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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2021

K 1. 1. 2021 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. (Zdroj: Moravskotřebovský zpravodaj únor 2021)

                       

Ve městě přibyla nová socha a to se stává jen vzácně. Nádvoří zámku i
celé naše město od července  roku 2021 ochraňuje sv. Korona, patronka
před epidemiemi. Dřevěná socha byla odhalena 1. července v 16 hodin. 

(Více  o  sv.  Koroně  i  její  podobizně  na  moravskotřebovském zámku  v
červencovém zápisu kroniky.) 
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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  Třebová,  kde  jsem  pracovala  jako  vedoucí  odboru  kancelář  starosty  a
tajemníka do odchodu do důchodu v květnu roku 2019.

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

Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2021 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 přílohové).

Kronika roku 2021 obsahuje obvyklé povídání o životě ve městě JAK ŠEL
ČAS (leden až prosinec 2021). Jemu předchází  Základní informace o
městě,  tak jak byly zveřejněny na webu města po aktualizaci v květnu
2021, a krátká stať Rok 2021 letem světem, trochu úsměvný byť neúplný
výčet událostí roku v České republice i ve světě.

3



Kronika města Moravská Třebová 2021

Základní informace o městě

(volně s použitím textu na webových stránkách města, aktualizace v květnu 2021)

Moravská Třebová – město příležitostí…

Vítá Vás město, které svou rozlohou a počtem obyvatel patří spíše mezi nevelká. Vítá
Vás město, ve kterém po celá staletí žili  lidé, kteří  svoji  schopnost,  zručnost a um
přetvářeli  do hodnot,  jimž dodnes skládáme svůj  obdiv.  Díky této dlouhé a bohaté
historii  nabízí dnes Moravská Třebová široké spektrum příležitostí pro poznání, pro
vnímání krásy i pro potěšení smyslů. Nabízí ale také spektrum příležitostí pro sport,
turistiku,  ekonomický  rozvoj  a  investice.  Moravská  Třebová  je  městem příležitostí!
Využijte je! 

Město Moravská Třebová

Počet obyvatel: 10 119 (k 01.01.2021)
Poloha: na pomezí Čech a Moravy, nadmořská výška 360 m n. m.
Dopravní dostupnost: městem prochází silniční komunikace I/35 z Olomouce do 
Hradce Králové, město je napojeno na rychlostní železniční uzel v České Třebové (cca
20 km), nejbližší dálniční (D1) i letecké spojení je v Brně (osobní letecká doprava cca 
60 km), ve Starém Městě (5 km) je letiště pro sportovní letadla

Partnerská města

 Vlaardingen – Holandsko
 Banská Štiavnica – Slovensko
 Staufenberg – Německo

Příležitost pro poznání

Moravská Třebová leží na pomezí Čech a Moravy. Město založil v polovině 13. století
Boreš z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí.
Řada staveb a uměleckých děl dodnes upomíná na hospodářský rozkvět a vysokou
kulturní  úroveň  města  za  vlády  pánů  z Boskovic  a  Ladislava  Velena  ze  Žerotína
(1486–1622), kdy byla Moravská Třebová centrem humanistické vzdělanosti a dostala
přízvisko  Moravské  Athény.  Do  roku  1945 byla  Moravská  Třebová  součástí
německého  jazykového  ostrova  zvaného  Hřebečsko  (Schönhengstgau)  a  v jejím
hospodářském životě vždy dominovala textilní výroba.

Příležitost pro vnímání krásy

Příležitostí pro vnímání pozoruhodné krásy památek Moravské Třebové je celá řada.
Začněme  na  zámku,  kde  se  nachází  jedna  z nejstarších  renesančních  památek
dochovaných  na  sever  od  Alp –  zámecký  portál  z roku  1492. Zámek  je  postupně
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rekonstruován a stává se vyhledávaným centrem kulturního a společenského dění –
www.zamekmoravskatrebova.cz.  V centru  města  lze  obdivovat  pozdně  gotické  a
renesanční mázhausy, z nichž některé jsou opět využívány jako prodejny, úřady apod.,
zejména pozoruhodná je  renesanční  radnice.  Další  významné památky,  především
ojedinělý soubor renesančních kamenných náhrobků, jsou soustředěny na nedalekém
Křížovém vrchu. Hodnotná umělecká díla jsou zachována i z období baroka, kdy ve
městě působili vynikající umělci jako J. T. Supper, J. Pacák a další. Historické jádro
města spolu s areálem zámku a Křížovým vrchem je městskou památkovou rezervací.

Příležitost pro duchovní zážitky

Hodnotné a přetrvávající zážitky si odnesou návštěvníci jak z prohlídek muzea, galerií,
tak také z řady pravidelně či příležitostně pořádaných kulturních a společenských akcí.
Městské muzeum mimo pravidelně  obměňovaných  výstav  nabízí  ve  stálé  expozici
Holzmaisterovu sbírku mimoevropského umění.  Nově je reinstalována část  starého
Egypta, kde najdeme mumii princezny Hereret. Po Náprstkově muzeu je tato egyptská
sbírka  největší  v republice.  Expozice  je  komponována  jako  staroegyptská  hrobka
s malbami na zdi. Pro návštěvníky zámku jsou připraveny nové prohlídkové okruhy
ukazující  život  měšťanů  od  doby  baroka  a  historii  selského  bydlení  na
Moravskotřebovsku.  Tyto  zážitky  propojte  s některou z nabídek současného života.
Známé jsou například jarní  festival  Dny slovenské kultury,  každoroční  letní  kulturní
setkání v závěru prázdnin s hudbou, ukázkami řemesel a nabídkou dobrého jídla a pití
Slamák, opakovaná letní setkání nejen s hudbou na nádvoří zámku.

Příležitost pro sport a odpočinek

Příležitosti  pro  sport,  odpočinek,  ale  i zábavu  najde  v Moravské  Třebové  každý.
Návštěvníky  z blízka  i z daleka  láká  nový,  moderní  aquapark.  Vyhřívaná  voda,
tobogán,  víceúrovňové  brouzdaliště,  ale  i chrliče  vody,  podvodní  masážní  lavice  a
další  atrakce  nabízejí  dokonalou  relaxaci  a  zábavu.  Aquapark  je  součástí  velkého
sportovního  areálu  s tenisovými  kurty,  zimním  i fotbalovým  stadionem.  K nabídce
dalších  sportovních  aktivit  ve  městě  patří  také  dvě  střelnice  a  umělá  horolezecká
stěna. Zalesněný charakter okolí města zase vybízí v letním období k pěší turistice a
vyznavači cykloturistiky si mohou vybrat z řady tras různé obtížnosti. V zimním období
nenechají  v klidu Vaše běžky zasněžené pláně okolních kopců. Útulné hospůdky a
restaurace, stejně tak jako dostatek ubytovacích možností  jen umocní Váš zážitek.
(Webové stránky města opomenuly v roce 2021 vítané sportovní aktivity na Knížecí
louce, hlavně pro cyklisty, nebo turisticky přitažlivé trasy Hřebečských důlních stezek,
pozn. kronikářky.)

Příležitost pro podnikání

Moravská  Třebová  má  dlouhou  tradici  průmyslové  výroby,  která  spadá  až  do
19. století.  Největší  pracovní  potenciál  představovali  odborní  pracovníci  v lehké  a
střední průmyslové výrobě a v odvětví textilního průmyslu. Na tuto tradici kvalifikované
pracovní síly dnes navazují jak domácí, tak také zahraniční podnikatelské subjekty.
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Příležitost pro investice

Město  Moravská  Třebová  věnuje  značnou  pozornost  zabezpečení  podmínek  pro
přicházející investory. Městská průmyslová zóna, která leží na západním okraji města,
má rozlohu 10 ha. Leží v těsné blízkosti rychlostní komunikace I/35 z Olomouce do
Hradce Králové, s napojením na Prahu po dálnici D11. Inženýrské sítě jsou na hranici
pozemku a dopravní obsluha je možná bez průjezdu městem. Pro zajištění podmínek
dalšího  rozvoje  města  byla  vybudována  čistírna  odpadních  vod,  nová  rozvodna
elektrické energie 110/22 kV a městská digitální ústředna. Do města jsou přivedeny
dvě  vysokotlaké  přípojky  zemního  plynu  s dostatečnou  kapacitou.  Město  v rámci
podpory  bydlení  postavilo  v posledních  letech  110 bytových  jednotek  na  ulici
Jiráskově,  Svitavské,  Farní  a Hřebečské.  Individuální  výstavba rodinných domů se
úspěšně rozvíjí v lokalitách na ulicích Nerudově, Strážnického a Dr. Loubala.

Region Moravskotřebovska a Jevíčska - příležitost pro turistiku

Region  je  tvořený  částí  někdejšího  německého  jazykového  ostrova  Hřebečsko
s centrem v Moravské Třebové a částí tzv. Malé Hané s centrem v Jevíčku. Zaujímá
plochu téměř 417 km2, na které ve dvou městech a jedenatřiceti obcích žije 28 tisíc
obyvatel.  Vzhledem ke svým přírodním hodnotám, kulturněhistorickému bohatství  a
vhodnému terénu  pro  pěší  turistiku  a  cykloturistiku  se  stal  vyhledávaným místem.
V Městečku  Trnávka  můžete  navštívit  zříceninu  hradu  Cimburk  nebo  ve  starobylé
Kunčině obdivovat pozoruhodné barokní plastiky u kostela sv. Jiří, v Křenově Santiniho
barokní  kostel,  v Jevíčku  židovskou  synagogu.  V Mladějově  si  vás  získají  parní
lokomotivy a výstava historických vozidel. Do Biskupic vyrazte první říjnovou sobotu,
kdy  se  zde  koná  vyhlášený  festival  slivovice  Biskupické  kaléšek.  K adrenalinovým
zážitkům  jistě  bude  patřit  návštěva  jezdecké  školy  v Zadním  Arnoštově  anebo
vyhlídkový  let  sportovním  letadlem  ve  Starém  Městě,  kde  pravidelně  probíhají
mistrovství republiky v letecké akrobacii.

Moravská Třebová a Region

Úspěšné projekty reprezentují celou republiku 

Svazek  obcí  Region  Moravskotřebovska  a  Jevíčska  se  velmi  úspěšně  zapojil  do
předvstupního  programu  Evropské  unie  SAPARD.  V rámci  tohoto  programu  byl
podpořen  projekt  „Obnova  historických  budov  Moravskotřebovska  a  Jevíčska  na
centra života a podnikání“ se třemi podprojekty – v Jevíčku, Jaroměřicích a Vranové
Lhotě. Projekty byly pro svou vysokou úroveň vybrány jako reprezentativní za celou
ČR  a  staly  se  součástí  jak  evropské  konference  pořádané  Evropskou  komisí
o regionálním  rozvoji,  tak  také  konference  SPMIT  (Strategické  plánování  měst  a
informační technologie), obě pořádané v Moravské Třebové. 
Moravská  Třebová  pokračuje  ve  svém  úsilí  co  nejvíce  čerpat  zkušenosti  jak
z předvstupních  programů  EU,  tak  i ze  spolupráce  s experty  z partnerských  měst,
z níž  vzešel  projekt  Občanské informační  centrum (OIC).  OIC je  ojedinělý  projekt,
který vznikl  podle holandského vzoru.  Jeho cílem je  usnadnit  a zlepšit  komunikaci
mezi  radnicí  a  občanem  a  soustředit  většinu  poskytovaných  produktů  a  služeb
městského úřadu do jednoho centra tak, aby občané již nebyli nuceni obíhat spoustu
kanceláří  umístěných  v různých  objektech.  Občané  si  díky  uplatněné  metodě
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občanské  participace  (účast  občanů  na  rozhodovacích  procesech)  sami  vytipovali
činnosti a služby, které OIC poskytuje.
OECD – mezinárodní Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj sdružuje na
třicet nejvyspělejších států světa včetně ČR. Oblast Moravskotřebovska a Jevíčska
byla  Ministerstvem  pro  místní  rozvoj  ČR  vytipována  jako  vhodná  pro  provedení
analýzy mikroregionu zasaženého strukturálními problémy. Region Moravskotřebovska
a Jevíčska byl  vůbec první mikroregion v České republice, který na úrovni  malého
územně správního celku spolupracoval s OECD. Studie, kterou OECD vypracovala,
obsahuje  analýzu  řešeného  území,  analýzu  národních  a  místních  politik  a  možné
scénáře  dalšího  vývoje.  Na  jejich  základě  byla  stanovena  doporučení  pro  oblast
dopravy, služeb, cestovního ruchu, zemědělství a malého i středního podnikání.
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Rok 2021 letem světem, nejen v Moravské Třebové

výběr událostí, těch, které možná nebyly nejdůležitější, ale všimli jsme si jich všichni… 
(zdroj:  Dnes magazín 30.12.2021, Ročenka 2021, nejdůležitější události uplynulého 
roku)

10.  ledna se  na Staroměstském náměstí  sešlo  na  tři  tisíce  demonstrantů na akci
pořádané iniciativou Chcípl PES. Účastníci vyjádřili nesouhlas s vládními opatřeními
proti  pandemii.  A  o  pět  dní  později  zkolaboval  web,  na  kterém  se  měli  senioři
zaregistrovat na očkováním proti covidu. Jistě byl příčinou jeho kolapsu mimořádný
zájem o registraci  elektronickou cestou bez odkladu poté,  co to bylo umožněno….
(problém byl  brzo odstraněn a v podobném rozsahu se neopakoval,  stačilo prostě
několik hodin nebo dnů počkat).

11.  února vláda  uzavřela  tři  okresy  –  šlo  o  úplnou  uzávěru  okresů  Chebska,
Sokolovska a Trutnovska. Překročit hranice okresu bylo možné  jen na cestě za prací,
na úřad, do kostela či k lékaři.
22.února  vláda  nařídila  nosit  respirátory  ve  veřejných  vnitřních  prostorách  a  v
některých dalších místech, to jest už nestačily dříve doma šité látkové roušky.

Od  1.  března obyvatelé  České  republiky  nesměli  opustit  okres,  ve  kterém  bydlí.
Výjimkou byla cesta do zaměstnání či k lékaři. Stále platil zákaz nočního vycházení. 2.
března vyhlásil jako první Pardubický kraj stav hromadného postižení, došla lůžka na
jednotkách intenzivní péče pro pacienty s covidem. 22. března uplynul rok od chvíle,
kdy v České republice zemřel první pacient na covid. Počet obětí se přiblížil  počtu 25
tisíc.
26. března začalo sčítání lidu.

Od 11. dubna prezident republiky začal používat invalidní vozík.

3. května porodila žena v západoafrickém Mali devět dětí. Matka i děti byly v pořádku.
10. května vláda schválila otevření zahrádek u restaurací s platností od 17. května. A
ministr zdravotnictví Petr Arenberger rezignoval na funkci po 48 dnech – nahradil ho
jeden z jeho předchůdců Adam Vojtěch.
3. května oslavila 90. narozeniny stále aktivní herečka Jiřina Bohdalová.

2. června sněmovna schválila novelu zákona o matrikách, Češky dostaly možnost od
roku 2022 žádat o úřední zapsání příjmení v mužské podobě.
24. června udeřilo tornádo – extrémní bouře s krupobitím a tornádem prošla několika
obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě. Škody byly vyčísleny na
patnáct miliard korun. Zemřelo šest lidí.
25.  června se  veřejnost  a  rodina  v  kostele  sv.  Anežky  České  v  Prze  rozloučila  s
herečkou Libuší Šafránkovou.

14. července nastaly tragické záplavy v Německu, přes sto mrtvých.
Začala olympiáda v Tokiu – konala se od 23. července do 8. srpna, měla začít o rok
dřív, ale kvůli covidu byly hry posunuty.
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4. srpna došlo k  vážnému vlakovému neštěstí u obce Milavče nedaleko Domažlic.
17. srpna přistál v Praze český evakuační speciál z Afghánistánu, na palubě byli čeští
vojáci, jejich afghánští spolupracovníci i český velvyslanec, jejich návrat jsme vnímali
jako viditelný konec mise našich vojáků v této zemi.
20.  srpna začal  v  Karlových  Varech 55.  ročník  Mezinárodního filmového  festivalu.
Vážili jsme si možnosti kulturního setkání (po zkušenostech s koronavirem) víc než v
předchozích letech.

Afghanistán byl stále tématem i v měsíci září. Třetího září vzpomínkou na padlé vojáky
a  slavnostním  nástupem  na  pražském  Vítkově  armáda  symbolicky  zakončila
dvacetileté působení v této zemi. A na zámku v Lednici se 7. září český premiér A.
Babiš spolu s rakouským kancléřem a slovenským premiérem shodli,  že jsou proti
ilegální migraci. Afgháncům chtějí pomáhat  v jejich zemi.
9.  září  stovky lidí  uctily  památku herce Jeana-Paula Belmonda,  který zemřel  v  88
letech. 14. září oslavil 90. narozeniny spisovatel Ivan Klíma.

Prezident republiky přiznal, že je nemocný a kvůli zdravotnímu stavu poprvé nevolil v
místě bydliště, ale 8. října odvolil na zámku v Lánech bez přítomnosti médií.
Volby do  Poslanecké sněmovny vyhrála koalice SPOLU (tj. ODS, TOP 09, KDU-ČSL,
více na stránkách říjnového zápisu kroniky). Poprvé v historii Česka se do sněmovny
nedostaly ČSSD a KSČM.
13.  října  skupina  Bohemia  Energy  oznámila,  že  končí,  více  o  krachu  největšího
alternativního dodavatele elektřiny a plynu  na stránkách říjnového zápisu kroniky.
1.  října  oslavil  devadesáté narozeniny v dobré kondici  stále  aktivní  básník,  textař,
zpěvák, herec a dramatik Jiří Suchý.
V říjnu jsme slyšeli a četli o úvahách senátorů a poslanců zbavit prezidenta republiky
prezidentských práv a povinností podle článku 66 ústavy.
20. října na většině míst Česka padly dlouhodobé teplotní rekordy, maximum bylo 25,3
st. v Českých Budějovicích.

25.  listopadu se  prezident  po  46  dnech  vrátil  z  nemocnice  na  zámek v  Lánech.
Pikantní bylo, že se zdržel jen několik hodin a (byť nakrátko) se vrátil do nemocnice,
neboť měl pozitivní test na covid. Personál, který se o něj jako o rekonvalescenta měl
v Lánech starat, prostě připravil svému klientu obvyklé přijetí, ke kterému koncem roku
2021 patřil i test na covid.
V  závěru  listopadu  oznámil  onemocnění  covidem  také  ministr  zdravotnictví  Adam
Vojtěch,  později  zdůraznil  lehký  průběh  onemocnění,  zřejmě  i  z  důvodu  plného
očkování.
13.  listopadu  měla  80.  narozeniny  oblíbená  zpěvačka  Marie  Rotrová,  oslavy  se  z
důvodu onemocnění covidem konaly až o hodně později.

2. prosince Německo vzdalo hold kancléřce Angele Merkelové slavnostní ceremonií s
největšími vojenskými poctami, politička skončila v nejvyšší funkci po 16 letech.
A v ČR setrval ve funkci předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio
Okamura, obhájil svůj post s pomyslnou ztrátou jednoho hlasu – sám nehlasoval.
17.  prosince prezident  jmenoval  na zámku v Lánech  novou vládu premiéra Petra
Fialy. O tom, jak protikoronavirová opatření ovlivnila některá nezbytná jednání, která
nutně předcházela jmenování nové vlády, více v prosincovém zápisu kroniky. 
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JAK  ŠEL ČAS 
v roce 2021...
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Leden 2021

Koronavirus

Vláda prodloužila trvání nouzového stavu do 22. ledna 2021

Důvodem byla trvající  epidemie covidu-19.  (Např. v úterý 05.01. byl rekordní počet
nakažených od začátku pandemie v ČR, obdobně  tomu bylo v Pardubickém kraji. )
Omezení se týkala i provozu škol - většina žáků a studentů i po 10. lednu pokračovala
v distančním vzdělávání, vláda rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22.
ledna.  Do škol mohli dále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a
mateřských škol. Nově vláda umožnila individuální konzultace na vysokých školách.

Koncem ledna  (27.01.2021)  vicepremiér  a  ministr  vnitra  Jan  Hamáček  po  jednání
Ústředního krizového štábu uvedl, že situace je podle něj vážnější než v minulých
týdnech.  Zdůraznil,  že:  „Poklesy  v  počtu  nově  nakažených  i  hospitalizovaných  se
zastavily a vypadá to, že epidemie téměř stagnuje. Objevuje se navíc i britská mutace.
Není proto  prostor pro žádné větší rozvolnění.“

Všichni jsme si přáli, aby pojmy „Corona“ - „Covid-19“ – „koronavirus“ patřily minulosti.
Ale provázely nás i v roce 2021 a to tak výrazně, že považuji za nutné informovat o
vývoji a následcích tohoto onemocnění (podrobněji také v kronice za rok 2020, části
téma) pravidelně také na stránkách kroniky za rok 2021. V korespondenci mezi přáteli
na přelomu roku nechyběly vtipy nebo úvahy na toto téma, například:
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Od 15.  1.  se  mohli senioři  nad 80 let  registrovat  k očkování  proti   covid-19.
Začátky nebyly snadné – první den systém zkolaboval, prostě bylo tolik zájemců o
registraci, že nevydržel. I když bylo jasné, že většina seniorů v této věkové kategorii
samostatně registraci nezvládne, měli  pomocníky a registrační systém byl přetížen.
Stěžovali  si  i  ti,  kteří  byli  úspěšní,  že  museli  dlouho  čekat  a  opakovat  pokusy  o
registraci. Já jsem byla skeptická, trochu jsem počítala s tím, že začátky mohou být
složité,  maminku jsem proto  zaregistrovala až 28.01. Registrace byla bez problémů,
druhý den  se uskutečnila  vakcinace ve Svitavách.  Očkování  ve svitavské  Fabrice
(multifunkční kulturní dům)   proběhlo  bez odkladu, zřejmě i  s přihlédnutím k věku
seniorky, 92 let,  a v pohodě. Ocenili  jsme vlídný přístup a vzornou organizaci  bez
nutnosti  čekat.  Začátkem  roku  2021  očkování  v  Moravské  Třebové  ještě  nebylo
možné. (Informace Pk k očkování v kraji – příloha kroniky knihy, leden.)
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Události ve městě

Sociální služby upravily pravidla návštěv klientů

Pro zajímavost cituji v plném znění sdělení ředitele organizace tak, jak jsme je mohli
číst na webu města:

„V pobytových službách Sociálních služeb města Moravská Třebová jsou návštěvy
umožněny od 29. 1. do konce nouzového stavu každý den v čase 13:30 - 16:00 hodin.
Návštěvu je nutné předem telefonicky objednat na čísle 461 318 252 nebo 731 151
804.  S ohledem  na  ochranu  klientů  jsou  návštěvy  umožněny  pouze  osobám
s negativním testem na covid-19.

S  ohledem  na  finanční  a  personální  kapacity  poskytovatel  sociálních  služeb
nezajišťuje  a  neprovádí  testování  návštěvníků  antigenním  POC  testem.  Z  tohoto
důvodu  bude  návštěva  umožněna  pouze  v  případě,  že  návštěvník  doloží  doklad
(písemný nebo SMS zprávu) o absolvování vyšetření prostřednictvím POC nebo RT-
PCR  testu  na  přítomnost  antigenu  viru  SARS  CoV-2  nejpozději  48  hodin  před
zahájením návštěvy, a to s negativním výsledkem nebo písemný doklad o tom, že 90
dnů před dnem návštěvy prodělal  onemocnění COVID-19.  Vyšetření  na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2 provádějí  odběrová místa. Informace lze získat rovněž u
vašeho praktického lékaře.

Chápeme,  že  po  dlouhém  odloučení  budete  chtít  využít  možnosti  návštěvy  v  co
největší míře, proto prosíme všechny osoby blízké našich klientů, buďte rozumní a
ohleduplní,  mějte  na  vědomí,  že  stále  hrozí  riziko  zavlečení  nákazy  do  našich
pobytových  služeb.  I  nadále  můžete  využívat  video  komunikace.  Děkujeme,  že
dodržujete pravidla návštěv. 

Pravidla návštěv

1. Vstup a výstup je umožněn pouze hlavním vchodem (přístup ze Svitavské ulice). V
případě  návštěvy  využije  návštěvník  zvonku  u  hlavních  dveří,  budova  je  nadále
uzamčena

2. Návštěvy jsou umožněny pouze:

 po  předchozím  telefonickém  objednání  na  recepci  Sociálních  služeb  na
telefonním čísle: 461 318 252 nebo 731 151 804

 ve dnech pondělí až neděle 13:30 – 16:00 hodin
 za  podmínky,  že  maximální  počet  návštěvníků  u  klienta  je  omezen  na  dvě

osoby v jednom dni
 za podmínky, že návštěva bude po celou dobu návštěvy a přítomnosti v areálu

Sociálních služeb používat k ochraně dýchacích cest minimálně respirátor třídy
FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

3. Pracovníci recepce změří při vstupu návštěvníkům tělesnou teplotu bezkontaktním
teploměrem, návštěvník má za povinnost vyplnit čestné prohlášení ohledně symptomů
COVID-19 (kašel, obtíže dýchání, bolesti svalů, únava apod.). V případě naměřené
tělesné teploty  37°C  a vyšší  nebo jiných příznaků,  je pracovník recepce oprávněn
návštěvu zakázat.
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4. Návštěva má za povinnost:

 řádně si desinfikovat ruce při příchodu do budovy a odchodu z budovy
 doložit doklad o vyšetření resp. prodělaném onemocnění
 podstoupit měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem
 vyplnit  čestné  prohlášení,  za  nezletilou  osobu  toto  prohlášení  vyplní  její

doprovod
 dodržovat  bezpečné  odstupy  2  metrů  mezi  osobami,  umožňují-li  to  vnitřní

prostory
 zdržovat se pouze na místě stanoveném pro návštěvu, čímž se rozumí pokoj

klienta nebo venkovní areál Sociálních služeb, umožňuje-li to počasí využívat
vnější prostory – zahradu, altán

 dbát pokynů personálu
 dodržovat určené časy návštěv
 při odchodu v případě nepřítomnosti pracovníka recepce vyčkat jeho příchodu“

Milan Janoušek, ředitel sociálních služeb

Dočasně byla z důvodu koronaviru uzavřena budova mateřské školy v ul. Tyršova

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje  byl s platností
od 26. ledna do odvolání  uzavřen provoz odloučeného pracoviště mateřské školy na
adrese Tyršova 1. V budově MŠ Jiráskova 1141 pokračovala péče o děti i nadále bez
omezení. Rodiče dětí byli informováni prostřednictvím zástupců školky.  

Svoz vánočních stromků

S cílem zachovat město čisté organizovaly technické služby už od začátku ledna svoz
vánočních  stromků.  Občané  mohli   stromky  odkládat  do  přistavených
velkoobjemových  kontejnerů v určených lokalitách - Pod Hamry, Alšova, Nové Sady,
Palackého, Dr. Janského, Holandská, Hřebečská, Západní točna, Západní Konečný,
Nádražní,  Lázeňská,  Horní,  Sušice,  Udánky,  Boršov  a  za  sběrovým dvorem v  ul.
Zahradnická.   Mimořádně  bylo možné stromky odkládat  také vedle kontejnerových
stání  se  svozem  v  termínech:  pondělí  11.  ledna,  18.  ledna,  25.  ledna,  1.  února.
Stromky byly následně zpracovány na kompostárně.

Harmonogram  vývozu  komunálního  odpadu  jsme  si  mohli  přečíst  v
Moravskotřebovském  zpravodaji  a  dohledat  také  na  internetových  stránkách
technických služeb. Pominula doba pravidelného svozu např. každé sudé úterý… a tak
šlo o důležitou informaci pro celý rok 2021. Tamtéž jsme zjistili, kdy dojde ke svozu
tříděného odpadu a velkokapacitního odpadu.

Tříkrálové koledování v lednu 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bylo rozhodnuto, že se tradiční Tříkrálové
koledování neuskuteční. V roce 2021 jsme se stejně jako v předchozím koronavirovém
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období stále učili žít více ve virtuálním světě. Bylo byl škoda myšlenku tříkrálové sbírky
opustit, přitom však nikdo nechtěl ohrozit zdraví lidí, kteří se na sbírce aktivně podíleli.
Proto  připravili Tři králové od 2. do 24. ledna 2021 koledu virtuální. Kasičky jsme ale i
v  roce 2021 mohli  najít také  v  kostelech,  na  městských i  obecních  úřadech a  ve
vybraných obchodech po celém regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a na území
Velkých Opatovic a přilehlých obcí.

Přispět bylo možné těmito způsoby:

1)  ONLINE na  www.trikralovasbirka.cz Po  zadání  PSČ  571  01  bude  příspěvek
přiřazen Charitě  Moravská Třebová,  2)  BANKOVNÍ  PŘEVOD:  66008822/0800, VS:
77707017

3) DO KASIČKY V KOSTELÍCH PO MŠI SVATÉ: Moravská Třebová - farní i klášterní,
Jevíčko,  Městečko  Trnávka,  Chornice,  Křenov,  Jaroměřice,  Boršov,  Staré  Město,
Borotín, Biskupice, Velké Opatovice, Deštná, Roubanina

4)  DO KASIČKY NA ÚŘADĚ:  Moravská  Třebová  (OIC  ul.  Olomoucká),  Městečko
Trnávka, Staré Město, Mladějov, Rychnov na Moravě, Třebařov, Dětřichov u Moravské
Třebové,  Gruna,  Linhartice,  Borušov,  Útěchov  (MŠ),  Dlouhá  Loučka,  Kunčina,
Jaroměřice  (+  pošta),  Borotín,  Radkov,  Rozstání,  Malíkov,  Skočova  Lhota  (u  p.
starostky doma), Malá Roudka, Biskupice, Janůvky (v rodině uprostřed obce), Vranová
Lhota, Zadní Arnoštov, Víska u Jevíčka, Hartinkov

5) DO KASIČKY V CHARITĚ: Charita Moravská Třebová, Svitavská 44.

6) Do KASIČKY V OBCHODĚ: Jevíčko (Lékárna u Bílého anděla, Večerka Hebelka,
Galanterie Jana Martínková, 1x COOP, 1x Hruška, 1x Bylinářství Harmonie), Mladějov
(COOP),  Roubanina,  Rychnov  na  Moravě  (COOP),  Třebařov  (COOP),  Chornice
(COOP), Boršov (COOP), Březinky, Březina, Slatina (COOP), Bělá u Jevíčka (Hruška),
Úsobrno (Jednota).

Výtěžek roku 2021 byl  určen na pokračování  přímé pomoci  potřebným rodinám a
občanům z regionu, dále na nákup zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a na
rozvoj  dobrovolnického  centra  Charity  Moravská  Třebová.  (volně  podle  textu
https://www.mtrebova.charita.cz/)

Sbírka do kasiček probíhala do 24. ledna 2021. Lidé darovali  do pokladniček 271 336
Kč a do virtuální  kasičky přispěli  53 943 Kč.  Celkový výtěžek ve výši  325 279 Kč
dosáhl přibližně poloviny výtěžku loňského roku a vzhledem k  obtížné situaci roku
2021 předčil  očekávání. Ještě do konce dubna bylo možné přispět do online kasičky
na www.trikralovasbirka.cz.  

Městský úřad v lednu

Městský úřad  byl v lednu  otevřen pro veřejnost  pouze ve dnech pondělí  08:00 –
13:00 a středa 12:00 – 17:00 hodin. Mimo takto celostátně stanovené úřední hodiny
byly  budovy  úřadu  nedostupné,  přesněji  –  bylo  třeba  příslušnému  úředníkovi
zatelefonovat,  aby  klientovi  úřadu  po  dohodě  otevřel  a  pozval  ho  dál.  Roušky  při
jednání byly samozřejmostí. Stále trvalo doporučení, že pro komunikaci s úřadem lze
využít  písemný,  elektronický  či  telefonní  kontakt.  A pro  účely  vyřízení  záležitostí
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vyžadujících nezbytný osobní kontakt bylo doporučeno telefonické objednání předem,
případně bylo možné použít telefonní infolinky.

Bylo doporučeno také  poplatek za komunální odpad ve výši 680 Kč  vzhledem k
aktuální situaci hradit bezhotovostně z pohodlí domova. Pro částku, variabilní symbol
a číslo účtu  bylo možné jednoduše zatelefonovat na linky uvedené v informaci nebo
získat více informací na internetové adrese tamtéž. Platbu bylo stále možné provést
také osobně v Občanském informačním centru v ulici Olomoucká.

Všechny  úřady uznávaly vybrané prošlé doklady jako platné do 28. února 2021.
Ministerstvo vnitra prodloužilo lhůtu pro uznávání neplatných občanských průkazů a
cestovních dokladů, u nichž skončila platnost dnem 1. října 2020. 

Daňové přiznání adresované finančnímu úřadu bylo možné v lednu 2021  odevzdávat
do schránky na OIC (občanském informačním centru) v ul. Olomoucká. Finanční úřad
byl zavřený.

Ze zasedání rady města

Radní se v prvním měsíci roku 2021 sešli na jednání třikrát. 11. ledna rada projednala
zejména  nájmy,  pachty,  výpůjčky,  věcná  břemena.  Věnovala  se  také  problematice
nakládání s komunálním odpadem (smlouvy, ceník).

Z jednání  25.  ledna mne (vedle obvyklého projednání  záležitostí  majetku města a
výběrových řízení) zaujal souhlas rady se snížením kapacity školy a podáním žádosti
o  snížení  stávající  kapacity  Základní  školy  Moravská  Třebová  -  Palackého  ze
stávajících 650 žáků na 635 žáků. Byly také projednány platy ředitelů škol a záležitosti
nájmů  městských  bytů.  Téhož  dne  rada  uložila  vedoucí  odboru  sociálních  věcí  a
školství ve spolupráci s dotčenými subjekty připravit popis dosavadní sociální práce s
klienty ubytovny a návrh koncepce řešení další bytové situace klientů, kteří se chtějí
zapojit do běžného života. Jednateli Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. rada
uložila dopracovat kalkulaci služeb dle jednotlivých výkonových skupin. 

Nad rámec plánovaných jednání se radní sešli také  29. ledna, aby vzali na vědomí
předloženou  úpravu  obchodních  podmínek  formou  návrhu  smlouvy  o  dílo  u
vyhlášeného  zadávacího  řízení  na  veřejnou  zakázku  "Rekonstrukce  kanalizace  a
komunikace ul. Svitavská, Moravská Třebová". 

Z jednání zastupitelstva města

Jednání  zastupitelstva  se  v  souladu  se  schváleným plánem v  měsíci  lednu  2021
nekonalo.
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Kultura 

Kultura byla v době koronavirové velmi omezená a to platilo i pro leden roku 2021. Do
jisté míry pomáhala možnost navštívit knihovnu, vypůjčit si knihy – tedy odnést si knihy
na čtení nebo dokonce, pokud PES (protiepidemiologický systém) dovolil,  projít  se
krásným prostorem knihovny,  prohlédnout  si  obvyklou výstavu fotek nebo obrázků,
prohodit několik slov s lidmi… 
Těšili jsme se na  otevření knihovny pro veřejnost, tak, jak se to několikrát podařilo v
roce 2020. A obdrželi jsme koncem ledna jen laskavý e-mail paní ředitelky knihovny:
….velice jsme doufali,  že 1. února se uvidíme u okénka,  neboť PES ve své nové
podobě v 5. stupni umožňuje okénka otevřít. Bohužel nový PES zatím nebyl schválen,
protože vláda z důvodu obav z britské  mutace koronaviru  opatření  nechce uvolnit
nejméně další dva až tři  týdny. Takže jedinou možností  vypůjčení zůstává i  nadále
skautská roznáška,  o  níž  všechny informace zjistíte  na www.mkmt.cz.  Samozřejmě
upomínek  se  neobávejte,  všechny  výpůjčky  prodlužujeme  do  konce  února.  Za
předupomínky, které tento týden systém odeslal, se omlouváme. (Bylo to způsobeno
tím,  že  jsme  s  další  prodloužením  čekali  na  vyjádření  vlády,  které  se  stále
odsunovalo).  O  zásadních  změnách  budeme informovat  zde  a  také  na  sociálních
sítích a našem webu. Přejeme pevné zdraví a děkujeme za trpělivost.
Za městskou knihovnu Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové Lenka Greplová 

Hledačka Domečky a dvorečky (vzdělávání zážitkem)

Kurátoři Městského muzea Moravská Třebová ve spolupráci s MAP (místní akční plán)
rozvoje  vzdělávání  II  pro  území  ORP  (obec  s  rozšířenou  působností)  Moravská
Třebová vytvořili pro veřejnost venkovní hru, která formou zábavy vede děti i dospělé k
poznávání a prožívání místního historického, kulturního i přírodního dědictví. Hra je
součástí celostátního projektu Questing (nebo „hledačka“). 

Autoři  zajímavý  počin  představili  slovy:  „Moravskotřebovská  hledačka  Domečky  a
dvorečky  v  lidech  pěstuje  smysl  pro  místo,  vede  hráče  k  rozhlížení  se,  luštění
hádanek,  dozvídání  se  detailů  z  domácích  tradic,  a  to  vše  při  pohodlné  zhruba
hodinové procházce nepříliš známými částmi města. Průvodcem hry je místní rodák,
stavitel a poslanec Říšské rady Franz Habicher (1844–1913). Veršovaný text hledačky
vede hráče po stálé  trase,  zadává různé hádanky a úkoly,  nabízí  jim nápovědy a
správné rozluštění je nakonec dovede k pokladu. Hra je nekomerční, přístup ke všem
indiciím je bezplatný. Je vhodná pro děti i  seniory a lze ji hrát v jakémkoliv ročním
období. Začátek a konec hledačky je v Městském muzeu.“

Sport

Na facebooku města jsme si 15. ledna přečetli  pod titulkem  Vzhůru do bílé stopy
zprávu a poděkování - technické služby připravily pro zájemce 27 km běžeckých tratí.
Začátek  jsme  našli  v  Udánkách  u  rybníka,  na  facebooku  nechyběl  popis  trasy  v
přiložené mapě.  
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Informace  zpracovaná  mluvčím  města  uvedená  na  webu  města  nás  nepotěšila.
Vkládám  v  plném  znění:  “Vzhledem  k  aktuálním  vládním  opatřením  a  prognóze
epidemiologické  situace  v  ČR  byl  pro  letošní  rok  přerušen  provoz  zimního
stadionu.  Mimo provoz  zůstává  i  bazén  v  rámci  II.  ZŠ  Palackého.  Pro  případ
uvolnění vládních opatření zůstává připravena pouze nafukovací tenisová hala. Bazén
při  II.  ZŠ  Palackého  je  vzhledem k  okolnostem  vypuštěný  již  od  podzimu  2020.”
Místostarostka  upřesnila,  že  s  udržováním  ledové  plochy  v  Rehau  aréně  město
vyčkávalo do poslední chvíle s cílem umožnit veřejnosti  bruslení alespoň začátkem
roku  2021.  Epidemiologická  situace  to  však  neumožnila,  proto   po  konzultaci  s
vedením TJ Slovan i s ohledem na ekonomicky nákladnou údržbu zimního stadionu
bylo rozhodnuto ledovou plochu rozpustit. 

Leden letem světem

Počasí prvního lednového dne bylo na pohled krásné – potěšila nás příroda zkrášlená
silnou jinovatkou. Foto: S. Zemánek, jinovatka ve městě 01.01.2021, pohled na Kalvárii
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V dalších dnech byly teploty kolem nuly, 5. ledna sníh s deštěm. Až 06.01. opravdu
sněžilo, chvilku kolem poledne. Sníh ve větším množství potěšil děti 07.01., byl ale
mokrý, teploty se pohybovaly kolem nuly. V dalších dnech sněhu nepřibylo, ale ani
neroztál. Sněžilo odpoledne 12.01. a ještě víc 13.01. Ve druhé dekádě sníh vydržel,
občas přibylo. A chladno bylo i koncem měsíce, silně sněžilo přes den 29.01., sníh byl
mokrý a těžký,  výrazně se ochladilo 31.01. 

V týdnu do 12.01.  technické služby zahájily likvidaci vánoční výzdoby, všimli jsme si
toho například  12. a 13. ledna na ulici Cihlářově. 13. ledna byl vánoční stromek stále
na náměstí, ale bez slaměného betlému. Už po vánocích  se Ježíšek odstěhoval do
náruče Marie a jesličky zůstaly prázdné.

Pobočka pošty na náměstí T. G. Masaryka byla v sobotu 16. ledna uzavřena.
 
V  neděli  3.  ledna  došlo  v  Moravské  Třebové  v  Cihlářově  ulici  k  vloupání  do
starožitnictví, stalo se tak  v neděli mezi šestou a půl sedmou hodinou večerní.  Co
všechno si zloději z prodejny odnesli a jak velká škoda majiteli vznikla, policie odmítla
uvést.   

Už v lednu jsme opakovaně četli o tom, že souběžně s výstavbou nové nemocnice v
Moravské  Třebové  začne  na  jaře  také  rekonstrukce  Svitavské  ulice.  Kromě  nové
vozovky  dojde  k  obnově  zeleně,  opravě  kanalizace,  vodovodu  a  dalším úpravám.
Právě obnova zeleně, to jest již v lednu avizované kácení lipové aleje, se jevila jako
velký problém. Ozývaly se kritické hlasy i vysvětlení ze strany města. Mnozí jsme si
ale  pamatovali  opakované  problémy  s  lipami  –  pády  starých  vzrostlých  stromů.
Realizace kácení byla v lednu ještě budoucností. 
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Únor 2021

Koronavirus

Koronavirus byl problémem i v únoru. Ve čtvrtek 11.02.2021 v poslanecké sněmovně
prodloužení nouzového stavu neprošlo o šest hlasů. Následně vláda (částečně také
pod tlakem resp. na žádost hejtmanů)  rozhodla o  vyhlášení nouzového stavu s
platností od 15. února 2021 na dobu 14 dnů. Dodržovali jsme nezbytná opatření a
ulehčovali si více či méně vtipnými obrázky v e-mailu nebo telefonu...

z únorového e-mailu (moje osobní vzpoura vypadala tak, že jsem po více než půl
roce neodolala a navštívila při  pobytu v Brně přátele v jejich bytě – s pocitem, že
dělám zakázanou věc...):

20



Kronika města Moravská Třebová 2021

Vláda tedy kvůli  epidemii  nemoci covid-19 vyhlásila na základě žádosti  hejtmanů v
České republice na 14 dní nouzový stav. Nový nouzový stav nahradil původní, který
musel skončit, protože jeho prodloužení neschválila Sněmovna. Premiér Andrej Babiš
(ANO) uvedl, že podle analýzy kabinetu je takový postup v souladu s ústavou. Podle
některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však vláda ústavu a
Sněmovnu  obešla.  Také  někteří  ústavní  experti   upozornili,  že  vyhlášení  nového
nouzového stavu, který by navazoval na nouzový stav neprodloužený Sněmovnou, je
protiústavní, a to bez ohledu na žádost hejtmanů. 

A vláda v pátek 19.02. přitvrdila. Určila, že na některá místa bude možné chodit jen v
respirátoru, nanoroušce nebo ve dvou chirurgických rouškách. Skončily doma ušité
látkové  roušky (podrobněji  o  nich  v  kronice  2020),  které  se  staly  jedním  z
nejvýraznějších symbolů první vlny koronaviru.  V závěru února 2021 už nestačily tyto
roušky na místech, kde byla pravděpodobná vysoká kumulace lidí,  šlo například o
nemocnice, hromadnou dopravu nebo obchody.

V  závěru  února  vláda  jednala  o  dalším  zpřísnění  opatření. Odůvodnila  své
rozhodnutí tím, že Česko je údajně nejhorší v Evropě a třetí nejhorší na světě. Česko
na tom bylo v rámci Evropské unie podle počtu případů covidu-19 na milion obyvatel
nejhůř, z celého světa  měla horší výsledky   jen Andorra a Černá Hora. V celkovém
počtu zemřelých byla Česká republika v EU na druhém místě a v celém světě třetí. V
Česku zemřelo v souvislosti s covidem-19 téměř 1840 lidí na milion obyvatel, hůře  na
tom byly celosvětově jen Belgie a San Marino.

Nově tedy respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické
obličejové roušky byly povinné od čtvrtka 25.02.:

 v prodejnách
 v provozovnách služeb 
 ve zdravotnických zařízeních,  a  to  na  pracovištích,  ve  kterých se  poskytuje

ambulantní péče 
 v zařízeních sociálních služeb,  kterými  jsou týdenní  stacionáře,  domovy pro

osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem,  zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě

 na mezinárodních letištích
 v prostředcích veřejné dopravy
 na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z

jedné domácnosti

Povinnost se nevztahovala na děti od 2 do 15 let, ty ale musely na těchto místech
nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesměly tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

Minimálně chirurgická rouška byla povinná od března ve všech vnitřních prostorech
staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), na všech ostatních
veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva
metry, pokud se nejednalo výlučně o členy domácnosti. Výjimku měly například děti do
dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.
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Česko se kvůli neúspěšnému boji s pandemií covidu-19 stalo malým ostrůvkem zkázy
a beznaděje, kde počty nakažených i obětí rostou do závratných výšin, napsala ve své
analýze situace v Česku stanice CNN (seznamzpravy.cz, 28.02.2021). V únoru jsme
vnímali složitou situaci, např.  19.02. ve zprávách upozornili, že je třetí den po sobě
nad 10.000 pozitivních,  nejvíc problematická lokalita byla v Sokolově.

A Roman Prymula, premiérův poradce pro otázky pandemie a očkování, přezdívaný
Mr. Lockdown, si zašel na fotbalové utkání Slavia – Leicester.  Čtvrtek 18. února  byl
dnem, kdy se Roman Prymula, potenciální hlavní český bojovník proti pandemii, již
podruhé  veřejně  znemožnil. Po  účasti  na  společenské  akci,  která  ho  stála  křeslo
ministra zdravotnictví, se  vydal na fotbalové utkání Slavia – Leicester City, a to jen pár
hodin  poté,  co  se  veřejně  vyjádřil,  že  podporuje  co  nejtvrdší  lockdown,  tedy
nejpřísnější  omezení  pohybu  osob.  To  aby  vysoká  čísla  šíření  covidu-19  konečně
klesla.  Kombinace  výroku  o  lockdownu  s  vlastní  cestou  na  fotbal  vytvořila  natolik
výbušnou směs,  že  premiér  Andrej  Babiš  svému poradci vytkl  nedostatek  sociální
inteligence a ukončil s ním  spolupráci.

V Moravské Třebové od února byly dostupné antigenní testy

Zájemci o antigenní test na covid-19 mohli navštívit ordinaci MUDr. Kluga (ve dnech
pondělí,  středa,  pátek  7:00-14:00  hodin  a  úterý,  čtvrtek  11:00-18:00  hodin).  Po
testování bylo možné vystavit potvrzení o jeho výsledku. Přeshraniční pracovníci toto
potvrzení dostali i v anglickém jazyce.

Jistě možnost testování ocenili mnozí z nás, např. doporučené testování v Jevíčku či
Svitavách mohlo komplikovat návštěvy v domově důchodců i jiné aktivity. Testování v
místě bydliště využili i lidé se zdravotními komplikacemi, kteří si diagnózou nebyli jistí
– dříve opodstatněně mnozí váhali, zda požádat např. zdravé příbuzné o odvoz na
vzdálené testovací místo . 

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Pardubického kraje byl od 9. února
2021 až do odvolání uzavřen provoz MŠ Jiráskova vč. odloučeného pracoviště MŠ
Tyršova.  Důvodem  byl  výskyt  onemocnění  covid-19  u  pedagogických  pracovníků.
Rodiče dětí byli informováni prostřednictvím zástupců školky. 
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Události ve městě

Online masopust

Na masopust s plánovaným průvodem jsme se těšili a pracovníci kulturních služeb i
charity  přiložili  ruku k  dílu  a  věnovali  přípravě hodně času.  Ale  omezení  vyvolaná
koronavirem, tedy hlavně nemožnost scházet se společně a veselit, konání masopustu
znemožnila. Alespoň klasického masopustu.

V  roce  2021  byl  proto  poprvé  online  masopust  a  připravené  masky  se  alespoň
vyfotografovaly na zámku. Mohli jsme si prohlédnout  videoklip na webových stránkách
kulturních služeb (tamtéž foto viz výše).

Rozkvetlé město

Zástupci Českého zahrádkářského svazu ZO v Moravské Třebové ve spolupráci se
Zdravým městem a MA21 Moravská Třebová vyhodnotili  tradiční  soutěž o nejlepší
květinovou  výzdobu  ve  městě.  Vzhledem  k  preventivním  opatřením  byly odměny
výhercům  předány  bez  slavnostního  ceremoniálu.  Organizátoři  rezignovali  na
podzimní  vyhlášení  cen,  koronavirové  onemocnění  znemožnilo  tradiční  setkání  při
příležitosti výstavy ovoce a zeleniny. Marné bylo očekávání lepších dnů a možnosti
sejít se. 
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Barbora Dudíková, koordinátorka Zdravého města a MA21, na webu města uvedla:

„V roce 2020 bylo do soutěže zapojeno celkem 1338 soutěžících. Organizátoři pořídili
238 fotografií květinových výzdob z Moravské Třebové, Boršova, Udánek a Sušic, jež
jsou viditelné přímo z ulice. Komise tyto fotografie vyhodnotila a do ankety v Mobilním
rozhlasu  postoupilo  25  květinových  výzdob  oken,  balkonů,  teras  a  předzahrádek
rodinných  a  bytových  domů  a  6  květinových  výzdob  ve  firmách  a  provozovnách.
Hlasování proběhlo v říjnu 2020.

Vyhrálo  deset  nejkrásnějších  rozkvetlých  oken,  balkonů,  teras  a  předzahrádek
rodinných a bytových domů. Mezi výherce patří:  manželé Šmídovi,  manželé Černí,
Vladimíra  Riemerová,  Danuše  Křupková,  Pavla  Faršolasová,  manželé  Pliskovi,
manželé Mikšákovi, manželé Ondráčkovi, manželé Pavlíkovi a manželé Zapletalovi.
Majitelům věnuje Zdravé město Moravská Třebová hodnotné ceny.

Čestné  uznání  patří  restauraci  PIZZA  caffé  za  pěkně  vyzdobené  posezení  před
restaurací. Děkuji všem, kteří jakkoli přiložili  ruku k dílu pro zdárný průběh soutěže
Rozkvetlé  město.  Velké  díky  patří  především  Zdeňku  Kadlecovi,  který  soutěži
Rozkvetlé město věnoval nezištně velkou část svého volného času. Děkujeme všem,
kteří díky rozkvetlým oknům a předzahrádkám zdobí naše město.“

Zásadní omezení návštěv v domově důchodců

Začátkem  února  jsme  na  webu  města  četli,  že  Sociální  služby  města  Moravská
Třebová  zásadně  nedoporučují  provádění  návštěv  klientů  domova  pro  seniory  a
domova  se  zvláštním  režimem.   Důvodem  uvedeného  doporučení  byl  výskyt
onemocnění COVID-19.  Přitom navštívit seniora nebylo snadné už delší dobu před
tímto doporučením.  Byl nutný test na covid ne starší 48 hodin a objednání předem.
Doporučeným místem testování až do února bylo Jevíčko (v našem městě v únoru
nebylo možné získat test) – tedy značně se komplikovaly dříve běžné návštěvy. 

A už  8.  února  jsme  četli  tamtéž,  že  Sociální  služby  vyhlásily  z  důvodu   výskytu
chřipkového onemocnění covid-19  s platností od 9. února 2021 úplný zákaz návštěv
klientů domova pro seniory a domova se zvláštním režimem. S příslibem, že se jedná
o ochranné preventivní opatření, které bude ukončeno po zlepšení situace.

Moravská Třebová otevřeným městem

Z webu města  22.  února 2021 cituji:  Moravská Třebová se oficiálně stala  členem
spolku Otevřená města, z. s., jehož cílem je podporovat otevřené fungování místních
samospráv. Tím se rozumí například pravidelné a přehledné zveřejňování informací,
vstřícný  přístup  k  občanům  a  zprůhlednění  veřejných  zakázek.  Členství  mezi
Otevřenými  městy  přináší  také  možnosti  čerpání  účelových  evropských  dotací  a
kontakt s odborníky z vysokých škol a neziskových organizací. „Členové spolku se
také mohou zapojit  do  projektu  CityVizor  -  rozklikávací  rozpočet,  který  uživatelsky
přívětivou  formou  vizualizuje  informace  o  hospodaření  obce  a  to  až  na  úroveň
jednotlivých faktur,“ vysvětluje místostarostka Daniela Maixnerová.
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Městský úřad v únoru

Úřední  hodiny městského  úřadu byly  také  v  únoru  2021  omezeny  na  pondělní
dopoledne a odpoledne ve středu, přednost měl stále kontakt vzdáleným přístupem
případně po dohodě.

Sběrný box pro daňová podání

Po dohodě s finančním úřadem  byl  v  budově městského úřadu v Olomoucké ulici
umístěn  sběrný  box  pro  bezkontaktní  odevzdávání  daňových  podání  (žádost  o
kompenzační bonus, daňové přiznání aj.). 

Sběrný box byl k dispozici v úřední dny pondělí dopoledne a ve středu odpoledne a
tamtéž byly k dispozici na požádání a v omezeném množství také formuláře finančního
úřadu.

 

Ze zasedání rady města

V měsíci únoru se radní sešli dvakrát – nad rámec plánovaných jednání 8. února, kdy
jednali o nezbytných záležitostech výběrových řízení ve věci rekonstrukce odborných
učeben  ZŠ  Palackého  a  ZŠ  Kostelní.  Plánované  zasedání  rady  s  obvyklým
programem se  uskutečnilo  22.02.2021.  Zaujalo  mne,  že  rada  mimo  jiné  zmocnila
starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok 1991 a
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.  Retrospektivní zápisy do kroniky tedy
úspěšně pokračovaly díky dr. Jiřímu Šmeralovi i po úmrtí dr. Fr. Matouška.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města jednalo v pondělí 8. února v zasedací místnosti městského úřadu
v ul. Olomoucká. I v únoru bylo nezbytné v  průběhu zasedání dodržovat  preventivní
opatření (tj.  odstupy  nejméně 2 metry mezi jednotlivými osobami z řad veřejnosti,
použití ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou při vstupu). 

Zastupitelé mimo jiné  schválili  souhrnnou rozpočtovou úpravu  rozpočtu,  vyhlášku
města  o  školských  obvodech  základních  škol  v  Moravské  Třebové,  prodeje
pozemků… Byla podána žádost o dotaci z prostředků programu SFDI „Cyklostezky,
cyklopruhy“ na akci "Stezka pro chodce a cyklisty - Moravská Třebová - Útěchov - II. a
III. etapa".
 

Kultura

Knihovna s  radostí  znovu  otevřela  výdejní  okénko.  Otvírací  doba  okénka  byla s
výjimkou sobot stejná jako vždycky,  od pondělí do čtvrtka v čase od 8:30 do 17:00
hodin.  Platila  dvě omezení:  bylo  třeba mít  ochranu dýchacích cest  (doporučen byl
respirátor  FFP2)  a  půjčit  si  bylo možné pouze  předem objednané knihy,  časopisy
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apod.  Ty  bylo  možné objednávat  telefonicky  nebo  prostřednictvím  formuláře na
internetových  stránkách  knihovny.  Třetí  možností  byla  klasická  rezervace  přes
čtenářské  konto,  zpoplatněná  obvyklou  pětikorunou.  I  v  únoru trvala  skautská
roznáška.  

V únoru jsme z důvodu onemocnění covid-19 a souvisejících opatření nemohli vidět
nebo slyšet  přednášku Věry Šourkové svatební zvyky našich předků, cestovatelskou
přednášku  Jiřího  Kolbaby,  divadelní  představení  pro  děti  a  dospělé  Bajaja…  Ani
masopustní  průvod se  nemohl  uskutečnit.  I  nadále  jsme se jen  těšili  na  společná
setkání. 

Únor letem světem

První únorový den bylo  počasí mrazivé, byl  krásný zimní den, několik stupňů pod
nulou.  3. února se skokově oteplilo, bylo zataženo a drobně pršelo a obdobné počasí
vydrželo několik dní. Výrazně se ochladilo 8. února a také nasněžilo. V polovině února
byla na pohled krásná zima, se sněhem nebo jinovatkou. Oteplilo se 18. února a další
dny bylo pocitově chladné jaro, jen se zbytky sněhu. 24. února byly na zahrádkách
talovíny v plném květu a ukazovaly se hlavičky sněženek.

Z dotazů na webu města vybírám ten, který ve městě začátkem roku zazníval často i
neformálně a to z důvodu zrušení hromadné dopravy ve městě: „Kdy bude znovu v
provozu MHD? Ptám se za velkou většinu obyvatel. Děkuji za odpověď.“
Mluvčí města naformuloval odpověď: „Dobrý den, během prvního čtvrtletí roku 2021
připravujeme zahájení  provozu  Senior  taxi.  Nová  služba  nahradí  dosavadní  MHD,
která se v průběhu času ukázala jako neefektivní, málo využívaný a vysoce nákladný
způsob přepravy cestujících. Provoz MHD byl ukončen k 12. 12. 2020.“

Posluchači  Moravskotřebovské  univerzity  třetího  věku prostřednictvím  lektora
PhDr. J. Prudkého v r. 2019 využili nabídku NASA poslat své jméno společně s dalšími
jmény  pozemšťanů  z  celého  světa  až  na  povrch  Marsu  na  palubě  americké
průzkumné sondy InSight a úspěšně zaregistrovali svoji virtuální letenku..

Dne  18.  února 2021 speciální  sonda NASA přistála  na planetě Mars i  s  letenkou
MTU3V  (Moravskotřebovská  univerzita  3.věku). S  nadsázkou  lze  říci,  že  zatím
nejvzdálenějšího  cíle  dosáhlo  z  Moravské  Třebové  z  10  000.  města  130  seniorů,
posluchačů MTU3V.
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Březen 2021

Koronavirus 

V poledne 22.  března v České republice zvonily  zvony a houkaly sanitky k  uctění
památky  zesnulých  na  covid,  22.03.2021  uplynul  rok  od  prvního  úmrtí  na  toto
onemocnění.  (Zemřel 95 letý muž, který se léčil  v Praze na Bulovce. Tenkrát jsme
ještě chtěli  věřit,  že v ohrožení jsou jen staří a hlavně velmi staří a nemocní lidé.)
Česko tak vzdalo hold obětem pandemie. Za rok zemřelo (uvádí se na covid nebo s
covidem) 24 810 lidí.

                
                
Foto: Blesk, 25 tisíc křížů za 25 tisíc životů

Na Staroměstském  náměstí  oběti  pandemie  připomenulo  25  tisíc  bílých  křížů
namalovaných na dlažbě, které se tam objevily přes noc. Za akcí stál spolek Milion
chvilek pro demokracii. Obdobné kříže jsem viděla také v Brně v centru u morového
sloupu a je  tedy předpoklad,  že  byly  oběti  coronaviru  připomenuty  i  v  řadě jiných
měst...   
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Zpřísnění opatření od 1. března (zdroj: https://www.novinky.cz/)

 Roušky a respirátory:

 Od 1.  března  platí  povinnost  nosit  všude  na  zastavěném území  obce  chirurgickou  roušku,
výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě

 Ochrana dýchacích cest bude povinná i na pracovišti, výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti
sami

 Na místech, kde je větší koncentrace lidí, bude povinný respirátor; platit to bude například v
prodejnách, provozovnách a dopravě

 Školy, školky, dětské skupiny

 Od  pondělí  1.  března  se  zavřou  školy,  školky  i  dětské  skupiny,  a  to  s  výjimkou  těch  při
zdravotnických zařízeních; zavřená budou také zařízení pro menší děti, než jsou ve školkách, dříve
známých jako jesle

 Obchody a služby

 Výjimky pro obchody a služby budou zredukovány zhruba na polovinu

 Otevřené zůstanou prodejny s potravinami, drogerie, lékárny, obchody s krmivem, optiky či malé
prodejny novin a tabáku

 Dále budou v provozu například taxislužby, myčky bez obsluhy, pohřební služby či pokladny
jízdenek; otevřené budou ještě provozovny, kde si mohou lidé vyzvednout předem objednané zboží

 Lidé se od pondělí naopak nedostanou do papírnictví, prodejen s dětským textilem a obuví nebo
obchodů se zbraněmi a střelivem

 U  stravovacích  provozů  se  režim  nezmění,  nadále  budou  moci  občerstvení  prodávat  přes
výdejní okénka, ta mohou být otevřená do 21. hodiny

 Omezení pohybu v rámci okresu a v Praze:

 Opustit bydliště za jiným účelem, například na vycházku či si zaběhat, bude možné přes
den  od  5:00  do  21:00,  a  to  pouze  po  území  obce,  nikoli  okresu  (viz  také  vtip  na  konci
"koronavirového" textu)

 Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště

 Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti

 Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud
nejde  o  zajištění  jejich  nezbytných  potřeb,  o  zabezpečení  jejich  nutné  péče  nebo  jejich  doprovod
například k lékaři nebo na úřad

 Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad

 Omezení pohybu mezi okresy:

 Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány

 Při cestách mimo okres s trvalým bydlištěm do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele,
které lze vystavit i na určité období; v potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo
pobytu zaměstnance, alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud
je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu

 Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné
prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty; stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá
do povolených výjimek; dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od
lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.)
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 Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné, nakupovat lze pouze v rámci okresu; na nákupy se
může cestovat pouze v nezbytném počtu osob

 Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého
pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení; pak se bude považovat
za jeho bydliště; je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti
tohoto  opatření;  vláda  doporučuje  takový  pobyt  dokládat  listem  vlastnictví  nebo  jiným  vhodným
způsobem

 Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí
po dobu tří týdnů pobývat; to platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu

 Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka
ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti; doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o
střídavé péči

 Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat
čestným prohlášením 

 Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okresu, je to možné, ale
mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření; kontakt dětí a prarodičů (riziková
skupina) se nedoporučuje

 Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce; není tedy možné uskutečnit výlet v rámci
celého okresu

Byla to zvláštní doba. Zejména na  omezení cestování mimo okres jsme si museli
zvykat.  Kontroly  na  cestách  byly  poměrně  časté.  Sama  jsem  zažila  kontrolu  za
Letovicemi na cestě z Brna do Moravské Třebové, vracela jsem se s maminkou (věk
92+) z místa jejího trvalého pobytu v Brně (tam měla nejen byt,  ale také všechny
lékaře a mimo jiné třeba i jarní věci… občasná návštěva v Brně byla tedy nezbytná).
Pět mužů v uniformě obstoupilo auto a rozhodně nestačilo prosté sdělení, že jedeme s
maminkou do místa mého trvalého pobytu. Pánové (policie posílená vojáky) si pečlivě
prohlédli  vyplněný  formulář  pro  opuštění  okresu,  který  bylo  možné  si  stáhnout  na
webových stránkách ministerstva vnitra,  pohlédli  na posádku automobilu a až poté
jsme mohli pokračovat. Byli usměvaví a slušní, ale bylo to zastavení, které k běžnému
životu v míru a pohodě nepatří. 

Pro  úplnost  poznamenávám,  že  poučení  cestovatelé  volili  cestu  např.  vlakem  a
obvykle problémy s opuštěním okresu neměli.

V březnu zahájili očkování proti covidu praktičtí lékaři. Dostali možnost registrovat
k   očkování spádové pacienty, v informačním systému viděli, kdo už vakcínu dostal
nebo koho mohou oslovit. Ale reálně v březnu 2021 v Moravské Třebové to bylo tak,
že praktická lékařka požádala pacienta „v kondici“, aby pokud možno zvolil očkování
ve  Svitavách  a  umožnil  tak  vakcinaci  v  domácím  prostředí  velmi  starým  nebo
oslabeným, vakcín bylo málo a začátky očkování u praktiků byly složité. 

Stav onemocnění v Moravské Třebové ilustruje tabulka v části příloha kroniky – kniha.
Také proto mne zaujala zpráva v pardubickém rozhlase 30. března: „virtuální sestra
Ema pomáhá praktikům při covid očkování, hlídá kdo se registroval, termíny apod.“,
brala jsem to jako zřetelnou snahu řešit problémy související s covidem. 
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Na zákaz vycházení od 21 hodin (viz text výše) reagovala i lidová tvořivost e-maily,
např.: 
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Události ve městě

Jaro

V březnu jsme vyhlíželi  jaro. Netušili  jsme, že nás čeká nebývale chladný březen i
duben. Kdo v Moravské Třebové čekal na jaro, těšil se také na labutě. Obvykle sídlily
na  retenční  nádrži  směrem  k  Boršovu.  V  roce  2021  jsme  se  mohli  potěšit  také
pohledem na labutě na Knížecí louce, vybraly si  jednu z tůní. Na fotografii  ze dne
10.03.2021 je vidět ještě zbytky ledu. A je to amatérská fotografie – při snaze o lepší
záběr dal „labuťák“ jasně najevo, že si nás ve své blízkosti nepřeje a my jsme se klidili
rychlým krokem, byť bez kvalitnějšího obrázku. (Foto: S. Zemánek)
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Velikonoce ve městě – společná příprava na jarní svátky

Byli jsme vyzváni už koncem března (byť „zelený čtvrtek“ připadl až na první dubnový
den) k součinnosti – zkusme tvořit velikonoce společně. Byl to dobrý nápad, vždyť nás
čekaly už druhé velikonoce bez obvyklého setkávání, po roce opět „koronavirové“. A
tak byly na náměstí a na nádvoří zámku připraveny břízky a větve, které mohl každý
ozdobit vyfouknutým malovaným vejcem upevněným na stuze, nebo jakoukoliv jinou
dekorací.  Na  zámeckém  nádvoří  bylo  také   možné  kraslice  či  zvířátka  na  špejli
zapíchnout do obilím osetých kádí. A iniciativa se setkala s pochopením.  Přicházeli
jsme hlavně s dětmi nebo vnoučaty a přidávali velikonoční výzdobu. Na zámku jsme
se mohli také  těšit pohledem na krásně zdobené perníčky a zaujalo mne také obří
vyfouknuté vajíčko – pštrosí.

Na Knížecí louce bylo  možné po skončení Velikonoc zasadit pomlázku. 

Singletracky v březnu

Výstavba singletracků pod rozhlednou Pastýřka v Moravské Třebové pokračovala i v
březnu. Trasa singletracků byla naplánovaná tak, že nově povede i v areálu Knížecí
louky,  kde  se  napojí  na  komunikaci  u  parkoviště  pod  zámkem.  V  březnu  došlo  k
sejmutí  zeminy  a  zazněl  příslib,  že  už  v  roce  2021  budou  nové  singletracky  pod
Pastýřkou a pumptrack na Knížecí louce. 

Výstavba 13 kilometrů singletracků, stezek pro horská kola, by měla stát osm milionů
korun, výstavba zábavné cvičné dráhy pro horská kola neboli pumptracku o délce 255
metrů 1,4 milionu korun. Výstavbu z 90 procent podporoval dotační program Interreg
V-A Česká republika – Polsko. Jednalo se o mezinárodní projekt Na hranici na hraně,
ve kterém bylo město Moravská Třebová nositelem projektu a hlavním garantem. 

Kácení ve městě

bylo tématem měsíce března. Mediálně poměrně dobře bylo pojato kácení stromů na
ul.  Svitavské, jinými slovy – občané byli  informováni předem. Některé pařezy pak
jasně dokazovaly, že zásah byl potřebný. Včas jsme se dozvěděli na webu města, že
„...Stávající  lipová  alej  je  na  hranici  své  životnosti.  Vzhledem k  infekci  kosterních
větvení,  infekci  kmenů,  defektnímu větvení  a  poškození  kořenového systému nám
nezbývá  než  přikročit   k  pokácení  celkem  15  vzrostlých  stromů  v  úseku  od
evangelického  kostela  po  křižovatku  s  ulicí  Dr.  Janského  poblíž  prodejny  Penny.
Termíny kácení sobota 13. března  sobota 20. března…“  V souvislosti s rizikovým
kácením stromů došlo v sobotu 20. března od 7:00 do 18:00 hodin k úplné uzavírce
komunikace a omezení pohybu na chodníku v ulici  Svitavská v úseku mezi ulicemi
Školní a J. K. Tyla. 

Kácelo se i na sídlišti, zaujala mne odpověď pracovníka odboru životního prostředí na
dotaz, předmětem kterého bylo pokácení vzrostlých bříz tamtéž:  „…důvodem kácení
bylo  dynamické  prosychání  a  celkově  špatný  zdravotní  stav  stromů.  Toto  se
projevovalo  v  některých  případech  neolistěním  koruny,  v  jiném  případě  dřívějším
shozem  listů  nebo  odlamováním  suchých  větví.  Na  několika  místech  byly  patrny
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růstové defekty, převážně tlakové vidlice, u některých byl také bakteriální výtok ať už u
paty  kmene  nebo  i  po  celém kmeni.  Stromy  byly  také  již  staré  a  tohle  postupné
chřadnutí je typické pro břízy. Jelikož se ořezy a prořezy u bříz nedoporučují,  bylo
rozhodnuto  o  smýcení  hlavně  z  důvodu  bezpečnosti.  O  kácení  také  požádali
obyvatelé sousedního bytového domu. Pařezy by měly být vyfrézovány a za vykácené
břízy byla do místa uložena náhradní výsadba v počtu 6 ks jeřábů.“   

21.  března  jsem si  všimla vykopaných růží na Svitavské – bylo  mi  z toho trochu
smutno, ale rozhodně už bylo na čase, růže byly letité a bylo to vidět…

Na okraji města, v místě na Křížovém vrchu u Plačící Anny se taky kácelo.  Na webu
města v části dotazy a odpovědi jsme se dočetli, že i tam jsou vykácené stromy i keře
a okolí je rozježděné těžkou technikou, nechyběl povzdech, že se kácí všude. Jednatel
technických služeb odpověděl, že: "...jako všechno ostatní, tak bohužel i stromy mají
svoji životnost.  Pokud dochází ke kácení stromů, tak se za každý pokácený strom v
rámci  náhradní  výsadby  vysazuje  nová  zeleň  na  jiném  místě  ve  městě.  V  ulici
Svitavská dochází   k  postupné obnově stromořadí...  Do některých míst  technika v
rámci  údržby  veřejného  prostoru  zajíždět  musí,  což  se  týká  i  Křížového  vrchu.
Vyježděné  koleje  od  techniky  jsou  ve  vlhkém období  s  podmáčenou  půdou  zcela
normální a následně samozřejmě dojde k úpravě terénu..."

Celorepubliková událost

Událostí jara 2021  bylo bezpochyby  sčítání lidu. Zejména proto, že šlo o  online
sčítání. Představeno bylo jako zatím nejmodernější sčítání lidu v naší historii, neboť
bylo  připraveno  poprvé  tak,  že  maximum sčítaných  vyplní  připravený  elektronický
formulář a listinné formuláře následně vyplní pouze ti,  kteří možnost sečíst se přes
internet nevyužijí.   Již při  minulém sčítání bylo možné odevzdat vyplněný formulář
elektronicky, ale až v roce 2021 bylo sčítání  primárně připravováno jako online.

Začátek ale nebyl snadný. Sčítání bylo zahájeno o půlnoci na 27. března a systém se
stal dočasně nefunkčním od rána (8.15 hod) téhož dne. Některým lidem systém tedy
ráno hlásil, že je služba dočasně nedostupná a nelze vyplnit online formulář. Podle
ČSÚ za to mohl enormní zájem, který vedl k přetížení systému. Český statistický úřad
proto  pozastavil  elektronické  sčítání  lidu.  Byl  vyloučen  kybernetický  útok  a  údajně
pravděpodobnou  příčinou  byla  závada  v  modulu  vyplnění  adres.  Závada  byla
odstraněna téhož dne. Systém jsme vnímali jako intuitivní, pracovalo se s ním dobře.
Ve svém okolí jsem zaznamenala zájem o novou formu sčítání a to často i s pomocí
známých, kteří si lépe rozuměli s počítačem.

Městský úřad v březnu

Vzhledem  k  výskytu  onemocnění  covid-19  a  nařízené  karantény  omezil  dočasně
provoz odbor dopravy  městského úřadu – nebylo  možné zajistit v plném rozsahu jím
poskytované  služby.  Informace  byla  zveřejněna  na  webu  města  i  s  žádostí,  aby
občané   navštěvovali  úředníky  pouze  v  nezbytných  případech  a  vyřízení  méně
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důležitých požadavků odložili na později.  Přitom ale platilo, že byl zajištěn chod běžné
agendy, zejména na registru řidičů  však bylo nutné počítat s delší dobou odbavení. 

Ze zasedání rady města

Radní města se sešli v měsíci březnu  čtyřikrát (08.03., 15.03., 21.03. a 29.03.), aby
projednali  zejména  záležitosti  majetku  města  tj.  např.  prodeje,  pachty,  nájmy…  a
veřejných zakázek. 21. března radní také doporučili zastupitelstvu udělit Cenu města
za  rok  2020  paní  Ireně  Kuncové.  Téhož  dne  rada  jmenovala  Ing.  Mgr.  Danu
Buriánkovou  vedoucí  odboru  finančního  Městského  úřadu  Moravská  Třebová  s
účinností ke dni 01.04.2021. Na úřad se tak vrátila osvědčená vedoucí pracovnice,
která krátkodobě změnila zaměstnavatele, ale vrátila se na úřad, kde byla řadu let
kladně hodnocena a její návrat byl vítán. 29. března se rada zabývala také návrhy
ředitelky kulturních služeb. Byl schválen dodatek smlouvy o financování mikroprojektu
s  názvem  "Nová  expozice  ve  věži  zámku"  a  bylo  vyhlášeno  zadávací  řízení  na
veřejnou  zakázku  „Výměna  klimatizačních  jednotek  v  budově  muzea  v  Moravské
Třebové“  (touto problematikou se rada zabývala opakovaně,  nutno zdůraznit,  že o
zkvalitnění klimatizace se dlouho jen mluvilo a těšili jsme se na kvalitativní změnu).

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé se sešli v březnu dvakrát.  Zastupitelstvo se konalo v zasedací místnosti
městského úřadu v ul. Olomoucké v pondělí 1. března  a 29. března 2021 od 16:00
hodin.  V  průběhu zasedání  bylo  nutné dodržovat  již  obvyklá   preventivní  opatření
(rozestupy, roušky/respirátory, desinfekce rukou).
 
Zásadním bodem  jednání 1. března   bylo schválení  poskytnutí návratné finanční
výpomoci  ve  výši  2.000.000  Kč  příspěvkové  organizaci  Sociální  služby  města
Moravská Třebová na zajištění části provozních nákladů organizace.  Schválena byla
také   obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o školských obvodech základních škol v
Moravské Třebové. 

Na jednání 29. března byl mimo jiné schválen rozpočet města v následující podobě:

Celkové rozpočtové zdroje 302.500,00 tis. Kč 
(Daňové  příjmy  144.490,00  tis.  Kč,  nedaňové  příjmy  27.340,00tis.  Kč,  kapitálové
příjmy 7.500,00tis. Kč, přijaté dotace /neinvestiční a investiční transfery/ 86.470,00 tis.
Kč 
Rozpočtové  příjmy  CELKEM  265  800,00  tis.  Kč,  změna  stavu  prostředků  na
bankovních  účtech  /zapojení  zůstatku  finančních  prostředků  na  běžných  účtech  a
účelových fondech/ 36.700,00 tis. Kč)

Celkové rozpočtové potřeby 302 500,00 tis. Kč  
(Běžné provozní výdaje 223.595,00 tis. Kč,  kapitálové investiční výdaje 70.995,00 tis.
Kč 
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Rozpočtové  výdaje  CELKEM  294  590,00  tis.  Kč,  uhrazené  splátky  dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 7.910,00 tis. Kč) 

Zastupitelstvo  města  udělilo  cenu města  za  rok  2020  paní  Ireně  Kuncové.  Cituji
odůvodnění tak, jak je měli k dispozici zastupitelé města v důvodové zprávě:  Komisi
pro udělování Ceny města Moravská Třebová byly v letošním roce doručeny nominace
tří osobností – MVDr. Ivo Švec, Irena Kuncová, Pavel Machálek. Na svém jednání dne
9. 3. 2021 komise projednala všechny nominace a navrhla radě města, aby doporučila
zastupitelstvu města udělit Cenu města za rok 2020 paní Ireně Kuncové. Rada města
na svém jednání dne 15. 3. 2021 projednala návrhy laureátů na Cenu města za rok
2020 a doporučila  ke schválení  volbu paní  Ireny Kuncové.  Irena Kuncová byla na
ocenění  navržena  za  zachování  hřebečské  kultury  v  Moravské  Třebové.  Je
iniciátorkou Společnosti česko-německého porozumění Waltera Hansela z. s. (1994) a
iniciátorkou  a  vedoucí  Sdružení  Němců  -  Regionální  skupina  Hřebečsko  z.  s.  V
nominaci  mimo  jiné  stojí:  "Značnou  část  svého  života  zasvětila  shromažďování
materiálů o regionálních zvycích, tradicích a historických kořenech regionu Hřebečsko.
Zároveň dlouhodobě spolupracuje s  městem Moravská Třebová v oblasti  vztahů s
partnerským městem Staufenberg a podílí se na mezinárodní komunikaci města. Pro
mnohé je symbolem kultury města Moravská Třebová." 

Zaujalo  mne  schválení  motivačních  a  stabilizačních  pobídek  pro  lékaře,
nezbytných pro  zabezpečení  lékařské péče  pro  občany města  Moravská Třebová.
Zastupitelé akceptovali návrh v souladu s důvodovou zprávou, cituji:  Rada města ve
spolupráci s odborem Sociálních věcí a školství aktivně usiluje o motivaci a stabilizaci
lékařské péče v Moravské Třebové. S ohledem na nedostatek poskytovatelů zdravotní
péče v našem městě, zejména v profesích pediatr, zubní lékař nebo psychiatr, jsme
proto připravili okruh základních motivačních pobídek. Novému lékaři, nezbytnému pro
zachování  výše  uvedené  zdravotní  péče,  poskytne  Město  Moravská  Třebová
následující stabilizační pobídky: přednostní přidělení bytové jednotky nebo komerčního
prostoru  v  majetku  města,  snížení  nájmu v  bytových  nebo komerčních  prostorách
města,  přednostní výběr stavební parcely v majetku města mimo režim losování nebo
dražby,  umožnění  úhrady  kupní  ceny  stavební  parcely/bytu/komerčního  prostoru  v
majetku města formou splátek.

Březen letem světem

Počasí prvního březnového dne připomínalo svou rozmanitostí víc duben. Ráno bylo
zataženo, vyjasnilo se kolem 15. hodiny. Bylo pár stupňů nad nulou, na zahradách
kvetly sněženky. Následující dny byla dopoledne silná mlha a krásné jarní odpoledne.
Zlomové ochlazení nastalo 4. března. Na Mezinárodní den žen 8. března odpoledne
hustě  sněžilo.  Březen  byl  chladný,  19.03.  jsme  se  probudili  do  zcela  zasněžené
Třebové a pak ještě několikrát padal hustý mokrý sníh. Oteplilo se až koncem měsíce
a až 30. března byl konečně slunečný pocitově jarní den a krátce jsme chodili v tričku.

Tématem března byl  také  poplatek  za  odpad -   motivační  program MESOH byl
zrušen, to znamenalo ztrátu slevy za EKO body (u mnohých tedy navýšení poplatku
až o  300 Kč)  a  tak  někteří  z  nás přemýšleli,  zda třídit  nebo ne.   Místostarosta v
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odpovědi  uvedl,  že:  „...třídění  odpadu  je  věc,  kterou  by  měl  každý  člověk  dělat
automaticky, bez nároku na odměnu. Pokud obnovíme motivační systém v jakékoliv
podobě, bude to nejdříve v roce 2022. V tuto chvíli  jako město musíme především
pohotově  reagovat  na  nový  zákon  o  odpadech,  který  v  mnohém  radikálně  mění
doposud fungující postupy v odpadovém hospodářství.“ Odpadové hospodářství bude
jistě zajímat nás všechny v následujících letech. 

Česká pošta dočasně uzavřela všechny své pobočky kvůli provozní údržbě datových
center. V sobotu 20. března 2021 tedy byla v Moravské Třebové uzavřena provozovna
České pošty na náměstí T. G. Masaryka i v Boršově.  

Ze Svitavského deníku:  "...6.  března  po poledni  na linku 158 oznámil  muž,  že  na
ubytovně v Moravské Třebové jeden ze spolubydlících ostatním vyhrožuje zabitím.
(Přivolané  hlídce  kladl  odpor,  domluvy  byly  marné.)  Následná  dechová  zkouška
prokázala přítomnost neuvěřitelných 4,38 promile alkoholu v dechu, za což si  muž
„zasloužil“ umístění na protialkoholní záchytné stanici. Protože byl zajištěný agresivní i
během eskorty, museli ho kolegové podle Holečkové znova „umravnit“ ještě cestou.
Celou událost oznámíme správnímu orgánu. Za přestupek proti občanskému soužití a
proti veřejnému pořádku hrozí muži pokuta do výše 20 tisíc korun," dodala policejní
mluvčí.
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Duben 2021

Koronavirus

12. dubna 2021 nastal  konec nouzového stavu, který vláda vyhlásila kvůli epidemii
nemoci covid-19. Nouzový stav trval nepřetržitě přes půl roku.

Řada omezení  ale  zůstala.   Nová opatření  se  místo  krizového zákona  opírala  o
čerstvě schválený pandemický zákon. Z dlouhé řady zákazů  některé zmizely. Největší
změnou byl návrat části dětí do  školy,  ovšem jen prvního stupně. Podmínkou  bylo
provedení neinvazivního antigenního testu, a to dvakrát týdně. 

                               

                                  

Skončil zákaz cestování mezi okresy, noční zákaz vycházení a také zákaz návštěv
ve věznicích.

Otevřít  bylo  možné  prodejny dětského  oblečení  a  obuvi,  papírnictví,  prádelny  a
čistírny,  zámečnictví,  provozovny  oprav  zařízení  pro  domácnosti  nebo  prodejny
náhradních dílů pro auta a stroje a prodej pietního zboží. Jistěže se i dřív trochu šidilo
a nakupování občas bylo možné – už proto, že do 18 jsou děti dětmi a některé jsou po
patnáctém roku opravdu urostlé!

Restaurace však  zůstaly  zavřené,  jen  provoz  výdejních  okének  a  restaurací  pro
ubytované hosty se protáhl o jednu hodinu do 22:00.

Otevřely   se  zoologické  a  botanické  zahrady,  ale  pouze  venkovní  prostory.  Do
areálů bylo možné najednou vpustit nanejvýš pětinu maximálního počtu lidí.

Nadále platila povinnost nosit v zavřených prostorách respirátor (či technicky stejně
účinný prostředek). Venku bylo možné kromě respirátoru nosit i chirurgickou roušku,
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konkrétně v zastavěných místech obce. Mimo zastavěná místa, pokud  byly od sebe
dvě osoby vzdálené méně než dva metry,  byla rouška také povinná. Výjimkou  byli
členové  jedné  domácnosti.  Sportovat  bylo  venku  možné  bez  roušky  při  dodržení
dvoumetrových rozestupů. Ale koncem dubna jsme nosili  roušky viditelně v ruce a
nasazovali si ji v místech, kde bylo víc lidí. Já třeba ve chvíli, kdy jsem se blížila k ulici
Svitavské, tedy „k městu“. Mnozí chodili zcela bez roušek stále. Látkové roušky, šály či
šátky  nebyly  považovány  za  dostatečnou  ochranu  –  doma  šitým  rouškám  tedy
odzvonilo.

                    

Postupně byla možná registrace na očkování pro zájemce nad 70 (65 a 60) let a pro
chronicky nemocné a také bylo umožněno očkování pracovníkům vybraných profesí
(tzv. infrastruktura).

Pro zajímavost zpráva ze dne 06.04.2021:  reprodukční číslo činí 0,71; znamená to
dobrý vývoj a v podstatě stav jako 6. prosince 2020.

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger byl ve středu 07.04.
jmenován prezidentem Milošem Zemanem do funkce ministra zdravotnictví. Odvolán
byl  dosavadní  ministr  Jan  Blatný  (lékař  z  Brna  ve  vedoucí  funkci).  Profesor  Petr
Arenberger  byl  jmenován  v pořadí  čtvrtým  ministrem  zdravotnictví  od  vypuknutí
epidemie koronaviru v Česku loni v březnu. (V odůvodnění změny se uvádělo mimo
jiné, že Blatný blokoval dodávku vakcín, s důrazem na vakcínu Sputnik V., na tuto
ruskou vakcínu byly následně prezentovány různé tj. vzájemně odlišné názory.)
 
Covid očkování jsem prodělala 28.04. (registrovala jsem se bez odkladu jako osoba
ve věku  60+)  v  přízemí  budovy  polikliniky  v  Moravské  Třebové.  Ocenila  jsem,  že
nemusím cestovat mimo město, což bylo v začátcích očkování nezbytné. Vyčleněné
prostory  byly  skromné,  průběh  očkování  hladký.  Vše  bylo  dobře  naplánováno,
příjemný  personál,  pečlivé  a  opakované  poučení.  S  administrativou  pomáhaly
pracovnice knihovny.
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Události ve městě

Velikonoce roku 2021

byly  opět  (stejně  jako  v  roce  2020)  ovlivněny  koronavirem.  Jen  málo  skupinek
koledovalo, ulice byly o velikonočním pondělí 5. dubna 2021 tiché. Navštěvovali se
hlavně příbuzní.  Ale velikonoční čas jsme si  užili  pěkně, jarní svátky jsme nemohli
přehlédnout.  Na  náměstí  okolo  morového  sloupu  jsme  mohli  obdivovat  ozdobené
stromky. Velikonoční výzdoba (podobně jako v řadě jiných měst, vnímám to jako nově
založenou  tradici)  nechyběla  na  zámku.  Svitavský  deník  uvedl:   “Lidé  v Moravské
Třebové se zapojili  do výzdoby nádvoří zdejšího  zámku. Několik dní nosili  kraslice,
vyrobená  zvířátka  a  další  dekorace.  Nádvoří  tak  září  barvami  a  o velikonočních
svátcích se stane pěkným cílem procházek.”  A bylo to tak, zdobili jsme závěsné věnce
v  arkádách  zámku  hlavně  vajíčky,  nádoby  na  nádvoří  velikonočními  zápichy.  Děti
mohly obdivovat ve venkovní vitríně zdobené perníky i pštrosí vejce. 

Také  před  budovou charity  na  ul.  Svitavské  jsme viděli  velikonoční  výzdobu,  kříž,
stromek  ozdobený  barevnými  vajíčky  (foto  níže,  S.  Zemánek).  Kdo  chtěl,  mohl  si
tamtéž přečíst text vztahující se k velikonočnímu času…
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Na rozdíl od roku 2020 byly umožněny velikonoční bohoslužby. Počet účastníků byl
výrazně omezen, v řadě měst bylo nutné pořídit si vstupenky. Bílá  sobota byla dnem,
kdy platila výjimka ze zákazu večerního vcházení a to z důvodu nočních bohoslužeb
(vigilie).

Zahájena byla rekonstrukce ulice Svitavská  

V průběhu dubna byla zahájena celková revitalizace ulice Svitavská. Dočetli jsme se,
že by tento úsek měl být reprezentativní branou do města.   Rozhodně se jednalo  o
jeden z nejdůležitějších projektů roku 2021. Dílčí opravy havarijních úseků kanalizace
byly zahájeny  už od začátku dubna. 

Cituji  odůvodnění z webu města, které vysvětluje  „Proč dochází k obnově lipové
aleje?“

Každý strom je živý organismus, který pro kvalitní růst potřebuje dostatek živin v půdě,
dostatek vody, vhodné složení ovzduší a především dostatečný prostor k růstu kořenů.
Když cokoliv z uvedeného chybí, mohou nastat problémy. Za posledních 100 let se
však životní podmínky pro růst stromů rapidně změnily a to se bohužel týká i lipové
aleje v ulici Svitavská. V době výsadby lipové aleje zde bylo dostatek okolní zeleně a
po cestách se proháněly povozy s koňmi. Lípy zde měly vhodné podmínky a dostatek
prostoru pro svůj růst. Od té doby se však mnohé změnilo. Hliněné nebo štěrkové
cesty začaly postupně nahrazovat dlažební kostky. Později se přistoupilo k asfaltování,
které lipovému stromořadí  sebralo jakékoliv  přirozené prostředí,  zvýšilo  průměrnou
teplotu okolí a znemožnilo vsakování vody ke kořenům. Dalším negativním faktorem je
chemické  znečištění  při  zimní  aplikaci  posypové  soli,  kterou  lípy  těžce
snáší. Zásadním  problémem  však  byly  časté  výkopy  a  opravy  podzemních
inženýrských  sítí  (elektrické  kabely,  kanalizace,  plynovod),  kdy se  dané  dřevině
způsobí  rány,  kterými  pak  mohou  do  organismu  pronikat  patogeny,  nejčastěji  pak
hniloby  a  plísně.  Zároveň  dochází k opakovanému  a  nevratnému  poškození
kořenového systému jednotlivých stromů. Důkazem může být vyvrácená lípa naproti
nemocnici z července 2020, kdy se potvrdila absence větších kořenů pod vozovkou a
v místech chodníku.

Při  současném  trendu  počasí,  kdy  se  předpokládá  střídání  extrémních  teplot
s nepředvídatelnými  srážkami  či  poryvy  větru,  musíme  zeleni  věnovat  zvýšenou
pozornost. Při ošetřování, kácení i nových výsadbách je nutné myslet hodně dopředu,
myslet tak, abychom i pro budoucí generace zachovali co nejlepší prostředí pro život,
do kterého zajisté dřeviny patří. Ať už se nám to líbí nebo ne, lípy, které dnes rostou v
ulici Svitavská, jsou na hranici své životnosti. Vzhledem k infekci kosterních větvení,
infekci  kmenů,  defektnímu  větvení  a  poškozenému  kořenovému  systému nám
nezbývá než přikročit k pokácení vzrostlých stromů v úseku od evangelického kostela
po křižovatku s ulicí Dr. Janského poblíž prodejny Penny.

Následná nová výsadba je navržena tak, aby dřeviny měly dostatek prostoru pro růst
kořenů,  a  jejich  rozmístění  zohledňuje  vedení  nové  kanalizace  a  vodovodu  při
souběžné rekonstrukci ulice. Vznikne tak nový úsek aleje, na který lze v budoucnu
navázat. Nová výsadba bude sloužit našim dětem a vnukům a poskytovat jim benefity,
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ať  už  v  podobě čistšího  vzduchu,  stínu  při  procházce nebo celkově příjemnějšího
prostředí pro pacienty z nově budované nemocnice následné péče.

Pokračovala rekonstrukce ulice Lanškrounská 

Tato  akce  Pardubického  kraje,  tj.  rekonstrukce  vozovky  v  ulici  Lanškrounská  a  v
Sušicích, by měla skončit v září r. 2021. Stavební práce byly naplánovány na etapy.
Od úterý 6. dubna 2021 museli řidiči kvůli úplné uzavírce úseku Na Stráni – Nádražní
počítat s objízdnou trasou.  Po dokončení prací  byla naplánována výsadba stromů
podél  komunikace.  Město  Moravská  Třebová  souběžně  s uvedenými  opravami
naplánovalo rekonstrukci části chodníku poblíž křižovatky s ulicí Nádražní.

Na Knížecí louce vyrostly  vrbové stavby

Už začátkem dubna nás na Knížecí louce zaujaly nevídané stavby – přesněji pruty
spletené do podoby tunelu  o délce 20 metrů se třemi kupolemi a nedaleko i vysoký
altán, vše vzhledem k časnému jaru bez listí… Děti si v nich hrály brzo a rády.

Detail proutěné stavby, 05.04.2021, foto J. Zemánková
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Stavba byla zahájena už v pátek o velikonocích. Nic takového jsem dosud neviděla,
nechala jsem se poučit, že jde o nový trend. „Stavby – nestavby“, ve skutečnosti dobře
ukotvené a zajímavě spletené pruty,  by měly vydržet a těšit nejen děti mnoho let. „Do
rekreačního areálu Knížecí louka jsme minulý rok umístili nové dřevěné herní prvky
pro  děti.  Letos  s rozšiřováním  zázemí  pro  návštěvníky  pokračujeme  a  nedaleko
biocentra jsme doplnili nové přírodní atrakce. Vrbové stavby v letních měsících lidem
poskytnou nejen příjemný stín, ale také zázemí pro volnočasové aktivity. Věříme, že si
vrbové  stavby  získají  oblibu  veřejnosti  a  v příštích  letech  budeme  moci  nabídku
vrbových  prvků  i  nadále  rozšiřovat,“ upřesnila na  webu  města  místostarostka  D.
Maixnerová.  

Komunitní klub  

Město  Moravská  Třebová  v  roce  2021  zahájilo  sociální  začleňování  a  prevenci
kriminality prostřednictvím Komunitního klubu. V dubnu se klub přestěhoval do nově
opravených  prostor  v ulici  Komenského.  Projekt  byl  součástí  Strategického  plánu
sociálního  začleňování  a  byl  spolufinancován  z Evropské  unie.  „Stavební  práce  a
úpravy  interiéru  jednotlivých  místností  probíhaly  od  ledna  letošního  roku.  Nové
prostory Komunitního klubu se od 1. 4. 2021 nacházejí na adrese Komenského 46,
kde doposud sídlilo nízkoprahové centrum Díra. Nejen pro romskou komunitu je zde
ideální zázemí, které nabízí bezbariérový přístup a lepší dostupnost ke sportovnímu
vyžití  a  volnočasovým  aktivitám,“ vysvětlila  Jitka  Selingerová,  vedoucí  odboru
sociálních věcí a školství. Byl deklarován cíl projektu - motivace a zapojení menšiny do
širší komunity tvořené také zástupci majority a o vymanění osob z tzv. pasti sociálního
vyloučení.  V klubovně  měli  Romové  i  další  osoby  ohrožené  sociálním  vyloučením
možnost a prostředky k trávení volného času v bezpečném prostředí a v prostředí své
komunity. Tato aktivita by měla zamezit  konfliktním situacím s ostatními obyvateli v
okolí, klienti klubu by se měli postupně  naučit samostatnému obhajování svých zájmů
a v  optimálním případě zvládnout  život  bez pomoci  zvenčí,  bez  sociálních  dávek.
Komunitní klub v roce 2021 fungoval v rámci projektu Podpora sociálního začleňování
v Moravské Třebové a navázal na Strategický plán sociálního začleňování města. Byl
financován z 85 % z EU, z 10 % ze státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu města.
Současně tuto aktivitu lze považovat za pokračování ve snahách Centra volného času,
které  sdružovalo  zejména  romskou  mládež  řadu  let.  Formálně  se  jednalo  o
organizační složku města, nejdříve plně gesci města, několik let s dotací kraje….

Jarní úklid

Ve  druhé  polovině  dubna  probíhal  viditelný  úklid  města,  včetně  blokového  čištění
(např. Svitavská – 19.04). Dne  22.04. mne zaujal pracovní  ruch cestou po Údolní ulici
– v části pod Penny marketem, nedaleko nemocničních bytovek, probíhal s pomocí
traktoru úklid části pozemku, kde byl roky nepořádek se slepičím výběhem a několik
málo let  nepořádek se zbytky slepičího výběhu.  Podařilo  se,  čekali  jsme na to  už
dlouho.

Trhy farmářských výrobků  

Na  základě  posledního  rozhodnutí  Ministerstva  zdravotnictví  bylo  v  dubnu  opět
povoleno  za  splnění  stanovených  podmínek  provozovat  trhy  farmářských  výrobků.
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V Moravské Třebové byla celý měsíc duben kromě tradičního pátku možnost prodeje i
v pondělí,  a to od   pondělí  12. dubna.  Povolený sortiment zboží:  zelenina, květiny,
rostliny,  osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa, vejce,
pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu.

Zápis do školy

Až do 30.04. mohli rodiče zapisovat své děti do jednotlivých základních škol. Také v
roce 2021, podruhé, probíhal zápis netradičně online. Zároveň byli rodiče upozorněni
na úpravu školských obvodů, ke které došlo s ohledem na plánované sloučení ZŠ Čs.
armády a ZŠ Kostelní náměstí.

Městský úřad v dubnu

Rada  města  na  zasedání  21.  dubna  přijala  usnesení,  které  znamenalo  změny
organizační  struktury  městského úřadu  v nejbližších  měsících  –  od 01.07.2021
zřízení  oddělení  investic  na  odboru  investic  a  správy  majetku  a  zřízení  nového
pracovního místa na odboru finančním, tj.   reorganizace agendy školství  a  přesun
referenta  z  odboru  sociálních  věcí  a  školství  pod  odbor  finanční.   Současně  byla
připravena  změna  spočívající  ve  zrušení  pracovního  místa   koordinátor  prevence
kriminality. 

Ze zasedání rady města

Radní města se v měsíci dubnu sešli dvakrát, 21. a 26. dubna 2021, na programu byly
zejména obvyklé záležitosti  majetku města (pachty,  nájmy, doporučení k prodejům,
příspěvky a dotace) a výběrových řízení. 21.04. patřilo k zásadním rozhodnutí týkající
se změny struktury úřadu, podrobněji v části městský úřad. Dále bylo schváleno 50%
prominutí nájmu z nebytových prostor v majetku města za období od 01.01.2021 do
31.03.2021 těm firmám (živnostníkům), kteří z důvodu epidemie a nouzového stavu
museli uzavřít nebo omezit obchod (provozovnu). Schválen byl předložený Strategický
rámec rozvoje Městského úřadu Moravská Třebová (poslání, vize, hodnoty, strategické
cíle).  Potěšilo  mne,  že  rada  (s  drobnými  připomínkami,  které  byly  akceptovány)
zmocnila starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za rok
2020 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. -  26.04. rada města mimo jiné
doporučila  schválit střednědobý výhled rozpočtu města na období 2022 – 2026 dle
předloženého návrhu.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se v souladu se schváleným plánem v měsíci dubnu roku 2021
nekonalo.
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Kultura

V  Městském  muzeu  Ludwiga  Holzmaistera  Moravská  Třebová   připravili  pro  děti
skvělou  hru,  díky  které  se  hráči  mohli  projít  zapomenutými  kouty  našeho  města
spojenými  s  historickými  událostmi.  Kdo  zvládl  cestou  vyluštit  všechny  připravené
hádanky, mohl si v muzeu vyzvednout odměnu. Hráčům bylo doporučeno vybavení -
tužka, papír, lépe i svítilna nebo dalekohled. V budově muzea byla k dispozici mapa
hledačky i potřebný text, případně si podklady hráči mohli vytisknout doma.

Jednoduše dostupná byla zábava i  v parku u muzea – jak na to, ukázaly plakátky
viditelně umístěné v parku, jako ten, který jsem náhodně vybrala a umístila níže na
stránky kroniky….

                    

Pracovníci domu dětí a mládeže se snažili nejen dětem hravou formou přiblížit pověsti
města i okolí. Lákali ke hře slovy: „...Máte rádi pověsti a víte, že o našem městě a
jeho okolí jich existuje několik? Zajímají vás více místní, historické, legendární nebo
démonické? Pojďte s námi na místa, o kterých pověsti vypráví.…“ Více informací bylo
možné  najít  na  facebooku  DDM,  ale  také  jsme  četli  upoutávky  na  plakátovacích
plochách ve městě.
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Sport 

Desítky let v Moravské Třebové platilo,  že se v dubnu koná  VANDR SKRZ MALÓ
HANÓ. Chyběl nám v koronavirovém roce 2020. O rok později se ukázalo, že trvající
špatná  epidemiologická  situace  neumožní  ani  v  dubnu  2021  tradiční  sportovně
společenské setkání. 

Na webových stránkách Klubu českých turistů jsme si ale přesto mohli přečíst pozvání:
„Vážení přátelé,  kamarádi  a příznivci  turistiky,  vzhledem ke stávajícímu stavu, není
možné uspořádat Vandr Skrz Maló Hanó klasickým způsobem. Nemůžeme provést
hromadnou  prezenci  a fyzicky předat diplom v cíli.  Nicméně jsme se rozhodli  pro
výzvu absolvovat Vandr individuální formou….“ a k tomu další informace s upřesněním
„jak na to“.
 
V termínu od 2. do 11. dubna  bylo možné sami (nebo s rodinou) projít jednu z tras,
které byly popsány v mapce dostupné na webu. Na trasách účastníci prošli kontrolami,
které  byly popsány v mapce - na nich se nacházel unikátní kód, který bylo nutné si
opsat nebo vyfotit. Po návratu domů  z Vandru účastníci vyplnili on-line registraci. K
úspěšnému uložení registrace  bylo třeba zadat zjištěný kód na kontrolách. Po jeho
vyplnění si sami mohli stáhnout a vytisknout diplom. Registraci bylo nutné dokončit
tlačítkem "Odeslat".  Tak organizátoři získali přehled, kolik lidí se zapojilo.  Pro děti do
15  let byla  připravena drobná  sladká  odměna,  kterou  mohli  získat  v Turistickém
informačním centru na náměstí. Vyzvednout si ji mohli v termínu od 6. do 16. dubna v
době otevřeného "okénka". 

Aby  byla  odměna  vydána,  bylo  třeba  obsluze  sdělit zjištěný  kód  na  kontrolách.  

Vážila jsem si snahy organizátorů a čekala jsem na zprávu, jak to všechno dopadlo.
Dočetli jsme  se, že výzvy se zúčastnilo necelých cca 300 registrovaných účastníků -
to  byl úspěch!!!. Bohužel pokud jde o účast, je číslo zkreslené, protože bylo mnoho
těch, kteří registraci nakonec nevyplnili. Sami organizátoři však účastníkům poděkovali
a zdůraznili, že „..registrace a nějaká statistika je vedlejší, hlavně jestli jste si Vandr a
Dětský vandr užili. Zdrávi došli!“

Duben letem světem

V dubnu jsme neopomněli  Den země, úklid v přírodě, den bez aut… tradiční akce s
přihlédnutím  ke  koronavirovým  opatřením  měly  jinou  podobu,  než  v  předchozích
letech, bez společných setkání, ale neztratily se...

Ředitelství silnic a dálnic připravilo od 13. do 15. dubna 2021 úplnou uzavírku tunelu
Hřebeč,  v  průběhu které  bylo  provedeno  mytí  tunelové  trouby,  čištění  kanalizace,
kontrola technologií (ventilátory, řídicí systém, nouzové osvětlení, aj.), čištění mostních
odvodňovačů na estakádách či komplexní zkoušky protipožárního zařízení.

V Moravské Třebové v jarních měsících 2021 bylo možné koupit kvalitní potraviny od
lokálních  farmářů. Byla  to  u  nás  novinka,  možnost  nakupovat  prostřednictvím 
internetové objednávky na scuk.cz/… Výdejní místo bylo na adrese Zámecké náměstí
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6, výdejní den  čtvrtek, výdejní čas na 16:00 až 18:00 hodin. Historicky první nákupní
skupinu přes Scuk.cz zprostředkovala Květná Zahrada. Podobnou aktivitu realizovali v
r. 2021 také dodavatelé v gesci Charity.

Celosvětově sledovanou událostí se stal  v sobotu 17. dubna 2021 pohřeb manžela
britské panovnice Alžběty II. prince Philipa, který se konal v kapli svatého Jiří na
zámku Windsor.  Pohřeb se  konal  s  dodržením mimořádných  opatření  vynucených
koronavirem, obřadu se zúčastnilo jen 30 členů nejbližší rodiny, všichni s rouškou či
respirátorem, ale přenos události sledovaly miliony diváků po celém světě.

Počasí začátkem dubna potěšilo  –  1.  dubna  jsme se  opalovali,  na  zahradě  jsme
zprovoznili altán a poseděli jsme tam jako v létě. 

Sníh v MT 6. dubna 2021, foto J. Zemánková

                  

Už následující den se ochladilo, zlom počasí nastal 03.04. a 3. i 4. dubna vzduchem
poletovaly sněhové vločky. 05.04. o velikonočním  pondělí bylo  podivné počasí, ráno
jasno, dopoledne polojasno, sluníčko hřálo na procházce  do zad.  Po obědě se zvedal
vítr  a  kolem  šesté  silně  pršelo,  bylo  nepříjemně  chladno.  Silně  sněžilo  krátce
odpoledne 06.04., opakovaně sněžilo přes den 07.04., následovala ranní chumelenice
08.04. Duben byl i v následujících dnech chladný. Podle zpráv v televizi 20.04. (ČT 1)
se duben roku 2021 jevil jako nejchladnější od roku 1941, později bylo uváděno cca 40
let  od  chladnějšího  dubna.  Náhle  se  oteplilo   na  jeden (!)  den 21.04.,  následoval
chladný víkend a v závěru měsíce  bylo  krásné, ale studené jaro. 

Sociální služby od dubna poskytovaly doprovod s přepravou, také jako náhradu za
zrušenou místní hromadnou dopravu. 
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Květen 2021

Koronavirus

Květen jsme ve vazbě na koronavirus vnímali jako měsíc rozvolnění. Od pondělí  3.
května se v některých krajích České republiky vrátily děti do škol a školek. Otevřena
byla  také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.  Lidé, kteří chtěli služeb
využít,  se  museli   prokázat  některým  z   testů  a  potvrzení:  PCR  testem  nebo
antigenním  testem  provedeným na  certifikovaném místě,  použitelné  byly i  testy  z
práce či školy. Jednorázově si také člověk mohl  udělat test sám přímo v provozovně
před využitím služby.

Od pondělí  10. května  se obnovila rotační výuka druhého stupně základních škol v
celé ČR.  Došlo také  k otevření zbývajících mateřských škol v celé republice. Otevřely
se všechny maloobchody, stejně jako zbylé služby a řemesla. Jak snadné najednou
bylo  třeba  rozchodit  i  ty  hodinky,  které  jsme  nutně  nepotřebovali  –  koupit  jim  v
klenotech baterii cestou pro chleba! Uměli jsme si toho vážit v květnu roku 2021.

Postupně se snižoval věk pro registraci k očkování (45+).

Zahrádky u restaurací se otevřely  17. května a venku se mohly konat kulturní akce.
V Pardubickém kraji  byla  ukončena rotační  výuka ve školách a povoleny návštěvy
v nemocnicích a sociálních zařízeních. Obnovil se provoz posiloven.

V květnu bylo rozhodnuto, že pro účast na akcích postačí první dávka očkování proti
covidu, sice až po třech týdnech, ale i to byl časový posun, které očkované potěšil.
Prodloužil  se totiž interval mezi  první a druhou injekcí.  V květnu se také na svůj
bývalý post vrátil bývalý ministr, staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
(Více o něm také v kronice města 2020, část „téma – koronavirus/červen“).  A zaujal
verdikt nejvyššího správního soudu o tom, že nelze plošně zavřít provozovny, který byl
krokem ke změnám, rozvolnění od 31.05.

Seznam Zprávy přinesl přehled toho, jaké služby se pro Čechy po několika měsících
opět od pondělí 31. května otevřely. Z webu cituji:

„Ministerstvo zdravotnictví zmírňuje podmínky pro omezení služeb kvůli rozhodnutím
Nejvyššího správního soudu. Chce se jim ale bránit ústavní stížností, řekl po jednání
vlády  ministr  zdravotnictví  Adam  Vojtěch  (za  ANO).  Nebudou  tak  dál  uzavřené
restaurace, bary, herny a kasina nebo vnitřní bazény, ale návštěvníci budou muset mít
testy.

Restaurace

Restaurace a další stravovací zařízení budou moci od pondělí otevřít vnitřní prostory.
Hostů bude moci být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu budou moci sedět nejvýše
čtyři hosté, nutné bude dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo
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konzumaci.  Povinné  budou  nadále  negativní  testy  na  koronavirus,  očkování  nebo
potvrzení o prodělání nemoci covid-19.
„Mimořádné  opatření  stanovuje,  že  od  pondělí  budou  otevřené  provozovny
stravovacích služeb s tím, že v těchto provozovnách budou režimová opatření, která
známe. Prokázání očkování, prodělání nemoci nebo testování. V případě restaurací je
stejný režim jako na zahrádkách. Budou tam omezení ohledně ochranných prostředků
mimo konzumaci, bude umožněno pouze tolik hostů, kolik je míst k sezení,“ řekl po
jednání  Vojtěch.  (Restaurace  budou  podle  ministra  zdravotnictví  Adama  Vojtěcha
jediná zařízení, kde bude umožněno se prokázat samotestem. V tomto případě to lze
udělat čestným prohlášením nebo přímo testem s negativním výsledkem či potvrzením
o negativním  samotestu  z práce.  Na  všech  ostatních  místech  bude  platit  jen  test
z oficiálního odběrového centra.)

Bazény a koupaliště

V bazénech  a  na  koupalištích  bude  platit  limit  jednoho  člověka  na  15 metrů
čtverečních  vodní  a  odpočinkové  plochy  v její  bezprostřední  blízkosti.  Bude  nutná
ochrana dýchacích cest jen při vstupu nebo v odpočinkových zónách, nikoliv ve vodě.
Lidé se při  vstupu budou muset  prokázat  negativním testem na koronavirus,  který
podstoupili  v oficiálním  odběrovém  centru,  certifikátem  o očkování  nebo  dokladem
o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Sauny, wellness, solné jeskyně

V saunách,  wellness  nebo  solných  jeskyních  bude  smět  být  kapacita  naplněna
maximálně na 30 procent. Lidé se při vstupu do všech výše zmíněných provozů budou
muset  prokázat  negativním  testem  na  koronavirus,  který  podstoupili  v oficiálním
odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-
19 v posledních 180 dnech.

Hudební, taneční a herní kluby
Od  pondělí  se  budou  moci  s omezeními  otevřít  také  hudební,  herní,  taneční  či
společenské  kluby  a  diskotéky.  Na  rozdíl  třeba  od  restaurací  a  dalších  služeb
návštěvníci  budou  muset  mít  antigenní  či  PCR  testy  na  koronavirus  provedené
zdravotníkem, nikoli samotesty.
Přestože se mohou otevřít diskotéky, nesmí se v nich podle opatření tancovat. Podle
ministra  zdravotnictví  je  to  z epidemického  hlediska  logické.  „Tanec  nesporně
znamená mnohem vyšší  kontakt  mezi  lidmi,  zadýchávání  se,  šíření  choroby,“  řekl
ministr.  „Jsem  přesvědčen  o tom,  že  lidé  mohou  přijít,  sednout  si,  pobavit  se,
konzumovat,  ale  tanec jakožto nějaká činnost,  která se vztahuje ke kontaktu mezi
lidmi, umožněna v tuto chvíli není,“ oznámil po jednání vlády Vojtěch.
Lidé  se  kromě  testů  budou  moci  prokázat  potvrzením  o prodělání  nemoci  nebo
očkování  proti  covidu-19. Budou  muset  nosit  ochranné  prostředky  dýchacích  cest,
dodržovat rozestupy, k dispozici budou moci být pouze místa na sezení.

Herny a kasina, konference

Herny a kasina budou moci také obnovit provoz. Po rychlejším uvolňování, mimo jiné
právě otevření kasin nebo zvýšení limitu účastníků u konferencí a kongresů, volala
například Hospodářská komora.
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Zvýší se i limit počtu účastníků na kongresech či konferencích na 250 uvnitř i venku.
Dosud byly  kongresové akce povoleny s účastí  nejvýše 50 lidí  uvnitř  a  100 venku.
Hospodářská komora ale namítala, že na kulturní akce ve vnitřních prostorách může
už  od  24. května  přijít  až  500 lidí,  využít  je  přitom  možné  maximálně  50 procent
kapacity. Akcí pod širým nebem se může účastnit až 1 000 lidí. Žádala o sjednocení
podmínek.
Vláda podle Vojtěcha chce respektovat rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, proto
plán uvolňování zrychlila. Sám by ale byl za pozvolnější otevírání jednotlivých zařízení,
jak uvedl.“
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Události ve městě

Pokračovala  výstavba  nemocnice  následné  péče  na  ul.  Svitavské  (realizace:
Pardubický kraj).

Participační rozpočet

Pod  heslem „Tvoříme  Moravskou  Třebovou  2021“  bylo  v  květnu  2021  spuštěno
hlasování o vybraném projektu.  Město  vyčlenilo 400 000 Kč na realizaci  projektů,
které v rámci participativního rozpočtu na území celého města navrhli sami občané.
Prostřednictvím ankety Mobilního rozhlasu bylo možné od 20. května až do 6. června
hlasovat o tom, které projekty budou realizovány.

Vzhledem k  protiepidemickým opatřením v  roce  2021  neproběhlo  tradiční  veřejné
představení projektů. Ve stanoveném termínu bylo předloženo šest návrhů a všechny
po zhodnocení realizovatelnosti postoupily do finálního hlasování. Rozhodovalo se o
revitalizaci přírodního amfiteátru na Křížovém vrchu, úpravě prostoru vyhlídky u Plačící
Anny, dokončení renovace parčíku u pomníku Boršov, psím hřišti – parku, zastřešení
posezení  před  sušickou  hospůdkou,  altánu  pro  děti  na  zahradu  mateřské  školy  v
Boršově. 
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Vzpomínka na ukončení druhé světové války

patří  tradičně  k  životu  města  v  květnových  dnech.  Koronavirová  opatření  ovlivnila
charakter zamyšlení. Vzpomínková akce se konala v uzavřeném areálu vojenské školy
a pietní akt v gesci vedení města byl velmi komorní.

Svitavský deník o těchto událostech informoval: 

„Ve čtvrtek 6. května v 11:15 hodin si slavnostním nástupem a vyhlášením rozkazu
ministra  obrany  ke  Dni  vítězství –  8. května  1945,  na  vojenské  střední  škole
připomněli konec druhé světové války v Evropě. Slavnostního nástupu se zúčastnili
i žáci 2. ročníku, kteří byli ve škole na praktické výuce. Součásti nástupu byl i pietní
akt. U památníku školy byl náčelníkem štábu a vrchním praporčíkem školy položen
věnec k uctění památky padlých. Všichni přítomní poté památku uctili i minutou ticha. 
Při  nástupu  byli  oceněni  i  vojáci  z  povolání,  a  to  resortním  vyznamenáním nebo
pochvalou velitele školy za významnou práci ve prospěch dobrého jména Vojenské
střední  školy  a  Vyšší  odborné  školy  MO.  Na  závěr  zazněla  státní  hymna…….
Připomínáme  si  76. výročí  ukončení  2. světové  války.  Při  této  příležitosti  zástupci
vedení  Moravské  Třebové  společně  s vojenskou  školou  navštívili  památník
válečných  obětí  v Dětřichově  u Moravské  Třebové  a  hrob  Adolfa  Cihláře na
Křížovém vrchu.  Symbolicky  tak  tradičně  uctili  památku  všech  válečných  obětí....“
 

Zpracování bioodpadu zase o něco lépe

V   rámci dlouhodobé snahy o efektivní zpracování bioodpadu  město nabídlo také v
roce 2021 občanům dalších 100 zahradních kompostérů zdarma (někteří už pár let
zapůjčený kompostér máme). Žádost zájemci o kompostér odevzdávali na městském
úřadě, kde také sepsali smlouvu o výpůjčce. K dispozici byly kompostéry, které byly
původně umístěny na veřejných místech, plně funkční a opatřené novým víkem.

Nově Technické služby zároveň nabídly zapůjčení biopopelnice a její následný svoz
přímo od domu. Bylo tedy nově možné objednat  si  tuto  službu v ceně 500 Kč za
sezónu.  V ceně bylo  zahrnuto  zapůjčení  hnědé 240 l  BIO nádoby a  její  vývoz ve
stanoveném harmonogramu (14 svozů od května do listopadu!) s tím, že následnou
likvidaci bioodpadu hradilo automaticky město.

Je vhodné na stránkách kroniky uvést,  že  snaha o efektivní zpracování odpadu
přinesla výsledky. Dlouhodobě není zvykem vkládat bioodpad ze zahrad do běžné
popelnice a také není běžné pálení větví, klestí, listí nebo trávy na zahradě, což býval
před  lety  běžný  postup.  Používáme  kompostéry,  jsme  zvyklí  na  přistavení
velkokapacitních  kontejnerů  v  určeném čase  (jaro,  podzim).  Mimo toto  období  lze
vložit bioodpad do hnědého kontejneru v místě určeném pro kontejnery na separovaný
odpad. 

Ze zasedání rady města

Radní města se v měsíci květnu sešli  čtyřikrát. Zabývali  se zejména problematikou
majetku města a výběrových řízení. 
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Nad  rámec  této  obvyklé  agendy  mne  zaujalo  z  jednání  10.05.2021 schválení
organizační změny a navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do úřadu (více v
zápisu kroniky za měsíc červenec).  

17. května  rada aktuálně jednala pouze o veřejné zakázce „Zkvalitnění a rozšíření
vozového parku pečovatelské služby za účelem zajištění větší dostupnosti terénních
sociálních služeb“ a schválila nezbytné náležitosti zakázky.

24.  května  rada  schválila  vzor  smlouvy  o  poskytnutí  nadstandardních  služeb  při
svatebním  obřadu,  jejímž  předmětem  bylo poskytnutí  nadstandardních  služeb  v
souvislosti  s konáním svatby. Jistě to byla reakce na požadavky snoubenců, často
velmi kreativních. Byly také schváleny termíny bleších trhů –  i v roce 2021 to byla
vítaná aktivita.

A jediným bodem jednání  rady  27.  května bylo   uzavření  smlouvy o dílo  na  akci
„Havárie dešťové kanalizace - ul. Lanškrounská“ se společností ARROW, spol. s r.o.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé  se  sešli  v  pondělí  10.05.2021  od  16:00  hodin  v  zasedací  místnosti
městského úřadu v ul. Olomoucká a bylo nutné dodržet preventivní opatření  (odstup,
rouška  –  respirátor,  dezinfekce).  Z  programu:  byl  schválen  střednědobý  výhled
rozpočtu  města  na  období  2022  –  2026,  souhrnná  rozpočtová  úprava  č.  2/2021,
poskytnutí dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 2021.
Projednána  a  schválena  byla  inventarizace  majetku  města,  prodeje  a  výkupy
nemovitého majetku.

Kultura

Knihovna 

třetího  května  konečně  otevřela!  Otvírací  doba  knihovny  v  květnu  byla  omezená,
pondělí a čtvrtek od 8:30 do 17:00 hodin, v úterý a středu od 8:30 do 15:00 hodin,
studovna zůstala zavřená. Mírné zpoždění v otevření knihovny a také omezení otvírací
doby  bylo  způsobeno  tím,  že  polovina  knihovnic  pomáhala  v  očkovacím centru  s
administrací. Vládní nařízení  omezila počet návštěvníků knihovny na maximálně 10
osob a bylo nutné po celou dobu návštěvy mít řádně nasazenou ochranu dýchacích
cest buď nanorouškou, nebo respirátorem třídy FFP2 nebo KN95.  

Majáles poprvé

Ani v nepříznivé situaci ovlivněné koronavirem si studenti středních škol v Moravské
Třebové  nenechali  ujít  možnost  uspořádat  1.  ročník  Majálesu.  V termínu  6.  -  20.
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května  byly  v ulicích  města  k vidění  výtvarné  instalace  i  promítání  řady  videoklipů
z dílny místních hudebníků.  

„Netradiční  prezentace  třídních  prací  i  výtvarných  děl  budou  instalovány  na
velkoformátových tiscích na různých místech ve městě (okna budov, výlepové ploch
aj.).  Hudebníci  pro  Vás  připravili  řadu  videoklipů,  které  budou  promítány  v  ulicích
města Moravská Třebová ve dnech 6. a 7. 5. 2021. Uslyšíte originální zpěv, hudbu i
autorské  písně.  Jednotliví  autoři  budou  prezentováni  v  průběhu  Majálesu  i  online
na Facebooku a webu kulturních  služeb,“ uvedla ředitelka  kulturních  služeb  Marie
Blažková.

Na to, co slibuje majáles, jsme se byli podívat už první den, ve čtvrtek 06.05. To proto,
že Majáles dosud Moravské Třebové chyběl a vzácné pokusy v minulosti byly chabé…
Nápad  roku  2021  se  mi  proto  líbil  –  studenti  měli  možnost  něco  ukázat  a  to  v
neobvyklých podmínkách, kdy z důvodu koronavirové situace ještě stále nebylo možné
dříve  obvyklé  setkávání.  Tanec  nebo  studentský  průvod,  tedy  tradiční  atributy
majálesu, byly nemožné. První den akce jsme mohli vidět „tablo“ fotografií na náměstí,
soubor vypovídající o online výuce, výstavu ve vstupních prostorách radnice (šaty byly
zajímavé) a vznikající instalaci na Knížecí louce. A protože právě pracovníci kulturních
služeb připravovali  před fotografií  moře pískovou „pláž“  a  připraveno bylo skládací
lehátko, dostalo se nám poučení,  že jde vlastně o „fotokoutek“ – mám možnost si
sednout do lehátka a vyfotografovat se v póze klasického přímořského turisty. Byla to
tedy instalace míněná pro další zveřejnění na facebooku a podobně. Také instalace
„letecká“  za  muzeem  vyžadovala  výklad  –  když  jsem  nakoukla,  jen  málo  jsem
rozuměla a podivný neidentifikovatelný zvuk jsem přičítala letadlu v dálce, přitom i ten
byl akustickou součástí. 

Majáles byl zajímavým počinem a byl nepřehlédnutelný (podrobněji v  příloze kroniky
knihy).  Mrzí  mě,  že jsem nevyfotografovala obrazy na oknech staré tržnice, byl  to
výrazný počin a líbily se.

Noc kostelů 

se v Moravské Třebové 28.  května 2021 opravdu vydařila.  Katolíci  a evangelíci  si
připravili pěkný program a my občané jsme přivítali možnost sejít se, zamyslet, snad
povznést – tak, jak nás k tomu nabádala dobře vybraná hudba. Nejraději bych stihla
všechno, tj. nabídku obou církví, ale to se mi nepodařilo. 

K aktivitě katolické církve se na požádání stručně vyjádřil Mgr. Václav Dokoupil, jeho
slova vkládám v plném znění: 

„Noc kostelů se v letošním roce vydařila, po delší době spojené s protiepidemickými
opatřeními  měli  lidé  možnost  zúčastnit  se  veřejné  akce.  Na  návštěvnících  kostela
Nanebevzetí Panny Marie bylo znát, že ocenili prostor ke ztišení a vnímání krásy v
jiné,  netradiční  podobě.  Zaujaly  především  krátké  úseky  varhanních  vystoupení,
spojené s komentovanou prohlídkou kostela. Poprvé byl veřejnosti zpřístupněn také
interiér Loretánské kaple vyzdobený fragmenty freskových maleb. Celkovou atmosféru
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doplnila také malá výstava historických ornátů a liturgických předmětů. Celkem za celý
den do kostela zavítalo bezmála 200 návštěvníků.“

Program  evangelické  církve, upřesněný  na  plakátku  níže,  se  líbil.  Předem  byly
vyzváni žáci škol k předání výkresů, kterými byl následně vyzdoben kostel, téma prací:

To je krásy na světě.

 

Sport

Malý Dětřichovský memoriál

V termínu 8. - 9. 5. 2021  se konal Malý Dětřichovský memoriál.  Také v roce 2021
tradiční akci ovlivnil koronavirus. Bylo možné se zaregistrovat na webu DDM (jako na
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kroužek nebo na tábor) a  zaběhnout si jedno kolo na hřišti ZŠ Kostelní náměstí (na
Knížecí  louce).  Čas  závodníka  mohl  změřit  jeho doprovod  a  se  jménem a rokem
narození bylo možné do 11. 5. 2021 údaje zaslat na doporučenou adresu Domu dětí a
mládeže.

Venkovní posilovna 

V roce  2020  se  vítězem  participativního  rozpočtu  stal  Jaroslav  Matuška  a  jeho
projektový  záměr  na  vybudování  workoutového  hřiště  na  Knížecí  louce.  Venkovní
posilovna byla v květnu dokončena a připravena pro návštěvy sportovců různého věku
i výkonnostní úrovně. Na stránkách města byla představena slovy: „Hřiště na workout
se nachází pod parkovištěm u zámku a je koncipováno tak, aby sloužilo nejen pro
mládež či trénink sportovních klubů, ale také pro muže a ženy středního věku. Dále
pak také pro aktivní skupinu seniorů jako místo k protažení či aktivního odpočinku.
Celé hřiště umožňuje přirozené posilování s vlastní váhou – tzv. kalistheniku, dále pak
strečink, protažení a aktivní odpočinek, který pozitivně odbourává nahromaděný stres.
Velikost hřiště zajišťuje prostor pro cvičení nejen jednotlivce, ale také skupiny okolo 15
lidí  najednou  při  komfortním  cvičení  všech  osob.  Kvalita  zpracování  celého  hřiště
zajišťuje odolnost a pružnost.  Takže se dá hřiště využívat jak na náročnější  silové
prvky, tak i dynamické prvky v rámci kalistheniky.“  Hřiště je v blízkosti centra města,
nedaleko  od  inline  dráhy,  tj.  je  součástí  velmi  dobře  dostupného  sportovního  a
oddychového  areálu.  Přitom  je  situováno  tak,  že  „nevyčnívá“,  poskytuje  dostatek
intimity pro cvičení. Podařilo se. Jen při letmém pohledu si neumím představit cvičení
méně zdatných jedinců – čas ukáže.

Soví májová pátračka 

po stopách vody – to byl zajímavý tip  na květnovou procházku a zabavení dětí. Pro
zpestření vycházek pracovníci Domu dětí a mládeže připravili 12 jednoduchých úkolů
ze „soví  májové pátračky“  o  vodě,  které  jsme mohli  vidět na  stromech v  parku  u
muzea.

Květen letem světem

Počasí prvního květnového dne bylo pravé prvomájové – po ranním dešti následovalo
polojasno a  brzo po obědě slunečné počasí  s  občasným mráčkem,  bylo  příjemné
teplo. Zlomová změna nastala o den později – deštivo a výrazně chladněji  bylo už 2.
května, následoval ranní  mráz 04.05., pak polojasno a poměrně chladno; chladno a
déšť bylo také 05.05. a 06.06. 10.05. potěšil úžasný jarní den, bylo teplo a slunečno, v
ČR prý až 30, v Moravské Třebové méně a hlavně větrno. Pocitové „léto“ trvalo do
12.05. V souladu s předpovědí na Serváce 13.05. se počasí zlomově změnilo, bylo
zataženo,  s  přeháňkami.  Pankrác,  Servác  a  Bonifác  přinesli  chladno,  ne  mrazivo.
Poslední květnový týden byl chladný, obvykle polojasno, občas déšť. Na zahradách se
vše zelenalo, ale květiny měly zpoždění – šeříky nekvetly jako obvykle v Den matek,
ale asi tak o týden později, pivoňky počkaly na červen... 
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Mobilní rozhlas umožnil  řešení podnětů a závad ve městě -  přeplněné popelnice,
nesvítící osvětlení, poničené lavičky… bylo možné nahlásit  prostřednictvím aplikace
mobilní rozhlas.  Oznamovatel byl informován o způsobu řešení, na webu města bylo
sdělení také snadno k dohledání. Všimla jsem si toho právě v květnu 2021. Zazněla i
celorepubliková výzva „Zapojte se do Zlepšování Česka i  vy“ (tedy formou sdělení
cestou mobilního rozhlasu).
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Červen 2021

Koronavirus 

Podle zprávy z 5. června bylo v ČR 323 lidí nakažených koronavirem. Znamenalo to,
že Česko opouští seznam rizikových zemí.

Jako  hlavní  zbraň  proti  šíření  epidemie  koronaviru  bylo  označeno  očkování.  Díky
očkování výrazně klesl počet nakažených seniorů či zdravotníků, snížilo se také riziko
těžkého  průběhu,  přesto  existovaly  zhruba  dvě  stovky  lidí,  kteří  i po  druhé  dávce
skončili s těžkým průběhem v nemocnici.

Rozvolnění nastalo od úterý 8. června. Povinné zůstaly roušky ve třídách pro žáky ve
třech krajích: Jihočeském, Libereckém a Zlínském. Tam se dočasně učili žáci stále v
rouškách. Obecná výjimka z povinnosti nosit roušku od tohoto dne platila pro všechny
děti předškolního věku (ovšem opět s výjimkou Zlínského, Jihočeského a Libereckého
kraje,  kde  byla horší  epidemická situace).  Stejně  tak  nebylo  povinné nosit  roušku
v zaměstnání,  pokud  lidé  měli  své  místo  v kanceláři.   Změna  se  ovšem  netýkala
společných prostor,  jako jsou šatny či  jídelny a opět neplatila v epidemicky horším
Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji. 
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Od úterý 8. června se mohl zvýšit počet diváků na kulturních akcích na 1000 uvnitř a
2000 venku. (Od 14. června pak byla kapacita venku už bez omezení, pro vnitřní sály
mohli pořadatelé využít jen polovinu kapacity.)
  
Bazény, wellness centra či sauny mohly od úterý naplnit kapacitu na 50 procent.  

V polovině června bylo evidovaných 42 prokazatelně nakažených, výrazný pokles vedl
k rozhodnutí vlády (14.06.), že bez roušek mohou být děti už ve všech krajích.

Koncem měsíce přírůstky nově nakažených koronavirem v Česku klesaly, tempo ale
zpomalilo.  Podle virologa Libora Grubhoffera bylo třeba být na pozoru, pandemie ještě
nemusela říct Česku sbohem. A 30.06. jsme četli a slyšeli o tom, že se stav zhoršuje a
vláda bude jednat o zpřísnění opatření.

Poznámka kronikářky k rouškám v červnu 2021:  Už úplně nevím, co se musí a co
ne.  Jasné  je,  že  respirátory  ev.  nanoroušky  patří  do  uzavřených  prostor  a  to
respektujeme. Dnes (17.06.) v cukrárně na náměstí jsem se nad sebou zamyslela.
Vešla jsem s respirátorem,  objednala si,  usedla na zahrádce,  odložila  respirátor  a
konzumovala.  Po  kávě  jsem šla  na  WC –  bez  přemýšlení  a  bez  respirátoru.  Ale
protože ráda čtu, přečetla jsem si text na malých papírcích na každém stolku, cca
“respirátor odložte jen při konzumaci”. Teprve po přečtení jsem nasadila respirátor a
prošla provozovnou k východu… dodržovat  i  jednoduché pokyny není  snadné.  Ve
městě obvykle chodíme s rouškou/respirátorem v ruce,  avizujeme: jsme připraveni
nasadit nebo to taky znamená, že nakupujeme – v obchodech nařízení respektujeme.
V restauracích, pokud platilo “4 a dost u stolu”, na nás nebyli přísní… rozvolňování
formální i neformální v červnu pokračuje...
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Události ve městě

Čtvrtletní trhy

se po dlouhé koronavirové pauze mohly v červnu 2021 vrátit a byly vítány. Umožnily
nákupy, ale taky jsme je vnímali jako oživení náměstí a možnost setkávat se, těšil nás
návrat obyčejného života… Trh z poloviny června připomíná snímek z webové kamery
umístěné na věži radnice.

Vítězné projekty participativního rozpočtu

V červnu občané vybrali  čtveřici  vítězných projektů z  celkem šesti  návrhů.  Vedení
města  si  vážilo  zájmu  občanů,  starosta  města  vyjádřil  přesvědčení,  že  zapojení
občanů prostřednictvím participačního rozpočtu bude umožněno i v příštím roce. 

Z webu města cituji:  “Online anketa probíhala prostřednictvím Mobilního rozhlasu od
20. května do 6. června 2021. Jedinou podmínkou pro hlasování bylo trvalé bydliště na
území města. V e-Anketě celkem hlasovalo 544 respondentů, z toho bylo 467 hlasů
platných  a  77  hlasů  neplatných.  Mezi  platné  hlasy  byly  započítány  hlasy  občanů
města,  kteří  v  e-Anketě  pravdivě  a  úplně  vyplnili  povinný  údaj  v  části  5  (jméno,
příjmení  a  adresu  trvalého  pobytu).  Tyto  hlasy  byly  následně  pracovníky  úřadu
ověřeny  v  evidenci  obyvatel,  kde  se  potvrdilo,  zda  je  hlasující  občanem  města.
V letošním  roce  se  v  rámci  participativního  rozpočtu  budou  realizovat  první  čtyři
projekty s nejvyšším počtem hlasů.”

Následoval výčet výsledného pořadí projektů,  stojí za to do kroniky města vložit i
vizualizaci návrhů, tak, jak byla předložena k hlasování. 
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 Altán pro děti na zahradu mateřské školy v Boršově, autor návrhu: M. Vránová (168 hlasů)

Revitalizace přírodního amfiteátru Křížový vrch – ohniště,  autor návrhu: E. Pánková (107

hlasů)
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Zastřešení posezení před sušickou hospůdkou, autor návrhu: Josef Forman (76 hlasů)

Úprava prostoru vyhlídky u Plačící Anny, autor návrhu: Eliška Pánková (64 hlasů)
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Na  první  až  čtvrté  místo  nedosáhly  dva  návrhy:  psí  hřiště  –  park  Západní,  autor
návrhu: Hana Zástěrová (49 hlasů) a dokončení renovace parčíku u pomníku Boršov,
autor návrhu: Monika Vránová (3 hlasy).

Květinová výzdoba ve městě v létě 2021

V červnu jsme zaznamenali  chybějící květinovou výzdobu na mnoha místech ve
městě. 

K 19.06.2021 zcela chyběla květinová výzdoba oken radnice (a nebylo jasné,  zda
bude dodána další kontejnerová výzdoba na náměstí, např. u morového sloupu). Nové
– pěkné a dobře osazené nádoby už byly umístěny před radnicí a u kašny. Na ul.
Svitavské byly stárnoucí růže odstraněny zcela bez náhrady, nepočítáme-li  vzrostlý
plevel.  U  muzea  byly  na  jaře  i  v  časném  létě  2021  záhonky  prázdné  –  jakoby
připravené k výsadbě, trvalky tamtéž byly zaplevelené. Na koupališti v den otevření
19.06. květinová výzdoba zcela chyběla – byť po léta platilo,  že afrikány dodávaly
aquaparku  půvab  a  vyvýšený  “záhon”  ve  vstupu  do  areálu  (“u  žáby”)  byl  vizitkou
zahradníka. 

Foto: S. Zemánek, 15.07.2021, prostranství před muzeem 

Všimla  jsem  si  začátkem  června  dobře  ošetřených  nových  záhonů  na  ul.
Lanškrounské,  celkový  stav  květinové  výzdoby  ve  městě  byl  však  v  červnu  2021
neutěšený…

62



Kronika města Moravská Třebová 2021

A tak  jsem se  v  tomto  duchu  na  názor  zeptala  pana  ředitele  (služebně  mladého
ředitele) technických služeb. Odpověděl bez odkladu a jeho e-mailovou odpověď cituji:
“...květinová výzdoba radnice již provedena, rovněž rozšířená i k morovému sloupu. V
letošním  roce  jsme  našimi  pracovníky  provedli  výrobu  nových  kontejnerů,  jak
zmiňujete a děkujeme za jejich chválu, jelikož dobrých zpráv není mnoho a peněz
ještě méně, tak jim velmi rád vyřídím. Jelikož bylo dlouho chladné počasí, s výzdobou
se čekalo a když jsme začali rozmísťovat, přijely kolotoče, tak proto se v první fázi daly
jen před radnici a nyní bylo doplněno. Ulice Svitavská probíhá celkovou rekonstrukcí
jak stavební, tak posléze bude prováděna komplexně i zeleň. U muzea prověřím a
koupaliště je rovněž již osázené.   Hezký den, Vítězslav Škrabal, dne 20. 6. 2021 v
15:56…”

Ano, rozkvetla radnice i náměstí a zkrásněl vstup na koupaliště, další nádoby tamtéž
zůstaly prázdné. U muzea se zlepšit stav nepodařilo. 

Rekonstrukce ulice Lanškrounská pokračovala III. etapou

Pardubický kraj i v červnu pokračoval s rekonstrukcí vozovky v ulici Lanškrounská a v
Sušicích. 
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V průběhu  úterý  8.  června  došlo  v  rámci  III.  etapy  k  úplné  uzavírce  v  úseku  od
vlakového nádraží po začátek části města Sušice. Objízdná trasa vedla přes silnici
I/35  a  Dětřichov  u  Moravské  Třebové,  jen  rezidenti  měli  umožněno  projet  po
vyznačené trase Sušicemi. A tak třetí etapa byla pro obyvatele dotčené lokality i pouhý
tranzit  velmi  náročná.  Bylo  to  zřejmé  také  z  opakovaných  dotazů  a  projevů
nespokojenosti,  které  jsme  mohli  číst  na  webu  města  v  části  dotazy  a  odpovědi.
Tazatelům  se  dostalo  korektní  odpovědi,  opakovaně  zaznělo,  že  investorem  je
Pardubický kraj… a všichni to museli nějak vydržet. (zdroj: web města, aktuality)  

Česká republika 

Tornádo na Moravě

Když ve čtvrtek 24. června 2021 v poledne vydali meteorologové varování před velmi
silnými bouřemi, nikdo nečekal to, co se večer stalo na Moravě.

Cituji text z Wikipedie: 

“Několika  obcemi  na  pomezí  Břeclavska  a  Hodonínska  na  jižní  Moravě  prošla  ve
čtvrtek 24. června 2021 okolo  19.20 hodin  večer extrémní  bouře  s  krupobitím  a
tornádem. Podle předběžného hodnocení Českého hydrometeorologického ústavu se
jednalo o silné tornádo doprovázené savými víry,  které dosáhlo síly F4 na Fujitově
stupnici (druhé  nejsilnější  možné  tornádo). Prošlo  úsekem dlouhým 26 kilometrů  a
širokým  (s odchylkami)  zhruba  půl  kilometru. Kriticky  zasaženo  bylo  sedm  obcí,
nejvíce  postiženy  byly Moravská  Nová  Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a městské
části Hodonína Bažantnice a Pánov.
V dotčených obcích bylo poničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných, zemědělských
a průmyslových  budov,  dále  velký  počet  stromů  a vozidel.  Silně  zasažena
byla infrastruktura včetně druhého  železničního  koridoru.  Škody  na  soukromém
i veřejném majetku byly podle předběžných odhadů vyčísleny na 15 miliard korun. Ke
zbourání  bylo  určeno  asi  200 domů. Podle  organizace Člověk  v tísni bylo  silně
poškozeno dokonce 1600 domů. V průběhu večera a následujícího dne bylo ošetřeno
několik  set  zraněných  osob,  celkem  zemřelo  šest  osob.  V evropském  měřítku se
jednalo  o tornádo  s největším  počtem  obětí  od  roku  2001  a zároveň  do  té  doby
nejsilnější a nejsmrtelnější meteorologickou událost v Evropě roku 2021. Se změřenou
intenzitou F4 se také jedná o historicky nejsilnější bezpochybně evidované tornádo na
českém  území  –  jediný  doklad  o podobně  ničivém  tornádu je  z Kosmovy  kroniky
české pro  území Prahy a den 30. července 1119.  Bezprostředně  po  ničivém tornádu
se  zvedla  velká  vlna  solidarity,  do  postižených  obcí  přijelo  pomáhat  odstraňovat
následky tornáda tisíce dobrovolníků. K 8. červenci 2021 se v České republice vybralo
na finančních darech celkem 1,1 mld Kč pomoci, další  peníze věnovali  lidé přímo
poškozeným rodinám.”

Zastupitelstvo  města Moravská  Třebová  bez  odkladu  (01.07.2021)  projednalo
možnost finanční podpory a schválili  finanční dar pro městys Moravská Nová Ves.
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Během několika dnů dobrovolníci z řad veřejnosti a zaměstnanců Technických služeb
s.r.o. Moravská Třebová pomáhali v obci Mikulčice s odklízením sutin prostřednictvím
vlastní i zapůjčené techniky. Chystali se i další dobrovolníci a humanitární sbírka, ale
brzo se ukázalo, že pomoc je třeba koordinovat centrálně a také nedopustit zbytečné
hromadění nepotřebných věcí, důraz byl kladen na řízenou pomoc a tolik potřebné
peníze…  Katastrofa  jistě  přinesla  následky,  jejichž  odstranění  bude  trvat  dlouho.
Všechny  nás  ale  překvapilo,  jako  systematicky  dokázaly  pracovní  skupiny
(dobrovolníci,  vojáci  a  hlavně  hasiči)  v  krátkém čase  odstranit  trosky  a  opravovat
střechy.

Úmrtí herečky Libuše Šafránkové

Dva dny po svých 68. narozeninách zemřela 9. června 2021 oblíbená herečka Libuše
Šafránková. Zpráva o smrti české herečky vyvolala velkou pozornost také v zahraničí,
především v německých či  slovenských médiích.  Píší  o ní  jako o hvězdě a kultovní
herečce, kterou nejvíce proslavila filmová role v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Ano,
byla to „naše Libuška“, její nejslavnější role je dlouhé roky symbolem vánoc.

foto: Libuška šafránková fotografie – Seznam.cz 

Z Wikipedie:

Během svého života hrála ve více než 150 filmech či televizních seriálech, z nichž
např. Kolja a Obecná škola získaly nominaci na Oscara. Mezi nejvýznačnější role se
řadí  Barunka  v  adaptaci  knižní  klasiky Babička (1971),  Popelka  v  koprodukční
pohádce Tři  oříšky  pro  Popelku (1973),  Vránová  v  komedii Vrchní,  prchni! (1980),
Součková ve Svěrákově Obecné škole (1991), zpěvačka Klára ve filmu Kolja (1996),
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Kvídova  matka  v  komedii Báječná  léta  pod  psa (1997)  a  Petrova  babička  ve
snímku Jak jsme hráli čáru (2014).

Výčet nejznámějších filmů:

(Rodeo (1972) … Monika; Tři oříšky pro Popelku (1973) … Popelka; Přijela k nám 
pouť (1973) … učitelka; Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974) 
… Jana; Můj brácha má prima bráchu (1975) … Zuzana; Paleta lásky (1975) … 
Josefína, Josefova nemanželská dcera; Sarajevský atentát (1975) … Jelena; Malá 
mořská víla (1976) … princezna ze sousední říše; Brácha za všechny peníze (1978) 
… Zuzana Pavelková; Princ a Večernice (1978) … Večernice; Vrchní, prchni! (1981) …
Helena Vránová; Křtiny (1981) … zdravotní sestřička Naďa; Třetí princ (1982) … 
princezna Milena / princezna ze skal; Sůl nad zlato (1982) … princezna Maruška; Jára
Cimrman ležící, spící (1983) … Alžběta; Slavnosti sněženek (1983) … učitelka; 
Vesničko má středisková (1985) … Jana Turková; Zuřivý reportér (1987) … Kateřina; 
Člověk proti zkáze (1989) … Věra Hrůzová; El mar es azul (1989) … Jarka; Obecná 
škola (1991) … Součková; Žebrácká opera (1991) … Jenny; Nesmrtelná teta (1993) 
… Štěstí; Kolja (1996) … Klára; Báječná léta pod psa (1997) … Kvidova maminka; 
Všichni moji blízcí (1999) … maminka Irma; Návrat ztraceného ráje (1999) … 
maminka; Micimutr (2011) … čarodějnice Micimutr; Donšajni (2013) … Markéta; Přijde 
letos Ježíšek? (2013) … Květa); Jak jsme hráli čáru (2014) … babička Achbergerová)

Městský úřad v červnu

Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz

Od 1. června 2021 došlo ke změně – občanům bylo umožněno elektronické podání
žádosti  o  řidičský  průkaz  prostřednictvím  Portálu  občana  (tzv.  ePodání),  které
připravilo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. Podání žádosti
o výměnu řidičského průkazu bylo možné po přihlášení do tzv. Portálu občana a to
v případě uplynutí platnosti nebo blížícího se konce platnosti řidičského průkazu, ne
však dříve než 90 dnů před koncem platnosti. Podmínkou pro podání žádosti bylo mít
přístup do Portálu občana (NIA ID, Mobilní  klíč eGovernmentu, bankovní identita...)
a mít zde připojenou datovou schránku fyzické osoby. Více informací zájemci získali
na webových stránkách ministerstva. Avizovaná změna nebyla v létě roku 2021 “pro
každého”,  ale  jistě  se  řada zájemců našla.  Na stránkách  kroniky  zmiňuji  možnost
elektronického  podání  žádosti  o  řidičský  průkaz  jako  důkaz  postupné  a
nepřehlédnutelné elektronizace státní správy.

S využitím  dotačních  prostředků  z Evropské  unie  se  uskutečnila  výměna
technologického  zdroje  tepla  na  budově radnice  a  obnova topného systému
dvorního  traktu  radnice  v Moravské  Třebové.  Díky  projektu  došlo  ke  snížení
energetické náročnosti budovy a úspoře energií.   
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Ze zasedání rady města

Rada města projednala obvyklé záležitosti majetku města, výběrových řízení, rozpočtu
atd.  na  zasedání  7.  a  11.  června  2021.  Radní  se  sešli  také  21.  června,  na
mimořádném jednání  rada  jmenovala  zástupce  zřizovatele  ve  školských  radách  u
základních škol.
 

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé se sešli  v plánovaném termínu v pondělí  21.  6.  2021 od 16:00 hod. v
zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká. Opět bylo nezbytné v průběhu
zasedání  dodržovat  preventivní  opatření  v  podobě použití  ochranných  prostředků
dýchacích cest.
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Zastupitelé schválili  závěrečný účet města z rok 2020 bez výhrad a účetní závěrku
města  za  rok  2020.  Zaujalo  mne,  že  zastupitelstvo  města  schválilo  prodej  dvou
stavebních pozemků v ulici Nová a bytové jednotky v bytovém domě v ulici Nádražní s
tím, že prodej bude probíhat formou losování.

Kultura

Rozmarné léto 

Kulturní služby v Moravské Třebové ve dnech 23. - 26. června 2021 nabídly vícedenní
festival českého pouličního divadla s názvem Rozmarné léto. 

Festival  cirkusových  a  pouličních  divadel  v  Moravské  Třebové  ukázal,  že  divadlo
nemusí existovat jen v uzavřeném prostoru.  Mohli jsme vidět popularizaci uměleckých
žánrů, např. nový cirkus, pantomima či pouliční a pohybové divadlo. Představení byla
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určená  celému  věkovému  spektru  diváků.  Měla  ambici  být  srozumitelná  dětem  a
zábavná pro dospělé. Místem konání festivalu byl  zámek, park za muzeem i areál
Knížecí louky. Součástí vícedenního programu byly odpolední workshopy pro rodiny s
dětmi  a  žáky  Speciální  základní  školy,  kde  si  zájemci  mohli  vyzkoušet  základy
žonglování.  Běžkařská  Odysea,  sehraná  na  Knížecí  louce,  byla  volně  přístupná
veřejnosti.  Festivalu jsem věnovala pozornost při procházkách městem. Zájem byl o
akci za muzeem, rodiče a děti zaplnili stan. Volně přístupná akce na Knížecí louce
našla svoje diváky, bylo pro koho hrát. Před sedmou hodinou hlavně děti (ale nejen
ony, manžel paní ředitelky kulturních služeb šel příkladem) soutěžily v běhu na lyžích a
pak jsme viděli představení dvou „lyžařů” – žonglovat uměli, potlesk si zasloužili. 
Byla to vydařená letní akce. A pršet začalo až asi hodinu po začátku, mírně, skalní i za
deště ještě chvíli vydrželi. A my zbabělí jsme z restaurační zahrádky poté sledovali
zrychlený ústup diváků za sílícího deště.

Lucie Bílá v Moravské Třebové

zazpívala na zámku 18. června 2021 a to velmi úspěšně. Konečně – šlo o dlouhodobě
z důvodu koronaviru  odkládané představení,  dříve  zakoupené vstupenky zůstaly  v
platnosti. Bylo dobrým tahem rozšířit kapacitu, tj. nabídnout koncert nikoliv v muzeu,
ale na nádvoří zámku. Na fotkách na facebooku města mě zaujaly fotky “nóbl” židlí z
muzea,  které  se  “větraly”  na  zámku  poprvé.  Počasí  bylo  příznivé  a  prostředí
odpovídalo vstupnému, které bylo v Moravské Třebové nezvykle vysoké, ale zájemce
neodradilo.

Vydařená výstava na zámku 
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Sport

Sportovec roku

Sportovní  výsledky  uplynulého  období  byly  vyhlášeny  prostřednictvím  populární
městské  ankety  Sportovec  roku  města  Moravská  Třebová  za  rok  2020.  O  pořadí
v jednotlivých kategoriích rozhodla odborná komise. Nejoblíbenějším sportovcem se
na základě výsledků ankety veřejnosti  stal  mladý tenista Tadeáš Dorazil.  Vyhlášení
výsledků 25. ročníku ankety Sportovec roku se konalo v úterý 29. června ve dvoraně
muzea.   Dvouhodinový  program  ceremoniálu  doplnilo  hudební  vystoupení  žáků  a
pedagogů  Základní  umělecké  školy  Moravská  Třebová.  Sponzory  akce  byla
společnost OR-CZ spol. s.r.o., květinářství Weinlichovi a rodinné bistro Mamabistro.

Odborná komise ocenila přínos těchto sportovců

Kategorie  mládež  do  15  let:  1.  Tadeáš  Dorazil  (tenis),  2.  Thea  Trnková  (travní
lyžování), 3. Jakub Koblovský (Odznak všestrannosti, tenis)

Kategorie mládež 15-19 let:  1. Hana Hájková (atletika), 2. Martin Šmerda (fotbal),
3. Šárka Abrahámová (travní lyžování)

Kategorie dospělí:  1. Jaromír Štaffa (fotbal),  2.  Jiří  Kadidlo (triatlon, cyklistika),  3.
manželé Kriklovi (atletika, dálkový běh)

Kategorie trenér, funkcionář:  1. Pavel Kršňák (hokej),  2. Vladimíra Schmidtová a
Roman Cápal (OVOV), 3. Tomáš Daul (golf)

Ocenění starosty města Moravská Třebová v kategorii sportovní kolektiv za rok
2020: 1. Tým ZŠ Palackého Moravská Třebová (Odznak všestrannosti), 2. HC Slovan
Moravská Třebová (hokej), 3. FK Slovan Šakalí hněv (sálový fotbal)

Ocenění  starosty  města  Moravská  Třebová  v  kategorii  krajánek:  Pavlína
Dvořáková (plavání), Štěpán Budig (plavání), Markéta Hájková (cyklistika)

Ocenění starosty města Moravská Třebová za vzornou reprezentaci města v roce
2020: All Plebs Moravská Třebová (rugby)

Sportovní  osobnost  města  Moravská  Třebová  2020:  Libor  Kobza  (hokej)  -  in
memoriam

Veřejná anketa Nejoblíbenější sportovec města Moravská Třebová 2020: Tadeáš 
Dorazil (tenis) - 157 z celkových 470 hlasů

Závod míru nejmladších

45. ročník Závodu míru nejmladších přivítal v Moravské Třebové více než 150 mladých
cyklistů.  Slavnostní zahájení  se uskutečnilo v pátek 25. června v 15:30 hodin před
radnicí na náměstí T. G. Masaryka. Po zahájení byl proveden slavnostní start závodu.
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Cyklisté odjeli ulicemi Čs. armády a Olomoucká, projeli na ostrý start k závodu REHAU
v Linharticích. Odtud v 16:00 hodin vyrazili přes Linhartice, Rozstání a Hamperk do
Moravské  Třebové  ulicemi  Jevíčská  a  Dvorní,  směr  Útěchov.  Pořadatelé  požádali
občany  bydlící  na  trase  závodu  a  provozovatele  obchodů,  aby  v  době  závodů
neparkovali auta a zásobování obchodů si zajistili mimo dobu uzavírky. 

Červnové shromáždění delegátů si  zvolilo  nového předsedu TJ Slovan Moravská
Třebová. Stal se jím Ladislav Weinlich, který nahradil v této funkci Ing. Pavla Charváta.

Červen letem světem

Počasí začátkem června potěšilo  příjemným oteplením, 4.  června bylo  slunečno a
letní  teploty  nad  20  st.  Už  o  den  později  jsme  si  přečetli  varování  meteorologů
z Českého hydrometeorologického ústavu,  že v  Česku hrozí velmi silné bouřky.  A v
Moravské  Třebové opravdu lilo. V dalších dnech jsme si užívali příjemného léta, na
krátko se ochladilo o víkendu 12. a 13. června, taky pršelo. Od 17. června následovala
vedra – několik dní. Z webu (www.seznam.cz): “Česko včera tj. 19.06. poprvé v tomto
roce zažilo takzvaný supertropický den, kdy teploty přesáhly 35 stupňů Celsia. Teplotní
rekord pro 19. červen překonalo 40 stanic.”  Zlom nastal  22.  června,  kdy bylo  ráno
zataženo, poté polojasno, a i když se ochladilo, teploty se stále pohybovaly kolem 25
st.  Byly  také bouřky,  ale  bezvýznamné v  porovnání  s  tornádem,  které  udeřilo  24.
června na Moravě (podrobněji viz výše). V závěru měsíce bylo velmi teplo, občas déšť
a bouřky.

Aquapark otevřel své brány v roce 2021 poprvé 19. června, tedy poměrně pozdě.
Bylo  vedro,  z  důvodu stále  nepříznivé  koronavirové situace byla  však návštěvnost
omezena – a to na max. 600 návštěvníků. A přibližně tento počet se skutečně dostavil,
bylo zaplněno. Zaplavala jsem si výborně, stále platilo, že v plaveckém bazénu přetlak
nebývá.  Bylo  povinností  dodržovat  opatření  v  souvislosti  s  koronavirovým
onemocněním (doložení potvrzení o očkování, testy atd. - ovšem jen na výzvu, reálně
jsme neměli žádný problém). 

Dne  17.06.2021  skončila  éra  telefonních  budek  v  České  republice, dělníci
odstranili poslední telefonní budku a to v Hlubině na Příbramsku. Schylovalo se k tomu
už dlouho.  Před několika  lety  byly  osloveny obce,  aby – mají-li  zájem –  finančně
podpořily veřejné telefonní automaty. Po letech se ukázalo, že mobilní telefon máme
už “všichni”, finanční účast obcí na provozu telefonů ustala. Postupně byly telefonní
budky likvidovány.

Dočasná uzavírka tunelu Hřebeč proběhla od 21. června 7:00 hodin do 30. června
18:00 hodin. Důvodem byla obvyklá repase systému automatického postřiku a opravy
elektrické  požární  signalizace  tunelu.  Zajímavé  je,  že  původně  plánovaná
několikaměsíční oprava tunelu, která v létě 2021 měla být zahájena, byla odložena  -
zatím o rok. 

V červnu  2021  byla  avizována  příprava  výstavby  obchodního  centra na
jihozápadním okraji města jako první fáze komplexního projektu, který do budoucna
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počítá také se vznikem šesti bytových domů a 120 rodinných a řadových rodinných
domů,  spolu  se  zelení  a  technickou  a  dopravní  infrastrukturou.  Starosta  města
zdůraznil,  že pokročila jednání s developerem a investorem. Finálním investorem a
pronajímatelem celého retail parku bude společnost RENT Group s.r.o., se kterou již
byla  uzavřena  plánovací  smlouva  a  byl  také  uzavřen  dodatek  k budoucí  kupní
smlouvě, který investora zavázal k vybudování dopravní infrastruktury a inženýrských
sítí  pro  budoucí  obchodní  centrum,  jehož  provozovatelem  bude  Kaufland  Česká
republika.  S přenesením  povinnosti  vybudování  infrastruktury  a  sítí  z města  na
investora bylo spojeno také snížení kupní ceny za pozemky města. 
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Červenec 2021

Koronavirus

Téma koronavirus nás neopustilo ani v létě. Počet nemocných vzrůstal, vedení  státu
přemýšlelo, co dál… Český rozhlas dvojka, 01.07.2021: „...přibývá nakažených, roste
reprodukční  číslo,  mění  se  požadavky některých turistických destinací  –  hodně se
mluví  o  Chorvatsku,  které  se  mimo  jiné  odvolává  na  platnost  covid  pasu  (od
1. července platí nejen  v zemích Evropské unie evropské digitální certifikáty, takzvané
covidové pasy, a to jak v digitální, tak v papírové podobě), od 01.07. a už země nevítá
turisty dosavadním sloganem cca “přijeďte, jste vítání,  nic nepotřebujete”.  Přesto s
příchodem  července  nastalo  další  uvolnění  protikoronavirových  opatření. Od
čtvrtka 01.07.2021 mohli  Češi venku oficiálně sundat roušky a respirátory. Povinnost
zakrýt dýchací cesty trvala ve vnitřních prostorách.

Další opatření: V bazénech a wellness centrech se zvýšila kapacita na 75 procent. V
restauracích a klubech byla umožněna živá hudba, nikoliv tanec. Rozvolnění se týkalo
také  obchodů.  Platilo  nově  pravidlo  jednoho  člověka  na  10  metrů  čtverečních.
Kadeřnictví,  kosmetika  či  masáže  už  neměly  povinnost  poskytovat  službu  pouze
jednomu zákazníkovi  ani  zákazníky  evidovat.  Od 1.  července  bylo možné pořádat
venku také kulturní akce až pro 5 tisíc lidí, nově se mohlo i stát. Uvnitř byly povoleny
akce pro 2 tisíce návštěvníků, kapacita sálu mohla být naplněna ze 75 procent. Nově
mohli lidé konzumovat i v hledištích. Pro provázené skupinky návštěvníků na hradech
a zámcích neplatilo omezení na 10 lidí.

Nemocnice následné péče Moravská Třebová nově od 21.  července 2021  nabídla
preventivní  antigenní testování na přítomnost covid-19.  Testování  bylo bezplatné
pro obyvatele ČR s pojištěním u všech zdravotních pojišťoven a probíhalo v budově
LDN (přízemí budovy za poliklinikou, vedle laboratoře). Toto opatření jsme přivítali.
Test usnadnil život zdravým (stále byl na některých místech vyžadován), ale hlavně
nemocným a v případě podezření na onemocnění.  Bylo pro ně nepříjemné dlouhé
čekání  ve  vzdáleném městě,  někteří  si  museli  složitě  zajišťovat  dopravu do místa
testování a v podstatě tak ohrozit řidiče… 

Vedení  Pardubického  kraje  v  červenci  oznámilo,  že  začne  snižovat  kapacitu
očkovacích center. Politici prý reagovali hlavně na to, že ubude dodaných očkovacích
látek.  V pozadí rozhodnutí mohl být i častý názor, že ten, kdo měl o vakcínu velký
zájem, už ji dávno má a zbývají hlavně lidé, kteří váhají nebo látku rovnou z principu
odmítají. Očkovací centrum v Moravské Třebové postupně ukončilo činnost, v červenci
ještě probíhala naplánovaná aplikace očkovací látky. (Děti, přesněji mládež nad 16 let,
už v Moravské Třebové v průběhu léta nebyly očkovány -  tato očkování proběhla v
očkovacích centrech a to z důvodu nezbytné přítomnosti pediatra.)

Zpráva z internetu ze dne 17.07.2021:  Mladí lidé ve věku 16 až 24 let se vrhli do
očkovacích center a podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)
už s 373 tisíci podanými dávkami přeskočili starší ve skupině 25 až 29 let o sto tisíc.
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Důvodů se nabízí mnoho, ale zdá se, že jsou to hlavně obavy z toho, že bez očkování
se  budou  muset  po  návratu  do  školy  podrobovat  testům  a  dalším  hrozícím
protiepidemickým opatřením, a pokud stihnou obě dávky do poloviny srpna, vyhnou se
ještě před koncem prázdnin rostoucím překážkám při cestování do ciziny. 
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Události ve městě

Socha sv. Korony těsně před odhalením, foto: archiv města
(zleva místostarostka, autor, donátor)

Nová socha na zámeckém nádvoří

Nádvoří  zámku  i  celé  naše  město  od  července  roku  2021  ochraňuje  sv.  Korona,
patronka před epidemiemi. Odhalena byla 1. července v 16 hodin. Sochu z exotického
dřeva zhotovil  řezbář  Petr  Steffan za přispění  pana Milana Blahy jako donátora a
Ladislava Jokeše,  který zpracoval  kovové prvky.  (Fotka sochy je  vložena v úvodní
části kroniky.)

Sv. Korona byla dle legendy umučena v roce 170 v Damašku. Její relikvie je uložena v
katedrále sv. Víta v Praze, kam ji v roce 1355 nechal dovézt Karel IV.

Sv. Korona byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi
patřila  k  oblíbeným  svatým,  o  jejím  životě  a  původu  víme  velmi  málo.
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…..  Korona  zemřela  jako  mladá  vdova  mučednickou  smrtí  během pronásledování
císaře Antonia Pia nebo Diokleciána. Mladá dívka byla popravena roztrhnutím mezi
dvěma palmami. Její  tělo bylo uvázáno uprostřed dvou pevně ohnutých palem, po
jejich uvolněn bylo její tělo obrovskou sílou roztržené. Tento výjimečně krutý způsob
popravy v panovníkovi podmínila odpověď dívky, která odmítla obětovat pohanským
modlám: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena své koruny?“

Uctívání sv. Korony, podobně jako koronavirus přítomný v mnoha zemích po celém
světě, „překročilo hranice“. Legenda o této mučedníci z pozdního starověku je známá
v  Asii,  Africe  i  Evropě.  První  řecká  legenda  Viktora  a  Korony  umisťuje  jejich
mučednictví do Damašku, později se však opakovala v různých variantách. Proto se
vedle  dnešního  hlavního  města  Sýrie  uvádí  jako  místo  úmrtí  Antiochie  na  jihu
dnešního Turecka, Alexandria v Egyptě, Sicílie a Marseille. Řecká, latinská a etiopská
církev uctívá svatou Koronu.

Z Blízkého východu se legenda o  ní  dostala  do  Itálie  nejpozději  v  šestém století.
Pozůstatky obou manželů se nacházejí v Castelfidardo na pobřeží Jaderského moře
nedaleko  města  Ancona.  Už  v  tomto  období  byl  postaven  kostel,  který  jim  byl
zasvěcen a již v 6. století se sv. Korona ukázala jako příklad věrnosti ve víře. 

V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a ve 14. století je císař Karel IV.
nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze. Z tohoto období pocházejí i první důkazy o
uctívání  této  světice  v  Bavorsku,  České  republice  a  Dolním  Rakousku.  Tam  a  v
některých  dalších  oblastech  světa  je  Korona  uctívána  jako  patronka,  která  chrání
nejen před epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je také symbolem vytrvalosti ve
víře. Tradice zahrnují například zvyk v Dolním Rakousku, a to každoroční poutě sv.
Korony.  V roce 1504 v malém městečku St.  Corona am Wechsel  byla nalezena v
dutém kmeni lipového stromu malá soška sv. Korony, a tak na památku této události
byla na tomto místě postavena kaple. Kult  této světice je znám i v jiných částech
Rakouska, také ve Vídni, kde je lékárna sv. Korony. Při této příležitosti rakouská média
poukazují na to, že skutečnost, že mince ražené rakouskou mincovnou v letech 1892-
1924 se nazývaly „korunami“ na památku světice, by se měla vysvětlit skutečností, že
sv. Korona je také patronkou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterií. Katolická
církev vzpomíná na sv. Koronu 14. května.

Zdroj: Modlitba.sk a Aleteia.pl a www.cirkev.cz (červenec 2021)

Poškozené lípy

Zaujala  mne negativní  zpráva  z  facebooku  města  s  názvem  Komu vadily  lípy  v
průmyslové zóně?

Text vkládám v plném znění:  „Velká škoda. Silný vítr začátkem tohoto týdne vyvrátil
dvě patnáctileté lípy před firmou Protechnik v průmyslové zóně. Při odklízení však na
přítomné  čekalo  překvapení.  Kmeny  lip  někdo  už  předtím  naříznul  do  2/3  kmene
motorovou  pilou.  Celkem tak  muselo  k  zemi  s  ohledem na  bezpečnost  chodců  a
vozidel  celkem 5 zdravých stromů. Případem se zabývá Policie  České republiky a
pachateli hrozí až roční trest odnětí svobody.“
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Pravidelné páteční trhy

byly 30. července zajímavé tím, že nabízely netradiční ovoce – byly to trhy „africké“.
Ovoce  bylo  na  poměry  v  našem  městě  drahé,  ale  stánek  se  zelenou  střechou
navštívilo  hodně  zájemců  a  stálo  za  to  známé  i  neznámé  plody  ochutnat.  Byly
chutnější a zralejší v porovnání s dostupnou nabídkou v obchodních řetězcích.  

Trhy – obrázek z časosběrné kamery na věži radnice...

Také v červenci pokračovala stavba na ul. Lanškrounské

A vůbec to nebylo jednoduché.

Vkládám text, který jsme mohli v srpnu číst na facebooku města.

„Stavba  pokračuje  s  komplikacemi. Urychlit  dokončení  navzdory  závadám  a
budoucím problémům, nebo vše provést precizně, ale se zpožděním? Preferujeme
zpoždění.  Proč?  Silnice  je  majetkem  Pardubického  kraje,  který  zároveň  provádí
kompletní  rekonstrukci  vozovky.  Chodníky a kanalizace s vodovodem je ve správě
města. A obě strany se potýkají s problémy:

Pardubický  kraj  během  oprav  v  úseku  od  ul.  Na  Stráni  po  vlakové  nádraží  v
uplynulých  týdnech  přibrzdily  neočekávané  komplikace  s  technikou  a  mostní
konstrukcí,  které  způsobily  zpoždění  stavby  a  pokládky  finální  asfaltové  vrstvy.
Zpoždění  má  z  technologických  důvodů  vliv  i  na  prodloužení  termínu  dokončení
navazující etapy v úseku od vlakového nádraží po odbočku na Sušice.
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Město Moravská Třebová zase v úseku od vlakového nádraží po Sušice řeší závadu
kanalizace a vodovodních přípojek, která byla odhalena během rekonstrukce vozovky.
Přestože v poslední době nebyly hlášeny žádné poruchy, při odkrytí vrstev zeminy byl
odhalen  únik  vody  přes  poškozené  ventily.  V  lokalitě  mezi  vlakovým  nádražím  a
odbočkou  k  betonárce Zapa  se  nachází  celkem cca 27 vodovodních  přípojek.  Je
evidentní, že ventily jsou za hranicí životnosti a pokud se únik vody neprojeví přímo při
pokládce kanalizace,  tak  je  vysoce pravděpodobné,  že nastane při  hutnění  pláně,
popř. po dokončení rekonstrukce vozovky.
Díky řešení uvedených závad společně s výměnou nefunkčních hydrantů, šoupat a
části  vodovodního řadu do budoucna předcházíme nutnosti  opětovných zásahů do
nové vozovky, spojených s mnohonásobně vyššími finančními náklady….“

V závěru textu zaznělo  poděkování občanům.  A na webu města v části dotazů a
odpovědí  se  v  podstatě  celé  léto  opakovala  kritika  současného  stavu  a  vstřícné
odpovědi vedení města, stále skoro stejné. Vymyslet něco nového se nedalo a nikdo o
to ani nestál, trpělivost byla ceněna a byla nezbytná. Optimismus, tj. víra v úspěšné
zakončení stavby, nechyběl.  

Česká republika

Zemřel písničkář František Nedvěd

Folkový písničkář František Nedvěd zemřel v neděli 18.07.2021 večer. Bylo mu 73 let.
František vystupoval převážně sám, s bratrem Janem tvořil  úspěšné sourozenecké
pěvecké duo. V roce 1996 se jim podařilo vyprodat stadion na pražském Strahově,
kam přišlo kolem 60 000 lidí. V minulosti vystupovali také ve skupinách Brontosauři a
Spirituál kvintet.  V roce 1997 se jejich cesty rozešly a poté vystupoval sám či s jinými
skupinami. Od roku 2011 vystupovali opět společně s bratrem Janem, nahráli album
Souhvězdí jisker. Od roku 2013 vystupoval František Nedvěd opět samostatně nebo s
kapelou Tiebreak, občas také společně se synem Vojtou.

František věřil, že nemoc zvládne – s manželkou v létě při význačném jubileu obnovili
svatební slib, těšil se ze života, krátce před smrtí vystupoval na koncertech spolu se
synem.
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Zemřel herec Milan Lasica 

Nadarmo se neříká,  že  ti  největší  herci  umírají  přímo na jevišti.  Slovenský herec,
humorista,  autor  a zpěvák  Milan  Lasica  (nar.  3.  února  1940)  zemřel  v neděli  18.
července  2021  přímo  na  koncertě  se  svou  oblíbenou  kapelou  Bratislava  Hot
Serenaders ve Studiu L+S. Dozpíval právě písničku Ja som optimista v dobré formě,
byla děkovačka a najednou se pomalu sesunul k zemi...   

„Jeho neopakovatelný humor,  nadhled a schopnost  pojmenovat  věci  pravými  slovy
nebyly jen jedním ze symbolů  slovenské kultury,  ale  také jeho osobním bojem za
svobodu,“ uvedl slovenský expremiér Pellegrini. Milan Lasica vystupoval bez přerušení
také v České republice, kde jsme ho vnímali stále jako „našeho“ umělce.

Městský úřad v červenci

Na jednání 10. května 2021 radní schválili  navrženou organizační  změnu v rámci
organizační  struktury  Městského  úřadu  Moravská  Třebová  s  účinností  od
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01.07.2021  spočívající  ve  zřízení  nového  pracovního  místa  na  odboru  životního
prostředí a tím navýšení celkového počtu zaměstnanců města Moravská Třebová
zařazených  do  organizační  struktury  Městského  úřadu  Moravská  Třebová  ze
stávajících 83 na 84. 

Město  Moravská  Třebová  se stalo  členem  spolku  Otevřená  města,  z.s.,  který
podporuje  pravidelné  a  přehledné  zveřejňování  informací,  vstřícný  přístup
k občanům a zprůhlednění veřejných zakázek. V rámci projektu Cityvizor se podařilo
v létě 2021 pro veřejnost nově zpřístupnit  rozklikávací rozpočet. Zájemci se tak
mohli snadněji dozvědět, jak vypadá rozpočet a jeho plnění, které faktury a investice
se k němu vážou a kdo jsou dodavatelé. K dispozici byla informace, které projektové
a investiční akce právě probíhají, jaké prostředky jsou na ně vyhrazeny a kolik už
bylo vyplaceno. Dostupné tamtéž  byly i  nejnovější  informace z úředních desek a
odkazy na konkrétní dokumenty uveřejněné v Registru smluv.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech a
nového  zákona  o  občanských  průkazech  upozornilo  na  omezení  spojené
s odstávkou  systému,  který  slouží  pro  podávání  žádostí  o  vydání  dokladů.
Omezení, které se týkalo jak možnosti podat žádost o doklady, tak i přípravy a vydání
dokladu, trvalo ve dnech od 29. července do 1. srpna.

Nám, kteří  jsme projevili  zájem o komunikaci  s  městem a úřadem prostřednictvím
mobilního rozhlasu, začátkem července přistála v e-mailové schránce tato zpráva: 
„Milí  Třebováci,  testujeme  pro  Vás novou  službu  v  podobě  Chytrého  Zpravodaje.
Jedná se o rozšíření jeho klasické tištěné verze, kterou pravidelně dostáváte do vašich
schránek.  Červencové číslo Moravskotřebovského zpravodaje si můžete poprvé
prohlédnout  v  elektronické  listovací  podobě.  Chcete,  abychom s  chytrým
zpravodajem  pokračovali  i  v  dalších  měsících? Klikněte zde,  nebo  na  tlačítko
pochválit.“ Zalistovala jsem si a – dobrá. Jen je trochu nad moje rozlišovací schopnosti
docenit  rozdíl  mezi  možností  text  v  elektronické podobě posunovat  nebo jím nově
listovat. Ale zajímavé to je a novinky jsou vítány.

Ze zasedání rady města

Radní  se  sešli  v  červenci  roku  2021  dvakrát,  12.  a  26.  července,  aby  projednali
zejména obvyklé záležitosti nájmů, majetku města a výběrových řízení. Skutečnost, že
holandské  město  je  stále  partnerským  městem  Moravské  Třebové,  připomnělo
usnesení  ze  dne 12.07.,  kterým rada schválila  uzavření  veřejnoprávní  smlouvy se
zájmovým spolkem Spolek  přátel  Vlaardingenu,  z.s.   o  poskytnutí  dotace  ve  výši
20.000 Kč na zajištění výstavy fotoprací a dalších aktivit s holandským partnerských
městem Vlaardingen v roce 2021. Téhož dne rada posoudila nabídku spolupráce s
poštou, která je dlouhodobě vnímána tak, že obce ke své újmě nahrazují a doplňují to,
co  pošta  nestíhá  nebo  realizovat  nechce… Proto  rada  nesouhlasila  se  zapojením
města Moravská Třebová do projektu Pošta Partner ve spolupráci s Českou poštou,
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s.p.   a  s  poskytováním poštovních  služeb  Pošta  Partner  v  části  města  Boršov  u
Moravské Třebové prostřednictvím města Moravská Třebová. 

 
Z jednání zastupitelstva města

Na mimořádném jednání  1.  července  2021  měli  zastupitelé  jeden  zásadní  úkol  –
projednat  a  schválit  rychlou  pomoc  jihomoravské  obci  postižené  tornádem.  Přijali
usnesení,  kterým  schválili  poskytnutí  daru  městysi  Moravská  Nová  Ves  ve  výši
100.000 Kč. Dar byl poskytnut z rozpočtové rezervy města, schválena byla i příslušná
smlouva  s  důrazem  na  to,  že  dar  je  poskytnut  na  odstranění  následků  živelní
katastrofy v červnu 2021.

Starosta  města  Ing.  Miloš  Mička  v  této  souvislosti  řekl:  „Rozsah  škod  po  řádění
tornáda na jihu Moravy je katastrofální. V takových případech považujeme jakoukoliv
pomoc  za  samozřejmost  a  proto  jsme  se  stejně  jako  při  povodních  v  roce  1997
rozhodli  k  přímé pomoci  postiženým oblastem.  Zastupitelé  se  mimořádně  sešli  ve
čtvrtek, aby schválili finanční dar městysi Moravská Nová Ves. Chci poděkovat také
všem  obyvatelům  našeho  města  za  nabídku  pomoci  a  solidarity,  kterou  různými
způsoby v posledních dnech projevili." 

Kultura

V  létě kultura  nechyběla.  Pořady  zámeckého  kulturního  léta  nás  provázely  v
červenci i v srpnu 2021. (Podrobněji k programu v přílohové části kroniky – knihy.)

TOP programy měsíce července byl oblíbený muzikál a koncert známé skupiny.

Dvakrát, 9. a 10. července, jsme mohli vidět jeden z nejznámějších muzikálů - Noc na
Karlštejně.  V létě roku 2021 herci s nabídkou tohoto muzikálu procestovali v podstatě
celou republiku a bylo dobrým tahem, že kulisami byl obvykle zámek nebo hrad. Náš
zámek se krásně hodil jako pozadí příběhu. Nebyli jsme zklamáni. Představení bylo
pěkné, mile překvapil živý kůň (patří se, aby král Karel přijel na koni!) a to kůň černý,
krásný a nápadně velký. Proto se s ním mnozí fotili o přestávce.

Představení bylo v rámci našeho města velkou kulturní akcí, zcela v gesci pořádající
agentury. Ta zabezpečila několikaúrovňové sezení, na to nejsme na zámku zvyklí, a
také  doprovodný  stánkový  prodej,  otevřená  byla  i  kavárna…  Po  celou  dobu  byli
přítomní  hasiči  a  zdravotní pohotovostní  služba.  Bylo  plně  obsazeno a fakt  je,  že
pokud by nastala nějaká kolize, byl by problém. Žádná krize nenastala, narušením byl
jen (asi) ohňostroj někde v okolí, tedy neidentifikované silné rány někde blízko a delší
dobu v čase představení. To zvládli diváci a herci.

V závěru měsíce 31.07. na zámku hrála skupina Chinaski, zámek se zcela zaplnil a
měli úspěch. (Foto: archiv kulturních služeb, z FB města)

81



Kronika města Moravská Třebová 2021

Ocenili  jsme možnost  setkávat  se,  a  to  znamenalo  v  Moravské Třebové  hudební
čtvrtky,  letní  kino,  filmové  pátky,  historické  soboty  a  pohádkové  neděle.
(Program vložen jako příloha kroniky – knihy.) O případných změnách programu jsme
byli včas informováni, např. ve čtvrtek tj. 15.07.  vystoupila jako náhradník skupina
4WD.   Zazněly  skladby  od  The  Doors,  Rolling  Stones,  Jimiho  Hendrixe  a  další.
Původně  plánované  vystoupení  skupiny   FUPO  se  nemohlo  uskutečnit  z  důvodu
nemoci. 

 
Sport

Pumptrack na Knížecí louce 

Také  v  červenci  pokračovala  realizace  projektu  Na  hranici  na  hraně
spolufinancovaného z  dotačního programu Interreg  V-A Česká republika  –  Polsko.
Dne  23.  července  byla  pro  veřejnost  otevřena  první  dílčí  část  v  podobě  zábavné
cvičné dráhy pro horská kola (pumptrack) o déle 255 metrů, v areálu Knížecí louky pod
Bránou času. 

(Pumptrack  je  uzavřený,  uměle  vytvořený  okruh  tvořený  vlnami  a  klopenými
zatáčkami, které umožňují udržovat, nebo dokonce zvyšovat rychlost pumpováním.)

Pokračovala prázdninová hra – další sledovačka v gesci Domu dětí a mládeže. 
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Červenec letem světem

Červenec byl měsícem českého léta, tak, jak jsme je znali před lety – počasí bylo jako
na houpačce. Teplota výrazně poklesla  01.07., bylo kolem 20 – 22 st.,  dopoledne
polojasno,  postupně se  zatahovalo  a  odpoledne krátce  pršelo.  Jen mírné oteplení
nastalo 03.07., ale žádná letní vedra, jen bylo příjemně na sluníčku a chladno ve stínu.
V dalších dnech se oteplilo až do 30 st. Začátek měsíce tedy nic moc, poté až vedro,
změna  14.07., prudké ochlazení, déšť, bouřka hned po ránu – byla skoro tma… Horké
léto se vrátilo až v sobotu 24.07., ale o den později už nastalo ochlazení. Koncem
měsíce polojasno, teplo – ráz počasí se měnil i v průběhu dne.

Ve středu 14. července 2021 proběhlo slavnostní požehnání a otevření dvojice nově
zrekonstruovaných objektů v ulici Lanškrounská. Charita Moravská Třebová zde
nově provozuje  Komunitní centrum O krok dál s dalšími službami a spolek Domov
pro rodinu, z. s. zde otevírá Most naděje - azylový dům pro rodiče s dětmi.

Město Moravská Třebová uspělo s žádostí o dotaci z prostředků SFDI na výstavbu
Stezky pro chodce a cyklisty Moravská Třebová – Útěchov, II. a III. etapa. Výstavba
stezky pro chodce a cyklisty je plánovaná v roce 2022.

Město  Moravská  Třebová  zahájilo  spolupráci  s Pardubickým  podnikatelským
inkubátorem  s cílem  podpořit  budoucí  podnikatele  ve  městě  i  blízkém  okolí.
Zaregistrovali jsme nabídku Akademie začínajícího podnikání, jinými slovy kurz pro
skupinu do 15 osob, zdarma. Zájemci se mohli těšit na sérii školení a workshopů a v
případě  absolvování  minimálně 3 prezenčních a 2 online setkání také na  voucher v
hodnotě  1  500  Kč  na  navazující  služby  podnikatelského  inkubátoru  P-PINK.  Pro
zajímavost z prezentovaného programu uvádím: setkání s regionálním podnikatelem,
představení  P-PINK,  online  konzultace  (individuálně),  vymysli  to  aneb  Generátor
nápadů,  nakresli  to aneb Lean Canvas, spočítej  to  aneb Byznys plán,  prezentační
dovednosti...
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Srpen 2021

Koronavirus

Pardubický  kraj  nabídl  veřejnosti  možnost  očkování  proti  covid-19  bez  předchozí
registrace  a  rezervace.  Do  vybraných  měst  v průběhu  srpna  zavítal  speciální
očkovací  kamion, do Moravské Třebové přijel  ve středu 11.  srpna od 9:00 do
21:00  na  náměstí.  K  očkování  bylo  potřebné  přinést  občanský  průkaz  a  kartičku
zdravotní pojišťovny. Zájemci byli očkováni bez předchozí registrace a rezervace a na
výběr  měli dvoudávkovou očkovací látku Comirnaty od společností Pfizer/BioNtech a
jednodávkovou  vakcínu  Janssen  od  Johnson & Johnson.  Věděli,  že  v  případě
dvoudávkové Comirnaty bude na daném místě přistaven kamion i pro očkování druhou
dávkou po 21 dnech. Kamion přijel ve stanoveném čase a o očkování byl přiměřený
zájem. 

Vedle kamionu byl jednoduchý stánek (tedy i při očkování mimo očkovací centra bylo
nutné vyplnit dotazník, zjistit potřebné údaje…) a kolem desáté hodiny jsem ve frontě u
kamionu před radnicí napočítala asi 30 zájemců.

Nechyběla  však  ani  možnost  očkování  v  moravskotřebovské  nemocnici.  Bylo
možné  se  registrovat  na  první  dávky  očkování  –  objednat  se  telefonicky  nebo  e-
mailem, mnozí  upřednostnili  tento způsob před dřívějším sofistikovaným systémem
registrace na počítači.  
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V  srpnu  2021  stát  hledal  cesty,  jak  podporovat  očkování.  Nově  tedy  zafungoval
očkovací  kamion,  osvědčila  se relativně  snadná  registrace  k  očkování  v  místní
nemocnici  a  novou vítanou možností byla další nabídka Nemocnice následné péče
Moravská Třebová - 4. srpna od 12:30 do 16:30 hodin a 11. srpna od 12.30 do 14.30
hodin - možnost očkování bez nutnosti předchozí registrace.

V  srpnu  bylo  zajímavé  sledovat  zprávy  o  šíření  koronaviru.  7.  srpna  jsme  se
dozvěděli, že reprodukční číslo stouplo na 1,02, epidemie přestala ustupovat a opět se
šíří.  V uvedený den  v Česku přibylo 152 nově nakažených koronavirem, což oproti
stejnému dni v minulém týdnu znamenalo nárůst o 36 případů. A v závěru měsíce
27.08.   jsme na serveru  www.novinky.cz četli,  že  „...státy  Visegrádské čtyřky,  tedy
Česko,  Slovensko,  Maďarsko a Polsko,  se již  několik  týdnů pyšní  nejnižšími  počty
týdenních nových covidových případů v přepočtu na milion obyvatel. Podle Novinkami
oslovených odborníků jde minimálně v ČR o důsledek masivního promoření tuzemské
populace.“

V srpnu platilo, že jsme nosili ochranu nosu a úst v uzavřených prostorách, ne venku.
A pokyn  jsme  respektovali,  skutečně  jsme  nakupovali  s  respirátorem,  ojediněle  s
rouškou. Jen někdy, na vytipovaných místech, jsme si ulevili – například víno jsme si
koupili bez respirátoru, vždyť hned vedle několik nakupujících konzumovalo (povoleně)
bez roušky a my jsme se mohli připojit...
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Události ve městě

Moravskotřebovský aquapark o prázdninách

V srpnu bylo počasí nejisté – opakovaně jsme slyšeli a četli, že šlo o léto klasické,
české, tedy s proměnlivými teplotami a občasným deštěm. Ano, taková léta si pamatuji
z dětství – několik předchozích let nás ale rozmazlilo, nadávali jsme na sucho a vedro
a koupat jsme se mohli každý den. To se nám v létě 2021 nedařilo.

    

Obvyklý dopolední pohled na koupališti v létě 2021, téměř bez lidí
foto: archiv J. A S. Zemánkovi

Moravskotřebovské koupaliště nás přivítalo až  19. června, ale v plné parádě – sice
nám chyběla obvyklá květinová výzdoba, ovšem to hlavní bylo připraveno: čistá a teplá
voda,  občerstvení,  čisto  v  areálu  i  na  záchodech…  Návštěvnost  v  červenci  byla
redukována  na  max.  600  v  návaznosti  na  protikoronavirová  opatření.  Nebyl  to
problém,  toto  omezení  plně  dostačovalo  pro  počet  reálných  zájemců  a  netrvalo
dlouho. Stejně jako v předchozích letech platilo, že časné dopoledne (a jen málo měst
nabízí  koupání  od 8 hodin ráno!)  patřilo  plavcům, reálně tedy několika lidem, bylo
snadné mít kolem deváté celou vodní plochu pro sebe, běžný počet byl cca 5 lidí ve
vodě. Přitom zvláště v srpnu platilo, že „opravdové léto“ se ukázalo dopoledne a po
desáté se už postupně zatahovalo.
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Pro návštěvnost koupaliště platilo i  v roce 2021, že  bylo plně obsazeno, když byla
výborná předpověď počasí a k tomu modrá obloha a velmi teplo. Důkazem toho byl i
víkend  14.  a  15.  srpna,  kdy  na  koupališti  bylo  vždy  cca  1000  návštěvníků,  tedy
maximum pro příjemný pobyt a koupání (teoretické maximum je 1200, tolik lidí ale
nechodí a bylo by už těžké se srovnat). Fotografii plně obsazeného koupaliště mi v
rodinném  archivu  chybí,  s  chutí  důchodce  si  užívám  dopoledního  koupání,  v
plaveckém bazénu často ve dvou nebo i sama...

Revitalizace ul. Svitavské

Také v srpnu probíhala revitalizace ul. Svitavské a to v úseku od J. K. Tyla po Dr.
Janského  u  Penny  marketu.  Stavební  práce  postupovaly  bez  komplikací  formou
postupné úplné uzavírky. Zajištěna byla dopravní obslužnost a vjezd do nemocnice i
do prodejny Penny market. Po dobu výstavby nové nemocnice byla uzavřena část ul.
Školní.  Hlavním  důvodem  komplexních  oprav  byl havarijní  stav  kanalizace  a
vodovodu,  poškozený  povrch  vozovky,  souběžně  probíhající  stavba  nové  budovy
nemocnice,  lipová  alej  na  hranici  životnosti,  nekoncepčně  využitý  prostor  před
Stavebním bytovým družstvem (SBD) a nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního
provozu. Avizovaným cílem bylo dosáhnout toho, aby se ulice Svitavská stala moderní
a reprezentativní branou do města.
Poznámka kronikářky: výše uvedené odůvodnění je citací z opakovaných zpráv města,
např. na webu města nebo ve zpravodaji. Je logické a nemám o něm pochybnosti –
zaujal mne však výraz „nekoncepčně využitý prostor před SBD“. Na volném místě před
bytovým domem, kde SBD sídlí,  je poměrně velká plocha trávníku a chodníky.  Už
spoustu let – a my občané se teď domýšlíme, co nám nová koncepce v tomto prostoru
přinese.  Já  si  umím představit  třeba  parkoviště  –  řešení  ne  pěkné,  ale  mnohými
vítané, ulici Svitavskou lemují zaparkovaná auta každý všední den. Uvidíme. 

Pokračovala oprava ulice Lanškrounské,

investorem které  byl Pardubický kraj. Na webu města byly i v srpnu kritické reakce
občanů. A bylo zřejmé, že i vedení města vyjadřuje nesouhlas s postupem investora.
Zaujal mne například dotaz, cituji:  „Proč není nová konstrukce vozovky v úseku od
Toneru k nádraží dokončena až do křižovatky k vlakovému nádraží? Kdo schvaloval
takovouto etapizaci? Jaký potom má smysl etapizovat stavbu, když to vypadá, že bude
úsek uzavřený stejně dlouho jako ten následující? V opačném případě by bylo možné
jezdit k vlakovému nádraží po ulici Lanškrounské, a ne přes půl města a přes úsek
řízený  SSZ  v  Udánkách.“  Následovala  odpověď  starosty:  „...nedodržení
harmonogramu prací v ulici Lanškrounská způsobilo komplikace jak v úseku od Na
Stráni  po  vlakové  nádraží,  tak  v  úseku  od  vlakového  nádraží  po  začátek  Sušic.
Nedokončení  asfaltového  povrchu  až  do  křižovatky  u  vlakového  nádraží  by  dle
investora  mělo  urychlit  dokončení  celé  rekonstrukce,  protože  souvisí  s  pohybem
stavební techniky a manipulací s materiály uskladněnými v přilehlém areálu bývalé
Hedvy. Na tomto řešení investor trvá i navzdory nesouhlasu ze strany města Moravská
Třebová.“
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Kritizován  byl  také  stav  chodníků  lemujících  opravovanou  komunikaci,  které  se
postupně rozpadaly, chyběly zábrany a cesta byla pro chodce nebezpečná. Také v
tomto případě odpovědí  byl  odkaz na zodpovědnost investora a ujištění,  že město
Moravská  Třebová  nemůže  ovlivnit  ani  tempo  stavebních  prací,  ani  termín  jejich
dokončení. Bylo tedy nutné čekat, až Pardubický kraj dokončí podkladní vrstvy pro
novou vozovku a teprve poté město mohlo opravit chodníky a veřejné osvětlení, jehož
absence byla také terčem kritiky.
 

Městský úřad v srpnu

Také v měsíci srpnu jsme mohli na webu města číst nabídku pracovních příležitostí a
to na pozicích vedoucí oddělení investic a strážník/strážnice městské policie. Nabídka
pracovní  pozice  vedoucího  oddělení  investic  trvá  už  dlouho.  Uvádím zde  s  cílem
poznačit v kronice, že personální situace městského úřadu v roce 2021 byla složitá,
bylo  těžké  obsadit  pozice  vyžadující  vyšší  než  středoškolské  vzdělání  –
nezaměstnanost byla minimální, odměna za práci relativně nízká a možnost výběru
jiných pracovních pozic vysoká. Personální situace byla zcela jiná než před 10 až 15
lety, kdy byla při vyšší nezaměstnanosti vysoce ceněna jistota pracovního poměru a
město tak bylo vyhledávaným zaměstnavatelem.  

Ze zasedání rady města

Radní  se  sešli  v  měsíci  srpnu  čtyřikrát.  Jako  obvykle  nechyběl  běžný  program  -
schvalování nájmů, pachtů, věcných břemen, doporučení zastupitelstvu města…  

Na programu jednání rady 9. srpna byly dotační smlouvy s Pardubickým krajem. Byl
také  schválen  nový  vnitřní  předpis,  Pravidla  pro  postup  při  odchytu,  převzetí  a
umístění  toulavých  a  opuštěných  zvířat  na  území  města  Moravská  Třebová.
Předmětem jednání  radních  18.  srpna  (nad rámec plánovaných schůzi  rady)  bylo
pouze uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na rekonstrukci odborných učeben škol
na  Kostelním nám.  a  na  ul.  Palackého.  Rada  města  23.  srpna mimo jiné  vydala
souhlas se záměrem výstavby obchodního centra, bytových a rodinných domů, s tím,
že  na  základě  prostudování  podaného  oznámení  nemá  k  projektu  připomínek  a
nepožaduje další  posuzování  záměru,  oznamovaným záměrem dochází  k naplnění
rozvojových  priorit  města  a  s  realizací  oznamované  zástavby  město  počítá  v  co
nejbližším časovém horizontu.  31. srpna radní schválili uzavření příkazní smlouvy o
obstarání  správy  a  provozu sítě  stezek Singltrek  Moravská Třebová mezi  Městem
Moravská Třebová jako příkazcem a Technickými službami Moravská Třebová s.r.o.,
jako  příkazníkem.  Téhož  dne  byl  schválen  návštěvní  řád  sítě  stezek  Singltrek
Moravská Třebová. 

Z jednání zastupitelstva města

Jednání  zastupitelstva města se v souladu se schváleným plánem v měsíci  srpnu
2021 nekonalo.

88



Kronika města Moravská Třebová 2021

Kultura

Slamák,

novodobá tradiční akce závěru prázdnin, se uskutečnil v sobotu 28. srpna 2021 od
14:00 hodin na hlavním náměstí i v areálu zámku, a to pod heslem 

„Slamáky na hlavu, zlepší nám to náladu. Pivo bude jako křen, užijem si hezký den.“

Foto: archiv města, tanec folklórního souboru na náměstí, v pozadí radnice 

(zatímco podobná fotka v srpnovém Moravskotřebovském zpravodaji je z roku 2020 a sluníčko na ní 
svítí, v roce 2021 bylo pod mrakem, ale počasí slavnost nepokazilo)

Pivo rozhodně nechybělo, zájemci mohli  ochutnat řadu netradičních piv z lokálních
pivovarů, doplnit je ochutnávkou pokrmů z místních produktů.  Hned na začátku akce
prošel  městem tradiční  dožínkový průvod plný  tanců,  kde se  představil  Hřebečský
taneční  soubor,  dále  soubory  Jitřenka  a  Vysočan.  Odpoledne  a  večer  byla
samozřejmostí hudba, například kapela Sto zvířat, Honza Křížek s kapelou (ex Blue
Effect),  Mother’s Angels aj.  Děti  si  užily pohádkové a lidové odpoledne na nádvoří
zámku. Tam jsme mohli vidět i tradiční řemesla, např. kovářství, hrnčířství, košíkářství,
zpracování  vlny  aj.,  děti  si  mohly uplést  košík,  vyrobit  sýr,  vyzkoušet  předení  na
kolovratu nebo zpracovat vlnu a další. Podrobněji k programu také v příloze kroniky –
knize.
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Vstup na akci byl zdarma a veřejnosti byla zároveň zdarma zpřístupněna expozice na
zámku s názvem Jak se žilo na venkově. 

Pokračovalo  kulturní  léto  roku 2021,  tj.  literární  středa,  hudební  čtvrtky,  filmové
pátky, historické soboty a pohádkové neděle  (podrobněji v přílohové části kroniky –
knihy).

K plánované budoucnosti kulturního dění ve městě se mohli vyjádřit občané

V roce 2021 si vedení města stanovilo jako úkol zpracovat "Koncept kulturního centra
Moravská Třebová".  Ten měl  být  mimo jiné také podkladem pro případné budoucí
kulturní  centrum v  areálu  Miltry.  Koncept  byl  vnímán jako  „obsáhlý  materiál,  který
zahrnuje praktické poznatky z dění a života v našem městě a okolí“, s tím, že budoucí
centrum má sloužit potřebám všech občanů. Zpracovatel tedy logicky chtěl analyzovat
potřeby všech, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na aktivním a kulturním dění ve
městě.  Souhrnně tuto  skupinu zástupců všech spolků,  příspěvkových organizací  a
dalších nazval "kulturní aktéři". 

Zástupci těchto uskupení byli zpracovatelem požádání o spolupráci ve formě vyplnění
dotazníku, který jim byl  zaslán. Nechybělo poděkování za spolupráci a ujištění, že
názor kulturních aktérů je pro zpracovatele nesmírně důležitý. (Občané měli možnost
na toto téma diskutovat na setkání 16. září, viz následující zápis v kronice.)

Sport

Sportovní den mládeže 
 
Na facebooku města  jsme si  mohli  přečíst  výzvu „Přijď  soutěžit  na  Sportovní  den
mládeže s TAJV v Moravské Třebové, který se uskuteční v neděli 15. 8. od 10:00 hod.
na venkovním multifunkčním sportovním hřišti v ul. Západní.“

Šlo  o  pozvání  na  národní  projekt,  kde  všichni  účastníci  akce  soutěžili  v  několika
kolektivních sportovních aktivitách (tenis,  fotbal,  florbal,  házená,  frisbee,  basketbal,
konstrukce sportovních staveb). Hráč, který získal nejvíce bodů v Moravské Třebové,
vyhrál první místo včetně vstupenky na Národní finále v Poděbradech. Hlavním cílem
projektu v  roce 2021 bylo prohlubování  myšlenky sportu  mezi  dětmi  a  nabádání  k
pravidelnému pohybu v jejich volném čase po velmi dlouhé koronavirové sportovní
odmlce.

Sazka tour 2021

Třináctý  ročník  etapového  podniku  první  kategorie  UCI  namísto  dosud  známého
pojmenování Czech Tour v roce 2021 nesl název SAZKA Tour. Třetí etapa největšího a
tradičně nejkvalitněji obsazeného cyklistického závodu na českých silnicích startovala
v Moravské Třebové dne 7. 8. v 12:00 hodin na náměstí T. G. Masaryka.
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Stejně jako v loňském roce byl opět ředitelem závodu Leopold König, velká osobnost
české a světové cyklistiky. 

Akce si vyžádala i dopravní omezení – uzavírku  náměstí T. G. Masaryka dne 7. 8.
2021 od 6:00 do 12:00 hodin a omezení provozu v ulici Čs. armády a Olomoucká dne
7. 8. 2021 od 12:00 do 12:30 hodin.

Srpen letem světem

Počasí v srpnu bylo zpočátku klasické letní,  české - polojasno, občas déšť  (v létě
2021 dost pršelo, vláhový deficit z předchozích suchých let byl zcela odstraněn), teplo,
ale ne vedro. Výrazné ochlazení s občasným deštěm od 04.08., o den později pocitově
podzim.  Počasí  jako  na  houpačce  –  v  sobotu  07.08.  letní  den,  bílé  obláčky  a  v
podstatě souvislý sluneční svit, teplota 28 st., teplý večer, v noci bouřka, déšť, ráno 16
st., zataženo, v neděli 08.08. chladno, 10.08. odpoledne déšť, bouřka, kroupy, 11.08.
letní den, jasno až polojasno, ale studený vítr… 14. a 15. srpna tropické teploty, jasno
až polojasno a skokové ochlazení odhadem o více než 10 st. v úterý 17.08., zataženo
– nechtělo se věřit, že jsme se o den dříve s chutí od rána koupali. 18.08. zataženo,
sluníčko jen ojediněle vykouklo a bylo chladno, kolem 20 st., mírné oteplení 19.08.,
23., 24. srpna zataženo. Závěrem měsíce pokračovalo chladné léto.

Stejně  jako v  předchozích  letech město  Moravská  Třebová i  v  roce  2021  nabídlo
stipendia třem studentům vysokých škol. Žádosti o stipendium bylo nutno podat na
předepsaném formuláři na Odboru finančním MěÚ Moravská Třebová právě v měsíci
srpnu, v termínu od 1. 8. do 15. 8. 2021.

10. narozeniny tradičně oslavila hospůdka Krokouš  na ul. Brněnské v sobotu 7.
srpna 2021, akce se vydařila a počasí oslavě i novému vedení hospůdky přálo.

V neděli 8. srpna vojáci ukončili přímou pomoc oblastem zasaženým tornádem,
na místě zůstalo několik členů logistického týmu do 23. srpna 2021 (o tornádu více v
kronice, zápisu z měsíce června).

25. srpna v dopoledních hodinách přijala městská policie Moravské Třebové oznámení
od muže, že ze sousedního bytu slyší sténání.  Strážníci MP společně s operátorem
kamerového  systému  vyrazili  na  místo  a  po  vstupu  hlídky  do  bytu  nalezli  za
vchodovými dveřmi ležícího muže v bezvědomí. Strážníci muži zkontrolovali  životní
funkce a uložili jej do stabilizované polohy. Poté až do příjezdu RZS muže kontrolovali,
zde není ohrožen na životě.  Ve zprávě o této místní události nechybělo poděkování
občanům, kteří postiženému muži přivolali pomoc a hlídce pomáhali.
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Září 2021

Koronavirus

Do MT přijel podruhé očkovací kamion

tj. podruhé bylo umožněno očkování proti covidu bez registrace a to 1. září od 10 do
19 hodin zase na náměstí.  Nabídnuta byla druhá dávka pro osoby už očkované a
současně byl kamion opět vybaven jednodávkovou vakcínou Janssen a bylo možno jí
očkovat osoby, které o tuto vakcínu projevily zájem.

 

92



Kronika města Moravská Třebová 2021

Ze zpráv na internetu (Novinky ČTK) ze dne 11.09.2021 cituji: "Epidemie koronaviru
v Česku  v posledních  dnech  zesiluje.  Denní  počty  odhalených  případů  mezi  týdny
rostou a v nemocnicích  je  po  čase opět  přes  sto  lidí.  Nejhorší  situace je  aktuálně
v Karlovarském kraji, v Praze a na jihu Čech, nejlépe je na tom nyní Olomoucký kraj.
Ministerstvo zdravotnictví zatím zpřísňování opatření neplánuje. Pokud přijdou, měla
by být regionální a spíše režimová, například v podobě testování či nošení roušek.“

Onemocnění Covid-19 bylo i v září tématem dne. 14. září (www.seznam.cz) jsme se
dočetli, že v   Česku skokově narostl počet nakažených. Po týdnech s nízkými počty
nakažených  jich  začalo  přibývat,  13.  září  bylo  evidováno  588 nových  případů.
Nabízely  se otázky,  zda je  třeba být  ve střehu a zda hrozí,  že se bude opakovat
situace z minulého podzimu. Tzv. reprodukční číslo  setrvávalo nad hodnotou jedna,
což  znamená zrychlování  epidemie.  Přibylo také  hospitalizovaných  -  v péči
zdravotníků  bylo  v  polovině  září  v Česku  už  89 osob.  Nákaza  se  rychleji  šířila
i v dalších evropských zemích, třeba v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. 

V podstatě  po celou dobu života s koronavirem v roce 2021 byly ve veřejném
prostoru znatelné dva názory – pro a proti očkování.

Dlouhodobě  jsme  byli  přesvědčováni,  že  jedinou  obranou  před  závažným
onemocněním je očkování,  nejlépe proočkování  významného procenta  populace.
Očkování v září stále probíhala, ačkoliv s menší intenzitou, než v letních měsících. V
podstatě platilo, že kdo chtěl,  naočkován už byl.  Proto se média snažila přesvědčit
dosud neodhodlané, významnou pomocí byla možnost očkování bez registrace nebo
očkovací kamion. Ale tlak vyvíjí protitlak. A tak bylo dost odpůrců očkování, kteří se
také chtěli ozvat. Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve státní svátek 28.09.2021 den
otevřených dveří, v rámci kterého se  mohli zájemci nechat naočkovat vakcínou proti
nemoci covid-19. Kromě desítek návštěvníků dorazilo před ministerstvo také několik
desítek protestujících, tj.  odpůrců očkování. Policisté zahradili příchod k budově tak,
aby se k ní demonstranti nemohli přiblížit.

Třetí  dávka  vakcíny: Registrace  k přeočkování  proti  covidu-19 třetí  dávkou byla
umožněna od pondělí 20. září 2021.
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Události ve městě

V sobotu 18. září proběhlo na nádvoří zámku oficiální předání Ceny města Moravská
Třebová za rok 2020. V rámci zahájení letošních Dnů česko – německé kultury ji  z
rukou místostarostky převzala paní Irena Kuncová.

Z facebooku města dále cituji:

„Děkujeme  paní  Ireně  Kuncové  za  dlouhodobou  činnost  vedoucí  k  zachování
hřebečské kultury v Moravské Třebové. Paní Irena Kuncová je iniciátorkou Společnosti
česko-německého porozumění Waltera Hansela z.  s.  a vedoucí  Sdružení  Němců -
Regionální  skupina  Hřebečsko  z.  s.  Značnou  část  svého  života  zasvětila
shromažďování  materiálů  o regionálních  zvycích,  tradicích  a historických kořenech
regionu Hřebečska. Zároveň dlouhodobě spolupracuje s městem Moravská Třebová v
oblasti  vztahů  s  partnerským  městem  Staufenberg  a  podílí  se  na  mezinárodní
komunikaci.  Pro  mnohé  je  symbolem  kultury  města  Moravská  Třebová,“  uvedla
místostarostka Daniela Maixnerová.

Foto:  archiv  města  (předání  ceny  města,  zleva  nositelka  ceny  města,

místostarostka města)

Slavnostní slib žáků vojenské školy na náměstí

byl nepřehlédnutelný. Víc než dřív jsme si uvědomovali, že jde o slavnostní okamžik v
životě  žáků  –  s  dopadem na  život  města.  Mnozí  jsme vděčně  sledovali  zajímavý
ceremoniál,  vzpomínali  jsme,  že  před  rokem společné  setkání  na  náměstí  nebylo
možné.  Nechala jsem si vysvětlit, že vojáci a vojačky (slušelo jim to) s bílým šátkem
na krku byli ti co slibovali, žáci prvního ročníku. 
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Náměstí bylo zcela zaplněno, také proto, že probíhaly páteční trhy a stánky zabraly
dost  místa.  Nijak  neomezily  pochod  vojáků  a  dočkali  jsme  se  i  přeletu  bojového
letounu – škoda, že byl jen jeden, ale stál za to.

Vkládám text článku (vč. fotky) tak, jak byl uveřejněný na webových stránkách školy:

V pátek 24.  září  2021  jsme se po roční  pauze opět  sešli  na  náměstí  v Moravské
Třebové. Po dlažbě náměstí napochodovali žáci celé školy, včetně pobočky Sokolov,
aby byli  součástí  tradičního slavnostního slibu žáků 1.  ročníku,  letos  poprvé i žáci
partnerské  Vojenské  střední  školy  Károly  Kratochvil  v Debrecenu.  Přítomnost
významných hostů podtrhla důležitost dne.

Za touto „třešničkou na dortu“ jsou 4 týdny práce instruktorů, velitelů čet a samozřejmě
prváčků,  aby  zvládli  svoji  premiéru.  Ještě  ve  čtvrtek  si  vyzkoušeli  na  generálním
nácviku, jak vše bude vypadat, aby pátek byl dokonalý. V letošním roce skládalo slib
150 žáků.

Program svátečního dne začal v areálu školy, kde jsme pietním aktem uctili památku
obětí  první a druhé světové války a zahraničních misí.  Po skončení proběhl přesun
jednotek  v čele  s vojenskou  hudbou  na  ulici  Bránská,  kde  vyčkaly  na  povel
k napochodování na náměstí T. G. Masaryka. S úderem 10.  hodiny  na radničních
hodinách  zahájila  brigádní  generálka  Lenka  Šmerdová  s velitelem  školy  přehlídku
nastoupených jednotek. (Pozn. kronikářky: na fotce pochodující vojáci, v pozadí radnice)

95



Kronika města Moravská Třebová 2021

Po  představení  a proslovech  hostů  následovalo  předání  patronství  nad  prvním
ročníkem. Patronem letošního ročníku se stal prap. Lukáš Hirka. Prožije s žáky celé 4.
roky studia a během té doby jim bude mentorem a vzorem a věříme, že i kamarádem.
Vznik této nové tradice podpořil náčelník generálního štábu AČR a vrchní praporčík
AČR.

Nastal samotný slib žáků, který z tribuny četl žák Filip Skála a nastala ta chvíle, kdy
náměstím znělo sborové „Tak slibujeme.“ Na blízkých žáků bylo vidět hrdost a dojetí.
Po  státní  hymně  následoval  slavnostní  pochod  s přeletem  transportního  vrtulníku,
který celý program uzavřel. Ještě návrat jednotek do školy a pak páteční odjezd domů.

Hosté  v čele  s velitelem  školy  se  přesunuli  ještě  k nově  zbudované  dráze  NATO,
kterou mimo jiné budou žáci využívat při vojenské profesní přípravě. Velitel společně
s kpt. Smutkem přestřihli pásku a proběhla ukázka zdolání celé dráhy.

Slavnostní dopoledne provázelo větrné počasí. Velitel školy popřál žákům: „Přeji vám,
žákům  1.  ročníků,  abyste  se  mezi  námi  cítili  dobře  a svými  studijními  úspěchy
postupně převzali štafetu vašich starších spolužáků. Mnozí z nich se vám svým úsilím
a výsledky studia mohou stát příkladem i vzorem.“

Rádi bychom touto cestou poděkovali za hladký průběh slavnostního slibu Policii ČR,
Městské policii, Technickým službám Moravská Třebová a za dlouhodobou spolupráci
městu Moravská Třebová.

Text a foto: Lucie Vašáková, DiS., Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v
Moravské Třebové (vsmt.cz) 

Moravská Třebová byla úspěšná v oblasti třídění odpadu

V září jsme si na webu města přečetli zprávu o úspěchu města v soutěži O perníkovou
popelnici.  Moravská  Třebová  se  v  Pardubickém  kraji  umístila  na  3.  místě  v
kategorii obcí nad 2 000 obyvatel.

Soutěž  obcí  Pardubického  kraje  každoročně  vyhlašuje  autorizovaná  obalová
společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardubickým krajem. V celkovém pořadí bylo
hodnoceno  množství  vytříděného  odpadu  (papír,  plasty,  sklo  a  kovy)  na  jednoho
obyvatele za celý rok 2020. Moravská Třebová díky ocenění získala nejen diplom a
skutečnou popelnici z perníku, ale také finanční odměnu ve výši 25 000 Kč. Nechybělo
poděkování  místostarosty  občanům,  kteří  se  o  úspěch  zasloužili,  s  příslibem,  že
získané prostředky budou využity například pro rozšíření systému sběrných míst pro
třídění odpadu, nebo nákup nových popelnic.

Restaurace U Štiky měla úspěch v soutěži MLS Pardubického kraje

Z facebooku restaurace cituji:   „Z krajský dožínek v Pardubicích se vracíme s
neuvěřitelným  výsledkem  -  naše  hamburgerová  houska  získala  čtyři  ocenění  v
soutěži  regionálních výrobců potravin MLS. Podařilo se nám dosáhnout nejen na
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certifikát regionálního produktu, ale byli jsme oceněni jako Objev roku 2021 a získali
jsme celkové vítězství v naší kategorii  jak od odborné poroty, tak od návštěvníků
dožínek. Co dodat? Výsledku si nesmírně vážíme a vnímáme ho jako závazek vůči
Vám  všem  do  budoucna.  Děkujeme  za  přízeň  všem,  kdo  nám  věřili  a  věří,  a
děkujeme  také  návštěvníkům  dožínek  za  fantastickou  podporu.  Organizátorům
posíláme velký dík za výbornou přípravu a atmosféru, byl to sváteční den, který jsme
si užili i my.“

Upřesnění na stránkách kraje:

Slunečné počasí vylákalo návštěvníky v neděli  26.09. na Krajské dožínky, které se
uskutečnily  v  Pardubicích  na  Pernštýnském  náměstí.  Program  se  konal  také  na
Komenského  náměstí,  kde  jste  mohli  vidět  hospodářská  zvířata,  řemesla,  drobné
zvířectvo, dravce, myslivce a výrobky středních odborných škol. 

V odpoledních hodinách byla vyhodnocena potravinářská soutěž MLS Pardubického
kraje, kam se přihlásilo 30 výrobců s 98 výrobky, které byly rozděleny do 4 kategorií:
mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky, maso a masné výrobky, mléko a mléčné
výrobky a výrobky z medu a ostatní.

   Foto: web Pk; předání ocenění, za rest. U Štiky paní Simonová druhá zleva
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Bylo  oceněno nejlepších  22  výrobků,  6  absolutních  vítězů,  7  objevů  roku,  které
představovaly:

● Štika Moravská Třebová s Hamburgerovou houskou
● Martina Doskočilová (Vyrobeno od Bróži) se svými bujóny a pestem z medvědího 
česneku
● TRIKAM Nasavrky s Dezertní medovinou Železnohorskou hořkou
● Creative Sense se sušenými sýry a masem
● Fonticulus s ořechovým likérem Ořechovka a destiláty
● Zdeněk Pavlis se zmrzlinou z Kunětic
● Lukáš Kvapil s originální slaninovou marmeládou, uzenou krkovicí a oldřišskou 
klobásou. 

Ze zasedání rady města

Dne  6.  září se  radní  sešli  neplánovaně,  zejména  proto,  aby  schválili  dohodu  o
narovnání  k  akci  „Revitalizace zahrady MŠ Sušice,  Mor.  Třebová“  se zhotovitelem
Yggdrasilmont s.r.o.   

V  pondělí  20.09.2021 rada projednala  obvyklé  záležitosti  majetku  města,  zejména
nájmy, pachty, dotace. A v závěru měsíce mne zaujalo usnesení rady ze dne 24. září,
kterým rada města schválila z důvodu havarijního stavu a nutnosti okamžitého řešení
uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava kanalizace - ul. Lanškrounská“ se společností
Stavební vodohospodářská, s.r.o.,  Moravská Třebová.
  

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města se konalo 6. září  2021 od 16:00 hod. v budově úřadu na ul.
Olomoucké. 

I v září bylo nutno v průběhu zasedání dodržovat preventivní opatření, to jest použití
ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, chirurgická rouška).

Z  navrženého  programu uvádím  vybrané  body:  souhrnná  rozpočtová  úprava  č.
6/2021, poskytnutí daru Dětskému domovu Moravská Třebová, poskytnutí stipendia na
základě vnitřního předpisu č. 4/2019,  poskytnutí dotací, prodeje  pozemků z majetku
města, výkupy a bezúplatné nabytí pozemků...

Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o spolupráci za účelem podpory zubního
lékařství  na území města Moravská Třebová.  Město se zavázalo uzavřít  se zubní
lékařkou smlouvu o budoucí kupní smlouvě a následně kupní smlouvu, kterou jí město
převede své vlastnické právo k vybranému stavebnímu pozemku. Smluvní strany se
dohodly na kupní ceně ve výši 700 Kč s DPH za jeden m2, výměra pozemku činila
1.470 m2.   Rada města už  v  květnu  schválila  uzavření  nájemní  smlouvy na dobu
určitou 1 rok na byt o velikosti 2 + 1 v ul. Jiráskově, s poskytnutím slevy ve výši 20 %
na nájemném, a to do sjednané doby kolaudace rodinného domu. Tento postup byl
obecně  vítán  (resp.  nezazněla  ze  strany  občanů  slyšitelná  kritika)  a  v  období
kronikového zápisu byla podpora nově nastupujících lékařů akceptována. Zejména v
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malých  městech  lékaři  stárli  a  vždy  jsme  vnímali  jako  velký  úspěch,  pokud  se
odcházejícího lékaře podařilo nahradit.

Zastupitelé  schválili  změnu  regulačního  plánu městské  památkové  rezervace.
Změna nastala z důvodů sloučení základních škol ZŠ ul. Čs. armády a ZŠ Kostelní
nám. S předpokladem umístění školy do prostor ZŠ U Kostela  byla zřejmá nutnost
rozšířit stávající areál školy přístavbou a vyřešit tak kapacitu tříd a družiny při sloučení
dvou škol. Navržená přístavba školy má být umístěna ve vnitrobloku mezi ZŠ Kostelní
náměstí, městskými domy č.p. 8, 12, 14 a 16 v ulici Farní a objektem bývalé továrny č.
p.  9  v  Gorazdově ulici.  Ve vnitrobloku se nachází  původní  hradební  zeď,  která  je
památkově  chráněná.  Plánované  místo  přístavby  se  nachází  uvnitř  památkové
rezervace města Moravská Třebová a vztahují se na něj podmínky Regulačního plánu.

 

Kultura

27. Dny česko-německé kultury,

hřebečské česko-německé  přátelské setkání, se uskutečnilo v polovině měsíce září
(podrobněji v příloze kroniky – Moravskotřebovském zpravodaji). Novinkou letošního
roku byla skutečnost, že se velká část kulturního programu konala 18. září na nádvoří
zámku, tamtéž byla paní Ireně Kuncové, která je tváří akce, předána cena města. 

Tradiční setkání, které bylo vnímáno často jako akce pro uzavřenou společnost, se tak
otevřelo městu a jeho obyvatelům. A to statečně za ne zcela optimálního počasí.

Kulatý stůl s občany na téma využití „Miltry“  

Setkání  vedení  města  s občany na téma využití  areálu Miltry  v  blízkosti  muzea (s
adresou na ul. Jiráskově) se uskutečnilo ve čtvrtek 16. září od 17:00 hodin ve dvoraně
muzea. Před zahájením setkání byla možná od 16:00 hodin prohlídka venkovní části
areálu. Před několika lety město Moravská Třebová  odkoupilo významné strategické
území  a  budovy  bývalého  podniku  Miltra,  aniž  bylo  rozhodnuto  o  využití  tohoto
majetku.  Od nabytí  areálu byla  jako jedna z možností  uvažováno jeho využití  pro
kulturně-volnočasové  aktivity,  pro  které  ve  městě  dlouhodobě nebyly  odpovídající
podmínky.   Terčem kritiky byla dlouhodobě skutečnost,  že město nemá k dispozici
velkokapacitní kulturní sál.

Z  webu  města  dále  cituji:  „Zda  je  tento  záměr  udržitelný,  ukáže  rozvojová  vize
vznikající  ve  spolupráci  se  společností  ONplan  lab,  s.r.o.  Areál  Miltry  se  nachází
v blízkosti  centra  města  a  přiléhá  k parku  u  městského  muzea.  Zároveň  chceme
zohlednit  veškeré  souvislosti  i  vztahy  v území  pro  případné  další  možnosti  využití
areálu….  Hlavní  kulturní  infrastrukturu ve městě v současnosti  představuje zámek,
muzeum a kino. Ve městě nám chybí nejen kulturní sál pro větší množství diváků, ale
také  vyhodnocení  možností  jeho  realizace  i  udržitelnosti  provozu  z městského
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rozpočtu. Proto jsme zahájili  spolupráci  se společností  ONplan lab,  s.r.o.,  která se
věnuje  strategickému  plánování  v oblasti  kultury  a  rozvoji  transformačních  ploch.
Výsledkem bude projekt – rozvojová vize, na jejímž zpracování se budou podílet nejen
experti  města,  ale  i  zástupci  všech  kulturně  komunitních  zařízení  a  pořadatelé
kulturních aktivit ve městě.“

Úkolem spolupracující společnosti bylo posoudit nejen náklady na opravu objektu, ale
také udržitelnost projektu, tedy provozní náklady budoucího zařízení. 

Na  výsledky  posouzení  a  hlavně  konečné  rozhodnutí  jsme  ještě  dlouho  museli
počkat…

TOP výstavou závěru roku byla výstava s názvem Šlechtický rod pánů z Boskovic...

Moravská Třebová pro děti  -  akce na Knížecí louce

Na Knížecí louce 4. září byly dětem i rodičům zábavnou formou  představeny téměř
všechny zájmové a volnočasové aktivity z našeho města, na akci se podílely spolky a
organizace, které aktivity poskytují. 

Děti  měly možnost soutěžit  u jednotlivých stánků a na připravené papírové čtvrtky
dostávaly razítka. Bylo slyšet pejsky, kteří předváděli s pány agility, nechyběl koncert a
hraná pohádka. 

K úspěchu akce jistě pomohlo i krásné počasí.
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Po dlouhodobém odkladu z důvodu koronaviru, přesunutí z divadelní sezóny 2020,
jsme konečně mohli uvidět divadelní představení Cavewoman, trochu jiný pohled na
lásku a partnerské vztahy, divadlo jedné herečky, „obhajoba jeskynní ženy“.

Čechomor se vrátil po letech úspěšně do Moravské Třebové – koncert se uskutečnil
na nádvoří zámku 25. září pod názvem Kooperativa Tour Čechomor 33 radostí života.

Městské  muzeum  nabídlo  výstavu Lumíra  Moučky  Dopisy  Hlaholské.  Autora
inspirovala čínská kaligrafie, vernisáž výstavy, která trvala až do listopadu, byla 21.
září.
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Sport

Realizace  projektu  česko-polské  spolupráce  partnerů  města  Moravská  Třebová,
Gminy Bystrzyce Klodzke a obce Dolní Morava, spolufinancovaného Evropskou unií,
byla  dokončena  v  září.  Slavnostní  otevření  sítě  singletracků se  uskutečnilo
v Moravské Třebové v sobotu 18. září 2021. 

Program slavnostního otevření 

10:00 hod. – zahájení, proslovy – parkoviště pod moravskotřebovským zámkem

11:00 hod. – pilotní jízda na Singltreku Moravská Třebová, následuje odjezd na Dolní 
Moravu

13:00 hod. – cyklistický závod pro děti na Singltreku na Knížecí louce

13:00-16:00 hod. – dopravní hřiště pod záštitou Městské policie Moravská Třebová

14:00 hod. – ukázka jízdy od profesionálního jezdce Jiřího Coufala na Pumptracku

14:30 hod. – přednáška Jiřího Coufala a Jiřího Ježka – bezpečnost, ukázka vybavení 
na Pumptrack a Singltrek

16:00 hod. – druhá ukázka jízdy Jiřího Coufala, Pumptrack

Září letem světem 

Počasí prvního dne měsíce září bylo chladné, zataženo. Ale už krátce poté, začátkem
měsíce, jsme si užívali babího léta – ráno chladno, přes den většinou slunečno a velmi
příjemné teploty až 23 stupňů a víc. Po týdnu nastalo mírné ochlazení, brzo se vrátily
teplé  slunečné  dny,  už  ale  se  studeným větrem.  Až  18.  září  se  ochladilo  tak,  že
pocitově  nastal  podzim.  Netrvalo  dlouho  a  opět  se  oteplilo  a  meteostanice
zaznamenaly 26.09. teplotní rekord v ČR, pěkně bylo i v Moravské Třebové, pocitově
víc pozdní léto, než podzim. Příjemné dny pokračovaly i v závěru měsíce září.

Ve Svitavském deníku jsme se dočetli,  že v blízkosti  centra  časem zmizí červené
pruhy pro  cyklisty.  ...Před  lety  město  nechalo  ve  Svitavské  ulici  namalovat  rudé
cyklopruhy. Byla to chyba, tvrdí nyní vedení radnice. Na opraveném úseku příjezdové
komunikace už pruhy pro cyklisty nebudou a zmizí i současné rudé pruhy, kde nesmí
zastavit ani auto, které přiveze zboží do obchodu. … „Od ulice J. K. Tyla směrem na
Svitavy,  kde  nyní  děláme  novou  komunikaci,  už  nebudeme  koridor  pro  cyklisty
vymezovat. Nicméně na silnici počítáme s piktogramy. Na každé straně vozovky půjde
o úsek 1,5 metru“, uvedl starosta... Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy

Po více jak roční  pauze  Moravskotřebovské univerzity  třetího věku, způsobené
pandemií koronaviru, přivítali posluchači možnost  exkurze do ratibořického zámku a
Babiččina  údolí.  Exkurze  se  uskutečnila  7.  září  2021  za  účasti  50  posluchačů
univerzity a za krásného skoro letního počasí. Tato exkurze byla zvolena záměrně, a
to  vzhledem  k  tématu  jedné  z  přednášek  připravovaného  22.  ročníku  univerzity
- Známá neznámá Božena Němcová.
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Říjen 2021

Koronavirus

Ze  zpráv  prvního  říjnového  dne  cituji:  „...většina  nakažených  jsou  mladí  lidé  bez
očkování,  zhruba  každý  pátý  je  ale  plně  naočkovaný  padesátník.  Odborníci  to
vysvětlují  snižující  se  imunitou  i tím,  že  vakcíny  nejsou  stoprocentní.  Covid  sílí.
Zpřísňovat se nebude, nakazili se hlavně neočkovaní..."  (seznamzpravy.cz)

Dále z  vyjádření  expertů  v  měsíci  říjnu:  „... je  možné,  že  po čtyřech měsících od
kompletního očkování dochází k úbytku ochrany. Ale ten úbytek neznamená, že by
očkovaní  byli  ve stejném riziku jako na počátku.  Nejsou.  Ochrana se pátý a další
měsíc  po  očkování  snižuje  na  úroveň  někde  mezi  50 až  60 procenty.  Důvodem
navýšení  počtu  nemocných může být  i  nově se  šíříce  delta  varianta  onemocnění.
Vysoce ohrožené skupiny jako senioři a vážně nemocní, by v doporučeném intervalu
měli dostat třetí dávku, aby se úroveň jejich ochrany ještě zvýšila...“

Zaznamenali jsme na jedné straně zákazy, omezení a komplikace, s cílem zamezit
šíření epidemie covidu-19, na druhé straně i černý trh s falešnými certifikáty a testy. I
já jsem se setkala s padělaným potvrzením před řadou měsíců v Brně – a zdarma,
stačilo mít počítačové schopnosti a potvrzení pro kadeřnici nebo kontrolu v restauraci
bylo „ve správných rukou“. Můj očkovací certifikát byl pravý a překvapilo mě, jak jsou
Češi šikovní. V souvislosti s covidem z toho trochu mrazilo.

7. října jsme si na seznamu přečetli, že celosvětově pandemie ustupuje… ale v České
republice to nebylo snadné. Epidemiologická situace se zhoršovala, stav vyvolal nová
opatření.
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Počínaje  říjnem se  nemuseli  žáci  a  studenti  kvůli  návštěvám zájmových  kroužků
prokazovat bezinfekčností, pokud byli z jedné školy nebo neměnného kolektivu. Platila
povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (či technicky stejně účinný
prostředek).  Venku nebyly roušky a respirátory povinné.

Další povinnosti vláda schválila  od 25. října  2021. Bylo nutné nosit na pracovištích
respirátory. Výjimku měli ti, kteří seděli v kanceláři sami. Zkrátila se doba karantény na
7 dní (namísto dvou týdnů) pro ty, kteří přišli do kontaktu s někým nakaženým. Ukončit
ji ale musel negativním PCR testem.  I nadále zůstala povinnost nosit respirátory ve
veřejné dopravě či v obchodech.

Ve středu  27.10.2021 přibylo  v Česku  5 824 odhalených  případů  nemoci  covid-19.
V nemocnicích bylo ke čtvrtečnímu ránu 1 277 lidí s covidem, za pouhé dva dny se
tedy počet hospitalizovaných zvýšil o více než 200 lidí (oficiální data v úterý hovořila
o 1 055 hospitalizovaných).

Aktuální situace v Moravské Třebové a okolí k 30.10.2021, cituji text z mobilního
rozhlasu města:

„V celkovém počtu nově potvrzených případů za posledních 14 dní evidujeme nárůst z
213 případů ke  včerejšku na 219 případů za 14 dní k  dnešnímu dni.  Počet  nově
potvrzených případů za posledních 7 dní je 102; v porovnání se čtrnáctidenní historií
se tedy situace lehce zlepšila.

Naše samospráva má k dnešnímu dni míru pozitivity 2.20 %. Jde o celkový počet nově
potvrzených  případů  za  posledních  14  dní  vztažený  k  počtu  obyvatel  v  naší
samosprávě.

V celostátním žebříčku obcí s největší mírou nových případů za 14 dní nám aktuálně
patří 2482. místo z 6280 obcí v ČR. Oproti včerejšku (2510) jsme se posunutím o 28
příček zhoršili.

Informace o očkování

Správní  obvod  Moravská  Třebová  má  proti  COVID-19  očkováno  alespoň  jednou
dávkou celkem 58 % obyvatel,  tj.  15 118 osob,  z  toho má 14 544 osob ukončené
očkování. Ve skupině 65+ je očkováno 4 591 osob, z toho 4 511 osob má ukončené
očkování. Za poslední týden bylo nově naočkováno 252 osob.

V  Pardubickém  kraji  je  vykázáno  očkování  první  dávkou  u  299  303  osob  (tj.  57
% obyvatel), z toho 287 618 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost
jednou dávkou 62 %, ukončené očkování má 59 % občanů.“
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Události ve městě
 

V říjnu  neustaly stavební  práce na ul.  Svitavské, Pardubický  kraj  pokračoval  ve
stavbě nové budovy Nemocnice následné péče za téměř 290 milionů korun. Stavební
práce probíhaly  v  intenzivním tempu. Ředitel  nemocnice Pavel  Havíř  zdůraznil,  že
dokončení stavby a otevření moderní nemocnice pacientům považuje za výrazný krok
ke zlepšení poskytované péče v celém širším regionu Moravskotřebovska. 

Dále uvedl: 

„Jsem  přesvědčený,  že  jsme  v  Moravské  Třebové  svědky  stavby  jedné  z
nejmodernějších  nemocnic  následné  péče  v  celé  republice.  Stávající  prostory
odpovídaly  době  svého  vzniku,  a  pokud  chceme  poskytovat  zdravotnickou  péči
hodnou  21.  století,  tak  k  tomu  potřebujeme  kromě  kvalitního  personálu  také
odpovídající prostředí, které v nové budově jednoznačně získáme, což ocení nejen
naši  pacienti,  ale  právě  také  personál,  který  si  to  za  svoji  práci  nejen  v  období
koronavirové pandemie zaslouží,“ 

Text a toto: www.pardubickykraj.cz
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Hodinový stroj v budově radnice

jsme mohli  vidět  od  října  2021  (viz  foto  níže).  V  zasedací  místnosti  radnice  jsme
obdivovali více než 200 let starý stroj, který původně poháněl hodiny na věži bývalého
Piaristického gymnázia v Olomoucké ulici (dnešní budova městského úřadu). Věžní
stroj  s Clementovým krokem v roce 1816 sestrojil  Karl  Zirnig Ramgsdovt.  Nejdříve
jsme se dočetli  v  původní  zprávě na facebooku města,  že byl  stroj  celá  desetiletí
ukrytý v depozitáři  zámku a konečně našel nové umístění v zasedací místnosti  na
radnici.  Ale  tato  informace  byla  brzo  upřesněna  v  komentářích  –  mnozí  jsme  si
vzpomněli,  že stroj  byl  několik  let  vystaven v hodinářství  pana Kutého na náměstí
(město  jako  majitel  stroje  i  pan  hodinář  se  shodli,  že  si  hodinový  stroj  zaslouží
rekonstrukci  a  vystavení  na  důstojném  místě  a  uzavřeli  smlouvu  o  výpůjčce).
Následně  byl  stroj  několik  let  vystavený  ve  věži  zámku,  byl  součástí  expozice
Alchymistická  laboratoř  mistra  Bonaciny  a  byl  k  němu  všem návštěvníkům podán
výklad o původu i rekonstrukci v hodinářství pana Kutého.
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Nejen ulice Lanškrounská…

Dobrá  věc  se  podařila  a  v  říjnu  jsme  se  dočkali,  skončila  rekonstrukce  ulice
Lanškrounská a  opravená  vozovka  byla  konečně  opět  průjezdná.  Některé
dokončovací práce ještě probíhaly, bylo potřebné dodržovat sníženou rychlost. 

Změnilo se umístění autobusové zastávky u vlakového nádraží. Zastávka BUS „Rozc.
žel. st.“ ve směru na Staré Město byla dočasně zrušena. Cestující byli  do vyřešení –
posunutí  zastávky -  obsluhováni ze zastávky „Lanškrounská“, umístěné přibližně 320
m ve směru do centra města. 

Rekonstrukce ulice  Lanškrounské se týkala  v  podstatě  všech,  šlo  o hlavní  tah do
města. 

Stojí za to zmínit další práce, zdánlivě drobné, které ulehčily jízdu a chůzi ve městě. V
říjnu  se  uskutečnila  výměna  kanalizačních  poklopů  na  ul.  Polní  a  jistě  i  v  jiných
částech města (kam kronikářka z okna nedohlédne) a všimli jsme si v průběhu tohoto
podzimního  měsíce,  že  pracovník  technických  služeb  čistil  i  mimo centrum města
chodníky a to velmi pečlivě.

 

Den otevřených dveří ve školách

se uskutečnil koncem října, jedním z důvodů byla modernizace učeben a zázemí v ZŠ
U Kostela a v ZŠ Palackého. Výsledky si veřejnost mohla prohlédnout 25. října v ZŠ U
Kostela  a  26.  října  v ZŠ  Palackého,  prohlídka  byla  možná  i  během  výuky,
zodpovězeny byly dotazy.

Z webových stránek města pro upřesnění cituji vyjádření starosty: "V ZŠ U Kostela
jsme modernizovali  učebny fyziky,  chemie a výpočetní  techniky včetně vybavení  a
zázemí pro učitele. V prostorách budovy je také k dispozici nový výtah, schodolez a
nájezdové  rampy  pro  handicapované  studenty.  V chodbách  proběhla  kompletní
výměna  povrchu  podlah  a  další  nezbytné  úpravy. V  budově  ZŠ  Palackého  jsme
modernizovali  odborné  učebny  fyziky,  chemie  a  informatiky,  vč.  jejich  vybavení
nábytkem,  technickými  a  učebními  pomůckami,  výpočetní  a  informační  technikou.
Prostřednictvím  stavby  osobního  výtahu  došlo  k  zajištění  bezbariérovosti  celého
objektu školy. Zajištěna bude rovněž vnitřní konektivita školy a připojení k internetu. V
obou školách jsme letos proinvestovali celkem přes 24 mil. Kč, z čehož 85 % nákladů
je  financováno  prostřednictvím  dotací  z  Integrovaného  regionálního  operačního
programu. Naším 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.  V  případě  ZŠ  U  Kostela  i  nadále  pokračují
projektové přípravy na přístavbě nové budovy školy." 

Česká republika

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8. a 9. října 2021 

Do  letošních  sněmovních  voleb  se  přihlásilo  22  stran,  hnutí  a  koalic,  na  jejich
kandidátních listinách bylo zapsáno 5.242 kandidátů. Ve volebních seznamech bylo
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zapsáno  8.275.752  voličů,  voleb  se  zúčastnilo  5.414.637  voličů,  což  představuje
volební účast 65,43 %. 

Do sněmovny byly zvoleny následující politické strany, politická hnutí a koalice: 
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, ANO 2011, PIRÁTI a STAROSTOVÉ, Svoboda a
přímá demokracie (SPD).

Do sněmovny (mimo jiných) nebyly zvoleny tradiční politické strany, které právě v
těchto  volbách  nezískaly  potřebných  5  %  hlasů,  a  to  Česká  strana  sociálně
demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy.

Celorepublikově skončil významný dodavatel plynu a elektřiny

Dodavatel energií Bohemia Energy v říjnu 2021 skončil. Postiženým klientům dočasně
zajistili  dodavatelé poslední instance, „DPI“ -  elektřinu ČEZ, PRE či E.ON. U plynu
E.ON, innogy a Pražská plynárenská. Odborníci nejdříve radili nespěchat s hledáním
dlouhodobého  řešení,  lidé  měli  na  přechod  k jinému  dodavateli  6 měsíců.  Radu
odborníků  jsme  přehodnotili  brzo,  protože  zálohy  nastavené  dodavateli  poslední
instance byly mimořádně vysoké, jiný, „napořád“ zvolený dodavatel, obvykle stanovil
výši záloh mnohem vstřícněji.
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Firma Bohemia Energy, největší uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku,
ukončila náhle a překvapivě činnost a dodávky elektřiny a plynu. Společnost zároveň
požádala  Energetický  regulační  úřad  o zrušení  licencí  všech  výše  uvedených
společností.  Bylo  jasné,  že  statisíce  domácností  budou  muset  uzavřít  smlouvy
s novými  dodavateli.  Seznámili  jsme  se  v  podstatě  všichni  s  pojmem  dodavatel
poslední instance (od krachu Moravia Energo v roce 2008 nebyl institut  dodavatele
poslední instance v takovém rozsahu v tuzemsku využit).  Bylo zřejmé, že pád skupiny
Bohemia  Energy  a  dalších  obchodníků  může  vyvolat  vážný  sociální  otřes.  Klienti
padlých firem měli podle doručeného rozpisu záloh náhle platit za elektřinu a plyn tak
vysoké sumy, že jich to tisíce mohlo přivést k exekucím a bankrotům. V médiích brzo
zazněla doporučení, aby klienti Bohemia energy nezůstávali v režimu DPI příliš dlouho
a  to  s  odůvodněním,  že  na  standardním  produktu  budou  mít  stabilní  ceny  na
zafixované  období.  A zálohy  budou  rozložené  do  celého  roku,  a  tudíž  i nižší  než
v režimu DPI. 

Jako klient  Bohemia Energi  jsem měla  možnost  si  prožít  na vlastní  kůži  změny a
vyzkoušet  řešení.  První  rozpis  záloh  znamenal  šok  -  několikanásobné  (cca
čtyřnásobné) zvýšení, se sebezapřením jsem první zálohu uhradila v pevné víře, že
případný přeplatek mi bude vrácen. Za několik dní jsme uzavřeli  smlouvy s novým
námi  vybraným  dodavatelem  se  zálohami  v  reálné  výši,  stále  však  se  jednalo  o
výrazné zvýšení v porovnání s původním dodavatelem. Současně jsme konstatovali,
že  jako  domácí  team  jsme  počítačově  gramotní  a  schopní  distančním  způsobem
vybrat dodavatele i uzavřít smlouvu, v případě potřeby komunikovat. Nevím, jak těžké
bylo řešení pro starší důchodce nebo spoluobčany neschopné pracovat s počítačem.
A došlo  k  v  výraznému  navýšení  ceny,  navíc  v  období  předvánočním.  Sociální
důsledky byly v říjnu i následující měsíce tématem článků i rozhovorů v médiích.

Hospitalizace prezidenta republiky

Pár minut po poledni v neděli 10.10.2021 sanitka převezla prezidenta Miloše Zemana
do  nemocnice. Při  transportu  z vozu  byl  v bezvládném  stavu.  Prezident  byl
hospitalizován na oddělení  intenzivní  medicíny Ústřední vojenské nemocnice. Jeho
ošetřující  lékař  uvedl,  že  důvodem  hospitalizace  jsou  komplikace,  které  provázejí
chronické onemocnění,  pro které je  léčen.  Dodal,  že  nemá od prezidenta souhlas
zveřejnit  přesnou  diagnózu,  tu  ale  znají  a  jsou  schopni  zacílit  léčbu.  Následovalo
víceméně mlčení a mlžení a to bylo terčem kritiky, ke změně v této oblasti došlo až po
týdnech. Až v měsíci listopadu se prezident vrátil do zámku v Lánech, ale nebylo to
jednoduché… více v následujících zápisech kroniky. 

Milostivé léto pomáhalo v roce 2021 dlužníkům s exekucemi

Díky novele zákona č.  120/2001 Sb.,  o  soudních exekutorech a exekuční  činnosti
(exekuční řád),  jehož součástí  se stalo také tzv.  milostivé léto (zákon byl  vyhlášen
30.07.),  se  mohli  dlužníci  v  období  od  28.  října  2021  do  28.  ledna  2022  za
výhodnějších podmínek zbavit exekucí u dluhů vůči veřejné správě (stát, kraje, města,
obce a jejich organizace).  Cílem přijaté právní úpravy  byla především jednorázová
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nabídka reálné pomoci odpovědným dlužníkům a současně podpora motivace dluh
zaplatit a zbavit se praxe, která vedla dlužníky do dluhových pastí. Tzv. milostivé léto
se  týkalo  pouze  dluhů  vymáhaných  v  exekučním  řízení  prostřednictvím  soudních
exekutorů.

Městský úřad v říjnu

Aktuálně vyhlášená výběrová řízení

Také  v  říjnu  jsme  mohli  číst  na  webových  stránkách  města  nabídku  pracovních
příležitostí  na pozicích vedoucí oddělení investic,  vedoucí odboru dopravy (bylo ku
prospěchu  věci,  že  se  výběrové řízení  ukázalo  jako  zbytečné,  dlouholetý  zkušený
vedoucí  odboru  dopravy  na  své  pozici  setrval),  vedoucí  oddělení  sociálně-právní
ochrany dětí a strážník/strážnice městské policie. I v říjnu roku 2021 platilo, že „nejsou
lidi“. Míra nezaměstnanosti byla relativně nízká a zdálo se, že ti opravdu dobří svá
místa už mají. Mnohé inzeráty jsme tak četli dlouhodobě...

Ze zasedání rady města

Radní se sešli 4. a 18. října, aby projednali zejména obvyklé záležitosti majetku města,
nájmů, výběrových řízení. V pondělí  04.10.2021 schválili vítěze zadávacího řízení na
veřejnou  zakázku  "Výměna  střešní  krytiny  Smuteční  síň,  Nerudova  1,  Moravská
Třebová,  571 01",  společnost  JS Moravská Třebová s.r.o.,  Linhartice… a uzavření
smlouvy s vítězem výběrového řízení jsme právem považovali za další krok v dlouho
očekávaném zlepšení stavu tohoto objektu, který jakoby zaostal v letech šedesátých. 

18. října  rada mimo jiné vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací
zřízených  městem  za  rok  2020/2021.  Pro  zajímavost  připojuji  výčet  organizací
zřízených  městem,  tj.  rada  vzala  na  vědomí  zprávy  Základní  školy  Moravská
Třebová,  Čs.  armády  179,  okres  Svitavy,  Základní  školy  Moravská  Třebová,
Palackého 1351, okres Svitavy, Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21,
okres Svitavy (v roce 2021 byly školy 3, počínaje školním rokem 2021/2022 jen dvě), I.
Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy, II. Mateřské školy
Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy, Základní umělecké školy Moravská
Třebová,  Domu  dětí  a  mládeže  a  zařízení  pro  další  vzdělávání  pedagogických
pracovníků  Moravská  Třebová  (dříve  jen  DDM),  Městské  knihovny  Ladislava  z
Boskovic v Moravské Třebové, Sociálních služeb města Moravská Třebová, Kulturních
služeb města Moravská Třebová.  Rada města téhož dne vyhlásila konkursní řízení na
obsazení  pracovního  místa  ředitele/ředitelky  příspěvkové  organizace  Dům  dětí  a
mládeže...   z důvodu žádosti  Mgr.  Jiřího Kobylky o odstoupení z funkce ředitele a
ukončení pracovního poměru na vlastní žádost k 31.12.2021.  Ředitel,  který zřejmě
dosáhl důchodového věku, velmi dlouho k domu dětí neoddělitelně patřil a byl velmi
dobře hodnoceným vedoucím organizace. Do povědomí občanů města se zapsal také
jako aktivní lezec, který se mimo jiné opakovaně podílel na opravách věže radnice.
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Z jednání zastupitelstva města

V měsíci říjnu se v souladu se schváleným programem jednání zastupitelstva města
nekonalo.

Kultura

V říjnu pokračovala příprava kulturního centra v bývalém areálu Miltry v Jiráskově
ulici,  v  blízkosti  muzea.  Vedení  města  v  říjnu  avizovalo,  že  v  prosinci  2021  bude
dokončena rozvojová vize a v  lednu 2022 bude vyhlášena architektonická soutěž, s
tím, že na podzim 2022 bude město připraveno žádat o dotační prostředky.      

Kultura v říjnu doplatila  na koronavirovou situaci –  nějak  se  nám do kinosálu
městského muzea s rouškami na obličeji po celou dobu představení nechtělo. Chyběli
návštěvníci.   Všechno dobře dopadlo,  ale jistě i  proto, že paní ředitelka kulturních
služeb  oslovila  přímo  možné  diváky  –  například  studenty  Univerzity  3.  věku.  Pro
zajímavost pozvání cituji v plném znění:    

Hezký den, 
ráda  bych  vás  pozvala  jménem  Kulturních  služeb  města  Moravská  Třebová  na
divadelní představení Studia DVA, Třetí prst na levé ruce. Již ve středu 13. října v 19
hodin.  Hrají Iva Pazderková a Martina Randová 
Autor: Dermot Canavan
Režie: M. Vokoun, A. Šotolová
Vstupné  lze  koupit  na  místě hodinu  před  představením.  Pro  účastníky  Univerzity
třetího věku je připravena sleva. Vstupné je sníženo na 250 Kč.  Před představením a
během přestávky je zajištěno pro diváky občerstvení.
Třetí prst na levé ruce- Neobyčejný příběh obyčejné irské rodiny. Dvě sestry, které si
bývaly velmi blízké, se dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je však jednoho dne
znovu svede dohromady. S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázného humoru se ve
vzpomínkách vydávají do dob svého dětství a dospívání, aby si k sobě znovu našly
cestu. Třetí prst na levé ruce je hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na
odpuštění.
Těšíme se na setkání s vámi ...

Obdobně byli studenti pozváni na cestopisnou přednášku "Vandráci Vagamundos" s
Pavlem Liškou a Janem Revaiem v neděli  17.10.2021 v 19:00 ve dvoraně muzea
(vstupné pro univerzitu po slevě 190 Kč, běžné vstupné: 290 Kč)

Do muzea se nám moc nechtělo – a o to víc jsme se těšili na Dušičkové vzpomínání
– vystoupení místních skupin v kostele na hřbitově, které se stalo koncem října vítanou
tradicí.
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Součástí  akce  v  roce  2021  byla  velmi  pěkná  fotovýstava na  schodech  mrtvých
„Zajímavé hřbitovy v ČR“ (stromový, symbolický, židovský…) autora Jiřího Vokála.

Všechno bylo nakonec trochu jinak.  Houslistka a zpěvačka, která měla vystupovat v
souboru Fermáta a v MT kvartetu, byla v karanténě z důvodu podezření na covid – ale
skupina  DeZabura “zaskočila” a hrála už krátce po 15. hodině, s přestávkami. Vydrželi
dlouho a líbili se.

Na zámku byl SAMHAIN

Na přelomu října a listopadu (30. 10. – 2. 11.) vždy v od 17 do 20 hodin se zámek s
nádvořím se setměním zahalil do tajemné dušičkové atmosféry. 

Z pozvánky kulturních služeb cituji:  „...Nastává období, kdy je hranice mezi světem
živých a mrtvých tenká. Doba, kdy tma převládá nad světlem a rychle se blíží zima. Je
to  čas  vzpomínek  na  naše  předky,  odpuštění,  propojování  se  s  rodovými  kořeny.
Osvětlenou  stezkou  rozpomínání  pak  od  zámku  můžete  pokračovat  přes  Schody
mrtvých, kolem hřbitova až k soše Plačící Anny na Křížovém vrchu….“.  

Náladovou instalaci na zámku spolu s pracovníky Kulturních služeb města  připravily
děti  z  výtvarného  oboru  ZUŠ  pod  vedením  Lucie  Muchovičové  a  mistři  světel  z
Friedlteamu.
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Sport

Moravská Sněžka

  

 

V říjnu potěšili sportovce/běžce organizátoři ze spolku Žijeme Třebovou – uspořádali
běžecký  závod  jednotlivců  a  štafet  Moravská  Sněžka.  Během  závodu  každý  tým
absolvoval 10 okruhů s celkovým převýšením 1 600 metrů.  A na facebooku města
jsme si přečetli hodnocení akce - „zajímavá podívaná pro diváky, jedinečný zážitek pro
závodníky“. 

Říjen letem světem

Počasí: 1. října byl první ranní bílý mráz v Moravské Třebové. Přízemní mrazíky se
objevily na mnoha místech Česka. Následovalo pěkné babí léto, zlomově se změnilo
počasí 6. října, kdy teplota sice dosahovala cca 12 st., ale bylo zataženo na a pršelo.
9. a 10. října bylo slunečno a chladno, 10. října opět po několika dnech ranní mráz. 11.
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října bylo přesně podle předpovědi dopoledne jasno, odpoledne zataženo, kolem 12
st. 14. října bylo   zataženo, kolem 10 st., pocitově byl nepříjemný vlhký podzim. Konec
října byl krásný, na několik posledních dní se vrátilo babí léto.

Krátkodobě  byl uzavřen tunel Hřebeč. Od 12. října 7:00 hodin do 14. října 18:00
hodin probíhala pravidelná údržba.  Objízdná trasa  byla  pro veškerou dopravu jako
obvykle vedena po silnici III/368.

Vydařil se páteční lampionový průvod 8. října, účast byla hojná -  a to i na ukončení
akce na zámeckém nádvoří kolem 19. hodiny.

V  říjnu  město  zahájilo  zajímavou  spolupráci  s  vysokými  školami –  budovu
zámeckého  mlýna  si  prohlédli  studenti   z  Fakulty  architektury  VUT  /Faculty  of
Architecture  BUT.  Studenti  dostali  zajímavou  příležitost  navrhnout  využití
rozpadávající  se  budovy  a  město  šanci  získat  ateliérové  práce  s  návrhem využití
celého  objektu.  Město  je  rozhodnuto  ve  spolupráci  s  univerzitami  pokračovat.
(Zámecký mlýn byl v provozu do roku 1945, poté měnil soukromé vlastníky a postupně
chátral. Město jej získalo do vlastnictví až v roce 2019.) 

114

https://www.facebook.com/favut/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2HJXtC3_oXX4pSDeFm1nR-73nw_W43hRCSiTGeQkbXB4bPicED4_pPky9CSc__Ni2-eQSvRcbt2s8wFcinO57J3boaqo1nN_TRhoCIEKi-rBBflN0XVeggbDMhMvFhCEpQ1NOu59__eEr7rIro4vMmYXm3cgh0JI5fiiWQ50aY972ue7prprGA8ys8sOutl_uUQmRvjIGSO-Xh1gxzGoadp_a2OHN4mIusyXSMf3WCbdB0gtEp3IMAYUsnKjOWSnoTDNm0N5ZEqf0wvhdoPJfakSpHk7AS9owy1_ZFUWNrcLJsfgMIw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/favut/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA2HJXtC3_oXX4pSDeFm1nR-73nw_W43hRCSiTGeQkbXB4bPicED4_pPky9CSc__Ni2-eQSvRcbt2s8wFcinO57J3boaqo1nN_TRhoCIEKi-rBBflN0XVeggbDMhMvFhCEpQ1NOu59__eEr7rIro4vMmYXm3cgh0JI5fiiWQ50aY972ue7prprGA8ys8sOutl_uUQmRvjIGSO-Xh1gxzGoadp_a2OHN4mIusyXSMf3WCbdB0gtEp3IMAYUsnKjOWSnoTDNm0N5ZEqf0wvhdoPJfakSpHk7AS9owy1_ZFUWNrcLJsfgMIw&__tn__=K-R


Kronika města Moravská Třebová 2021

Listopad 2021

Koronavirus

Od prvního listopadu platilo, že:

„Zdravotní  pojišťovny  již nebudou  hradit  preventivní  testy na  koronavirus.  Výjimku
budou mít například děti do 18 let. Hradit budou pojišťovny testy také těm, kteří mají
příznaky koronaviru a k testu je indikuje lékař nebo je na něj pošle hygiena. Zdarma je
budou mít i ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a lidé plně
očkovaní či rozočkovaní. Cena testů je zastropovaná na 814 korun za PCR test a 201
korun za antigenní test.
Testy budou mít současně kratší platnost. PCR testy tři dny místo dosavadního týdne
a antigenní test jeden den místo dosavadních tří dnů.
Děti do 12 let nebudou potřebovat doklad bezinfekčnosti. K návštěvě kroužků nebo
například restaurace či  divadla tak nepotřebují  test  ani doklad o prodělání nemoci.
Dosud toto pravidlo platilo pro děti do 6 let.
Provozovatelé restaurací či barů budou kontrolovat potvrzení o bezinfekčnosti. Mezi to
se počítá potvrzení o testu, očkování či prodělání koronaviru. Pokud certifikát nebude
platný,  restaurace  by  neměla  službu  poskytnout.  Hosta  není  třeba  kontrolovat  u
vchodu, stačí, až když se usadí. Bezinfekčnost nebude třeba kontrolovat při odběru
jídla s sebou a ani v restauracích v obchodních centrech.“ (zdroj www.seznam.cz)

A brzy vláda ještě přitvrdila v opatřeních proti covidu. V listopadu vláda rozhodovala
opakovaně a pro tento měsíc bylo typické  postupné zpřísňování opatření.  Cílem
bylo mimo jiné motivovat občany k očkování – prokázat se očkovacím certifikátem bylo
zřejmou výhodou a testování nebylo pro očkované povinností. 

Antigenní test postupně přestával být „potvrzením všude“, užíval se v domácnostech a
pro první informaci, v případě pozitivního výsledku se stav upřesňoval PCR testem. K
běžnému životu začala patřit povinnost prokázat se platným očkováním, negativním
testem  (bylo  upřesněno,  kde  antigenní  test  nestačí)  nebo  potvrzením  o prodělání
onemocnění  v posledních  180 dnech  v restauracích,  na  kulturních  a  sportovních
akcích a jiných veřejných místech a službách, jako jsou bazény, posilovny, kadeřnictví.
Prokázat se  stejně museli i lidé, kteří  šli na návštěvu do domova pro seniory nebo
nemocnice. 

V pondělí 15. listopadu začala platit další opatření proti šíření koronaviru. Zaměstnanci
ve zdravotnictví například museli absolvovat testy pravidelně, pokud nebyli očkovaní. 

 
Ne  vždy  byla  nová  opatření  proti  šíření  koronaviru  vítána.  Desítky  lidí  například
vyjádřily  nesouhlas  s  vládními  opatřeními  v neděli  14.11.  v  Praze  před
ministerstvem zdravotnictví.   Shromáždění  organizovala  Paralelní  lékařská  komora
tvořená  lékaři,  kteří  hovoří  o „covidovém  teroru“.  Pořadatelé  z  Paralelní  lékařské
komory mimo jiné požadovali, aby očkovaný člověk nebyl zvýhodněný a neočkovaný
nebyl znevýhodněný.  A podobná shromáždění se opakovala a to i na dalších místech
republiky.
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Přesto o půlnoci 25. listopadu začal platit nouzový stav. Vláda vyhlásila nouzový stav
na 30 dní. Některá plošná opatření proti epidemii,  podle názoru vlády nezbytná,  by
bez nouzového stavu nebylo možné vyhlásit. V souvislosti s koronavirem byl nouzový
stav poprvé vyhlášen v roce 2020 od 12. března, podruhé 5. října. Ve druhém případě
po několika prodlouženích platil až do 11. dubna 2021.

A čeho jsme si  následně všimli  všichni,  to  byly  zrušené vánoční  trhy,  sportovní
utkání a koncerty maximálně pro 1000 lidí nebo zákaz pití na veřejnosti. Zrušení
vánočních trhů nastalo ve chvíli, kdy města a pořadatelé už měli trhy připraveny, i v
Moravské  Třebové  byl  předvánoční  program  zrušen  na  poslední  chvíli…   Ale
akceptovali jsme to – v Pardubickém kraji byla situace ve vztahu ke koronaviru velmi
špatná, podle zpráv České televize 25.11.2021 dokonce nejhorší v České republice.
 
V médiích jsme mohli sledovat opakované spory, zda pravidelně testovat nebo ne, jak
moc nutit občany k očkování. A počet nakažených v listopadu rostl. O rekordním
počtu jsme četli 16.11.  – počet 22 479 nakažených byl uváděn jako rekordní za celé
kovidové období.   
Prudce narůstaly i počty nakažených koronavirem v nemocnicích,  hospitalizovaných
bylo na začátku listopadu přes 2 000. 

S covidem se utkal i  ministr  zdravotnictví  Adam Vojtěch, který na svých sociálních
sítích v listopadu mimo jiné uvedl:   „Dnes v poledne se do Otázek Václava Moravce
připojím  vzdáleně. Z pátku  na  sobotu  mi  nebylo  dobře,  proto  jsem si  včera  došel
preventivně na PCR test.  Ten bohužel  ukázal,  že jsem pozitivní.  Nastupuji  tak do
14denní izolace. Díky očkování mám mírný průběh a budu tak pracovat z domova.“ 

Prezident Miloš  Zeman  musel  být  ve  čtvrtek  25.11.  večer  opětovně  převezen  do
Ústřední vojenské nemocnice v Praze, odkud dopoledne odjel  na zámek v Lánech.
Podle vyjádření prezidentova mluvčího měl pozitivní test na koronavirus. V nemocnici
se nezdržel dlouho, ale nucená izolace prezidenta výrazně ovlivnila jeho práci (více
také v prosincovém zápisu kroniky).
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Události ve městě

Vánoční strom na náměstí

nás v roce 2021 těšil od 22. listopadu. Deset metrů vysoký stříbrný smrk pocházel z
Dětřichova. V jeho blízkosti byl opět vydařený slaměný betlém a nechyběla zvonička
přání.   Na  časosběrném snímku  webové  kamery  je  vidět  také  dočasně  umístěný
stánek, sloužící k prodeji teplých alkoholických i nealkoholických nápojů. 
 

Na  vánoční  trhy  jsme se  ale  těšili  marně.  S  ohledem na  vládní  nařízení  došlo k
několika změnám.  Vánoční trhy  byly zrušeny, stejně jako akce Mikuláš na zámku,
vánoční koncert Základní umělecké školy a koncert skupiny Javory.

Velmi  pěkná byla  vánoční  výzdoba města.  Mnozí  jsme se  zastavili  u  slaměného
betlému,  vánočního  stromu  a  zvoničky  přání  na  náměstí.   Zámecké  nádvoří už
podruhé v závěru roku zdobila andělská spirála. 

Čas dušiček v listopadu připomněla u zámku světelná instalace. 

Na zámeckém nádvoří byly ze studentských kreseb vytvořeny kovové objekty, které si
lidé  mohli  interaktivně  osvětlovat  mobilními  telefony  a  vytvářet  tak  obří  stínohru.

Vánoční trhy na náměstí se v roce 2021 kvůli vládním nařízením nemohly uskutečnit,
v Moravské  Třebové  ale  výrobci  našli  možnost,  jak  svoje  výrobky  prodávat.  Na
Facebooku  byla  krátce  po  vyhlášení  nových  vládních  opatření  založena  dočasná
skupina Vánoční moravskotřebovské tržiště.  „Skupina je vytvořena jako náhrada za
zrušené  Vánoční  trhy  v Moravské  Třebové.  Vyrábíte,  tvoříte,  pečete,  máte  co
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nabídnout Třebovákům a okolním, tak se přidejte se svou nabídku,“ uvedla Daniela
Maixnerová z uskupení Srdcem Třebováci. Lidé nabízeli šité doplňky i svíčky a další
zboží.  
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/

Na facebooku měl nápad velký pozitivní ohlas, například: „...Je to super nápad, jako
náhrada za zrušené trhy. Asi mají všichni prodejci vyrobeno spoustu zboží, které chtěli
v sobotu prodávat. Investovali čas i peníze a v tento moment chybí konečný zákazník.
Fandím super nápadům, snad to bude ku prospěchu. Takže jestli to dobře chápu, zde
mohu nabídnout své výrobky také?...“ 

Den válečných veteránů 

připadá na 11. listopad. Památku válečných veteránů uctili ve čtvrtek 11.11.2021 v 10
hodin  také  v Moravské  Třebové,  a  to  u pomníku  na  Rybním  náměstí  a  ve
vojenské škole.  (Město  Moravská Třebová pomník  na Rybním náměstí  vybudovalo
v roce 2018 jako památku na všechny občany Moravské Třebové, kteří padli v bojích
1. světové války.)

Pietního  aktu  se  zúčastnil  spolu s  představiteli  města  a  zástupci  a  žáky Vojenské
střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové i válečný
veterán plukovník v. v. Alfons Tomášek. Pozváni byli  i  občané. Děti z mateřských a
základních škol přinesly krásné vlčí máky. Radní vzpomněli také na čestnou občanku
města Jarmilu Halbrštátovou, která vloni zemřela. (https://svitavsky.denik.cz/zpravy)
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Den boje za svobodu a demokracii

a Mezinárodní den studentstva jsme  si připomněli ve středu 17. listopadu.  K výročí
Sametové  revoluce  a  pádu  komunistického  režimu  byla pro  veřejnost  připravena
speciální  světelná instalace a doprovodný program na náměstí  T.  G.  Masaryka od
17:11  hodin.  Radnice  byla  od  této  chvíle  symbolicky  nasvícena  barvami  české
trikolory.  Zaznělo  také reprodukované vysílání  některých projevů z manifestace na
Letné. Světelná instalace s projevy a ukázkou dobových fotografií byla k vidění až do
21:00 hodin. 

Krátce po odpolední páté hodině zazněla Modlitba pro Martu živě z balkonu radnice –
a já jsem se jen zastyděla, že jsem si to uvědomila s malým zpožděním. Chvíli jsem
předpokládala, že postava na balkoně filmuje dění na náměstí a hlavou mi běželo, že
Marta zpívá přece jen trochu jinak, než jsem zvyklá... toto mylné zamyšlení netrvalo
dlouho.

Moravskotřebovská Univerzita třetího věku 

po roční přestávce z důvodu koronavirových opatření zahájila dvaadvacátý ročník ve
středu 3. listopadu v koncertním sále základní umělecké školy.  Pro 130 posluchačů z
Moravské  Třebové  a  okolí  byla  připravena  série  přednášek  a  zajímavých  exkurzí.
Slavnostního zahájení se účastnili budoucí studenti i vedoucí představitelé města. 

Z webu města cituji uvítání posluchačů i opakované představení spolku a informaci o
programu ve školním roce 2021 – 2022:

Jednotlivými přednáškami posluchače provedou zkušení osvědčení lektoři, ale i lektoři,
kteří se posluchačům představí poprvé. Do 22. ročníku je zapsáno 130 posluchačů
z Moravské Třebové a okolních obcí, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Závěr 22.
ročníku je stanoven na 30. 3. 2022, kdy posluchači obdrží z rukou představitelů města
osvědčení o absolvování. Posluchači se už velmi těší na nový ročník, na zajímavé a
poučné přednášky, ale i na společná setkávání," uvedl Stanislav Zemánek, předseda
Moravskotřebovské  univerzity  třetího  věku. „Přeji  posluchačům,  aby  jim  vydrželo
nadšení i  skvělá atmosféra, která zde během jednotlivých aktivit  panuje. Univerzita
třetího  věku je  krásnou ukázkou toho,  že lidé mohou být  aktivní  v  každém věku,"
doplnil starosta Miloš Mička.

Moravskotřebovská univerzita třetího věku je dobrovolným svazkem jeho členů a od
roku 2013 je registrovaná Ministerstvem vnitra ČR jako zapsaný spolek. Dle aktuálních
stanov je účelem spolku nabídka celoživotního vzdělávání občanů seniorského věku, a
to  jako  zájmového  neprofesního  vzdělávání  zaměřeného  zejména  na  zpřístupnění
nových poznatků z různých oblastí života společnosti. Univerzita vznikla v roce 1999
jako  vzdělávací  aktivita  pro  seniory.  Její  vznik  a  následné  vedení  bylo  vlastní
iniciativou PaedDr. Marie Blažkové, která vykonávala funkci předsedy spolku. Hlavním
cílem byla snaha o zlepšení kvality života seniorů ve městě nabídnutím aktivity, která
osloví  širší  veřejnost.  V  roce  1999  začínalo  23  posluchačů.  Zájem  o  tuto  formu
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vzdělávání se stále zvyšoval, takže od roku 2011 byly otevřeny 2 třídy. V roce 2019,
v roce jubilejního 20. ročníku, dosáhl počet posluchačů úctyhodných 130, který je z
organizačních a technických důvodů nepřekročitelný. V roce 2019 byl členskou schůzí
zvolen předsedou a statutárním zástupcem spolku Ing. Stanislav Zemánek. Ve své
činnosti  se spolek řídí  plánem činnosti  a  rozpočtem na příslušný ročník univerzity.
Konkrétní  činnost  spolku  spočívá  v  zajišťování  odborných  přednášek,  veřejně
přístupných výstav, zájmových tematických akcí a odborných exkurzí. Vedení města
významně podporuje činnost spolku, a to zejména bezplatným pronájmem zasedací
místnosti Městského úřadu v ul. Olomoucké. Neméně významná je i finanční a osobní
podpora akcí univerzity.

Program přednášek na ročník 2021/2022:
 Známá neznámá Božena Němcová

 Peru - starší než Inkové

 Marie Terezie známá neznámá

 Náboženství včera, dnes a zítra

 Literární toulky po Svitavsku

 Nový Zéland a Fidži (11 týdnů, den za dnem, cestou necestou)

 Albert Einstein, génius a člověk

 Příroda Moravskotřebovska

 Celostní medicína, jak si chránit své zdraví + o energiích a reiky

Sázení stromů na Křížovém vrchu 

zorganizoval  spolek  Žijeme  Třebovou  dne  14.  listopadu.  Na  místě  o  projektu
povyprávěl a zúčastněným poradil „jak na to“ městský zahradník pan Jiří Křetínský.
Sešlo se nás asi 30 dospělých a řada dětí, některé příliš malé na to, aby pomáhaly, ale
s chutí  pozorovaly dění.  Připraveno bylo nejen nářadí,  ale  taky jámy pro stromky.
Dozvěděli jsme se, že by měl vzniknout zajímavý sad plný starých odrůd a taky ne
příliš známých stromů, např. staré jabloně, slivoně, ale také oskeruše, slivoň křížená s
meruňkou.

Akce se vydařila a překvapilo mne, že budoucí sad už se pěkně rýsuje – nedaleko
mladých stromků, které nahradily starý vykácený švestkový sad.

Městský úřad v listopadu

OCENĚNÍ Přívětivý úřad

Z webu města cituji:  Městský úřad Moravská Třebová se umístil na druhém místě v
soutěži Přívětivý úřad Pardubického kraje 2021, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra
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ČR.  Slavnostní  předávání  cen  se  uskutečnilo  8.  listopadu  v Arcibiskupském paláci
v Olomouci.

Tamtéž byly přiblíženy podmínky soutěže: 

Přívětivý úřad je soutěží, která propaguje moderní a kvalitní služby městských úřadů.
Ministerstvo hodnotí přístupnost a otevřenost úřadů, komunikaci s klienty, digitalizaci
služeb a  zapojování  veřejnosti  do  věcí  veřejných.  „V  Moravské  Třebové  jsme pro
veřejnost k dispozici nejen v budově radnice na náměstí, ale také v budově městského
úřadu  v  ulici  Olomoucká.  Zde  si  mohou  obyvatelé  nejen  z  našeho  města  vyřídit
veškeré potřebné záležitosti. Děkuji za práci všem zaměstnancům úřadu, kteří svým
přístupem pomáhají budovat pozitivní vztah s veřejností i v aktuální nelehké době,“
uvedla tajemnice městského úřadu Tereza Sísová.

       

Ocenění Přívětivý úřad převzali vedoucí odboru vnitřních věcí Ing. Pavel Šafařík a místostarostka Ing.
Daniela Maixnerová, foto archiv města

Ze zasedání rady města

Radní se v listopadu sešli třikrát. První listopadový den byl na programu jediný bod,
nezbytné  schválení  smlouvy  o  zajištění  uměleckého  vystoupení  s  Wojciechem
Waleczkem z Polska.  Značím do kroniky také proto,  že je  to  ukázka jednání rady
města – dlouhodobě bylo zvykem, že se radní v případě potřeby sešli operativně, bez
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problémů  zejména  tehdy,  když  jednalo  zastupitelstvo  města.  Tak  tomu  bylo  1.
listopadu 2021.
 
15.11.2021 rada města mimo jiné schválila poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových
organizací  zřízených městem za první pololetí  roku 2021.  Schvalovala také pachty
částí  městských pozemků zejména za účelem využití  jako zahrádky pro pěstování
ovoce a zeleniny, posezení v blízkosti domu a podobně a prodloužení nájmů některých
bytů v majetku města. Pro veselejší život města bylo důležité usnesení, kterým bylo
schváleno pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské Třebové organizovaných
Jiřím Němcem z Chotěboře a to v termínech 13.04., 22.06., 14.09. a 14.12.2022 za
částku  ve  výši  20.000  Kč/trh.  Byly  tedy  schváleny  osvědčené  čtvrtletní  trhy
dlouhodobého pořadatele. 

29. listopad byl  dnem schválení vzoru smlouvy o nájmu hrobového místa a  výše
poplatku za užívání hrobových míst na pohřebišti na Křížovém vrchu v Mor. Třebové a
v Boršově, s platností a účinností od 1. 1. 2022, a to nájemné 10 Kč/m 2/rok. Jednalo
se o aktualizaci po letech. Radní odsouhlasili předložený plán zimní údržby místních
komunikací v Moravské Třebové pro období 2021 – 2022. Byla schválena příkazní
smlouva  na  poradenskou  a  konzultační  činnost  v  rámci  přípravy  podmínek
architektonické soutěže na výstavbu Kulturně kreativního centra "Miltra" se společností
SPORTif PLAN s.r.o., Pardubice a také předložená Koncepce marketingové strategie
města Moravská Třebová.

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé  se  sešli  v  pondělí  1.  11.  2021  od  16:00  hod.  v  zasedací  místnosti
městského úřadu v ul. Olomoucká. Podmínkou účasti i v listopadu 2021 byla nutnost
dodržet preventivní opatření v podobě použití ochranných prostředků dýchacích cest.

Na programu jednání byly obvyklé majetkové úkony – dotace, prodeje pozemků, vklad
majetku  skupinovému  vodovodu…  Byl  předložen  návrh  kandidátů  na  přísedící
Okresního soudu ve Svitavách. Schválena byla změna č. 5 územního plánu Moravská
Třebová.

Kultura

Kultura byla v měsíci listopadu utlumena z důvodu koronaviru. 

Něco  ale  přece  zůstalo.  Mohli  jsme  vidět  představení  Podivuhodný  případ  pana
Holmese  (26.  11.).  Návštěvníci  akce  museli  doložit  potvrzení  o  očkování,  nebo
potvrzení o prodělané nemoci. 
 
Pěkné  bylo  i  retrosetkání  5.  listopadu,  na  které  nás  zpěváci  pozvali  následující
pozvánkou:

122



Kronika města Moravská Třebová 2021

 

Sport

10 000 kroků

V listopadu jsme poznali  vítěze říjnové výzvy 10 000 kroků.  Byl  to  projekt  spolku
Partnerství pro městskou mobilitu. Během měsíce spolu soupeřili  jednotlivci,  týmy i
města jako celek. Cílem výzvy bylo během 30 dnů prostřednictvím chůze nebo běhu
získat co nejvíce bodů za každý kilometr pohybu.

Soutěžící z Moravské Třebové nachodili bezmála 5,5 tisíc kilometrů, město Moravská
Třebová jako celek skončilo v celostátním srovnání na 48. místě. 

Moravskou Třebovou podpořilo  29  aktivních  chodců.  Někteří  šli  do  výzvy  sami  za
sebe, jiní byli členy týmů. 

Jasným vítězem zdejšího klání se stal Jiří M., který za měsíc ušel přes 767 kilometrů
(ovšem – v souladu s pravidly - měřil i kroky nachozené v zaměstnání, kterých nebylo
málo), na druhém místě se umístila Kateřina Š. a třetí místo obsadila Iva K.. Obě dámy
nachodily bezmála 300 kilometrů.  

Cílem výzvy nebylo ujít každý den 10 000 kroků, ale chodit. Chodit častěji než doteď.
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Česká republika

V listopadu 2021 zemřel Miroslav Žbirka

V 69 letech zemřel  legendární slovenský zpěvák,  kytarista  a  skladatel  Miro  Žbirka.
Miroslav „Meky“ Žbirka (21. října 1952 Bratislava – 10. listopadu 2021) byl slovensko-
český zpěvák a skladatel.  Pocházel  ze  smíšeného manželství,  jeho  matka  byla
Angličanka,  otec Slovák,  své  písně  také  velmi  často  zpíval  v obou  jazycích  svých
rodičů.

Proslul jako spoluzakladatel skupiny Modus, s níž v roce 1977 získal spolu s Jánem
Lehotským  a  Marikou  Gombitovou  Zlatou  bratislavskou  lyru  za  píseň  Úsmev.
V roce 1981 spolu s Lacem Lučeničem opustili skupinu Modus a založili skupinu Limit,
se kterou se vydal na sólovou dráhu. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým
slavíkem; po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.  Mezi
jeho  nejznámější  písničky  patří  22  dní,  Balada  o  poľných  vtákoch,  Biely  kvet  a
Atlantída. V roce 2001 vydal duet s českou zpěvačkou Marthou s názvem Co bolí, to
přebolí. 
(zdroj text a foto - wikipedie)

Listopad letem světem

Počasí:  Začátkem listopadu začal  pravý dušičkový čas,  bylo  chladno a vlhko,  bez
mrazů. 09.11. bylo krásně slunné dopoledne, od 11.11. už bylo zataženo, chladno a
sychravo. Výrazného ochlazení jsme se dočkali 23.11. a poprvé sněžilo 26.11., také
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27.11. Sněhová idyla potěšila děti i v neděli 28.11. - dopoledne padal hustý sníh, ale
začalo tát už odpoledne. V závěru měsíce se oteplilo, padal déšť se sněhem.
Foto: růže 26.11.2021 (Moravská Třebová, Polní ul., archiv kronikářky)

              

 

V listopadu v rámci prevence kriminality a drogových závislostí do Moravské Třebové
zavítal  protidrogový vlak.  Po celý den byla pro žáky základních a středních škol v 6
stříbrných vagónech připravena interaktivní 5D exkurze do světa drog a závažných
důsledků  jejich  užívání.  Příjezd  protidrogového  vlaku  finančně  podpořilo  město
Moravská Třebová i  MAS (tj.  místní  akční skupina)  Moravskotřebovsko a Jevíčsko
o.p.s.

Zákaz  návštěv v  nemocnicích  jsme  postřehli  i  v  Moravské  Třebové,  cituji  výzvu
nemocnice následné péče:  „S ohledem na ochranu zdraví pacientů i zdravotnického
personálu prosíme o respektování zákazu návštěv, který se vztahuje i na Nemocnici
následné péče Moravská Třebová.“
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Dočasná  výluka vlakových spojů nastala  na základě požadavku Správy železnic
s.r.o. od 17. listopadu od 7:30 hodin nepřetržitě do 19. listopadu do 17:00 hodin v
úseku  Česká Třebová  -  Moravská Třebová  -  Dzbel.   Po dobu konání  výluky  byly
všechny  vlaky  nahrazeny  náhradní  autobusovou  dopravou,  která  jela podle
výlukového  jízdního  řádu.  Výluky  se  konaly  z  důvodu  opravy  železniční  stanice
Moravská Třebová.

V listopadu bylo zahájeno hlasování v anketě  Alej roku.  O titul  Alej  roku soutěžní
ankety spolku Arnika soutěžilo 93 stromořadí ze všech krajů republiky, z nichž 5 roste
v Pardubickém kraji. V  roce 2021 se do soutěže zapojila také lipová alej na Křížovém
vrchu v Moravské Třebové. Hlasování bylo zahájeno v úterý 2. listopadu a končilo 11.
ledna 2022 (více v zápisu kroniky v lednu 2022).

Z představení aleje na webu města (foto tamtéž) cituji: „Genius loci v úseku cesty od
schodů mrtvých ke hřbitovu v Moravské Třebové udává již  více jak sto  let  krásná
lipová  alej.  Mohutné  stromořadí  je  dominantou  Křížového  vrchu,  doplňuje  areál
hřbitova  a  svou  existencí  obohacuje  toto  pietní  místo.  V  horkých  letních  dnech
poskytuje blahodárný stín a v zimě působí jako větrolam vyvýšeného místa. S alejí je
spojen život desítek druhů ptactva i kriticky ohrožených bezobratlých živočichů. Díky
své mohutnosti a umístění je vidět již při výjezdu z hřebečského tunelu a pohled na ni
nás  doprovází  až  k  příjezdu  do  Moravské  Třebové.  Alej  je  důkazem koexistence
člověka s přírodou a zdůrazňuje potřebu podpory zeleně v městských sídlech.“
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Prosinec 2021

Koronavirus

Konečně jsme se dočkali a v prosinci 2021 byla možnost PCR testování i v Moravské
Třebové. Město ve spolupráci s odbornou firmou zajistilo mobilní odběrové místo pro
PCR testy. Odběrové místo  bylo otevřeno od 9. 12. 2021 každé úterý a čtvrtek od
12:00 do 17:00 hodin na parkovišti  za budovou městského úřadu v ul.  Olomoucká.
Testování  bylo  umožněno  i  bez  předchozí  registrace.  A občané  si  konečně  mohli
ušetřit jízdy do okolních měst s cílem zjistit svůj reálný stav nebo obstarat si potřebný
test. Vůbec nevadilo, že odběrové místo vypadalo tak, jak je zřejmé z fotografie níže
(foto: web města).

                      

 

O  sobotní  půlnoci  25.12.2021  skončil nouzový  stav,  který  platil  kvůli  epidemii
koronaviru  od  26.  listopadu.  Restaurace,  bary,  diskotéky,  kasina  a  obdobné
provozovny tedy  nemusely od Štěpána zavírat ve 22:00. Přestával také platit zákaz
konzumace  alkoholu  na  veřejnosti.  Vláda  rozhodla,  že  poslance  o
prodloužení nouzového stavu nepožádá a se šířením nákazy bude bojovat s pomocí
pandemického  zákona.  Organizátoři  akcí  měli povinnost  kontrolovat  covidové
certifikáty, a to prostřednictvím aplikace Tečka, jež se využívala k načtení QR kódu z
aplikace  Tečka,  v  níž  byly covidové  certifikáty  nahrány,  případně  jakoukoli  jinou
čtečkou  QR kódů. Povinnost  kontroly  měli  také  provozovatelé  restaurací,  ale  také
nemocnic  a  pečovatelských  zařízení.  Rychle  jsme  zjistili,  že  někteří  vyžadují  a
kontrolují  –  jiní  nedbají  a  ti  další  otevřeně (nejdříve  na sociálních  sítích,  později  i
plakátkem na dveřích provozovny) „vítají všechny – i bez očkování a bez testu“. A pro
budoucnost podotýkám, že jsme si na to tak nějak zvykli… neslyšela jsem o zásadních
rozepřích ani jsem se s otevřenou nevůlí mezi očkovanými a odpůrci očkování osobně
nesetkala. Kdo byl opatrný, některé akce a zařízení nevyhledával. Doba byla zvláštní.
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Od 29. prosince byly omezeny hromadné akce ještě více, což se týkalo i Silvestra. Na
akce,  večírky  a  silvestrovské  oslavy  tak  mohlo  přijít  maximálně  50  osob. Ano,
připadalo nám to absurdní. My uspořádaní jsme ale opravdu vcházeli do restaurace s
respirátorem,  abychom  jej  po  chvíli  u  stolu  sňali.  Na  celou  dobu  pobytu,  bez
přemýšlení  ve  stylu  „nekonzumuji  –  právě  čekám na kávu  po jídle,  tedy  nasadím
respirátor“. A mezi hosty bez roušky pobíhala obsluha „s“ a někdy „bez“. Žili jsme v
podivné době.  

Od  pondělí  27.  prosince  bylo možné,  aby na  3.  dávku  vakcíny  šel  každý  občan,
kterému uplynulo 5 měsíců od 2. dávky a je starší 30 let. 

Koncem  roku  2021  jsme  chtěli  věřit,  že  koronavirus  ustoupí.  Cituji  ze  serveru
Novinky.cz,  který 29.12.2021 uvedl: „V příštích dvou týdnech by měly počty nových
případů covidu   a  hospitalizovaných dál  pomalu klesat.  Očekává to  ředitel  Ústavu
zdravotnických  informací  a  statistiky  Ladislav  Dušek.  Pak  podle  něj  nevyhnutelně
nastoupí omikron, který vytlačí deltu a ovládne Česko.“ Často jsme slyšeli, že omikron
je varianta velmi nakažlivá, očekává se však, že méně nebezpečná…

V  říjnovém  i  listopadovém  zápisu  kroniky  je  zmínka  o  onemocnění  prezidenta
republiky,  který se  také potýkal  s  covidem.  Onemocnění  resp.  pozitivní  testování
prezidenta významně ovlivnilo  jeho  práci.  V  prosinci  např.  členové  budoucí  vlády
postupně navštěvovali prezidenta, který je z důvodu izolace přijímal z provizorní vitríny
vybudované na zámku v Lánech. 

Netrvalo dlouho a lidová tvořivost bleskově zareagovala na úřadování z podivné vitríny
zvané také akvárium. A vypadalo to skutečně jako na vloženém obrázku… jen místo
paní uklízečky jsme mohli vidět členy vlády.
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Události ve městě

Vánoční čas ve městě

Prosincovou  ozdobou  města  byl  jako  každý  rok  vánoční  stromek.  A  tentokrát
stromek, který se účastnil ankety o nejhezčí vánoční stromeček v kraji. Výsledek nás
potěšil. Nejvíc se v roce 2021 v Pardubickém kraji  líbil vánoční stromeček v České
Třebové.  Druhé  místo  obsadil  stromek  v  Moravské  Třebové.  V  pořadí  třetím  byl
vánoční strom ve Svitavách.

K předvánočním dnům patří tradičně  Betlémské světlo. Moravskotřebovští skauti a
skautky pozvali na předání Betlémského světla veřejnost v neděli 19.12.2021. Symbol
pokoje a míru zažehnutý v Betlémě rozdávali od 14 do 18 hodin u muzea.  Vánoční
plamínek  jsme  si  také  tradičně  mohli  odnést  přímo  ke  štědrovečernímu  stolu  od
betléma v areálu stolařství  pana Fiebicha vedle kláštera bratří  Františkánů, kde jej
skauti předávali na Štědrý den, v pátek 24. 12. 2021 v 17 hodin.

A po  loňské  odmlce  (v  roce  2020  bylo  pořádání  ohňostrojů  z  důvodu  koronaviru
zakázáno)  potěšil  občany  města  silvestrovský  ohňostroj. Nově  byl  pořádán  na
Knížecí louce a to v obvyklý čas, od  18:00 hodin. Zájemci ho mohli sledovat z různých
míst ve městě nebo ze svých domovů. Hudbu k ohňostroji  bylo možné spustit přes
Youtube  kulturních  služeb.  Organizátoři  žádali  všechny,  kteří  se  rozhodli  sledovat
ohňostroj z Knížecí louky, o dodržování rozestupů. Ale to nebylo snadné – bylo nás
hodně, v dobré náladě, která nepřipouštěla starosti… Počasí bylo příjemné, jako na
jaře. K dodržení alespoň částečných rozestupů přispěla dobrá volba místa, Knížecí
louka  je  rozsáhlá.  Navíc  hasičský  záchranný  sbor  měl  dlouhodobě  připomínky  k
pořádání ohňostroje na náměstí – z bezpečnostního hlediska vnímali riziko a přivítali
změnu místa. Ohňostroj se vydařil.

V závěru roku probíhaly dokončovací práce  na stavbách a opravách  silnic ve
městě 

Dokončena byla letošní část procesu  revitalizace ul. Svitavská, s tím, že stavební
práce budou pokračovat na jaře roku 2022. Celá ulice byla koncem roku průjezdná,
obnoven byl také provoz autobusových zastávek. Po dobu výstavby nové nemocnice
zůstala  uzavřena  část  ulice  Školní  a  při  průjezdu  stavbou  bylo  nutno  dodržovat
sníženou rychlost. Celková revitalizace ulice Svitavská v roce 2021 proběhla v úseku
od  J.  K.  Tyla  po  Dr.  Janského  u  Penny  marketu.  Mezi  hlavní  důvody  nutnosti
komplexních  oprav  patřil  havarijní  stav  kanalizace  a  vodovodu,  poškozený  povrch
vozovky, souběžně probíhající stavba nové budovy nemocnice, lipová alej na hranici
životnosti,  nekoncepčně  využitý  prostor  před  Stavebním  bytovým  družstvem  a
nedostatečná bezpečnost cyklistů a silničního provozu. Investiční akci s náklady 20
mil. Kč bez DPH realizovala firma EVT stavby s.r.o.  Projekt byl vyhodnocen jako jeden
nejdůležitějších v roce 2021. Na jaře roku 2022 bylo naplánováno dokončení  finální
obrusné vrstvy komunikace, dopravní značení a nezbytné terénní úpravy.
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Uzavírka části ulice Školní

Ve  vazbě  na  výstavbu  nové  budovy  nemocnice  následné  péče  Pardubický  kraj
realizoval přesunutí  chodníku pro chodce na protější  stranu ulice Školní.  Stavební
práce budou až do termínu dokončení stavby nemocnice spojeny s úplnou uzavírkou v
úseku mezi ulicemi Svitavská a Palackého.

Nový chodník u nemocnice

Pardubický kraj také pokračoval s výstavbou nové budovy nemocnice následné péče,
pohyb v blízkosti nové budovy ovlivnila výstavba okolního chodníku. 

Kanalizace v ulici Údolní

V okolí ulice Údolní byla v minulosti veškerá povrchová voda svedena do nedalekého
zatrubněného  potoka.  Vzhledem  k množství  vody  při  vydatných  srážkách  pak
opakovaně docházelo k zatápění sklepů rodinných domů. V závěru roku 2021 byla
také  proto  a  s  ohledem na  podněty  obyvatel  budována  nová  dešťové  kanalizace
v úseku  od  kiosku  u  nemocnice  směrem  k ulici  Údolní  a  to  v rámci  probíhající
revitalizace ulice Svitavská. Byl tak posílen současný trend v podobě budování oddílné
kanalizace ve městech. 

(zdroj: volně s použitím textu na webu města)

Coworkingové centrum 

bylo otevřeno v prosinci v nemovitosti města (dříve také sídla městské policie a správy
nemovitostí)  v  ulici  Komenského.  Jednalo se o sdílené prostory pro práci,  koníčky
nebo  vzdělávání  zájemců.  Coworkingové  centrum  nabídlo  prostor  pro  školení,
přednášky,  stávající  i  začínající  podnikatele  a  mnoho  dalšího.  Občas  se  někdo
pozastavil nad ne zcela srozumitelným názvem, přesný překlad by zřejmě poukázal na
„spolu – práci“, ale prý není český ekvivalent pro toto slovo. Prostor proto dostal název
KANCLÁRNA,  podle  vedení  města  srozumitelný,  bez  nutnosti  vysvětlovat.  Toto
pracoviště by mohly také využívat maminky, které navštěvovaly klub Krůček v téže
budově. 

Doprovod s přepravou

Tato služba byla posílena o automobil a pracovní úvazek. Osoby pobírající starobní
nebo invalidní důchod tak získaly alternativu k dříve využívané městské hromadné
dopravě. „U naší  pečovatelské služby mají  klienti  navíc záruku profesionality  a  po
registraci mohou využívat širokou nabídku jejich služeb. Děkuji sociálním službám za
aktivní  přístup  a  přeji  všem  našim  občanům  zdraví  a  spokojenost..." vysvětlila
místostarostka.
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Zástupci města jednali s Pardubickým krajem i jednotlivými dopravci o nové podobě
jízdních řádů linek veřejné dopravy od 12. prosince 2021. „Naší snahou bylo vyjednat
úpravu návaznosti některých spojů tak, aby je mohli občané Moravské Třebové využít
pro  plynulou  přepravu  z jednoho  konce  města  na  druhý.  Do  aktualizované  verze
jízdních řádů se nám podařilo zahrnout obslužnost lokalit, které naši občané nejčastěji
preferují - centrum města, nemocnice, vlakové nádraží nebo prodejna Lidl. Například
trasu ze Sušic do Lidlu lze s jedním přestupem na autobusovém nádraží absolvovat za
8 minut. Nebo ze sídliště od zastávky U Komína na vlakové nádraží dostanete za 10
minut...“ vysvětlil starosta.

Mezi další změny patřilo trvalé přemístění autobusové zastávky u vlakového nádraží
od  plotu  bývalé  pily  přímo  před  dopravní  terminál.  Důvodem  byla  bezpečnost
cestujících, kteří na daném místě měli k dispozici zastřešenou zastávku s místem pro
sezení. 

Městský úřad v prosinci

Také v prosinci jsme (nejen) na úřední desce četli oznámení o výběrových řízeních.
Nabídnuty  byly  pracovní  příležitosti  na  pozicích  vedoucí  odboru  sociálních  věcí  a
školství, strážník/strážnice městské policie a úředník odboru sociálních věcí a školství.

Občané byli  upozorněni, že ve dnech 23.12. a 31.12.2021 budou radnice i budova
městského úřadu v ul. Olomoucké uzavřeny.

 
Ze zasedání rady města

V měsíci prosinci se radní sešli jen jedenkrát, 20.12.2021. Schválili předložené návrhy
rozpočtů  příspěvkových  organizací  města  na  rok  2022  a  návrhy  střednědobých
výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2023, 2024.  

Věnovali se obvyklým záležitostem, schvalovaným radou – pachty, nájmy, výpůjčky…

Byl schválen  záměr pronájmu kavárny na Knížecí louce. Součástí usnesení byl i
podrobný popis požadavků města, jako pronajímatele tohoto nebytového prostoru o
výměře 78 m2,  nacházejícího se v budově č.  p.  1665 v ul.  Gorazdově č.  o.  14  v
Moravské Třebové. Z usnesení cituji: „Smlouva s novým nájemcem bude uzavřena na
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude stanoveno
dohodou ve výši 3.500 Kč bez DPH. Nájemci bude poskytnuta sleva z nájmu ve výši
70  % za období  od 01.11.  do 31.03.  následujícího  roku…“  Byly stanoveny i  další
podmínky pronájmu. 

Se  schváleným  záměrem  souviselo  i  usnesení,  kterým  bylo  schváleno  ukončení
nájemní smlouvy týkající  se této kavárny, která byla uzavřena dne 31.5.2019 mezi
městem a současným nájemcem a to ke konci ledna roku 2022. Bylo těžké obstát v
konkurenci  kaváren i  mimo sezónu – kavárna bývala obsazena, hlavně když areál
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Knížecí louky lákal sportovce a drobné herní prvky na zahrádce kavárny mohly být
využity dětmi. Pronajímatel však požadoval celoroční provoz… 

Z jednání zastupitelstva města

Zastupitelé  se  sešli  v  pondělí  13.12.2021 od  16:00  hodin  na  obvyklém  místě,  v
zasedací místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká. 

Na  programu  jednání  bylo  (kromě  obvyklého  projednání  majetkoprávních  úkonů)
schválení rozpočtové úpravy č. 11/2021 rozpočtu města a  pravidel rozpočtového
provizoria města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2022. Rozpočtové příjmy činily
celkem  73  050  000  Kč,  rozpočtové  výdaje  celkem  64  450  000  Kč,  provizorium
neopomnělo  splátky  dlouhodobých  půjčených  prostředků  1  980  000  Kč.  Celkové
rozpočtové potřeby tedy činily 66 430 000 Kč.  Zastupitelstvo pro následující období
zvolilo dříve obvyklý postup a rozhodlo o rozpočtovém provizoriu, nikoliv o rozpočtu na
celý rok.

Byl schválen předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č.
7/2021,  o  místním  poplatku za  obecní  systém  odpadového  hospodářství  s  výší
poplatku  852 Kč/1  poplatníka/1  rok.  Znamenalo  to  významné navýšení  poplatku  a
odklon od systému MESOH, který byl opakovaně zmiňován také na stránkách kroniky
města.

Byli zvoleni přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro volební období 2022 – 2026.

Kultura 

Kulturní události ve městě

S ohledem na vládní nařízení v souvislosti s koronavirem došlo k několika změnám v
životě města v závěru roku 2021. Potěšila nás jako každý rok vánoční výzdoba na
náměstí, nádvoří zámku i v jednotlivých ulicích  Na náměstí nechyběl vedle vánočního
stromu  slaměný betlém a zvonička přání.  Na nádvoří zámku byla i v závěru roku
2021 andělská spirála.

Zrušeny  byly z důvodu vládních nařízení souvisejících s kovidem vánoční trhy, stejně
jako Mikuláš na zámku, vánoční koncert ZUŠ a koncert Javory.

Ježíšek dětem a  pro  děti  (od  1.12.)  byl  přesunut  na  zahradu DDM.  Pro  děti  byl
připraven také švihadlový čtyřboj (od 1.12.) a Cesta za zvířátky do lesa (od 1.12.). 

Konal se  koncert Elišky Weissové (10.12.) Návštěvníci museli předložit potvrzení o
očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci.
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Městské muzeum Ludwiga Holzmaistera Moravská Třebová

nabídlo v prosinci výstavu "Šlechtický rod pánů z Boskovic". Součástí výstavy byla
také věrná replika dámských šatů z 15. stolení včetně doplňků. (foto FB města)

      

Pro  Muzeum regionu  Boskovicka  ji  ručně  ušila  Jana  Večeřová  podle  předlohy  na
obrazu „Legenda svatého Liberia“,  který byl  na výstavě rovněž k vidění.  Zhotovení
těchto nádherných šatů autorce zabralo více než sto hodin! V prosinci jsme je mohli
obdivovat ve výstavních prostorách moravskotřebovského zámku vždy od pátku do
neděle. 

Sport

Zaujala mne akce otužilců, kteří v závěru roku předvedli koupání na retenční nádrži.
Akce se vydařila a zaujala i hodně přítomných diváků. 
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Prosinec letem světem

Počasí:  Po  teplém  začátku  dvanáctého  měsíce  nasněžilo  4.  prosince,  ale  sníh
nevydržel dlouho, následovalo několik sychravých dní. Silné a krásné sněžení potěšilo
hlavně  děti  9.  prosince,  v  médiích  hovořili  o  rekordním  sněžení.  Hodně  sněžilo  i
následující den. Na sv. Lucii, tj. 13.12., bylo  sychravo, s teplotami kolem nuly. Sice
tálo,  ale pocitově bylo dost chladno a nepříjemně.  Termín  „pocitová teplota“ často
zazníval v předpovědi počasí a vnímala jsem to v roce 2021 jako novou, ne úplně
obvyklou informaci – byla ale srozumitelná a vítaná. V polovině měsíce bylo sychravo
se  zbytky  sněhu,  ve  třetí  dekádě  občas  sněžilo.  Ještě  v  noci  na  24.12.  krásně
nasněžilo,  ale  ráno přišla  oznámená vánoční  obleva.  Dopoledne 24.12.  jsme ještě
viděli na střechách a v zahradách sníh, ale už pršelo, s teplotou kolem nuly… Vánoční
obleva byla  krátká,  už 25.  prosince silně mrzlo  a 26.12.  bylo  po ránu až  –11 st.
Výkyvy počasí pokračovaly i  v posledních dnech roku, tálo 28.12.,  večer sněžilo a
řidiče trápila námraza, 29.12. se oteplilo, bylo mlhavo a nepříjemně, 30.12. až +3 st. a
dopolední déšť.  A na Silvestra v podvečer cestou na ohňostroj jsme se cítili jako na
jaře, čepice i rukavice byly zbytečné.
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	Nejen ulice Lanškrounská…
	Den otevřených dveří ve školách
	Aktuálně vyhlášená výběrová řízení
	
	Moravskotřebovská Univerzita třetího věku
	OCENĚNÍ Přívětivý úřad
	Sport
	10 000 kroků
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