; 21.04. 6.961;
22.04. 7.087….(248 Pk); 23.04. 7 138; 24.04. 7 236; 25.04.7 333; 26.04. 7 387; 27.04. 7
431; 28.04. 7 486; ……..(01.05……...7 726).
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Na internetu (www.seznam.cz) jsme si 4. dubna mohli přečíst, že: „...dlouhodobě se také
daří snižovat číslo R, které prakticky ukazuje rychlost šíření nemoci. Každodenní nárůst
případů  se  tak  sice  může  zdát  hrozivý,  křivka  ukazující  vývoj  v  čase  však  neroste
exponenciálně.”  Možná i proto  vláda na jednání 06.04. uvolnila některá opatření. Lidé,
kteří sportovali v přírodě, už od 07.04.  nemuseli mít roušku. Museli však od ostatních
dodržovat odstup dva metry. Od 09.04. byly otevřeny například hobbymarkety.

Vláda požádala o prodloužení stavu nouze po 11. dubnu o další měsíc, opozice chtěla
dobu zkrátit. Zákonodárci se kvůli srozumitelnosti data nakonec shodli na období  do 30.
dubna.

Na webu města jsme byli upozorněni:

 Vláda ČR na svém jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění
přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat
bez roušek při  dodržení předepsaných pravidel, ve čtvrtek 9. dubna budou moci
otevřít některé dosud povinně zavřené obchody  a od úterý 14. dubna bude možné
vycestovat z České republiky v nezbytných případech...

 Dle usnesení Vlády ČR mohou od 7. dubna začít fungovat sběrny surovin, sběrové
dvory a kompostárny. V Moravské Třebové bude sběrový dvůr otevřen ve středu 8.
dubna 2020,  režim provozu a  aktuální  otevírací  hodiny  naleznete  na webových
stránkách  www.tsmt.cz.  I  přesto  občany  vyzýváme,  aby  odložili  jarní  úklid  a
návštěvy sběrného dvora  vzhledem k epidemii  koronaviru  (Covid-19)  omezili  na
nezbytně nutné minimum.

Díky  uvolnění  preventivních  opatření,  vydaných  Vládou  ČR,  se  mohly od  pondělí  20.
dubna opět konat trhy farmářských výrobků. Na Moravskotřebovském náměstí byly trhy
nově rozšířeny o jeden den. S platností od 20. dubna se konaly každé pondělí a pátek. V
dubnu radní schválili  firmám a živnostníkům  prominutí nájmu z provozoven v majetku
města Moravská Třebová.  Dále  byla  umožněna v květnovém vydání  zpravodaje všem
podnikatelům na území města v případě zájmu bezplatná inzerce. V aktualitě s názvem
Hlásíme  otevřeno bylo  možné  zveřejnit  informace  o  otevíracích  dobách  provozoven.
Městská  knihovna  Ladislava  z  Boskovic  v  Moravské  Třebové  zavedla bezkontaktní
donáškovou službu. Bylo možné objednat si knihy z domova, poté byly bezkontaktně a
zdarma doručeny s pomocí dobrovolníků z řad moravskotřebovských skautů z organizace
Junák - český skaut, z.s.   Také v kulturních službách nezaháleli a mysleli  s rouškami na
všechny ostatní – před budovou je  stojan s rouškami,  přečetli  jsme si  na  facebooku
02.04. A krátce poté jsem slyšela od pracovníka, který se na šití podílel, že si je romské
děti rozebraly v okamžiku...

Nedělní koncert pod balkonem 

se  uskutečnil  19.04.2020.  Vynikající  violoncellista  a  koncertní  mistr  Národního  divadla
Brno  pan  Josef  Klíč  zavítal  do  svého  rodného  města,  aby  nás  potěšil  hudbou.  Byly
připraveny  dva  koncerty  v  ulicích  Moravské  Třebové.  Josef  Klíč  zahrál v  altánu  mezi
ulicemi Sportovní a Západní od 14 hodin a v ulici Pod Hamry (mezi bytovkami) od 15
hodin. 
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Posluchači  byli  požádáni,  aby i  při  této  příležitosti  dodržovali  bezpečnostní  opatření  a
nevycházeli, hudbu si s chutí vyslechli z oken nebo balkonů svých bytů.

V dubnu byl výrazně omezen společenský a kulturní život a bylo nám těžko. Jistě i proto
vznikla na facebooku města nová rubrika, „pozitivní vzkaz pro  Třebováky”, pro potěchu
čtenářů.   Uvedena  byla  slovy:  „Připravili  jsme  pro  vás  krátký  seriál  vzkazů  od
moravskotřebovských rodáků i od lidí, kteří mají naše město v srdci. Snad vás tato videa v
období  plném  omezení  a  izolace  od  našich  blízkých  potěší”.  Jako  první  přijal  výzvu
Zdeněk Mahdal – herec, dabér, moderátor a rodák z Moravské Třebové. Operní pěvkyně a
rodačka z Moravské Třebové Eliška Weissová poslala pozdrav symbolicky z vyhlídky Máj:
„Věřím,  že  to  těžké  období  překonáme.  Tak  jako  kdysi  zvěstovala  kněžna  Libuše.
Zvládneme to." Nebyli sami...

Všechno  zlé je pro něco dobré? 

Na internetu jsme si mohli přečít několik slov o možných pozitivních dopadech koronaviru
na svět: „...O tom, že koronavirus může mít pro svět i příznivé dopady, hovoří hned několik
nevídaných jevů. Jakmile se celá Itálie ocitla v karanténě, tak došlo v Benátkách k velmi
ojedinělé věci.  Voda v místních kanálech, která je běžně kalná a špinavá, se vyčistila
natolik, že je prakticky průzračná. Podle vědců díky karanténě ubylo v severní Itálii oxidů
dusíku, přičemž pokles míry znečištění mohl ovlivnit právě i vodu, informoval v minulosti
server Daily Mail. Úbytek oxidu dusičitého instituce zaregistrovala nejen v Benátkách, ale i
dalších  městech,  jako  jsou  Milán,  Turín  a  Boloňa.  Podobně  pozitivní  dopady  jsou
registrovány i v Číně, kde se vlivem zavřených továren a sníženého pohybu obyvatel také
snížila  hladina  znečištěného vzduchu.  Studie  Stanfordské univerzity  dokládá,  že  jen  v
Číně může dvouměsíční snížení emisí prachových částic PM10 a PM2,5 zachránit život
více než sedmdesáti tisícům lidí.“

Covidové hlášky v dubnu:

Ještě štěstí, že pandemie nepřišla před 15ti lety, kdy bychom byli zavření doma s nokií 
3310.
Právě jsem se chystal, že začnu běhat, když mi do toho vlítla karanténa!
Odstranil jsem rohožku s nápisem "Welcome" přede dveřmi. Proč bych měl lhát?
Už mi hrabe. Meju si ruce i při odchodu ze sprchy.
Dnes jdu vynést smetí! Jsem tak nadšený! ani nevím, co si mám vzít na sebe.
Teď, když je tak nějak na ulicích klid, by se mělo asfaltovat.
Rád cestuju, právě jsem se vrátil z kuchyně - hlavního města bytu.
Dobrá rada do karantény - nikdy nevynechejte snídani. Je nejdůležitější ze všech 20ti 
denních jídel.
Ženy mají nový problém. Mají co na sebe, ale nemají kam jít.
Dnes jsem do každé místnosti dal flašku chlastu. Večer udělám tah po barech.
Dnes jsem si povídal s větví pod oknem. Je velmi zlomená.
Když přijde další vlna, musím ji trávit s tou samou rodinou co minule?
U vchodů je zbytečné měřit mužům teplotu. Už jste viděli muže, který by vyšel ven s 
teplotou vyšší než 37,5?
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Závěrem dubna jsme se dozvěděli  (28.04. akuálně večerní zprávy), že nouzový stav se
prodlouží do 17. května.  Současně došlo k dílčímu uvolnění, v mateřských školkách nově
mohly být děti od dvou do sedmi let bez roušek, nově nemuseli nosit roušky ani moderátoři
a redaktoři, kteří vystupovali v rozhlasových či televizních pořadech ve studiu bez hostů.
Za určitých podmínek mohli být bez ochranné pomůcky i umělci při tvorbě audiovizuálních
děl.  

A v dubnu jsme také rozdávali radost:
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V květnu

zastupitelstvo města  po „koronavirové” pauze jednalo v pondělí 4. května 2020. Bylo
zdůrazněno,  že  je  nezbytné  v  průběhu  zasedání  dodržet  preventivní  opatření:  odstup
nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami (zastupiteli, zaměstnanci MěÚ i veřejností),
použití  ochranných  prostředků  dýchacích  cest  (nos,  ústa),  jako  je  respirátor,  rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a dezinfekce rukou při
vstupu.

Ministerstvo  zdravotnictví  připravilo  pozvolný  plán  návratu  do  běžného  života,  tzv.
rozvolňování opatření,  s platností od 11. května. U vybraných provozoven, služeb, aktivit
a dalších činností bylo  třeba dodržovat daná pravidla. 

V  květnu  tedy  mohli  poskytovatelé stravovacích  služeb,  kadeřnické  a  kosmetické
salony, drobné provozovny, obchody a další živnosti opět zahájit svoji činnost. A město
nabídlo pomoc - až do pátku 15. května mohli požádat o vydání obličejových štítů zdarma.
Zájemci  museli  působit  na území města Moravská Třebová.  Pokud podali  žádost,  byli
emailem  informováni  o  termínu  vyzvednutí  ochranných  pomůcek,  které  vydávaly
pracovnice  Turistického  informačního  centra.  Každý  podnikatelský  subjekt  obdržel
maximálně 3 ks obličejových štítů.  

Už 11.05. byla otevřena kadeřnictví také v Moravské Třebové. Na Brněnské ulici před
kadeřnictvím byla fronta už před osmou, kolem 10. hodiny tam stálo asi 8 lidí. Ráno čekali
hlavně  muži,  později  ženy.  Zákazníci  samozřejmě  museli  mít  roušku  a  na  dveřích
kadeřnictví byl uveden návod “jak na to” např. doporučena byla rouška za uši, nechybělo
upozornění, že bude pravděpodobně zničena a že lze ji  na místě zakoupit,  podmínkou
byly čerstvě umyté vlasy...

V souvislosti  s  postupným uvolňováním vládních opatření  byl  od 25.  května  obnoven
provoz městské hromadné dopravy. Platil ale výlukový jízdní řád (do 31.08.) a hlavní
změny  spočívaly  v  tom,  že  zastávka  MHD  Moravská  Třebová  -  Lidl  byla  dočasně
přesunuta  ke  klíčservisu  Drtílek,  zastávka  MHD  Moravská  Třebová,  Brněnská  byla
přesunuta na protější stranu silnice a zastávka MHD Moravská Třebová, Na Písku byla
dočasně zrušena. 

V květnu se už hodně mluvilo o ekonomických následcích koronaviru. Provozní náklady
bylo potřebné omezit i  v  Moravské Třebové.  Svitavský deník 26. května citoval slova
starosty města, který uvedl: „Nadále se snažíme pokračovat v rozvoji města, a proto jsme
nepřistoupili  k  omezení  velkých  investičních  akcí.  Většina  škrtů  v  rozpočtu  se  týká
provozních výdajů. Došlo také k redukci některých plánovaných oprav, nebo jejich přesunu
na příští rok.” Starosta předpokládal dopady do rozpočtu   kolem devíti milionů korun, 15
milionů už škrtli zastupitelé. 

Zásadní změny a rozvolnění přijatých epidemiologických opaření nastaly od 25.05.,
ale nebylo to vůbec jednoduché. 
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Např. nařízení ministerstva zdravotnictví, za jakých podmínek smějí restauratéři, kavárníci
a  barmani  otevřít  své  interiéry  hostům,  bylo  velmi  rozsáhlé.  Mezi  nejdůležitější  patřil
dvoumetrový rozestup mezi  stoly,  pravidelné dezinfikování všech prostor a předmětů a
něco, co šlo proti duchu hospod:  bránit shlukování hostů. Nařízení nosit roušku platilo i v
restauracích, hospodách, barech, kavárnách a dalších podobných zařízeních kromě doby,
kdy člověk jí či pije. Tak se stalo, že jsme byli u stolu v hospodě „jedna rodina”, rodinní
příslušníci totiž požívali určitých výjimek. A na sobě jsem si ověřila, jak reálně věci fungují
–  konzumuji-li  bez  roušky,  prostě  zapomenu,  že  na  cestu  na  WC  za  rohem  roušku
potřebuji… A kolik jsem viděla číšníků s rouškou za pasem!  Ano, takoví jsme byli, v květnu
2020. Mezi 23. a 6. hodinou  mohl provoz restaurací fungovat jen přes výdejní okénko –
uvnitř  barů  a  restaurací  hosté  být  nemohli.  -  Provoz  mateřských  škol  byl  obnoven
současně se zahájením vyučování pro 1. stupeň základních škol  od 25.5.2020. Školní
docházka byla až do konce roku nepovinná, takže rodiče mohli nechat děti doma. Nepřišli
přitom o  ošetřovné,  pokud  ho  pobírali.  Bylo  také  možné  od  pondělí  25.05.   navštívit
tetovací  salón nebo  babičku v léčebně.  Ve venkovních prostorách jsme mohli  sundat
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roušku.  Nošení roušek zůstalo povinné při kontaktu s cizími lidmi, ve veřejné dopravě a
ve všech budovách s výjimkou vlastního bydliště.  Výjimku i nadále měly děti do dvou let,
žáci  a  studenti  při  výuce,  moderátoři,  lidé  při  fotografování  a  natáčení,  pracovníci  v
kancelářích, pokud byli od sebe dál než dva metry, nebo lidé pracující v horku.

V květnu bylo  284 prokazatelně  nakažených koronavirem v  Pardubickém kraji  (stav  k
27.05.),  znamenalo  to  6  dní  bez  nárůstu  počtu  nakažených.  Aktuálně  nemocných  z
uvedeného počtu bylo 36. A pokud jde o situaci v celé republice – platilo, že v květnu
výrazně  přibylo  nemocných  na  Karvinsku,  onemocněli  zejména  horníci  dolu  Darkov  a
jejich příbuzní. Karviná  byla pro nás tak daleko… a my jsme v květnu věřili, že už máme
to nejhorší za sebou, že už máme za sebou útok koronaviru… 
 

Potká se chřipka s kovidem a chlubí se: heč, já jsem smrtnější! Covid na to: ale já
mám lepší marketing! (Český rozhlas Pardubice,  13.05.2020, rozhovor s ředitelem
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nemocnice v Motole, méně vtipný se jevil text o několik dní později, kdy pan ředitel
sám onemocněl...) 

V červnu

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v červnu uvedl:  „Pokud k 1. červenci zůstane většina
regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení
roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data
zůstalo  už  jen  v  regionech  s  vyšší  incidencí  COVID-19.  Budeme  průběžně  situaci  v
regionech vyhodnocovat a v případě, že se někde zvýší počet případů, místní hygiena
přijme v dané lokalitě nezbytná opatření tak, aby situace v ČR zůstala pod kontrolou jako
doposud.”

Na slova ministra o omezení nošení roušek bez odkladu reagovala lidová tvořivost, viz
obrázek  pod  tímto  textem:  s  použitím  názvu  románu  Pantáta  Bezoušek,  na  obalu
přejmenované knihy podoba Adama Vojtěcha. 

Pohledný  ministr  Adam Vojtěch  do funkce  nastoupil  13.  prosince  2017  jako  nejmladší  ministr
zdravotnictví  v  historii.  Po  dvou letech,  devíti  měsících  a  osmi  dnech  oznámil ministr  Vojtěch
rezignaci, jako třetí nejdéle sloužící šéf resortu od listopadu 1989. (Není na místě zde hodnotit jeho
působení,  tím  víc,  že  dostupná  hodnocení  byla  v  době  kronikového  zápisu  výrazně  kladná  i
výrazně záporná.) 
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Červen  znamenal  mírné  rozvolnění  opatření  proti  koronaviru. Vláda  zrušila
zastropování  nájmů a už  počátkem června oznámila  další  rozvolňování  opatření.   Od
15.06. už roušky venku nebyly povinné, trvalo však doporučení minimalizovat cestování.
Vláda zrušila omezení pro venkovní restaurační zahrádky a povinnost používat roušky u
bazénů. Do divadel, koncertních sálů a kin lidé chodili dál s rouškou, kabinet ale zrušil
pravidla  pro  rozsazení  návštěvníků.  Pravidla  pro  relaxační  prostory  a  dětské koutky  v
obchodních  centrech  byla zachována.  Od  08.06.  se  nemuseli testovat  pracovníci  v
sociálních  službách  a  maximální  počet  lidí  na  hromadných  akcích  stoupl  na  500,  od
stejného  data  byly  navýšeny limity  pro  počty  návštěvníků  zoologických  zahrad,
botanických zahrad a arboret na 250 lidí na hektar (před navýšením jich mohlo být 150).
Od 15. června vláda plánovala na podobných místech zrušit limit úplně.

 
Neformálně jsme my občané také rozvolňovali - v otevřených restauracích byl čilý provoz
a pro účely setkávání jsme stále byli jedna rodina (jinak bychom u jednoho stolu ani neměli
sedět). Děti si i  v první polovině měsíce před školou povídaly v hloučcích tělo na tělo,
nedbajíc  na  doporučené 2  metrové rozestupy,  ve  třídách pak se  rozsadily  a  nasadily
roušku. V červnu jsme se také už ani o roušky nestarali tak dobře, jak jsme se snažili v
prvních dnech krize... 

Od pondělí 22. června se navýšila kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500
na  1000  osob.  Byl  povolen  provoz  koupališť,  ZOO  a  dalších  zahrad  bez  limitu
návštěvnosti. Byl zrušen limit 10 m2  a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií,
hradů,  zámků a podobných zařízení.  Byly povoleny veletrhy a další  hromadné akce s
maximální  účastí  do  5000  osob  ve  stejný  čas.  V  případě  větších  akcí  bylo nezbytné
rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod
apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Pro sportovní stadiony  byl
zachován dosavadní limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále byla
obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka. Zrušeno bylo také opatření, které
ukládalo  poskytovatelům  lázeňských  služeb  povinnost  poskytovat  skupinové  léčebné
procedury  za  účasti  nejvýše  10  osob,  zároveň  se  rozvolnila pravidla  pro  společné
stravování lázeňských hostů.

Nový význam dostalo slovo „semafor” – vláda řešila možnost cestování,  barevně byly
označeny  státy  s  cílem  vyznačit,  které  země  jsou  více  a  které  méně  nebezpečné,
doporučeno bylo minimalizovat cestování.

Od počátku pandemie byla podporována  práce z domova,  tam, kde to povaha práce
umožňovala. Časem se ukázalo, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první
pohled zdát. 

V červnu jsme si užívali kulturu  „z vlastních zdrojů”. Hrálo a zpívalo se v hospůdce U
Krokouše na Brněnské ulici, v centru města Na Kovárně i U Stupky. Plánovaný koncert
Proč ne bandu v Sušicích v pátek 19.06. byl z důvodu nepříznivého počasí zrušen.

Koncem června byl  zřetelný nárůst případů onemocnění koronavirem, ale šlo hlavně o
lokální  ložiska,   přičemž dlouhodobě  klesal  počet  hospitalizovaných,  proto  nebylo
plánováno  zpřísnění protikoronavirových opatření.
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Nevídaná společenská  aktivita  se  udála  v  Praze  závěrem června, cituji  z  textu  na
internetu,

 (zdroj text a foto: (novinyanovinky.cz) 

Prostřený Karlův most jako oslava společných setkání

Večeřet přímo na Karlově mostě by za normálních okolností znělo jako hodně divoký sen. 
O to víc, když byste chtěli sedět u 515 metrů dlouhého stolu, kde by vám dělaly společnost
další dva tisíce lidí. Jak ale současná situace ukázala – nic není nemožné.

Proto jsme mohli  být  v  úterý 30.  června svědky události,  která se  nejspíš  už nebude
opakovat. Slavnost s názvem Prostřený most zorganizoval spolek Piána na ulici společně
s Prahou 1  jako symbolické rozloučení  s  obdobím omezení  a  izolace a zároveň jako
přivítání letních prázdnin. Podmínky k účasti na této netradiční hostině byly dvě: včas se
zaregistrovat a přinést něco dobrého k jídlu nebo pití. A zájem byl obrovský!  „Když jsme
vyhlásili,  že  pořádáme  společné  setkání  na  Karlově  mostě  a  spustili  jsme  rezervační
systém, byla všechna místa během čtyř hodin zaplněna, lidé se touží potkávat,“  uvádí
kavárník Ondřej Kobza za spolek Piána na ulici. 

Most jako symbol spojení zafungoval a vznikla událost, na kterou nikdo z návštěvníků jen
tak nezapomene. Unikátní koncept totiž přivedl k jednomu stolu lidi, kteří se vůbec neznali,
ale i přes to si vzájemně nabídli jídlo, které donesli, povídali si, a přitom se kochali opravdu
vybraným výhledem. 
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A pro úplnost je třeba poznačit, že netrvalo dlouho a v návaznosti na výrazně zhoršenou
koronavirovou situaci  se  setkání  na  mostě  stalo  terčem kritiky.  Mimo jiné  prý  vedlo  k
pocitu, že už je krize zažehnána a opatrnosti není třeba. Po bitvě je každý generál…

Od soboty 13. června byl zahájen provoz Moravskotřebovského aquaparku. Provozní
doba  byla nastavena  každý  den  od  08:00  do  21:00  hodin,  tj.  obvyklým  způsobem.
Návštěvníci byli povinni dodržovat aktuálně platná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.
Reálně to vypadalo tak, že návštěvníků bylo méně než v uplynulých letech (možná proto,
že léto v roce 2020 bylo “obvyklé”, nikoliv jak jsme si už zvykali extrémně teplé a suché),
zpočátku jsme nosili roušky – ale  ne v bazénu ani v prostorách občerstvení.

V červenci

jsme si dál užívali zdánlivého návratu obvyklého života.

Knihovna obnovila  všechny  služby  od  7.  července  v  plném  rozsahu.  I  tak  vypadalo
rozvolnění  koronavirových  opatření  a  měli  jsme  radost.  V  létě  jsme  nevěděli,  že  se
uzavření (nejen) knihovny zopakuje už s podzimem tohoto roku.

Ale byl to klid před bouří. Signálem mohla být i zpráva ze zámoří – nárůst onemocnění v
USA a  zejména  skutečnost,  že  se  12.  července  objevil  poprvé prezident  Trump  na
veřejnosti v roušce (s odůvodněním  cca „...já jsem nebyl proti rouškám, jen je třeba zvážit
kdy a kde… cha cha..”) a tamtéž vyzval k nošení roušek církev mormonů.

V srpnu

jsme měli obecně pocit bezpečí, chodili jsme se koupat, bylo možné zajít do restaurace,
kultura z vlastních zdrojů nebyla vyloučena a na divadelní představení a velké koncerty v
létě nejsme zvyklí.

Koronavirus   ale  byl  stále s námi a  stav v ČR a ve světě se nelepšil,  evidovali  jsme
zhoršení.  Počty nakažených v České republice se blížily  jarním měsícům. Podle zpráv
např.  v  televizních  novinách  4.  srpna  onemocnělo  více  než  17  tis.  lidí,  aktuálně
nemocných  bylo nad 5  000,  nově onemocnělo  04.08.2021 nad 100 lidí.  V  pátek  7.8.
média avizovala   třetí nejvyšší počet nakažených v jednom dni od vypuknutí pandemie, v
číslech 323 nově diagnostikovaných. Nejvýraznějším ohniskem nákazy byla oblast Frýdku
Místku….

Český  rozhlas  Pardubice   5.  srpna  informoval,  že  byl  zrušen  z  důvodu  bezpečnosti
účastníků i pořadatelů dálkový pochod v Lanškrouně – Lanškrounská kopa. Neuskutečnila
se tedy tradiční akce po 50 letech.  

V Moravské Třebové vedení sociálních služeb vzhledem k situaci týkající se onemocnění
COVID 19 omezilo  s platností od 6. 8. 2020 návštěvy   pobytových služeb (domovy pro
seniory,  domov  se   zvláštním  režimem,  odlehčovací  služba).  Poskytovatel  sociálních
služeb  tak  přistoupil  k  dočasnému  opatření,  zákazu  návštěv  klientů  ve  vnitřních
pobytových prostorách. Setkání např. v zahradě bylo i nadále možné.
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V  srpnu  jsme  opakovaně  slyšeli  o  strmém  nárůstu  případů  koronaviru.  U  většiny
nakažených  byl průběh  nemoci  mírný,  v  nemocnicích  bylo  s  koronavirem  cca  108
pacientů, v těžkém stavu dvě desítky z nich. 

Zprávy o stavu koronaviru a zejména o nutných opařeních byly v srpnu chaotické, zmatky
vyvrcholily ve středu a čtvrtek 19.  a 20. srpna, kdy ministr zdravotnictví vyhlásil opatření,
která se rázem změnila  o  den později  (příklad:  roušky v restauracích ano x ne).  Bez
odkladu  na  opatření  vyhlášená  v  srpnu  s  platností  od  01.09.2020  reagovala  lidová
tvořivost vtipem: 1.9. se virus vrací z dovolené a začíná zase jezdit MHD a nakupovat v
obchodech. Do hospody se neodváží, asi má toho chlastu po prázdninách moc. Jo a ve
školách chodí jen po chodbách. Do třídy neleze, už je vystudovanej.

V září

doznívalo  uvolnění.  Moravská  Třebová  ještě  počátkem  měsíce  vyhlásila  výsledky  24.
ročníku  ankety  Sportovec  roku  a  to  z  důvodu  onemocnění  Covid-19  netradičně  v
podzimním termínu,   10.  září  téhož dne byla  předána Cena města,  udělená v  jarním
období.

Ale situace se  postupně měnila k horšímu.  Pravidla pro nošení roušek  se od 1. září
2020 změnila. Lidé je museli znovu nosit v městské hromadné dopravě,  v meziměstských
spojích a na úřadech. Zůstalo jejich povinné nošení na vnitřních akcích nad sto osob.
Absolvovala jsem divadelní představení v kinosále muzea, bylo to náročné.  Povinnost se
vztahovala také  na  všechna  zdravotní  zařízení,  jako  jsou  nemocnice,  ambulance,
polikliniky nebo lékárny. 

Bez  roušek  mohli  lidé  ke  kadeřnici  nebo  do  restaurace.  Lidé  je  nemuseli mít  ani  ve
stravovacích zařízeních - tedy v restauracích, barech nebo klubech.  

Také studenti ve školách nemuseli roušky nosit. S tím, že tato povinnost nastane, pokud
bude nějaký region označen na koronavirovém semaforu oranžovou barvou. (V září tak
byla   označena Praha, nicméně ani tam  roušky nebyly povinné. Město pouze ředitelům
škol doporučilo, aby zvážili, zda a v jakých prostorách ve škole nebo při kterých aktivitách
mají děti roušky používat.)

Povinnost nosit roušku se také nevztahovala na:

- děti do dvou let věku
- osoby  s  poruchou  intelektu,  s  poruchou  autistického  spektra,  kognitivní

poruchou  nebo  se  závažnou  alterací  duševního  stavu,  jejichž  mentální
schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

- osoby  při  provádění  autorského  díla  (např.  divadelního,  tanečního  nebo
hudebního  představení)  a  osoby  účinkující  při  tvorbě  a  výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu

- moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a
dalších  pořadech,  sportovce nebo cvičící  osoby v době tréninku,  cvičení,
zápasu, soutěže apod.

- snoubence  v  průběhu  sňatečného  obřadu  a  další  osoby  tomuto  obřadu
přítomné  a  osoby  činící  prohlášení  o  tom,  že  spolu  vstupují  do
registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné
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- osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.
fotografie  novomanželů,  včetně společné fotografie  s  členy domácnosti  a
dalšími blízkými osobami

- pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů
- osoby  řídící  vozidlo  veřejné  dopravy,  kdy  nejsou  v  přímém  kontaktu  s

cestujícím při jeho odbavení
- soudce,  přísedící,  státní  zástupce,  obviněné  a  jejich  obhájce,  účastníky

civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky,
znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a
době soudního řízení

- osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke
konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů

- pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
- zdravotnické  pracovníky  po  dobu  nezbytně  nutnou,  je-li  to  potřebné  pro

poskytování zdravotních služeb
- uživatele  sociálních  služeb  v  zařízeních  sociálních  služeb,  kterými  jsou

týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy
pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících
odlehčovací sociální služby v pobytové formě

- další  případy  zřetele  hodné,  které  stanoví  poskytovatel  zdravotních  nebo
sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických
zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Už z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že bylo těžké se v nařízeních vyznat – proto se
stále častěji skloňovalo v souvislosti s koronavirovými opatřeními slovo „chaos”.

Koncem září tzv.  reprodukční číslo činilo cca 1,24 – 1,29. Reprodukční číslo (R číslo)
informovalo, kolik lidí nakazí jeden nemocný – cílem  bylo   dostat R číslo pod 1, to by
znamenalo  snížit  počty   nemocných.  Podle  zpráv  televizních  novin  dne  10.  září  byla
poprvé překročena hranice 10 000 lidí, kteří bojují s covidem. Krátce nato byla zahájena
distribuce roušek a respirátoru (5 + 1) pro seniory nad 60 let.  Tato snaha vlády byla
opozicí  označena  jako  populismus.  Ani  senioři  nebyli  moc  vděční…  A  je  na  místě
zdůraznit,  že  jednorázové roušky byly  v  září  2020 běžně dostupné za příznivou cenu
(nebo je bylo možné objednat přes internet ve větším počtu za cenu symbolickou). Také
jsem obdržela roušky, přikoupila jednorázové roušky – a oživila některé dříve šité a dobře
uschované osvědčené roušky. A jako správná ženská – nešetřila jsem a ve zdravotnických
potřebách jsem při  návštěvě v Brně nakoupila ještě (snad) kvalitní  roušky, které se mi
líbily… bylo  z  čeho  vybírat.  Pro  zajímavost  cituji  z  tisku  na  toto  téma  (10.  září  2020  •
11:0Viliam  Buchert0    www.reflex.cz):  Vláda blouzní.  Většina  lidí  nad 60  let  nepotřebuje
jejich  5   roušek. Pošlete  je  jinam.  Na  začátku  koronavirové  pandemie  premiér  Babiš
sliboval, že pošle lidem potřebné roušky. Vykašlal se na to a národ se zařídil podle sebe –
buď si roušky sám ušil nebo je postupně nakoupil. Ve středu večer pak přišel kabinet (po
půl  roce!)  s  další  absurdní  nabídkou.  Že  prý  pošle  všem občanům nad  60  let  jeden
respirátor a 5 roušek. Je to nesmysl, většina lidí roušky dávno má. Na rozdíl od vlády se
totiž chovají zodpovědně.
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V září  jsme evidovali  ohnisko koronaviru  v  naší  lokalitě.   Covid-19 se rakektově šířil
v Litomyšli  a  okolí.  Přibývalo  lidí  v karanténě  i nakažených.  Ohniskem  nákazy  byli
hokejisté, kteří koronavirus přivezli do města ze soustředění v Brně.  Na test na covid-19
stáli lidé v Litomyšli dlouhé fronty.

V říjnu 

skončil  ve funkci  ministr zdravotnictví  Prymula – bez roušky odcházel  z  restaurace,
která byla nebo přesněji měla být zavřená, bylo to prý interní jednání, ale bulvární deník
Blesk  u  toho  byl  taky.  Ministr  to  ve  funkci  neustál.  Následně  uvedl  že  trestněprávní
odpovědnost  necítí,  ale  politicky  nepostupoval  správně…  Nový  ministr  zdravotnictví
(jmenován  29.10.),  Jan  Blatný,  lékař  z  Brna,   poprvé  promluvil  ve  Sněmovně  a  hájil
potřebu prodloužit nouzový stav.  Po několika různých vládních opatřeních, která měla
zamezit šíření nemoci, se aktuální stav nelepšil a naopak  přibývalo nejen nakažených
pacientů,  ale především těch zemřelých. Proto se vláda rozhodovala, jaké další kroky
podnikne  a  jedním  ze  zvažovaných  řešení  bylo  přísné  opatření,  tzv.  Lockdown.
„Lockdown je  situace,  kdy  lidem  není  povoleno  svobodně  vstupovat  nebo  opouštět
budovu nebo prostor z důvodu pohotovosti a nouzového stavu,"  uvádí základní definici
britský slovník Cambridge Dictionary. Především se jedná o tvrdé a zásadní karanténní
opatření, které má zamezit stýkání a sdružování, a tím šíření nebezpečného viru mezi
lidmi.  Používá  se  v  případě,  kdy  dochází  k  nekontrolovanému  a  náhlému  nárůstu
nakažených…  („To  slovo  nemá  nějaký  ustanovený  tvar.  Používá  se  různě.  Liší  se  v
intenzitě. Nemá to znak, co přesně definuje, co je lockdown a co není. Chápal bych to
jako,  když  se  zastavuje  hospodářství,  ale  nemá  to  český  ekvivalent,"  uvedl  pro
ŽivotvČesku Jaroslav Flegr, vědec a evoluční biolog.)

V návaznosti na přijaté krizová opatření vlády ČR, které od středy 14. 10. uzavřelo také 1.
stupeň základních škol, byla určena II. ZŠ Palackého Moravská Třebová jako místo pro
zajištění péče o děti (ve věku 3-10 let) pracovníků v opatření vyjmenovaných profesí. Od
30. 10. 2020  byly do odvolání v Moravské Třebové zrušeny trhy farmářských výrobků.
Městský úřad  byl otevřen pro veřejnost pouze ve dnech pondělí 08:00 – 13:00 a středa
12:00 – 17:00, tedy jen v určeném čase. Občané byli požádáni, aby pro řešení úředních
záležitostí  preferovali  telefon a e-mail.   Do odvolání  byla  uzavřena Základní  umělecká
škola a také Dům dětí a mládeže.  Charita spolu s městem Moravská Třebová nabídla
pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, a to zejména osamělým seniorům a lidem se
zdravotním postižením v  nouzi.  Dobrovolníci  pomáhali  především s  donáškou  nákupů
potravin a léků. Byl ustanoven koordinátor mimořádných událostí. 

6. října vyhlásil  ministr Prymula  z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace
tato nová opatření s platností od 28.10.: 

Omezení pohybu
Vláda od půlnoci z úterý na středu zakázala volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4.59.
Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující
základní  infrastrukturu,  hromadnou  dopravu  či  roznáškové  služby,  a  také  veřejní
funkcionáři a ústavní činitelé.  Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kteří
venčí psa, avšak pouze do 500 metrů od svého bydliště. 
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Lidová tvořivost reagovala bez odkladu:

      

 

Během dne  jsou dále  povolené  vycházky  v  přírodě  a  v  parcích,  pobyt  na  chatách  a
chalupách,  a  to  v  maximálním  počtu  dvou  osob  s  výjimkou  členů  domácnosti  a
spolupracovníků. Stejný počet osob platí i při nakupování.

Zavedení práce z domova, takzvaný home office, má být přikázán tam, kde je to možné,
v soukromých, veřejných i státních podnicích. O rozsahu práce z domova má rozhodnout
management podle možností firmy.

Další omezení maloobchodního prodeje
Nově je zakázán maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20.00 a
5.00. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako
jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve
formě roznáškového servisu.
Nově  je  zavedeno  omezení  pro  květinářství,  kde  mohou  být  od  středy  v  provozovně
zároveň jen dva zákazníci. Vláda také upřesnila výjimku pro domácí potřeby, ta se netýká
prodejen s nábytkem a podlahovými krytinami. Zákaz nově dostaly sázkové kanceláře.
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Omezení farmářských trhů
Vláda zakázala prodej na tržištích nebo v mobilních provozovnách, opět však s výjimkami.
Tu  dostaly  pojízdné  prodejny  zajíždějící  do  obcí,  kde  nefunguje  prodejna  základních
potravin a drogerie, také stánkaři prodávající čerstvé i zpracované ovoce a zeleninu, maso
a masné výrobky, vejce, pekařské výrobky či med. Vše ale musí být z domácí produkce.
Na trzích nebude možné konzumovat zakoupené výrobky, stánkaři mezi sebou musí mít
rozestupy alespoň 2 metry a v jeden čas na ploše tržiště nesmí být více než 20 lidí na 400
metrů čtverečních.

Lázeňská péče
Lázeňská  a  rehabilitační  péče  bude  fungovat  pouze  pro  lidi,  jejichž  pobyt  je  alespoň
částečně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Prodloužení stávajících opatření
Nadále platí i stávající opatření jako omezená úřední doba na dva dny v týdnu po pěti
hodinách či omezení turistiky v Česku. Ubytovat se v ubytovacích zařízeních mohou jen
lidé na služební cestě, ubytovávat turisty není možné.
I  nadále  platí  výjimky  v  zákazu  maloobchodního  prodeje  a  službách.  Výjimku  mají:
potraviny, prodejci  pohonných hmot,  paliv,  hygienického zboží,  kosmetiky, drogistického
zboží,  lékárny,  prodejny  zdravotnických  prostředků,  malých  domácích  zvířat,  prodejci
krmiva, brýlí a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, zahradnických
potřeb.
Otevřeny zůstávají  i  prádelny, čistírny,  autoservisy,  odtahy vozidel,  prodejci  náhradních
dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, dostupné bude vyzvednutí zásilek
a zboží,  otevřené budou i  pohřební služby, květinářství,  prodejny textilního materiálu a
galanterie,  servisy  IT  techniky,  spotřební  elektroniky  a  dalších  výrobků,  provozovny
realitního zprostředkování a účetních poradců, daňové evidence, oprav a instalací strojů a
zařízení pro domácnost, myčky automobilů, domácí potřeby, železářství, kompostárny či
sběrny.

V listopadu  

Protikoronová opatření vyhlášená v říjnu trvala do 20. listopadu. Od podělí 23.11.2020 se
prodloužila otevírací doba obchodů,  posunul se zákaz nočního vycházení. V neděli ale
obchody dál zůstaly zavřené.
 
Uvolnění se týkalo jen obchodů, které  už byly otevřené. Ostatní provozovny, které byly v
předchozích týdnech kvůli epidemii zavřené, si musely počkat.
V platnosti také zůstalo omezení počtu lidí v prostorách obchodu podle přepočtu jeden
zákazník  na  15  metrů  čtverečních.   (Omezení  na  počet  zákazníků  v  obchodech  se
netýkalo dětí do šesti let a rodiče s kočárky mohli do obchodu bez nákupního vozíku.)
Adekvátně  s  prodloužením  otevírací  doby  obchodů  se  posunul také  začátek  zákazu
vycházení (z 21:00 do 23:00 hodin).
Rozšířila se také možnost společných akcí ze dvou na šest lidí pohromadě. Obřadů, jako
jsou svatby, pohřby nebo bohoslužby, se  mohlo účastnit až 20 osob místo dosavadních
patnácti.  Po žácích prvních a druhých tříd základních škol,  kteří  se vrátili  k  prezenční
výuce  začátkem listopadu,   se 25. listopadu  přidaly závěrečné ročníky středních škol a
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obnovila se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Ve stejném termínu
se začaly učit skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách. Opět byla
možná také prezenční  výuka „jeden na jednoho“ na základních uměleckých školách a
jazykových školách.
 
Systém PES (protiepidemiologický systém) v listopadu hodnotil vývoj epidemie v Česku
podle  čtyř  kritérií,  každému  přiřadil  bodovou  hodnotu  a  součtem  bodů  bylo  výsledné
rizikové skóre, roli hrál i klesající nebo rostoucí trend. Podle jeho výše byla země zařazena
do jednoho z pěti stupňů, na který byla navázána i opatření.

Rizikové skóre bylo vyjádřeno číslem na škále nula až sto, které se vypočítávalo denně.

Systém znal pět pásem rizika: 0 až 19 (zelené), 20 až 39 (žluté), 40-59 (oranžové), 60-75
(červené) a 75 až 100 (fialové). 

Jednotlivá pásma měla přidělena níže uvedená opatření: 

Školy: Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách
by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování
opatření. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek
prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly. Při třetí úrovni by se
umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky.
Roušky: Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně v systému uvolňování či
zpřísňování proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou uvnitř a ve veřejné
dopravě.
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Vycházení: S nočním zákazem vycházení se počítá u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů
epidemického rizika.
Obchody: Bude platit  omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém
stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu
budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci
fungovat.
Restaurace:  Ve čtvrtém a pátém stupni  bude prodej  možný jen přes výdejní  okna.  V
prvních třech stupních budou dál fungovat v omezeném režimu.
Hotely budou moci do třetího stupně rizika fungovat bez omezení.
Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika.
Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika.
Kultura: Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové
stupnici  opatření  proti  šíření  koronaviru  bude platit  první  nebo druhý stupeň.  I  tak ale
budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků.
Sporty: Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením
vnitřních  sportovišť  pro  rekreační  sporty,  venkovní  budou  omezeny  podle  počtu  osob.
Profesionální  soutěže  budou  povoleny  i  ve  fialovém  pásmu,  a  to  bez  diváků  a  ve
specifickém režimu. Amatérské soutěže budou zakázány. Wellness centra a bazény budou
muset  být  při  dvou  nejrizikovějších  epidemických  stupních  uzavřeny  s  výjimkou
poskytovatelů zdravotních služeb.
Turistika: Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí
maximálně  na  12  hodin,  cestující  se  musejí  řídit  vnitrostátními  protikoronavirovými
opatřeními. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by se od úterý mohla lhůta zvýšit na
24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.

Nejpřísnější fialový tedy stupeň začínal na 75 bodech. Pokles a sedmidenní  stabilizace
stavu byla podmínkou pro to, aby ministerstvo navrhlo zmírnění opatření.  Čtvrtý stupeň
byl označován jako „vážný stav“. Při něm platilo například povinné nošení roušek ve všech
vnitřních prostorách, zavřená   divadla, kina, muzea a galerie, bazény a vnitřní sportoviště.
V listopadu také až na výjimky také dál platil zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních
zařízeních a věznicích nebo zákaz konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.
Čtvrtý stupeň jsme zaznamenali opakovaně.

K 19. listopadu 2020 dle PES  indexu rizika v krajích dosáhly rizika v pásmu “5” dva kraje,
a to Liberecký a Pardubický, rizikovým okresem byl okres Svitavy. 

Pro  zajímavost  také  uvádím,  že  02.11.  skončilo  první  plošné  testování  ve  Slovenské
republice,  pozitivně bylo  testováno 1  % testovaných – v  České republice  k  plošnému
testování v roce 2020 nedošlo.

V  Moravské  Třebové  na  základě  rozhodnutí  Krajské  hygienické  stanice  Pardubického
kraje  byl s  platností  od  19.  listopadu  do  odvolání  uzavřen provoz mateřské školy,
odloučeného pracoviště na adrese Boršov 102. V budovách MŠ Piaristická i MŠ Sušice
pokračovala péče  o  děti  i  nadále  bez  omezení  a  rodiče  dětí  byli  informováni
prostřednictvím zástupců školky.
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Knihovníci  z  Moravské  Třebové  od  pondělí  23.  listopadu  nastartovali bezkontaktní
donášku knih  pro zájemce až domů. S roznosem  pomáhali moravskotřebovští  skauti,
kteří roznášeli knihy vždy v pondělí a ve čtvrtek odpoledne od 14 do 18 hodin.  Knihy bylo
možné objednat telefonicky a přes objednávkový formulář.  

V prosinci

vláda rozhodla o uvolnění protiepidemických opatření. Česko se přesunulo na třetí stupeň
epidemické pohotovosti od čtvrtka 3. prosince. V souladu s definovanými omezeními
mohly otevřít obchody, restaurace i služby.  Od středy 9. prosince se život v Česku opět
změnil.  PES  zůstal  na  třetím  stupni,  ale v  některých  oblastech  života  byla  nařízena
opatření  přísnější.  Počty  nakažených totiž  stagnovaly.  Změnila  se  tedy  otevírací  doba
restaurací a výdejních okének a také prodej alkoholu na veřejnosti. Podařilo se mi koupit
zimní boty a několik dárků.

Zvolená  opatření  ale  zřejmě  nestačila,  neboť   od  pátku  18.12.2020 se
protiepidemiologický stupeň   znovu vrátil na čtyřku. 

Čtvrtý protiepidemiologický stupeň znamenal:

 Omezení pohybu osob - platil zákaz shromažďování více než 6 lidí ve vnitřních i
venkovních  prostorech  a   zákaz  pohybu  od  23:00  do  5:00.  Na  veřejnosti  byla
zakázána konzumace alkoholu. 

 Všechny obchody zůstávaly otevřené bez ohledu na velikost a sortiment. Musela se
ale  dodržovat hygienická opatření, tedy rozestupy a maximálně 1 zákazník na 15
metrů čtverečních. Otevřeno mohlo být i v neděli. Zavřeno bylo o Vánocích a ve
státní svátky.

 Byl povolen prodej vánočních kaprů a vánočních stromků v rámci opatření o konání
venkovních trhů. Na nich se  mohly prodávat pouze potraviny, ale byla zakázána
jejich konzumace na místě. Omezen byl počet stánků.

 Otevřena  byla kadeřnictví či kosmetické služby či solária, pokud  nebyla součástí
provozovny, která musela být zavřená, jako například bazén.

 Zavřeny byly bazény, fitness centra či wellness centra.
 Restaurace a jiná stravovací  zařízení  byly uzavřeny.  Otevřeno  mohlo být  pouze

výdejové  okénko  a  to  do  23:00.  Z  okénka  nebylo  možné  prodávat  alkoholické
nápoje k okamžité konzumaci na ulici.

 Ubytovací služby byly uzavřeny.
 Herny a kasina byly uzavřeny.
 Muzea, galerie, výstavy, veletrhy či hrady a zámky, zoo a botanické zahrady musely

být uzavřeny.
 Uzavřena  byla  vnitřní  sportoviště  pro  amatérský  sport.  Venku  mohly trénovat

skupiny maximálně o šesti lidech. Mohly být otevřeny lyžařské areály. 
 Svateb a pohřbů se mohlo účastnit maximálně 20 lidí (předchozí omezení umožnilo

30 lidí).
 Kostely mohly být zaplněny pouze do 20 procent kapacity.
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 Návštěvy v zařízeních sociálních služeb byly povoleny za podmínky, že návštěvník
absolvoval test a při návštěvě měl nasazený respirátor.

Bylo těch opatření hodně – a procházka po vánočních trzích ve velkých městech (osobně
jsem vyzkoušela Brno) byla smutná. Davy lidí mi vždy vadily a absurdně jsem je v závěru
roku 2020 v centru Brna postrádala. Malou výhodou Moravské Třebové v tomto kontextu
bylo,  že  zde  na  davy nejsme zvyklí,  ale  i  v  našem městě  jsme si  všimli  opuštěného
náměstí často i v sobotu dopoledne…

Bylo  těch  opatření  hodně  a  přece  to  nestačilo.  Proto  byl  vyhlášen  pátý  stupeň
prodiepidemiologických opatření od 27. prosince.

Omezena byla  většina maloobchodního a velkoobchodního prodeje. Prodejny musely být
v době zákazu vycházení a v neděli  uzavřeny. Umožněn byl pouze prodej základního,
nezbytného zboží. V praxi to vypadalo tak, že v prodejnách velkých řetězců, které zůstaly
otevřené,  si  mohli  zákazníci  nakoupit  pouze  potraviny  a  sortiment,  který  lze  pořídit  v
drogeriích, které zůstaly také otevřené. Naopak nebylo možné  nakoupit například hračky,
oblečení či elektroniku, aby nedocházelo k diskriminaci malých obchodů.

Výjimka  platila  pro  prodej  potravin,  pohonných  hmot,  potřeb  pro  provoz  motorových
vozidel,  hygienického a  jiného drogistického zboží,  krmiv  a  potřeb  pro  zvířata,  brýlí  a
kontaktních čoček, novin, časopisů a tabákových výrobků, zbraní a střeliva. 

Otevřeny zůstaly také lékárny, prádelny a čistírny, servisy motorových vozidel, provozovny
umožňující vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených na internetu, květinářství, galanterie,
zámečnictví, opravny strojů pro domácnost, provozovny pohřebních služeb a prodejny s
pietním zbožím, myčky automobilů, domácí potřeby, železářství.
 
Dále bylo nutné nosit roušky ve všech vnitřních prostorech a vybraných vnějších místech.
Na svatbách, pohřbech a bohoslužbách  mohlo být maximálně 15 lidí.  Byl vydán zákaz
návštěv ve všech zdravotnických zařízeních. Restaurační zařízení mohla fungovat pouze
skrze výdejní okénko. Byla zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti. Byl vydán zákaz
shromažďování více než 2 lidí, zákaz veškerých kulturních akcí a byly uzavřeny lyžařské
vleky.

Ministr  zdravotnictví  zdůraznil  povahu  opatření  na Silvestra  –  v  tento  svátek  platily
veškeré zákazy stejně jako jakýkoliv jiný den. Lidé proto neměli vycházet po 21. hodině a
vstup do nového roku měli  oslavit  pouze v rodinném kruhu.  Drobnou výjimku  dostaly
Vánoce, respektive půlnoční mše – ty se na Štědrý den konat mohly, nicméně za dodržení
potřebných bezpečnostních opatření, jako jsou roušky a rozestupy. Kapacita kostelů navíc
musela být snížena na pětinu. V pátém stupni platil také přechod na distanční výuku s
výjimkou  prvních  a  druhých  ročníků  základních  škol.  Výjimkou  dostaly rovněž  školy
mateřské a speciální. 

Ve středu 16. prosince bylo zahájeno dobrovolné antigenní testování pro veřejnost, které
trvalo do 15. ledna. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo využití antigenních testů zejména
lidem,  kteří  se  o  svátcích  chtěli  setkat  s  příbuznými,  hlavně z  ohrožených  skupin.
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Otestovat  se  mohl kterýkoli  občan  ČR,  který  byl  zařazen  do  systému  veřejného
zdravotního  pojištění.  Na  odběrovém místě  předložil  průkaz  pojištěnce  nebo  náhradní
doklad. Lidé se mohli nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 5 dní.  Povinnost
plošného testování vyhlášena nebyla (na rozdíl od např. Slovenské republiky, viz výše). V
Moravské Třebové odběrové místo nebylo zřízeno.

Zpráva z knihovny, e-mail z 24.12.2020:

...velice neradi rušíme ve sváteční čas navíc ještě špatnou zprávou: z důvodu zhoršující 
se epidemiologické situace vláda opět nařídila uzavřít knihovny. To znamená, že se mezi 
svátky neuvidíme ani v okénku.

Pokud bude omezení trvat i v lednu, bude fungovat skautská roznáška. A ujišťujeme Vás, 
že jakmile to bude možné, ihned otevřeme okénko, případně (ještě raději) i dveře 
knihovny.

Sledujte prosím webové nebo facebookové stránky, o vývoji situace budeme informovat.
S upomínkami si nedělejte starosti, všechny výpůjčky prodlužujeme do konce ledna, i 
kdyby Vám náhodou nějaká zpráva z našeho systému tvrdila něco jiného :)
Vážení čtenáři, navzdory situaci, která nás všechny stojí spoustu sil, Vám přejeme krásné 
Vánoce a hodně dárků, co se nedají zabalit, a také nějakou knihu. A do nového roku 
přejeme především spoustu zdraví a knihovnu, co už nebude muset zavírat.
Budeme se těšit brzy na viděnou!

Za Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové

Lenka Greplová, ředitelka 

Systém  PES  to  neměl  lehké,  důkazem  budiž  jeho  kritické  hodnocení   z  Blesku  8.
prosince: Jedni lomí rukama a klejí, další se jen smějí. A může za to PES. Protiepidemický
systém,  který  před  měsícem a  třemi  dny  vyběhl  z  boudy  ministra  zdravotnictví  Jana
Blatného (za ANO) hlídat Česko před šířením covidu, ale už má první blechy. Neustál střet
s  hrozbou  prvního  zpřísnění  opatření.  Z  tabulky  si  kabinet  udělal  trhací  kalendář,  ve
kterém navzdory zvýšenému riziku nákazy nechal otevřené obchody, ale hospody nutí od
středy 9. prosince zavřít místo ve 22:00 už ve 20:00. Svou protiepidemickou zbraň nebere
vážně ani její garant - tedy ministr Blatný. ...„Pes pošel, pes právě doštěkal.

Česká lidová tvořivost tedy opět bavila internet.  Lidé si utahovali z Protiepidemického
systému, vládního PSA. Ani  samotná vláda už totiž  nebrala jako určující  čísla,  která
vepsala do tabulky pro zpřísňování či uvolňování opatření. Přehledná tabulka vyznačující
pět stupňů rizikovosti  s jasnými pravidly, co se kde smí nebo nesmí, co se může, kdo
může či nemůže mít otevřeno,  vydržela zcela závazná jen pár týdnů. I když  jsme podle
PSA měli být v závěru roku v rizikovém stupni číslo 4, vláda se nakonec rozhodla, že se
tabulkou řídit  nebude a přijala  svá nová opatření.  A zanedlouho zase zpřísnila… PES
nebyl dogma, situace byla složitá.
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Z předvánočních e-mailů – aneb vtipy nechyběly ani v prosinci...

Tohle jsou nejkrásnější  Vánoce. Dětem zářily oči  nad nadělenými dluhopisy od Alenky
Schillerové,  švagr  hospodský  dostal  rekvalifikační  kurz  na  svářeče.  Babička  sadu
respirátorů a hodinu dojetím plakala. Sestra taky byla štěstím bez sebe, vakcínu si strašně
přála. Bohužel jsme sehnali jen tu ruskou, takže má silvestra bez alkoholu, ale radost jí to
nezkazilo. Děda má permanentku na testy, tak snad si jí dostatečně užije. Já sám jsem
měl z dvou litrů dezinfekce také radost. 

Foto je z naší krásně prožité štědrovečerní večeře. 
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Až v průběhu roku obdržel pracovník krizového řízení městského úřadu pro potřeby města
údaje o počtu osob s Covidem a to v členění 

 pro obec s rozšířenou působností (tj. pro Moravskou Třebovou a příslušné obce  v
okolí) a 

 pro Moravskou Třebovou. 

Vkládám příslušné tabulky:
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Cílem povídání o  COVID-19,  nově poznaném onemocnění, které jsem zvolila za  TÉMA
PRO ROK 2020 na stránkách kroniky, nebyl exaktní výčet opatření, která jsme museli
akceptovat.  Snažila jsem se popsat to,  co jsme my řadoví občané citelně vnímali  jako
změnu oproti  předchozím životním zkušenostem, a to  s  důrazem na stav v Moravské
Třebové, události a skutečnosti, které nebylo možné přehlédnout. Bohužel s koncem roku
2020 kauza KORONAVIRUS neskončila, naopak, onemocnění s námi bylo dál a v době
finalizace tohoto kronikového zápisu (cca únor 2021) naše obavy zdaleka nekončily… 

Zůstal  nám  humor  a  víra  v  „lepší  příští”,  jak  je  vidět  z  PF,  které  kolovalo  v
prosincových e-mailech a které vkládám s laskavým svolením autora...
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JAK  ŠEL ČAS 
v roce 2020...
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Leden 2020

Události ve městě

Nové byty na ulici Marxově

Potěšila nás zpráva na Facebooku města v lednu roku 2020 tohoto znění: „Od nedávného
jednání zástupců města s developerem se události daly rychle do pohybu. Nový vlastník
nemovitosti v ulici Marxově už v polovině letošního roku nabídne k pronájmu 6 nových
bytů včetně parkovacích stání a zahrady s kouskem zeleně. V přízemí budovy budou k
pronájmu prostory k  podnikání.”  Budova několika vlastníků (ne města)  na ul.  Marxově
dlouhodobě, tj. více než 10 let, kazila vzhled městského centra, a tak jsme právem vnímali
velmi pozitivně plánované změny. Dobrá věc se podařila a v létě 2020 jsme si mohli v
Moravskotřebovském zpravodaji přečíst inzerát nabízející nemovitosti v opraveném domě
k pronájmu.

Foto: archiv města (stav leden 2020)
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Participativní rozpočet

byl  jedním  z  nosných  témat  začátku  roku  2020,  v  podstatě  stále  ještě  jako  novinka
(podruhé, viz také zápis kroniky v dubnu roku 2019).  Považuji proto za vhodné  citovat
informaci tak, jak byla uvedena na webu města začátkem roku: 

„V letošním roce město  Moravská  Třebová vyčlenilo  500 000  Kč  na  realizaci  projektů,
které  na  území  celého  města  včetně  místních  částí  navrhnou  sami  občané.  Návrhy
projektů lze zasílat do 29. února. Veřejné představení všech návrhů proběhne 4. 3. od
18:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu.

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v našem městě? Chtěli byste doplnit
dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Zapojte se do dalšího
ročníku  participativního  rozpočtování  2020  v Moravské  Třebové  a  získejte  pro  vaše
nápady  příznivce  mezi  spoluobčany. „Participativní  rozpočtování  je  postup,  jak  občané
města mohou vstoupit do rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy
veřejné finance. Tímto krokem chceme posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve
vynakládání veřejných prostředků. V letošním roce se budou zároveň realizovat projekty z
loňského ročníku participativního rozpočtu. Konkrétně renovace parčíku v Boršově, lanová
pyramida pro děti v Sušicích a herní prvky na návsi v Ušankách,“ vysvětluje místostarosta
Miloš Mička.

Postup pro podání žádosti: Nejpozději do 29. února zaslat návrh projektu – písemně na
podatelnu  městského  úřadu,  mailem  na rozpocet@mtrebova.cz nebo přímo  během
veřejného setkání pomocí Formuláře zadání projektu. Prezentace projektu proběhne na
veřejném setkání  ve  středu 4.  března od 18:00 hod.  v  zasedací  místnosti  městského
úřadu. Po  vyhodnocení  přijatých  návrhů  budou  sami  občané  hlasovat  o  vítězných
projektech prostřednictvím Mobilního Rozhlasu.”

Na webu města měli občané k dispozici kompletní pravidla participativního rozpočtu 2020
a Formulář zadání projektu. (Příloha kroniky – knihy)

Městská hromadná doprava v roce 2020

Na webu města jsme si přečetli, že dosavadní využívání MHD bylo podrobeno důkladné
analýze  včetně  vyhodnocení  a  zohlednění  některých  požadavků  ze  strany  veřejnosti.
Provoz  městské  hromadné  dopravy  tedy  v  roce  2020  pokračoval  s  tím,  že  bude
z finančního hlediska hospodárnější.  

V rozpočtu bylo na provoz MHD vyčleněno 1,3 mil Kč (oproti 2,4 mil. Kč v  roce 2019).
Redukovány byly nevyužívané spoje i zastávka Hřbitov. A byly vytvořeny nové zastávky
v místech,  kde o  to  občané projevili  zájem.   Jednalo  se  o  zastávky Západní,  Zámek,
Linhartice závod a Tyršova. Ponechána byla trasa MHD okolo aquaparku, a to z důvodu
plánované rekonstrukce ulice Lanškrounská v roce 2020.

Aktualizován byl jízdní řád. Stávající integrace MHD v systému IREDO přinesla cestujícím
výhody v tom, že bylo možné využít čipových karet pro bezhotovostní nákup jízdenek,
zakoupit  týdenní,  měsíční  nebo  čtvrtletní  jízdenky,  zakoupit  jednu  jízdenku  na  vlak  a
autobus (např. Česká Třebová – vlak – Moravská Třebová – Mánesova), nebo třeba na
několik autobusů (Svitavy – autobusové nádraží – Moravská Třebová – Tyršova). Nově
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bylo  také  možné  sledovat  polohu  autobusu  v  aplikaci  IDS  IREDO  přímo  v  chytrém
telefonu. 

Nové učebny Gymnázia 

Ve čtvrtek 16. ledna byly za účasti místostarosty Miloše Mičky a radního Pardubického
kraje  pro  školství  Bohumila  Bernáška  slavnostně  otevřeny  opravené  učebny  fyziky  a
chemie na Gymnáziu a Letecké střední odborné škole Moravská Třebová. Došlo k výměně
nábytku, podlahových krytin a bylo doplněno vybavení nutné pro práci s chemikáliemi a
k fyzikálním pokusům, a to přibližně za 1,2 milionu korun. Na letní měsíce kraj naplánoval
ještě  modernizaci  počítačové  učebny  a  rekonstrukci  sociálního  zařízení  celkem  za
přibližně 2 mil. korun.

Tříkrálová sbírka

V době od 3.  do 13. ledna proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko (a
potřetí také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí) opět Tříkrálová sbírka. Přímo
v Moravské Třebové obyvatelé  přispěli  celkem částkou 138 823 Kč.  Dárci  si  zasloužili
poděkování, výtěžek celkem 737 149 Kč byl nejvyšší v historii pořádání sbírky. Koledovalo
celkem 55 koledníků v 171 skupinkách. 

Z webu města dále cituji:

„Sbírka má dvě roviny.  Tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností, tou
druhou je šíření solidarity s lidmi v nouzi. Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří velké
poděkování. Letošní sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností Moravská Třebová,
Řádem menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko
opět  doprovodily  dva  koncerty,  na  kterých  vystoupili  Kateřina  Hloušková,  Lenka
Zahradníková,  Lucie  Mičková,  Moravskotřebovský  kvartet (Ivan  Hřebabetzký,  Robert
Kelnar, Dagmar Jánská, Antonín Havelka), sbor Young Voice a sbor Fermata pod vedením
Petry Burdové a Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice pod vedením pana dirigenta Petra
Křivánky.  Výtěžek  z  Tříkrálové  sbírky  plánujeme použít  na  pokračování  přímé pomoci
potřebným rodinám a občanům z regionu, na pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu
zdravotních pomůcek a na další rozvoj dobrovolnického centra.” 

A poprvé byla sbírka odstartována průvodem!

Historickým centrem Moravské Třebové prošel  v  sobotu  4.  ledna 2020 v  8:30  průvod
koledníků v čele s třemi králi  v kočáře taženém koňmi.  Samotný průvod byl zakončen
tradičním požehnáním tříkrálovým  koledníkům, které  udělil  představený  kláštera  a
administrátor farnosti Moravská Třebová Otec Šebestián na náměstí T. G. Masaryka v 9
hodin  (z  dubnového  zápisu  kroniky  města  za  rok  2019  připomínám,  že  zastupitelstvo
města na svém zasedání dne 29. dubna v souladu s návrhem Komise pro udělování Ceny
města Moravská Třebová za rok 2018 udělilo Cenu města za rok 2018  otci Šebestiánovi
/P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM/).
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Dodávám, že kočár kolemjdoucí zaujal, po proslovu se rozběhli koledníci do nejbližších
obchodů. Jak mi poté referovaly prodavačky v několika z nich, byl to prý pěkný zážitek.

Hromnice jsme mohli slavit už v lednu,

ve čtvrtek 30. ledna odpoledne v Andělském obchodu v Bránské ulici. Akce v gesci Charity
zájemcům umožnila společně si vyrobit svíčku Hromničku nebo ochutnat novou nabídku
vaflí.  Byl  tak  nastartován  seriál  oslav  k desátému  výročí  spuštění  služby  Sociálně
terapeutických dílen  Ulita.   Na stránkách kroniky  s  použitím textu  Svitavského deníku
připomínám, co vlastně znamená výraz Hromnice: „…Hromnice je tradiční lidové označení
katolického svátku Uvedení Páně do chrámu nebo dříve Očišťování Panny Marie. Název
je  odvozen  od  sv.  Hromnice,  v ten  den  (2. února)  se  v kostele  posvěcují  svíčky  –
Hromničky. Zapalují  se při  bouřce, lidé se při  nich modlí,  aby Bůh uchránil  jejich dům
i úrodu před hromem. Také se rozsvěcí, když někdo v domě umírá nebo zemřel. Světlo
svíce  mělo  provázet  umírajícího  na  cestě do věčnosti.  Lidé  také  věřili,  že  je  světlo
z Hromniček ochrání od všeho zlého. Báby kořenářky jimi léčily.”

Naše město navštívil předseda vlády 

Andrej  Babiš,  a  to  krátce  a  v  podstatě  „na  tajňačku”  dne  8.  ledna.  Podle  sdělení
místostarostky se bez předchozího ohlášení mihl i na radnici, předem ale o jeho návštěvě
věděl  jen  otec  Šebestián  – klášter  A.  Babiš také navštívil.  O návštěvě na Facebooku
kolovala tzv. pohádka, ale text jsem (s omluvou čtenářům příštím) vyhodnotila jako zcela
nevhodný k uvedení v kronice.

Foto: Facebook předsedy vlády, vlevo A. Babiš, vpravo otec Šebestián v prostorách kláštera na ul.
Svitavské v MT
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Ze zasedání rady města

Radní se v měsíci  lednu roku 2020 sešli  dvakrát,  13.  a  27.  ledna.  Projednali  obvyklé
záležitosti nájmů, majetku města a přípravu veřejných zakázek. V návaznosti na veřejnou
sbírku, která proběhla v předchozím období (podrobněji v kronice města za rok 2019),
mne zaujalo usnesení ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce a zhotovení kopie sochy
Plačící Anny“, které v podstatě znamenalo zahájení prací. Po delší době hledání a jednání
se  podařilo  najít  toho,  kdo doplní  chybějící  kroniky  města.  Rada pověřila  PhDr.  Jiřího
Šmerala  (historik,  také  novinář  a  spisovatel) zpracováním  chybějících  kronik  za  roky
1977–1984, 1991 a 2000–2003. Byla schválena Pravidla participativního rozpočtu. Rada
schválila vyvěšení „Vlajky pro Tibet“ a to v roce 2020 ve dnech 9. - 15. března, v minulosti
bylo obvyklé vyvěšení pouze 10.03., ojediněle také bez vyvěšení vlajky. Byly schváleny
termíny bleších trhů.

Z jednání zastupitelstva města

Jednání  zastupitelstva  města  se  v  měsíci  lednu  v  souladu  se  schváleným  plánem
nekonalo.

Kultura

Perla Ples Města Moravská Třebová

se uskutečnil  dne 11. ledna. Na rozdíl  od roku předchozího se tedy ples města konal,
nikoliv však pod tradičním názvem Městský bál, ale jako Perla Ples. 

Krásně a neobvykle byl upravený vchod do muzea. Byl nasvícen reflektory a uvnitř nás
překvapil  červený koberec, louče a pan starosta osobně s milým přivítáním. Ano, už v
místech, kde se obvykle nic neděje a měla jsem tedy v plánu právě tam za dveřmi vyměnit
boty za taneční střevíčky (dělali jsme to tak v Moravské Třebové nejen v roce 2020, i když
etiketa velela jiný postup, taxíků bylo málo 😊).

Nechybělo předtančení,  pobavila barmanská ohnivá show, hudba měla několik variant.
Spokojenost byla s rautem, který byl doplněný o nabídku Mamabistra. Byl přiměřený počet
návštěvníků,  sice  dost,  ale  ještě  nebyl  problém zatančit  si.  Sladit  tyto  dva požadavky
v budově muzea není jednoduché a podařilo se to. Také je vhodné připomenout, že vedení
města původně plánovalo ples v budově Hedvy, tedy v prostorech mnohem větších, to se
však  z důvodu  konání  jiné  akce  nepodařilo.  -  Po  dlouhém  váhání  všech  po  několika
minutách hudby tanec zahájil  emeritní taneční mistr pan Alois Bílek. Ples mohl začít a
vydařil se.

V kinosále muzea jsme mohli vidět 14. ledna  divadelní hru Sexem ke štěstí (Vladimír
Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková) a 30. ledna  stand-up co medy celovečerní
představení Oné Knot Show.
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Součástí  lednového  Moravskotřebovského  zpravodaje  byla  vložená  příloha  Kulturní
kalendář  města  Moravská  Třebová.  V  lednu  roku  2020  ještě  nikdo  netušil,  že
onemocnění zvané coronavirus změní plány a na velkou část roku zcela znemožní
realizovat naplánované kulturní akce.

Tříkrálový koncert

Dne 5. ledna se uskutečnil vydařený tříkrálový koncert ve zcela zaplněném kostele na ul.
Svitavské, někteří posluchači museli stát. Potěšili interpreti “z vlastních zdrojů”, mezi které
řadíme rodačky z Moravské Třebové Lucii Mičkovou a Kateřinu Hlouškovou (zpívaly za
doprovodu Lenky Zahradníkové na klavír), které přijaly pozvání, ačkoliv už v našem městě
nepůsobí. A pak osvědčená uskupení – Fermata a o poznání mladší Young Voice, oba
sbory  pod  vedením Petry  Burdové.  Velkým potleskem byl  vítaný  kvartet  Hřebabetzký,
Kelnar, Jánská, Havelka. 

(Program v přílohové části kroniky – knihy.)

Sport

Výstavba sbory pod na Pastýřce a pumptracku na Knížecí louce 

Projekt  Česko-polské spolupráce s názvem Na hranici  na hraně měl začátkem roku k
dispozici  rozhodnutí  o  dotaci  a  společným  setkáním  partnerů  na  radnici  v Moravské
Třebové  byla  definitivně  odstartována  jeho  realizace.  Zahájení  dílčích  prací  bylo
naplánováno na rok 2020, s dokončením v říjnu 2021.

Vedoucím  partnerem  projektu  se  stalo  město  Moravská  Třebová  s  dalším  českým
partnerem  obcí  Dolní  Morava  a  polským  partnerem  obcí  Gmina  Bystrzyca  Klodzka.
Celkový  rozpočet  projektu  byl  naplánován  na  962  tis.  EUR,  z toho  rozpočet  města
Moravská  Třebová  činil  362  tis.  EUR –  ovšem s  úhradou  90  % z  dotací  z  programu
Interregn V-A. Město Moravská Třebová bylo tedy připraveno ze svého rozpočtu vydat
necelý 1 mil. Kč. 

Na webu města byl plánovaný projekt představen takto: 

„Na vrchu Pastýřka bude vybudováno 13 km nových sbory pod (jednostopých stezek pro
horská kola),  včetně přístupových tras. V prostoru volnočasového areálu Knížecí louka
(pod Bránou času) zároveň vznikne zcela nový Interregn o délce 255 m, což je zábavná
cvičná dráha pro horská kola. Na Dolní Moravě vznikne adrenalinová překážková dráha a
v Polsku pak Interregn Stronciem a stezky na Gore parkové... Vytvořen tak bude produkt
pro sportovce, kteří si budou moci během prodlouženého víkendu projet všechny lokality,
získat razítko do průkazu bolera a výhody v obou cílových destinacích. Nový produkt bude
provázen propagační kampaní a testován pilotní jízdou na podzim roku 2021.”

Velkolepý projekt nevzbudil očekávané nadšení. Jistě, byla by škoda nevyužít možnosti
čerpat  dotace  pro  vítaný  a  moderní  sport.  Ale  v  době  představení  projektu  cyklisté
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dlouhodobě požadovali možnost bezpečné jízdy na kole ve směru do Útěchova a na Staré
Město, bolera a Interregn považovali za „cyklo nadstavbu“ pro omezený počet sportovců.

Leden letem světem

Počasí prvního lednového dne nabídlo mrznoucí mlhu po ránu, tj. krásně ojíněné stromy a
zahrady, posléze polojasno a mrazivo po celý den. Také 3. a 4. ledna námraza zdobila
stromy  i  rostliny,  bylo  chladno  a  stále  bez  sněhu.  Náhlá  změna  nastala  09.01.,  bylo
zataženo až šero, oteplilo se a zapršelo. Následovalo ochlazení, stále jen pár stupňů pod
nulou. Bílá Třebová potěšila hlavně děti konečně v sobotu 18.01., sníh byl mokrý, ale na
zahradách vyrostli první sněhuláci. Krásně a mohutně zasněžená byla Moravská Třebová
v neděli 19.01., ovšem jen dopoledne – odpoledne už kapalo ze střech a bylo nad nulou.
23. ledna na ul. Polní jsme viděli žluté tavolíny před rozkvětem a jen na krátko se ochladilo
24.01., ráno bylo až 8 st. pod nulou. 

Už v měsíci lednu roku 2020 se otevřeně mluvilo o tom, že pan starosta ve své funkci
skončí (?), opakovaly se dotazy na webu města „…co je pravdy na tom, že starosta Ing.
Tomáš Kolkop podal demisi…” nebo obdobný dotaz „zda stříhá metr”. Tyto informace jsme
mnozí  začátkem  roku  vyhodnotili  jako  dezinformace.  Dále  také  viz  téma  roku  2020,
starostové města. 

Na Facebooku města jsme si 27.01.2020 přečetli zprávičku s názvem Smutné probuzení
do nového týdne o tom, že: „….Rekreační areál Knížecí louka se pro návštěvníky stává
natolik atraktivním místem, že jej dnes v noci navštívili také vandalové …”  Byl poškozen
majetek města a technické služby bez odkladu zahájily opravy.  Začátkem roku město
naplánovalo další úpravy včetně výsadby zeleně a doplnění herních prvků. Autor zprávy
optimisticky skončil slovy “Stále věříme, že si veřejného prostoru kolem nás dokážeme
vážit ❤ .”

Zpracované kronikářské  záznamy,  které  byly  dosud  k  nahlédnutí  pouze  na městském
úřadě,  byly  zpřístupněny  na  internetových  stránkách  města.  Nově  tedy  byly  umístěny
kroniky z období 2006 až 2018 na webu města. 

Od 1. ledna 2020 byla novelou veterinárního zákona zavedena povinnost čipování psů.

V lednovém Moravskotřebovském zpravodaji  byla  rozsáhlá  informace o  změnách ve
svozu odpadů v roce 2020. Několika slov o tom, že budou odstraněny velkokapacitní
kontejnery na odpad ze zahrad jsme si většinou nevšimli.  Až v srpnu nastalo všeobecné
rozladění, když kontejnery z obvyklých míst “náhle zmizely”.
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Únor 2020

Události ve městě

Odvolání starosty města,

které bylo  událostí  začátku roku 2020,  je věnován text  níže v části  kroniky „z  jednání
zastupitelstva města“.

Masopustní průvod

Historicky první ročník Masopustního průvodu se v Moravské Třebové uskutečnil v úterý
25. února 2020.

Charita ve spolupráci s městem tím  založila novou tradici,  příležitost skvěle se pobavit.
Nechyběl rej masek s průvodem, muzika, jídlo a pití. 
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Akce odstartovala ve 13.30 hodin před budovou charity na ulici Svitavské, kde se potkaly
všechny masky. Ve 14 hodin  vyrazil masopustní průvod,  doprovázený  kočárem taženým
koňmi a dechovou hudbou.

Bohužel počasí akci nepřálo, bylo nevlídnou a deštivo, ale i tak (jak je vidět ze snímku z
webové kamery) se lidé sešli,  bylo jídlo,  pití,  hudba i  náznak tance, nová tradice byla
nastartována.

Lanškrounská ulice v roce 2020

Na první  pololetí  roku  2020  byly  naplánovány  další  práce  v  ulici  Lanškrounské,  a  to
náhrada  nadzemního  elektrického  vedení  kabelovým  vedením  uloženým  v  zemi.
Investorem byla společnost ČEZ distribuce a.s. a výkopy probíhaly převážně v chodnících.
Stavební práce byly realizovány postupně od křižovatky s ulicí Olomouckou po křižovatku
s ul.  Na Stráni,  částečně také na ulici  Josefské, se zásahy do přilehlých ulic Mlýnské,
Lázeňské, Jateční, Sluneční a Olomoucké. Stavební práce realizovala firma AKVAMONT
Svitavy s.r.o. a výkopy samozřejmě způsobily omezení pro pěší i automobilovou dopravu. 

Navazující akcí  byla pokládka nového asfaltového povrchu na ulici Lanškrounské, která
byla investicí  Pardubického kraje.  V průběhu roku se ukázalo,  že plánované ukončení
prací v závěru prázdnin je nereálné. V srpnu jsme se dozvěděli, že byly zjištěny nerovnosti
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s nutností  opakovaně osadit  obrubníky,  a  to  by  mělo  prodloužit  práce přibližně o dva
měsíce.  Stavba,  která  znamenala  výrazné  omezení  pro  dopravu  všeho  druhu  a  byla
výzvou pro chodce, nebyla vítána. Často neprávem padala kritika na hlavu radnice, neboť
i když opakovaně zazněla informace o tom, že jde o akci kraje, mnozí tuto skutečnost
nezaznamenali.

Veřejné fórum 2020

se uskutečnilo 5. února a na tradiční akci zavítalo přes 100 návštěvníků. Účast tedy byla
velmi  dobrá,  možná  i  proto,  že  následovala  zajímavá  beseda.  Nejdříve  ale  účastníci
obvyklým způsobem u tématických stolů (témata: kvalitní životní prostředí, bezpečnost ve
městě, prevence, doprava a mobilita, sport a volný čas, místní ekonomika a podnikání,
vzdělávání  a  výchova,  kulturní  život,  sociální  oblast,  zdravotnictví  a  senioři,  stůl  pro
mládež a rodiny s dětmi,  pocitová mapa) projevili svá přání. Následujícím krokem byla v
březnu ověřovací anketa, která určila výsledné pořadí TOP 10 přání obyvatel města – k
projednání a řešení vedení města.  
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Bez odkladu po obvyklém programu veřejného fóra následovala beseda s občany na téma
dalšího využití zámeckého mlýna.

Diskuzní setkání přineslo mnoho důležitých informací a postřehů. O výsledném způsobu
využití zámeckého mlýna před jednáním s občany nebylo rozhodnuto a čas ukázal, že toto
rozhodnutí  bude  zrát  ještě  dlouho.  Mezi  diskutované  varianty v  únoru  2020  patřilo:
zřízení  veřejné  knihovny  s  galerií  a  přednáškovým sálem,  obnova  vodního  náhonu  a
mlýnského  kola,  přestavba  na  volnočasové  centrum  s  lezeckou  stěnou,  restaurací  a
zázemím pro děti, přestavba na multifunkční společenský sál, využití prostor pro potřeby
depozitu muzea.

(volně  podle  textu  Barbory  Dudíkové,  koordinátorky  projektu  Zdravé  město  a  místní
Agenda 21, na webu města)

Představení územní studie v lokalitě Udánský kopec

Občané byli pozváni 24. února do zasedací místnosti městského úřadu v ulici Olomoucké
na  veřejné  projednání  a  představení  územní  studie  městského  bydlení  v  lokalitě
Udánský kopec,  přesněji  seznámení s  podobou vítězné koncepce architektů z  ateliéru
Vavřík.  Zájemci  byli  upozorněni,  že předložená vizualizace má jen ilustrační  charakter,
podstatné však je,  že vedení  města  v roce 2020 zahájilo  technickou a administrativní
přípravu  projektu.  Byla  to  reakce  na  dlouhodobý  nedostatek  možností  pro  výstavbu
rodinných domů ve městě. Navržené řešení by znamenalo možnost výstavby 50 nových
rodinných domů, včetně vzniku 2 nových ulic, okolní zeleně a parkovacích stání. 

Předpokládaná  podoba  navržené  zástavby Udánského  kopce  byla  představena  na
webu  města,  cituji:  „Kapacita  navržené  zástavby  je  50  rodinných  domů,  které  budou
koncipovány jako solitérní s rovnou střechou, předzahrádkou v maximálně dvou podlažích.
Velikost jednotlivých pozemků se pohybuje v rozmezí 550 až 1000 m2. Návrh představuje
kompaktní obytný soubor se sítí veřejných prostranství a okolím s vybavením veřejnými
parky. Celé území hustotou odpovídá okolní zástavbě příměstského charakteru, která se
nachází východně od lokality, směrem k městu.

Navržené řešení počítá s obytnou zónou se smíšeným pohybem vozidel a chodců, kde je
nejvyšší povolená rychlost automobilů 20 km/h. Vjezdy do obytné zóny budou dva, a to ze
stávajících ulic Nová a J. K. Tyla. Lokalita Udánský kopec bude tvořena pokračováním
ulice Nové a dále nově navrženými ulicemi K Udánkám a Na Špitálské louce. Dopravní
prostor bude lemován z obou stran zelení, k dispozici budou také nová parkovací stání.
V nejvyšším místě  celé lokality  je  navrženo přírodní  dětské hřiště  se dřevěnými  prvky.
Tento park by mohla propojit pěšina lesem směrem ke koupališti. Skrz území je navržena
pěší trasa se stromořadím a vodním liniovým prvkem (absorpce při přívalových deštích).
Pod úrovní nově navržených ulic budou vedeny veškeré potřebné technické sítě. Ulice a
veřejná prostranství jsou dimenzována v šířkách 12 a 17 metrů. Ulice jsou navrženy jako
obytné s šířkou smíšeného pruhu 5 metrů, zbylé části po obou stranách zpevněné plochy
jsou určeny pro zřízení trávníků, sjezdů, umístění stromů, návštěvnických stání apod.“
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Další podpora elektromobility ve městě

Provoz  první  rychlodobíjecí  stanice  pro  elektromobily  zahájila  firma  LUKYsystem  od
začátku  roku  2018  v ulici  Tyršově  nedaleko  zimního  stadionu.   V  únoru  roku  2020
Skupina  ČEZ  instalovala  v ulici  Dvorní  další  rychlodobíjecí  stanici.  Nový stojan
umožnil dobití  většiny kapacity baterií  e-aut za 20-30 minut.  V odůvodnění zaznělo, že
město Moravská Třebová dlouhodobě podporuje péči o životní prostředí a bylo zjištěno, že
za rok 2019 se v ulici Tyršova nabíjelo přes 200 elektro aut, což je v průměru 16 vozidel
měsíčně. Proto byla výstavba druhé stanice v ulici Dvorní vítána, s odůvodněním, že s
přihlédnutím  k plánované  výstavbě  dálnice  D35  z Hradce  Králové  do  Olomouce  má
Moravská Třebová ideální předpoklady pro rozvoj elektromobility.

Zaujala mne slova Tomáše Chmelíka, manažera útvaru čisté technologie ČEZ na webu
města, cituji:  „Elektromobily už na českých silnicích zdomácněly,  momentálně jsou jich
v ČR více  než  3000.  Těší  nás,  že  město  Moravská  Třebová  vyšlo  vstříc  naší  snaze
vybudovat jednu z dobíjecích lokalit. Na území Pardubického kraje provozujeme veřejné
dobíjecí stanice v Pardubicích, Hlinsku, Vysokém Mýtě a Hradci nad Svitavou. V České
republice je aktuálně registrováno více než 3000 elektromobilů. V roce 2017 přibylo 400
vozů na elektrický pohon, v roce 2018 to už bylo 725 elektromobilů a loni celkem 789 e-
aut. Odhady dalšího vývoje hovoří počínaje příštím rokem o ročních prodejích v řádu tisíců
elektromobilů  a plug-in  hybridů.  …………...Vyšší  dojezd  nových typů  elektrických vozů
v kombinaci  s hustší  sítí  veřejných  dobíjecích  stanic  také  definitivně  otevírají  pro
elektromobilitu cestování mezi městy.“

Postupné změny ve vysílání městského rozhlasu 

Vedení  města přistoupilo  k  postupnému  omezování až ukončení hlášení městského
rozhlasu. Postupné logicky  znamenalo „ne hned“  a  tak  mne zaujala  reakce na webu
města, ze které cituji: „...myslel jsem soudě dle lednového zpravodaje, že město naznalo,
že rozhlas za účelem o informování akcí je pro občany dost otravný a skoro celé první dva
měsíce to vypadalo docela nadějně: jakoby člověk mohl mít chvíli v tomto městě klid. A
dneska? Už to slyším zase. Lidé mají přece internet, mobilní telefony, aplikace... toto je
fakt zbytečné.“ 

Mluvčí města proto upřesnil tamtéž: „...v lednovém zpravodaji bylo uvedeno, že hlášení
kulturních a volnočasových akcí prostřednictvím amplionů městského rozhlasu budeme
postupně  omezovat  až  do  dubna,  kdy  skončí  úplně.  Toto  rozhodnutí  platí  a  pondělní
hlášení městského rozhlasu tak můžeme považovat za poslední. Již v minulém roce jsme
spustili  novou službu Mobilní rozhlas, do které se mohou občané registrovat a zdarma
získávat  veškeré  informace  z  města  přímo  do  mobilu,  nebo  do  emailu.  Dále  mohou
sledovat také web města, Facebook města a výlepové plochy.“ 

Fakt je, že rozhlas byl dlouhodobě vnímán jako varovný a informační systém pro případ
nouze a ukončení “hlášení městského rozhlasu” bylo možné očekávat
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Mateřské centrum Krůček

bylo  na stránkách zpravodaje  i  formou plakátů  představeno v  únoru  a  v  následujícím
měsíci zahájilo činnost, s pravidelným programem. Náplň v jednotlivých dnech se mírně
lišila  podle  vybraného  klubu  se  vstupným  na  kluby  70  Kč  nebo  možností  zakoupit
zvýhodněné permanentky.

Ze zasedání rady města

Radní se sešli 3. února 2020 a projednali mimo jiné běžné záležitosti majetku města a
výběrových řízení. Zaujalo mne schválení změny ceny za  pronájem prostor zámku v
Moravské Třebové a zámeckého nádvoří pro svatební obřady takto: 1) prostor Rytířského
sálu, předsálí,  kuchyňky a sociálního zázemí svatební obřad cena 6.000 Kč 2) nádvoří
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zámku svatební obřad cena 3.000 Kč. Rada také jednala o možnostech využití bývalého
areálu Miltry a doporučila zastupitelstvu podání žádosti o dotaci z dotačního titulu DT 3 –
Revitalizace, z výzvy Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, k akci
„Revitalizace brownfieldu bývalého areálu Miltra a.s.“ .

Z jednání zastupitelstva města

Jednání  zastupitelstva  se  konalo  17.  února  a  to  zpočátku  v  souladu  s  navrženým
programem, jak byl uveden na vývěskách i webu města:  souhrnná rozpočtová úprava č.
9/2019  rozpočtu  města,  poskytnutí  dotací  z  rozpočtu  města  na  základě  individuálních
žádostí a uzavření veřejnoprávních smluv, poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská
Třebová, poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a darů z rozpočtu města v roce
2020,  zajištění  provozu  městské  policie,  prodeje  a  výkupy  pozemků,  zpracovaný
strategický  dokument  -  Generel  zeleně  města  Moravská  Třebová,  uzavření  dohody  o
uznání a splácení dluhu, obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 1/2020,
kterou se mění Požární řád města, podání žaloby o zaplacení neuhrazených smluvních
pokut ze smlouvy o dílo, schválení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva
města za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady města…

Byly schváleny smlouvy, předmětem kterých bylo poskytnutí dotací z rozpočtu města v r.
2020.  Zastupitelstvo  se  zabývalo  možnostmi  využití  nedávno zakoupeného mlýna pod
zámkem  a  uložilo  radě  města  vypracovat  studii  využitelnosti,  náklady  na  případnou
demolici a případnou stabilizaci a zakonzervování budovy „Panského mlýna". 

Na  jednání  zastupitelstva  17.  února  2020  byla  však  hlavním  bodem  programu  věc
nevídaná,  hlasování o odvolání starosty. Bylo schváleno veřejné hlasování o odvolání
starosty a o odvolání rady města jako protinávrh k navrženému tajnému hlasování. Rada
města hlasování ustála a odvolána nebyla.  Pokud jde o starostu města, zastupitelstvo
města přijalo usnesení č. 370/Z/170220 tohoto znění:

Zastupitelstvo  města  odvolává  v  souladu  s  ustanovením  §  84  odst.   2  písm.  m)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing.
Tomáše Kolkopa z funkce starosty města Moravská Třebová. 

Na stranu starosty se postavili při hlasování jen dva zastupitelé – Miroslav Jurenka (ANO)
a  Pavel  Brettschneider  (SNK  s námi  krásná  Moravská  Třebová).  Šest  zastupitelů  se
zdrželo hlasování.

Hned po jednání zastupitelstva vydalo vedení města prohlášení, ve kterém zdůvodnilo,
proč  zastupitelé  starostu odvolali.  „Mezi  důvody  pro  odvolání  patří  dle  předloženého
materiálu  manažerské  selhání,  významná  ztráta  důvěry  radních  a  části  zastupitelů,
názorové neshody a nedostatečné zastupování města vůči veřejnosti a partnerům…“.

„Kterýkoliv z důvodů nebyl tak závažný, aby bylo nutné rozbít koalici a odvolat starostu
z funkce. Na koaličních jednáních jsem se důvod nedozvěděl, jen mi bylo nabízeno, ať
odstoupím. Nepřistoupil jsem na to. Aktuální situace poukazuje na to, na jaké úrovni je
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politická kultura ve městě. Na začátku jsem říkal,  že jediná cesta k úspěchu je, když
všichni potáhneme za jeden provaz a jedním směrem. Po celou dobu jsem se snažil
o svědomité plnění volebních slibů, i když to přinášelo nepopulární kroky. Snažil jsem se
prosadit zásadní změny,“ komentoval Kolkop. 

Vedením města byl  pověřen místostarosta Miloš Mička s tím,  že nový starosta bude
zvolen 30. března.

(volně s  použitím zdroje  https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/zastupitele-v-moravske-trebove-odvolali-
starostu-20200217.html a informací na webu města)

Samozřejmě  na  tuto  nevšední  událost  reagovali  občané.  Nejdříve  vystoupil  občan  na
zastupitelstvu ještě před samotným hlasováním, popis vyřčeného jsme si následně přečetli
ve Svitavském deníku, cituji:

Komentář čtenáře ke kauze odvolání starosty Moravské Třebové

„Na  jednání  zastupitelstva  města  Moravská  Třebová  dne  17. 2.  před  domluveným
hlasováním o odvolání starosty Tomáše Kolkopa jsem pronesl: „Demokracie je vláda lidu.
My  jsme  lid,  občané  a  vy  jste  naši  voleni  zástupci.  A jak  poznamenal  pan  Werich
v rozhovoru s panem Škutinou: „Vy jste naši zaměstnanci. Když se nám nebude líbit, jak
pracujete, vyměníme vás při příštích volbách.“ Základem demokracie není tajná volba, ale
veřejná.  V některých  rozvinutých  demokraciích  dodnes  hlasují  zvednutím  ruky.  To,  co
předvádíte  je  okleštěná  demokracie.  Tím  dáváte  najevo  voličům,  občanům,  že  chodit
k volbám je zbytečnost, a to je pro demokracii velmi nebezpečné. Předvádíte totiž praktiky
z dob socialismu. Trochu vám je popíšu slovy pana Wericha. Cituji: „Oni totiž vypouštějí
bumerangy.  Ten je  nějakej  divnej,  já  mu nějak  nevěřím,  nemá naši  důvěru.“  A tím se
z onoho člověka stává celkem snadný terč.  Starosta  Kolkop čelil  tlaku  od nástupu do
funkce. Stejnému tlaku čelil  Pepa Ošťádal na konci svého působení na postu starosty.
Tenhle z toho trošku zblbnul, Pepovi to rozhodně nepomohlo v boji se zákeřnou nemocí.
Rozvoj města podle mě není pronášení proslovů nebo nakupování reklamních předmětů.
Pro upřesnění, já chci, abyste starostu odvolali, ale udělejte to demokraticky.“  J. B., M.
Třebová“ 

Zdroj:  https://svitavsky.denik.cz/ctenar-reporter/komentar-ctenare-odvolani-starosty-moravske-trebove-
20200219.html (v deníku s uvedením plného jména)

V dotazech  na  webu  města  byl  už  18.  února  položen dotaz,  který  vystihl nejistotu
běžného občana krátce po odvolání starosty: „Dobrý den, přečetla jsem si zprávu o
odvolání  starosty  a  zajímaly  by  mě  konkrétní  důvody  k  odvolání.  Jsme demokratická
společnost a občané nějak rozhodli nástrojem zvaným komunální volby a pak se jen tak
jako  mimochodem  dozvíme,  že  je  vše  jinak.  Pro  odvolání  bych  čekala,  že  musí  být
závažný důvod nebo důvody, ale to, co vyšlo jako oficiální zpráva z radnice, vyznívá jako
„do toho vám nic  není”  nebo „ono se  něco vždycky najde”.  Omlouvám se za  mírnou
zmatenost textu, jsem rozčílená a pořád si to nemůžu srovnat v hlavě.“

Stanovisko  rady  města  formulovala  následně  Ing.  Daniela  Maixnerová,
místostarostka: „Dobrý  den,  rozumím  vašemu  rozčílení  i  požadavku  na  uvedení
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konkrétních důvodů. Ačkoli se naše oficiální vyjádření může jevit jako nedostatečné, je v
něm obsaženo téměř vše. Ztrátou důvěry myslíme především to, že jsme přestali věřit, že
bude schopen být nadále hlavou města, člověkem, který je bude rozvíjet  a bude jeho
vrcholovým managerem.  Volbou dostane každý politik  důvěru,  důvěru  veřejnosti,  ale  i
svých  politických  partnerů,  kteří  jej  dosadí  do  vedení  města.  Důvěru  si  musíme  ale
budovat i nadále, je to neustálý proces založený na našich činech a komunikaci. Tam jsme
se ale začali dostávat do nesouladu. Začala nastávat pochybení, nedodržování termínů,
nekomunikace  na  různé  strany.  Jednat  s  lidmi  a  svými  kolegy  je  u  starosty  základ.
Nechtějte po nás výčet konkrétních pochybení pana Kolkopa. 
Ačkoli  jsme  se  pracovně  rozešli,  všichni  členové  koalice  mu  přejí  úspěšný  osobní  i
pracovní život, proto nechceme na veřejnosti představovat výčet jeho chyb a nedostatků.“

Kultura

Operní pěvkyně z Moravské Třebové v Národním divadle 

Jsme pyšní na ty z nás, kteří něco dokázali. Patří k nim jistě i operní pěvkyně, „naše“
Eliška Weissová. Jistě i proto, že se do Moravské Třebové opakovaně vrací a vystupuje
tady. 

Z internetového zdroje novinky.cz/kultura/clanek proto cituji:

„Na představení  Pucciniho Turandot  v pražském Národním divadle ve čtvrtek 6.  února
2020 debutovala v titulní  roli  operní pěvkyně Eliška Weissová. Po Wagnerově Ortrudě,
Pucciniho Giorgettě, Janáčkově Kostelničce, Dvořákově Cizí kněžně a Smetanově Libuši
je to další role, v níž se jasně profiluje v oboru dramatického sopránu. Její uchopení hrdé
princezny  Turandot  je  pěvecky  zcela  přesvědčivé,  se  suverénními  výškami  a  krásně
znělou  střední  polohou.  Její  hlas  se  nese  i  přes  hutný  orchestr,  který  pod  taktovkou
Jaroslava  Kyzlinka  zněl  proti  první  premiéře  tentokrát  daleko  působivěji,  tempově  i
dynamicky propracovaněji. A také přes mohutně a krásně znějící sbor.  Weissová má roli
promyšleně  pěvecky  a  výrazově  vystavěnou,  vedle  dramatických  výšek  předvedla  i
ztišené,  něžně vroucí  polohy,  v nichž se její  Turandot  proměňuje v milující  ženu.  A ke
kladům jejího výkonu nutno přičíst i srozumitelnou artikulaci. Národní divadlo má pro titulní
rolí Pucciniho opery čtyři představitelky. Z domácích zdrojů Ivetu Jiříkovou a Andu-Louisu
Bogzu, hostující ruskou sopranistku Elenu Michajlenko a nyní i Elišku Weissovou…….Lze
se tedy jen těšit, že ji v této roli a nové inscenaci, jež měla premiéru 23. ledna, na prknech
Národního divadla uvidíme častěji. A doufejme, že i v dalších rolích dramatického oboru.“

V únoru  nás  potěšila  v  rámci  kulturní  nabídky  hudba –  18.02.  Večer  španělských  a
jihoamerických rytmů a melodií (Rytířský sál na zámku) a 27.02. koncert oblíbené místní
kapely Proč ne Band ve dvoraně muzea.

Úsměvnou divadelní  komedii Jaime Salom – Intimní  příběhy z Ráje jsme mohli  vidět
04.02. v kinosále muzea. 
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Sport

Na Facebooku  města  mne zaujala  zpráva ze  7.  února  2020 -  „gratulace  střelcům ze
Spolku  branných sportů  Moravská Třebová,  kteří  dnes na radnici  převzali  ocenění  za
úspěchy na mistrovství České republiky.“

Únor letem světem

V  únoru  jsme  poznali  pro  mnohé  nové  slovo  –  coronavirus.  Dosud  nám  neznámé
onemocnění virového původu způsobilo problémy po rozmachu v asijských zemích také v
Itálii  a  Německu.  K  28.02.  nebyl  v  ČR potvrzen  ani  jeden případ  nákazy,  ale  v  tisku
proběhly poplašné zprávy a poté ujištění, že je vše v pořádku. I proto také v Moravské
Třebové někteří nakupovali  ve velkém, zejména v obchodních domech (krátce chyběla
mouka, těstoviny), vyprodaná byla dezinfekce na ruce v drogeriích.

Počasí na přelomu ledna a února přineslo zlomové oteplení, první únorový den bylo v
Moravské Třebové až 13 st. Na Hromnice dopoledne bylo polojasno a teploty výrazně nad
nulou,  ale  větrno,  odpoledne  poté  zataženo  a  déšť,  pršelo  i  následující  den.  Český
hydrometeorologický ústav  varoval před silným větrem, výstraha platila až do středy 5.
února a došlo k pádu stromu i v našem městě, cituji z Facebooku města těch dní:  „...na
autobusovém nádraží pracovníci technických služeb zajišťují odklizení spadlých stromů 👍
těsně před pádem odjel autobus ...byl to fakt mazec, hasiči odvedli velice kvalitní a rychlou
práci.“ Krátce  sněžilo  05.02.  dopoledne,  trvaly  teploty  nad nulou.  Bouře  Sabine,  která
páchala škody na severu a západu Evropy, dorazila v pondělí 10.02. do Česka. Vítr začal
zesilovat během noci na pondělí.  Na Sněžce dosáhly nárazy větru rychlosti  180 km/h.
Tisíce domácností byly bez proudu. Ve zprávách byla bouře tématem dne, ale v Moravské
Třebové jsme si  všimli  hlavně rychlé  změny počasí  náhle  dopoledne,  kdy  se  zatáhlo,
nastala „tma“, vítr a déšť a brzo se počasí vrátilo do normálu, jen v Boršově byl vyvrácen
strom. Třetí únorová dekáda znamenala zpočátku pocitově jarní počasí, občasný déšť a
teploty nad nulou. Sníh se ukázal v závěru měsíce, ochladilo se, podle teploměru něco
nad nulou, ale pocitově byla zima.

Na Facebooku města byla  také začátkem roku 2020 velmi úspěšná rubrika s názvem
Střípky z historie. V únoru mne zaujal běžný pohled z Cihlářovy ulice na Svitavskou. V
popisu jsme se dočetli, že ulice Svitavská v minulosti nesla i jiné názvy a to Klášterní –
Svitavská – Masarykova – Goetheho – Stalinova třída – Osvoboditelů – Svitavská. 

Městská policie v únoru opakovaně upozornila řidiče, aby svá vozidla parkovali pouze v
místech, která jsou k tomu určená, protože parkování na travnatých plochách způsobuje
ničení  zeleně  a  zvyšování  nákladů  na  její  údržbu.  K  porušování  zákazu  parkování
docházelo zejména na travnatých plochách v ulicích Svitavská, Dukelská a Rybní náměstí,
ale nejen tam. 

Netradiční  oslavu  Valentýna  mohli  zažít  zájemci  v  roce  2020  v  muzeu v Moravské
Třebové.  V pátek  14. února  se  od  19 hodin  uskutečnil ve  dvoraně  městského  muzea
Sushi Valentýn.
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V Moravskotřebovském zpravodaji v měsíci únoru jsme se dočetli, že na obnovu sochy
Plačící  Anny  občané  darovali  přes  95  tisíc  korun. Vyhlídka  u  Plačící  Anny  byla
obnovena v roce 2018, na obnovu sochy město vyhradilo v rozpočtu pro rok 2020 200 tis.
Kč. 
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Březen 2020

Události ve městě

 
Participativní rozpočet v roce 2020

Město Moravská Třebová vyčlenilo v roce 2020 částku 500 000 Kč na realizaci projektů,
které na území celého města včetně místních částí navrhli občané.  Veřejné představení
všech návrhů se uskutečnilo 4. března od 18:00 hod v zasedací místnosti městského
úřadu. Úkolem pro rok 2020 bylo realizovat projekty z loňského ročníku participativního
rozpočtu. Konkrétně renovace parčíku v Boršově, lanovou pyramidu pro děti v Sušicích a
herní prvky na návsi v Udánkách. 

Participativní rozpočet 2020 byl propagován pod heslem „Máte nápad, jak zkrášlit vaše
okolí? Chybí vám něco v našem městě? Chtěli byste doplnit dětské hřiště, zasadit zeleň,
opravit  chodník  nebo  nové  osvětlení?  Zapojte  se  do  dalšího  ročníku  participativního
rozpočtování .“ Na rozdíl od předchozího období vyčleněná finanční částka byla určena
pro realizaci projektů na území celého města, včetně místních částí. Každý navrhovatel to
jest  občan  města  mohl  podat max.  2  návrhy projektu. Projekt  musel být  navržen  na
majetku  ve  vlastnictví  města.  Následně  svůj  projekt  musel  navrhovatel  prezentovat
na veřejném setkání. 

Byly  přijaty  návrhy projektů  workoutové  hřiště,  renovace vybavení  venkovního  hřiště
školky v Sušicích, pavilon na návsi v  Udánkách, pořízení přístroje k likvidaci nežádoucí
vegetace  infračerveným  zářením  v  kombinaci  s  horkým  vzduchem,  zvýšení rozpočtu
městské  knihovny  na  nákup  nových  pramenů,  stezka  kolem  Moravskotřebovského
rybníka. 

Tyto návrhy byly předány k technické analýze příslušným odborům radnice, ty zhodnotily
jejich realizovatelnost, majetkoprávní vztahy a očekávané náklady.

Do  hlasování  postoupily   návrhy  workoutové  hřiště  (na  Knížecí  louce),  renovace
vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích, pavilon na návsi v Ušankách a pořízení
zařízení  k  likvidaci  nežádoucí  vegetace  infračerveným zářením v  kombinaci  s  horkým
vzduchem.

O  navržených  projektech  mohli  občané  města  hlasovat  od  7.  května  do  31.  května.
Workoutové hřiště se stalo vítězným projektem.

Zlatý erb

V soutěži  webových stránek měst  a obcí  kraje  obsadila  pěkné druhé místo Moravská
Třebová.  V kategorii  měst  zvítězil  Lanškroun  před  Moravskou  Třebovou  a  Skutčí.
Lanškroun zaujal nejlepší elektronickou službou a zajímavou elektronickou mapou. Porota
ocenila mobilní rozhlas v Moravské Třebové. 

Pardubický kraj v roce 2020 musel vyhlásit výsledky soutěže o nejlepší weby měst a obcí
Zlatý erb 2020 kvůli epidemiologické situaci jen na dálku.
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Od pondělí 2. března 2020 převzala správu renesančního zámku žena,

Iva  Kopáčková.  Vystudovala  Gymnázium  v Jevíčku  a  poté  absolvovala  mezinárodní
vztahy,  evropská  studia  a  politologii  na  univerzitě  v Praze.  V dosavadní  kariéře  se
pohybovala  v oblasti  marketingu  a  propagace,  naposledy  pracovala  jako  vedoucí
pracovník  propagačního oddělení  ve  sklárnách.  Uvedla,  že  je  jejím  cílem  zapracovat
především na propagaci zámku. Naplánovala také úpravy expozice a vyjádřila přání, aby
byl zámek v Moravské Třebové otevřený celoročně.

Iva Kopáčková, nová vedoucí zámku.  Foto: Archiv města

Z rozhovoru, který jsme si mohli přečíst ve Svitavském deníku, cituji:

Na co se těšíte nejvíce?

Mám ráda  kulturu  a  historii  a  být  zámeckou  paní  je  pro  mě splněný  sen.  V minulém
zaměstnání  jsem  dodávala  umělecké  předměty  do  expozic,  nyní  se  stávám  tvůrcem
expozic i  dalšího života na zámku. Z předchozího zaměstnání  mohu využít  zkušenosti
s propagací,  ale  také  kontaktů  z řad  umělců,  designérů  a  lidí,  kteří  se  pohybují
v historických kruzích. Vést moravskotřebovský zámek je obrovská zodpovědnost a proto
jsem se s prostředím neformálně seznamovala už měsíc před svým oficiálním březnovým
nástupem.

Co bude prvním úkolem?

Nápadů a podnětů mám hodně, ale nechci nic uspěchat. Během letošní sezóny se budu
rozkoukávat, konkrétní změny budou přicházet postupně. V nejbližší době budu navazovat
kontakty  a  sbírat  inspiraci  po  okolních  hradech  a  zámcích.  Při  úpravách  zámeckých
okruhů  nesmíme  zapomínat  na  doprovodný  program  pro  rodiny  s  dětmi.  Dokážu  si
představit takovou expozici, kde jsou celé místnosti sladěny podle jejich původního účelu a
podoby (dobová ložnice, jídelna atd.). Naše úsilí by mělo směřovat k celoročnímu provozu
zámku.  Pokud  chceme  usilovat  o  změny  k lepšímu,  nutně  musíme  zvýšit  počet
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zaměstnanců. Aktuálně máme pokladníka a průvodce v jedné osobě. Když si turista přijde
koupit vstupenku, nemůže vidět ceduli „pokladník na trase.“

Jaké konkrétní změny nás v dohledné době čekají?

V první  řadě  zlepšit  propagaci,  aby  lidé  věděli,  že  zde  vůbec  nějaký  zámek  máme.
Navigační systém směřující k zámku musí být bezchybný, turista se na všech místech ve
městě musí snadno a rychle zorientovat. Stále potkávám veřejnost z blízkého okolí, kteří o
existenci našeho zámku vůbec nevědí. Na propagaci budeme více spolupracovat s krajem
a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu. Máme podaný projekt na reorganizaci věže
zámku, která se stane součástí trasy Perly Moravské Třebové. V případě úspěchu nás
čeká  hodně  práce.  Mimo to  pracujeme na  dalších  grantových  výzvách.  Aktuálně  také
hledáme prostory pro depozitáře, abychom uvolnili místo pro nové výstavy, přednášky a
další aktivity. Areál zámku má potenciál  k tomu, aby zůstal  v srdcích jeho návštěvníků.
Věřím, že postupnou snahou se nám toho podaří docílit. 

Poznámka kronikářky: text v kronice ponechávám, je však na místě doplnit, že nová zámecká paní ukončila
svoji činnost ještě ve zkušební době...

Městský úřad v březnu

Omezení chodu úřadu v návaznosti na coronavirus

Cituji sdělení vedoucího odboru vnitřních věcí Ing. Pavla Šafaříka občanům (zdroj: web
města, dotazy a odpovědi, 19.03.2020):

…...úřední hodiny (Po od 8.00 do 11.00 hod, St od 13.00 - 16.00) platí pro všechny odbory
úřadu v budově na ul.  Olomoucké,  budova radnice na nám. T.  G.  Masaryka 29 bude
uzavřena a pouze zadní trakt s Odborem investic a správy majetku bude po uvedenou
dobu otevřený.  V obou budovách úřadu jsou zavedena přísnější hygienická opatření a
častěji  se dezinfikují  exponovaná místa.  Zaměstnanci  úřadu jsou vybaveni  rouškami  a
dezinfekcí. Na některých odborech chrání zaměstnance i návštěvníky úřadu přepážková
pracoviště.  Návštěvníci  městského  úřadu  musí  povinně  při  vstupu  do  budovy  nosit
ROUŠKU a dodržovat odstup 2 m od ostatních osob, případný první nápor občanů na
vstupu do budovy na Občanském informačním centru nebo odboru dopravy bude řídit
městská policie… Všichni jsme záhy pochopili, že nastává doba omezujících opatření a
není  důvod očekávat,  že  se  nebudou týkat  úřadů,  a  to  všech.  Občané byli  vstřícní  a
úředníci zvládli nezbytné změny.

Ze zasedání rady města

Radní se sešli 02.03., 13.03., 16.03. a 18.03. Už z těchto údajů je zřejmé, že si březnová
situaci  vyžádala  také  mimořádné  setkání  radních.  Rada  i  v  březnu  projednala  běžné
záležitosti  majetku města,  nájmů a výběrových řízení,  rada vzala na vědomí zprávy o
činnosti komisí rady.
Jedním z bodů programu zasedání rady 2. března bylo poskytnutí dotací z rozpočtu města
v souladu s Programem pro  poskytování  dotací  z  rozpočtu  města Moravská Třebová.
Téhož dne rada jmenovala komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok
2019 ve složení Ing. Miloš Mička (místostarosta, člen zastupitelstva),  JUDr. Miloš Izák
(člen zastupitelstva), Mgr. Ivana Kantůrková (členka zastupitelstva), Mgr. Václav Dokoupil
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(mluvčí  města),  Mgr.  Přemysl  Dvořák (Gymnázium Moravská Třebová),  PaedDr.  Marie
Blažková  (lektorka  Moravskotřebovské  univerzity  třetího  věku)  a  Mgr.  Jaroslava
Skácelíková (ředitelka ZŠ Kostelní náměstí). 
Rada města  na zasedání  dne  13.  března doporučila  všem ředitelům mateřských škol
zřizovaných městem Moravská Třebová,  aby ve smyslu zák.  č.  561/2004 Sb.,  školský
zákon, ve spojení s § 3 vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, s účinností od
16.03.2020 do odvolání přerušili provoz jimi řízené mateřské školy. Toho dne to bylo jediné
schválené usnesení rady a mělo přímou vazbu na nové onemocnění – coronavirus.
16.  března rada  schválila  uzavření  smlouvy  o  dílo  s  vítězem  zadávacího  řízení  na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce a zhotovení kopie sochy Plačící Anny“ s podnikatelem
MgA. Janem Pospíšilem ze Žehuně.
Rada  města  18.  března rozhodla  (bylo  to  jediné  rozhodnutí  tohoto  dne)  o  přerušení
provozu  veřejné  osobní  linkové  dopravy  ve  správním  obvodu  obce  s  rozšířenou
působností Moravská Třebová s účinností od 23.03.2020. Důvodem bylo opět onemocnění
coronavirus.

Z jednání zastupitelstva města

Jednání zastupitelstva, které bylo naplánováno na 30.03.2020, se neuskutečnilo. 

V té době byla Moravská Třebová více než  měsíc bez starosty.  Ing.  Tomáše Kolkopa
zastupitelé 17. února téhož roku odvolali.  Veřejné zasedání zastupitelstva, na kterém měl
být zvolen jeho nástupce, bylo zrušeno. Z nařízení vlády bylo v návaznosti na coronavirus
povoleno  zasedat  jenom  ve  věcech  nejnutnějších.  Zástupci  vedení  města  situaci
vyhodnotili jako nikoliv kritickou, nechtěli, aby se scházelo větší množství lidí.  Zastupitelé
tedy v březnu jen stanovili náhradní termín volby starosty, a to další řádný termín jednání
zastupitelů,  4. května  2020.  -  Je  vhodné  poznamenat,  že  odvolaný  starosta  nechyběl
občanům města a údajně ani vedení města. Jistě zásluhou stávajícího vedení v čele s
místostarostou Ing. Milošem Mičkou, který byl schopen manažerských rozhodnutí a dobře
obstál i v nelehké době coronaviru. 

Kultura

Březen se vyznačoval hlavně tím, že se uskutečnila jen malá část plánovaných kulturních
akcí, a to jen v první dekádě. Z důvodu coronaviru byly akce zrušeny nebo přeloženy a
další období (září a násl.).

Užili jsme si tak večírek k MDŽ 7. března, akci v gesci místní komunistické strany, ale tak
jsme  to  obecně  nevnímali.  Víc  to  byla  vítaná  možnost  si  zatančit  a  pobavit  se  ještě
začátkem března, akce vždy měla svoje tradiční příznivce. Je vhodné zdůraznit, že v roce
2020 se konal v pořadí 30. večírek k MDŽ.  

Vydařila se také akce svého druhu první – retro ples Na Písku 07.03.
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V březnu jsme ještě mohli navštívit vernisáž výstavy Hany Horské:

Březen letem světem

Koronavirus se stal diagnózou známou i v České republice. Ještě 10. března byl udáván
počet diagnostikovaných 40, toto číslo však stoupalo.  Od 18.03. byla uložena povinnost
nosit roušky – údajně k tom přistoupila ČR jako první země v Evropě. Kulturní představení
byla odložena, uzavřeny byly školy (knihovny...)  a dle rozhodnutí  zřizovatele mateřské
školy, začali jsme šít a nosit roušky to v budovách i na ulicích… Termín zaplacení poplatků
za odpad byl z důvodu pandemie  prodloužen do 30.6.2020.

Na  budově muzea  se rozsvítilo 30.03.2020 hodin „SRDCE PRO HRDINY. Společně to
zvládneme!!!“  To jsme si  přečetli  na Facebooku kulturních služeb a posléze uviděli.  V
březnu  roku  2020  byla  v  pozadí  myšlenka,  že  společně  zvládneme  to,  co  přinese
coronavirus. Vnímali  jsme nebezpečí, aniž bychom v březnu mohli  posoudit závažnost.
Sounáležitost byla veliká. Brzo následovala instalace srdce také na radnici.

Počasí začátkem  měsíce  bylo  proměnlivé,  01.03.  chladno,  zataženo  a  vítr,   02.03.
oteplení (cca do 7 st.) a polojasno. Kvetly nejen sněženky, ale i bledule a krokusy. Pršelo
už 03.03. a polojasné poměrně chladné počasí vydrželo první dekádu. V  pátek 10.03.
potěšilo jarní počasí,  v ČR až 20 st., v Moravské Třebové o něco méně.  Ve zprávách
jsme slyšeli, že zima na přelomu let 2019 – 2020 byla druhou nejteplejší zimou od roku
1961 v ČR. 15.03. bylo jasno, ale ráno po delší době mráz. 22.03. byl velmi chladný vítr,
následovalo několik dní s ranním mrazem a jasnými,  chladnými dny. Výrazné skokové
oteplení  nastalo  v  závěru  měsíce,  ale  poslední  den  nás  ráno  nás  přivítalo   výrazné
sněžení,  sníh  rychle  roztál,  ale  sněhové  přeháňky  se  opakovaly,  jen  kolem  poledne
vykouklo sluníčko.

62



Kronika města Moravská Třebová 2020

Vlajka pro Tibet byla u budovy radnice vyvěšena v týdnu od 9. do 15. března 2020. Cílem
bylo poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv Tibetu a město se do kampaně
zapojovalo od roku 1999 – často však jen jednodenním vyvěšením vlajky.

Na konci roku 2019 byla  firma REHAU oceněna jako Společensky odpovědná firma
Pardubického kraje roku 2019 za podporu a rozvoj společensky odpovědného podnikání
v  regionu  Moravskotřebovska  a  Jevíčska  Pardubickým  krajem  a  Koalicí  nevládek
Pardubicka (více v příloze kroniky, Moravskotřebovském zpravodaji III/2020).

Nový  jednatel  technických  služeb  nás  oslovil  prostřednictvím  Moravskotřebovského
zpravodaje, tj.  vyzval občany, k třídění bioodpadu a ke kontrole gajgrů a dešťových
svodů. Zmiňuji proto, že prostor pro zlepšení v obou oblastech dlouhodobě trval a snaha
lépe třídit a kontrolovat svody ze strany majitelů  byla na místě a zůstávala výzvou.
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Duben 2020

Události ve městě

Studie zástavby v lokalitě Jihozápad

V dubnu 2020 byla občanům představena studie zástavby v lokalitě Jihozápad. Zde by
mohlo být postaveno šest bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných domů,
spolu  se  zelení  a  technickou  a  dopravní  infrastrukturou,  včetně  obchodního  centra  s
komplexem služeb.  

Na webu města jsme si o připravovaném projektu přečetli:

„Minimálně od roku 2015 bylo zřejmé, že v Moravské Třebové kromě lokality Strážnického
nejsou  připraveny  žádné  zásadní  lokality  pro  bytovou  výstavbu.  Souběžně  se  studií
zástavby Udánského kopce (představena veřejnosti na konci února 2020) jsme se proto
intenzivně zabývali využitím lokality Jihozápad. Studie zástavby navržená firmou Apolo CZ
bude projednána,  včetně dalšího postupu a smluvních vztahů,  na nejbližším zasedání
zastupitelstva dne 4. května. Již nyní můžeme bohužel vzhledem k aktuálním okolnostem
očekávat časový posun realizace celého investičního záměru oproti původnímu plánu…..
Dopravní napojení celé lokality je navrženo na Svitavskou ulici, dále na ulice Dr. Janského,
Dr. Loubala, Údolní a Třešňová alej. Od silnice I/35 bude celá lokalita chráněna přírodním
valem a širokým pásem veřejné zeleně.

Realizace  projektu  je  navržená  podle  jednotlivých  etap.  První  fází  bude  příprava
inženýrských  sítí  pro  obchodní  centrum  (plochy  pro  budoucí  komunikace,  provedení
splaškové  a  dešťové  kanalizace,  vodovodního  řadu,  provedení  plynovodu,  odstranění
vrchního  vedení  VN  a  jeho  náhrada  podzemním  vedením  atd.).  Napojení  lokality  na
dopravní  infrastrukturu  města  je  navrženo  prostřednictvím  okružní  křižovatky  v místě
křížení ulic Západní a Svitavská. Od okružní křižovatky je navržena komunikace o šířce 7
m, na kterou navazují kolmá stání kombinovaná s oboustrannou alejí vzrostlých stromů.
Chodník bude veden od ul. Západní k ukončení nové komunikace jižně od OC. Definitivní
řešení dešťových vod v území je zajištěno pomocí soustavy tří suchých retenčních nádrží
v severní části údolí, jež navazuje dále na Údolní ulici.

Navržené obchodní centrum se skládá ze tří částí. První částí je hypermarket s prodejem
převážně potravinářského a částečně nepotravinářského zboží. Tato část je umístěna na
severozápadě obchodního centra a počítá s výstavbou dostatečného počtu parkovacích
míst.  Druhou  částí  je  retail  s 5  obchodními  jednotkami  a  parkovacím  stáním  pro
automobily.  Obchodní  centrum dále  zahrnuje  technickou  infrastrukturu  a  zeleň  včetně
připojení pro rezervní plochu.“

Stavební práce v ulici Olomoucké

Od 6.  dubna (podle  plánu do 30.  června 2020)  probíhala  v ulici  Olomoucké  výměna
jednotné kanalizace a  rekonstrukce chodníků.  Řidiče  tedy čekalo  delší  dobu dopravní
omezení, objížďky,  v křižovatce s ulicí Horní úplná uzavírka. Objízdná trasa pro ulici Horní
vedla přes  ulici  Piaristickou.  Práce  probíhaly  po  etapách,  první  úsek  od  mostu  nad
Třebůvkou směrem k železničnímu přejezdu, druhý zbývající část chodníku směrem do
města ke křižovatce  s ulicí  Horní.  Investorem opravy bylo  Město Moravská Třebová a
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zhotovitelem firma SaM silnice  a  mosty  Litomyšl  a.s.  Souběžně  s  probíhající  akcí  se
uskutečnila  výměna  jednotné  kanalizace  od  železničního  přejezdu  po  ulici  Horní.
Zhotovitelem byla firma AVJ-stavby s. r. o. 

 
Zápis prvňáčků byl v roce 2020 jiný

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil od 1. do 30. dubna 2020 stejně jako v celé
České republice bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Přihlášku do  školy bylo možné
doručit do datové schránky školy, emailem s platným elektronickým podpisem, poštou na
adresu  školy,  osobně  do  poštovní  schránky  umístěné  na  budově  školy  nebo  osobně
v kanceláři  školy,  ale jen po telefonické nebo emailové domluvě na konkrétní termín a
hodinu. 

Také následný zápis do mateřských škol, v termínu dle školského zákona v platném znění,
tj. od 1. 5. do 16. 5. 2020, se uskutečnil bez osobní přítomnosti dětí. V dubnu byly školky
uzavřeny, připravovaly se podmínky obnovení provozu zařízení.

 
Jaro v dubnu 2020

bylo jiné, než  jsme byli zvyklí.

Koronavirus  zásadním  způsobem  ovlivnil  život  města, bylo  tiché,  jako  bez  lidí.
Viditelná změna byla i o velikonocích - jen ojediněle se konaly velikonoční návštěvy, když,
tak v podstatě jen v širším kruhu rodinném. Nebylo vidět chlapce s košíky a mrskačkami
na ulici tak, jako v předchozích letech  (ano – ještě vloni jsme je vídali, i když často jen
vystoupili tatínek a hoch z auta a vešli do  nejbližší branky, nešlo o velké skupiny mladých
lidí se zpěvem, jako na jižní Moravě).

Ale na druhé straně je třeba poznačit,  že vznikla i  nová iniciativa „Pojďme rozdávat
radost seniorům“. Na Facebooku města jsme si mohli od 17. dubna přečíst výzvu: „Napiš
přání, namaluj obrázek, nebo vytvoř cokoliv jiného. Fantazii se meze nekladou Svůj výtvor
vlož do schránky označené tímto plakátem (schránku najdeš na MěÚ v ul. Olomoucká 2,
nebo v potravinách u p. Bílkové v ul.  Cihlářova 180). Díky,  Krůček Moravská Třebová.
Výtvory poté   předáme seniorům z Moravské Třebové.  Úsměv je  lék.“  Lidé reagovali,
soudě podle poděkování organizátorů, které jsme si na Facebooku města mohli přečíst od
4. května i  s upřesněním, že seniorům bylo předáno  120 přáníček a 68 háčkovaných
srdíček.

Městská knihovna 

ve  spolupráci  s  moravskotřebovskými  skauty  v  dubnu  v  návaznosti  na  opatření  kvůli
coronaviru (knihovna byla zavřená) spustila bezkontaktní donášku knih až domů! Za jediný
den  po  zveřejnění  této  informace  bylo  už  24  objednávek  a  roznos  začal  20.  dubna.
Vyzkoušeli jsme a pochválili knihovnu i dvojici skautů – asi roverů, soudě podle toho, že
jezdili autem.
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Netrvalo  dlouho  a  velmi  nečekaně padlo  centrální  rozhodnutí,  že  knihovny  mohou od
pondělí  27.04.2020 znovu otevřít.  Informací  však bylo  málo  a  provozovatelé  knihoven
nevěděli,  za  jakých  podmínek  lze  poskytovat  služby  knihovny.  Moravskotřebovská
knihovna avizovala, že se velmi těší na návrat k normálnímu provozu, ale nedokáže otevřít
už  27.  dubna  tak,  aby  si  přitom  byly  knihovnice  jisté,  že  knihovna  splňuje  všechny
podmínky a zdraví všech je dostatečně chráněno. V dubnu proto knihovna zůstala zavřená
a dál fungovala donášková služba.

Sběrný dvůr

byl začátkem dubna zavřený. Technické služby mimo jiné tímto způsobem chránily svoje
zaměstnance.  Stalo  se  to  ale  i  terčem kritiky,  brzo  odpověděl  na  webu  města  07.04.
jednatel společnosti V. Škrabal takto: „...dle usnesení Vlády ČR mohou od 7. dubna začít
fungovat  sběrny  surovin,  sběrové  dvory  a  kompostárny.  V  Moravské  Třebové  bude
sběrový dvůr otevřen ve středu 8. dubna 2020, režim provozu a aktuální otevírací hodiny
naleznete na webových stránkách www.tsmt.cz. I přesto občany vyzýváme, aby odložili
jarní úklid a návštěvy sběrného dvora vzhledem k epidemii coronaviru (Covid-19) omezili
na nezbytně nutné minimum.“

Trhy farmářských výrobků  

V poslední dekádě dubna došlo k  uvolnění preventivních opatření  vydaných Vládou ČR a
tak se v pondělí 20. dubna opět mohly konat trhy farmářských výrobků. Dočasně se trhy
konaly nikoliv jedenkrát, ale dvakrát týdně -  každé pondělí a pátek. Vnímali jsme to jako
podporu  podnikání  ale  i  vítanou  možnost  „někam  jít“  v  době  ovlivněné  koronavirem.
(Podmínky prodeje a rezervace prodejních míst  byly v gesci  Turistického informačního
centra, nikoliv jako dosud úkolem úřednic městského úřadu.)

Městský úřad v  dubnu

Úřední hodiny v dubnu 2020

Na webu města jsme si 7. dubna mohli přečíst následující oznámení:

„Ve vazbě na ukončení mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR
pro kontaktní místa veřejné správy rozšiřujeme úřední hodiny Občanského informačního
centra v budově městského úřadu v ul. Olomoucká. Pro vstup do budovy i nadále platí
povinnost nosit ochrannou roušku.

K rozšíření  úředních hodin bylo  přistoupeno ve snaze maximálně zpřístupnit  kontaktní
místo  Czech  POINT.  Ostatní  služby  OIC  budou  dostupné  v omezené  míře.  Zvažte,
prosíme, nutnost  návštěvy městského úřadu. Pokud je  to možné,  využijte  pro vyřízení
svých  záležitostí online  komunikaci  s  úřadem,  tj.  prostřednictvím  e-mailu  nebo  datové
schránky, případně telefonický kontakt prostřednictvím spojovatelky 461 353 111.
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Úřední hodiny OIC:

Pondělí: 8 - 11 hod - všechny služby OIC; Úterý: 8 - 11 hod - CzechPOINT, ostatní služby
v  omezené  míře;  Středa: 13  -  16  hod  -  všechny  služby  OIC;  Čtvrtek: 8  -  11  hod  –
CzechPOINT, ostatní služby v omezené míře;  Pátek: 8 - 11 hod – CzechPOINT, ostatní
služby v omezené míře“                                   

Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních věcí

A od pondělí 20. dubna městský úřad rozšířil  služby pro veřejnost. Byl nainstalován
sběrný box pro daňová podání - po dohodě s finančním úřadem byl umístěn v budově
MěÚ v ul.  Olomoucká. Byly rozšířeny úřední hodiny v pondělí a středu (8:00 až 17:00
hodin),  v  úterý,  čtvrtek  a  pátek   bylo  od  8:00  do  11:00  v  provozu  kontaktní  místo
CzechPOINT (OIC), ostatní odbory jen po předchozí domluvě.

Samozřejmostí byly v dubnu 2020 v budově úřadu roušky a k dispozici byla dezinfekce
rukou u vchodu do obou budov.

Ze zasedání rady města

Rada  města  schválila  na  svém  jednání  dne  6.  dubna  prominutí  nájmu  z  nebytových
prostor v majetku města za období od 1. března 2020 do 31. května 2020 těm firmám a
živnostníkům, kteří  z důvodu epidemie coronaviru (Covid-19) a nouzového stavu v ČR
museli  uzavřít  nebo  omezit  obchod  či  provozovnu  v Moravské  Třebové.  Dále  radní
schválili rozbor hospodaření města k 31.03.2020 a zahájení celoročního provozu zámku v
Moravské Třebové i  s tím související  opatření:   navýšení počtu zaměstnanců zámku v
návaznosti  na  celoroční  provoz  zámku  a  dodržení  základních  standardů  na  zámku  v
Moravské  Třebové,  nástup  nové  vedoucí  pracovnice  muzea  a  výsledek  soutěže  o
vytvoření nové vizuální identity příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská
Třebová.  

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo se v dubnu roku 2020 v souladu se schváleným plánem nekonalo.

Kultura

Dny slovenské kultury,

festival s tradicí více než dvě desítky let, který měl být zahájen 23. dubna, se také nekonal.
Okolnosti – to jest opatření v návaznosti na coronavirus – to nedovolily. Na  Facebooku
jsme si mohli přečíst pozdrav frontmana kapely, která měla festival zahájit…

67



Kronika města Moravská Třebová 2020

Koncert pod balkonem,

tak to tady ještě nebylo. Tedy před koronavirem. V dubnu roku 2020 umělci hráli „pod okny
a do oken“ v mnoha městech. Vážili jsme si toho, že do Moravské Třebové přijel zahrát
„náš Pepa“ Klíč.  Pozvánka na Facebooku  uvedená slovy Tóny smíru, lásky a naděje,
nedělní koncert pod balkonem 19.04.2020  zněla takto: 

„Milí přátelé, vynikající violoncellista a koncertní mistr Národního divadla Brno pan Josef
Klíč zavítá opět do svého rodného města, aby vás potěšil svojí hudbou. Společně jsme pro
vás  připravili  dva  koncerty  v  ulicích  Moravské  Třebové,  přímo  pod  vašimi  okny.
Prosíme všechny aby i při této příležitosti dodržovali bezpečnostní opatření a nevycházeli,
hudbu si můžete vychutnat z oken nebo balkonů… Josef Klíč zahraje na těchto místech:
altán mezi ulicemi Sportovní a Západní od 14 hodin a ulice pod Hamry (mezi bytovkami )
od 15 hodin.“

Duben letem světem

Počasí prvního dubnového dne bylo chladné, ráno byl mráz, následovaly typické jarní dny
s nízkými ranními teplotami. Oteplení nastalo v týdnu od 6. dubna. Duben jsem vnímala
jako příjemný, nechyběly výkyvy počasí, které k dubnu patří. 08.04. bylo krásně, jasno a
teplo, až 20 st. nad nulou a následovaly velmi příjemné dny. Na velikonoční pondělí 13.04.
se ukázaly mraky, spadlo několik kapek deště a nad Boršovem jsme slyšeli bouřku. Ráno
14.04. sněžilo, byť bylo jen kolem nuly. Sníh krátce padal ještě několikrát přes den, bylo
polojasno a velmi  chladno,  podobně jako o den později.  Pak následovalo pěkné jarní
počasí, ochladilo se v poslední dekádě a výrazné ochlazení s deštěm následovalo 29.04.
 
Na základě rozhodnutí rady města také v dubnu a následujících měsících pokračovala
bezplatná  inzerce  v  Moravskotřebovském zpravodaji, město  tak  umožnilo  místním
firmám  a  živnostníkům  v  návaznosti  na  coronavirus  inzerci  v  několika   vydáních
zpravodaje bez úhrady. 

Na Facebooku města jsme si v dubnu přečetli poděkování strážníkům městské policie za
to, že  v součinnosti s hlídkou Policie ČR zadrželi mladíky, kteří si krátili dlouhou chvíli
vyvracením a ničením odpadkových košů a dopravního značení. Mladíci byli díky rychlé
reakci policie dopadeni.

Na  úřad se v dubnu obracelo mnoho místních firem i živnostníků,  že i v době nouzového
stavu živnost provozují a mají otevřeno. V aktualitě na webu města označené „hlásíme
otevřeno“ se dozvěděli, že mají možnost poslat e-mail, kontakt a příslušné informace na
adresu zpravodaje a informace byly  uvedeny a průběžně aktualizovány také na webu
města.  K dispozici byla také aplikace digiMT, kde bylo možné nabídnout pomoc ostatním,
nebo přidávat otevírací dobu podniků. Informace o obchodech a provozovnách  mohl do
aplikace přidávat kdokoliv. 
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Květen 2020

Události ve městě

Zvolení nového starosty

TOP událostí  měsíce května v roce 2020 bylo bezesporu zvolení  starosty,  stal  se jím
dosavadní místostarosta Ing. Miloš Mička (Změna pro Třebovou), v novodobé historii první
„staronový“  starosta.  Poprvé  byl  starostou  v letech  1998 až  2002.  Na  dotaz  novinářů
uvedl,  že  „...postavení  starosty  bude  trochu  nestandardní,  protože  se  domnívám,  že
pojedeme celé dva roky tohoto volebního období v nouzovém stavu kvůli ekonomickým
dopadům pandemie. Pro mě je určitě priorita nastavit podmínky pro rozvoj bydlení a také
zkulturnění veřejného prostoru, a to zejména všech příjezdových komunikací do Moravské
Třebové.  Jako  problém  vidím,  že  město  opravdu  nemá  minimálně  pět  let  žádnou
rozvojovou lokalitu pro bydlení…“.

            

Ing. Miloš Mička, foto archiv města

Hlasování bylo veřejné, kandidát jeden. Pro bylo 11 zastupitelů. Proti byli 4 zastupitelé a
4 se  zdrželi  hlasování.  Na  pozici  místostarosty  byl  navržen  Petr  Frajvald  (Srdcem
Třebováci, jako odvolaný starosta Ing. Tomáš Kolkop). Zvolen byl 11 hlasy, tři zastupitelé
byli  proti  a  pět  se  jich  zdrželo.  Neuvolněnou  místostarostkou  zůstala  Ing.  Daniela
Maixnerová. Koalice nevznikla, zazněl příslib spolupráce, tolerance a lepší komunikace
ze strany vedení města, než tomu bylo dosud...
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Ing. Miloš Mička, foto archiv města (MTZ)

Na úvodní straně květnového Moravskotřebovského zpravodaje poděkoval starosta města
občanům za zodpovědný přístup a solidaritu během nouzového stavu. Článek byl doplněn 
právě touto neformální pohodovou fotografií.

Ze zasedání rady města

Jen  jeden  bod  programu  měli  radní  na  mimořádném  jednání  4.  května. Týkal  se
zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  na  zhotovitele  akce  „Rekonstrukce  topného
systému – výměna technologie zdroje tepla budovy radnice – obnova topného systému
dvorního traktu radnice".  V souladu s plánem se pak sešli  18. května,  aby projednali
obvyklým způsobem zejména záležitosti majetku města (smlouvy, nájmy, věcná břemena)
a výběrových řízení.  Zaujalo  mne také rozhodnutí  o obnovení  provozu veřejné osobní
linkové  dopravy  v  plném rozsahu  ve  správním obvodu  obce  s  rozšířenou  působností
Moravská  Třebová  s  účinností  od  25.05.2020  a  nově  uložený  úkol  odboru  investic  a
majetku  města  zadat  poptávkové  řízení  na  zpracování  projektové  dokumentace
rekonstrukce kulturního domu Boršov. 

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé  města  jednali  v  pondělí  4.  května  2020.  Nová  byla  povinnost  dodržovat  v
průběhu  zasedání  z  důvodu  coronaviru  nezbytná  preventivní  opatření, a  to  odstup
nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami (zastupiteli, zaměstnanci úřadu i veřejností),
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použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, šátek,
šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, dezinfekce rukou při vstupu. Jistě i z
důvodu obav z onemocnění byla účast občanů na zasedání velmi nízká.

Občany  nejvíce  zajímala  volba  nového starosty,  viz  úvodní  část  květnového  zápisu
kroniky.

Z projednaného programu  dále uvádím například:  schválení způsobu volby starosty a
místostarosty, volba starosty a místostarosty, pověření místostarostů úkoly v souladu s §
104  zákona  o  obcích,  rozbor  hospodaření  města  k  31.03.2020  a  návrh  rozpočtových
úprav,  … majetkové  úkony,  smlouvy…,  návrh  laureáta  na  Cenu  města  2019,  obecně
závazná  vyhláška  o  nočním  klidu,  obecně  závazná  vyhláška  o  regulaci  používání
pyrotechnických výrobků…

Cenu města za rok 2019 zastupitelstvo udělilo panu Ing. A. Bílkovi. Tato informace téměř
zapadla ve víru květnových událostí, jistě i proto, že slavnostní předání ceny bylo z důvodu
koronavirové situace odloženo. Známý taneční mistr a sportovec Alois Bílek cenu obdržel
a byl také vyzpovídán při předání až v měsíci září 2020. (Podrobněji proto v zápisu kroniky
za měsíc září.)
 

Zastupitelstvo  města  schválilo  podobu  obecně  závazné  vyhlášky,  která  reguluje
používání pyrotechnických výrobků. Bylo deklarováno, že cílem vyhlášky je vytvoření
opatření směřujících k pořádku ve městě, ochraně před hlukem a světelným znečištěním.
Používání pyrotechnických výrobků tak bylo na území města Moravská Třebová zakázáno
s výjimkou 1. 1. a 31. 12. každého roku. Zákaz se nevztahoval na pyrotechnické výrobky
kategorie  F1  (prskavky,  dortové  fontány,  žertovné  zápalky  apod.).  Rada  města  byla
oprávněna svým rozhodnutím na základě žádosti udělit výjimku ze zákazu.

Kultura

Koronavirus  zásadním  způsobem  ovlivnil  nabídku  kulturních  pořadů ze  strany
města, resp. kulturních služeb – v podstatě logicky nebyla žádná.

Přesto jsme se v květnu po částečném uvolnění uměli společně pobavit.
Své příznivce si snadno našlo páteční  grilování na zámku (chutnalo nám) a nechyběly
grilované makrely v Laskavárně a U Štiky.
Některé z nás potěšilo hudební vystoupení s názvem  Jazz Na kovárně 27. května ve
stejnojmenné restauraci, v gesci hudebníka a organizátora z Jevíčka, pana Palána. Akce
byla kvalitní, návštěvnost ale minimální.
30. května zahrála country kapela Střela v hospůdce U Krokouše, tam byla návštěvnost
větší a posezení na zahrádce příjemné, lidí ale i tam přišlo méně, než jsme byli zvyklí.

Sport

Z důvodu výskytu coronaviru byly ukončeny mnohé sportovní soutěže. Neuskutečnil se
mimo jiné tradiční závod Dětřichovský memoriál. 
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Květen letem světem

Opatření vyvolaná koronavirem se v květnu postupně rozvolňovala. Už 11. května byla
otevřena  za  poměrně  přísných  opatření  např.   kadeřnictví  a  kosmetické  služby.  Poté
25.05. byl obnoven provoz městské dopravy a také bylo obnoveno vyučování pro první
stupeň základních škol a provoz mateřských škol. V Moravskotřebovském zpravodaji byla
umožněna  inzerce v  měsících  květen  a  červen  zdarma  –  a  to  s  přihlédnutím  ke
coronaviru,  jako  vstřícný  krok  zejména  vůči  podnikatelům.  Neuskutečnily  se  oslavy  1.
máje.
 
Květnové  počasí začalo  citelným ochlazením 01.05.,  ale  slibovaný déšť  do  Moravské
Třebové nedorazil, naopak odpoledne se vyjasnilo. Následovaly dny s teplotou 13 - 15 st.,
zataženo, občas záblesk sluníčka, občas déšť. Ale 10.05. se oteplilo, byl čtvrtý letní den
roku 2020 v ČR, i u nás zejména dopoledne polojasno a teplo, kolem 20 stupňů.  A už
12.05. se citelně ochladilo. Těšili jsme se na otevřené zahrádky u restaurací, ale 12.05.
nás např. v restauraci U Krokouše vítala tabule s textem „ochlazení, zavřeno – pro víno
telefonujte.“  A sedět  venku  se  opravdu  nedalo.  Třetí  dekáda  května  začala  pěkným
květnovým počasím, krátce se ochladilo 23.05. Citelně chladno bylo poslední květnový
den, kolem 11 st., déšť a vítr.

Výročí 60 let od svého vzniku oslavilo Stavební bytové družstvo v Moravské Třebové.

Deník Svitavska (Petr Šilar) už 12.05.  kladl otázku, zda potřebuje Moravská Třebová další
supermarket. Přečetli jsme si, že ...“bytové domy, rodinné domy a také obchodní centrum
by mohlo v příštích letech vzniknout v lokalitě Jihozápad v Moravské Třebové. Jedná se
o volnou  plochu  naproti  průmyslové  zóně.  Vedení  města  chystá  prodej  tří  hektarů
developerovi, který by tam měl postavit obchodní centrum. To se ale nelíbí některým lidem
ve městě a proti jsou také podnikatelé, kteří mají v centru města své obchody…“  Některé
z nás v květnu úvaha překvapila. A v průběhu roku byla úvaha upřesněna ze strany vedení
města.
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Červen 2020

Události ve městě

Setkání zastupitelů města s občany

Ve  čtvrtek  11.  června  se  uskutečnilo  setkání  zastupitelů  města  s  občany –  veřejné
projednání územní studie  Jihozápad (naplánovaná byla výstavba až šesti  bytových
domů  a  120 rodinných  a  řadových  rodinných  domů,  spolu  se  zelení  a  potřebnou
infrastrukturou nedaleko ulic Svitavské a Dr. Janského). 

Lokalita Jihozápad, vizualizace, Deník Svitavska (snímek z archivu města Moravská 
Třebová)

V rámci setkání byly také podrobněji  představeny zajímavé projekty participativního
rozpočtu podle návrhu občanů, a to workoutové hřiště na Knížecí louce, dětské hřiště
u školky  v Sušicích,  pavilon  na  návsi  v Udánkách  nebo  zařízení  na  likvidaci  plevele.
Město vyčlenilo 500 000 Kč na realizaci projektů. Vítězem se stal Jaroslav Matuška a
jeho projektový záměr na vybudování workoutového hřiště na Knížecí louce, který v e-
anketě obdržel celkem 204 platných hlasů. Vítěz převzal na slavnostním vyhlášení dne
11.  června  v 17:00  hod.   ve  dvoraně  muzea  z rukou  starosty  města  pamětní  listinu
s poděkováním za  aktivní  účast  v  participativním  rozpočtu  2020  a  snahu  o  zlepšení
podoby veřejného prostranství v našem městě. 

Barbora Dudíková, Koordinátorka projektu Zdravé město a MA 21, představila vítězný
projekt na webu města slovy:  „Hřiště na workout bude vybudováno ve východní části
Knížecí louky pod parkovištěm u zámku.  Je navrženo pro široké spektrum uživatelů bez
omezení věkové hranice. Venkovní workout hřiště je koncipováno tak, aby sloužilo nejen
pro mládež či trénink sportovních klubů, ale také pro muže a ženy středního věku. Dále

73

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sv-studie-jihozapad-mor-trebova0620&back=2420287287-1749-39&photo=1


Kronika města Moravská Třebová 2020

pak také pro aktivní skupinu seniorů jako místo k protažení či aktivního odpočinku. Hřiště
je  navrženo  jako  venkovní  tělocvična  poskytující  komplexní  a  multifunkční  workout
zázemí  pro  rozvoj  silových,  obratnostních  a  rychlostních  dovedností.  Celé  hřiště
umožňuje přirozené cvičení kondičního posilování – kalistheniku, dále pak posilování,
strečink, protažení a aktivní odpočinek, který pozitivně odbourává nahromaděný stres.
Venkovní hřiště pomáhá aktivně rozvíjet podvědomí o zdravém životním stylu a snižuje
pravděpodobnost špatných životních návyků. Velikost hřiště zajišťuje prostor pro cvičení
nejen jednotlivce, ale také skupiny nad 20 lidí najednou při  komfortním cvičení všech
osob.  Pevnost  a  kvalita  zpracování  celého  hřiště  zajišťuje  odolnost  nejen  vůči
maximálnímu zatížení cvičenci, ale i nezničitelnost před vandaly.“
Vedle  vítězného  projektu  do  „soutěže“  postoupily  a  posuzovány  byly  také  návrhy
Renovace  vybavení  venkovního  hřiště  školky  v  Sušicích  (Josef  Forman,  197  hlasů),
Pavilon na návsi v Udánkách (Zuzana Krejčířová, 85 hlasů), Pořízení zařízení k likvidaci
nežádoucí  vegetace  infračerveným  zářením  v  kombinaci  s  horkým  vzduchem  (Pavel
Prudil, 50 hlasů).
Celkem  hlasovalo  757  respondentů,  z toho  bylo 536  hlasů  platných a  221  hlasů
neplatných.  Podmínkou  účasti  v anketě  bylo  trvalé  bydliště  na  území  města,  proto
pracovníci úřadu následně ověřili veškeré hlasy v evidenci obyvatel.

Opravy komunikací a chodníků v roce 2020

se staly tématem letních měsíců. Občané byli průběžně informování, žádáni o trpělivost,
za kterou se jim od města dostalo poděkování. Nebylo úplně snadné akceptovat stavební
práce, které v podstatě znemožnily obvyklý pohyb městem – a to i chodcům. Chápali jsme
ale, že jde o akce potřebné a těšili jsme se na výsledek.

Realizované  opravy  považuji  za  zásadní  pro  chod  města,  proto  vkládám  informace
zpracované mluvčím města, tak, jak jsme si jej mohli přečíst  na webových stránkách
Moravské Třebové: 

Ulice Lanškrounská
Výměna kabelů vysokého a nízkého napětí

V současné době zde probíhají práce na výměně nadzemního vedení kabelů vysokého a
nízkého napětí  (od křižovatky s ul.  Komenského směrem do Sušic,  včetně částečných
úseků v ulicích Lázeňská, Josefská a Na Stráni). Tato stavba není akcí města, investorem
je firma ČEZ distribuce a.s. a zhotovitelem prací je firma Akvamont Svitavy s.r.o. Kromě
uložení nové kabeláže zhotovitel zároveň osadí obruby, obnoví podkladní vrstvy chodníků,
provede pokládku betonové zámkové dlažby. Všechny stavební práce budou dokončeny
do 17.  8.  2020.  Stavební  práce budou v rozestavěných úsecích probíhat  tak,  aby byl
pěším umožněný pohyb po chodníku alespoň na jedné straně ulice. Dále budou práce
probíhat v ulici Josefská od křižovatky s ulicí Lanškrounskou po ulici Jateční v pravé části
chodníku.

Na výměně kabelů nízkého napětí současně pracuje také firma K energo s.r.o. Výkopové
práce probíhají v ulicích Nádražní, Garážní, a především v ulici Lanškrounská. Předpoklad
ukončení výkopových prací do 31. 8. 2020.

Rekonstrukce vozovky
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Navazující akcí je rekonstrukce vozovky vč. pokládky nového asfaltového povrchu v ulici
Lanškrounská od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Na Stráni včetně.
Tato stavba opět  není  akcí  města,  ale  je investicí  Pardubického kraje.  Stavební  práce
vedené firmou Kareta s.r.o.  probíhají  od 18.  května 2020 a dle  harmonogramu budou
ukončeny do 17. 8. 2020.

Objízdné trasy:

- osobní doprava do 3,5 t a linkové autobusy – ulice Nádražní, Tyršova, Sluneční a 9.
května.

- místní doprava nad 3,5 t – ulice Nádražní, J. K. Tyla a Svitavská. V úseku přes Udánky
bude dopravu řídit světelná signalizace.

- tranzitní doprava bude vedena mimo Moravskou Třebovou po silnici I/35 od kruhového
objezdu po křižovatku se silnicí III/36820 (u Borušova), dále po silnici III/36820 přes obec
Dětřichov u Moravské Třebové až do obce Staré Město u Moravské Třebové zpět na silnici
II/368.

Ulice Olomoucká
Výměna kanalizace

Až  do  30.  června  zde  probíhá  výměna  jednotné  kanalizace  od  železničního  přejezdu
směrem k ulici Horní. Zhotovitelem bude firma AVJ-stavby s. r. o. V uvedeném úseku bude
asfaltový  povrch  po  dokončení  výměny  kanalizace  uveden  do  původního  stavu. Při
průjezdu ulicí počítejte s dopravním omezením, v křižovatce s ulicí Horní bude platit úplná
uzavírka. Objízdná trasa pro ulici Horní bude přes ulici Piaristickou.

Rekonstrukce chodníků

Probíhá rekonstrukce chodníku v úseku od mostu přes Třebůvku směrem k železničnímu
přejezdu byla dokončena. Druhou částí trasy je zbývající část chodníku směrem do města
ke křižovatce s ulicí Horní. Investorem opravy je Město Moravská Třebová a zhotovitelem
firma  SaM  silnice  a  mosty  Litomyšl  a.s.  Termín  dokončení  rekonstrukce  chodníků  je
nastaven na 31. 8. 2020.

Rekonstrukce železničního přejezdu

Správa  železnic  v úterý  17.  srpna  2020  zahajuje  opravu  železničního  přejezdu  v ulici
Olomoucká s termínem dokončení 25. srpna 2020. Během této doby bude komunikace
neprůjezdná, řidiči mohou využít jako objízdnou trasu silnici I/35.

Rekonstrukce kruhového objezdu
Z důvodu 1. etapy opravy prstence a krytu vozovky bude v období od 1. června do 15.
července částečně uzavřena okružní křižovatka silnice I/35. Provoz bude řízen světelnou
signalizací.  Prosíme  řidiče  o  trpělivost  a  dodržování  dopravního  značení.  Podrobnosti
budou průběžně aktualizovány.  

 Uzavírkou  budou  dotčeny  linky  ČSAD  680880  a  680 861.  Zastávka  Moravská
Třebová, Lidl bude dočasně zrušená, zastávka Moravská Třebová, Brněnská bude
dočasně přesunutá před penzion Best.

 Linkové autobusy a případná osobní doprava budou ze směru od Útěchova vedeny
po obousměrné objízdné trase ulicemi Dvorní, Jevíčská a Gorazdova.

 Uzavírkou je omezen i provoz MHD Moravská Třebová. Zastávka MHD Moravská
Třebová,  Lidl  je  dočasně  přesunuta  ke  klíčservisu  Drtílek  a  zastávka  MHD
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Moravská Třebová, Brněnská je přesunuta na druhou stranu silnice. Zastávka MHD
Na Písku je dočasně zrušena. Podrobnosti naleznete ve výlukovém jízdním řádu.

Pokračovaly práce na Křížovém vrchu

Pracovníci technických služeb dělali v létě všechno proto, aby bylo příjemné procházet se
tímto  významným  místem.  V  rámci  pokračující  údržby  byla  proto  nainstalována  nová
vstupní brána, založeny květinové záhony (a podařily se hlavně ty nové podél hřbitovní zdi
směrem ke Kalvárii),  také  hřbitovní  zeď byla  opravena.  Pokračovaly  práce na  údržbě
zeleně v celém areálu.

Provoz Moravskotřebovského aquaparku 

byl v roce 2020 zahájen od soboty 13. června.  Stalo se tak později, než jsme byli zvyklí, a
to v návaznosti  na opatření spojená s koronavirem.   Návštěvníci  areálu byli  poučeni a
dodržovali aktuálně platná nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.  Reálně to neznamenalo
žádné citelné omezení – ale je fakt, že návštěvnost nebyla velká. Ukázalo se, že zaplněné
koupaliště bylo ve dnech letních s modrou oblohou a teplotou opravdu letní. Přitom po
celou sezónu bylo koupaliště pro návštěvníky dobře připraveno a voda byla temperována,
obvykle na příjemných cca 24 st., což některým připadalo málo. Léto roku 2020 bylo totiž
„normální“, návštěvníci rozmazlení, neboť létu roku 2020 přecházela léta mimořádně teplá.

Ze zasedání rady města

V měsíci červnu se se sešli radní dvakrát, 1. a 15. června. Projednali obvyklé záležitosti
majetku města včetně nájmů a pachtů, nezbytné náležitosti výběrových řízení.   Zaujalo
mne navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu, projednané 01.06.2020 (podrobněji v
části městský úřad zápisu v měsíci červenec).  15. června rada schválila po mnoha letech
nový řád veřejného pohřebiště, a to pro pohřebiště na Křížovém vrchu a pohřebiště v části
města Boršov. 

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé se sešli  na jednání  29. června 2020.  Zaujalo mne, že přijatým usnesením
zastupitelstvo stanovilo jako prioritu města zabývat se výstavbou v lokalitě Jihozápad a
činit  další kroky k realizaci tohoto záměru, tedy deklarovalo také formálně to, co se již
proslýchalo.
Zastupitelé projednali zejména záležitosti majetku města, včetně odpuštění pohledávek,
a schválili způsob prodeje vybraných nemovitostí losováním. Tomuto způsobu prodeje byla
dána přednost s cílem umožnit městu jako prodávajícímu stanovit podmínky prodeje, to
dražby nemovitostí, tj. dříve volený způsob prodeje, neumožnily.
Stejně jako v jiných městech republiky bylo schváleno  prominutí  nájmu z nebytových
prostor  v  majetku  města  u  částky  vyšší  než  20.000  Kč  za  období  od  01.03.2020  do
31.5.2020 těm firmám / živnostníkům, kteří z důvodu epidemie a nouzového stavu museli
uzavřít  nebo omezit obchod / provozovnu. Prominutí nájmu se týkalo subjektů  JAKUB-
OBUV s.r.o., SAM 73 APPAREL s.r.o.,   Ing. Ghassan Rachid, za obě provozovny, Luboš
Crha, Svatopluk Herůfek, KÖNIG LS s.r.o.,   za obě provozovny.
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Zastupitelstvo  schválilo  závěrečný  účet  města  Moravská  Třebová  za  rok  2019  bez
výhrad takto (v Kč) a účetní uzávěrku.
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2019:

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2019
rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 306 420 000,00 Kč 321 032 398,47 Kč
rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 337 460 000,00 Kč 318 139 986,25 Kč
saldo příjmů a výdajů -31 040 000,00 Kč 2 892 412,22 Kč
financování (po konsolidaci) 31 040 000,00 Kč -2 892 412,22 Kč

Kultura

V červnu bylo  obnoveno promítání filmů v kině – nově ve čtvrtek, pátek a ve vybrané
soboty. Opět bylo otevřeno muzeum.

Plánované  další  aktivity  se  však  uskutečnit  z  důvodu  koronavirové  infekce  nemohly,
například byl odložen koncert Lucie Bílé. V červnu jsme marně věřili, že 14. října bude
možné Lucii  v Moravské Třebové vidět a slyšet,  koronavirové uvolnění  však trvalo jen
krátce a byly to marné naděje.

26. června se podařila akce vítání prázdnin, uspořádaná na zámeckém nádvoří v gesci
MC Krůček i s doprovodným programem.

Ojedinělý nález je vhodné poznačit za měsíc červen 2020. Ve farním kostele Nanebevzetí
Panny Marie  restaurátoři opravovali oltář  14 Svatých pomocníků, který měl narušenou
statiku,  hrozilo  dokonce jeho zhroucení.  Při  demontování  a  obnově uměleckých prvků
objevili  dobře ukrytou koženou brašnu.  Brašna obsahovala rádio s návodem k obsluze
v italském a německém jazyce, osobní potřeby a německý cestovní pas vydaný na jméno
J.  Kotzem,  který se narodil  13. listopadu 1902.  Autorem této informace na Facebooku
města  byl  mluvčí  města,  který  neopomenul  poděkovat restaurátorům  za  to,  že  se
zachovali v souladu s předpisy a nález ihned odevzdali do městského muzea.

Červen letem světem

Počasí prvního červnového dne přineslo výrazný zlom k lepšímu – oteplení o cca 6 st., tj.
kolem 20 stupňů, jasno až polojasno, tedy velký rozdíl v porovnání s posledním květnovým
dnem.  Poté nastalo deštivé počasí,  pršelo i  5.  června, v noci  byla bouřka, odpolední
bouřky byly také 7. června. Oteplilo se 12.06., v neděli 14. června už byl čas na koupání,
ale  jen  dopoledne,  odpoledne  už  bylo  zataženo,  později  pršelo,  ve  zprávách  jsme  si
přečetli,  že  nejhorší  škody  napáchaly  nedělní  bouře  a  přívalový  déšť  ve  východních
Čechách. Některé obce už museli evakuovat hasiči, protože tam voda z polí tekla okny do
domů.  Meteorologové  v neděli  po  poledni  vydali  nové  varování  na  stupeň  extrémní
nebezpečí, týkalo se širokého pásu České republiky od Kolína až po jižní Moravu. Pršelo
také od rána v pátek 19.06., celý den (v ČR přívalové deště). Postupný návrat léta nastal
od 22.06., sluníčko bylo ale vzácné.

K červnovému počasí v tisku, Mladá fronta dnes 9.7.:  V červnu pršelo nejvíc za 60 let.
Teplotně  normální  a  srážkově  minimálně  nadnormální.  Takový  byl  podle  meteorologů
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letošní červen. Letošní červnové maximum bylo naměřeno v Doksanech – 32,3 st. První
tropický den tohoto roku byl zaznamenán 13. června. Letošní červen byl rekordně deštivý,
měsíční  úhrn srážek 151 mm činil  191 procent  obvyklého stavu.  Jedná se o nejvyšší
červnový úhrn srážek na území Česka zaznamenaný od roku 1961. Srovnatelné množství
(146 m) spadlo na našem území jen v roce 2013, kdy následovaly povodně.  

Červen  znamenal  mírné  rozvolnění  opatření  proti  coronaviru. Vláda  zrušila
zastropování  nájmů a už  počátkem června oznámila  další  rozvolňování  opatření.   Od
15.06. už roušky venku nebyly povinné, trvalo však doporučení minimalizovat cestování.
Neformálně jsme my občané také rozvolňovali – v otevřených restauracích byl čilý provoz
a pro účely setkávání jsme byli jedna rodina (jinak bychom u jednoho stolu ani neměli
sedět). Děti si i  v první polovině měsíce před školou povídaly v hloučcích tělo na tělo,
nedbajíc  na  doporučené 2  metrové rozestupy,  ve  třídách pak se  rozsadily  a  nasadily
roušku. V červnu jsme se také už ani o roušky nestarali tak, jak jsme se snažili v prvních
dnech krize... 

V červnu škola na Křižovatce oslavila 70. narozeniny. Na tomto místě lze poznačit, že
si vedení města jako svůj úkol zadalo dořešit problematiku školství ve městě. Zůstanou tři
školy jako dosud? Na tuto otázku by měla zaznít odpověď ještě v roce 2020.  Předchozí
vedení města (a to v několika za sebou jdoucích obdobích) naléhavý problém školství
vnímalo, ale nedokázalo přijmout zásadní rozhodnutí.

Vzácné prstencové zatmění slunce přes 1 minutu jsme mohli vidět v noci na 21. červen.
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Červenec 2020

Události ve městě

II. etapa opravy kruhového objezdu

byla  v  roce  2020  zahájena  od  2.  července.  Provoz  byl  řízen  světelnou  signalizací  a
právem  obsahovala  informace  na  webu  města  také  výzvu  k  trpělivosti  a  dodržování
dopravního značení pro řidiče, celá akce pro ně byla velmi náročná. Objízdná trasa logicky
vedla ulicemi Dvorní, Jevíčskou a Gorazdovou.  Informace byly průběžně aktualizovány na
internetových stránkách města.

Kruhový objezd, informace z webu města

Veselé zástěrky

měly  za  úkol  potěšit  pacienty  a  personál  oddělení  dětské  neurologie  v pražské
Thomayerově nemocnici a určitě se staly propagací Hedvy z Moravské Třebové. Pracovní
zástěrky pro zdravotní sestřičky navrhla umělecká a módní návrhářka Marie Zelená ve
spolupráci se společností Hedva z Moravské Třebové. Zdravotní sestřičky dostaly několik
takových zástěr,  a  to  nejen  v různých velikostech,  ale  také s mnoha motivy  na  výběr.
Každý motiv  obsahoval  v sobě ukrytý  určitý  „vzkaz“  nebo podnět  pro dětskou fantazii.
Samotné  zástěry  byly  vyrobeny  ze  speciálního  prodyšného  materiálu,  určeného  pro
zdravotnická zařízení. 

79



Kronika města Moravská Třebová 2020

Snahou bylo vytvořit přívětivé a veselejší prostředí pro dětské pacienty. (Více o spolupráci
společnosti Hedva s návrhářkou M. Zelenou v listopadovém zápisu kroniky za rok 2019.) 

(volně, s použitím textu Svitavského deníku)

Sestřičky oblékají veselé oblečení ze Třebové, na snímku sestřičky, paní Zelená a 
zástupci Hedvy| Foto: Thomayerova nemocnice 

Městská knihovna

obnovila  všechny  služby  od  7.  července  v  plném  rozsahu.  I  tak  vypadalo  rozvolnění
koronavirových opatření a měli jsme radost. V létě jsme nevěděli, že se uzavření (nejen)
knihovny zopakuje už s podzimem tohoto roku.

Městský úřad v červenci

Ve  dnech  30.  -  31.  července  byla  z  důvodu  rekonstrukce  a  stěhování  kanceláří
omezena činnost odboru investic a správy majetku v zadním traktu radnice na náměstí T.
G. Masaryka, odbor byl uzavřen pro osobní jednání a občané byli vyzváni, aby případnou
návštěvu  odboru  směřovali  na  jiný  termín.  Rozhodnutím  rady  byl  s  účinností  od  1.
července  2020  navýšen  počet  zaměstnanců úřadu,  cituji  „...rada  města  1.  června
schválila změnu v organizační struktuře Městského úřadu Moravská Třebová s účinností
od  01.07.2020,  spočívající  v  navýšení  počtu  zaměstnanců  zařazených  do  struktury
městského úřadu pod odbor sociálních věcí a školství ze stávajícího počtu 12 na 14 dle
předloženého návrhu a navýšení celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová
zařazených do organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících
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81  na  83.“  K témuž  datu  došlo  ke  změně  zařazení  pozice  personalisty,  byl  vytvořen
samostatný úsek personalistiky.

Ze zasedání rady města

Radní  města  se  na  zasedání  sešli  13.  a  27.  července.  Projednali  obvyklé  záležitosti
majetku  města  s důrazem na záměry,  nájmy,  pachty… a přijali  nezbytná opatření  pro
výběrová řízení. 27. července rada schválila zápis kroniky za rok 2019. Téhož dne rada
uložila  tajemnici  městského  úřadu  zajistit  prověření  dostupných  materiálů  městského
úřadu za účelem nalezení a předložení databáze "rozvojových programů a opatření pro
zlepšení života našich obyvatel".  (V srpnu byl úkol ukončen konstatováním o neexistenci
databáze, snaha o kontinuitu a případné využití  dříve připravených podkladů byla tedy
marná.)

Z jednání zastupitelstva města

V  souladu  se  schváleným  plánem  se  jednání  zastupitelstva  města  v  červenci  2020
nekonalo. 

Kultura

V červenci jsme si mohli užít kulturní léto. Líbily se hudební čtvrtky na zámku, historické
soboty i pohádkové neděle pro děti (více v přílohové části kroniky – knihy).   

Všichni jsme vnímali možnost scházet se společně jako nevšední a příjemný zážitek, v
paměti  jsme měli  opatření v jarních měsících a na neurčito odložené kulturní pořady z
téhož období.

Červenec letem světem

Počasí začátkem  července  nenadchlo.  Ochladilo  se,  bylo  polojasno,  takové  trochu
poloviční  léto.  Výrazné  oteplení  nastalo  10.  července,  tento  den  se  stal  sedmým
nejteplejším dnem v r. 2020, maximum v ČR bylo 34 st., v Moravské Třebové 32 st. Ale ve
21:00 hodin byla avizovaná bouřka a prudký déšť.  V souladu s předpovědí nastal  11.
července pokles teplot cca o 10 st., léto neléto pokračovalo. Např. 1. července byl odvolán
koncert z místních zdrojů Pozdní sběr v restauraci u Krokouše. Typickým dnem roku 2020
byl 26. červenec. Zrána nikoliv chladno, ale pěkně, dopoledne krásné, posléze vysoká
oblačnost, propouštějící sluneční paprsky, po obědě zataženo, kolem 14. až 15.  hodiny
tmavé mraky a  mírný  déšť,  ten  opakovaně kolem 18.  hodiny  a  sluníčko svítilo  kolem
sedmé večer. 28. července dosáhly teploty nad 30 st. V ten den byla rekordní účast v
aquaparku, údajně kolem 1 600 návštěvníků v průběhu dne.

Hodnocení červencového počasí na internetu: „Ačkoliv se může zdát, že letošní léto je
atypické  a chladné,  z hlediska  dlouhodobých  normálů  letos  po  pěti  letech  zažíváme
klasické středoevropské léto, během něhož se střídají různé charaktery počasí. Letošní
charakter  počasí  je  dán  převládajícím  tzv.  zonálním prouděním,  tedy  hlavní  roli  hraje
Atlantik, který přináší vlhkost a vláhu. To v předešlých letech, kdy jednu vlnu tropů střídala
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druhá, a převládalo suché počasí, převládal tzv. anticyklonální charakter počasí – tedy vliv
tlakových výší nad starým kontinentem.“  Zdroj: Honsová.seznam Novinky 18.7., I rozhlas

V neděli  5.  července 2020  byla vyvěšena moravská vlajka.  V návaznosti  na příchod
patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje na Moravu je symbolem sounáležitosti občanů k
území  Moravy,  jejímu  duchovnímu  a  společenskému  životu.  Do  iniciativy  vyvěšení
moravské vlajky se v červenci 2020 přihlásilo více než 1 500 obcí, Moravská Třebová se
do iniciativy zapojila podeváté.

82



Kronika města Moravská Třebová 2020

Srpen 2020

Události ve městě

Slamák

Vydařily se Dožínkové a pivní slavnosti Slamák na náměstí 29.08. od 14 hodin. 

Foto: S. Zemánek (zleva moderátor, starosta, místostarosta a místostarostka na pódiu...) 

Kulturní program na hlavním třebovském náměstí nabídl ještě před zahájením slavností od
13 hodin vystoupení skupiny Gabriela V. G. Následovaly dožínkové slavnosti s průvodem
lidových tanečních souborů a líbily se koně. Akce pokračovala vystoupením skupin Blue
Cimbal,  Circus Brothers,  19:00 S.U.E a ve večerních hodinách Medvěd 009 a od 22.
hodiny Funky Chicken. 

Nechyběly malé lokální pivovary a pivní soutěže. 
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Souběžně bylo možné zvolit klidnější místo pro pobyt a zábavu, zámecké nádvoří, kde děti
mohly odpoledne vidět pohádky Vojty Vrtka a Komediantů na káře a ukázky řemesel a
tradic.

Oprava kruhového objezdu
 
byla hotova v první polovině srpna 2020. Náročná rekonstrukce v gesci Ředitelství silnic a
dálnic  –  ŘSD byla  dokončena s  předstihem oproti  původnímu termínu.  Po domluvě s
městem ŘSD ještě  přislíbilo  realizovat  v  průběhu září  velkoplošnou vysprávku nejvíce
poškozených úseků v ulici Dvorní. 

Technické služby připravovaly obnovu zeleně ve středové části kruhového objezdu.

Změna dopravního režimu v lokalitě pod Křížovým vrchem

V průběhu srpna došlo k úpravě s cílem zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost provozu v
ulicích Panenské,  Mánesově,  Nerudově,  Alšově,  Strážnického,  U Písku a  Pod Hamry.
Změna  spočívala  v zavedení  nejvyšší  povolené  rychlosti  30  km/h  a  respektování
celoplošné přednosti zprava.

V srpnu pokračovaly opravy komunikací a chodníků 

Také  v  létě  pokračovala  rekonstrukce  vozovky  ulice  Lanškrounské.  Marná  byla
opakovaná snaha vedení města vysvětlit, že se jedná o stavbu Pardubického kraje, která
má naplánovány dvě etapy. Proto bylo občas slyšet hlas lidu: „… tu Lanškrounskou taky
xxx  („pokazili“)  a  proto  se  to  letos  musí  dělat  znovu –  pak nejsou peníze  na nic….”.
Ocenila jsem, že ulice byla pro chodce průchozí, dalo se tam chodit – i když jednoduché to
nebylo. A co se může pokazit, to se pokazí – mluvčí města 19.08. oznámil, že se nepodaří
ukončit akci v plánovaném termínu, tj. přibližně v polovině srpna, z důvodu problémů s
výškou  vozovky,  bude  nutné  vytrhat  již  osazené  obrubníky  a  znovu  osadit.  Avizoval
předpokládané zdržení cca 2 měsíce.

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu byla od 18.08. do 25.08.  uzavřena ulice
Olomoucká. Pro  chodce  a  cyklisty  byl zřízen  provizorní  přechod.  Objízdná  trasa  pro
automobilovou  dopravu  byla vedena  po  silnici  I/35  a  dále  ulicemi  Brněnskou  a
Komenského. Investorem těchto stavebních prací byla Správa železnic.  

Rekonstrukce chodníků probíhala v levé části ulice od železničního přejezdu směrem do
města ke křižovatce s ulicí Horní. Termín dokončení byl nastaven na 30. 9. 2020.

V termínu od 20. 8. do 28. 8. realizovalo Ředitelství silnic a dálnic velkoplošnou vysprávku
úseků  silnice  Dvorní, které  byly  poškozeny  během  objízdné  trasy  při  rekonstrukci
kruhového objezdu.  

V ulicích  Nádražní, Anenské údolí byla v srpnu realizována kabelizace nízkého napětí
v prostoru chodníků, stavebníkem byla ČEZ Distribuce. 

Změny ve svozu odpadů

nastaly v srpnu. Postupně byly odstraněny velkokapacitní kontejnery na odpad ze zahrad.
Jen  málokdo  si  uvědomil,  že  plán  na  odstranění  kontejnerů  byl  zveřejněn  už  v

84



Kronika města Moravská Třebová 2020

Moravskotřebovském zpravodaji v lednu. Proto se srpnová akce setkala s nevolí. Nevěděli
jsme, my občané, že zanedlouho budou přistaveny alespoň malé hnědé kontejnery na
odpad ze  zahrad,  na  padaná jablka  apod.  To  pomohlo.  Zvykli  jsme si.  Nebylo  to  ale
snadné, jak je zřejmé z připojené korespondence z webu města:

Dotaz:  
...v  srpnovém čísle  MT zpravodaje  jsem se  dočetl,  že  budou  staženy  velkoobjemové
kontejnery na odpad ze zahrad. Rozumím tomu, že někteří spoluobčané jsou neukáznění
a házeli tam odpad co tam nepatřil, avšak podle mé zkušenosti většina byla dodržovala
doporučení. Kromě toho se domnívám, že pokud tam byly odloženy větve, není problém je
do  kompostu  naštěpkovat.  Odstraněním dojde  s  největší  pravděpodobností  ke  vzniku
černých  skládek  ve  městě  a  snížení  množství  bioodpadu  do  kompostárny.  Skutečně
považujete toto řešení za rozumné ?

Odpověděl: Petr Frajvald, Místostarosta | 18.8.2020 11:32:54
Dobrý  den,  právě dodatečné třídění  a  štěpkování  větví  ze  svezeného bioodpadu bylo
jedním z důvodů pro odstranění velkokapacitních kontejnerů. Tento postup byl nákladný a
zvyšoval celkovou výši poplatku za komunální odpad. Pro uložení trávy, listí, dřevní štěpky
a zbytků ovoce by měly postačit zahradní kompostéry v kombinaci s hnědými popelnicemi
a kontejnery na bioodpad, které s využitím dotačních prostředků město pro své občany
zakoupilo a rozmístilo do sběrných hnízd. Pro uložení jakéhokoliv bioodpadu včetně větví
lze  navíc  každou  středu  a  pátek  od  9:00  do  14:00  hodin  využít  kompostárnu  nebo
přistavené velkoobjemové nádoby dostupné každý den u areálu sběrového dvora (vjezd
od ulice Nová). Pro likvidaci větví zároveň připravujeme možnost využití štěpkovače přímo
v místě bydliště. Systém třídění bioodpadu průběžně vyhodnocujeme a o dalšímu postupu
budeme informovat. 

Ze zasedání rady města

Radní se v srpnu sešli  10.08. a 24.08. Projednali  obvyklé záležitosti  majetku města a
výběrových řízení. Zaujalo mne předání objektů v areálu "bývalé Miltry", ul. Jiráskova do
správy  technickým službám s  platností  od  01.09.2020  se  sazbou  230  Kč/měsíčně  za
správu objektu. V roce 2020 se jednalo o chátrající objekt, který se majetkem města stal
nedávno a o jeho dalším osudu nebylo rozhodnuto. 

Byl  schválen  vítěz  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  "Dokumentace  pro  územní
rozhodnutí  k  přípravě  pozemků  lokalitě  Jihozápad"  firmu  APOLO CZ s.r.o.,  z  Poličky.
Naopak nebyl schválen vítěz zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Dokumentace pro
územní  rozhodnutí  k  přípravě  pozemků  v  lokalitě  Udánský  kopec"  z  důvodu  vysoké
nabídkové ceny.

Kultura

Oslavy 20. výročí Pardubického kraje, které se uskutečnily v Moravské Třebové jako v
prvním městě kraje  už 1. srpna,  postrádaly výraznou propagaci.  Jen pozornější  z  nás
natrefili  na  pozvánku  s  textem  „Známé  hudební  kapely,  regionální  potraviny,  ukázky
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záchranných  složek,  HC  Dynamo,  automobilové  simulátory  a  letní  kino  s pohodlnými
lehátky k tomu. Přijďte oslavit 20tiny Pardubického kraje se vším všudy.“ 

V časném odpoledni bylo na náměstí opravdu málo lidí.  A pro úplnost je třeba říct, že na
tom jistě mělo zásluhu i počasí – modrá obloha a vedro. Logicky tedy naplnění náměstí
nastalo až později odpoledne a v podvečer. Zajímavé bylo  postavení  laviček v modré a
červené barvě, nikoliv v uspořádaných řadách, ale sem tam skupinově po náměstí.   Mohli
jsme si zakoupit výrobky ve stáncích jednotlivých krajů, ale všimla jsem si, že k posezení
lákala víc  kavárna na zámku a zahrádky restaurací  na Cihlářově nebo u cukrárny na
náměstí. 

V srpnu nechyběly  historické soboty a pohádkové neděle na zámku  (více v příloze
kroniky – knihy).

V srpnu nás potěšila také „kultura z vlastích zdrojů“ (tím myslím bez města či kulturních
služeb jako organizátora), jako příklad koncert kapely Roubovaný vokurky až z Turnova
na letní zahrádce restaurace U Krokouše na Brněnské ulici. Dosud neznámá kapela se
líbila. 14.08. bylo oblíbené makrelování s Proč ne bandem v Laskavárně.
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Kinematograf bratří Čadíků 

přijel na konci srpna jako obvykle i do Moravské Třebové, a to ve dnech 31. srpna až 3.
září. Promítalo se jako vždy na náměstí TGM, od 21 hodin, za dobrovolné vstupné. Byly
promítány filmy Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše a Poslední aristokratka.

V srpnu jsme si po jarních zkušenostech uvědomovali, že možnost sejít se a společně se
pobavit není samozřejmostí, letních společenských a kulturních událostí jsme si vážili. Čas
ukázal, že odůvodněně – po letním rozvolnění následoval s podzimem návrat coronaviru a
opatření,  která  zásadním  způsobem  negativně  ovlivnila  kulturní  život  a  společenská
setkávání... 
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Srpen letem světem

Počasí: týden od 27.07. do 02.08.2020 byl zaznamenán jako zatím nejteplejší týden roku
2020. Pravé léto bylo 1. srpna a koupali jsme se s chutí i 2. srpna, ale odpoledne se v
souladu s předpovědí počasí zamračilo a k večeru začalo pršet. Déšť neustal ani v noci a
výstraha na vytrvalý silný déšť pro pondělí a úterý byla opodstatněná. Ve středu 05.08.
déšť ustal, dopoledne bylo zataženo a poměrně chladno. Následovala vedra až tropická
ve dnech 7. až 9. srpna, poté mírné ochlazení a 14. srpna prudká bouřka. 15. srpen byl
den typický pro rok 2020 – nastaly rychlé změny počasí v průběhu dne. V pátek 21.08.
Česko zažilo  jeden z nejteplejších dní  letošního roku.  Teplotní  rekordy pro 21.  srpen
padly  na  44  ze  157  meteorologických  stanic,  které  fungují  alespoň  30  let.  Maximum
zaznamenali  ve  středočeských  Průhonicích,  v Moravské  Třebové  bylo  vedro  a  jasno.
Ochladilo se až koncem měsíce, ale stále bylo příjemné, ne však horké, léto. 26.08. se
republikou přehnal  silný vítr. Překvapivě 29.08.  po chladnějším a zataženém dopoledni
bylo odpoledne jasno a teplo, to se hodilo pro městskou slavnost Slamák, která nahradila
tradiční „kejkle“. 
V létě roku 2020 opakovaný  silný vítr až vichřice prověřil vitalitu stromů ve městě.
Došlo k pádu stromů v lokalitách ul. Svitavská, Dvorní, Jevíčská, Boršov…  Bylo zřejmé,
že je  nutné i  kácet.  Vedení  města a zástupce technických služeb o této  problematice
jednali 21. srpna.

Koronavirus v srpnu vedl k omezení návštěv ve vnitřních prostorách domova důchodců s
platností  od 06.08.2020.   Jedním z důvodů byl  podle vedení  domova nedisciplinovaný
přístup  návštěvníků  –  nerespektování  pokynů  personálu  a  nepoužívání  ochranných
prostředků  bránících  šíření  virového  onemocnění.  Návštěvy  byly  umožněny  ve
venkovních prostorách, s důrazem na nezbytnou ohleduplnost.

V srpnu město Moravská Třebová avizovalo možnost poskytnutí stipendia pro tři studenty
vysokých škol.  Žádost  o stipendium  bylo  nutné podat  na  předepsaném formuláři  na
Odboru sociálních věcí a školství městského úřadu, a to v termínu od 1. do 15. srpna.

Byla vyhlášena soutěž o design webových stránek města. Soutěžní návrhy bylo možné
zasílat nejpozději do pondělí 31. srpna 2020, vítěz se mohl těšit na odměnu ve výši 10 000
Kč.   S autorem vítězného návrhu  byla  naplánována  spolupráce  při zavádění  změn do
praxe.
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Září 2020

Události ve městě

Cena města za rok 2019 byla slavnostně předána Ing. Aloisovi Bílkovi

Ve čtvrtek 10. září proběhlo ve dvoraně muzea slavnostní předání Ceny města za rok
2019. Oceněn byl sportovec, učitel a taneční mistr Alois Bílek, ve věku 86 let stále aktivní
ve sportu i tanci. O udělení ceny rozhodlo zastupitelstvo města už v květnu 2020, ale s
přihlédnutím  ke  coronaviru  bylo  předání  ceny  odloženo  až  na  září.  Nositel  ceny  zisk
ocenění ve svých 86 letech oslavil stepařským vystoupením přímo na pódiu.

„Město Moravská Třebová  uděluje Cenu města za rok 2019 panu Ing. Aloisi Bílkovi za
dlouhodobé vykonávání záslužné činnosti v oblasti  kultury, sportu a zdravého životního
stylu.  Jako  nejstarší  závodník  se  pravidelně  účastní  běžeckého  závodu  Dětřichovský
memoriál, čímž inspiruje a motivuje ke sportu napříč generacemi. Celoživotní vztah k tanci
spojil  s  pořádáním  tanečních  kurzů  pro  všechny  věkové  kategorie  a  přispívá  tak  k
předávání pravidel společenského chování důležitých pro společnost a mezilidské vztahy.
Svou pedagogickou činností i dalšími aktivitami je znám široké veřejnosti a přispívá tak k
šíření dobrého jména města Moravská Třebová.“
Zdroj: https://www.moravskatrebova.cz/cs/mesto/cena-mesta-moravska-trebova.html 

             Foto: archiv města, předání ceny ve dvoraně muzea v září 2020 
                      (zleva: starosta města Ing. Miloš Mička a Ing. Alois Bílek) 

Bylo by škoda opomenout informace a názory nositele ceny, se kterými jsme se seznámili
v rozhovoru s ním, proto cituji text uvedený na webu města a zpracovaný mluvčím města,
v plném rozsahu:
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„Alois Bílek se narodil 25. 6. 1934 a část života strávil v Rakovníku. Posledních více než
30  let  žije  a  působí  v Moravské  Třebové.  Cenu  města  2019  získal  za  dlouhodobé
vykonávání  záslužné činnosti  v oblasti  kultury,  sportu  a zdravého životního stylu.  Jako
nejstarší závodník se pravidelně účastní běžeckého závodu Dětřichovský memoriál, čímž
inspiruje  a  motivuje  ke  sportu  napříč  generacemi.  Celoživotní  vztah  k  tanci  spojil  s
pořádáním tanečních  kurzů  pro  všechny  věkové  kategorie  a  přispívá  tak  k  předávání
pravidel  společenského  chování  důležitých  pro  společnost  a  mezilidské  vztahy.  Svou
pedagogickou činností i dalšími aktivitami je znám široké veřejnosti a přispívá tak k šíření
dobrého  jména  města  Moravská  Třebová. Nyní  přinášíme  krátký  rozhovor  s osobností
města. 

Jaké byly Vaše první pocity, když jste se dozvěděl o získání ocenění?

Byl jsem mile překvapen. Nikdy mě nenapadlo, že by někdo chtěl moji dosavadní aktivitu
takto ocenit. Vlastně ani nevím, zda si cenu města zasloužím. Až se trochu stydím, zda
jsem na to schopen, abych takovou čest mohl unést.

Ve věku 86 let jste během slavnostního ceremoniálu přítomné překvapil stepařským
vystoupením. Kde berete sílu a chuť k pohybu?

Za všechno vděčím tanci, který mě provází celým životem. Stále chodím tančit nejméně
jednou  denně.  Mám  k dispozici  improvizované  taneční  studio,  kde  mohu  pravidelně
trénovat a občas i vyučovat tanec. Sám, v soukromí. Pro osobní trénink ideální. Zde jsem
trénoval i své vystoupení pro slavnostní ceremoniál předávání Ceny města 2019. K tomu
všemu  se  snažím  pravidelně  cvičit  a  občas  i  běhat.  Nejraději  běhám  místní
osmikilometrový Dětřichovský memoriál. Pokud se nepletu, mám za sebou už 33 startů.
Jednou mi dokonce říkali: „Podívej se na to, vždyť ty máš tolik diváků, jako na Prvního
máje!“ Někteří  mě  ale  z legrace  popichovali:  „Nejrychlejší  závodníci  v cíli  melou
z posledního, zatímco ty si užíváš ovace na náměstí a drtivý finiš.“ Na to já jim odpověděl:
„Já se na to během závodu připravuju a šetřím síly. Do kopce se nadýchám a v cíli udělám
parádu.“

Jak jste se dostal ke stepu?

To je  dlouhá historie. Kdysi  se mi  ozvali  z Národního divadla,  že  chystají  mezinárodní
turné s názvem EDGE a že jim vypadl jeden z umělců. Vydal jsem se tedy na konkurz,
který se konal v Žilině. Bál jsem se, že si uříznu pořádnou ostudu. Trénoval jsem i cestou
ve vlaku. Paní průvodčí mě měla za blázna, když mě viděla, jak poskakuju v chodbě vlaku.
Před začátkem konkurzu mě uklidňovali, že Žilina je od Moravské Třebové daleko, a že se
o případném neúspěchu nikdo nedozví. Nakonec to ale dopadlo náramně a vybrali mě.
Během života jsem se ale nejvíce zaměřoval na společenské tance. Ještě do loňského
roku jsem jednou týdně vedl taneční hodiny pro všechny studenty gymnázia v Jevíčku, kde
jim rád předávám i  základy společenského chování.  Pan ředitel  se mě ptal,  zda jsem
spokojen. Moje odpověď byla rychlá: „Ti studenti jsou tak dobří, že bych je vyučoval třeba i
zadarmo.“ Letos mám pauzu vlivem pandemie coronaviru. Jakmile to okolnosti dovolí, rád
bych  se  k výuce  ještě  vrátil.  Celkovou  paniku  kvůli  pandemii  se  snažím  nevnímat.
Spoléhám na svoji kondici, kterou se snažím udržovat.

Mnozí vás považují za džentlmena s přirozeným šarmem a slušností. To jste se učil
od rodičů?

Před tatínkem, to bych se musel klanět, protože zdaleka nedosahuji kvalit svých rodičů.
Rodičům jsme museli vykat a byli i proto velmi daleko tomu, abychom vůči sobě byli hrubí
nebo sprostí.  Lidé si  nejdříve musí  vážit  sami  sebe,  aby si  potom mohli  vážit  i  všech
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ostatních.  To bych přál  především současné mladé generaci.  Společenské chování  je
velmi důležité, proto se jej celý život snažím předávat studentům během tanečních lekcí.“

Zábavné odpoledne na Knížecí louce

Knížecí louka 05.09.2020, foto FB města 

Zábavné odpoledne s volnočasovými organizacemi se na Knížecí  louce uskutečnilo 5.
září. Podstatou byla nabídka kroužků a aktivit pro děti s kompletními informacemi o jejich
činnosti, nechyběly zábavné soutěže a soutěže o ceny. Počasí akci přálo, v areálu Knížecí
louky bylo opravdu živo, zájem občanů mě až překvapil, mažoretky se snažily, pejskové při
agility  uměli  nebo tak alespoň z dálky vypadali.  Posléze jsem se dozvěděla,  že pěna
dodaná hasiči měla u dětí absolutní úspěch – u rodičů asi jen relativní.

Nemocnice následné péče 

V září 2020 dodavatelská firma převzala pozemek – ten byl oplocen a bylo vidět, že jsou
postupně naváženy stavební buňky a další materiál. Začátek stavby byl původně plánován
na  srpen,  ale  byli  jsme  rádi,  když  se  v  září  začalo  prokazatelně  něco  dít.  Hejtman
(připomínám,  že  stavebníkem  je Pardubický  kraj)  prohlásil,  že  stavba  nemocnice  je
považována za jednu z priorit kraje a kraj má vyčleněny i vlastní prostředky – byť stále
usiluje i o prostředky dotační. 

Cena stavby byla vysoutěžena ve výši 214 milionů korun bez daně, původně rozpočtovaná
částka byla o 20 mil. vyšší. Stavba nemocnice byla naplánována na 395 dnů. 
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Městský úřad v září

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR nastala od 1. 9. 2020
v budovách  městského  úřadu  povinnost  nošení  ochranného prostředku  dýchacích
cest jako např. respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo obličejový štít.

Na webu města jsme byli poučeni o povinnostech návštěvníků úřadu v návaznosti na
ohrožení koronavirem takto: 

Příchozí veřejnost je při vstupu a během pohybu a pobytu v budovách MěÚ povinna mít
nasazený  ochranný  prostředek  dýchacích  cest (nos,  ústa)  jako  je  respirátor,  rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének (dále jen ochranný
prostředek). Za ochranný prostředek se považuje i štít.

Zaměstnanci  jsou  povinni  mít  ochranný  prostředek nasazen v  místnostech,  které  jsou
určené pro kontakt s veřejností a v době, kdy slouží pro tento účel – tzn. v době kdy je
veřejnost v takových místnostech přítomna.

Povinnost  mít  nasazen  ochranný  prostředek  se  vztahuje  i  na  zasedání  zastupitelstva
města.

Budovy MěÚ budou označeny letákem vydaným ministerstvem zdravotnictví.

Povinnost mít nasazený ochranný prostředek se vztahuje i na volební místnosti v rámci
voleb do zastupitelstev krajů.

Ze zasedání rady města

Radní  se  sešli  7.  a  21.  září.  Projednali  obvyklé  záležitosti  majetku  města,  nájmů  a
výběrových řízení a řadu dalších nezbytností.

Zaujalo mne usnesení z  07.09. o předání objektu "bývalého mlýna" na ul. Piaristická do
správy  Technickým službám Moravská  Třebová  s.  r.  o.  (s  platností  od  01.09.2020  se
sazbou 230 Kč/měsíčně za  správu objektu,  v  podstatě  ruiny).  Téhož dne rada města
vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku: „Workoutové hřiště, Moravská Třebová“,
tím se dala do pohybu realizace akce, pro kterou hlasovali občané v rámci participačního
rozpočtu. 

Dne  21.09.  radní schválili mimo jiné uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací z
rozpočtu města, jimiž byli Klub stolního tenisu Linhartice, ZO ČSOP Zelené Vendolí, Český
kynologický svaz ZKO Moravská Třebová – 308,  Domov na zámku Bystré a Muzeum
regionu Boskovicka. Téhož dne radní schválili výši nájemného v objektech města pro rok
2021.  Rada  vzala  na  vědomí  rozbory  hospodaření  příspěvkových  organizací  města
Moravská Třebová k 30.06.2020 a rozhodla nechat zpracovat v dokumentaci pro územní
rozhodnutí pro lokalitu Jihozápad, variantu řešení řadových domů č. 2, což byl další krok v
řešení bydlení ve městě. 

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo jednalo 7. září 2020.  Obsahem jednání byly zejména majetkové záležitosti
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– s důrazem na prodeje z majetku města. Zastupitelé dále např.  schválili  střednědobý
výhled rozpočtu města na období 2021–2023. Bylo schváleno uzavření  veřejnoprávních
smluv s příjemci dotací z rozpočtu města, kterými byli Oblastní spolek Českého červeného
kříže Svitavy, Linka bezpečí, z.s., Svaz skautů a skautek České republiky, 38 oddíl skautů
"sv. Františka" Moravská Třebová z.s., Laxus z.ú., a Rodinné Integrační Centrum z.s.

Kultura

Rozvolnění protikoronavirových opatření pokračovalo také koncem léta, v měsíci září.
A my jsme chápali, že není vše tak, jak jsme byli zvyklí, a hlavně jsme ocenili kulturu, která
nám byla nabídnuta. 

Společnost česko-německého porozumění musela z důvodu pandemie zrušit již tradiční
dny  kultury.  Náhradou  organizátoři  nabídli Hřebečské  česko-německé  přátelské
setkání.  V sobotu 19. byl v odpoledních hodinách volný program na zámeckém nádvoří s
folklorními  tanečními  soubory  a hudebním  vystoupením Helgy  a Wolfganga
Fritschera/Göppingen, večer pak setkání s písničkou v muzeu.  

Na 5. září bylo přeloženo původně jarní  divadelní představení Caveman.  Na slavnou
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství  a vtipně  utajených  kvalitách  obou  pohlaví…  jsme  se  těšili  a  nebyli  jsme
zklamáni. Ale pro budoucnost si dovoluji poznamenat, že sledovat divadelní představení v
kinosále moravskotřebovského muzea s rouškou na obličeji nebylo snadné. Měli jsme ji
všichni, a i když jsme ve chvíli tmy roušku trošku posunuli nebo rozvolnili (u těch vázacích
to šlo dobře), těšili jsme se i na nádech a výdech před budovou muzea.

Jan Budař & piáno byl název koncertního recitálu 9. září ve dvoraně muzea.

Dětské představení Michal na hraní 27. září mimo jiné mělo naučit děti pořádku v jejich
hračkách, do představení byly děti aktivně zapojeny.

Twoman  show  –  stand  up  co  medy  show  byla  na  programu  23.  září.   A jednou  z
posledních možností zažít kulturu před dalším zpřísněním korona virových opatření byl
komorní koncert vážné hudby  Trio Aperto 29. září.  Soubor profesionálních hudebníků,
který se věnuje interpretaci komorní hudby pro dechové nástroje, hrál krásně a zážitek
umocnilo místo, rytířský sál zámku. Účast posluchačů byla ale minimální.

Sport

Sportovní víkend bez aut v Moravské Třebové

se uskutečnil ve dnech 18. až 20. září 2020. Nechyběl zajímavý program: 

V pátek 18.09. se na stadionu při základní škole ul. Palackého uskutečnila všesportovní
příprava pro děti  ve věku 7 – 11 let. Následovala ve večerních hodinách ve dvoraně
muzea beseda o tom, proč dělat sport všeobecně určená rodičům.  Organizátorem byl
zapsaný spolek Žijeme Třebovou, z.s. 
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Celá  sobota  19.09.  byla  věnována  sportovní  aktivitě CHAS  Moravskotřebovské
víceboje  2020,  která  se  uskutečnila  na sportovním  stadionu  při  2.  ZŠ  Palackého,
organizátorem byl zapsaný spolek Moravskotřebovské víceboje. 

V neděli 20.09. ožil areál Knížecí louky, kde byl zahájen závod v běhu Proběhni si MT
city (organizátor: Zdravé město a MA21 Moravská Třebová, Deset jarních kilometrů, z.s.)
a tamtéž se odpoledne uskutečnila tradiční kampaň Den bez aut, v roce 2020 s heslem
„Tvůj styl, tvoje volba“. Úkolem kampaně bylo poukázat na přijatelnější způsoby dopravy
a podpořit omezení městské autodopravy (organizátor: Zdravé město a MA21 Moravská
Třebová, servis SPORT JEŽEK, DDM Moravská Třebová, SDH Sušice, partneři: BESIP,
místní skupina ČČK, VZP). Od 17:00 hodin potěšila Živá hudební produkce na zámku
při příležitosti Týdnů pro duševní zdraví, v gesci organizátorů Charity Moravská Třebová,
komunitního centra O Krok dál a Kulturních služeb města Moravská Třebová. Odpoledne
proběhlo  na  zámku  také  vyhlášení  sportovních  výsledků,  zámek  byl  zvolen  kvůli
ozvučení, vyhlášení bylo pěkně připravené, ale přihlížejících už bylo málo, většina z nich
čekala na hudební vystoupení...

Vyhlášení ankety Sportovec roku města Moravská Třebová za rok 2019
Vyhlášení výsledků 24. ročníku ankety Sportovec roku se z důvodu onemocnění Covid-19
konalo  netradičně v podzimním termínu 10.  září  ve  dvoraně muzea.  V úvodním slovu
starosta města ocenil sportovce, zdůraznil ale, že poděkování patří také jejich rodičům a
trenérům. Dvouhodinový program zahájilo předání Ceny města za rok 2019 (podrobněji v
úvodu zápisu kroniky za měsíc září).  

Foto z vyhlášení výsledků – sportovci zprava: Daniel Mačát, Tomáš Přidal a za Václava
Procházku zastupuje Petr Matoušek (na snímku dále zástupci vedení města), foto: archiv
města
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Odborná komise ocenila přínos těchto sportovců:

Kategorie mládež do 15 let: 1. Jindřich Vyroubal (atletika), 2. Tadeáš Dorazil (tenis), 3. Vít
Kostík  (sportovní  střelba);  Kategorie  mládež  15-19  let:  1.  Šárka  Abrahamová  (travní
lyžování), 2. Jiří Škrabal (fotbal), 3. Lukáš Záleský (motorsport)
Kategorie dospělí:  1. Tomáš Faltus (hokej), 2. Michal Svozil (automobilismus), 3. Václav
Mačát (travní lyžování)

Kategorie  trenér,  funkcionář:  1.  Václav  Procházka  (fotbal),  2.  Tomáš  Přidal  (sportovní
střelba), 3. Daniel Mačát (travní lyžování)

Veřejná anketa o nejoblíbenějšího sportovce: Michal Svozil (automobilismus)

Ocenění starosty  města Moravská Třebová v kategorii  sportovní kolektiv za rok 2019:
družstvo starších žákyň Gymnázia a Letecké střední odborné školy Moravská Třebová
(futsal)

Čestné uznání starosty města Moravská Třebová za vzornou reprezentaci města v roce
2019: Štěpán Škrabal (fotbal)

Sportovní osobnost města Moravská Třebová: Bohumil Holešovský (stolní tenis)

Září letem světem

Počasí začátkem září  2020  se  vyznačovalo  prudkým zlomem,  ochlazením a  deštěm.
Třetí  den  v  měsíci  se  oteplilo,  bylo  polojasno  a  zlepšené  počasí  nás  vylákalo  do
aquaparku, kde jsme jako návštěvníci kolem 14.  hodiny byli sami (2), sluníčko svítilo mezi
mraky a voda měla 22 – 23 st., tedy o něco méně než v pravém létě, citelně víc, než ve
vodách přírodních.  Pokračovalo pozdní léto, s ranními mlhami, ještě v polovině měsíce
bylo několik letních dnů. 15.09. byl typicky letní den s modrou oblohou a teplotou mírně
pod 30 st. Výrazně se ochladilo 17.09., poté byly příjemné dny pozdního chladnějšího léta.
Skokově se ochladilo 25.09., den poté byl první sníh v České republice, hlavě na Šumavě.
28.09. už bylo podzimně – chladno a s deštěm.

V září  jsme se  v aquaparku mohli  koupat  v otevírací  době od 10:00 do 18:00 hodin.
Od pondělí  7.  září  se  však  brány  koupaliště  pro  rok  2020  z provozních  důvodů  a
nepříznivé  předpovědi  počasí  uzavřely.  Také  v  roce  2020  knihovna  společně
s Technickými službami Mor. Třebová připravila službu „po celou letní sezónu si pobyt v
moravskotřebovském  aquaparku  můžete  zpestřit  četbou“.  U  pokladny  aquaparku  byla
umístěna knihovnička s vyřazenými knihami a časopisy. 
 
Koronavirus: Pravidla pro nošení roušek se od 1. září změnila. Lidé je museli znovu nosit
v městské  hromadné  dopravě,  v meziměstských  spojích  a  na  úřadech.  Zůstalo  jejich
povinné nošení na vnitřních akcích nad sto osob. Absolvovala jsem divadelní představení
v kinosále muzea, bylo to zvláštní – ba i náročné.  A byli  jsme vděční,  že jsme mohli
odložené  představení  vidět.  Bez  roušek  mohli  lidé  ke  kadeřnici  nebo  do  restaurace.
Výjimky z nošení roušek měly také děti do dvou let. 

Bleší trh se uskutečnil v sobotu 5. září 2020 a to tradičně na dvorečku vedle Cihlářovy
ulice.
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Říjen 2020

Události ve městě

Socha plačící Anny

byla umístěna na podzim roku 2020 na původní místo nad lomem na Křížovém vrchu.
Slavnostní odhalení nové sochy bylo naplánováno na 1. listopadu, ale myšlenka setkat se
a  doprovodit  instalaci  sochy  kulturním  programem  v  době  dušičkových  svátků  byla
nereálná, z důvodu coronaviru a s ním spojených opatření. Základní cíl, obnovenou sochu
vrátit na místo, kde stávala před lety, se vydařil.  

„Lidé  během sbírky  darovali  přes  95 tisíc  korun,  za  to  všem patří  veliké  poděkování.
Zbylých  145 tisíc  jsme  uvolnili  z letošního  rozpočtu  města,“ uvedla  místostarostka
Moravské Třebové Daniela Maixnerová.  

Anna  se  líbila.  Dílo  sochaře  Jana  Pospíšila  se  na  přelomu  října  a  listopadu  stalo
oblíbeným  cílem  vycházek  kolemjdoucích.  V období  dušiček  byla  socha  doslova
obklopena hořícími svíčkami 

Vyhlídka u Plačící Anny v Moravské Třebové byla obnovena technickými službami města
na jaře roku 2018 během úprav Křížového vrchu nedaleko bývalého lomu na úbočí kopce
(zmíněno v únorovém zápisu kroniky roku 2018, včetně příběhu). Romantické místo je
odkazem na historický příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který
se nikdy nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu.

Plačící Anna na podzim roku 2020, foto archiv města
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Starosta vyzval k zodpovědnému přístupu

Nouzový stav začal platit na celém území Česka v pondělí 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Mimo  jiné  začalo  platit  krizové  opatření,  kterým  vláda  omezila  volný  pohyb  osob,
především  pořádání  hromadných  akcí.  V  říjnu  také  starosta  oslovil  občany  na
internetových stránkách města:

„Milí  Třebováci,  opět  se  nacházíme  v  nouzovém  stavu,  který  nás  díky  preventivním
opatřením v mnohém omezuje.  Respektujme  a  dodržujme  veškerá  opatření  a  zásady
hygieny, omezme pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou. Věřím, že společně opět
vše zvládneme. Moravská Třebová zatím není nákazou coronaviru zasažena tolik, jako
jiné  části  Česka.  To  ale  neznamená,  abychom  celou  situaci  zlehčovali.  Naopak.
Respektujme  a  dodržujme  veškerá  opatření  a  zásady  hygieny,  omezme  pohyb  na
veřejnosti  na  dobu  nezbytně  nutnou.  Tak  jako  na  jaře  není  řešení  této  situace  o
jednotlivcích,  ale  o  přístupu  nás všech a  míře  odpovědnosti  vůči  ostatním.  Věřím,  že
společně opět vše zvládneme. Přeji vám hlavně zdraví a pevné nervy.“  

Miloš Mička, starosta města, web města, 20.10.2020

Více o problematice coronaviru v části kroniky – téma, coronavirus, říjen. Slovo starosty
nás zasáhlo, bylo na místě, zesílil  pocit,  že situace není dobrá. Na výrazné zhoršení
situace jsme nebyli připraveni, letní uvolnění nás mylně vedlo k pocitu, že bude lépe a
lépe. Bylo těžké v měsíci říjnu přijmout negativní změnu.   

Na Knížecí louce 

došlo na podzim 2020 k pozitivním změnám. Byly nainstalovány další prolézačky pro děti
a jiné herní prvky. V souladu s návrhem zahradního architekta a generelem zeleně byla
také zbavena náletů a nově osazena plocha svahu pod kavárnou (už to potřebovala). 

Nový herní prvek na Knížecí louce, foto archiv města
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Opravy vozovek v říjnu 2020

Na  ul.  Lanškrounské  byl  obnoven  provoz 13.  října  2020.  Pardubický  kraj  dokončil
závěrečnou  etapu rekonstrukce vozovky, během které došlo i k opravě chodníků, prvků
zeleně a veřejného osvětlení.  Stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Komenského
po  křižovatku  s  ulicí  Na  Stráni  včetně  probíhaly  pod  vedením Správy  a  údržby  silnic
Pardubického  kraje.  Pro  rok  2021  byla  naplánována  další  etapa  rekonstrukce  ulice
Lanškrounská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Stráni směrem do Sušic. 

V Boršově zahájila Správa a údržba silnic Pardubického kraje frézování staré asfaltové
vozovky  26.  října,  následovala  pokládka  nového  povrchu,  opravy  v  souladu
harmonogramem  probíhaly  i  v  prosinci  a  přinesly  mnohá  omezení,  včetně  omezení
autobusové  dopravy.  Od  počátku  byl  deklarován  možný  problém  s  přístupy  k
nemovitostem. 

 

K participativnímu rozpočtu
 
Rok 2020 byl prvním rokem, v průběhu kterého byly občany vybrané projekty realizovány.
Podařilo se dokončit 4 m vysokou lanovou pyramidu pro děti na hřišti v Sušicích a zvelebit
náves  v Udánkách, kde byla částka 100 tis. Kč využita pro instalaci dřevěných herních
prvků – byl instalován domeček se skluzavkou, houpačky a hrazdy z přírodních materiálů.
Třetím projektem z loňského participativního rozpočtu byla renovace parčíku u pomníku v
Boršově naproti  mateřské škole,  úprava povrchu a zeleně tamtéž vč. instalace nových
laviček.

V roce 2020 bylo vyčleněno 500 tis. Kč, o využití kterých rozhodla veřejnost celého města,
(pilotní  rok  2019  umožnil  participační  rozpočet  jen  pro  části  města  Boršov,  Udánky a
Sušice) a naplánována byla výstavba venkovní posilovny (workout hřiště) v těsné blízkosti
Knížecí louky.  

Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje 03. a 04.10.2020

Celkové výsledky

Volební účast: 40,87 % v Pardubickém kraji, (37,91 % v ČR)

Volební strana Získané hlasy v % Získané mandáty
ANO 2011 19,61 11
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj 1) 14,76 8
ODS a TOP 09 14,10 8
Koalice pro Pardubický kraj 2) 13,41 7
Česká pirátská strana 12,68 7
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7,50 4
Celkem 45

1) Koalici tvoří: Česká strana sociálně demokratická, Společně pro kraj
2) Koalici tvoří: KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté, Nestraníci
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Výsledky v městech okresu Svitavy

Jevíčko Litomyšl Moravská
Třebová

Polička Svitavy

Volební účast v % 36,86 46,58 32,90 40,55 35,16
Výsledky volebních stran
ANO 2011 17,55 15,78 20,35 20,49 19,31
3PK – Pro prosperující 
Pardubický kraj

27,60 9,53 24,15 9,23 8,28

ODS a TOP 09 8,95 28,93 13,70 29,10 11,74
Koalice pro Pardubický kraj 22,39 14,21 7,54 12,58 28,56
Česká pirátská strana 8,47 10,00 7,46 11,53 11,67
STAROSTOVÉ A 
NEZÁVISLÍ

2,17 10,33 2,31 4,49 4,05

Složení Zastupitelstva Pardubického kraje

Koalice, 27 členů zastupitelstva:
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj
ODS a TOP 09
Koalice pro Pardubický kraj
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Opozice, 18 členů zastupitelstva:
ANO 2011, 11 členů
Česká pirátská strana

Hejtman:
Netolický Martin, JUDr., Ph.D., zodpovědný za finance a hospodaření kraje, zvolen za: 
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj 

Rada Pardubického kraje:
Netolický Martin, JUDr., Ph.D. – hejtman, zodpovědný za finance a hospodaření kraje, 
zvolen za: 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj
Kortyš Michal – první náměstek hejtmana, zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost, 
zvolen za: Občanská demokratická strana a TOP 09
Línek Roman, Ing., MBA – náměstek hejtmana, zodpovědný za investice a kulturu, zvolen 
za: Koalice pro Pardubický kraj
Matoušková Michaela, Ing., MPA – náměstek hejtmana, zodpovědná za zdravotnictví, 
zvolena za: Starostové a nezávislí
Kozel Josef – radní, zodpovědný za školství, zvolen za: 3PK – Pro prosperující Pardubický
kraj
Krčil Miroslav, DiS. – radní, zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství, zvolen
za: 3PK – Pro prosperující Pardubický kraj
Krejčíř Alexandr, Ing. – radní, zodpovědný za majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a 
e-Government, zvolen za: Občanská demokratická strana a TOP 09
Šotola Pavel, Ing. – radní, zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor, zvolen za: 
Koalice pro Pardubický kraj 
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Valtr Ladislav, Ing., MBA – radní, zodpovědný za regionální rozvoj, evropské fondy a 
inovace, zvolen za: Občanská demokratická strana a TOP 09

Městský úřad v říjnu

V  souladu  s  vyhlášeným  nouzovým  stavem  byla  od  5.  října  obnovena  činnost
Bezpečnostní rady města Moravská Třebová. Dne 8.  října vláda České republiky přijala
nová zpřísněná krizová opatření. Od pondělí 12. října byl proto městský úřad otevřen pro
veřejnost  pouze ve dnech pondělí  8:00-13:00 a středa 12:00-17:00 hodin. Občané byli
požádáni, aby pro řešení úředních záležitostí preferovali telefon a email. 

Ze zasedání rady města

Radní města se v měsíci říjnu sešli opakovaně, v plánovaných termínech i navíc podle
potřeby.  Projednali  obvyklé  záležitosti  týkající  se  zejména  majetku  města,  výstavby  a
rozvoje města. 

Dále mne zaujalo například, že:

Rada se  5. října 2020 zabývala projednáním nezbytných formalit pro veřejnou zakázku
„Na hranici na hraně – Bike resort Moravská Třebová, stavební práce“, část 1 Singletrack.
Znamenalo to skutečné zahájení dlouho očekávané a připravované akce, reálné možnosti
singltracku pro sportovce – cyklisty v Moravské Třebové, a to na vysoké úrovni.

Schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12. října 2020 od 11:00
hod, tzn. v neobvyklou hodinu a nad rámec schváleného plánu, měla na programu jednání
o městské hromadné dopravě. Nebylo to snadné a zřejmě proto rozhodnutí nebylo přijato. 

Radní města na jednání 19. října 2020  mimo jiné schválili  předložený vzor „smlouvy o
dočasné péči  svěřeného zvířete,  mezi  městem Moravská Třebová jako předávajícím a
osobou pečovatele,  jejímž předmětem je  svěření  toulavého,  opuštěného,  zraněného či
nemocného zvířete v zájmovém chovu odchyceného Městskou policií  města Moravská
Třebová do dočasné péče pečovateli, neboť jeho nálezce jej nabýt nechtěl a jeho vlastník
není do současné doby známý“. Schválen byl také aktualizovaný vzor smlouvy o střežení
objektu připojeného k pultu centrální ochrany města Moravská Třebová umístěného na
služebně Městské policie Moravská Třebová.

Zásadní  soubor  usnesení,  týkající  se  změny  ve  školství  v  následujícím  období,
projednala rada města 26. října 2020. Doporučila zastupitelstvu 

 schválit sloučení příspěvkových organizací Základní škola Moravská Třebová, Čs.
armády 179, okres Svitavy a Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy v jeden právní subjekt s účinností od 01.09.2021, 

 schválit  změnu  názvu  nástupnické  organizace  na:  Základní  škola  U  Kostela
Moravská Třebová, s účinností od 01.09.2021,  

 schválit sídlo nástupnické organizace Základní škola U Kostela Moravská Třebová
na  adrese  Kostelní  nám.  21/2,  Město,  571  01  Moravská  Třebová  a  odloučené
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pracoviště  na  adrese  Čs.  armády  179/17,  Město,  571 01  Moravská  Třebová,  s
účinností od 01.09.2021,  

 schválit jako přejímající organizaci Základní školu Moravská Třebová, Čs. armády
179, okres Svitavy, IČO: 63609053, na kterou s účinností od 01.09.2021 přejdou
všechna práva,  závazky a majetek zanikající  Základní  školy  Moravská Třebová,
Kostelní  náměstí  21,  okres  Svitavy,  IČO:  63608944,  včetně  práv  a  závazků  z
pracovněprávních  vztahů,  konstatovat,  že  organizace  Základní  škola  Moravská
Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy, IČO: 63608944, zanikne s účinností k
31.08.2021.    

Z jednání zastupitelstva města

Jednání zastupitelstva města se v souladu se schváleným plánem v měsíci  říjnu 2020
nekonalo.

Kultura

Vzpomínka na Františka Matouška

Díky rodinným příslušníkům, přátelům i příznivcům, jsme měli v říjnu roku 2020 možnost
důstojně  si  připomenout  jednu  z  osobností  Moravské  Třebové,  doktora  Františka
Matouška, od jehož úmrtí uplynuly dva roky.

Za velmi zdařilý považuji  článek jeho dcery v regionálním tisku, proto text vkládám do
kroniky v plném rozsahu: 

„Nedělám, co se mi  líbí,  ale  líbí  se mi  to,  co dělám.  Všechno,  co obohacuje,“  říkával
moravskotřebovský rodák František Matoušek, který kromě vlastní profese učitele českého
jazyka a literatury, historie a základů společenských věd, vynikal i jako novinář, kronikář,
fotograf či sportovec a trenér a rovněž jako laureát Ceny města Moravská Třebová
za rok 2017.

V pátek 9. října večer si na tuto velkou osobnost Moravské Třebové zavzpomínala necelá
osmdesátka jeho fanoušků ve dvoraně moravskotřebovského Muzea.  V neděli  11.  10.
2020 totiž  uplynou dva roky od jeho úmrtí.  Na dojemném, ale  i  úsměvném večeru se
promítaly fotografie – průřez jeho životem, četly úryvky povídek a básní z prvních dvou
knih padesátileté tvorby jeho života. Hlavní bodem večera byl křest obou knih Hrst kopřiv a
Rozjímání za přítomnosti dcery Jany a kmotry Hany Horské, které si pak převzala jeho
manželka Jana Matoušková.

Příjemnou atmosféru podtrhlo skvělé trio na housle Ivana Hřebabetzkého a jeho kolegů
Dagmar Jánské a Roberta Kelnara. Poděkování přijali tvůrci knih a sponzoři – bez nich by
knihy  nevyšly,  ale  také  ti,  co  se  podíleli  na  celé  organizaci  večera  –  Kulturní  služby
Moravská  Třebová,  přednášející  Alice  Floriánová a  Erika  Jarůšková,  Jiří  Vinkler,  který
vytvořil vzpomínkovou prezentaci, a moderátor Přemek Dvořák. Touto cestou ještě jednou
děkuji.
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Na místě bylo možné si knihy zakoupit, dále jsou k prodeji v Turistickém a informačním
centru Moravská Třebová, knihkupectví Josef Selinger Moravská Třebová a Jevíčko nebo
přes webové stránky https://literarni-tvorba-phdr-frantiska-matouska.webnode.cz

Jana Žouželková, dcera Františka Matouška, Svitavský deník

V říjnu celou republiku postihla již dříve očekávaná tzv.  „druhá vlna coronaviru“ a s ní
byla spojena mnohá protikoronavirová opatření. Tak se stalo, že se nemohly uskutečnit
mnohé avizované kulturní pořady. Nebylo možné realizovat například základní taneční pro
dospělé (plánovaná byla výuka od 5. 10., ve večerních hodinách ve dvoraně muzea za
cenu 2 000 Kč/pár, na programu byla výuka tanců standardních, latinskoamerických…)

Neviděli  jsme  koncert  Lucie  Bílé,  přeplánovaný  na  14.10  (zrušeno  s  náhradním
termínem 3. 6. 2021, lístky zůstaly v platnosti, v případě zájmu s možností jejich vrácení)
ani komedii k zamyšlení Cavewomen.

Neuskutečnila se tradiční výstava zahrádkářů na zámku, po mnoha letech.  Plánované
oslavy 10. výročí otevření Hřebečských důlních stezek se také konat nemohly.  V televizi
jsem slyšela 02.10.2020, že také terezínská tryzna nebude ani v odloženém termínu, a to
poprvé od roku 1946.  Zrušena byla plánovaná přednáška permakulturní prvky ve vaší
zahrádce či na balkoně i přednáška v knihovně bezlepková strava.

I tak se projevil coronavirus v roce 2020.

Říjen letem světem

První říjnový den bylo počasí podzimní – zataženo, drobný déšť, teplota kolem 10 st.    Už
druhý den se mírně oteplilo a ukázalo se kolem poledne slunce. 3. října nastala rekordní
teplota v České republice, v Moravské Třebové byly příjemné teploty. Ve druhé dekádě se
ochladilo.  A rekordní teploty nastaly zase 22. října, v České republice až 20 st., u nás
výrazné  oteplení,  dopoledne  slunečno,  odpoledne  polojasno.  Koncem  měsíce  se
ochladilo, 30.10. bylo „dušičkově“, chladno, celodenní, byť mírný déšť, sychravo. Říjen byl
vyhodnocen jako měsíc extrémně deštivý (televize Nova,  2.11.),  na některých místech
republiky až 3x více než obvyklý stav. 

Od pondělí 5. října 2020 začal platit na území České republiky nouzový stav na dobu 30
dnů.  Koronavirus jsme  v  říjnu  vnímali  i  v  Moravské  Třebové,  přečetli  jsme  si  mimo
jiné:  ...Z  důvodu výskytu  onemocnění  covid-19 byla  s  platností  od  26.  října  uzavřena
Mateřská škola Jiráskova 1141 Moravská Třebová. Odloučené pracoviště mateřské školy
na adrese Tyršova 1 zůstalo v provozu. A na dveřích kostela na ul. Svitavské jsme mohli
číst, že bratři Františkáni jsou v karanténě a proto nebudou žádné mše ani jiné… ani na
dušičky.  Novým ministrem zdravotnictví byl  jmenován 29.10.2020 Jan Blatný.  Rozsáhlé
informace  o  problematice  coronaviru,  jehož  návrat  jsme  vnímali  právě  v  říjnu,  jsou
uvedeny v části kroniky téma… 

V říjnovém Moravskotřebovském zpravodaji jsme si přečetli, že ve 13. ročníku soutěže O
perníkovou popelnici  Moravská Třebová obsadila 1.  místo ve své kategorii  a získala
bonus 80 000 Kč. Zaznělo také poděkování obyvatelům města, že třídili odpad.

102



Kronika města Moravská Třebová 2020

V Brně v hromadné dopravě v říjnu  jsme si  mohli  přečíst:  “v roušce vypadáte jako
orientální princezna“. Jistě na tom něco bylo.  Na internetových stránkách se množily
návody,  jak  se  líčit  k  roušce  –  bylo  doporučeno  zdůraznit  oči  a  nedělat  si  starosti  s
dokonalým sladěním líčení očí a úst :-) …  
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Listopad 2020

Události ve městě

Stromek, jehož rozsvícení bylo „bez lidí“ naplánováno v sobotu 28.11., byl rozsvícen o den
dřív (nevěděli jsme proč, možná to byla zkouška nebo omyl někoho z technických služeb,
snad nikomu to nevadilo). 

Ale ozdobený stromek nebyl pochválen – už o den později  bylo na Facebooku mnoho
příspěvků na téma jak vypadá a že se nasvícení nelíbí. Fakt je, že od ul.  Bránské byl
docela pěkný pohled a z druhé strany visela světla tak nějak divně… a zakrátko byla
světelná výzdoba převěšena a stromek byl po celý vánoční čas krásný.

Strom na náměstí bezprostředně po usazení (už 25.11.), foto archiv technických služeb

Strom starý 19 let poskytla paní Schreiberová z Vranové Lhoty, jak jsme si  přečetli  na
Facebooku technických služeb spolu s poděkováním dárkyni. 

Byl vysoký 8 metrů a za pomoci jeřábu se jej podařilo usadit perfektně a bez problémů. V
prosinci 2020 byla v blízkosti stromu nainstalována také nová zvonička přání a vydařený
slaměný betlém v životní velikosti (autorem byl pan Pavel Machálek s dcerou).
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Listopadová procházka městem

Listopad byl  dalším měsícem, ve kterém protikoronavirová opatření znemožnila mnohé
dříve běžné aktivity. Stále bylo však možné vyjít na procházku městem.

Na procházce 9. listopadu jsem si všimla výměny oken budovy muzea a upozornění na
nové mlatové cesty v parku (mlatové cesty byly hitem roku 2020, soudě podle propagace v
televizi).  Zkontrolovala  jsem  lípu  republiky,  která  byla  zasazená  v  parku  u  muzea
28.10.2018.  Dařilo  se  jí  dobře  i  v  listopadu 2020.  Park  byl  uklizený,  ale  podzimní  až
smutný. Na ul. Svitavské jsem viděla odklízet listí, v roce 2020 se nehrabe, pracovníci
hrnou  listí  na  hromady  velkým  fukarem.  Odpoledne  probíhalo  intenzivní  čištění  ulice
Svitavské  od  nánosů  hlíny  ze  stavby  nemocnice  –  stroj  technických  služeb  pomalu
projížděl v protisměru od města směrem k nemocnici a zapojeny byly kartáče, voda… vše
probíhalo úspěšně a vzhledem k dobře zvolené hodině, mezi 14. až 15., i  v klidu, bez
kolizí s protijedoucími vozidly.

Vydařila se i procházka 10. listopadu okolím hřbitova až k vyhlídce nad lomem u Plačící
Anny,  zřejmě  častého  cíle  mnohých  z  nás,  soudě  podle  množství  svíček,  které  byly
zapáleny v blízkosti sochy. Všimla jsem si také 18. listopadu údržby lip v aleji u nemocnice
na ul. Svitavské. Stromolezce, který pracoval ve výškách, nešlo přehlédnout a zasloužil si
náš obdiv. 

V  pátek  20.  listopadu  mile  blokovaly  chůzi  technické  služby  v  ul.   Cihlářově  –  byla
zahájena příprava adventní výzdoby města.

Den válečných veteránů

si připomněli  ve středu 11.11. radní Moravské Třebové a zástupci Armády ČR. Položili
květiny k pomníku na Rybním náměstí, kde také drželi čestnou stráž skauti. Pomník na
Rybním náměstí  byl  obnoven v roce 2018 jako památka na všechny občany Moravské
Třebové,  kteří  padli  v bojích  1. světové  války.  Historie  významného  dne  se  váže
k ukončení 1. světové války 11. listopadu 1918. 

Trikolora na radnici

V úterý 17. listopadu si také Moravská Třebová připomněla výročí demonstrace studentů
na  pražském  Albertově  a  Národní  třídě  proti  komunistickému  režimu.  Vzhledem
k aktuálním  opatřením  pro  veřejnost  bylo  připraveno speciální  symbolické  nasvícení
budovy radnice v barvách české trikolory v čase od 16:00 do 21:00 hodin.

Vzpomínku na události dne 17. listopadu 1989 a navazujících dnů vhodně podpořilo
vysílání  některých  projevů  z manifestace  na  Letné  z reproduktorů  na  náměstí  T.  G.
Masaryka. Zaujal mne archaický slovník, opakovaně kladený důraz na pracovní kolektiv a
jiná dnes méně používaná slovní spojení.

Využila jsem této  nabídky a ve večerních hodinách jsem se prošla centrem města. Bylo
téměř prázdné – a tak to mělo být, vzhledem ke coronaviru, bylo žádoucí nesetkávat se.
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Ve chvíli,  kdy jsem se blížila k radnici,  doznívaly dobové projevy a zazněl  zpěv Marty
Kubišové.  Byl to pěkný zážitek a vedl k zamyšlení jistě nejen mne.

Trhy farmářských výrobků

na náměstí  T.  G.  Masaryka byly  obnoveny od pátku 20.  listopadu.  Podmínkou konání
těchto a všech podobných trhů bylo dodržování aktuálně platných preventivních opatření a
prodejci mohli nabízet pouze potraviny a potravinářské výrobky.

U farmářských trhů byl celorepublikově vydán zákaz konzumace přímo na trzích a platilo,
že v jeden čas na ploše farmářského trhu nesmí být více jak 20 osob na 400 m2, rozestupy
mezi stánky musely být 4 metry. Tato opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Městský úřad v listopadu

Městský  úřad  Moravská  Třebová  se  umístil  na  třetím  místě  v  soutěži  Přívětivý  úřad
Pardubického kraje  2020, kterou vyhlásilo  Ministerstvo  vnitra  ČR.  Cílem soutěže  byl
monitoring stavu služeb v elektronizaci, komunikaci, transparentnosti, klientském servisu a
společenské odpovědnosti. Přívětivý úřad se tak stal soutěží, která propagovala moderní a
kvalitní  služby  městských  úřadů.  V  roce  2020 se  jí  zúčastnilo  142  obcí  s  rozšířenou
působností, které vyplnily obsáhlý dotazník. 

Tajemnice úřadu k aktivitě uvedla: „Umístění v soutěži je pro nás odměnou za průběžnou
snahu  o  zlepšování  služeb  pro  širokou  veřejnost.  V nedávné  době  tomu  pomohlo  i
stěhování  některých  odborů  a  úředníků  do  druhé  budovy  úřadu,  ve  které  se  nachází
Občanské  informační  centrum.  Zde  si  mohou  obyvatelé  nejen  z našeho  města  vyřídit
veškeré  potřebné  záležitosti.  Zároveň  chci  poděkovat  za  práci  všem  zaměstnancům
úřadu,  kteří  svým přístupem pomáhají  budovat  pozitivní  vztah  s veřejností  i  v aktuální
nelehké době.“  (Zdroj: web města)

Ze zasedání rady města

Operativně  se  radní  sešli  na  počátku  listopadu,  aby  projednali  nezbytné  záležitosti
veřejných zakázek a smluv o dílo – 2. listopadu šlo o zhotovení projektu DÚR+DSP na ul.
Svitavské v úseku od křižovatky s ul. J. K. Tyla po křižovatku s ul. Dr. Janského.

5. listopadu se jednalo o zakázky Rekonstrukce odborných učeben – ZŠ Kostelní a ZŠ
Palackého a realizaci veřejné zakázky "Oprava místních komunikací v obci Boršov".

Plánované jednání rady města se uskutečnilo v termínech 16. listopadu (mimo jiné byla
schválena Koncepce prevence kriminality  města  Moravská Třebová 2021–2025)  a  30.
listopadu.  

30.11.2020 rada schválila  mimo jiné  celou  řadu usnesení  týkajících  se  nájmu bytů.  V
podmínkách města Moravská Třebová je dlouhodobě obvyklé uzavření nájmu na jeden rok
a  následné  prodloužení  nájmu,  pokud  nájemník  plní  své  povinnosti.  Bylo  však  také
schváleno uzavření několika smluv na 6 měsíců, s podmínkou úhrady závazků vůči městu
po splatnosti před podpisem nové nájemní smlouvy a dokonce i na jeden měsíc, s tím, že
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nájemní smlouva bude automaticky prodlužována vždy o 1 měsíc v případě pravidelné
měsíční úhrady nájemného a splátky dluhu za komunální odpad.  Tím město také v roce
2020 chránilo svůj majetek a motivovalo nájemníky k dodržování stanovených pravidel.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se konalo v zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucké v
pondělí  2. listopadu 2020  od 16:00 hod. V průběhu zasedání  bylo nezbytné dodržovat
preventivní  opatření:  odstup  nejméně  2  metry  mezi  jednotlivými  osobami,  použití
ochranných prostředků dýchacích  cest  (nos,  ústa),  jako je  respirátor,  rouška,  ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének a dezinfekce rukou při vstupu.

Na programu jednání bylo zejména:  

rozbor  hospodaření  města  k  30.09.2020,  souhrnná  rozpočtová  úprava  č.  10/2020,
sloučení organizací Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres
Svitavy a Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy, vklad
majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska, prodeje pozemků,
aktualizace  obecně  závazné  vyhlášky  o  místním  poplatku  za  užívání  veřejného
prostranství a členství města Moravská Třebová ve spolku Otevřená města, z. s.

Rozhodnutí o sloučení škol v listopadu 2020 bylo možné považovat za zásadní pro další
vývoj školství ve městě. Pro zachování úplné aktuální informace proto vkládám v plném
znění  text článku  o  sloučení  škol, který  zpracoval  mluvčí  města  ke  zveřejnění  na
internetových stránkách Moravské Třebové:

Zastupitelé schválili sloučení základních škol

Usnesením zastupitelstva  města  byl  zahájen  dlouho  připravovaný  proces  optimalizace
školství  v Moravské  Třebové.  S účinností  od  1.  září  2021  dojde  ke  sloučení  dvojice
stávajících  vzdělávacích  zařízení  ZŠ  Kostelní  náměstí  a  ZŠ  Čs.  armády  do  jednoho
subjektu s názvem Základní škola U Kostela Moravská Třebová.

„Z předešlých  jednání  s řediteli  základních  škol  v Moravské  Třebové  vyplynula
jednoznačná  potřeba  zjednodušit  systém  vzdělávání.  Výsledkem  celého  procesu
optimalizace budou dvě moderní základní školy ve městě, Základní škola Palackého a
Základní škola U Kostela, která vznikne sloučením dvou stávajících menších základních
škol. Našim společným cílem je nabídnout dětem moderní a příjemné prostředí, ve kterém
se budou moci nejen kvalitně vzdělávat a rozvíjet svůj potenciál, ale také plnohodnotně
trávit svůj volný čas. Díky sloučení vznikne dostatečně ekonomicky silná škola, která bude
schopná pružně reagovat na demografický vývoj, zabránit segregaci žáků a zajistit stabilitu
pedagogických  pracovníků  obou  stávajících  vzdělávacích  zařízení,“  vysvětluje  starosta
Miloš Mička. Příprava na změnu přitom nebyla jednoduchá. „Děkuji všem zastupitelům,
kteří  se k tématu před jednohlasným schválením sloučení  škol  opakovaně scházeli  na
pracovních jednáních, kde společně řešili jednotlivé detaily a návaznosti. Poděkování za
vstřícné a konstruktivní jednání patří především samotným ředitelkám obou škol i našemu
odboru sociálních věcí a školství,“ dodává starosta.

S platností od 1. září 2021 dojde k prvnímu formálnímu kroku v podobě administrativního
sloučení  škol,  které  pomůže  řešit  postupné  vyrovnání  materiálního  a  prostorového
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vybavení  i  finanční  náročnost  zajištění  chodu obou budov.  Zároveň umožní,  aby školy
rozšířily  a  společně  sdílely  své  vybavení  (tělocvičny,  učebny,  materiální  vybavení,
personální  zabezpečení)  a  plně  využívaly  aprobovanost  pedagogů  pro  potřeby  nově
vzniklé základní školy. Obě školní budovy budou v této fázi pokračovat v běžném chodu a
rodiče  s dětmi  tak  nezaznamenají  výrazné  změny.  Každá  budova  bude  mít  svého
zástupce, pedagogům zůstanou zachována jejich pracovní místa a rozvržení dětí. Rodiče
si budou moci v rámci nového subjektu zvolit budovu, do které přihlásí své dítě.

Druhá fáze bude realizována postupně.  V jejím průběhu dojde k  vybudování  moderní
přístavby u budovy na Kostelním náměstí, která dětem nabídne novou jídelnu a stravovací
provoz, prostory pro školní družiny a nové učebny. Mezi nezbytné úpravy bude patřit také
modernizace přírodovědných učeben, rozšíření kapacity kmenových tříd. Odhad celkových
nákladů se dle studie pohybuje ve výši 40 mil. Kč bez DPH s financováním prostřednictvím
rozpočtu města a případných dotací z programu IROP. 

Zastupitelstvo tedy v souladu s předchozím doporučením rady města 

schválilo  sloučení  příspěvkových  organizací  Základní  škola  Moravská  Třebová,  Čs.
armády 179, okres Svitavy, IČO: 63609053 a Základní škola Moravská Třebová, Kostelní
náměstí  21,  okres  Svitavy,  IČO:  63608944,  v  jeden  právní  subjekt  s  účinností  od
01.09.2021,

schválilo jako přejímající organizaci Základní školu Moravská Třebová, Čs. armády 179,
okres  Svitavy,  IČO:  63609053,  na  kterou  s  účinností  od  01.09.2021  přejdou  všechna
práva, závazky a majetek zanikající Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí
21, okres Svitavy, IČO: 63608944, včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů 

a rozhodlo o změně názvu přejímající organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs.
armády 179, okres Svitavy na Základní škola U Kostela Moravská Třebová, s účinností od
01.09.2021.

Kultura

Na zámku v Moravské Třebové zazářila spirála, která měla být  také spirálou radosti a
obrazem cesty  do  našeho nitra.  O spirále  vytvořené  z  jehličí  jsme si  na  webu  města
předem přečetli: „Přijďte si projít spirálou a zapálit si od anděla svou svíci, kterou obohatíte
spirálu.  Zakoupením  svíček  v obchodě  místní  charity  zároveň  pomůžete  dobré  věci.
Instalace bude přístupná ještě v sobotu a neděli (27. až 29.11.), a to od 15 do 20 hodin na
vánočně vyzdobeném nádvoří zámku.“  

Realita  byla  trochu  jiná.  Spirála  vytvořena  byla,  ale  svíčky  byly  elektrické  –  klasický
světelný řetěz doplnil zelené chvojí. A to jsme ocenili, tento přístup byl bezpečnější pro
zámek i pro obdivovatele, hlavně děti. Uprostřed spirály byla andělská křídla. Instalace
byla  doplněna  povídáním  o  účincích  spirály,  která  mimo  jiné  měla  vést  k  zamyšlení
koncem roku.  A to je vážná věc!  Proto bylo žádoucí i  přicházet směrem ke středu ve
spirále.  Ne jako já,  když jsem se v touze po fotografii  (stmívalo se)  hnala rovnou  ke
křídlům – a taky jsem byla hned napomenuta kolemjdoucí.  Vlídně napomenuta, spirála
nám  do  města  přinesla  přátelskou  předvánoční  atmosféru.  Bylo  proto  dobře,  že  jako
výzdoba  zámeckého  nádvoří  zůstala  mnohem  déle,  než  původně  plánované  dva
víkendové dny.
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Město plné andělů

byl název pěkného projektu, jehož cílem bylo potěšit obyvatele města v závěru roku. Ve
městě se na různých místech objevila andělská křídla. Potěšila,  ale čtenáře webových
stránek kulturních služeb města nepřekvapila, projekt byl předem představen slovy:

 „Prožíváme  jako  jednotlivci  i  jako  společnost  nelehké  období.  Od  počátku  vypuknutí
pandemie jste se zvládli nejen vypořádat s vlastními obavami, ale i myslet na druhé a těm
nabízet svou pomoc. Stali jste se tak inspirací pro nový projekt Město plné andělů. Kulturní
služby ve spolupráci s žáky výtvarného oboru ZUŠ pro Vás vyrobili andělská křídla, která
budou od 28. listopadu instalována na různých místech v Moravské Třebové. S hrdostí se
před ně můžete postavit, vyfotit sebe či své blízké, sdílet. Jste naši andělé, děkujeme!“ 

Paní ředitelka kulturních služeb zdůraznila, že realizovat záměr pomohli žáci výtvarného
oboru základní umělecké školy pod vedením Lucie Muchovičové.  Studenti zpracovali přes
50 překrásných a originálních návrhů andělských křídel. Podařilo se vybrat výsledných 12
návrhů, které  jsme poté mohli vidět na 1,5 až 4 m vysokých instalacích umístěných na
různých místech ve městě.

Postavili jsme se tedy před křídla umístěná ve spirále na zámeckém nádvoří, vyfotili se a
následně sdíleli. Foto: archiv J. a S. Zemánkovi
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Listopad letem světem

Počasí prvních  dnů  měsíce  bylo  pravé  listopadové.  1.  a  2.  listopadu  bylo  mlhavo,
pošmourno,  drobně pršelo a bylo poměrně teplo,  tepleji,  než je obvyklé (13 – 15 st.),
dokonce televize Nova 2. listopadu upozornila na rekordně teplou noc v České republice.
Ochladilo  se  kolem 5.  listopadu  a  nastal  chladný  podzim s  častým mrholením.  První
viditelný ranní mráz byl v sobotu 21.11., následovaly podzimní dny s teplotou kolem nuly.

Korona, z webu města 10.11.: Od čtvrtka 28. října platí na celém území České republiky
nová  krizová  opatření  proti  šíření  coronaviru,  která  se  týkají  omezení  pohybu  osob  a
provozu obchodů. Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu. Žádáme obyvatele, aby
respektovali veškerá vydaná preventivní opatření. Děkujeme.

V listopadu byly zavřené restaurace, byl možný jen prodej jídla z tzv. výdejních okének.
Pod  heslem  „Během  krize  si  musíme  pomáhat “  byl  proto   na  Facebooku  města  ve
spolupráci  s Turistickým  informačním  centrem  Moravská  Třebová připraven  seznam
provozoven včetně kontaktních údajů, kde zájemcům rádi připravili jídlo s sebou. Byly to
podniky Mamabistro, Na Kovárně, Pizza Caffé, Jídelna Hanák, Restaurace Na Hladince,
Restaurace U Štiky, Asia Bistro (bez kontaktních údajů, byly zbytečné, do tohoto podniku
bylo dlouhodobě  běžné přijít  si  pro zabalený oběd),  cukrárna Zdena (posezení  nebylo
možné, nákup ano, na náměstí byla cukrárna téhož provozovatele uzavřena, na Cihlářově,
tj. v objektu, kde se cukroví také vyrábí, jsme si mohli nakoupit). 

V pondělí 9. listopadu 2020 v 9.00 hodin byla otevřena zmodernizovaná pobočka České
spořitelny v Moravské Třebové.  Nově  bez pokladny – vybírat  a vkládat  hotovost  bylo
nadále  možné  prostřednictvím  bankomatů pro  výběr  i  vklad hotovosti  v  samoobslužné
zóně, a to s dostupností 24 hodin denně. Přepážka s obsluhou byla nabídnuta v pobočce
ve  Svitavách.  Klienti  byli  požádáni,  aby  si  schůzky  s  bankéři  sjednávali  telefonicky.
Obchodníci, kteří potřebovali jako dřív proměnit hrst drobných, měli smůlu... 

Uzavřena byla rozhledna Strážný vrch, a to ve dnech 6. až 8. listopadu. Pracovníci
technických služeb zde prováděli nezbytnou údržbu v podobě ochranného nátěru.  
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Prosinec 2020

Události ve městě

Stavba nemocnice na Svitavské

zajímala určitě koncem roku 2020 nejen občany našeho města. A v prosinci 2020 vyšel v
Deníku  Svitavska článek  Ivety  Nádvorníkové,  který  mne  zaujal  natolik,  že  ho  jako
průběžnou zprávu končícího roku 2020 vkládám v plném znění včetně aktuální fotografie
(koncem prosince už na místě byla vidět základová deska):

Stavba nové nemocnice pokračuje podle plánu

Na  staveništi  budoucí  nemocnice  v Moravské  Třebové  je  rušno.  Nemocnice  následné
péče se má stát jedním z nejmodernějších zařízení tohoto typu v České republice.

 

Foto: Pardubický kraj

Stavba  za  264 milionů  korun  začala  v září  a  má být  hotová  do  konce  příštího  roku.
Dělníci v současné době dokončují zemní práce. Pod polovinou budoucí budovy je už
hotová ležatá kanalizace, podkladový beton a připravuje se výztuž pro základovou desku.
Devadesát  lůžek  nové nemocnice  následné péče  bude umístěno na jednom patře  a
rozděleno  do  tří  stanic  po  30 lůžkách.  „Většina  pokojů  bude  dvou  a  třílůžkových  se
sociálním zařízením společným pro dva sousední pokoje. Pro vážněji nemocné pacienty
počítáme i s jednolůžkovými pokoji. Komfort pro pacienty a zaměstnance podtrhují i další
nezbytné součásti nové nemocnice, a sice stravovací provoz a rehabilitace. Vše bude
vybaveno  moderními  zdravotnickými  technologiemi,“  vysvětlil  ředitel  třebovské
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nemocnice  Pavel  Havíř.  V nové  budově  vznikne  také  nové  výjezdové  stanoviště
záchranné služby, které dosud sídlí v nevhodných prostorách. 

Začátkem prosince jsme na webu města mohli číst smutnou zprávu

o čestné  občance města,  které  byl  opakovaně věnován prostor  také v  pamětní  knize
Moravské  Třebové:  "V  noci  na  středu  2.  prosince  ve  věku  96  let  zemřela  jedna  z
posledních veteránek druhé světové války  Jarmila Halbrštátová.  Zastupitelstvo města
Moravská Třebová v prosinci 2019 ocenilo její životní zásluhy prostřednictvím slavnostního
udělení čestného občanství. Čest její památce.”

Prezident Miloš Zeman pronesl 26. prosince své tradiční vánoční poselství.

Ponechávám bez komentáře, ty nejčastěji  dostupné komentáře byly kritické. Vkládám v
plném znění jako odraz doby, závěru roku 2020...

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané.

Setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili uplynulý rok. Dnešní hodnocení
bude bohužel  smutné.  Zasáhla  nás epidemie  coronaviru,  kterou jsme možná dokázali
překonat díky profesoru Prymulovi v její první vlně, ale pak jsme usnuli na vavřínech a
domnívali  jsme  se,  že  jsme  tuto  epidemii  potlačili.  Říkala  to  opozice,  která  vyzývala
k rozvolnění, říkala to vláda a především si to přála celá veřejnost.
A díky tomu došlo k druhé vlně epidemie, ještě horší než té předchozí. Říká se, že jen
hlupák opakuje stejnou chybu dvakrát. Zatímco inteligent se dopouští zcela nových chyb.
Proto si myslím, že bychom neměli podléhat pokušení vyzývat k dalšímu uvolnění, jakkoli
populární  by  to  bylo,  protože  tím  ohrožujeme  zdraví,  ohrožujeme  tím  i vysoký  počet
mrtvých a prolongujeme epidemii - díky tomu, že se zvyšuje počet kontaktů.
Na obzoru je svítání. A to svítání se jmenuje očkování. Chtěl bych všechny občany vyzvat,
aby se nechali očkovat a nedali nic na ty, kdo vyzývají, abychom nenosili roušky, abychom
se nenechali očkovat a abychom žili tak, jako kdyby tady epidemie vůbec neexistovala.
V každém  případě  bych  ještě  jednou  chtěl  poděkovat  našim  zdravotníkům,  hasičům,
policistům i vojákům v boji proti epidemii, ale chtěl bych také poděkovat vládě. Vládě, která
byla ostřelována médii i opozicí, ale přes některé chyby odvedla poctivou, tvrdou a dobrou
práci.  Bohužel  nemohu totéž  říci  o opozici,  došlo  k tomu,  že  jedna  z opozičních  stran
dokonce odmítla poslat svého zástupce do Ústředního krizového štábu a je velmi laciné se
vymezovat  proti  vládě a  sbírat  tím levné body.  Ale skutečná opozice  v těchto těžkých
dobách  měla  s vládou  spolupracovat,  případně  měla  navrhnout  svůj  vlastní  program.
Mohu tedy s lítostí konstatovat, že opozice selhala.
Stejně  tak  bohužel  selhala  i naše  média.  Zejména  nenávistná  byla  média  vlastněná
Zdeňkem Bakalou. A já tvrdím, že ti novináři, kteří berou peníze od Zdeňka Bakaly, ať jsou
to  ti  různí  Honzejkové,  Taberyové,  Štětky  a  další,  jsou  hodni  nejhlubšího  opovržení.
A právě proto jsem chtěl dnes vyjádřit svoji podporu naší vládě, která bojuje, zatímco jiní
pouze mluví. A proto bych vám chtěl říci: Nestřílejte na provazochodce, má svých starostí
dost. Arnoštku, spadneš.
A nyní mně dovolte, abych přešel k ekonomickým otázkám. Je samozřejmé, že epidemie
zanechala  výrazné  stopy  na  výkonnosti  naší  ekonomiky.  Na  druhé  straně  jádro  naší
ekonomiky, a to je průmysl, stavebnictví a zemědělství, zůstalo téměř nedočtené a většina
problémů se týká pouze sektoru služeb.
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Vážím si  toho,  že  jsme našli  odvahu  se  zadlužit.  A že  tyto  dluhy  jsme investovali  do
pomoci firmám, které by jinak mohly zkrachovat. Přál bych si ovšem, aby po krátkodobé a
dočasné  pomoci  přešla  tato  pomoc  do  formy  dlouhodobých  úvěrů,  se  zvýhodněnou
úrokovou sazbou, s odloženou dobou splatnosti a se státní garancí. Takovou formou je
dnes program COVID III, který se týká jak provozních, tak investičních úvěrů.
A já věřím, že skuteční podnikatelé s pomocí tohoto úvěrového rámce dokáží své firmy
oživit a dovést je k prosperitě. Pokud jde o vnitropolitickou situaci, zažili jsme krajské volby
a já bych chtěl všem, kdo byli zvoleni do krajských zastupitelstev, blahopřát a popřát jim
mnoho úspěchů v jejich práci. Nejsem zastáncem obcházení vítěze voleb. Ale na druhé
straně si uvědomuji, že každý vítěz, pokud nedostane 51 procent, musí hledat koaličního
partnera, a to se buď podaří, nebo nepodaří. Hodlám vypsat termín parlamentních voleb
na začátek října. Tak, aby kandidující subjekty měly dost času na volební kampaň. S tím,
že samozřejmě to bude kampaň poněkud jiná, méně kontaktní, díky epidemii coronaviru,
ale  více  využívající  moderních  technických  prostředků.  Byl  bych  rád,  kdyby  všechny
kandidující  subjekty  předložily  jasný  a  srozumitelný  program,  bez  frází,  které  mohou
spočívat  v tom,  že  si  přejeme prosperitu.  Ale  kdo  si  nepřeje  prosperitu?  Takže  věřím
i tomu, že kandidáty budou lidé, kteří už něco v životě dokázali. Nikoliv lidé, kteří se vynoří
z neznáma a řeknou,  že sice nic nedokázali,  ale že slibují,  že budou hodně pracovat.
Takových lidí se varujte, takoví lidé už mnohdy poškodili českou politickou scénu.
Nu a co říci na závěr: Chtěl bych, kromě jiného, poděkovat dobrovolníkům. O kterých se
málo mluví. A přitom, aniž by je kdokoliv nutil, pomáhají, pomáhají republice. V Rakousku
mají  zákon  o dobrovolnictví,  možná,  že  by  stálo  za  úvahu,  aby  obdobný  zákon  platil
i u nás, abychom mohli dobrovolníkům efektivně pomáhat.
Nu a když jsem obejmul  svým poděkováním celý  repertoár  naší  společnosti,  počínaje
vládou, což mnohé překvapí, dovolte,  abych poděkoval i vám. Nenechali  jste se zmást
zběsilou  propagandou,  která  vám  říká:  Nenoste  roušky,  nebo  nenechte  se  očkovat.
Ostatně ta propaganda byla i jiná a v jiných formách. Zažil jsem klimatické šílence, kteří
nám tvrdili, že letošní rok bude největší sucho za 500 let a poté začalo intenzivně pršet.
Věřte svému zdravému rozumu a nenechte se vykolejit těmi, kdo se snaží upoutat vaši
pozornost na základě věcných neznalostí.
Milí přátelé, příští rok, doufám, odvane ta pandemie jako odvála pandemie neštovic, nebo
dětské obrny.  V obou případech pomohlo očkování.  Proto znovu vyzývám, nechme se
očkovat.  Nemusí  to být zrovna příjemné, ale je to užitečné a pomůžeme tím nejenom
sobě,  ale  především  druhým.  A až  se  za  rok  opět  setkáme,  bude  to  setkání  daleko
radostnější. A proto mně dovolte, abych připil na úspěšný rok 2021 a na to, aby problémy,
které musíme řešit dnes, se staly dávnou minulostí. Na vaše zdraví, na štěstí a na váš
životní úspěch. Vše nejlepší.

Ze zasedání rady města

Radní  se  v  prosinci  sešli  několikrát,  projednali  mimo  jiné  obvyklé  záležitosti  majetku
města, nájmů a výběrových řízení.  
Z jednání dne  7. prosince mne zaujalo schválení záměru pronájmu prostoru sloužícího
podnikání o výměře 296 m2 , nacházejícího se v objektu č. p. 1409 na Křížovém vrchu č.
o.  2  v  Moravské  Třebové…  tedy  smuteční  síně  s  novým  nájemcem.  Novinkou  byla
povinnost  na  základě  písemné  žádosti  jiné  pohřební  služby,  která  se  pohřbíváním
zesnulých zabývá, umožnit konání obřadu v předmětu nájmu za cenu režijních nákladů. 
14. prosince rada schválila předložené návrhy rozpočtů příspěvkových organizací města
na rok 2021.  
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28.  prosince  rada schválila  uzavření  smlouvy o vzájemné spolupráci  na  díle  „Projekt
Hřebečské důlní stezky II – muzeum hornictví“ s P-D Refractories CZ a.s., mohli jsme se
tedy těšit na další rozvoj vydařeného projektu. 

Z jednání zastupitelstva města

Zasedání  Zastupitelstva  města  Moravská  Třebová  se  v  zasedací  místnosti  městského
úřadu v ul. Olomoucké konalo 14. 12. 2020.

Z  programu: souhrnná  rozpočtová  úprava  č.  11/2020  rozpočtu  města,  pravidla
rozpočtového  provizoria  města  Moravská  Třebová  na  I.  čtvrtletí  roku  2021,  uzavření
veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí  neinvestiční  dotace  s  Nemocnicí  následné  péče
Moravská Třebová, prodeje pozemků, obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová
o zákazu bivakování a táboření na plochách veřejné zeleně v zastavěném území města
Moravská  Třebová,  schválení  Koncepce  prevence  kriminality  města  Moravská
Třebová  2021-2025.

Schválená  obecně  závazná  vyhláška  o  místním  poplatku  za  provoz  systému
shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních
odpadů znamenala nově výši poplatku 680 Kč/1 poplatníka/1 rok a výši hodnoty jednoho
EKO bodu 1 Kč. Znamenalo to mírné snížení poplatku a výrazné snížení EKO bodu, v
důsledku čehož jsme mnozí za likvidaci odpadu platili o něco víc – pokud jsme se chovali
ekologicky jako vloni, přiznaná sleva byla nižší.

Zastupitelé vzali  na vědomí předloženou průběžnou informaci  o  řešení stavu objektu
Panského mlýna. Stav objektu v závěru roku 2020 nebyl příznivý a zastupitele tak čekalo
nelehké rozhodování co dál… 

Zastupitelé  také  věnovali  pozornost  názorům  občanů  na  plánované  zrušení  městské
hromadné dopravy a zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým pověřilo radu města přípravou
plánu obnovení provozu MHD.

Také  14.12.2020  bylo  nezbytné  v  průběhu  zasedání  dodržovat  preventivní  opatření
(odstup, ochranné prostředky, dezinfekce rukou).

 
Kultura

V roce 2020 se bohužel nekonal tradiční silvestrovský ohňostroj. Zákaz ohňostrojů
platil pro celou republiku, byl součástí protikoronavirových opatření.

Díky uvolnění protikoronavirových opatření jsme byli my občané pozváni na zámek, a to
slovy organizátorů z kulturních služeb “oživíme nebeské a pekelné instalace na zámku.
Přijďte se s dětmi pozdravit s Mikulášem a jeho družinou. Projít si peklem, spálit vše zlé,
nebo se zvážit na pekelné váze. Hříšníky jistě zachrání andělé!”
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Přišli jsme v čase sv. Mikuláše v úctyhodném počtu, je třeba poznačit v kronice města, že
jsme si vážili v roce 2020 každé možnosti setkat se, mít možnost vnímat společně událost,
kulturu… To, co se desítky let zdálo být samozřejmé, v době coronaviru stalo se vzácným.
Nechybělo upozornění,  že je  nezbytné  “respektovat  pravidla  v  rámci  vládních nařízení
matice PES 3. Ve venkovních prostorách max. 50 osob. “. Akce se nám líbila, viděli jsme
něžné bytosti (studenti byli krásnými anděli a čerty), i čerta jako z pekla – známý pracovník
kulturních služeb Pavel M. vystrašil i mne, a to jsem neviděla, jak se vynořil z pekla, které
krásně “hrál” prostor geologické expozice, jako skutečné nasvícené podzemní peklo. Hořel
i voněl oheň, akce se vydařila, na zámeckém nádvoří bylo hodně lidí a více než obvykle i
ve městě. U stánku s nápoji na náměstí stála dlouhá fronta. Měli jsme chuť se sejít  a
Mikuláš na zámku potěšil velké i malé.
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Lucie na zámku 

jsme mohli vidět několik dní od 12.12., byla to stvoření (“loutky”) v nadživotní velikosti, bílá
a trochu hrozivá, nainstalovány byly na zámeckém nádvoří. Víme, že  “Svatá Lucie, noci
upije a dne nepřidá”. Na zámek jsme byli pozváni s tím, že “Lucie příslibem nového světla
a čistoty, proto ji na našem zámku můžete vidět o třetím adventním víkendu. “ 

Také tyto Lucky se líbily, i když se s touto akcí už nepojilo společenské setkání jako o
Mikuláši.

Betlémské světlo 

Moravskotřebovští  skauti  a  skautky  i  v  roce  2020  pozvali  veřejnost na  předání
Betlémského  světla,  a  to v  neděli  20.12.2020  od 14:00  do  18:00  u  muzea. Vánoční
plamínek  si  také  mohli  zájemci odnést  přímo ke  štědrovečernímu stolu  od  betléma v
areálu stolařství pana Fibicha, kde jej skauti rozdávali na Štědrý den odpoledne. 

 

Knihovna

se  pro  čtenáře  otevřela  od  3.  prosince,  v  návaznosti  na  uvolnění  protikoronovirových
opatření. Zavřená zůstala studovna a bylo nezbytné dodržovat vládní nařízení, tj. správně
nasazené  roušky,  desinfekce  rukou,  rozestupy  a  také  maximální  počet  návštěvníků.
Knihovnice přísně dbaly na dodržování všech opatření.

Také jsme byli ujištěni, že se nemusíme bát upomínek. Všechny výpůjčky z doby před
uzavírkou byly prodlouženy do 16. prosince a pro knihy půjčené přes skautskou donášku a
výdejní okénko platila klasická měsíční výpůjční lhůta.
 

Sport

Proběhněme Moravskou Třebovou

Skauti uspořádali o víkendu 4. - 6. prosince pro skauty a širokou veřejnost distanční
sportovní akci ve městě a okolí.

V pozvánce jsme si přečetli:  „Jak se zapojit? Stačí Vám sportovní oblečení a vyběhnout
do ulic města či ještě lépe, jeho okolní přírody. Můžete si třeba jen proběhnout známou
lesní cestu nebo si také dát větší okruh kolem celé Moravské Třebové! Sportovní výzvu /
akci pořádáme, protože nyní, během různých korona virových opatření se především u
dětí omezily sportovní aktivity na minimum a sezení celý den doma u distanční výuky jim
příliš neprospívá (ani dospělým). Pohyb je nezbytný pro naše zdraví a je nedílnou součástí
zdravého životního stylu, ve zdravém těle, zdravý duch! “
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Akci ve spolupráci s Městem Moravská Třebová pořádal Svaz skautů a skautek ČR, 38.
oddíl  skautů  sv.  Františka  Moravská  Třebová,  z.  s.  a  tým  sportovní  události
Moravskotřebovské víceboje.

Prosinec letem světem

Počasí začátkem prosince bylo mrazivé, pár stupňů pod nulou bylo 01.12. Nasněžilo (to
byl vzácný úkaz) 3. prosince, a to v souladu s předpovědí na jeden den a jen trošku. Už o
den později sněhový poprašek roztál. Oteplilo se 05.12., odpoledne bylo kolem 8 stupňů,
přes den polojasno, pěkný den. Koncem druhé dekády bylo stále pár stupňů nad nulou,
ale pocitově výrazně chladněji, zataženo, sychravo. Ochladilo se v závěru měsíce, 27. a
28.12. bylo slunečno po ránu, a hlavně silný vítr, v našem městě i na území ČR.

Z  důvodu  coronaviru poslanci  9.  prosince  schválili  prodloužení  nouzového  stavu  do
23.12.2020  následně  byl  tento  stav  prodloužen  a  konec  roku  tak  byl  na  území  celé
republiky  jiný,  než  jsme  byli  zvyklí.  Setkání  o  půlnoci  nebylo  možné,  ohňostroje  se
nekonaly. Podle měření smogu v republice nastalo údajně nejvyšší znečištění v návaznosti
na konec roku a domácí ohňostroje v čase mezi 19. až 21. hodinou – tedy ještě před
zákazem vycházení.
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Z obsahu kroniky 2020:   

Strana

     4      Téma  - STAROSTOVÉ

     9      Téma -  Koronavirové onemocnění covid-19

41    Leden
41    Nové byty na ul. Marxově
42    Participativní rozpočet (dále str. 58)

43    Tříkrálová sbírka
45    Perla Ples Města Moravská Třebová
47    Kroniky města zpřístupněny na webu města
 
48    Únor
48    Masopustní průvod
49    Lanškrounská ulice
50    Veřejné fórum 2020
51    Představení územní studie v lokalitě Udánský kopec
54    Z jednání ZM – hlasování o odvolání starosty

59    Březen
58    Zlatý erb – druhé místo v soutěži pro MT
60    Omezení chodu úřadu v návaznosti na coronovirus (poprvé, dále v kronice  
          opakovaně,   např. také v dubnu str. 67, v září str. 93...)

61    Kultura – výrazné omezení akcí 

64    Duben
64    Studie zástavby v lokalitě Jihozápad
64    Stavební práce v ulici Olomoucká
65    Zápis prvňáčků byl v roce 2020 jiný
67    Dny slovenské kultury se nekonaly
68    Koncert pod balkonem
 
69    Květen
69    Zvolení nového starosty
71    Z jednání ZM - Cena města udělena (dále také viz zápis v měsíci září)

71    Sport – Dětřichovský memorial se neuskutečnil
 
73    Červen
73    Setkání zastupitelů města s občany
74    Opravy komunikací a chodníků v roce 2020
76    Provoz Moravskotřebovského aquaparku
78    Červen letem světem – rozvolnění opatření proti coronaviru 
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79    Červenec
79    Druhá etapa opravy kruhového objezdu
81     Kultura – historické soboty, pohádkové neděle

83     Srpen
83     Dožínkové a pivní slavnosti Slamák
84     V srpnu pokračovaly opravy komunikací a chodníků
84     Změny ve svozu odpadů
85     Oslavy 20. výročí Pardubického kraje

89     Září
89     Cena města za rok 2019 byla slavnostně předána
91     Nemocnice následné péče (pozemek převzala dodavatelská firma)

93     Sport, 94 – Vyhlášení ankety Sportovec roku města MT za rok 2019

96     Říjen
96     Socha plačící Anny (byla umístěna)

97     Na Knížecí louce (nové herní prvky)

98     Opravy vozovek v říjnu 2020
98     Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje
101   Vzpomínka na Františka Matouška
102   Druhá vlna koronaviru

104   Listopad
104   Vánoční strom na náměstí
105   Trikolora na radnici (vzpomínka na události 17. listopadu 1989)

106   Trhy farmářských výrobků (obnoveny)

106   MěÚ v listopadu – třetí místo v soutěži Přívětivý úřad Pk
107   Z jednání ZM – Zastupitelé schválili sloučení základních škol
108   Kultura – spirála na zámku, město plné andělů
110   Listopad letem světem – zmodernizovaná pobočka České spořitelny

111    Prosinec
111    Stavba nemocnice na Svitavské (pokračuje podle plánu…)

112    Vánoční poselství prezidenta republiky
114    Kultura – nekonal se tradiční silvestrovský ohňostroj; 
          Mikuláš na zámku
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Přílohová část
kroniky města 

Moravské Třebové

 2020
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Obsah:  

Téma: Ušijte si vlastní roušku (vzor pro domácí šití v roce 2020, ukázka 
doma šitých roušek přílohou kroniky, samostatná složka přílohy)

Leden:
 Tříkrálový koncert, kostel sv. Josefa 05.01.2020, program
 Pravidla zapojení občanů – participativní rozpočet 2020

Únor:
 Hana Horská, olejomalby a počítačové grafiky (plakát)

Březen:
 Usnesení vlády ČR ze dne 14. března 2020 o přijetí opatření (koronavirus)

Červen:
 Noc kostelů (plakát)

Červenec, srpen
 Historické soboty, pohádkové neděle (program)
 Filmové úterky, hudební čtvrtky (program)

Listopad, prosinec
 Ježíšek dětem a pro děti (plakát DDM)
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	Kronika města
	Moravská Třebová
	„Když Češi zjistili, že země nemá dost ochranných prostředků, pustili se do šití roušek sami. A to i význačné designérky a návrhářky, jako je třeba Petra Veselá. Ať už se to vezme jakkoli, vypadá to, že nejsme ještě úplně ztracení...” – tolik náhodný text z webu (seznam) ze dne 28.03.2020. Podle místostarosty zásadní problémy s nedostatkem roušek v Moravské Třebové nenastaly. Charita v březnu měla kapacity naplněny a rozdala cca 2 000 roušek (právě Charita bylo místo, kam dobrovolníci roušky dodávali) a organizace jako domov důchodců nebo nemocnice následné péče neavizovaly problém.
	Policie na Pardubicku v neděli 29.03. vyzvala skupinku nudistů, aby si vzali roušku. Navíc jich bylo více než dva – také v rozporu s nařízením vlády. Policie zaúřadovala na základě volání na tísňovou linku, vše skončilo domluvou, kterou skupina akceptovala. (www.seznam.cz)
	Od pondělí 22. června se navýšila kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob. Byl povolen provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti. Byl zrušen limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Byly povoleny veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas. V případě větších akcí bylo nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Pro sportovní stadiony byl zachován dosavadní limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále byla obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka. Zrušeno bylo také opatření, které ukládalo poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolnila pravidla pro společné stravování lázeňských hostů.


	Prostřený Karlův most jako oslava společných setkání
	V srpnu
	V návaznosti na přijaté krizová opatření vlády ČR, které od středy 14. 10. uzavřelo také 1. stupeň základních škol, byla určena II. ZŠ Palackého Moravská Třebová jako místo pro zajištění péče o děti (ve věku 3-10 let) pracovníků v opatření vyjmenovaných profesí. Od 30. 10. 2020 byly do odvolání v Moravské Třebové zrušeny trhy farmářských výrobků. Městský úřad byl otevřen pro veřejnost pouze ve dnech pondělí 08:00 – 13:00 a středa 12:00 – 17:00, tedy jen v určeném čase. Občané byli požádáni, aby pro řešení úředních záležitostí preferovali telefon a e-mail. Do odvolání byla uzavřena Základní umělecká škola a také Dům dětí a mládeže. Charita spolu s městem Moravská Třebová nabídla pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, a to zejména osamělým seniorům a lidem se zdravotním postižením v nouzi. Dobrovolníci pomáhali především s donáškou nákupů potravin a léků. Byl ustanoven koordinátor mimořádných událostí.
	

	 Vycházení: S nočním zákazem vycházení se počítá u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů epidemického rizika.
	 Obchody: Bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat.
	 Restaurace: Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna. V prvních třech stupních budou dál fungovat v omezeném režimu.
	 Hotely budou moci do třetího stupně rizika fungovat bez omezení.
	 Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika.
	 Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika.
	 Kultura: Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků.
	 Sporty: Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty, venkovní budou omezeny podle počtu osob. Profesionální soutěže budou povoleny i ve fialovém pásmu, a to bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže budou zakázány. Wellness centra a bazény budou muset být při dvou nejrizikovějších epidemických stupních uzavřeny s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb.
	 Turistika: Bez nutnosti testu na nový koronavirus jsou nadále možné cesty do zahraničí maximálně na 12 hodin, cestující se musejí řídit vnitrostátními protikoronavirovými opatřeními. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka by se od úterý mohla lhůta zvýšit na 24 hodin pro nejnutnější cesty, musí to ale schválit vláda.
	Restaurace a jiná stravovací zařízení byly uzavřeny. Otevřeno mohlo být pouze výdejové okénko a to do 23:00. Z okénka nebylo možné prodávat alkoholické nápoje k okamžité konzumaci na ulici.
	Cílem povídání o COVID-19, nově poznaném onemocnění, které jsem zvolila za TÉMA PRO ROK 2020 na stránkách kroniky, nebyl exaktní výčet opatření, která jsme museli akceptovat. Snažila jsem se popsat to, co jsme my řadoví občané citelně vnímali jako změnu oproti předchozím životním zkušenostem, a to s důrazem na stav v Moravské Třebové, události a skutečnosti, které nebylo možné přehlédnout. Bohužel s koncem roku 2020 kauza KORONAVIRUS neskončila, naopak, onemocnění s námi bylo dál a v době finalizace tohoto kronikového zápisu (cca únor 2021) naše obavy zdaleka nekončily…
	Zůstal nám humor a víra v „lepší příští”, jak je vidět z PF, které kolovalo v prosincových e-mailech a které vkládám s laskavým svolením autora...
	Participativní rozpočet
	byl jedním z nosných témat začátku roku 2020, v podstatě stále ještě jako novinka (podruhé, viz také zápis kroniky v dubnu roku 2019). Považuji proto za vhodné citovat informaci tak, jak byla uvedena na webu města začátkem roku:
	„V letošním roce město Moravská Třebová vyčlenilo 500 000 Kč na realizaci projektů, které na území celého města včetně místních částí navrhnou sami občané. Návrhy projektů lze zasílat do 29. února. Veřejné představení všech návrhů proběhne 4. 3. od 18:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu.
	Naše město navštívil předseda vlády
	Andrej Babiš, a to krátce a v podstatě „na tajňačku” dne 8. ledna. Podle sdělení místostarostky se bez předchozího ohlášení mihl i na radnici, předem ale o jeho návštěvě věděl jen otec Šebestián – klášter A. Babiš také navštívil. O návštěvě na Facebooku kolovala tzv. pohádka, ale text jsem (s omluvou čtenářům příštím) vyhodnotila jako zcela nevhodný k uvedení v kronice.
	Na Facebooku města jsme si 27.01.2020 přečetli zprávičku s názvem Smutné probuzení do nového týdne o tom, že: „….Rekreační areál Knížecí louka se pro návštěvníky stává natolik atraktivním místem, že jej dnes v noci navštívili také vandalové …” Byl poškozen majetek města a technické služby bez odkladu zahájily opravy. Začátkem roku město naplánovalo další úpravy včetně výsadby zeleně a doplnění herních prvků. Autor zprávy optimisticky skončil slovy “Stále věříme, že si veřejného prostoru kolem nás dokážeme vážit ❤️.”
	Lanškrounská ulice v roce 2020
	Veřejné fórum 2020
	Bez odkladu po obvyklém programu veřejného fóra následovala beseda s občany na téma dalšího využití zámeckého mlýna.

	Představení územní studie v lokalitě Udánský kopec

	 Komentář čtenáře ke kauze odvolání starosty Moravské Třebové
	Studie zástavby v lokalitě Jihozápad
	Trhy farmářských výrobků
	Úřední hodiny v dubnu 2020
	Na webu města jsme si 7. dubna mohli přečíst následující oznámení:
	Úřední hodiny OIC:
	 Vedle vítězného projektu do „soutěže“ postoupily a posuzovány byly také návrhy Renovace vybavení venkovního hřiště školky v Sušicích (Josef Forman, 197 hlasů), Pavilon na návsi v Udánkách (Zuzana Krejčířová, 85 hlasů), Pořízení zařízení k likvidaci nežádoucí vegetace infračerveným zářením v kombinaci s horkým vzduchem (Pavel Prudil, 50 hlasů).

	 Opravy komunikací a chodníků v roce 2020
	 se staly tématem letních měsíců. Občané byli průběžně informování, žádáni o trpělivost, za kterou se jim od města dostalo poděkování. Nebylo úplně snadné akceptovat stavební práce, které v podstatě znemožnily obvyklý pohyb městem – a to i chodcům. Chápali jsme ale, že jde o akce potřebné a těšili jsme se na výsledek.
	 Ulice Lanškrounská
	 Ulice Olomoucká
	 Rekonstrukce kruhového objezdu

	 Počasí prvního červnového dne přineslo výrazný zlom k lepšímu – oteplení o cca 6 st., tj. kolem 20 stupňů, jasno až polojasno, tedy velký rozdíl v porovnání s posledním květnovým dnem. Poté nastalo deštivé počasí, pršelo i 5. června, v noci byla bouřka, odpolední bouřky byly také 7. června. Oteplilo se 12.06., v neděli 14. června už byl čas na koupání, ale jen dopoledne, odpoledne už bylo zataženo, později pršelo, ve zprávách jsme si přečetli, že nejhorší škody napáchaly nedělní bouře a přívalový déšť ve východních Čechách. Některé obce už museli evakuovat hasiči, protože tam voda z polí tekla okny do domů. Meteorologové v neděli po poledni vydali nové varování na stupeň extrémní nebezpečí, týkalo se širokého pásu České republiky od Kolína až po jižní Moravu. Pršelo také od rána v pátek 19.06., celý den (v ČR přívalové deště). Postupný návrat léta nastal od 22.06., sluníčko bylo ale vzácné.
	Počasí začátkem července nenadchlo. Ochladilo se, bylo polojasno, takové trochu poloviční léto. Výrazné oteplení nastalo 10. července, tento den se stal sedmým nejteplejším dnem v r. 2020, maximum v ČR bylo 34 st., v Moravské Třebové 32 st. Ale ve 21:00 hodin byla avizovaná bouřka a prudký déšť. V souladu s předpovědí nastal 11. července pokles teplot cca o 10 st., léto neléto pokračovalo. Např. 1. července byl odvolán koncert z místních zdrojů Pozdní sběr v restauraci u Krokouše. Typickým dnem roku 2020 byl 26. červenec. Zrána nikoliv chladno, ale pěkně, dopoledne krásné, posléze vysoká oblačnost, propouštějící sluneční paprsky, po obědě zataženo, kolem 14. až 15. hodiny tmavé mraky a mírný déšť, ten opakovaně kolem 18. hodiny a sluníčko svítilo kolem sedmé večer. 28. července dosáhly teploty nad 30 st. V ten den byla rekordní účast v aquaparku, údajně kolem 1 600 návštěvníků v průběhu dne.
	Cena města za rok 2019 byla slavnostně předána Ing. Aloisovi Bílkovi
	Odborná komise ocenila přínos těchto sportovců:

	Starosta vyzval k zodpovědnému přístupu
	„Milí Třebováci, opět se nacházíme v nouzovém stavu, který nás díky preventivním opatřením v mnohém omezuje. Respektujme a dodržujme veškerá opatření a zásady hygieny, omezme pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou. Věřím, že společně opět vše zvládneme. Moravská Třebová zatím není nákazou coronaviru zasažena tolik, jako jiné části Česka. To ale neznamená, abychom celou situaci zlehčovali. Naopak. Respektujme a dodržujme veškerá opatření a zásady hygieny, omezme pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou. Tak jako na jaře není řešení této situace o jednotlivcích, ale o přístupu nás všech a míře odpovědnosti vůči ostatním. Věřím, že společně opět vše zvládneme. Přeji vám hlavně zdraví a pevné nervy.“
	Miloš Mička, starosta města, web města, 20.10.2020
	Zastupitelé schválili sloučení základních škol

	Stavba nové nemocnice pokračuje podle plánu
	Betlémské světlo
	Moravskotřebovští skauti a skautky i v roce 2020 pozvali veřejnost na předání Betlémského světla, a to v neděli 20.12.2020 od 14:00 do 18:00 u muzea. Vánoční plamínek si také mohli zájemci odnést přímo ke štědrovečernímu stolu od betléma v areálu stolařství pana Fibicha, kde jej skauti rozdávali na Štědrý den odpoledne.
	
	Knihovna
	Akci ve spolupráci s Městem Moravská Třebová pořádal Svaz skautů a skautek ČR, 38. oddíl skautů sv. Františka Moravská Třebová, z. s. a tým sportovní události Moravskotřebovské víceboje.


