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K 1. 1. 2018 bylo v Moravské Třebové evidováno 10 156 občanů s trvalým 
pobytem a 122 cizinců. Celkově byl tedy uváděn počet obyvatel města ve výši 10 
272. 
K 1. 1. 201 

 
 
 

               
foto: archiv města 
 
 
 

Stavbou roku 2018 byl dopravní terminál v části města Sušice, s jeho 
dokončením se v říjnu 2018 naskytl pohled na novou dominantu lokality nádraží 
a okolí – parkovací věž na kola. 
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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. Narodila jsem se 10. 3. 1958 v Brně, kde jsem také 
vystudovala právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova 
univerzita). Do Moravské Třebové jsem se přistěhovala s rodinou v roce 1994. Téhož roku jsem 
se stala zaměstnankyní města zařazenou do Městského úřadu Moravská Třebové, kde v 
současné době vykonávám funkci vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka. Od června 
roku 2013 používám jméno Jana Zemánková. 
 
 
…………………………… 
JUDr. Jana Zemánková,  kronikářka města Moravská Třebová 
 
 
Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2018 vzala na vědomí rada města na 
zasedání dne 18.11.2019 usnesením č. 1093/R/181119 a v souladu s usnesením rady téhož 
dne č. 1094/R/181119 starosta města podpisem vydává souhlas obce s obsahem zápisu: 
 
 
 ……………………………. 
 Ing. Tomáš Kolkop, starosta města 

 
 
Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména: 
 
 

- z osobních a profesních zkušeností a poznatků autorky 
- z jednání rady města 
- ze zasedání zastupitelstva města 
- z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj a internetových stránek 

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

 
Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení zastupitelstva a autentické 
fotografie zůstávají samostatnou a plnohodnotnou přílohou pamětní knihy města (v části 
vázané i volně ložené). 
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Leden 2018 
 
Události ve městě 
 
 
Volba prezidenta 
 
(podruhé jako volba přímá) se uskutečnila v lednu 2018. Vítězem v druhém kole se stal Miloš 
Zeman. 

 
 

 
  

 
 

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 29. ledna 2018 o vyhlášení celkového výsledku 
volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. 
a 27. ledna 2018 (II. kolo) : 
 

 Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o 
volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, celkový výsledek volby prezidenta 
republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. 
kolo). 
  
 A. 
 Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
  
 V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 nebyl ve 
smyslu ustanovení § 54 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, zvolen 
žádný kandidát. 

aspi://module='ASPI'&link='275/2012%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='275/2012%20Sb.%252357'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='275/2012%20Sb.%252357'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='275/2012%20Sb.%252354'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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           B. 
 Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. 
kolo)   
 

I. 
 

Celkové údaje za Českou republiku 
Počet volebních okrsků celkem                                                                             14 756 
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování                14 756 
Počet zvláštních volebních okrsků celkem                                                                 110 
Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování    110 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních 
seznamů voličů                                                                                                 8 341 408 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů 
vedených zastupitelskými úřady                                                                            21 579 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky                                  5 569 665 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek                                                   5 567 627 
Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty               5 554 596 
 

 
II. 
 

Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů: 
Pořadí   Jméno a příjmení                 Počet hlasů        Počet hlasů v % 
-------------------------------------------------------------------------------- 
  1.         Miloš Zeman                        2 853 390             51,36 

  2.        Jiří Drahoš                            2 701 206             48,63 

 
Komentář Deníku Svitavska: „Prezidentské volby potvrdily rozdělení Svitavska na dvě části. 
Ukázalo se to už v podzimních parlamentních volbách a patrné je to i z pohledu 
nezaměstnanosti, počtu exekucí nebo národnostní situace před rokem 1945. Miloš Zeman 
triumfoval v 84 ze 116 obcí. Většina z nich leží na Svitavsku, Moravskotřebovsku a Jevíčsku. 
Zde rovněž získal jednoznačně vyšší podporu. V 29 obcích pro něj hlasovalo více než 70 % 
procent voličů. Jiřího Drahoše volili lidé více na Litomyšlsku nebo Poličsku. 
Sedmdesátiprocentní podporu získal jen ve dvou obcích. Ve Vrážném získali oba kandidáti 
shodně 22 hlasů.“ 

 

Na Veřejném fóru 2018 byly opět definovány nejpalčivější problémy města 

Ve středu 24. ledna proběhlo v prostorách moravskotřebovského muzea Veřejné fórum 2018. 
Jde o tradiční akci, která v minulosti byla opakovaně na stránkách kroniky zmíněna a její scénář 
proto byl podobný, jako v předchozích letech. „Pod taktovkou“ facilitátorky z národní sítě 
zdravých měst. 

Výsledkem snažení bylo sestavení pořadí problémů města, které místní obyvatele trápí nejvíce. 
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                                 Foto: archiv města, veřejné fórum 

„Na akci bylo přítomno 105 účastníků, což je historický rekord. Jejich diskuze byla navíc velmi 
podnětná a konstruktivní. Rádi bychom poděkovali za účast všem občanům a zejména dětem 
ze ZŠ Křižovatka,“ uvedla Ludmila Lišková, koordinátorka projektu Zdravé město a místní 
Agendy 21. 

Účastníci, rozdělení do pracovních skupin, formulovali postupně celkem 20 problémů ve městě. 
Pořadí prvních pět TOP problémů určili takto: chybějící multifunkční sál, vybudování 
cyklostezky z Moravské Třebové do Boršova a Starého Města, rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého, chodník z nádraží do Udánek a vybudování nového krytého bazénu s wellness. 
Následoval osvědčený postup – ověření výsledků anketou u občanů města a předložení 
vybraných zásadních problémů vedení města k dalšímu projednání. 

Další setkání bylo naplánováno za 2 roky. (Čas ukázal, že nové vedení města tuto úvahu 
přehodnotilo a setkání s občany v gesci zdravého města se uskutečnilo také v roce 2019.) 

 

Dopravní terminál 
 
byl nosným tématem roku 2018, alespoň pokud jde o velké investiční akce města. Proto jsem 
i na stránky kroniky zde vložila popis předmětu veřejné zakázky, tak, jak byl uveden v 
přílohách Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení: 
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„Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování dopravního 
terminálu, v přestavbovém území – brownfieldu u stávajícího nádraží ČD (České dráhy). Bude 
se jednat o zaslepenou komunikaci s kruhovou točnou a parkovacími stáními, situovanou podél 
stávajícího kolejiště ČD, v prostoru stávajících obslužných ploch. Navrhovaná komunikace 
navazuje na místní komunikaci, která je kolmo napojena na silnici II/368. Návrh řešení rovněž 
zahrnuje rozšířené zpevněné plochy pro pěší před budovou nádraží a plochy zeleně. V rámci 
pěších ploch při výpravní budově je navržena válcová parkovací věž pro kola, která tuto budovu 
nebude výškově překračovat. Součástí předmětu je také demolice několika stávajících objektů. 

Navrhovaná stavba dopravního terminálu představuje architektonický celek, který sestává z 
jednotlivých vzájemně interreagujících prvků. Základní prvek představují zpevněné plochy, 
jejichž páteř tvoří pojížděná komunikace z asfaltového betonu, k níž přiléhají parkovací stání a 
pěší plochy tvořené chodníky a prostranstvím při výpravní budově nádraží, které jsou řešeny z 
betonové dlažby.  Dalším prvkem celkové kompozice jsou plochy zeleně navržené v rámci 
kruhové točny a podél komunikací a parkovacích ploch, kde je navržena výsadba nových 
stromů a doplňkové nižší zeleně a půdopokryvných ploch. Stromy budou vysazeny rovněž v 
ostrůvcích mezi parkovacími stáními. Dominantní prvek zeleně bude představovat stávající 
ponechaný jasan při napojení navrhované komunikace na místní komunikaci před nádražní 
budovou.  Výrazný prvek navrhovaného řešení představuje parkovací věž pro kola umístěná v 
prostranství mezi nádražní budovou a parkovacími stáními. Věž je řešena jako prosklený válec. 
Řešený prostor je doplněn prvky mobiliáře, který sestává z laviček umístěných u zastávek 
autobusů, chodníku a nádražní budovy, celokovových odpadkových košů, zastávkových 
označníků a nerezového pítka, které je umístěno mezi nádražní budovou a parkovací věží. 
Chodník vedoucí podél kolejiště je od jeho prostoru oddělen kovovým trubkovým zábradlím. 
Prostor je osvětlen stožárovými lampami veřejného osvětlení, které jsou doplněny bodovými 
zemními svítidly v chodníku podél kolejiště. Pro realizaci záměru je nutné provést demolici 3 
budov – administrativní budovy bez č.p. na p.č. 2486/23, budovy skladu bez č.p. na pozemku 
p.č. 2484/1 a budovy vážního objektu č.p. 1608 na p.č. 2486/6.“ 

Provoz terminálu byl zahájen 1.10.2018, tj. ještě (na poslední chvíli) plně v gesci vedení 
města, které o dopravní terminál usilovalo. Terminál byl přijat, jen jeho součást, parkovací věž 
pro kola, vzbudila velké rozpaky a v lepším případě naději, že jednou bude opravdu 
využívána… 

 

Areál Knížecí louky v lednu 2018 

Zázemí na Knížecí louce, které podle původních plánů mělo být zprovozněno na konci roku 
2017, bylo hotové a zkolaudované v lednu 2018.  Náklady na vybudování zázemí činily 
necelých  sedm milionů korun. Půl druhého milionu přispěl městu Pardubický kraj. Jak se 
ukázalo v průběhu roku, občané nově vybudovanou kavárnu rádi navštěvovali a sportovci se 
rychle naučili využívat další zázemí – zejména skříňky na odložení věcí. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91853&idc=5517711&ids=14721&idp=88687&url=https%3A%2F%2Ftrack.adform.net%2FC%2F%3Fbn%3D17992329
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Nová kavárna na Knížecí louce včetně zázemí pro sportovce, nasvíceno pro kamerové snímání i ve večerních a 
nočních hodinách (foto archiv města). Kamery byly nastaveny v polovině roku 2018.   

 

Začátkem roku se však ještě ozývaly kritické hlasy (více k výběru stavby a umístění Kavárny 
na Knížecí louce na stránkách kroniky v r. 2017). Knížecí louka byla pojmem i na stránkách 
regionálního tisku a ve Svitavském deníku jsme si v lednu mimo jiné mohli přečíst zajímavou 
informaci o tom, že tvůrci lávky v lokalitě Knížecí louky zanechali na mostě vzkaz zašifrovaný 
v Morseově abecedě. 

Z regionálního tisku (Deník Svitavska) k lávce na Knížecí louce 

Tvůrci zanechali na mostě vzkaz zašifrovaný v Morseově abecedě 

„Je tu jedno tajemství…napsáno zde, na tomto mostě. Jedná se o vzkaz člověka, který po sobě 
zanechal nesmazatelnou stopu v dějinách národa.“ Poněkud tajuplný vzkaz, po němž následuje 
text zašifrovaný v Morseově abecedě, se šíří po sociálních sítích. Na pozadí běží záběr na 
lávku, která propojuje dvě dráhy in-line stezky na Knížecí louce v Moravské Třebové. 

Dřevěné boční stěny lávky jsou prolámány kratšími a delšími podélnými průřezy. Pokud jsou 
nahrazeny tečkami a čárkami Morseovy abecedy, pak skutečně tvoří souvislý text. Jedná se o 
snad nejslavnější citát někdejšího prezidenta Václava Havla: „Pravda a láska zvítězí nad lží a 
nenávistí.“ 

Současné vedení města, které vybudování in-line stezek na Knížecí louce realizovalo, o vzkazu 
na lávce neví. „Přiznám se, že já to nevím,“ netajil překvapení místostarosta Václav Mačát. 

A jak se vlastně Havlův citát na most vůbec dostal? „Celý koncept stezek, návrh využití 
záplavového území, byl stvořen na odboru investic,“ řekl někdejší vedoucí  odboru, dnes 
opoziční zastupitel za sdružení Srdcem Třebováci Tomáš Kolkop. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92354&idc=5517711&ids=1302&idp=87934&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92338&idc=5517711&ids=3802&idp=86575&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
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Na projektu spolupracoval s ateliérem O dům dál, který zpracoval studii a následně připravoval 
dokumentaci k projektu. „Autory morseovky přímo na mostě jsou oni, konkrétně Lenka 
Hanusová a Radim Javůrek,“ upřesnil Tomáš Kolkop. 

Během přípravy projektu však jeho působení na městském úřadě skončilo. „Byl jsem z radnice 
odejit. Vztahy mezi ateliérem a městem se zřejmě změnily, protože nakonec byl vybrán jiný 
projektant, který stvořil současné zázemí,“ vrátil se do doby před sedmi lety Tomáš Kolkop. 
Dokumentace k lávce se neměnila. 

„Co se týče původního návrhu a současnosti, je to obrovská škoda, pokud se investují nemalé 
peníze a výsledkem není v podstatě nic architektonicky hodnotného, co by město mohlo 
obohatit,“ dodal Kolkop. 

Je na místě poznamenat, že v závěru roku 2018 se bývalý úředník, který „byl z radnice odejit“, 
Ing. Tomáš Kolkop, stal starostou města. V prosinci 2018 pak byla na lávce  připevněna kovová 
tabulka s informací o zašifrovaném nápisu a přepisem Morseovy abecedy (to pro nás, kteří si 
pamatujeme jen akát, blýskavice, dálava… a ještě několik písmen, to mi k rozluštění nápisu, o 
kterém jsem slyšela brzo po výstavbě lávky, nestačilo… teď máme všichni šanci si s trochou 
trpělivosti vzkaz sami přečíst). 

REGIONTOUR 

v roce 2018, tedy Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech, se konal v areálu 
brněnského výstaviště. Opět byl propagován potenciál cestovního ruchu v Moravské Třebové 
a okolních obcích. 

Moravská Třebová se prezentovala jako součást Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska a na 
webu města jsme si mohli přečíst informaci o akci: „Do prezentace se aktivně zapojila také 
princezna Hereret, kterou společně s dalšími zajímavostmi můžete obvykle spatřit pouze v 
moravskotřebovském muzeu. Návštěvníci, kteří se zastavili u stánku regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska, se tak mohli seznámit s historií zámku v Moravské Třebové, 
úzkokolejkou v Mladějově na Moravě, městskou věží v Jevíčku, rozhlednami Pastýřka a 
Strážný vrch a dalšími zajímavostmi z regionu. Již tak přátelskou atmosféru ještě pozvedla 
dechová kapela s názvem Holóbkova mozeka.“ 

Průzkum spokojenosti obyvatel města Moravská Třebová 

Začátkem roku 2018 byl zahájen Projekt "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu 
města“ spolufinancovaný z dotačních prostředků Evropské unie.  Občané byli osloveni 
zpracovatelem, který požádal o součinnost a předložil online formulář pro Průzkum 
spokojenosti obyvatel města, s tím, že město Moravská Třebová provádí průzkum spokojenosti 
obyvatel jako součást analytické fáze strategického plánování. Výstupy průzkumu poskytly 
zmapování úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a 
zároveň také přispěly k lepšímu zaměření strategických záměrů města do budoucna, shrnutých 
v dokumentu “Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová“. Projekt řídil odbor rozvoje 
města Městského úřadu Moravská Třebová a poradenskou asistenci projektu poskytla 
společnost Berman Group, s.r.o. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92329&idc=5517711&ids=3809&idp=86526&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FPrivatni_klienti%2FSporeni_a_investovani%2Findex.jsp
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Ministerská návštěva u vojáků 

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO v Moravské Třebové navštívila v lednu 
2018 ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová.  (Na takové návštěvy jsme v MT zvyklí.) 

Tu přivítal po příletu také starosta města Miloš Izák. „Provedeme všechny možné kroky k tomu, 

aby se vojenská střední škola mohla i nadále rozvíjet. Budeme uvažovat i nad rozšířením 

nabídky oborů, což by ještě posílilo význam školy,“ sdělila Karla Šlechtová. Považuji za vhodné 

uvést tuto citaci v kronice města. Ministři obrany navštěvují Moravskou Třebovou, jedinečná 

škola je k tomu dobrým důvodem. Pamatuji však roky, kdy nezazněl ani neurčitý příslib a vnímali 

jsme ohrožení školy, na které nám záleží. Postoj ministryně obrany v demisi proto potěšil… 

Ve Svitavském deníku jsme si přečetli, že zájemci, kteří se těšili na studium Vojenské střední 
školy Moravská Třebová v Sokolově, nakonec nemusejí být zklamaní. Ministryně  potvrdila, že 
se první ročník skutečně otevře ve školním roce 2018/2019. Čas ukázal, že šlo o optimistický 
výhled. Ale v lednu roku 2019 (!) bylo uvedeno na webu  Karlovarského kraje, že ve dnech 10. 
a 30. ledna 2019 jsou pořádány Dny otevřených dveří, náborová akce pro pobočku „naší“ školy, 
nový obor Strojírenství, primárně zaměřený na přípravu obslužného personálu letiště. S 
plánovaným nástupem studentů v roce 2019. 

 
Foto: archiv Karly Šlechtové 
            

               

Vojenská škola je pro město důležitá. Proto nás také zajalo, že počátkem roku 2018 probíhala 
kompletizace letadla - stroje určeného pro výcvik, ne letecký, ale pro budoucí techniky, 
kteří budou mít možnost  oprav a údržby. Letadlo bylo zapůjčené od armády ČR, létalo ve 36 
zemích, jde o lehké proudové letadlo ALBATROS, uplynulo 50 let od vzletu 1. prototypu. Stroj 
byl dlouhodobě škole zapůjčen. A je namístě dodat, že tank a dělo, které v areálu školy jsou 
dlouhodobě k vidění – to jsou jen exponáty, na rozdíl od zapůjčeného proudového letadla. 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=navsteva-u-vojaku&back=2763805218-1749-39&photo=1


Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

11 

Tříkrálová sbírka 

se v roce 2018 konala v gesci Charity Moravská Třebová již po osmnácté. Celkový výnos sbírky 
v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka byl 649 561,00 
Kč, což bylo o 221 216 Kč více, než v roce 2017. Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo 
celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků. Na závěr koledování byly ve 
spolupráci s Římskokatolickou farností Mor. Třebová a Jevíčko, městem a ZUŠ Jevíčko 
zorganizovány dva Tříkrálové koncerty – v klášterním kostele sv. Josefa v Moravské Třebové 
a v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku. 

                  

I v roce 2018 pokračovala dlouholetá tradice a žáci ZŠ Palackého pod vedením pana učitele 
Jaroslava Jarůška navštívili radnici (foto na předchozí straně – archiv města) a  městský úřad 
na Olomoucké ulici, jako obvykle zazpívali v prostorách občanského informačního centra. 

Odměnou pro koledníky bylo tradičně Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, poděkování tedy 
patřilo  hlavně dětem. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 byl naplánován na: přímou pomoc 
potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek 
pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví. 
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Městský úřad v lednu 
 

Na poradě vedení města (v obvyklém složení starosta, místostarostové, tajemník, vedoucí 
odboru finančního, vedoucí odboru rozvoje města, vedoucí odboru kancelář starosty a 
tajemníka) dne 29.01.2018 byly schváleny níže vložené Cíle Městského úřadu Moravská 
Třebová na rok 2018: 

 Nastavení systému zabezpečení osobních údajů podle NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - 
General Data Protection Regulation), dále také GDPR v podmínkách Městského 
úřadu Moravská Třebová, Městské policie Moravská Třebová a Centra volného 
času. Certifikát číslo: CQS 125/2018 – ČSN EN ISO/IEC 27001:2014   

 Realizace projektu Územní studie na komplexní řešení krajiny v rámci ORP 
Moravská Třebová v rámci výzvy č. 9 z Integrovaného regionálního operačního 
programu. 

 Realizace projektu Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města   a 
zavedení metody kvality CAF   v rámci výzvy č. 033 z Operačního programu 
Zaměstnanost. 

 Realizace projektu Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské 
Třebové, dotovaného z programu MPSV Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb - 113 310 ve stanoveném termínu. 

 Kvalitní příprava a řádné zabezpečení průběhu voleb do Zastupitelstva města 
Moravská Třebová včetně ustavení všech jeho orgánů.   

 

K prvnímu lednu roku 2018 nastoupil (po několika letech opět jako kmenový zaměstnanec 
města na plný úvazek) nový mluvčí města, Mgr. Václav Dokoupil. Byl zařazen do odboru 
kancelář starosty a tajemníka. 

 

 
 
CAF – společný hodnotící rámec 

Vedení městského úřadu zapojilo zaměstnance do procesu trvalého zlepšování. Zvolenou 
cestou se stal model CAF jako cesta k trvalému zlepšování organizace, který umožňuje získat 
celkový přehled o nejdůležitějších předpokladech a výsledcích organizace a jejich vzájemné 
provázanosti. Předpoklady a výsledky pak odrážejí potřeby a očekávání zainteresovaných 
stran (občané, firmy, politici, zaměstnanci, společnost, partneři atd.). Čas ukáže zda a jaký 
přínos měl tento systém řízení kvality a sledování výkonnosti (jedním z výstupů systému je 
akční plán, ten byl předložen vedení města následně v únoru 2019). 
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Ze zasedání rady města 
  

 

Rada města se na jednání dne 08.01.2018 zabývala mimo jiné tím, co jsme v roce 2018 často 
slyšeli jako pomyslné „zaklínadlo“ - „GDPR“. To jest projednala nezbytné formality v návaznosti 
na  dodávku služby nastavení systému zabezpečení osobních údajů podle NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
pro organizace města. Dodavatelem této služby se stala firma MANA Consulting s.r.o., ze  
Žamberka. 
 
Téhož dne rada pověřila starostu města podepsat zápisy do kroniky města Moravské Třebové 
za rok 1987 a 1988, to jest i nadále úspěšně pokračoval PhDr. J. Matoušek v doplnění zápisů, 
které z předchozích let chyběly. 
 
Rada vzala na vědomí předložený návrh odpovědi na stížnost občanů na nárůst kamionové 
dopravy na ul. J. K. Tyla ze dne 27.12.2018. „Ulice patřila do klidnější části města. Nyní nám 
pod okny jezdí desítky kamionů. Jsme obtěžováni zvýšenou prašností a velkým hlukem. Řidiči 
kamionů jezdí po rozbité, křivé a úzké silnici velmi rychle. Vozovka není stavěna na takovou 
zátěž, o čemž svědčí její deformovaný profil, nově objevující se praskliny na domech 
zapříčiněné narušenou statikou. Obyvatelé si často stěžují, že je budí hluk a citelné otřesy 
domu,“ bylo uvedeno ve stížnosti obyvatel. Vzít na vědomí lze považovat za obvyklé řešení. 
Situaci však lépe komentoval starosta JUDr. M. Izák, který podle Deníku Svitavska uvedl, že 
bude obtížné nalézt řešení. „Zatím k tomu neumím nic říct. Je to naprosto neřešitelné. 
Kamionová doprava je problém všech měst, i našeho,“ vyjádřil se starosta. 
 
Z jednání rady 22.01.2018 mne zaujalo usnesení, kterým rada schválila uzavření smlouvy o 
nájmu mezi městem Moravská Třebová jako pronajímatelem a Technickými službami Moravská 
Třebová s. r. o.,  jako nájemcem, s platností od 01.02.2018, předmětem které bylo zajištění 
provozu a správy  Občerstvení (tj. Kavárny) Knížecí louka. Čas ukázal, že ztrátový provoz není 
pro město a jeho obchodní společnost to pravé (a na počátku roku 2019 město hledalo nájemce 
objektu). 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V lednu 2018 se v souladu se schváleným plánem jednání zastupitelů nekonalo. 
 
 

Kultura 
 
Tříkrálový koncert se konal 7. ledna 2018 v Klášterním kostele sv. Josefa na Svitavské ulici. 
Dne 20. ledna příznivce divadla potěšila komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.  V pátek 26. 
ledna se uskutečnil Městský bál. A v závěru ledna, 30.01., jsme mohli vidět večírek moderátora, 
herce, zpěváka a klavíristy  Petra Vondráčka. 
 

 
 
 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91922&idc=5457922&ids=806&idp=88755&url=https%3A%2F%2Fwww.gtl.cz%2F
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Leden letem světem 
 
Počasí v lednu 2018 bylo mimořádně teplé, v ČR byly až teplotní rekordy,  v  Moravské Třebové 
několik stupňů nad nulou a sucho. Mírné ochlazení nastalo 02.01. a 03.01., ten den napadl 
kolem poledne i sníh. Ráno 04.01. se oteplilo na + 4 st., trochu sněhu jsme viděli 17.01., ale už 
18.01. bylo vlhko, pošmourno a pár stupňů nad nulou. Ve dnech 22. a 23. až 25.01. se výrazně 
oteplilo a 29.01. bylo až +13 stupňů, na zahradě začaly  kvést sněženky. 
 
Demografické údaje z tisku a hromadných sdělovacích prostředků začátkem roku 2018: 
Česko mělo na začátku letoška 10,61 milionu obyvatel. Do deseti let by se počet mohl podle 
střední varianty zhruba o 170 000 zvýšit na 10,78 milionu. Poté by mělo lidí v zemi postupně 
ubývat. V 80. letech tohoto století by jich mělo v ČR žít asi 10,41 milionu, do konce století by 
se měl počet dostat podle statistiků na 10,53 milionu. 
Největší úbytek obyvatelstva očekávají demografové v polovině 60. let s odchodem takzvaných 
Husákových dětí, tedy početných ročníků ze 70. let minulého století. Zemřelých by mohlo být 
ročně až o 45 000 víc než narozených. 
O to, že počet obyvatel i přes úbytky výrazně neklesne, by se měla postarat migrace. Střední 
varianta počítá s tím, že se do Česka ročně přistěhuje 26 000 cizinců. 
Život v ČR se má dál prodlužovat. Muži  nyní mají naději dožít se 76 let. Do poloviny století by 
se mužská střední délka života mohla protáhnout na 82,1 roku a do konce století na 87,7 roku. 
Ženy se teď dožívají 81,8 roku. V polovině století by to mohlo být o 4,9 roku víc a do konce 
století ještě o dalšího 4,5 roku víc. 
Podle statistiků je jisté, že podíl seniorů dál poroste. Zatímco nyní tvoří necelou pětinu obyvatel, 
na počátku 40. let by to měla být zhruba čtvrtina a od 60. let pak kolem 29 procent. 
Podíl dětí se naopak bude dál snižovat. Z nynějších skoro 16 procent klesne postupně na 14 
procent na konci století. Poměr lidí v aktivním věku a těch, kteří jsou na jejich práci závislí, by 
se měl tak téměř vyrovnat. Zatímco nyní je aktivních 65 procent, za osm desetiletí by měli tvořit 
56 procent obyvatel. Mělo by jich být zhruba o milion méně než dnes, a to asi 5,92 milionu. 
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Únor 2018 
 
 
Události ve městě 

Slavnostní otevření kavárny na Knížecí louce 

V pátek 8. února 2018 zástupci vedení města v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli 
kavárnu se zázemím na Knížecí louce.   

                

Kavárna na KL 08.02.2018,  místostarosta Ing. P. Brettschneider, starosta JUDr. M. Izák a místostarosta Ing. V. 
Mačát, foto Deník Svitavska 

„Z architektonického hlediska byl kladen velký důraz na jednoduchost a funkčnost. Pozornost 
byla věnována také tomu, aby stavba v ploše nedominovala, ale naopak aby její subtilní projev 
organicky zapadal do panoramatu okolních památek, především barokního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie, historické věže radnice a budovy základní školy,“ vysvětlil městský 
architekt Tomáš Slavík. 
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„Společně s cyklostezkou a in-line dráhou tak byla po dlouhé době dokončena celková podoba 
rekreačního areálu. Ten nahradil dříve nevyužívané místo, které bylo z velké části tvořeno 
mokřadem,“ zdůraznil starosta Miloš Izák. Bylo připraveno dlouho očekávané zázemí, tj. 
bezbariérové toalety určené nejen návštěvníkům kavárny, ale také všem uživatelům areálu. Pro 
děti bylo přichystáno dětské hřiště s herními prvky.  Pro sportující veřejnost  zazněl příslib -  
uzamykatelné skříňky na osobní věci, které budou pod zbudované přístřešky umístěny na 
začátku sezóny, a také nedaleké parkoviště. 
 
Samotný objekt kavárny stál včetně základů a přípojek 4 mil. Kč, nezbytné přeložky plynu a 
kanalizace společně s terénními úpravami necelých 1,5 mil. Kč a dětské hřiště 272 tis. Kč. 
Zbylá část výdajů ve výši 800 tis. Kč byla použita na venkovní přístřešky, vnitřní vybavení 
kavárny, elektroinstalaci, veřejné osvětlení a další. Celkové náklady dosáhly částky 6,5 mil. Kč. 
Z toho 1,5 mil. Kč poskytl městu jako dotaci Pardubický kraj.   
 
S použitím textu článku z Deníku Svitavska 
  

Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 

Začátkem roku 2018 nebylo možné zajistit bezpečný provoz bazénu, a to zejména kvůli 
nevyhovujícímu technickému stavu. U železobetonových stropů odpadávalo krytí výztuže a ve 
dvou případech došlo dokonce k prasknutí bazénového tělesa. Stav zázemí šaten a toalet 
rovněž nevyhovoval platným normám. Schválená varianta rekonstrukce znamená kompletní 
vybourání železobetonových stropů a stavbu nových. Byla naplánována výměna stávajícího 
tělesa bazénu za nerezovou vanu a  úprava šaten (odstranění pletiva, rozdělení na pánskou a 
dámskou šatnu, rozšíření prostor pro toalety). Zastupitelé města na svém mimořádném 
zasedání v pondělí 19. února odhlasovali rekonstrukci plaveckého bazénu. Po mnoha změnách 
nakonec zvítězila upravená varianta sanace bazénu bez wellnesu. I tak se cena opravy 
vyšplhala na 31 milionů vč. DPH, to jest oproti původním představám radnice vzrostla téměř 
dvojnásobně. Jednání zastupitelstva předcházelo  (neobvyklé) pracovní jednání  o dva týdny 
dříve na místě samém, ve škole. Projektant sdělil, že kapacitně je navržené řešení v souladu s 
normami. Bude zachován stávající půdorys stavby, stejně jako vchod do objektu.   

Původní varianta počítala navíc s vybudováním wellness zóny, nového vstupu do budovy a 
prostoru pro neplavce. Náklady tohoto řešení ve výši více než 37 milionů Kč bez DPH však byly 
pro rozpočet města příliš vysoké. Třetí variantou byl návrh opozičních zastupitelů, se kterým 
však přišli až v den mimořádného jednání zastupitelstva. Jejich provizorní řešení spočívalo v 
opravě bazénu za 17 milionů Kč s dobou udržitelnosti 5 až10 let. Následně by došlo ke stavbě 
zcela nového bazénu. Tyto úvahy však byly shledány jako zcela nehospodárné. 

Bazén byl na základě posudku statika v listopadu 2018 uzavřen. 
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Moravskotřebovský bazén čekají opravy. Foto: DENÍK/Jiří Šmeral (Návrh radnice byl prohlasován všemi    
jedenácti hlasy koaličních zastupitelů) 

Zastupitelstvo města schválilo „předloženou variantu č. 2 úpravy Rekonstrukce bazénu na ZŠ 
na ul. Palackého.“  Považuji za zajímavé vložit do kroniky důvodovou zprávu pro jednání dne 
5. února, na základě které zastupitelé rozhodovali, a to v plném znění, tak, jak byla zpracována 
Evou Štěpařovou, referentkou odboru rozvoje města. Tzv. tisk pro zastupitele dává informaci o 
průběhu „kauzy bazén“. Nebylo to snadné…    
 

Důvodová zpráva pro zastupitele: 
 
Zastupitelstvu města jsou předloženy souhrnné informace, které obsahují všechny rozhodovací 
milníky ve vztahu k rozsahu plánované rekonstrukce bazénu na ZŠ Palackého ul. Současně 
jsou k tisku přidány také přílohy, na které se uvedené informace odvolávají. 
 
1.  Na základě zadání úkolu z vedení města bylo dne 5.8.2015 vyhlášeno ZŘ na zpracování 
studie – veřejná zakázka kategorie typu B 

Vítěze ZŘ,  firmu OPTIMA spol. s r.o. Vysoké Mýto, a uzavření SOD č. ORM 0049/2015 
schválila RM dne 22.9.2015 (937/R/220915) 

Zadání studie (co má studie řešit): 

Rekonstrukci bazénu, který v současné době nesplňuje požadavky dispozičního uspořádání, 
sociální zařízení nesplňuje provozní požadavky. Stěnové, otvorové prvky, sanitární technika a 
částečně i technologie vykazují nepřehlédnutelné funkční a estetické závady, způsobené 
korozními vlivy a opotřebováním. Z těchto důvodů je nutná rekonstrukce. 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=sv-bazen-mortrebova0417&back=2867787143-1749-39&photo=1
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Vyhodnocení současného stavu má důležitou roli při identifikaci problémů konkrétních částí 
bazénu. 

Studie musí počítat rovněž s možností dispozičních změn zázemí bazénu. 

Provedení průzkumů 

Před zahájením projekčních prací požadujeme provést řádný průzkum stávajícího stavu. 
Projekt je nutné konzultovat i na odboru životního prostředí. 
V první fázi předprojektové přípravy bude nutné provést prohlídku a následné vyhodnocení 
současného stavu, zhodnocení dispozice, technologie apod. 
Dále bude nutné vést jednání se správci technické a inženýrské infrastruktury o případných či 
nutných možnostech nového napojení 
Studie bude dále řešit, zda jsou vyhovující přívody a rozvody těchto médií a zařízení: 
- zásobování vodou 
- zásobování plynem 
- odvedení splaškových vod 
- odvedení dešťových vod 
- elektrická energie 
- přístupové komunikace 
- odpadové hospodářství 
- veřejné osvětlení 
- bazénová technologie 
- vzduchotechnika 
 Studie bude respektovat požadavky investora. 

 Studie vyhodnotí tři základní varianty, každou včetně propočtu nákladů na pořízení a 
také propočtu provozních nákladů v aktuálních cenách: 
· Rekonstrukce bazénu se zachováním stávajícího bazénového tělesa 
· Rekonstrukce bazénu se zachováním stávajícího bazénového tělesa a přístavbou 
zázemí pro veřejnost, doplnění o menší výukový bazén pro MŠ 
· Rekonstrukce bazénu s rozšířením stávajícího bazénového tělesa na 25 m, přístavbou 
zázemí pro veřejnost, doplnění o menší výukový bazén pro MŠ 
Firma OPTIMA zpracovala studii ve 4 variantách: 1a, 1b, 1c, 2b 
 

2.  Následně byla studie předložena ZM dne 16.6.2016 (397/Z/200616), které schválilo 
předloženou variantu č. 1b pro rekonstrukci školního bazénu na ZŠ ul. Palackého.     

 

3.  Vyhlášení 1. zadávacího řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro provedení 
stavby (PDPS) radou města dne 8.8.2016 (1824/R/080816). 

 

4.  Dne 5.9.2016 schválila rada města vítěze a uzavření SOD na veřejnou zakázku "PDPS 
- Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové" firmu Arch.Design, s.r.o., 
Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 25764314 (1890/R/050916, 1891/R/050916). 

 

5.  Z jednání rady města dne 3.10.2016: 
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Rada města ruší: 

1980/R/031016: výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ 
Palackého v Moravské Třebové“ z důvodu neposkytnutí součinnosti k uzavření Smlouvy o dílo 
s 1. a 2. firmou v pořadí hodnocení nabídek hodnotící komisí. 

1981/R/031016: své usnesení č. 1890/R/050916 ze dne 05.09.2016 o schválení vítěze 
výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v 
Moravské Třebové" firmy Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 25764314 z 
důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy o dílo. 

 1982/R/031016: své usnesení č. 1891/R/050916 ze dne 05.09.2016 o uzavření smlouvy o dílo 
s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 
v Moravské Třebové" s firmou Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 25764314 
z důvodu neposkytnutí součinnosti pro podpis smlouvy o dílo. 

Rada města vyhlašuje: 

1979/R/031016: v souladu s vnitřním předpisem č. 7/2016, směrnicí Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku „PDPS - Rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého v Moravské Třebové II.“ 

 

6.  Z jednání rady města dne 14.11.2016: 

Rada města schvaluje: 

2098/R/141116: vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku "PDPS - Rekonstrukce bazénu 
ZŠ Palackého v Moravské Třebové II" firmu HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 
1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584. 

2099/R/141116: uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku 
"PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II" s firmou HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 45193584, podle 
předloženého návrhu.   

2100/R/141116: vyloučení firmy ATELIER 11 Hradec Králové společnost s ručením omezeným, 
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347 ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
"PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II". 

 

7. Dne 24.4.2017 schválilo zastupitelstvo města upravenou variantu č. 1b pro 
rekonstrukci školního bazénu ZŠ ul. Palackého dle předloženého návrhu (585/Z/240417). 

Zastupitelstvu města byly předloženy k posouzení změny schválené varianty č. 1b rekonstrukce 
školního bazénu na ZŠ Palackého: 

Po podrobném průzkumu bazénu firmou Hutní projekt Frýdek Místek a.s., zpracovatel PDPS 
rekonstrukce bazénu ZŠ ul. Palackého (dále zpracovatel) bylo zjištěno významné zhoršení 
stavu železobetonových stropů nad 1. podzemním podlažím (1. PP) a zhoršení stavu tělesa 
bazénu. U stropů došlo k odpadávání krytí výztuže, u bazénu došlo na dvou místech k prasknutí 
tělesa bazénu. Z těchto důvodů zpracovatel PDPS navrhuje úplnou výměnu stávajících 
železobetonových stropů nad 1. PP) a výměnu stávajícího tělesa bazénu za nerezovou vanu. 
Dále zpracovatel navrhuje zmenšení stávajícího 1. PP s tím, že bude prostor zasypán a nad 
tímto prostorem rozšířeny šatny, které byly ve studii navrženy v nadstavbě nad 1. PP. 
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Zmenšením prostoru pro potřeby technologické části bazénu by celý prostor stávajícího 1. PP 
nebyl využitý. Tímto návrhem dojde k úspoře nutné pro výměnu stropů nad 1.  PP. 

Studie varianty č. 1b, zpracované firmou OPTIMA spol. s.r.o. Vysoké Mýto, předpokládala 
zachování stropů i stávajícího tělesa vany. Z těchto důvodů došlo k navýšení předpokládaných 
nákladů rekonstrukce bazénu. Studie předpokládala celkové náklady ve výši 15.400 tis. Kč, 
předpokládané náklady zpracovatele PDPS po nutných úpravách jsou ve výši 23.521 tis. Kč 
bez DPH. 

8.  Dne 17.10.2017 Rada města doporučuje řediteli Základní školy Moravská Třebová, 
Palackého 1351, okres Svitavy okamžité uzavření bazénu z důvodu narušených 
železobetonových stropů v 1. podzemním podlaží budovy (3031/R/161017). 

Zápisy z jednání s projektantem PDPS Hutní projekt Frýdek-Místek a tisky vč. usnesení z 
jednání rady a zastupitelstva města jsou přílohou tisku. 

9.  Rada města dne 8.1.2018 projednala možné další postupy ve věci rekonstrukce 
bazénu s projektantem Ing. Michalem Ondrouškem, vedoucím týmu zhotovitele PDPS, 
který vysvětlil důvody navýšení ceny z 23,521 mil. Kč na 37,189 mil. Kč. 

Argumenty poté zaslal písemně: 

Nedostatečná údržba celého objektu - to znamená jak nosná betonová konstrukce tak údržba 
v zázemí (nefungující vzduchotechnika - VZT) = na základě toho dlouhodobé působení chloru 
na železobetové konstrukce (v současné době odpadávají kusy betonu ze stropu a obnažuje 
se postupně nosná výztuž). To samé se děje u bazénového ochozu. Bazénová vana podle 
současných norem také nelze využít. Je potřeba podle současné vyhlášky řešit bazén s 
přelivovými žlábky a taktéž hydraulika nového bazénu je jiná než současná, která není v 
souladu s vyhláškou. 
 
Zvětšení objemu stavby 
K dalšímu navýšení ceny došlo především: 
- vytvořením prostoru wellness (samostatná část, samostatná technologie, VZT atd.) a vůbec 
celkovému objemu budovy, kde řešíme jak  v první fázi demolice, tak následně nové řešení - a 
krom bazénové haly zde nezůstává vůbec nic 
-  pořízením nových technologií VZT, MAR, řízení systému chlorování (zde byl navržen výrobník 
chloru) a odvětrání atd. 
-  v rámci projektování byla nahrazena plastová okna v bazénové hale za hliníková 
-  došlo ke zpřísnění legislativy pro VZT - projekt počítá se čtyřmi samostatnými VZT- bazénová 
hala, šatny, prostory wellness, chlorovna 
PS: 
V rámci úspor lze odebrat kompletně prostor wellnessu, celou vstupní část a následně úplně 
snížit kapacitu šaten (což už moc nedoporučuji). 
 

10.  Na základě dohody na RM dne 8.1.2018 přislíbil projektant zaslat nové varianty s 
půdorysy a zjednodušenými rozpočty, které by vedly ke snížení nákladů. Tyto podklady 
zaslal dne 17.1.2018. Cena za rekonstrukci při vynechání celé wellness části a bez vybudování 
nového vstupu a prostoru pro neplavce, ale se zachováním plánovaného rozšíření šaten, klesla 
na 28,560 mil. Kč, resp. na 25,710 mil. Kč bez DPH při zachování stávajícího rozsahu šaten 
tak, jak momentálně existují. Po konzultaci se zástupci ZŠ bude odstraněno rozdělení pletivem, 
bude jedna dívčí a jedna chlapecká šatna, a rozšíří se prostory WC. Kapacitně je toto řešení 
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dle sdělení projektanta v souladu s normami. Popsané varianty a rozpočty jsou uvedeny v 
příloze tisku. 

11. Na jednání dne 22.1.2018 RM projednala a doporučila ZM pod č.j. 3315/R/220118 
schválit předloženou variantu 2 úprava rekonstrukce bazénu v ZŠ na ul. Palackého 
(varianta za 25,710 mil. Kč bez DPH). 

  

Obnova Křížového vrchu  pokračuje i začátkem roku 2018 

V loňském roce započaly práce na obnově a revitalizaci území v okolí Křížového vrchu. Cílem 
celého projektu bylo vrátit městu pěkné zákoutí a snaha přiblížit se původnímu vzhledu 
lokality... 
Cituji z Deníku Svitavska: „Technické služby již zahájily práce. Revitalizací jihozápadního svahu 
došlo ke změně celkového rázu lokality. Dlouholeté ataky náletových dřevin masivně 
znehodnotily zejména severní a východní část kopce. Pohltily původní ovocný sad, který 
zasahoval ze západní části, přes severní až do třetiny části východní. Z důvodu náročnosti 
prací byl celý projekt rozplánován do pěti etap. V současné době je vyčištěna od náletových 
dřevin severozápadní část kopce a došlo k částečné obnově ovocného sadu výsadbou nových 
stromů.“ 
 
Nerada, ale v zájmu dokumentace, připomínám pocit občanů z roku 2018 – rozpaky z 
masivního a předem málo komunikovaného kácení na místě, které je pro nás důležité. Byl to 
smutný pohled na Křížový vrch, byl jako nahý. Po letech se ale odkryl pohled na kapličky (nejen) 
z ul. Polní, ještě lépe z lokality Knížecí louka. Časem jsme si zvykali… jistě pomohla i postupná 
výsadba… a v době kompletizace kronikového zápisu, to jest na počátku roku 2019, kritické 
hlasy utichly. 
 
Probíhaly také práce na obnově vyhlídky U plačící Anny. Toto romantické místo je odkazem na 
baladický příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s 
koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu. Anna se na přání rodičů musela provdat 
za Franze Gromese, syna rychtáře z Linhartic. Po necelém roce nešťastného manželství však 
dne 23. ledna 1825 náhle zemřela. Josef tělo své milé v tajnosti z hrobu vykopal a přenesl jej 
do své zahrady na úbočí Křížového vrchu. V předvečer Anniných jmenin poté v zahradě 
uspořádal okázalou slavnost, která měla mezi obyvateli města veliký ohlas. Reálný základ 
příběhu byl potvrzen v roce 1934, když dělníci v kamenolomu na Křížovém vrchu (v prostoru 
někdejší Herknerovy zahrady) nalezli ve skalní sluji kostru mladé ženy bez rakve, ležící na 
zbytcích zetlelých květin a černého hedvábí. 
 
Na místě by měla být obnovena původní kamenná zídka se schody a také vyhlídka na krajinu 
obce Linhartice. Z původních fotografií je patrné, že zde stávala také socha plačící Anny, což 
dalo vzniknout dodnes používanému názvu místa. Práce na obnově okolí Křížového vrchu byly 
naplánovány až do roku 2021. 
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Temný cestovní ruch v Moravské Třebové 

 

Zaujal mne text o temném cestovním ruchu na webu města (tiskové zprávy) začátkem roku 
2018, proto cituji doslova na stránkách kroniky, tj.  s použitím slov a myšlenek jednatelky 
technických služeb, společnosti, která mimo jiné pečuje o moravskotřebovský hřbitov: 

“Slovní spojení temný cestovní ruch je možné definovat jako návštěvu míst, která jsou spojená 
se smrtí, tragédií, bitvou nebo neštěstím. V zahraničí se tento pojem používá již od 
devadesátých let, zatímco v Česku se s ním seznamujeme postupně. Za typickou ukázku lze 
považovat například památník v Terezíně, bojiště u Slavkova, nebo kostnici v Kutné Hoře. 
Turisté však mohou zavítat také do Moravské Třebové, kde se nachází středověká mučírna v 
zámeckém areálu, vyhlídka spojená s pověstí o plačící Anně a především vycházková naučná 
trasa na zdejším hřbitově. 
 
Mezi nejčastější motivace vedoucí k návštěvě památek temného cestovního ruchu patří 
zvědavost a připomenutí historických událostí či osobností. „Hřbitov na Křížovém vrchu je 
užíván již více než pět set let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou 
uměleckohistorickou hodnotou a v řadě ohledů je jej možné považovat za jedinečný v rámci 
celé ČR,“ uvedla Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. 
Naučná trasa zahrnuje náhrobníky místních významných osobností. Za zmínku stojí náhrobník 
rodičů moravskotřebovského kata Bohla, stavitele Franze Habichera, měšťanů Wondry a 
Holzmeistera, poslance zemského sněmu Emila Hofrichtera a dalších. Specifickou skupinu 
renesančních památek tvoří náhrobníky dětí ze zámožných měšťanských rodin. Děti jsou v 
reliéfech vypodobněny v dobovém oděvu, který je jen zmenšenou verzí šatu dospělých. 
 
V roce 1663 postihla část Moravské Třebové živelná katastrofa - přívalová povodeň vyvolaná 
extrémním množstvím srážek spadlých za letní bouře nad nejhořejším povodím řeky Třebůvky. 
Událost připomíná jeden kamenných epitafů: „Léta Páně 1663 dne 7. července mezi 23. a 24. 
celou hodinou děsivé povětří nastalo, jež až do 6. hodiny ranní s neslýchaným deštěm a silným 
hromobitím trvalo. Dva rybníky se protrhly a 10 stavení při zdejším městě od základů odnesl 
pryč. 33 lidí se tam utopilo a jejich těla zde pochována leží.“ Při zpáteční cestě ze hřbitova na 
Křížovém vrchu se mohou turisté seznámit také s osudem mladého učitele Adolfa Cihláře, který 
byl v roce 1944 umučen gestapem. Událost připomíná pomník nacházející se v malém parčíku 
v ulici Komenského. „Věříme, že si postupem času turisté najdou cestu také k dalším 
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zajímavým památkám a místům, které jsou často opomíjeny,“ uzavřela jednatelka technických 
služeb.” 
 

Městský úřad v únoru 
 
 
Stromy ve městě 
 
byly tématem roku 2018 s přesahem do roku 2019. Často byl kritizován stav, kdy se kácelo z 
pohledu obyvatele hodně. Stejně špatně bylo, pokud  se včas nekácelo. Pro příklad cituji z 
webu města, také jako ukázku jednoho ze způsobů komunikace v roce 2018 (web města, sekce 
dotazy a odpovědi) : 
 
„Dobrý den, chci se zeptat na 3 stromy, které jsou na ulici Janského 20 a 22 a patří městu. 
Jedná se o borovice (3 propletené stromy, vhodné do lesa), které svým vzrůstem přesahují tří 
patrové domy. Rostou křivě směrem na chodník a zaparkované auta. Dále si hodně obyvatelů 
domu, na který strom stíní, stěžují na plísně v bytech. Jaký je postup na jejich pokácení? 
Děkuji...“ 
 
Ing. Alena Žvátorová, referentka ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí, 
odpověděla podrobně: 
  
„Dobrý den, 
kácení dřevin rostoucích mimo les upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), konkrétně § 8 tohoto zákona. Podrobnosti týkající 
se povolování kácení stromů upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, v platném znění. Povolení ke kácení je nezbytné především pro 
dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a dále pro 
zapojené porosty dřevin, pokud jejich celková plocha přesahuje 40 m2 či stromořadí. Požádat 
o kácení může vlastník pozemku nebo nájemce či uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.  
V případě dřevin rostoucích na pozemcích Města Moravská Třebová, u kterých není městem 
navrženo kácení (např. ze zdravotních důvodů), je vyžadován souhlas s kácením všech 
vlastníků (nájemníků) přilehlé nemovitosti. Další možností je případná revitalizace daného 
vnitrobloku s návrhem řešení stávající a budoucí zeleně. 
Dle projektu péče o stromy 2016, Pasportizace stromů a stromových skupin Moravská 
Třebová, vypracovaný společností SAFE TREES, s.r.o. (http://www.stromypodkontrolou.cz/), 
se jedná v případě dřevin rostoucích mezi vchody do domu Dr. Janského 20 a 22 o 
dlouhodobě perspektivní, dospívající stromy, druhového složení jalovec obecný ´Hibernica´, 2 
ks borovice černé a smrk pichlavý ‘Glauca’. Předmětné stromy jsou dle výše uvedeného 
projektu na stanovišti vhodné a dlouhodobě udržitelné. Jejich zdravotní stav je výborný až 
zhoršený, stabilita všech uvedených stromů je výborná až dobrá.“ 
 
Stejně precizní byla i odpověď vedoucího téhož odboru, Ing. Pavla Báči, když reagoval na 
upozornění na nebezpečný strom v Sušicích, který by mohl ohrozit cestující na zastávce 
autobusu: 
  
„Dobrý den,  
Dle znění § 7 odst. 2 zákona 114/1992 o ochraně přírody a krajiny je péče o dřeviny, zejména 
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jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků.  
Orgán ochrany přírody a krajiny může vlastníkovi nařídit provedení nezbytného zásahu či 
pokácení jen v případě výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými 
chorobami.  
V případě běžného ošetření dřevin (např. zdravotní či bezpečnostní řez) toto ošetření nařídit 
vlastníkovi nelze. Je tedy na vlastníkovi, zda k ošetření dřeviny přistoupí.  
V daném případě roste strom (jedná se o jasan) na pozemku ve vlastnictví soukromé osoby. 
Městský úřad, odbor životního prostředí, kontaktoval vlastníka dřeviny, informoval ho o 
vzniklé situaci a o možnostech jak situaci řešit.  
V současné době probíhá jednání vlastníka dřeviny s technickými službami o možnostech 
ošetření stromu.“ 
 
Následovalo poděkování, cituji: „Velice děkuji za rychlé vyřešení situace. Skvělá práce. Strom 
je prořezaný a už je tam bezpečno. Děkuji.“ 
 
 
 
Děti pravidelně navštěvují budovu radnice 

 
Na webu města jsme si v únoru mohli přečíst, že: „Žáci z přípravné třídy ZŠ Křižovatka navštívili 
starostu města. Tato každoroční tradice je mezi dětmi očividně velmi oblíbená. Největší nadšení 
přinesla možnost vystoupit na balkóně radnice.“ 
 
Fotka s dětmi na balkoně radnice s mým oblíbeným výhledem na náměstí se mi moc líbila, 
proto ji vkládám na stránky kroniky. A tradiční návštěvu radnice – určitě také radnice, nejen 
pana starosty, byť je jistě přátelsky přivítal – považuji za dobrý nápad. Něco málo se dozvědět 
o radnici a úřadu už v přípravné třídě základky není na škodu. 
 

 

               

             Foto: archiv města 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Základním bodem mimořádného jednání zastupitelstva města v únoru 2018 bylo rozhodnutí o 
rekonstrukce školního bazénu – více o tom výše, v části události ve městě… 
  

 
Kultura 
 
Zábavný pořad Všechny barvy lásky, určený hlavně seniorskému publiku, určitě potěšil 
příznivce dámského rozhlasového klubu  11. února.   Dne  16. února kulturní služby nabídly 
atypický pořad – koncert Lili Marlene spojený s vernisáží obrazů Martina Němce.  Bláznivou 
komedii jsme na divadelních prknech našeho města mohli vidět  27. února, s názvem Natěrač.  
Nechyběla nabídka filmů a hrané pohádky pro děti.   

 
 
Únor letem světem 

 
Počasí: v první dekádě února bylo mlhavo a chladno, setrvával sněhový poprašek, ale bez 
silných mrazů. V úterý 13.02. v Moravské Třebové krátce intenzivně sněžilo, překvapila nás 
pocitová „tma“ kolem půl čtvrté odpoledne. Husté sněžení ráno a dopoledne 16. února 
způsobilo problémy na cestě na Hřebeč, kamiony dočasně stály i v blízkém okolí, nad 
Letovicemi. Ve druhé polovině února často výrazně mrzlo, v Moravské Třebové například od 
27.02. bylo ráno až - 17 st., přes den kolem - 10 až - 12 st., slunečno nebo polojasno. Z 
předpovědi počasí: „Mezi mohutnou tlakovou výší nad Skandinávií a tlakovou níží nad 
jihovýchodní, později východní Evropou bude do střední Evropy proudit velmi studený vzduch 
od severovýchodu až východu.“ 
 

Z důvodu chřipkové epidemie byl zaveden v domově pro seniory v Moravské Třebové zákaz 
návštěv. Opatření platilo od pondělí 12. února 2018, odůvodněno bylo silným nárůstem 
chřipkových onemocnění v Pardubickém kraji, kde počet onemocnění přesáhl epidemický práh. 
Zákaz návštěv byl deklarován jako  ochranné preventivní opatření proti hromadnému šíření 
chřipky v prostředí pobytového zařízení sociálních služeb.   

Sdružení přátel kulturního domu v Boršově oslavilo 20 let trvání. Všichni jsme si jejich aktivit 
mohli všimnout – byli jsme zváni na kulturní akce pořádané SPKD. Kdo se na výsledky zaměřil 
více (nebo bydlí v Boršově a vidí), je mu jasné, že toto uskupení mělo velmi pozitivní vliv na 
realizaci oprav a údržby budovy kulturního domu. Město přispívalo finančně, členové sdružení 
avizovali dlouhodobě zájem a hlavně vložili svoji práci. 
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Březen 2018 
 
Události ve městě 
 

V březnu byl schválen rozpočet města 

Jako obvykle bylo v závěru předchozího roku schváleno rozpočtové provizorium, rozpočet pro 
rok 2018 poté byl schválen v březnu.  Pro rozpočet hlasovali koaliční zastupitelé, opozice byla 
proti. Schválení rozpočtu nedoporučil ani finanční výbor. Předseda Miroslav Jurenka 
upozorňoval, že schválením město téměř vyčerpá všechny finanční rezervy. Na účtu ale i tak 
zůstalo 24 milionů. Příjmová strana rozpočtu počítala s 218 miliony, se započítáním dalších 
zdrojů, zejména dotačních, až s 275 milionů. Výdaje byly plánovány ve výši 269 milionů. 
Bezmála 79 milionů tvořily investice. Součástí bylo i 31 milionů na rekonstrukci školního 
bazénu. 
 

Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje 

Místostarosta Václav Mačát převzal z rukou hejtmana Martina Netolického a „krále Přemysla 
Otakara II.“ putovní turistický klíč Klubu českých turistů (KČT), kterým je každoročně otevírána 
turistická sezóna Pardubického kraje. 

V roce 2018 se zahajovalo 24. března ve Vysokém Mýtě. Ceremoniál zahájil předseda KČT 
Vysoké Mýto Vladimír Šalda. Poté už se slova chopil český král Přemysl Otakar II. s chotí 
Kunhutou, který přivítal poddané a přítomné zástupce KČT a okolních měst. 

Putovní klíč poté slavnostně předal místostarostovi Moravské Třebové (foto na následující 
straně – archiv města). „Rád bych poděkoval za projevenou důvěru. Tímto srdečně zvu 
veřejnost a všechny turisty na příští rok do Moravské Třebové, kde proběhne Zahájení turistické 
sezóny Pardubického kraje 2019,“ uvedl místostarosta Václav Mačát. Putovní klíč byl poté  pro 
veřejnost po celý rok vystaven v Turistickém informačním centru Moravská Třebová. „Tradice 
zahajování turistické sezóny začala v roce 2007 právě zde v Moravské Třebové. Jsme velmi 
rádi, že se slavnostní událost po dvanácti letech vrací opět sem,“ uvedla Helena Kopřivová, 
předsedkyně KČT Moravská Třebová. 
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Nemocnice v Moravské Třebové 
 

Ve čtvrtek 1. března 2018 byl do funkce ředitele Nemocnice následné péče Moravská Třebová 
uveden Pavel Havíř. V minulosti působil ve Svitavské nemocnici, kde byl nejdříve zástupcem 
primáře urologie a poté nemocnici po dobu 13 let vedl v roli ředitele.  V regionálním tisku jsme 
se dočetli, že podle nového ředitele je hlavním posláním nemocnice poskytování zdravotní 
péče dlouhodobě nemocným, je však také třeba především zvýšit kvalitu tzv. hotelových služeb. 
Žádoucí bude zachování stávající ambulantní péče v základních oborech chirurgie, interna, 
dětské lékařství a gynekologie, které jsou pro občany ve městě a jeho okolí velmi důležité.   
 
Začátkem roku 2018 se zástupci města Moravská Třebová spolu s vedením Pardubického kraje 
snažili vyřešit složité majetkoprávní vztahy. Prioritou bylo zachování nemocnice, a to nejen 
z důvodu dostupnosti zdravotnických služeb, ale také pro udržení pracovních pozic pro 
obyvatele města. Optimální by podle vedení nemocnice bylo upravit vlastnické vztahy tak, aby 
byl vlastník celého areálu nemocnice totožný se zřizovatelem nemocnice, tedy Pardubickým 
krajem. Areál však začátkem roku vlastnily tři skupin vlastníků. Město hlavní budovu, ve které 
se nacházely jednotlivé ambulance. Pardubický kraj vlastnil budovu stravovacího provozu, 
kotelnu a budovu bývalé polikliniky. Třetím vlastníkem byla Nemocnice Moravská Třebová, 
s.r.o., která vlastnila budovy s lůžkovými odděleními LDN.  Začátkem roku proto bylo jednáno 
o získání těchto budov do vlastnictví Pardubického kraje. 
 



Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

28 

Už teď lze zmínit, že se zamýšlené odkoupení nepodařilo, výsledkem bylo rozhodnutí kraje 
stavět nový objekt na pozemku města. 
  
K nelehké situaci se na stránkách regionálního tisku vyjádřil také hejtman Martin Netolický. 
„Chci garantovat, že nemocnice v Moravské Třebové bude součástí naší zdravotnické soustavy 
i nadále. V Moravské Třebové v roce 1994 vznikla zcela nestandardní situace, která je od 
počátku pro provozovatele, nejprve stát a poté Pardubický kraj, značně nevýhodná. Když se 
seznamuji s detaily tohoto případu, nestačím se divit, jak někdo vůbec mohl vymyslet systém, 
kdy majetek je prodán soukromníkovi, provozovatel zařízení platí nájem a přitom zde existuje 
konkrétní personální propojení mezi vlastníkem a nemocnicí. Tento model odpovídá atmosféře 
90. let, ale dnes by to zcela jistě byl konflikt zájmů. Jednání mezi krajem a vlastníky objektů 
jsou stále na začátku. Necháváme si zpracovat vlastní znalecký posudek, na základě kterého 
budeme v jednání pokračovat. Cílem kraje je hájit veřejné prostředky, a proto očekáváme 
rozumnou a konstruktivní debatu. Jsou jednoznačné hranice, za které jako kraj nepůjdeme. 
Pacientů se probíhající majetkoprávní jednání rozhodně nedotknou.“   
 

 

Petice občanů, týkající se využití prostoru po demolici dětského oddělení 
 
Zastupitelstvu města byla na březnové zasedání předložena petice občanů, předmětem které 
byl návrh perspektivního využití pozemku města  na ul. Svitavské. Občané, podepsaní pod 
peticí, navrhli, aby na uvolněném prostoru po demolici bývalého dětského oddělení nemocnice 
na ul. Svitavské v Moravské Třebové bylo vybudováno „Městské centrum pro kulturu, 
společenskou a spolkovou činnost“, jehož součástí bude velký sál pro koncerty, divadla, plesy 
apod. pro občany města i okolí.  Předkladatelé zdůraznili, že návrh koresponduje s výsledky 
Veřejného fóra občanů z ledna 2017 a 24.01.2018. 

Zastupitelé po projednání schválili usnesení, kterým vzali na vědomí petici občanů, 
předloženou dne 22.02.2018, předmětem které je požadavek, aby se zastupitelstvo města 
Moravské Třebové zabývalo využitím uprázdněného prostoru po demolici bývalého dětského 
oddělení nemocnice na ul. Svitavské v Moravské Třebové a návrh vybudovat zde „Městské 
centrum pro kulturu a spolkovou činnost“, jehož součástí bude velký kulturní sál. 

Rozhodnutí, kterým petice byla „jen“ vzata na vědomí, jsem rozuměla. Městské centrum, to jest 
kulturní sál se zázemím, je opakovaný požadavek občanů a stále příliš velké sousto pro město. 
Jak čas ukázal už v roce 2018, v prostoru po demolici se už začátkem roku 2019 rýsovalo jiné 
využití, výstavba nové nemocnice následné péče. 

 

Požár v ulici Nové sady 
 
dne 26. března 2018 krátce před sednou hodinou ranní vyjelo k požáru na Nových sadech pět 
jednotek hasičů (profesionální z Moravské Třebové a Svitav a dobrovolní z Městečka Trnávka, 
Dlouhé Loučky a Starého Města). Jednalo se o požár garáže, v garáži byly čtyři stání pro 
automobily. 
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Foto: deník Svitavska 

Dva automobily značky Mercedes shořely. Požár dostaly jednotky pod kontrolu během dvaceti 
minut. Jedna osoba se nadýchala jedovatých zplodin hoření a byla předána do péče 
zdravotníkům. Plameny byly zcela zlikvidovány krátce po deváté hodině. 

 

Městský úřad v březnu 

 
MESOH 

 
Fungování motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství bylo v březnu 2018 
hodnoceno v regionálním tisku. Zvýšil se počet občanů zapojených do motivačního systému 
MESOH.  Zavedení systému jsem vždy vnímala jako aktivitu odboru majetku města městského 
úřadu, v součinnosti s technickými službami. Z  deníku Svitavska cituji: 
  
Obyvatelé města Moravská Třebová se rychle seznámili s fungováním motivačního 
evidenčního systému odpadového hospodářství (zkráceně MESOH). Vyplývá to z vyhodnocení 
situace v oblasti třídění odpadů, které si vedení města nechalo zpracovat provozovatelem 
celého systému. V  Česku je do systému přihlášeno celkem 82 obcí. Ve srovnání s nimi je míra 
zapojení občanů v Moravské Třebové na dobré úrovni. „Obyvatelé předcházejí neefektivnímu 
svozu poloprázdných popelnic tím, že odpadové nádoby připravují k výsypu poctivě až ve chvíli, 
kdy jsou zcela naplněné. Díky tomu můžeme zhruba po půl roce provést první optimalizaci 
svozu,“ uvedla Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
  
Na konci září minulého roku skončilo tzv. vyhodnocovací období. K tomuto datu se do 
motivačního systému zapojilo celkem 1 536 z celkového počtu 2 754 domácností ve městě, 
přičemž systém vyhodnocuje pouze ty domácnosti, ve kterých vniká nějaký odpad. „To 
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znamená, že se již do systému zapojilo více než 55 % domácností, což je obdivuhodné 
vzhledem ke krátkému času, kdy celý systém funguje. Celkem bylo uděleno 37 424 EKO bodů. 
Zastupitelstvo schválilo slevu 10 Kč za každý získaný EKO bod. Nejlepší domácnost získala 
38,23 EKO bodu na osobu,“ uvedla Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města a 
komunálního hospodářství. 
 
Odbor majetku a komunálního hospodářství navíc nabízí pomoc občanům, kterým se z 
jakýchkoliv důvodů nedaří přihlásit do systému pro třídění komunálního odpadu z domácností. 
„K tomu je nutné si s sebou přinést přihlašovací údaje a čísla čárových kódů ze společných 
kontejnerů na tříděný odpad (žlutý a modrý). Bez těchto dvou základních údajů nebude možné 
zavedení do systému provést. Rádi bychom zároveň vyzvali občany, aby vyplnili odpadový 
dotazník neboli závazek k efektivnímu využívání popelnic a snižování produkce odpadů,“ 
uzavřela Viera Mazalová. 
 
Nový systém a vůbec pořádek v oblasti svozu odpadů a třídění však vyvolal i nevůli, pro 
zajímavost vkládám přepis diskuze z webu města, části dotazy a odpovědi: 
 
Vážená paní ředitelko, 
chci si oficiálně stěžovat, jelikož nám dnes nebyla vyvezena popelnice. Poplatek za odpad je 
zaplacený, čárový kód je nalepený. Ostatním sousedům byl odpad vyvezen, jen nám ne. 
Jedná se o popelnici 240 l. třídíme pouze plasty(pet lahve), papír (tetrapak), sklo (lahve, 
zavařovačky apod.) Vůbec si nedovedu vysvětlit, co vedlo obsluhu k tomu, aby popelnice 
nebyla vyvezena a pan dispečer mi to taky nedokázal vysvětlit. A prosím proškolit operátorku, 
že pokud někdo volá, tak je slušnost se do telefonu představit. Je dost nepříjemné, když 
voláte na úřad jako jsou TS a do telefonu se ozve : Nooooooooo? 
Odpověděl: Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o.  
26.3.2018 9:13:42 
Dobrý den,  
jsem naprosto paralizovaná z míry vašeho rozhořčení kvůli nevyvezené popelnici. Celý den 
sleduji stopu průtoku vašich stížností. První jsme zaznamenali kolem 9 hod., kdy jste 2x 
telefonoval dispečerovi, který v tu chvíli, logicky, nemohl znát příčinu nevyvezení. Obratem 
zorganizoval vývoz, takže si troufnu říct, že kolem 10 hod. již jste měl nádobu vyvezenou. 
Během těchto chvil jste si stihl stěžovat - mně mailem, prostřednictví FB, pak jste hovořil i s 
naší referentkou a nyní se dotazujete na stránkách města. 
Popelnice může být nevyvezena z několika důvodů: 
1. z důvodu nevyhovujícího odpadu (suť, bioodpad, žhavý popel) 
2. je poškozená natolik, že ji nelze vysypat 
3. není přístupná z důvodu umístění (za plotem, stojí před ní auto apod.) 
4. a nebo zkrátka není včas přistavena k výsypu, což si dovoluji tvrdit, že byl váš případ. 
Posádky nemají jediný důvod popelnici nevyvézt. Vědí, že v případě reklamace se k ní musí 
vrátit a varianty 1-3 značí do svých záznamů pro případné reklamace. 
Vážený pane L..., mohu jen konstatovat, že vaše reklamace byla do hodiny kladně vyřízena a 
omlouvám se vám za "Nooooo" v telefonu. Personál byl proškolen o způsobu přijímání 
telefonních hovorů. 
Děkuji vám za tento podnět, a děkuji, že třídíte. 
S pozdravem Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská Třebová, s.r.o. 
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V březnu 2018 probíhalo řízení o změně č. 2 územního plánu. Veřejné projednání se 
uskutečnilo ve čtvrtek 8. března v 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu na 
Olomoucké. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání bylo možné v 
odůvodněných případech uplatnit námitky a připomínky a to prostřednictvím odboru výstavby 
a územního plánování. 

 
Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelé města se sešli 12. března 2018 a podstatným bodem jednání bylo schválení 
rozpočtu pro rok 2018, více v úvodní části březnového zápisu zde. 
 

 
Kultura 
 
I v březnu byla bohatá nabídka filmů – poznamenávám proto, že po digitalizaci před několika 
lety je zřejmý zvýšený zájem o filmy, který má přímou vazbu na lepší – aktuálnější nabídku. V 
březnu zaujaly hlavně nové komedie Věčně tvá nevěrná a Tátova volha. 
 
Nechyběla hudba – skupina Poutníci, bluegrassová skupina vzniklá v roce 1970, a o pár dní 
později, 18.03., hráli taktéž ve dvoraně muzea hudebníci z Malohanačky z Velkých Opatovic, 
tedy dechovka. 
 
Zábavný pořad „Zdeněk Izer a autokolektiv“ stejnojmenného známého baviče jsme mohli vidět 
11. března. 

 
 
Sport 

Počasí neporučíme ani v roce 2018. Fotbalový klub SKP Slovan Moravská Třebová nás pozval 
na mistrovské utkání Krajského přeborů mužů proti týmu TJ Sokol Dobříkov v  v neděli 18. 
března od 14:30 hod. na fotbalovém stadionu.  Místo sportovního utkání však následovalo 
sdělení: všem fanouškům se omlouváme, ale počasí se proti nám spiklo a utkání musíme z 
důvodu nezpůsobilosti hrací plochy odložit. O náhradním termínu intenzivně jednáme. 
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Březen letem světem 

 
Počasí bylo v prvních březnových dnech velmi chladné, ryze zimní. Oteplení, to jest teploty 
kolem nuly a mírně pod nulou, nastalo až od 05.03., dokonce mrholilo 07.03. Mrazivo bylo i ve 
druhé dekádě, 19.03.  ráno až  -7 stupňů,  první jarní den po ránu bylo -4 st., polojasno. Mírné 
oteplení nastalo až 24.03. i se sluníčkem, stále však bylo poměrně chladno a větrno. 

V úterý 6. března ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni v Moravské Třebové proběhlo 
poslední rozloučení s panem Karlem Metyšem, bývalým členem zastupitelstva a starostou 
Moravské Třebové, který zemřel 28. února. Na webu města byla uveřejněna vzpomínka na 
Karla Metyše, která mimo jiné uvádí: Během svého života významně přispěl k rozvoji občanské 
společnosti. Aktivně bojoval za svobodu proti totalitě, což mu na začátku padesátých let ještě 
jako mladistvému vyneslo vězení. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let se podílel na 
obnově skautského hnutí a výchově mládeže. Přispěl rovněž k rozvoji pěší, vodní i zimní 
turistiky v Moravské Třebové. Na začátku devadesátých let se jako první polistopadový starosta 
města zasloužil o obnovu svobodných poměrů a návrat společnosti k demokracii. Podporoval 
obnovu kontaktů s bývalými německými obyvateli města. Za svůj výjimečný přínos pro město 
Moravská Třebová byl oceněn v minulém roce, kdy obdržel Cenu města za rok 2016. 

Ve čtvrtek 1. března byla zahájena anketa, jejímž výsledkem bude sestavení deseti 
nejpalčivějších problémů ve městě. Poslední termín k odevzdání dotazníku pro veřejnost byl 
20. března do 14.00 hodin. Každý občan dostal možnost označit dva problémy, které považuje 
za nejaktuálnější, a které by dle jeho názoru měly mít v budoucím řešení přednost před 
ostatními. Anketa byla sestavena jako anonymní a obyvatelé měli   několik možností jak 
hlasovat, to jest s použitím webového formuláře nebo anketního lístku, uloženého na webu i 
vloženého do Moravskotřebovského zpravodaje a dostupného na sběrných místech (na radnici 
ve vestibulu, v budově úřadu na Olomoucké – v občanském informačním centru a na náměstí 
v turistickém informačním centru). 

V březnu 2018 došlo k závažnému konfliktu v nočních hodinách na čerpací stanici OMV v 
Moravské Třebové. Trojice Poláků napadla obsluhu OMV a následně mladého muže, který 
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se jí zastal. Na facebooku byla dokonce krátce uveřejněna zpráva, že měl podlehnout 
následkům zranění. Naštěstí tato informace nebyla pravdivá, lékařské ošetření v nemocnici ale 
bylo nutné. Pachatelé (dva muži ve věku třicet dva a třicet čtyři let  a pětadvacetiletá žena) byli 
za napadení ve zkráceném řízení bez odkladu svitavským okresním soudem odsouzeni za 
krádež, výtržnictví a ublížení na zdraví.  Dostali podmíněné tresty a každý z nich ještě trest 
vyhoštění z České republiky na jeden rok.  Nepravdivá byla zpráva, že se jednalo o pracovníky 
firmy Rehau. Společnost Rehau se od incidentu distancovala i na stránkách regionálního tisku. 
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Duben 2018 
 
 

Události ve městě 
 

RNDr. František Matoušek se stal jedenáctým nositelem ceny města, rozhodlo o tom 
zastupitelstvo města v dubnu 2018. Středoškolský učitel, sportovec a zejména dlouholetý 
sportovní redaktor Moravskotřebovského zpravodaje, fotograf, autor a básník, známá osobnost 
města, si ocenění určitě zasloužil.    

 

            

Foto z předání ocenění v květnu: archiv města, zleva JUDr. M. Izák, PhDr. F. Matoušek, Ing. P. Brettschneider, 
Ing. V. Mačát 

Fr. Matoušek se stal zároveň prvním oceněným, který obdržel novou podobu ceny – stříbrnou 
plaketu se jménem a portrétem, doplněnou o pamětní listinu z ručně vyrobeného papíru. Z 
odůvodnění, tak, jak jsme si je přečetli na webu města: “Město Moravská Třebová při 
rozhodování o laureátovi zohlednilo především jeho dlouhodobě vykonávanou záslužnou 
činnost v  propagaci města. Od doby vzniku univerzity třetího věku je František Matoušek 
lektorem v oblasti historie a literatury. V letech 1995-2011 se podílel na vydávání 
Moravskotřebovských vlastivědných listů. Mnoho let se účastní organizování výstavy Moravská 
Třebová, jak ji neznáme. Je dlouholetým vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentuje změnu 
tváře města. Doplnil kroniku města za období 1971-1976 a 1987-1989.” 

Komisi byly doručeny nominace tří osobností – P. Šebestián Pavel Smrčina, PhDr. František 
Matoušek, Jaroslav Strouhal (více v přílohové části kroniky – knihy). 
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Výsledky Průzkumu spokojenosti obyvatel města Moravská Třebová 

Občané měli během ledna a února možnost vyjádřit svůj názor v rámci průzkumu spokojenosti 
obyvatel, který je nedílnou součástí přípravy nového strategického plánu rozvoje města. Nyní 
máme k dispozici podrobné výsledky průzkumu, jehož cílem bylo získat nezávislou zpětnou 
vazbu například na kvalitu života ve městě, bezpečnost nebo spokojenost s poskytováním 
informací. 

               

 

Výsledky průzkumu ukázaly, že většina obyvatel města si přeje být informována, případně se 
chce zapojit do tvorby strategického plánu. Mezi okruhy témat, kterým by podle nich měla být 
věnována pozornost, patří oblast bezpečnosti ve městě, oblast opravy a údržby silnic a 
chodníků a také celková dopravní dostupnost města včetně organizace dopravy ve městě 
samotném. Občané jsou spokojeni s poskytováním informací o dění ve městě, většina z nich 
pravidelně sleduje Moravskotřebovský zpravodaj. Z hlediska celkového hodnocení jednotlivých 
charakteristik města lze pozorovat spokojenost se životem ve městě a možnostmi třídění a 
nakládání s odpady. Naopak nejhůře byla hodnocena dostupnost a kvalita zdravotní péče. 
Zdroj: web města 
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Dopravní terminál 
 

Zásadní změny v roce 2018 nastaly v prostoru před vlakovým nádražím. Město naplánovalo 
vybudování dopravního terminálu. Přípravy nebyly snadné.  Stavět se mělo od poloviny dubna. 
Začátkem března však rada města zadávací řízení zrušila. Kontrolní orgán Centra pro 
regionální rozvoj zjistil v zadávacích podmínkách nepřesnost, která by vedla ve svém důsledku 
ke korekci nebo odejmutí poskytnuté dotace, bylo uvedeno v zápisu z jednání rady. Bylo 
akceptováno doporučení vyhlásit řízení znovu kvůli cyklověži, kterou dodával jediný výrobce. 
Riziko problémů s poskytovateli dotace a kontrolním orgánem město nechtělo riskovat, byť 
původní zadání znělo parkovací věž s menší kapacitou, v závěru zazněl souhlas s věží obvyklé 
velikosti, to jest pro 118 kol. 

                    

                  terminál a věž, vizualizace, archiv města 

  

Téměř dvojnásobný počet úložných pozic kritizovali někteří opoziční zastupitelé i část 
veřejnosti. Podle zastupitele Josefa Jílka (KDU-ČSL) je stavba cyklověže neekonomická.   
Uvedl, že „...dlouhodobým sledováním bylo zjištěno, že počet zaparkovaných kol bývá obvykle 
v rozmezí tří až sedmi kol. Předpokládejme, že se zvýší počet cyklistů jedoucích na vlakové 
nádraží a do cyklověže bude uloženo 15 kol. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že uložení 
jednoho kola by město vyšlo na 733 tisíc korun...“ Nebyl sám, zaznívaly dotazy občanů: „...kdo 
bude cyklověž využívat? Pouze někteří z denně dojíždějících vlakem do práce nebo do školy 
a zpět tentýž den. Podle průzkumu je to dvacet až třicet osob. Mnozí radši kolo zamknou jako 
doposud zdarma někde u budovy...“. Jiní zase namítali, že věž je příliš vysoká – nepěkná. 

Zahájení zámecké sezóny 2018 

v Moravské Třebové se na zámku uskutečnilo v sobotu 7. dubna. Zámek v Moravské Třebové 
otevřel své brány návštěvníkům už v pátek 30. března.  Novinkou pro sezónu 2018 byla 
interaktivní výstava s názvem Hlavolamy. Další významnou inovací se stala reinstalace dvou 
komnat v expozici Poklady Moravské Třebové.  V zimní přestávce byla pánská ložnice 
přesunuta do místnosti věnované cechům. Z uvolněné místnosti byla vytvořena jídelna, která 
je věnována stravování a stolování v renesanční době.  Foto: archiv města, zajímavostí je, že stále 
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vidíme  jednu hlavu tam, kde byly plánovány dvě, na Bohunku, manželku Ladislava z Boskovic v roce 
2018 stále čekáme… 

                             

Samotné slavnostní zahájení zámecké sezóny znamenalo i doprovodný program od 10:00 
hodin – potěšil historický jarmark a následně od 14:00 bohatý kulturní program. Pro děti byla k 
dispozici tvořivá dílna s lektory z Nízkoprahového klubu Díra. 
 

Den Země 

v roce 2018 připadl na neděli 22. dubna a proto si jej školáci z moravskotřebovského regionu 
připomněli s předstihem. Na téma Krtkovo putování po planetě Zemi byly u městského muzea 
pro děti připraveny různé úkoly z ochrany přírody a ekologie. Za jejich splnění děti dostaly 
diplomy a malé dárečky. Akce se konala ve spolupráci s kulturními službami, DDM Maják a 
Zdravým městem Moravská Třebová. 
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Foto: archiv DDM 

Historie  Dne Země se začala psát roku 1970 ve Spojených státech. V následujících letech se 
iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. Na celém světe se podařilo zmobilizovat 
asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci 
a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, 
organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů. Dnes slaví Den 
Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním 
svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. 
duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí. 

Jednání o nové nemocnici 

Namísto zbourané dětské nemocnice v Moravské Třebové vybudovat opět nemocnici – takový 
plán byl představen v regionálním tisku. Pardubický kraj nepřistoupil na nabídku majitelů 
nemovitostí, které využívá Nemocnice následné péče. V dubnu 2018 proto probíhala intenzivní 
jednání, podstatou kterých byla úvaha vystavět krajem  nový moderní objekt, který by měl vyrůst 
na pozemku města, tj. pozemku po zbourané dětské nemocnici. 

Část moravskotřebovských zastupitelů sdělila  k takovému řešení výhrady, jiní je vítali. 

Jednoznačně pozitivně vnímal uvažované řešení kraje radní Radko Martínek (ČSSD). „Bude 
to velmi přínosné pro město i celý region. Bezúplatný převod je nejrozumnější a nejlepší. Jde 
o převod mezi veřejnými prostředky. Uměle rozlišujeme majetek státu, krajů a obcí, ale v 
zásadě je to pořád majetek občanů České republiky,“ sdělil. Podle zastupitele za TOP 09 
Zdeňka Ošťádala by město mělo požadovat po kraji zaplacení pozemku pro novou nemocnici.  
„Pozemek by měl být prodán za cenu v místě a čase obvyklou podle znaleckého 
posudku,“ připojil se Josef Jílek (KDU-ČSL). Podobně se vyjádřil i Tomáš Kolkop (Srdcem 
Třebováci). „Město do pozemku investovalo 4,785 milionu korun, celková rozloha činí 9368 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92001&idc=5769232&ids=12891&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
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metrů čtverečních, metr tedy vychází na 510 korun. Pokud by opravdu nebyla jiná možnost, 
pak by město mělo trvat na této prodejní ceně, která bude v celkové investici úplně 
zanedbatelná. Nicméně si nemyslím, že tento pozemek by měl být využit pro tento záměr, ale 
spíše bych kraji nabídl jinou lokalitu,“ uvedl. 

Rozhodnutí kraje investovat do výstavby nové nemocnice jednoznačně přivítal zastupitel 
Miroslav Jurenka (ANO). „Vlastník požadoval příliš vysokou cenu, nebylo by hospodárné, aby 
kraj nemovitosti kupoval. Nemocnice je ve špatném stavu a současní vlastníci málo investovali 
do rekonstrukcí nemovitostí, které získali v devadesátých letech,“ mínil. „Myslím si, že nová 
nemocnice zvedne zdravotní úroveň v našem městě a přiláká nové lékaře a personál. 
Souhlasím, aby vlastník nemocnice a provozovatel byl pouze jeden, a to Pardubický 
kraj,“ vysvětlil Jurenka. Podobný názor sdílí i Jurenkovi spolustraníci Lenka Bártová a Libor 
Truhlář.   

S použitím textu Deníku Svitavska (Jiří Šmeral) 

Občané v ověřovací anketě určili pořadí nejpalčivějších problémů ve městě 

Výstupem ankety se stalo osm hlavních problémů, které následně byly předloženy k projednání 
radě a zastupitelstvu města, poté byly zařazeny do projektového zásobníku Strategického 
plánu rozvoje města. 

Do ankety v papírové podobě se zapojilo 463 respondentů, z toho bylo 5 lístků neplatných z 
důvodu jiné úpravy. Přes internet se zapojilo 405 respondentů – z toho 40 respondentů 
hlasovalo neplatně. Výsledky ankety byly podle daných platných pravidel tzv. „metodou 
ověřování“ mixovány s výsledky z Veřejného fóra a k tzv. ověření došlo u sedmi problémů. K 
těmto sedmi byl přiřazen ještě další bod, který se v anketních lístcích objevil jako „Další 
problém“, a to Rekonstrukce zahrady MŠ Piaristická, který obdržel 91 hlasů. V rámci Veřejného 
fóra a v rámci ankety bylo naformulováno mnoho dalších připomínek a podnětů ke zlepšení 
kvality života v našem městě, které byly určeny k předložení radě města a poté i zastupitelstvu 
města k projednání. 

Výsledných osm problémů: Civilizovat autobusové nádraží; Zřídit cyklostezku MT – Staré 
Město a MT – Útěchov; Vybudovat chodník Udánky - Nádražní ulice; Vybudovat nový krytý 
bazén + wellness; Rekonstruovat bazén ZŠ Palackého; Umístit nové herní prvky na zahradu u 
MŠ Tyršova; Vybudovat kulturní multifunkční sál (400 osob); Rekonstrukce zahrady MŠ 
Piaristická 

Rekreační areál Knížecí louka 

si získal oblibu veřejnosti. Novinkou se stala možnost využívat také uzamykatelné skříňky. Foto: 

archiv města, nové skříňky pro sportovce na Knížecí louce 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92441&idc=5769232&ids=815&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
https://svitavsky.denik.cz/autor/jiri-smeral-3137.html
https://svitavsky.denik.cz/autor/jiri-smeral-3137.html
https://svitavsky.denik.cz/autor/jiri-smeral-3137.html
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Pod přístřešky poblíž nové kavárny byly nainstalovány v dubnu 2018.  Uzamykatelné boxy byly 
připraveny pro každého, kdo si s sebou přinese visací zámek na uzamčení skříňky. Zámek bylo 
také možné si zapůjčit v kavárně oproti vratné záloze 50 Kč. Zazněl příslib, že vedle přístřešků 
budou brzy umístěny také nové lavičky. (V době kompletizace kroniky, v létě roku 2019, byly 
skříňky poničeny vandaly a projednávalo se na úrovni vedení města, jaké bude přijato řešení a 
jaký je podíl zavinění správce – technických služeb; rozvinula se diskuze na facebooku, nutno 
přiznat, že pohled na skříňky byl smutný a vypadaly jinak, než na obrázku na předchozí straně.) 

 
Městský úřad v dubnu 

MESOH 

V dubnu oslovily občany pracovnice odboru majetku města a komunálního hospodářství s cílem 
podpořit nový systém sběru a třídění odpadu. 

Občané, kteří dosud nejsou přihlášeni v systému MESOH (systém pro třídění komunálního 
odpadu z domácnosti), mají zájem o zavedení do systému a nejsou schopni toto přihlášení 
provést doma sami, se mohou dostavit na odbor majetku a komunálního hospodářství (zadní 
trakt budovy nám. T. G. Masaryka) nově každé pondělí a středu v čase od 16:00 do 17:00 hodin. 
Prosíme občany, aby chodili pouze v uvedeném čase, který je přizpůsoben činnosti 
zaměstnanců odboru a zároveň časovým možnostem pracujících obyvatel. Je nutné si s sebou 
přinést přihlašovací údaje, které jsou uvedeny na boku archu s malými barevnými čárovými 
kódy (najdete je ve velké obálce, která vám byla doručena v loňském roce). Pokud se 
rozhodnete třídit do společných kontejnerů na tříděný odpad (žlutý a modrý), je nutné z těchto 
kontejnerů opsat čísla čárových kódů a tyto údaje vzít s sebou. Bez těchto dvou základních 
údajů nebude možné zavedení do systému provést. 
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Tato podpora měla přímou vazbu na další připravovanou nabídku pro občany, zapůjčení 
kompostérů. Podmínkou sepsání smlouvy bylo přihlášení v systému MESOH. 

 

Dobrý úřad 
 
Úředníky v dubnu oslovil tajemník úřadu Ing. Stanislav Zemánek: „Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, tímto Vás informuji o udělení stříbrného ocenění Úřad Pardubického kraje, které jsme 
získali za rok provozu projektu Dobrý úřad, v kterém (jak všichni víte) hodnotí naši práci klienti 
úřadu. Ocenění je především Vaše zásluha, proto všem zapojeným děkuji. Současně Vás 
opakovaně žádám, abyste své klienty ještě intenzivněji žádali o hodnocení spokojenosti se 
způsobem vyřízení jejich záležitosti.“ Vložil scan ocenění a opakovaně i vstupní informaci k 
projektu Dobrý úřad (text níže kurzívou). 
 

         
  
Inovace ve zjišťování názorů občanů na činnost městského úřadu 
 
Městský úřad Moravská Třebová provádí pravidelné sledování toho, jak se mu daří plnit jeho 
hlavní strategický cíl, tedy zvyšování kvality služeb poskytovaných klientům úřadu. Jedním ze 
způsobů, jak ověřovat úroveň práce úřadu, bylo zjišťování názorů klientů přímo na úřadě. Tito 
byli při odchodu z úřadu požádáni o oznámkování své spokojenosti se způsobem vyřízení své 
záležitosti. Ankety probíhaly dvakrát ročně od roku 2006 a činnost úředníků ohodnotilo téměř 
tisíc klientů. 
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Vzhledem k poklesu zájmu klientů vyplnit při odchodu dotazník, přicházíme s novým systémem 
zjišťování názorů klientů úřadu nazvaným DOBRÝ ÚŘAD, který je zajišťován externí firmou a 
bude zahájen od 02.05.2017: 

Po jednání na úřadě si občan může ze stojánku vzít formulář, v němž vyplní svou e-mailovou 
adresu a datum návštěvy - je žádoucí občana na tuto možnost upozornit. Vyplněný formulář 
následně vhodí do boxu k tomu určenému, umístěnému u východu z každé budovy. Během 
následujících dní je občan  e-mailem požádán, aby zhodnotil svou zkušenost s úřadem – 
odpověděl na otázky týkající se přístupu a odbornosti úředníka, kvality jeho práce a jednání, 
případně další otázky. 
 
Mezi hlavní pravidla systému patří: 

 Hodnocení je anonymní (nikdo se nedozví, jak občan hodnotil a z jaké adresy). Systém 

neumožňuje úřadu sledovat, ze které e-mailové adresy hodnocení přišlo. Jakmile je e-mail 

občana zadán do systému, je mu přiděleno číslo, proto není možné zjistit, kdo hodnotil, 

pokud vůbec hodnotil. E-mail je k dispozici pouze externí firmě pro případ, že by byl občan 

vylosován a požádán o adresu, kam mu bude zaslána poukázka na nákup. 

 Do hodnocení jsou zařazeny buď celé odbory, nebo vybraná oddělení nebo úseky, tzn. 

stojánky s formuláři budou umístěny pouze v určených kancelářích. 

 Odbor může občan hodnotit nejvýše jednou měsíčně. Pokud v krátké době navštívil tentýž 

odbor vícekrát, systém ho o hodnocení požádá pouze jednou. Pokud navštívil dva různé 

odbory – a oba jsou zařazené do systému hodnocení – obdrží e-maily dva. 

 Svou zkušenost (hodnocení) může občan vyplnit a odeslat nejpozději 5. den od obdržení e-

mailu. 

 Ze všech hodnotících je v systému vybrán jednou měsíčně příjemce poukázky do 

supermarketu. Vylosovaný bude kontaktován elektronicky (seznam obdarovaných je 

uveden na www.dobry-urad.cz/download/poukazky.pdf). 

 Mezi hlavní výhody systému patří: 

 Aktivita je kladena na město (úřad), které žádá o zpětnou vazbu 

 Zhodnotit Vás smí pouze oslovený občan, který úřad navštívil 

 Žádost o hodnocení je odeslána občanovi e-mailem další den po návštěvě úřadu 

(nezastavujeme občana jako u dotazníkových šetření) 

 Na zhodnocení má respondent nejvýše 5 dní 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, tímto Vás žádám o vstřícný přístup k novému systému 
hodnocení naší práce. Po jednání upozorněte klienta na možnost hodnocení, nabídněte mu 
formulář, případně mu krátce vysvětlete postup. V rámci zavedení nového systému 
předpokládám vyhodnocování počtu odeslaných hodnocení podle odborů včetně případné 
finanční motivace. 
 

Ing. Stanislav Zemánek 
 

 

Z jednání zastupitelstva města 

http://www.dobry-urad.cz/download/poukazky.pdf
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Zastupitelé se v souladu se schváleným plánem činnosti sešli 23. dubna. Mimo jiné bylo 
uděleno ocenění cena města, viz úvodní část zápisu za měsíc duben. 
 

Kultura 
 

17. dubna 2018, od 19:00 jsme mohli ve dvoraně muzea v Moravské Třebové slyšet legendu 
folkové scény - skupinu Nezmaři v pořadu 40 let na cestě. Skupina byla založena v lednu 
1978, koncert v roce 2018 v Moravské Třebové se vydařil. 
 

                       
Foto: Svitavský deník (ilustrační foto, u nás skupina nehrála ze zdravotních důvodů v plné sestavě, chyběla 
basa...) 
 

 
Sport 
 
Sportovec roku 

Ve čtvrtek 5. dubna byli oceněni nejúspěšnější sportovci a mimořádné sportovní výkony v rámci 
22. ročníku ankety Sportovec roku 2017 města Moravská Třebová. Pořadí v jednotlivých 
kategoriích určila hodnotící komise, nejoblíbenějšího sportovce si zvolili občané města v anketě, 
ve které se letos sešlo rekordních 1095 hlasů. 

Společenský večer zahájili zástupci vedení města, kteří ocenili aktivitu mladých sportovců 
vedoucí k úspěchům sportu v Moravské Třebové. Slavnostní ceremoniál zpestřil hudebním 
vystoupením nadějný muzikant Tomáš Moravec a mladé tanečnice z pohybového studia Háčko 
Heleny Gálové. O příjemnou atmosféru se postaral moderátor Přemysl Dvořák. 
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Výsledky ankety Sportovec roku 2017 města Moravská Třebová: 
 
Mládež do 15 let 

1. místo: Pavel Lexman (2004) – fotbal  
2. místo: Matěj Kašický (2007) – lyžování  
3. místo: Adam Srnec (2005) – střelectví  

Mládež 15-19 let 

1. místo: David Vykydal (1998) – futsal   
2. místo: Michaela Přidalová (2002) – střelba 
3. místo: Martin Bína (2000) – atletika 

Dospělí 

1. místo: Martin Řehulka (1981) – hokej 
2. místo: Tomáš Staněk (1984) – fotbal 
3. místo: Marek Matocha (1997) – futsal 

Trenér, funkcionář 

1. místo: Roman Cápal (1971) – fotbal 
2. místo: Daniel Mačát (1970) – lyžování 
3. místo: Zdeněk Kadlec (1959) – střelectví 

Nejoblíbenější sportovec 

Martin Bína – atletika 

Ocenění starosty města 

Hana Hájková – atletika 
Markéta Hájková – cyklistika 
Kamila Orálková – biatlon, atletika, cyklistika 
Jiří Skácelík – florbal 
Martin Vacek – Kin-ball 

Družstvo minitenistů - Gabriela Crhová, Adéla Šejnohová, Tadeáš Dorazil, Jakub Kiml a Aneta 
Nečasová; Tým II. ZŠ Palackého OVOV - Eliška Cedzová, Lucie Dolečková, Kamila 
Orálková, Jana Matoušková, Jan Žouželka, Tomáš Horáček, Jakub Dostál, Radek Cápal; 
Šakalí hněv Moravská Třebová – futsal; HC Slovan Moravská Třebová – hokej 

zdroj: web města 
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Cykloman 
 

O víkendu (14.04.) odstartoval další ročníku populárního cyklistického seriálu závodů 
nazvaného Cykloman, který každoročně láká na start deseti podniků různého charakteru 
(terén, silnice, časovky, duatlon, triatlon, orientační klání) početnou sestavu cyklistů všech 
generací z Moravské Třebové a blízkého i vzdálenějšího okolí. 

                       
  
Ilustrační foto: František Matoušek (viz také text výše) 

 

Zahájením byl silniční prolog v neděli 15. dubna. Šlo o klasickou silniční časovku jednotlivců, 
organizátoři vybrali trasu z Boršova do Křenova o délce devíti kilometrů a vzhledem ke 
zvolenému směru   převážně do kopce.   
 
Kalendář seriálu Cykloman 2018: 

 
15. dubna silniční prolog,  
28. dubna terénní časovka jednotlivců,  
19. května orientační závod dvojic,  
9. června městské cross country,  
21. července Moravskotřebovský cyklomaraton,  
4. srpna triatlon Paperman,  
18. srpna kunčinský Powerman,  
15. září cross country Babí léto,  
6. října silniční časovka jednotlivců,  
27. října závod do vrchu. 
 



Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

46 

Duben letem světem 

 

Počasí začátkem dubna 2018 bylo chladné, o velikonocích (pondělí 02.04.) bylo polojasno, 
jaro začínalo, ale teploty dosáhly v Moravské Třebové maximálně 10 st. Výrazné oteplení jsme 
zaznamenali 04.04. a mimořádné oteplení od soboty 07.04. už mělo trvalý charakter. 12.04. 
trvalo mimořádné teplo v ČR a kolem 20 st. bylo i u nás, polojasno, velmi příjemné teploty; 
pocitově letní den  byl v sobotu 14.04., podobný stav počasí byl i 19.04. a letní teploty potěšily 
i v poslední dekádě. Dne 30.04. už  nebyly k dispozici rozkvetlé  třešně připravené k 
prvomájovému polibku, všechny odkvetly a postupně odkvétaly i letní jabloně, v plném květu 
byly šeříky, vadly tulipány, na zahrádkách kvetly konvalinky a  v plném květu byly některé 
rododendrony. V dubnu v Moravské Třebové několikrát krátce zapršelo a to nám mnohé lokality 
mohly závidět. Jaro 2018 se lišilo od začátku roku v předchozích letech, v kronikách je 
zaznamenán sníh v našem městě v dubnu 2017 i 2015, v březnu 2013. Na webu mě zaujal 
článek s názvem a úvodními slovy: Jaro zrušeno bez náhrady. Zůstává jen léto, podzim, zima. 
Reklamace se nepřijímají… vystihuje ráz počasí v dubnu roku 2018. 

 
Nezaměstnanost v roce 2018 klesala i v Moravské Třebové, viz aktuální údaje o 
nezaměstnanosti ze zdrojů Úřadu práce ČR za okres Svitavy a region Svitavsko:   
„K 30. 4. 2018 evidovalo kontaktní pracoviště v Moravské Třebové celkem 854 uchazečů o 
zaměstnání. To je o 230 méně než v březnu 2018 a o 520 méně než dubnu 2017. Zároveň jde 
o nejnižší hodnotu od srpna 1997, kdy bylo bez práce 978 osob. Podíl nezaměstnaných osob 
klesl k 30.4.2018 v moravskotřebovském regionu na 4,7 % (březen 2018 – 6,1 %, duben 2017 
– 6,3 %).“ 
 
Od 17. dubna 2018 (od 7.00 hod.) do 19. dubna 2018 (do 18.00 hod.), nepřetržitě byl uzavřen 
Hřebečský tunel kvůli pravidelné údržbě. 
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Květen 2018 
 
Události ve městě 

První nabíjecí stanice pro elektromobily 

v Moravské Třebové byla uvedena do provozu začátkem května v blízkosti aquaparku.  Snahou 
o podporu rozvoje elektromobility a moderních technologií tak město reagovalo na koncept 
inteligentních měst (Smart cities). 

                      

Foto archiv města (pilotní provoz od 01.05., první týden – 5 nabití, slavnostní otevření při tiskové konferenci 
23.05.2018) 

Využíváním moderních technologií lze přispět ke snižování emisí a úspoře provozních nákladů. 
Stávající infrastruktura dobíjecích stanic v Česku v roce 2018 byla nedostačující vzhledem k 
trendu rozvoje elektromobilů. Proto vedení města Moravská Třebová  přivítalo možnost 
prostřednictvím nové stanice alespoň částečně tuto situaci řešit. Na vybudování nabíjecí 
stanice se město podílelo společně s firmou LUKYsystem, která zajistila dodávku a instalaci 
celého zařízení. Úkolem města bylo vybudovat betonový základ pro nabíjecí stanici a zajistit 
přípojku s dostatečným jističem na příkon. Jediným místem, které splnilo uvedené požadavky, 
byla lokalita u Moravskotřebovského aquaparku poblíž chladícího zařízení zimního stadionu. 
Uživatelé zaregistrovaní do systému EVMAPA si tak od května 2018 mohli právě zde  dobít 
elektromobil bez časového omezení za cenu dle spotřebovaných kWh. 
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EDA 2018 
 
Moravská Třebová se stala několik dní v květnu centrem strategického plánování. V úterý 22. 
května zahájil starosta města celostátní konferenci s mezinárodní účastí s názvem EDA 
2018. Událost byla tematicky zaměřena na inovace evropských měst, strategické plánování, 
architekturu, urbanismus a systézu s uměním a kulturou. 

Odborníci během prvního dne diskutovali nad problematikou strategického plánování, 
zkušenostmi s projekty evropských strukturálních a investičních fondů a otázkami aktuálního 
rozvoje veřejné správy v České republice. Záštitu nad konferencí poskytlo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR a Ministerstvo kultury ČR. V úvodu konference vystoupil náměstek ministra 
vnitra pro státní službu Josef Postránecký, následovaný ředitelem Odboru projektového řízení 
a informačních technologií Ministerstva kultury ČR Josefem Praksem a ředitelem Odboru 
strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR Davidem Slámou.   

V květnu pokračovala jednání o přípravách stavby nové nemocnice   

Zástupci vedení města a Pardubického kraje jednali 3. května o dalším postupu ve věci 
výstavby nové nemocnice. Hlavním tématem byly podmínky převodu pozemku a budovy 
polikliniky z města na kraj. Pardubický kraj deklaroval, že výstavba nové moderní zdravotnické 
budovy, která odpovídá 21. století, je pro Pardubický kraj prioritou. Uvedl, že si jako cíl stanovil 
postavit plnohodnotnou budovu včetně výjezdové stanice záchranné služby  za řádově 150 
milionů korun do konce roku 2020. Se zástupci města v květnu představitelé kraje 
konkretizovali podmínky převodu budovy polikliniky a pozemku, na kterém budova vyroste. 
Poliklinika by měla být převedena bezúplatně s tím, že pokud nebude po čase ke svému účelu 
využívána, tak jí městu za stejných podmínek kraj převede zpět. V případě pozemku by se 
mělo nejprve jednat o souhlas s povolením stavby a po kolaudaci budovy by měl být pozemek 
bezúplatně převeden se zárukami pro město i kraj. Kraj už v roce 2018 uvolnil finanční 
prostředky na přípravu projektu. Nová nemocnice by měla mít tři stanice po 30 lůžkách 
následné péče, což je více než v současném stavu. Součástí projektu je také stravovací provoz, 
rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní vozy. 
Město tak o své zdravotnické zařízení nepřijde, ba naopak lze očekávat  vyšší úroveň. Zástupci 
města při jednání kladli důraz na kompenzace a záruky – tj. garanci, že nemocnice skutečně 
vznikne. 

Pobočka vojenské školy se v roce 2018 neotevře 

Z Deníku Svitavska 03.05.2018 cituji: 

Pobočka moravskotřebovské Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy ministerstva obrany 
v Sokolově zřejmě výuku v září nezahájí. A to i přes příslib hejtmanky Karlovarského kraje Jany 
Vildumetzové, že se osobně zasadí o úspěšný start pobočky už letos. Přijímacími zkouškami 
prošli pouze dva uchazeči z jedenácti. Pro otevření studia je přitom potřeba 15 žáků. „Je to 
tristní. Ze dvou žáků třídu opravdu neuděláme. Kraj měl víc propagovat, pokud si to prosadil,“ 
vyjádřila se ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. Ministerstvo chtělo původně pobočku 
otevřít až ve školním roce 2019/2020. Vedení Karlovarského kraje prosazovalo letošní termín. 

(Více také v lednovém zápisu kroniky 2018) 
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Prima výsledky výtvarné soutěže 

V Banské Štiavnici proběhl 20. ročník mezinárodní výtvarné soutěže s názvem Každý den je 
den země. V kategorii mateřských škol zvítězil výkres dětí z MŠ Jiráskova, které jej 
pojmenovaly „Žijeme tu všichni spolu“. 

                    

Do soutěže se letos v jednotlivých kategoriích přihlásilo celkem 1637 soutěžních výkresů z 
Česka, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Itálie. Výherní listinu v Banské Štiavnici převzala 
za mateřskou školu její ředitelka Magda Srncová. 

 

Městský úřad květnu 

Ve středu 30. května byl zahájen v areálu technických služeb výdej kompostérů 

Možnost zapůjčit si kompostéry byla již dříve avizována a netrpělivě jsme na ně čekali, možná 
někteří s pocitem, že „nebudou“. Naopak, čas ukázal, že bude problém „kompostéry udat“. Ale 
to jsme v květnu 2018 nevěděli. Cituji výzvu městského úřadu směřovanou k občanům: 
Vyzýváme občany, kteří mají podanou žádost, aby se dostavili na městský úřad k podpisu 
smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru. S podepsanou smlouvou si poté 
mohou v areálu technických služeb kompostér vyzvednout. 
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Foto: archiv města, kompostéry se postupně objevovaly v zahrádkách a následně v roce 2019 i na veřejných 
prostranstvích… trochu velké, ale dobré, rychle jsme si zvykli 

Výdej kompostérů bude probíhat od 30. května v areálu technických služeb vždy ve 
středu 14:30-17:00 hodin a v sobotu 8:00-14:00 hodin. 

Obecný postup pro vydání kompostéru je následující: 

1) Žadatel vyplní formulář a zanese jej na odbor majetku, nebo na OIC. 

 2) Odbor majetku ověří splnění podmínek. 

 3) Po ověření bude občan vyzván k podpisu smlouvy o výpůjčce a následném darování 
kompostéru. Při podpisu smlouvy každý obdrží informativní příručku o kompostování v 
zahradních kompostérech. 

 4) Podepsanou smlouvu občan přinese na technické služby, kde mu bude kompostér vydán. 

 5) Kompostéry budou vydávány od 30. května v areálu technických služeb vždy ve středu od 
14:30 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Pro vydání kompostéru je nutné mít 
s sebou podepsanou smlouvu o výpůjčce a následném darování kompostéru! 
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Pasport veřejné zeleně 

V květnu 2018 jsme si na stránkách města mohli přečíst upozornění, že město již začátkem 
roku 2017 na svých webových stránkách spustilo portál, který obyvatelům dal možnost 
nahlédnout do nově vytvořeného pasportu veřejné zeleně. „Pasport obsahuje informace 
o lokalizaci jednotlivých prvků zeleně na území města, údaje o jejich struktuře a kvantitativním 
zastoupení. Ve zpracovaném pasportu je území města rozděleno na jednotlivé plochy. Pro 
každou plochu je vyhotoven mapový list a souhrnná tabulka hodnocených prvků,“ popsal Michal 
Havlík, tvůrce mapového podkladu. Na pasport navazuje inventarizace a koncepce veřejné 
zeleně, která se stala součástí plánu rozvoje města, tj. projektu aktuálního v roce 2018. 

 
 
Kultura 

24. května jsme si užili TOP kulturní akci měsíce, kterou byl nesporně koncert Jarka Nohavici, 
kterého se na nádvoří zámku zúčastnilo bezmála 1 000 návštěvníků. Lístky byly k dispozici na 
několika místech a někde se v odpoledních hodinách vytvořily fronty zpěvákových fanoušků, 
jak je vidět na aktuální fotce před turistickým informačním centrem na náměstí. 

 

Foto: archiv města, předprodej vstupenek v květnu 2018 v TIC 

Předprodej vstupenek probíhal už od 2. května od 16:00 na třech místech: v Turistickém 
informačním centru, v pokladně na zámku a v pokladně moravskotřebovského muzea. Koncert 
se podařil, nálada byla výborná a rozhodla jsem se, že oslovení směrem k publiku „tý vole“ není 
třeba brát osobně, prostě k Nohavicovi patří. 
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Vedle rekordně navštíveného koncertu Jaromíra se v květnu uskutečnily i další vydařené 
kulturní akce: 

 Hedvábení - sobota 12. května 

 Fotofestival Rudolfa Zukala a Youngfoto Moravská Třebová - neděle 13. května 

 II. benefiční koncert Hrajeme pro školu, vystoupili Robert Křesťan a Druhá tráva, Tony 
Joch a přátelé - pátek 18. května 

 Zlatá kometa – IV. ročník pěvecké soutěže - čtvrtek 24. května 

 Moravskotřebovské arkády 2018 - 26. - 27. května. 

A nechybělo divadlo – 10.05. hudební komedie Zítra do roztočíme, Jaroušku. 

Sport 

 

Třiačtyřicátý ročník Dětřichovského memoriálu  (S použitím textu Fr. Matouška) 

08.05.2018 se stal pro běžce i organizátory příležitostí nejen ke sportovnímu výkonu, ale také 
k připomenutí si výročí konce druhé světové války a památky obětí ženského koncentračního 
tábora v Dětřichově. V doprovodném Malém dětřichovském memoriálu zápolili mládežníci a 
děti od 3 do 14 let (bylo jich na 150). Silniční běh pořádal Spolek branných sportů Moravská 
Třebová. Na účastníky čekalo tradičních 8,1 km na trase z Dětřichova do cíle na třebovském 
náměstí. Závod provázela řada novinek (pietní akt u památníku), více kategorií odvozených od 
masovější účasti startujících (123). Největší devízou bylo nádherné počasí a vítr, jenž dul do 
zad. I proto byly traťové rekordy vážně ohroženy. Pestrá byla skladba závodníků z dvacítky 
větších měst (Praha, Brno, Šumperk, Litomyšl, Svitavy, Chrudim, Polička a další) a řady obcí 
v okolí Moravské Třebové. Nejstarším účastníkem byl Alois Bílek (ročník 1934). Běžel sice 
dvakrát pomaleji než vítěz (57:10,4), nicméně jeho jednatřicátá účast byla obdivuhodná. 
Potvrdil tak tradiční pojetí Dětřichovského memoriálu jako běhu pro zdraví a pro všechny 
generace. Do cíle jej také po zásluze vyprovázel spontánní aplaus přihlížejících. 

Poznámka kronikářky: pana Bílka jsem zažila jako učitele tance, přesněji pořadatele tanečních 
hodin pro pokročilé (40+ všichni, 60+ mnozí…), které v Boršově probíhaly opakovaně několik 
let. Měli jsme se co učit, někteří, a dostali jsme příležitost. Pana Bílka si vážím, proto ráda na 
stránky kroniky vkládám několik slov tohoto známého tanečníka a sportovce, tak, jak jme si je 
mohli přečíst v Deníku Svitavska v článku Fr. Matouška: 

 „Na startu závodu mám vždy obavy z toho, abych vůbec doběhl do cíle. Nejen kvůli dobrému 
pocitu z odvedeného výkonu, ale také kvůli tanečním. Kdybych nedoběhl, tak by si ze mě žáci 
a kolegové jistě dělali legraci...Velmi mě potěšily jejich ovace a povzbuzování ve chvíli, kdy 
jsem dobíhal do cíle. Musím přiznat, že během závodu si nechávám rezervu, abych to v cíli 
mohl rozpálit a patřičně se předvést. Jestli mi dá Bůh zdraví, poběžím i příští rok.“ (V dobré 
tělesné kondici Aloise Bílka udržuje celoživotní vztah k tanci, který je dle jeho slov fyzicky velmi 
náročný.) „Ještě během studií jsem vyhrál konkurz do Národního divadla, kde jsem působil v 
představení s názvem Jiříkovo vidění. Vybrala si mě tam choreografka, která předtím stejně 
jako já působila v tanečním souboru Julia Fučíka. V Rakovníku jsem působil jako učitel 
společenského tance a v roce 1957 jsem tam založil vlastní taneční soubor s názvem 
Rakovan.“ Více než zmíněných uměleckých a sportovních výkonů si Alois Bílek cení svých 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92266&idc=5859037&ids=12870&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92100&idc=5859037&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91998&idc=5859037&ids=502&idp=88807&url=http%3A%2F%2Fwww.centralni-vysavace-husky.cz%2F%3Futm_source%3DPPC%26utm_medium%3DAdwords%26gclid%3DCIuHgeDox9UCFQfhGwodCFYOWg
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úspěchů ve stepu. „S představením Národního divadla jsme projeli celou Evropu a získali tak 
spoustu zkušeností a zážitků. Asi nejvýraznější vzpomínku ve mně zanechalo vystoupení v 
rámci Týdne světové kultury 2014 ve Španělsku, kde jsem dokonce stepoval s gorilou. Došlo k 
tomu nedopatřením díky kolizi s jiným vystoupením. Během mého čísla začala po pódiu pobíhat 
gorila, které jsem musel během tance uhýbat. Byl to neplánovaný, ale o to větší a zábavnější 
zážitek...“. 

                                   

                                    Foto: A. Bílek (autor Fr. Matoušek) 

 
Květen letem světem 

 
Počasí: Byl krásný první máj s letním dopolednem a modrou oblohou, na odpolední program 
na zámku se zatáhlo, teplota byla příjemná. 02.05. ráno bylo zataženo, dopoledne polojasno a 
následovala noční bouřka a prudký krátký déšť v noci na 03.05., krátce pršelo i za dne, v 
následujících dnech byla chladná rána a teplé dny. Výrazně ale krátce se ochladilo od 15.05., 
byly přeháňky a  chladno hlavně 16.05., následující víkend nastalo oteplení. V sobotu 19.05. 
byl silný déšť, dále polojasno a kolem 20 stupňů nebo víc. Květen byl teplý měsíc, v poslední 
dekádě občas až 28 st., od 25.05. byl otevřen aquapark. 

Z internetu, zprávy.idnes.cz, 29.05.2018: Počasí v Česku je letos o čtyřicet dní napřed a 
odpovídá klimatu v Maďarsku. Venkovní teploty připomínají začátek letních prázdnin. Podle 
informací, které meteorologové uvedli na svém webu, dosáhl průměr teplot za posledních třicet 
dní 16,2 stupně Celsia. Odpovídá to v historických tabulkách normálu pro období od 6. června 
do 5. července. V Česku nyní panuje velmi teplé letní počasí, přičemž léto ještě nezačalo. Podle 
meteorologického kalendáře trvá léto od začátku června do konce srpna a podle 
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astronomického kalendáře začíná 21. června. Už duben přinesl extrémně teplé počasí a skončil 
jako nejteplejší duben od roku 1961, kdy meteorologové začali měsíční průměry sledovat. 
Podle meteorologů bude i květen patřit mezi nejteplejší…. A v Krkonoších roztála Mapa 
republiky, nejdříve v historii jejího měření… 

 
Zdravé město ve spolupráci s Onkomajákem připravilo 16.05. akci k prevenci rakoviny tlustého 
střeva. Na našem náměstí byla umístěna maketa tlustého střeva, kterou bylo možné projít – je 
vidět i na snímku z webové kamery na náměstí. 
  

          

Slavnostní předání Ceny města za rok 2017 (více v dubnovém zápisu kroniky) se uskutečnilo 
dne 17. května od 15:00 hodin v obřadní síni radnice. Bylo doplněno vystoupením tanečnic 
pohybového studia Háčko Heleny Gálové. 

Letní sezóna  aquaparku v Moravské Třebové  byla zahájena v pátek 25. května, čímž se 
Moravská Třebová stala jedním z prvních měst v Pardubickém kraji s otevřeným koupalištěm. 
Návštěvníci se mohli těšit na novou podobu terasy vedle stanoviště plavčíka. Povrch byl   nově 
upraven tak, aby jej návštěvníci mohli bez omezení využívat. Za podklad byla zvolena 
pochůzná folie, která návštěvníkům nabídla vysoký komfort. Na hřiště pro plážový volejbal byl 
navezen nový písek.
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Červen 2018 
 
Události ve městě 
  
V červnu zastupitelé jednali o návrhu darovat pozemky kraji 
 
Zastupitelé města v pondělí 18.06.2018 projednali bezúplatný převod pozemku po bývalém 
oddělení dětské nemocnice na ul. Svitavské, na kterém naplánoval Pardubický kraj do dvou let 
postavit novou nemocnici následné péče. Krajští zastupitelé dali stavbě nové budovy za 
180 milionů přednost před odkupem starších objektů, které jejich vlastníci nabídli kraji za 
80 milionů. Projekt výstavby nové nemocnice přijel moravskotřebovským zastupitelům 
představit hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Po více než hodinové diskuzi, ve které 
vystoupil zástupce vlastníků současných objektů nemocnice Jiří Pol, zastupitelé zvedli pro 
projekt nové nemocnice ruce. 

Pro hlasovalo 17 z 18 přítomných. Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku mezi 
Pardubickým krajem a městem byly schváleny následně na mimořádném zastupitelstvu v 
červenci. 

  

Dopravní terminál tématem i v měsíci červnu 
 
V červnu pokračovala realizace dopravního terminálu v blízkosti vlakového nádraží. Vítězem 
zadávacího řízení se stala firma M-Silnice, a.s. Součástí projektu zůstala výstavba cyklověže, 
byť cyklověž, resp. její kapacita, byla často terčem kritiky. Zvolený postup bylo třeba obhájit a 
tak jsme si mohli v regionálním tisku (Deník Svitavska) přečíst článek, ve kterém o 
zajímavostech v souvislosti s cyklověží informoval místostarosta Ing. Václav Mačát a vedoucí 
odboru rozvoje města Ing. Miroslav Netolický. Cituji: 
 
„... přípravy celého projektu započaly již před 3 roky. Tehdy jsme dostali zadání zbudovat buď 
kryté přístřešky na kola, nebo automatický systém úschovy kol. Argumentem proti venkovnímu 
stání kol byla neustálá potřeba kontroly a dohledu, spojená také s náklady na údržbu stojanů. 
Naopak automatický systém se jeví jako bezúdržbový a moderní způsob úschovy kol, který 
navíc reaguje na aktuální trend rozvoje cyklistiky ve městech.“  Uvedené argumenty byly 
rozhodující také pro zastupitelstvo města, které projekt cyklověže schválilo. Málokdo už ale zná 
souvislosti, které provázely přípravy celého projektu. Velmi složité bylo například jednání s 
výrobcem cyklověže, který má jako jediný patent na výrobu automatického systému úschovy 
kol v Evropě. „V roce 2015 jsme požadovali dodání menší verze cyklověže s kapacitou 60 kol. 
To nám bylo výrobcem přislíbeno s tím, že zajistí homologaci na uvedenou kapacitu, která se 
v této době jevila jako ideální varianta. Po zpracování realizační dokumentace však výrobce 
oznámil, že homologaci nezískal a k dispozici má pouze cyklověž s kapacitou 116 kol,“ uvedl 
vedoucí odboru rozvoje města. Vedení města bylo nuceno na nepříznivou situaci reagovat a 
rozhodlo projekt realizovat i za cenu změny podmínek. Hlavním argumentem je především 
skutečnost, že dle analýz se bicykly do 20 let stanou stěžejním dopravním prostředkem ve 
městech o velikosti 10-30 tisíc obyvatel. Město se proto snaží tuto prognózu podporovat již nyní 
přípravou podpůrných komunikací pro cyklisty – cyklostezkami, cyklopruhy atd. Jedině takto se 
přiblížíme vyspělým městům v tuzemsku i zahraničí, kde už se tento trend naplno projevil...”  
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Beseda s občany 
 
Ve středu 27. června 2018 se od 17 hodin uskutečnila ve dvoraně městského muzea beseda 
občanů se zástupci vedení města. Lidé měli příležitost vznést dotazy a svým názorem tak 
přispět k řešení libovolných témat a projektů ve městě. Mluvilo se mimo jiné o dopravním 
terminálu, městské hromadné dopravě, opravě krytého bazénu… 

 
 
Pokračovalo rušení veřejných telefonních automatů 
 
V rámci akce "Optimalizace  2018" prověřovala společnost O2 Czech Republic a.s. využití 
veřejných telefonních automatů. Vedení města zástupce společnosti sdělil, že přístroj, který 
provozuje společnost O2 Czech Republic a.s. v Moravské Třebové na adrese Komenského u 
č. 1417/22 vykazuje dlouhodobě minimální provoz. Vzhledem k tomu, že jeho další provozování 
není ekonomicky opodstatněné, rozhodla společnost o zrušení telefonního  automatu. Město 
neakceptovalo možnost - v případě zájmu o zachování provozu telefonního automatu na 
daném místě - uzavřít smlouvu o příspěvku na provoz veřejného telefonního automatu a to ve 
výši  1000,- Kč měsíčně bez DPH. 
 
Ve druhém pololetí roku 2018 tak došlo k demontáži dalšího telefonního automatu a následně 
zrušení hovorny. Město neprojevilo zájem ani o využití  telefonní kabiny.  (A nezaznamenala 
jsem námitky proti zvolenému postupu, telefonní budky jsou prostě na ústupu...) 

  
   

Městský úřad červnu 
 
Ve dnech 28. a 29.06.2018 proběhl na městském úřadě již v pořadí třetí recertifikační audit v 
rámci ISO 27001, systému managementu bezpečnosti informací. Certifikační orgán nezjistil 
žádné neshody a konstatoval shodu systému managementu bezpečnosti informací s 
požadavky normy. Na základě tohoto závěru byl městskému úřadu opětovně udělen certifikát 
potvrzující, že systém managementu bezpečnosti informací v organizaci Město Moravská 
Třebová byl prověřen a shledán v souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2014 pro procesy: 
Výkon veřejné správy v samostatné a přenesené působnosti. 
 
Tajemník vyslovil poděkování kromě na realizaci přímo zainteresovaných úředníků také všem, 
kteří zásady bezpečnosti informací při své práci dodržovali a prosazovali. 
 

 
 
Kultura 

Novou ředitelkou kulturních služeb se stala radní a zastupitelka za KSČM Hana Horská 

Na návrh výběrové komise o tom v červnu rozhodla rada města s tím, že funkce se nová šéfka 
kultury ujme funkce 1. července. 
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Hana Horská, Foto: archiv Hany Horské 

 

Hana Horská  byla jednou ze čtyř kandidátek, před nástupem vyučovala na základní škole 
Palackého. Do zastupitelstva města byla poprvé zvolena roku 2006 a od té doby mandát 
opakovaně obhájila. Před šesti lety uspěla i ve volbách do zastupitelstva Pardubického kraje, 
ve kterém působila v době svého zvolení i po předloňských volbách. V nadcházejících 
obecních volbách byla kandidátkou KSČM na starostku města. Moravskotřebovská rodačka 
učila mimo jiné výtvarnou výchovu a bylo o ní známo, že se ve volném čase úspěšně věnuje 
výtvarnému umění, malbě a grafice. 

Po Františku Žáčkovi, který jako ředitel skončil  v dubnu 2018, se tak stala dalším aktivním 
výtvarníkem ve vedení kulturních služeb. 

Je namístě poznamenat, že doktorka Hana Horská měla možnost být ředitelkou organizace  
přibližně jeden rok (do odvolání radou města, více viz červnový zápis kroniky z roku 2019). 

 

Kulturní akce v červnu 

                                                                   

Vyvrcholením kulturních akcí v regionu v červnu 2018 byl festival Hřebečský slunovrat v 
sobotu 16. června nedaleko Koclířova, nad hřebečským tunelem  mezi Moravskou Třebovou a 
Svitavami.  Malá i velká scéna přivítaly diváky a program trval cca od 15 hodin, s posledním 
koncertem skupiny NEBE od 23:00 hodin. TOP skupinou byl Žlutý pes na velké scéně od 20:00 
hodin.   

V Moravské Třebové jsme v nezvyklém termínu mohli prožít Dny slovenské kultury (DSK) – 
od 21.06.2018, kdy festival zahájila skupina NEREZ a slovenská (byť dlouhodobě žijící a 
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působící v Praze)  zpěvačka Lucia Šoralová. Následoval Den s partnerským městem Banská 
Štiavnica, kdy nechybělo představení nám již známého ochotnického souboru Paradajz pikčr.  
V rámci DSK jsme viděli nezvykle pojaté představení Vytrvalý dážď  divadla Loď – Divadlo v 
podpalubí Bratislava. 28.06. se uskutečnil podvečer se slovenským folklórem na zámku s 
názvem Fidlikanti a 29.06. DSK vyvrcholily představením česko-slovenských kapel na náměstí. 
A nerada poznamenávám, že pokus posunout DSK na červen a „do prostoru“ nevyšel podle 
očekávání. Koncertu na náměstí nepřálo počasí a navíc „nebyli lidi“ - platilo nepsané pravidlo, 
že jakmile se oteplí, diváci dají přednost zahrádkám, sportu, grilování… a stranou jde kultura 
(stejně jako kolektivní sportování, různé druhy společného cvičení… prostě jsme víc doma a v 
přírodě a to poznamenalo i DSK 2018). 

23.06. se konal Holzmeister fest – hudební festival v prostorách parku za muzeem. 

30.06. se na zámku uskutečnil Galakoncert Štefana Margity, Leony Machálkové a 
moravskotřebovské Elišky Weissové s hudebními hosty. 

 

Červen letem světem 
 
V červnu bylo letní počasí. První červnový den bylo ráno jasno, 15 st., přes den polojasno a 
velmi teplo. 04.06. potěšil „zahradnický“odpolední déšť, o den později bylo  polojasno, velmi 
teplo. Zapršelo jen na některých místech v sobotu 09.06., v noci na 12.06. nás vzbudila cca ve 
3 hodiny nezvykle silná bouřka a liják, vše trvalo krátce a nezanechalo škody. Výrazně, ale 
krátce se ochladilo 13.06., bylo zataženo, občas mírný déšť. Po oteplení se poté ochladilo v 
závěru měsíce, kdy 27. a 28. června teploty dosáhly kolem 17 a méně, byly přeháňky a 
zataženo. V televizních zprávách jako rekord bylo  uvedeno, že žně v roce 2018 začaly v ČR 
už 19.06. 

Byl dokončen chodník směrem do Sušic a k Rehau. 

Slaňování z rozhledny Pastýřky se v roce 2018 uskutečnilo v sobotu 23.06. 

9 . června se uskutečnilo zábavné odpoledne pro děti v Sušicích – jako už tradičně i v roce 
2018 se o zábavu pro děti postarali hasiči. 

I v celorepublikových médiích zazněl v první polovině roku 2018 příběh okradeného 
manželského páru z Moravské Třebové, který přišel o celoživotní úspory. V červnu jsme 
zaznamenali pozitivní dohru. Díky velikému ohlasu a vlně solidarity se podařilo ve spolupráci s 
bankou zřídit bezplatný transparentní účet, kam mohl každý přispět libovolnou částkou. 
Solidarita byla prokázána, starým manželům byla následně darována částka, za kterou mohli 
pořídit dříve zamýšlené nové vytápění v domě. 
 
  

Začátkem června jako obvykle byly na náměstí atrakce hlavně pro děti…, na snímku z 
webkamery na stránkách města spolu se stánky pravidelných pátečních trhů farmářských 
výrobků… Stánky byly účelově posunuty, aby se nám na náměstí všechno vešlo... 
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Červenec 2018 

Události ve městě 

Plánovaná linka městské hromadné dopravy (MHD)   

Pro čtenáře kroniky v letech příštích poznamenávám, že město Moravská Třebová bylo ještě v 
roce 2018 městem bez hromadné městské dopravy. Dílčím způsobem MHD nahrazovaly 
autobusové linky meziměstské dopravy, ale to bylo hodnoceno jako náhrada nedostatečná, 
lépe řečeno, „svezli jsme se jen někde“, ne vždy tam, kde to bylo z pohledu občanů důležité 
(logicky vítězil směr autobusové nádraží – Svitavy). 
 
 

             
         Plánovaná trasa MHD, archiv města 
 
Rada města tedy i proto dne 26. 7. schválila vítěze v pořadí druhého zadávacího řízení na 
zajištění provozu MHD v Moravské Třebové v závazku veřejné služby. Upravená varianta MHD 
reagovala na podněty občanů a počítala nově i s dopravní obslužností zastávek Brněnská, Lidl, 
Na Písku a Mánesova. 
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Na stránkách regionálního tisku jsme si přečetli ke zvolenému postupu upřesnění: 
 

Z desítky oslovených dopravců podali oficiální nabídku čtyři uchazeči a na základě nejnižší 
nabídkové ceny zvítězil místní provozovatel dopravy Jaroslav Hnát. „V prvním kole se přihlásil 
jediný uchazeč, jehož cenová nabídka byla z ekonomického hlediska neakceptovatelná. 
Chceme také vyhovět množství podnětů od občanů, a proto jsme přikročili k úpravě trasy MHD 
v zadávacím řízení. Oproti původnímu záměru bude linka rozšířena o čtyři zastávky, čímž bude 
pro obyvatele zajištěna obslužnost zejména v jižní a východní části města. Hromadná doprava 
bude uvedena do provozu jako celek zároveň s novým dopravním terminálem od 1. října 
letošního roku,“ uvedl místostarosta Václav Mačát. 

Prioritou při sestavování jízdního řádu finální podoby MHD byla její návaznost na železniční 
přípoje vlaků do České Třebové a zpět. Nízkopodlažní bezbariérový autobus s kapacitou 20 
osob zajistí v rámci Moravské Třebové 24 spojů během pracovního dne (230 ujetých km) a dle 
jízdního řádu bude pravidelně střídat kratší a delší trasu. Krátká trasa zajistí dopravu cestujících 
z železniční stanice přes zastávky Lanškrounská, Kubík, Nemocnice, U Komína (sídliště v ulici 
Západní) a zpět. V rámci delší trasy budou k uvedenému úseku připojeny také zastávky 
Brněnská, Lidl, Na Písku a Mánesova. Právě dopravní obslužnost uvedených zastávek byla 
předmětem přání mnohých obyvatel města, pro které je problematická dostupnost prodejny Lidl 
a lokality Křížového vrchu. Ceník jízdného se bude řídit tarifním systémem IREDO, který je 
platný pro území Pardubického i Královéhradeckého kraje. „Toto řešení je pro občany i širokou 
veřejnost velice komfortní. K dopravě po městě budou moci využít i lístek zakoupený 
v kterémkoliv z okolních měst. Hromadná doprava je smluvně ukotvena jako závazek veřejné 
služby do roku 2019. V letošním roce předpokládáme výdaje na provoz MHD ve výši cca 600 
tis. Kč, v roce 2019 pak 2,3 mil. Kč. Není vyloučeno, že po roce 2020 budou ke stávající podobě 
MHD přičleněny další zastávky i v ostatních částech města,“ doplnil místostarosta. 

Toulavá kamera v Moravské Třebové 

V červenci 2018 štáb oblíbeného televizního pořadu  natáčel další díl seriálu Toulavá kamera, 
který si dal za úkol přiblížit divákům zajímavá místa v České republice. 

Reportéři se zaměřili na Křížový vrch a okolí. Za účasti historiků Miloslava Kužílka (známý 
milovník historie města a dlouholetý člen památkové komise rady města)  a Roberta Jordána 
(vedoucí muzea) natáčeli v kostele Povýšení sv. Kříže, dále lapidárium v areálu místního 
hřbitova, schody mrtvých a sousoší Kalvárie. 

  
foto: Svitavský deník 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=toulava-kamera-tocila-ve-trebove&back=2783709276-1749-39&photo=1


Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

62 

              
 
 
 
Nezaměstnanost v polovině roku 2018 
 
 
Ing. Mgr. Vladimíra Kantoříková, ředitelka Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Moravská 
Třebová, v měsíci červenci předala starostovi města informace o vývoji nezaměstnanosti za 
měsíc červenec 2018, cituji: 
  
„Oproti předchozímu měsíci vzrostl v České republice počet nezaměstnaných v červenci o 
7.779 uchazečů o zaměstnání (dále jen „UoZ“). Počet volných pracovních míst (dále jen „VM“) 
se oproti předchozímu měsíci zvýšil  o 8 480. Pro možnost srovnání přikládám údaje za 
republiku, kraj a okres. 
  
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
  
Podíl nezaměstnaných: 3,1 % 

231 565 UoZ  (nárůst počtu o 3,5 %) 
309 996 VM   (nárůst počtu o 2,8 %) 
  
PARDUBICKÝ KRAJ 
  
Podíl nezaměstnaných:   2,0 % 

okres Pardubice               2,0 %     (2 419 UoZ, 21 756 VM) 
okres Ústí nad Orlicí        1,8 %     (1 660 UoZ, 5 497 VM) 
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okres Chrudim                  2,0 %     (1 424 UoZ, 2 607 VM) 
okres Svitavy                    2,4 %     (1 726 UoZ, 2 406 VM) 
  
V kraji je evidováno 352 absolventů škol a mladistvých, kteří se na nezaměstnanosti podílejí 
4,9 %. Jejich počet vzrostl – ve srovnání s předchozím měsícem – o 50 osob (v ČR 8 806, 
podílejících se na nezaměstnanosti 3,8 %). 
  
SVITAVSKÝ OKRES 
  
Podíl nezaměstnaných: 2,4 % (nárůst o 0,2 procentního bodu) 
Z celkového počtu UoZ je 427 UoZ se zdravotním postižením, 74 UoZ absolventů a mladistvých.   
2 406 VM   (nárůst počtu o 129 míst, t. j.  o 5,7 %,  VM zejména v oblasti obchodu a služeb, 
stavebnictví, zpracování plastů, strojírenství a textilním průmyslu) 
  
Poličsko  1,4 %   (211 UoZ, 303 VM), Polička  1,6 %   (103 UoZ) 
Litomyšlsko 1,4 %   (266 UoZ, 621 VM), Litomyšl 1,7 %   (125 UoZ) 
Svitavsko  2,3 %   (510 UoZ, 822 VM), Svitavy 2,1 %   (255 UoZ) 
Moravskotřebovsko  4,1 %  (730 UoZ, 569 VM), Moravská Třebová 4,2 % (294 UoZ), Jevíčko    
3,5% (67 UoZ)“ 
  
  
  
Celorepublikové hodnocení obcí 
 
a zejména nelichotivé umístění Moravské Třebové se stalo na krátkou dobu tématem pro 
naše město. Zaslouženě na dobu krátkou – vypovídací schopnost podobných anket a 
hodnocení vždy byla a bude relativní. Přesto mne zaujalo, jak reagovali někteří občané a jaká 
byla odpověď „radnice“, v roce 2018 včetně názoru zpracovatele rozsáhlých průzkumů ve 
městě, které probíhaly v rámi přípravy strategického plánu jako stěžejního dokumentu pro 
rozvoj města. Vkládám proto citace zúčastněných: 
 
Do aplikace otázky a odpovědi na webu města byla vložena otázka s označením "Kvalita 
života ve městě":  „V týdeníku 5 plus 2 dne 22.6.2018 je článek o hodnocení obcí vzhledem k 
podmínkám k životu v obcích a městech v Pardubickém kraji. Dozvěděla jsem se, že Moravská 
Třebová je na posledním patnáctém místě. V hodnocení celorepublikovém je na 193. místě z 
celkového počtu 206 hodnocených měst a obcí. Zdroj informací je obcevdatech.cz. Ještě je v 
článku uveden úbytek obyvatel a zde za loňský rok vede Moravská Třebová. Tak se ptám 
vedení města, jak vysvětluje toto nelichotivé umístění?“ 
 
Na výsledky průzkumu kvality života ve městech ČR dotazem reagoval i doktor Jiří Šmeral z 
Deníku Svitavska: 
 
„Jak si hodnocení ve srovnání s ostatními ORP (ORP = obec s rozšířenou působností, rozlišuje 
se podle rozsahu státní správy, která je obci svěřena)  vysvětlujete, má město analýzu, která 
by identifikovala problémové oblasti a strategii/vizi, jak kvalitu života ve městě zlepšit? Jaké 
konkrétní kroky byly za poslední roky z vašeho pohledu udělány, aby se kvalita života ve městě 
zlepšila? A jaké konkrétní kroky bude nutné udělat v nejbližší budoucnosti?“ 
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Odpověď radnice (Ing. Václav Mačát, místostarosta): 
 
Vysvětlení města je prosté: obdobná hodnocení, seřazení do žebříčků, provedená pouze z 
oficiálních statistik bez místního šetření, nemohou z principu a logiky věci o kvalitě života v 
dané lokalitě říci nic přesného, spíše jsou zavádějící. V jiném žebříčku, zveřejněném minulý 
měsíc, vyšla Moravská Třebová jako nejzelenější město v kraji. Definování rozvojových 
strategií bohužel nelze provádět prostým "nasypáním" dat do stroje, ze kterého Vám poté 
vypadne, jak jste na tom a co máte dělat. Těžko Vám odpoví na otázky, hledající příčiny 
problémů, např. proč některá sídla dosahují za jinak stejných podmínek zcela rozdílných 
výsledků v ekonomickém rozvoji a sociální soudržnosti? Klíčová je tudíž v celém procesu 
odborná interpretace získaných big dat kombinovaných s analýzami z místních šetření jako 
jsou průzkumy podnikatelského prostředí, socioekonomické analýzy či průzkumy spokojenosti 
obyvatelstva. Získání dat z oficiálních registrů, které mají různou "jemnost" - např. výše 
průměrných mezd se sleduje ve všech segmentech pouze do úrovně krajů, v úrovni okresů 
jen výběrovým šetřením a za ORP data sledována nejsou, obdobně je to s lokálním 
sledováním podílu na tvorbě HDP, je podmínkou nutnou, nikoliv postačující k definování 
rozvojové strategie. Město Moravská Třebová samozřejmě nepodceňuje žádný z průzkumů, 
které hodnotí, jak se lidem ve městě žije. Zajímali jsme se proto o metodiku, kterou firma 
Obce v datech s.r.o., sponzorovaná ČEZ a.s., použila a požádali jsme autory hodnocení 
kvality života o poskytnutí dat, která mají k dispozici. Data nám poskytnou, pokud jim 
uhradíme 30 tis. Kč bez DPH.  
 
Město Moravská Třebová udělalo bezesporu za posledních 15 let spoustu práce a urazilo 
obrovskou vzdálenost na cestě k prosperujícímu místu, kde se bude dobře žít a pracovat. 
Tato cesta je sama o sobě dobrodružná a nikdy nekončí. Z místa, které mělo kdysi na 
přelomu tisíciletí nezaměstnanost sahající k 17 %, se dostalo na solidních 5 %. Jsou města 
kde je nezaměstnanost ještě nižší, ale také jsou místa, kde je vyšší. Městská průmyslová 
zóna, která kdysi zela prázdnotou, je plná firem ze Švýcarska, Rakouska, Španělska i ČR. 
Firem, které proinvestovaly přes jeden a půl miliardy korun a zaměstnaly více než tisíc lidí. 
Firem, které téměř veškerou produkci exportují, to znamená, že jsou schopné porážet tvrdou 
konkurenci na světových trzích. Dalším dokladem úspěšného rozvoje firem v místním 
prostředí je Rehau se stovkami zaměstnanců nebo PP&T se zbrusu novým závodem, 
vyrostlým na ruinách bývalé Metry v Linharticích. Městu se podařilo úspěšně projít bolestným 
procesem totální restrukturalizace místního průmyslu. Místo výroby textilu dominuje výroba 
vícekomponentních plastových dílů pro automobilový průmysl.  
 
Město investuje v poměru ke svému skromnému rozpočtu obrovské částky do oblasti 
památek, sportu, bezpečného pohybu chodců a cyklistů, údržby zeleně, využití volného času i 
nezbytné infrastruktury. Protože rozpočet města by zdaleka nepostačoval pokrýt potřeby 
rozvíjejícího se města, zdevastovaného a podinvestovaného předchozím režimem, obrátila se 
radnice na vyhledávání vnějších zdrojů. A ve svém úsilí byla tak úspěšná, že se jí podařilo 
získat tři roky po sobě (2011 - 2013) největší objem dotací na hlavu v celé České republice! 
Vybudovala novou kanalizaci v částech města, kde dříve lidé měli jen septiky a jímky, opravila 
či postavila nová sportoviště (zimní stadion, in-line stezky), zrevitalizovala městské parky a 
vodní toky, vybudovala nové chodníky a cyklostezky, připravila desítky pozemků pro stavbu 
rodinných domů, zrealizovala protipovodňová opatření, opravila renesanční zámek a 
historické jádro včetně areálu na Kalvárii... Moravská Třebová nespí na vavřínech, ví, kam 
směřuje, ví, čeho chce dosáhnout, a ví také, jakým způsobem. Aktivně plánuje další kroky, 
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aby se stala ještě lepším místem ke kvalitnímu životu pro stávající i budoucí generace.          
 

Protože město právě zpracovává nový strategický plán rozvoje, který se opírá o důkladné 
analýzy, vycházející z místních šetření, statistických dat a odborné interpretace obého, přičemž 
je aktuálně dokončována návrhová část, požádali jsme o odborné vyjádření zpracovatele 
strategického plánu Dušana Kulku z renomované společnosti Berman Group, která za více 
než dvacet let své existence sestavila - vždy ve spolupráci s místními a na základě vlastních 
terénních průzkumů - desítky či stovky strategických plánů a strategií: 
 
„K hodnocení kvality života v 206 městech ČR projektem „obce v datech“ se obtížně 
vyjadřuje, protože projekt sice naznačuje dle jakých kategorií / kritérií pořadí sestavil, ale 
neprozradí, na základě kterých dat, odkud data pocházejí a jak data hodnotí a interpretuje. 
Zcela jednoznačně platí, že řadu klíčových dat o kvalitě života lze získat pouze průzkumem v 
hodnoceném městě a také to, že většinu dostupných statistických dat lze správně 
interpretovat pouze s dobrou znalostí místních souvislostí. Hodnocení / pořadí dle projektu 
„obce v datech“ tedy považuji za vysoce spekulativní a v případě Moravské Třebové je 
výsledek velmi sporný.“  
 

Odborné stanovisko k metodice průzkumu kvality života ve městech od Berman Group, tak, 
jak je zpracoval Dr. Jan Vozáb: 
  
„…... Největší metodické výhrady, pokud lze soudit z informací, které o výpočtech a indexech 
zveřejňují, jsou následující: 

 1) Výběr ukazatelů je arbitrární. Do tematických oblastí lze stejně tak zařadit další nebo jiné 
ukazatele, které zařazeny nebyly. Jen jako příklady lze uvést znečištění ovzduší, lékařskou péči 
nebo dostupnost služeb. Proč bylo vybráno právě znečištění PM 10 a PM 2,5? Proč ne oxidu 
dusíku? Lze spekulovat že proto, že jsou pro znečištění prachem dostupná data. Proč byli 
vybráni právě praktičtí a dětští lékaři? Je zubař méně potřebný než praktický či dětský lékař? 
Nebo jsou bankomaty, supermarkety, restaurace a kina těmi nejvýznamnějšími službami, které 
ovlivňují kvalitu života? Co např. knihovna nebo kulturní sál? 

2) Volba vzdálenosti či území je arbitrární. Proč byla zvolena dojezdová vzdálenost 30 minut? 
Nebylo by lepší 25 minut, 20 minut nebo 40 minut? Každý ví, že měření dojezdové vzdálenosti 
pomocí počtu km po silnici je velmi nereprezentativní - v zázemí větších měst je tatáž vzdálnost 
v km zcela jiná v čase, který jízdou strávíte, než na venkově, a to jak směrem dolů, tak směrem 
nahoru. A dále, proč se v některých indexech měří dostupnost 30 minut (supermarkety, lékaři) 
a v jiných 30 km (nabídka pracovních míst?). Jen kvůli dostupnosti dat? 

3) Některé ukazatele jsou zavádějící a vycházejí z údajů, které lze stěží považovat za 
representativní nebo vůbec dostatečně správné. Například každý ví, že nabídka pracovních 
míst na Úřadech práce ani zdaleka nerepresentuje skutečnou nabídku pracovních míst a je 
zřejmé, že mnoho volných pracovních míst v nabídce Úřadu práce není. Podobně servery 
nabízející práci zobrahují jen určitou část pracovního trhu. A to se týká i dalších indexů. 

4) Volba vah jednotlivých indexů je nejasná a patrně by nebylo snadné ji obhájit. Proč mají 
lékaři váhu 2,9, lékárny 3,5 a indexy silniční sítě a železniční dopravy 4,0? Proč mají indexy 
stěhování mladých a přírůstku obyvatel váhu 3,5 a index průměrné naděje na dožití, v nadpisu 
nesprávně uváděný jako průměrná délka života, má váhu 10? 
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5) Výběr ukazatelů nezohledňuje hierarchickou pozici sídla v sídelním systému, ani jeho 
geografickou polohu a uspořádání. Některé služby či znaky, které jsou zvoleny jako indexy, se 
přirozeně koncentují do sídel, která v sídelním systému hrají roli středisek a do metropollitních, 
hustěji osídlených území. To však neznamená, že větší výskyt těchto znaků v metropolitních 
územích či v městských aglomeracích zvyšuje jejich kvalitu - od určitého minimálního počtu 
supermarketů nebo bankomatů je mi jedno, kolik ještě dalších v území je. Ne všechna sídla 
ORP jsou také přirozenými centry geografických mikroregionů, do nichž spadají, takže volba 
ORP, i když pochopitelná kvůli dostupnosti dat, nepředstavuje vhodné území pro srovnání 
přinejmenším pro část srovnávaných obcí.  

Z výše uvedených argumentů vyplývá, že pořadí v žebříčku nemůže být validní ukazatel kvality 
života. Neznamená to, že jiný žebříček by byl lepší. Znamená to, že vypovídací schopnost 
uvedeného žebříčku je podobná, jako vypovídací schopnost testu v časopise Chvilka pro Tebe 
na téma "Jste správnou matkou?". 

  

Nový dopravní terminál v červenci rostl před očima 
 
V červenci 2018 probíhaly stavební práce pod dohledem zhotovitele M-Silnice a.s. podle 
schváleného harmonogramu, končila spodní stavba automatického parkovacího systému pro 
kola. Zároveň probíhaly sanace podloží pro budoucí parkoviště pro osobní vozidla. Pokládány 
byly výztuže základové desky retenční nádrže, to jest zdržovacího objektu pro srážkové vody 
ze zpevněných ploch. Koncem měsíce byla zahájena montáž parkovací věže pro kola. Celkové 
náklady na výstavbu dopravního terminálu byly vyčísleny na 26 mil. Kč vč. DPH, z toho 90 % 
tvořila dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Termín dokončení díla byl 
naplánován  na září 2018. 
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                        Foto: web města, stavba parkovací věže pro kola 

 
 
Na webu města jsme si v červenci mohli přečíst vysvětlení místostarosty Ing. Václava Mačáta: 
 
„Tato investice je pro Moravskou Třebovou nesmírně důležitá. Vlakové nádraží je pro 
návštěvníky vstupní branou do našeho města a současný pohled na nádraží rozhodně není 
hezký. Vyplývá to ostatně i z výstupů pocitové mapy, kde byla vlaková stanice obyvateli 
hodnocena převážně negativně. Díky výstavbě dopravního terminálu naopak dostaneme nový, 
čistý a reprezentativní veřejný prostor se zelení a parkováním pro kola i automobily. Cílem 
projektu dopravního terminálu je zejména propojení železniční dopravy s dopravou 
autobusovou (včetně městské hromadné dopravy), automobilovou a s cyklo dopravou.“ 
  

 

Morový sloup 
 
V červenci 2018 pokračovaly práce na údržbě respektive restaurování morového sloupu, které 
realizoval BcA. Daniel Bartoš, restaurátor kamene a štuku s povolením Ministerstva kultury ČR. 
Předal doplňující restaurátorský průzkum a návrh restaurování. Bylo provedeno celkové 
očištění, dále zpevnění horní části po římsu horního podstavce. Na základě doplňujícího 
průzkumu bylo zjištěno, že dva andílci jsou v havarijním stavu – zástupce Národního 
památkového ústavu (NPÚ) navrhl během roku 2019 zhotovit kopie těchto andílků vč. 
chybějícího čtvrtého andílka, které by byly osazeny a originály uschovány. Dále bylo na základě 
doplňujícího průzkumu zjištěno, že je nutná výměna dvou kuželek balustrády. Vzhledem k 
zatékání srážkových vod do římsy velkého podstavce doporučil zástupce NPÚ provést 
oplechování olověným plechem – nutné provedení v příštím roce. 
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Areál  nemocnice následné péče 

 

 
Vizualizace plánované nemocnice následné péče v Moravské Třebové, v podstatě naproti stávající nemocnici, 
foto: Pardubický kraj 

 

Budovy, které dlouhodobě užívala nemocnice následné péče v Moravské Třebové byly v létě 
2018 nabídnuty k prodeji, mohli jsme je zaznamenat v nabídce realitní kanceláře Talanda 
Invest, s tím, že vlastníci požadují  za nemovitosti 50 milionů, přičemž stanovená cena je pro 
zájemce otevřena k jednání. 

Vlastníci, to jest někdejší ředitel nemocnice Alois Hloušek, lékař Jiří Pol a bývalý technicko-
hospodářský náměstek Stanislav Pastýř, se pro prodej rozhodli krátce poté, co s nabídkou 
neuspěli u Pardubického kraje, kterému nemovitý majetek nabídli za 80 milionů. Poté proběhla 
jednání, jejichž výsledkem bylo rozhodnutí krajských radních postavit v Moravské Třebové 
novou nemocnici. 

Kraj měl k dispozici dva znalecké posudky, které podle vyjádření hejtmana ohodnotily majetek 
maximálně na 26 milionů. (V době kompletizace kronikového zápisu, v létě 2019, trvá záměr 
kraje stavět novou budovu, o dalším osudu areálu stávající nemocnice informace obecně 
nejsou dostupné.) 

 

 

 



Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

69 

Městský úřad v červenci 

Na webových stránkách města Moravská Třebová byl zprovozněn nový navigační systém pro 
veřejnost. 
 

                               
 
U každého kontaktu na úředníka se zobrazila ikona se zelenou šipkou, která ukazovala trasu 
do jeho kanceláře. Zelená šipka byla přístupná z více pohledů, ať už se občan dívá na 
organizační strukturu úřadu, agendu potřebuji si vyřídit nebo přímo v odkazu kontakty na hlavní 
stránce webu města. Všude kde bylo uvedeno jméno úředníka, bylo možné toto jméno dále 
rozkliknout a najít další informace o jeho funkci, umístění, pracovním zařazení, emailu a 
telefonu. 
Řidičské průkazy 
 
od prvního července 2018 nově bylo možné vyřídit na libovolném úřadě obce s rozšířenou 
působností.  Z toho vyplynula i příjemná změna – už nebylo třeba měnit řidičský průkaz při 
změně bydliště. Zaregistrovali jsme i ne tak příjemné změny – při vydání  nového průkazu jsme 
zaplatitli nově 200 Kč (dříve 50 Kč), změna však byla kompenzována tím, že si žadatel předem 
nemusel pořídit průkazovou fotografii. 
 
 

Kultura 

TOP programem v červenci byl i v roce 2018 tradičně Moravskotřebovský bramborák. 
Nechyběla typická pochoutka české kuchyně, příznivci festivalu ale věděli, že jde o  přehlídku 
skvělých folkových a country kapel na nádvoří zámku v Moravské Třebové. V roce 2018 jsme 
se sešli v sobotu 21. července. 
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PROGRAM: 16 :00 – 17:00 Sabina Uxová; 17:30 – 18:30  Duo Rosťa Pijáček a Luboš Raš; 
19:00 – 20:00 COP; 20:30 – 21:30 Aleš Petržela s kapelou; 22:00 – 23:00 AG FLEK  
 

Červenec letem světem 

Počasí v červenci bylo letní, proměnlivé, v Moravské Třebové však už ne  tropy. V prvním týdnu 
dny polojasné byly vystřídaný teplými dny pod mrakem; ochlazení a déšť  v počátku druhé 
dekáty vystřídalo postupné oteplování a polojasno, zataženo a občas déšť bylo 17. a 18.06; 
oteplilo se v sobotu 21. července. Ve třetí dekádě následovala trvající vedra, rekordní teploty 
bez vody a mraků… Následně jsme na webu mohli číst hodnocení červencového počasí: O 
růstu teplot svědčí i hodnocení uplynulého července, který byl v pořadí sedmý nejteplejší na 
území České republiky od roku 1961. Jeho průměrná teplota byla o 1,9 °C vyšší než normál v 
letech 1981 až 2010. Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/ 

Stejně jako v předchozích letech právě v červenci byla ta pravá chvíle pro podávání žádostí o 
poskytnutí stipendia studentům vysokých škol městem.

http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1533642608
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1533642608
https://zpravy.idnes.cz/


Kronika města Moravská Třebová v roce 2018 

71 

Srpen 2018 

 
 

Události ve městě 
 

Moravská Třebová a rok 1918 

Před 100 lety v roce 1918 došlo ke dvěma důležitým událostem pro naši zemi. Skončila první 
světová válka a vzniklo samostatné Československo. Obě události si  Moravská Třebová  
důstojným způsobem připomenula. Na Rybním náměstí byl odhalen pomník padlým 
občanům města v první světové válce. Vojáci v dobových uniformách zde bez ohledu na 
příslušnost k jedné či druhé válčící straně vzdali  hold 259 občanům Moravské Třebové, kteří 
se z války nevrátili. A my občané roku 2018 jsme s notnou dávkou piety přihlíželi. 

Nový pomník válečným obětem byl v Moravské Třebové odhalen v 25. srpna 2018 na Rybním 
náměstí. 

te  
foto: archiv města 

 

 

Z Deníku Svitavska cituji: 

Do města přijeli vojáci speciálním vlakem z Mladějova na Moravě a společně s obyvateli 
Třebové se vydali průvodem z nádraží na Rybní náměstí. Pietní akt se podobal akci v roce 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/v-moravske-trebove-odhalili-pomnik-obetem-1-svetove-valky.html?photo=1&back=483668980-1749-39
https://svitavsky.denik.cz/galerie/v-moravske-trebove-odhalili-pomnik-obetem-1-svetove-valky.html?photo=1&back=483668980-1749-39
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1932, kdy si lidé připomínali oběti války a odhalili pomník. „Po mnohaletých přípravách byl na 
Rybním náměstí 12. června 1932 odhalený pomník ze šedé slezské žuly s koulí a bronzovou 
plastikou orlice na vrcholu a s nápisem Vlast svým mrtvým hrdinům. Z obou stran bylo dvanáct 
desek s 259 jmény padlých,“ uvedl historik a vedoucí muzea Robert Jordán. Tehdy se odhalení 
zúčastnily tři tisíce lidí, v sobotu jich přišlo na pietu několik stovek. 

Po druhé světové válce byl ale pomník jako symbol němectví odstraněn. „V souvislosti se stým 
výročím vzniku Československa a konce první světové války jsme chtěli pomník obnovit. 
Nevznikla ale stejná replika. Jedná se o moderní ztvárnění odpovídající současné době. Ani 
umístění není stejné, ten původní stál na protější straně za silnicí pod cestou k zámku,“ dodal 
Robert Jordán. Autorem návrhu nového pomníku obětem války je František Žáček. Na 
pískovcových blocích jsou vytesané letopočty 1914 a 1918 a srdce. „Pomník je důstojnou 
odpovědí na válku. Červené tečky padlých jsou výstrahou i výzvou, abychom zabránili, aby se 
někdy taková válka opakovala,“ řekl při odhalení pomníku senátor Radko Martínek. 

Dodávám, že se nás na Rybním náměstí sešlo hodně, akce se vydařila, vedle „vojáků“ v 
historických uniformách byly k vidění i dámy v dobovém oblečení s kočárky… zajímavý průvod 
se po proslovech vydal směrem k náměstí. Proslovy nebyly dlouhé, jen hejtman ve výrazně 
neformálním oblečení, kterým se lišil od dalších VIP účastníků, svým vzhledem i projevem 
překvapil… ale to jistě nenarušilo zajímavou akci na konci léta. 

 

Výstavba dopravního terminálu pokračovala montáží cyklověže 

Stavební práce (M-Silnice, a.s.) probíhaly dle harmonogramu. Postupně došlo k demolici 
původních objektů, výstavbě vodovodní přípojky, dešťové kanalizace, retenční nádrže pro 
dešťové vody a veřejného osvětlení. Rovněž proběhla samotná montáž cyklověže.  V srpnu 
finišovala montáž technologie na úschovu kol. Celkové náklady na výstavbu dopravního 
terminálu činí 26 mil. Kč vč. DPH, z toho 90 % tvoří dotace z Integrovaného regionálního 
operačního programu. (Současně se zahájením provozu byla v říjnu spuštěna také MHD, která 
bude zapojena do systému IREDO pro Pardubický a Královéhradecký kraj.) 
 
Z textu na webu města (místostarosta Ing. Václav Mačát, mluvčí města Mgr. Václav Dokoupil) 
cituji: 
 
Cena za úschovu kola bude stejně jako v případě obdobných cyklověží v ČR nastavena na 5 
Kč za den (názorný příklad: parkuji 5 dní, zaplatím 25 Kč). Výhodu budou mít držitelé InKarty 
Českých drah, kteří mohou uplatnit slevu 5 Kč za první den. Názorný příklad: parkuji s InKartou 
1 den, pokud večer kolo vyzvednu, tak uplatním slevu 5 Kč a mám parkování zdarma. Pokud 
zde však kolo parkuji nepřetržitě 5 dní, uplatním slevu 5 Kč za první den a zaplatím celkem 20 
Kč. Důvodem pro zavedení slevy je podpora dojíždění na vlak na kole ze strany Českých drah. 
 

Lepší spojení se strážníky městské policie 

Městská policie Moravská Třebová od měsíce srpna zprovoznila bezplatnou linku 156 i z 
mobilních telefonů. Až dosud v Moravské Třebové fungovala linka 156 pouze z pevné linky a z 
mobilního telefonu byl hovor přepojen do Svitav. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že to bylo 
dost mrzuté – zdlouhavé. Od srpna 2018 nastala změna, hovor na linku 156 z mobilního 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92410&idc=6090972&ids=5814&idp=89260&url=http%3A%2F%2Fwww.muzeum-sokolov.cz
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telefonu byl přepojen na Městskou policii Moravská Třebová. Po vytočení čísla 156 však musel 
volající z Moravské Třebové na pokyn automatického systému zadat číslo 3. Tento mezikrok je 
nutný kvůli tomu, že v sousedních Svitavách a Litomyšli funguje linka 156 také. Zadáním trojky 
se hovor spojil přímo na služebnu Městské policie Moravská Třebová. 
 

 
Selhaly sirény, pieta 
 
Dne 8. srpna v Moravské Třebové nehoukaly sirény – ač měly, bohužel. V tento den se totiž na 
území České republiky rozezněly sirény, které měly být pietní připomínkou  tří vojáků, kteří 
zahynuli v Afganistánu vinou sebevražedného útočníka. V našem městě, kde obvyklá zkouška 
sirén proběhla 1. srpna běžným způsobem, jsme se k pietě nepřipojili, bylo ticho… Na tuto 
skutečnost negativně reagovali občané i vedení města, proto  zodpovědný vedoucí oboru žádal 
o vysvětlení zástupce firmy, zodpovědné (technicky) za rozhlas v našem městě. 
 
Srpnové vysvětlení bylo trochu nejasné, cituji: „ V současné době na tom naši technici usilovně 
pracují....zatím se nám nepodařila zjistit příčina proč rozhlasy nehoukaly… Bohužel  se nám to 
stalo i asi ve třech jiných obcích...  Hned jak se někam pokročíme tak se ozveme. … Je  možné, 
že z HZS pouštěli jen tzv. elektronické sirény a ne i ty rozhlasové sirény. Ale zatím je to jen 
naše domněnka...“ Čas plynul, sirény jsme pak běžně slýchali, naštěstí v předem stanoveném 
čase, první středu v měsíci, v pravé poledne, s dovětkem „zkouška sirén“. 
 

 

 
Městský úřad srpnu 

Zákaz odběru povrchových vod 

Z webu města cituji text, který jsme si mohli přečíst  8.08.2018 a později: 
 
Městský úřad Moravská Třebová vydal opatření obecné povahy, které zakazuje obecné 
nakládání s povrchovými vodami. Účinnost opatření platí v celých katastrálních územích 
Moravská Třebová a Boršov od 6. srpna do odvolání. 
Opatření obecné povahy zakazuje veškerý odběr povrchových vod bez zvláštního technického 
zařízení ze všech vodních toků a vodních nádrží. Důvodem je skutečnost, že v období měsíců 
květen - červenec 2018 poklesly průtoky ve vodních tocích na celém území České republiky ve 
velké části sledovaných profilů pod úroveň sucha. 

Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad dále upozorňuje, že jiné než obecné 
nakládání s povrchovými vodami (např. odběr prostřednictvím čerpadla, vzdouvání, akumulace, 
využívání jejich energetického potenciálu, převádění apod.) je možné pouze na základě 
platného povolení k nakládání s vodami při dodržení podmínek stanovených v daném 
rozhodnutí. 

Žádáme občany, aby v jakékoliv činnosti s vodou hospodařili šetrným způsobem. Děkujeme.  
Ing. Zdeněk Polák, vodoprávní úřad 
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Kultura 
 
Český rozhlas Pardubice, Město Moravská Třebová a Kulturní služby města nás pozvaly na 
koncert Martina Chodúra, který se konal v pátek 31. srpna od 16 hodin na zámeckém 
nádvoří. Dále účinkovali ZUŠ Moravská Třebová, JK BAND swing a jazz. Pro děti byl připraven 
skákací hrad, akci moderovala známá moderátorka (kdysi “rosnička”, tj. znali jsme ji ze zpráv 
o počasí,  v roce 2018 také známá meteoroložka) Alena Zárybnická. TOP akce, na kterou byl 
vstup zdarma, se vydařila. Návštěvnost nepřekvapila – jsme vděční diváci, byla velmi dobrá, 
M. Chodůr se líbil, představil se jako zpěvák a slušný dobře oblečený mladý muž... 
 
Srpnový zámek vítal zájemce – 04.08. noční prohlídky, 11.08. oživlé prohlídky s detektivním 
příběhem Případ vdovy, pohádka O statečném kovářovi 12.08. na nádvoří, 18.08.  noční 
prohlídky a Světové hity na zámku 26.08., druhý ročník soutěžní přehlídky. 
 
Velmi vítané bývají „koncerty z místních zdrojů“ a tak tomu bylo i 19. srpna na zámku, kdy 
vystoupilo smyčcové trio I. Hřebabetzký, J. Klíč a R. Kelnar. 
 
Muzejní vycházka se uskutečnila 23.08. a to s názvem Napříč stoletími aneb to nejlepší z 
Moravské Třebové. 

 

 
Sport 

 
V srpnu finišovala dlouho odkládaná rekonstrukce povrchu atletického stadionu základní školy 
na ul. Palackého. 
 
Na poradě vedení města 6. srpna byl na programu k projednání i nápis, který byl navržen na 
plochu atletické dráhy u základní školy na ul. Palackého. Zástupci vedení doporučili  nápis 
„máš na to“,  tj. ne původní návrh „nečum a makej“, a to i s přihlédnutím na desítky obyvatel 
bytů v okolních panelových domech…  původní návrh přece jen zněl dost provokativně a mohl 
by oslovit nejen sportovce na atletické dráze… 
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                      foto: archiv města 
 

Sportovní infrastrukturu, městská sportoviště Slovanu – s důrazem na hokejový stadion, 
aquapark, atletický stadion - podrobně popsal sportovní redaktor doktor Fr. Matoušek v 
srpnovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje (příloha kroniky). 
 
Cyklistika byla ve měste i v srpnu 2018 nepřehlédnutelná a to díky tradičním závodům. 04.08. 
se uskutečnil 6. závod seriálu Cykloman (Paperman - plavání, kolo, běh) a 18.08. závod sedmý 
– Powerman (horská kola, terénní běh). 

 

 

Region 

 

Mladějovská bitva 
 
se 25. srpna uskutečnila už po dvacáté. Byl ale  jiný scénář, diváci uviděli i bolševickou revoluci. 
Oblíbenou akci předvedlo během soboty asi 240 vojáků a civilistů v dobových kostýmech. 
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          Na straně Rusů bojovaly tradičně i jednotky kozáků, foto: Michal Klíma, MAFRA 
 

Mělo to vypadat jako na východní frontě v podhůří Karpat za první světové války, proti sobě 
nastoupili Rakušané a Rusové, aby bitevní ukázkou Mladějov-Blosdorf 1915 připomněli hrůzy 
války, uctili památku padlých a ukázali, že válka se dotkla především těch, kteří za ni nemohou. 

„Akce vznikla na počest Brusilovovy ofenzívy z roku 1915, kdy ruská vojska došla téměř až do 
Košic a způsobila největší porážku centrálním mocnostem od vypuknutí války. Každý rok se 
snažíme rekonstrukce bojů modifikovat a přibližovat k aktuálním výročím. Letos v rámci 
jubilejního 20. ročníku připomeneme ukončení první války a oproti minulým letům bude program 
rozšířen až do Moravské Třebové,“ řekl Dan Urbánek, šéf sekce vojenské historie Společnosti 
Renata, která akci spolupořádá společně s Průmyslovým muzeem Mladějov a Moravskou 
Třebovou. 

Mohli jsme vidět  i repliky letadel z první světové války,  obrněná vozidla, dělostřelectvo, 
plamenomety, kulomety, ale i polní hostinec, na 17. hodinu byla připravena dobová veselice s 
hudbou i pivem. Akci završil ohňostroj ve 21 hodin. Po celý den pak byla v provozu i 
úzkorozchodná železnice v Mladějově. (s použitím textu MF Dnes, web) 

Srpen letem světem 

 
Počasí v srpnu 2018: trvala nadměrná vedra, často nad 30 st., a tropické noci, déšť jen občas 
a jen někdy (na zahradě restaurace U Krokouše na Brněnské ulici v sobotu 04.08. kolem 22. 
hodiny silný déšť rozehnal několik účastníků oslavy „7. narozeniny Krokouše“, netrvalo dlouho, 
a trpěliví se dál mohli bavit bez deště). V polovině měsíce pokračovala vedra, tráva ztratila 
barvu, kytky jen tak tak přežívaly, následné ochlazení znamenalo pokles teplot (jen na 
některých místech) až na 25 st. (!).  V Moravské Třebové se prostě jen „dalo v tom vedru 
dýchat“ a přechod studené fronty byl ukončen cca 17.08., o víkendu se vrátily  opět tropy. Zlom 
nastal o víkendu 25. a 26.08, ráno 27.08. bylo jen 8 st. na Polní; 29.08. opět ráno zima (9 st.) 
a ve dne léto (27). Z tisku: na všech stanicích s výjimkou Klementina v noci (27.08.) klesly 
teploty pod deset stupňů Celsia, na některých místech spadly dokonce pod nulu. Rekordy má 
41 ze 146 měřících stanic. Nejnižší teplotu v noci naměřila stanice v jihočeských Volarech, kde 
bylo mínus 8,5 stupně Celsia. 

http://www.mafra.cz/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=154601/148007_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159529/151167_0_
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Opakovaně jsme četli na zpravodajských webech, že „sucho je letos nejhorší – zasáhlo 92 
procent území“. Rozloha Česka, kterou postihlo sucho, dosáhla v srpnových dnech maxima. 
Vysoké teploty v kombinaci s nedostatkem srážek způsobily, že na 63 procentech území byl 
stav sucha extrémní či výjimečný, celkově bylo sucho na 92 procentech území, vyplynulo např. 
ze zprávy vědeckého týmu InterSucho, kterou jsme si mohli přečíst 21. srpna: 

 
 

FOTO: Intersucho s Novinky.cz 

Rozloha ČR je 78 866 kilometrů čtverečních, sucho tedy postihlo přes 72 tisíc kilometrů. 
Zasáhlo úrodu zemědělců, byla vydána výstraha před požáry. I když v daném období  zapršelo, 
bylo to jen v úzkém pásu od Jindřichova Hradce po Trutnov, v ostatních částech republiky byly 
úhrny zanedbatelné či nulové.  Nejvíce se zhoršila situace v povrchové vrstvě 0 až 40 
centimetrů, kde došlo k nárůstu zasaženého území o 30 procent proti předchozímu týdnu.  
Plošně se tak   stav v roce 2018 začal vyrovnávat suchu ze srpna 2015, které bylo v novodobé 
historii nejhorší. Nejhorší stav byl na severu jižní Moravy a Vysočiny, ve východních a severních 
Čechy. (Jako laický pozorovatel jsem však měla pocit, že Moravská Třebová je na tom relativně 
dobře, pravda, porovnávala jsem stav s lokalitou „Brno a okolí“ a tak jsem se právem vždy těšila 
domů, do příjemného prostředí Moravské…). Sucho mělo pochopitelně dopad i na zemědělské 
výnosy. Nižší hlásili v srpnu prakticky všichni zpravodajové z 64 okresů, na většině území byla 
kondice vegetace o deset až 25 procent a místy i o 35 procent horší, než je pro toto období 
obvyklé. Proti předchozímu týdnu došlo k dalšímu výraznému propadu. Nejhorší stav proti 
normálu byl ve středu, na západě, severozápadě a také na východě Čech i v oblasti střední 
a jižní Moravy. Velmi negativní situace byla v zemědělsky intenzivně využívaném Polabí. 
Rezervy půdní vláhy se vyčerpaly. Podobný stav byl také v německém Braniborsku, v Belgii, 
Nizozemsku, Dánsku a částech Polska a Běloruska. 

Výdej kompostérů pokračoval v srpnu v upraveném režimu, a to každou středu od 15:00 do 
17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 - 10:00 hod. 
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Září  2018 

 

Události ve městě 
 

Schyluje se ke konci volebního období. Uplynulé období hodnotil i regionální tisk, proto 
připomínám, co jsme četli v září 2018 (Deník Svitavska): 

„Koho máme na radnici? 
Starosta: 
Miloš Izák (ČSSD) 
Místostarostové: 
Pavel Brettschneider (SNK) Václav Mačát (ČSSD) 
Radní: 
Hana Horská (KSČM), Petr Kelča (ČSSD), Radko Martínek (ČSSD), Miroslav Muselík 
(ČSSD) 
 
Zastupitelé: 
Lenka Bártová (ANO), Roman Cápal (KSČM), Milada Horáková (ČSSD), Pavel Charvát 
(ODS, od 11.5.2018 nahradil Josefa Ošťádala), Josef Jílek (KDU-ČSL), Miroslav Jurenka 
(ANO), Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci), Milan König (ODS), Daniela Maixnerová Blahová 
(Srdcem Třebováci), Miloš Mička (TOP09), Josef Odehnal (KSČM), Zdeněk Ošťádal 
(TOP09), Libor Truhlář (ANO), Petr Vágner (ČSSD) 
 
Výsledky voleb 2014: 
ČSSD (7 mandátů, 29,96 %) 
KSČM (3, 12,01 %) 
ANO (3, 11,97 %) 
ODS (2, 11,88 %) 
Srdcem Třebováci (2, 10,46 %) 
TOP09 (2, 9,96 %) 
SNK (1, 7,0 %) 
KDU-ČSL (1, 6,99 %) 

Priority na nové volební období si radniční koalice stanovila v programovém prohlášení. Ne vše 
se ale za čtyři roky podařilo naplnit. Nejkřiklavějším případem je příslib využití roky chátrající 
budovy bývalé dětské nemocnice. Koalice se v prohlášení zavázala, že prostory připraví pro 
vhodný podnikatelský záměr. Vše nakonec dopadlo jinak. Na podzim loňského roku nechala 
radnice budovu zbourat. Demolici nezabránily ani snahy aktivistů prohlásit stavbu za kulturní 
památku. A nepomohla ani petice, kterou podepsalo přes 350 lidí. Lukrativní pozemek město 
slíbilo bezplatně převést na Pardubický kraj, který zde hodlá vybudovat novou nemocnici 
následné péče. 

V rovině povolebních slibů zůstala i rekonstrukce krytého školního bazénu, který měl po 
dokončení sloužit nejen školní mládeži, ale i veřejnosti. V říjnu loňského roku musela radnice 
bazén kvůli hrozícímu zřícení stropu uzavřít. Původně se náklady na opravu, se kterou město 
počítalo, pohybovaly kolem 15 milionů. Aktuálně však vyšplhaly na dvojnásobek. Na 
rekonstrukci si radnice bere úvěr 31 milionů. „Vše směřujeme k tomu, aby byl bazén co nejdříve 
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k dispozici pro výuku plavání. Veřejnost bude moci bazén využívat mimo výuku a o víkendech,“ 
upřesnil starosta Miloš Izák. Opravy mají začít ještě letos, na přelomu září a října. 

Příliš se městu nedařilo ani v boji s nezaměstnaností, která je dlouhodobě nejvyšší 
v Pardubickém kraji. Přes statistiky, které vyznívají poměrně optimisticky, se nemalá část 
obyvatel ve městě necítí bezpečně. V průzkumu spokojenosti, který si nechala radnice 
zpracovat, lidé negativně hodnotili problematické soužití s místní romskou menšinou, 
kriminalitu a drogovou problematiku. 

Dlouhodobým nedostatkem, na který si obyvatelé stěžují snad v každém místním šetření, je 
absence společenského sálu. Město má k dispozici kinosál v budově muzea, který má kapacitu 
jen kolem 120 míst. Ani v této záležitosti se vládnoucí koalice za čtyři roky nikam neposunula. 

Naopak úspěšná byla moravskotřebovská radnice ve zvyšování bezpečnosti cyklistů i chodců. 
Nedávno byl dokončen první úsek kombinované stezky od průmyslové zóny na východním 
okraji města směrem do centra. „V letošním roce by měla být realizována druhá etapa. 
Rozpočet je zhruba osm milionů korun, dotace již byla schválena,“ uvedl místostarosta Václav 
Mačát. Nový chodník město vybudovalo od vlakového nádraží do Sušic. Po měsících čekání 
se buduje i nový chodník v Udánkách. 

CYKLOSTEZKY 
Cyklostezek za poslední čtyři roky ve městě přibylo. A další se plánují. 
 
SPOLEČENSKÝ SÁL 
Nového sálu se lidé dožadují už řadu let. Uvažovalo se i o adaptaci budovy bývalé dětské 
nemocnice, ta však byla zbourána. 

Před dokončením je výstavba TERMINÁLU  v prostoru před vlakovým nádražím, kde vyrostla 
i nová cyklověž pro více než sto kol. Nejnáročnější probíhající investicí města je 
REKONSTRUKCE PENZIONU pro seniory, která vyjde na 90 milionů. Splněným slibem 
radniční koalice je rovněž zavedení městské HROMADNÉ DOPRAVY.“ 

 

Starosta tradičně přivítal prvňáčky 

Nový školní rok v roce 2018 začal v pondělí 3. září. Do lavic usedlo také 111 žáků prvních tříd. 
Jak je zvykem,  starosta města  jim osobně popřál úspěchy do dalšího studia a předal drobné 
dárky.  Vítání prvňáčků je tradiční událostí, kterou zástupci města navštěvují již několik let. 

„Je to pro mě milá povinnost, na kterou se každý rok těším. Na ZŠ Palackého jsme viděli 71 
žáků, na ZŠ Kostelní náměstí 24 žáků a na ZŠ Křižovatka 16 žáků. Zde jsme navštívili i 7 žáků 
v přípravné třídě, kde se děti připravují na budoucí studium. S radostí zde mohu pozorovat, jak 
se školy neustále mění k lepšímu“, uvedl starosta Miloš Izák. 

Starostu města v roce 2018 při návštěvě škol doprovázel také Miroslav Muselík, radní a 
dlouholetý zastupitel, který byl zvolen jako nejoblíbenější učitel ve městě v anketě 
Moravskotřebovský Ámos 2018. 

Moravská Třebová se přidala k celosvětovému úklidovému dni, tj. k akci Ukliďme svět, 
ukliďme Česko. Tato dobrovolnická úklidová akce proběhla na území celé České republiky a 
jejím cílem bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Proto organizátoři rozhodli 
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udělat něco i pro naše město, vybrán byl Křížový vrch, který si jistě zasloužil po letních měsících 
úklid. Zájemci se mohli přihlásit kliknutím na zveřejněný odkaz, zaregistrovat se a přijít 15.9. v 
9:00 ke Smuteční síni na Křížovém vrchu.   

               
 
 
Městský úřad v září 

V zářijovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje jsme si přečetli, že autorizovaný architekt 
Tomáš Slavík bude nově v Moravské Třebové dohlížet, aby připravované projektové záměry  
splňovaly architektonické a estetické požadavky. Konzultovat s ním budou úředníci města a 
dotazy zodpoví podle potřeby i občanům. Realizován tak byl dlouhodobý záměr města. 

 

Z jednání zastupitelstva města 3. září 2018 

Byl schválen strategický plán města, po diskusi se zastupitelé shodli (alespoň většina) na 
nutnosti navýšit cenu za rekonstrukci školního bazénu. Bylo rozhodnuto o záměru veřejné 
sbírky na obnovu sochy plačící Anny. 
 
Zastupitelstvo dále  schválilo obecně závaznou vyhlášku města, kterou byla stanovena 
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Novou vyhláškou byla nahrazena předchozí 
z roku 2008. Podstatou nebyly revoluční změny, ale logické změny v návaznosti na rozvoj 
města. Podobně jako dosud zůstalo povinností zodpovědné osoby mít psa na vodítku v centru 
města, v části sídliště Západní a v nově areálu Knížecí louky.  Nově bylo stanoveno také několik 
míst, kde se vstup se psy zakazuje -  jedná se o hřiště a sportoviště,  travnaté plochy v areálu 
zámku a část Rekreačního areálu Knížecí louka, konkrétně hřiště a pikniková louka. Vyhláška 
tak pokud jde o  Knížecí louku formalizovala pokyny a zákazové tabulky,  které dosud byly 
uvedeny na informačních tabulích v  areálu. Obecně platí, že porušení vyhlášky může 
znamenat sankci – tedy pokutu. Vyhláška nabyla účinnosti od 1. října 2018 a ještě před tímto 
datem byla včetně příloh k dispozici na webových stránkách města. 
Nově uvedená povinnost označit psa evidenční známkou byla vložena ve prospěch psa i 
majitele – ztracený pes se snadněji vrátí domů. Jako dřív platilo, že není v právních možnostech 
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města cestou vyhlášky regulovat problematiku psů ve městě v celé její komplexnosti. Celou 
řadu záležitostí řešily příslušné zákony - například povinnost vlastníka podle zákona na 
ochranu zvířat proti týrání psa zabezpečit proti úniku, povinnosti vyplývající z pravidel silničního 
provozu zabránit volnému pobíhání na komunikacích, povinnosti chovatele vyplývající z 
veterinárních předpisů nebo povinnosti vztahující se na některé zvláštní druhy území (např. 
zákaz volného pobíhání psů v honitbě podle zákona o myslivosti). 
 

 
Kultura 
 
V září si přišli na své milovníci divadla. Už 2. září jsme mohli vidět divadelní představení Tři v 
háji na nádvoří zámku. Humorná hra o krizi středního věku podle M. Viewegha, Haliny 
Pawlowské a Ivy Hercíkové pobavila. V muzeu jsme se pak mohli  zasmát 20. září komedii o 
milovníku žen – Smím  prosit? Divadlo Scéna Zlín  25. září uvedlo známou pohádku pro děti 
Dášeňka čili život štěněte. 
 
 
 
Mejdánek, 
 
hudební (a taky předvolební) akce spolku SHLUK se uskutečnil v sobotu 22.09. v areálu Ing. 
Pavlíka a spol. Hudba zaujala, návštěvnost byla výborná a o hosty bylo dobře postaráno i pokud 
jde o občerstvení. Ocenili jsme velký kus práce, který předcházel možnosti  realizovat velkou 
kulturní akci v bývalém zemědělském areálu. Byly nutné úpravy jízdárny a příprava si vyžádala 
70 (!) brigád.  Vydařený koncert si ale přece jen vysloužil i kritiku, místo nebylo dosti odlehlé a 
tak se ozvaly hlasy, které kritizovaly nadměrný hluk. 
Významnými organizátory bylo vítězné uskupení v nadcházejících komunálních volbách, v čele 
s Ing. T. Kolkopem, stávajícím zastupitelem a budoucím starostou města a Ing. D. Maixnerovou, 
zastupitelkou a budoucí neuvolněnou místostarostkou. 
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Nechyběly tradiční Kejkle a Kratochvíle poslední prázdninový víkend, tedy v sobotu 1. září, 
v roce 2018 na náměstí T. G. Masaryka. Program byl situován na odpolední hodiny, nechyběl 
od 14:30 klaun, poté průvod, hudba, v závěru ohňostroj. Ale vtíral se pocit, že bychom my diváci 
přivítali změnu nebo oživení tradiční akce... 
 
Dny evropského dědictví a vernisáž výstavy - ve dnech 8. a 9. září byly pro veřejnost 
otevřeny v rámci celorepublikové akce Dny evropského dědictví běžně nepřístupné památky. 
V Moravské Třebové bylo možné navštívit farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, latinskou 
školu a baštu městského opevnění na Farní ulici. Akci předcházela páteční vernisáž 
historických fotografií s názvem Moravská Třebová – jak ji neznáme ve stoleté historii města 
v České republice, která se uskutečnila v pátek 7. září v 15:30 hodin v kapli sv. Petra ve 
františkánském klášteře. Výstava byla obrazem české historie našeho města ve 100 leté 
existenci České republiky prostřednictvím sady profesionálních i amatérských snímků 
mapujících peripetie osudu města v průběhu sta let české státnosti. Byla otevřena do 16. září 
denně od 14:00 do 17:00 hodin. 

V pátek 14. září od 17:00 hodin byla zahájena vernisáž výstavy novoročenek ze sbírek členů 
Spolku sběratelů a přátel exlibris. Výstava byla instalována ve výstavní síni Městského muzea 
v Moravské Třebové do 12. října. 

Také v roce 2018 se konaly tradiční Dny česko-německé kultury, příležitost pro setkání a 
kulturní akce. V souvislosti s těmito dny přivítal starosta Miloš Izák vzácné hosty z Göppingenu, 
Krajanského spolku Hřebečsko a partnerského města Staufenberg, v jehož čele dorazil 
starosta Peter Gefeller. Slavnostní zahájení akce se uskutečnilo v sobotu 15. září v muzeu a 
akce byla ukončena hodnocením v úterý 18. září. 
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Spolek přátel kulturního domu v Boršově pozval zájemce na Pohádkový les s Lesy ČR v 
Boršově 8. září a na Vinobraní, aneb posezení s cimbálovou muzikou  Aleše Smutného v 
kulturním domě 22. září. 

Září letem světem 

 
Počasí  na přelomu srpna a září přineslo ochlazení, pršelo 3. září.  Poměrně teplo – už ne 
vedro, ale stále 20  až 26 st. - bylo ve dnech ve dnech 4. a 5. září.  Zlom podle předpovědi 
nastal 14.08., bylo zataženo, déšť, teploty stále mírně nad 20 st. Od 21.09. se vrátily tropické 
teploty do České republiky a v Moravské Třebové bylo také velmi teplo (nad 25), až do 
ochlazení v sobotu 22.09. První ranní mráz byl překvapivě už 26.09. – a bylo po jiřinách na 
zahrádkách, zmrzly… 

Doplňuji citaci ze zpráv hydrometeorologického ústavu: „Letošní léto bylo na našem území 
s průměrnou teplotou 19,3 stupně Celsia nejteplejší od začátku sledování z roku 1961. Byl tak 
vyrovnán dosavadní rekord z roku 2003. Průměrná teplota v období od 1. června do 31. srpna, 
kdy trvá meteorologické léto, dosáhla 19,3 stupně, ta byla o 2,3 stupně vyšší než dlouhodobý 
průměr z let 1981 až 2010. Letošní první tropický den byl na několika místech na východě 
republiky zaznamenán již 3. května. Na více než čtyřiceti stanicích ČHMÚ bylo letos 
zaznamenáno 30 tropických dní a více, ...nejvyšší počet tropických dní hlásila letos stanice 
Doksany na Litoměřicku (48 dní), Brno Žabovřesky (42 dní) a Strážnice (41 dní). Více (49) jich 
zaznamenali pouze v roce 2003 v Dobřichovicích u Prahy. Pro většinu stanic však zůstává 
rokem s nejvyšším počtem tropických dní rok 2015.“ Meteorologové připomněli, že teplotně 
silně nadnormální a srážkově silně podnormální byl i letošní srpen. Průměrný měsíční úhrn 
srážek 36 milimetrů představoval 45 procent normálu z let 1981 - 2010. Jediné významnější 
období srážek zaznamenali meteorologové mezi 23. a 25. srpnem, kdy v průměru napršelo 
přes 11 milimetrů.“ 
 
Ve dnech od 3. do 14. září 2018 se uskutečnilo na území České republiky společné letecké 
cvičení AMPLE STRIKE  2018 za účasti členských a partnerských států NATO. S přihlédnutím 
na možnou hlukovou zátěž se největší letové úsilí se uskutečnilo v uvedených dnech v čase od 
09:00 do 23:00 hodin, lety v nočních hodinách byly omezeny na minimum.   
 

26.09. se konala tisková konference. I když byla v souladu se zadáním vedení města 
omezena frekvence tiskových konferencí, v září se konala s důrazem na dopravní terminál. 
 
V září opakovaně pochodovali žáci vojenské školy po in line stezkách na Knížecí louce. Je 
to prostor, který pro nácvik vyhovuje – a naši žáci se chystali pochodovat na přehlídce v Praze 
28.10. 
 
A na Knížecí louce se konaly i jiné akce, například zábavné odpoledne 15. září, tak, jak 
upřesňuje níže vložené pozvání: 
 

 

https://tema.novinky.cz/atmosfericke-srazky
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Vážná dopravní nehoda se stala 04.09.2019 na silnici pod Hřebečským tunelem, kde došlo 
ke střetu několika vozidel, přesněji šlo o čelní střet dodávky a osobního automobilu a to i s 
vážným zraněním dvou osob. Padesátiletá řidička osobního vozu údajně nezvládla řízení na 
kluzké vozovce. Vyjela do protisměru, kde se čelně střetla s dodávkou, která skončila v příkopě.  
Ve voze společně se ženou cestovaly dvě děti. Hlavní tah byl dočasně uzavřený a objízdná 
trasa vedla přes Boršov. 
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Říjen 2018 

 
Události ve městě 

Volby do zastupitelstev obcí a do senátu ve dnech 05.10. - 06.10.2018 

Výsledky komunálních voleb voleb v Moravské Třebové, zvolen byl obvyklý počet 
zastupitelů - 21 

 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 
zvolení číslo název 

poř. 
číslo 

příjmení, jméno, 
tituly 

věk abs. v % 

1 Srdcem Třebováci 2 
Kolkop Tomáš 
Ing. 

39 NK BEZPP 966 6,61 1 

1 Srdcem Třebováci 1 
Maixnerová 
Daniela Ing. 

33 NK BEZPP 921 6,30 2 

1 Srdcem Třebováci 5 König Milan Ing. 60 NK BEZPP 885 6,05 3 

1 Srdcem Třebováci 9 
Blaha Milan 
RNDr. 

63 NK BEZPP 775 5,30 4 

1 Srdcem Třebováci 3 Frajvald Petr 40 NK BEZPP 754 5,16 5 

2 
SNK S NÁMI 
KRÁSNÁ MOR. 
TŘEBOVÁ 

1 
Brettschneider 
Pavel Ing. 

58 STAN BEZPP 313 7,87 1 

3 
Česká pirátská 
strana 

2 
Sedlák Martin 
Ing. 

40 Piráti BEZPP 308 7,00 1 

4 
Občanská 
demokratická strana 

1 
Charvát Pavel 
Ing. 

54 ODS ODS 619 7,54 1 

4 
Občanská 
demokratická strana 

4 
König Leopold 
Mgr. 

54 ODS BEZPP 530 6,45 2 

5 
KDU-ČSL & 
Svobodní 

1 Jílek Josef Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL 400 8,79 1 

6 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 

1 
Horská Hana 
PaedDr. 

55 KSČM KSČM 470 6,98 1 

6 
Komunistická 
str.Čech a Moravy 

3 
Cápal Roman 
Mgr. 

47 KSČM BEZPP 449 6,66 2 

7 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

1 
Muselík Miroslav 
Mgr. 

56 ČSSD ČSSD 707 6,34 1 

7 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

2 Izák Miloš JUDr. 66 ČSSD ČSSD 657 5,89 2 

7 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

21 
Martínek Radko 
Mgr. 

62 ČSSD ČSSD 635 5,69 3 

7 
Česká str.sociálně 
demokrat. 

8 Hanák Petr 39 ČSSD ČSSD 622 5,58 4 

8 
Změna pro 
Třebovou 

1 Mička Miloš Ing. 61 TOP 09 TOP 09 567 8,40 1 

8 
Změna pro 
Třebovou 

2 
Ošťádal Zdeněk 
Ing. 

60 NK BEZPP 549 8,13 2 

10 ANO 2011 1 Jurenka Miroslav 51 ANO ANO 550 5,95 1 

10 ANO 2011 4 
Kantůrková Ivana 
Mgr. 

56 ANO ANO 530 5,73 2 

10 ANO 2011 3 Truhlář Libor 41 ANO ANO 518 5,60 3 
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Do senátu za obvod Svitavy zamířil na šest let Michal Kortyš (ODS), současný krajský radní a 
bývalý starosta Litomyšle. Vyhrál s 62,76 procenty hlasů před svým sokem Pavlem Havířem ze 
Svitav, kterému dali voliči 37,23 procent hlasů. 

K volbám se dostavilo a volilo 53 % voličů Svitavska, v Moravské Třebové to bylo 44,81 % 
voličů. 

Z facebooku vítězného volebního uskupení, Srdcem Třebováci, 22.10.2018: 
 

„Dovolujeme si oficiálně oznámit, že došlo k dohodě o koalici, kterou tvoří Srdcem Třebováci, 
ODS, Změna pro Třebovou, KDU-ČSL a SVOBODNÍ, Česká pirátská strana. 11 zvolených 
zastupitelů se shodlo na programových průnicích i na směru, kterým město dále vést.“ 
 

Na ustavujícím zastupitelstvu poté bylo následně odsouhlaseno obsazení rady města v této 
podobě: starosta Ing. Tomáš Kolkop, uvolněný místostarosta Ing. Miloš Mička, neuvolněná 
místostarostka Ing. Daniela Maixnerová, dále Ing. Pavel Charvát, Ing. Josef Jílek,  Mgr. Leopold 
König, Ing. Martin Sedlák. 
 

Senátní volby v tisku, 13. října 2018 

„Český statistický úřad dnes ukončil zpracování výsledků voleb do Senátu Parlamentu ČR. Po 
druhém kole volby jsou známa jména všech 27 nových senátorů. Pracovníci ČSÚ 
nezaznamenali během voleb žádné komplikace, které by ovlivnily zpracování výsledků voleb. 

Ve druhém kole letošních senátních voleb přišli voliči do volebních místností v celkem 25 
senátních obvodech. Ve volebních obvodech Praha 4 a Vsetín druhé kolo neproběhlo, neboť 
zde voliči vybrali své zástupce v Senátu již v prvním kole. 

Volební účast dosáhla ve druhém kole senátních voleb 16,49 %, v prvním kole voleb přišlo 
k senátním volbám 42,26 % voličů. Před dvěma lety přitom zájem o senátní volby projevilo 
v prvním kole 33,54 % voličů, v kole druhém pak 15,38 %. Nejmenší počet hlasů potřebných 
k zisku senátorského mandátu byl 4906 v obvodu Ostrava-město. 

„Nejtěsnějším rozdílem hlasů skončily senátní volby v obvodě Domažlice, kde rozdíl mezi 
vítězem a poraženým činil 930 hlasů. Nejmenší rozdíl mezi postupujícími kandidáty v prvním 
kole senátních voleb byl ve stejném obvodě a činil pouhých šest hlasů,“ uvádí Eva Krumpová, 
místopředsedkyně Českého statistického úřadu. 

Průměrný věk nově zvolených senátorů a senátorek je 54,37 let. Nejstaršímu je 71 let, 
nejmladšímu 40 let. Do senátorských lavic voliči vyslali 25 mužů a 2 ženy. 

V senátních volbách usilovalo o hlasy voličů celkem 236 kandidátů. Přes 82 % kandidátů byli 
muži, téměř 18 % pak ženy. Průměrný věk uchazečů o Senát byl 56 let. Nejmladších kandidátů, 
tedy čtyřicetiletých, bylo 5, nejstaršímu kandidátovi bylo 79 let. Nejstarší kandidátce ve druhém 
kole voleb bylo 73 let, do druhého kola senátních voleb postoupil jeden čtyřicetiletý kandidát. 
Voliči ve druhém kole vybírali celkem ze 40 mužů a 10 žen. 
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Nejvyšší volební účast byla zaznamenána v obci Čilá na Rokycansku, kde k volbám přišlo 
76,47 % voličů. Nejmenší zájem projevili voliči v obci Mnichov ve volebním obvodu Sokolov, 
kde se volební účast zastavila na 3,35 %. Poslední okrsek byl zpracován v sobotu v 17:08. 

„Český statistický úřad nezaznamenal po oba volební víkendy problémy, které by jakkoliv 
ovlivnily průběh zpracování volebních výsledků. Zaměstnanci ČSÚ i členové okrskových 
volebních komisí si zaslouží poděkování za to, že tyto dva skutečně náročné víkendy velmi 
dobře zvládli,“ dodává Eva Krumpová. 

Poděkování se dostalo i úředníkům městského úřadu slovy tajemníka, který uvedl v měsíci říjnu 
na intranetu: „Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych touto cestou poděkoval Vám 
všem, kteří jste se přímo či nepřímo podíleli na přípravě a vlastním průběhu voleb do 
zastupitelstev obcí a senátu. Především díky Vaší kvalitní práci vše proběhlo řádně a bez 
problémů.“ 
 

Oslavy 100 let od vzniku republiky 

nechyběly ani  v Moravské Třebové. Do Moravské Třebové přijel i Masaryk. 

V parku za městským muzeem byla v neděli 28. října v 14:00 hodin slavnostně zasazena lípa 
svobody. O slavnostní ceremoniál se osobně postaral starosta města a Tomáš Garrigue 
Masaryk – jeho úlohy se ujal tajemník městského úřadu Ing. Stanislav Zemánek. Úspěšně také 
jako Masaryk pohovořil v muzeu. Jeho řeč se publiku líbila, jistě i proto, že mluvil nejen dobře, 
ale i krátce. 
 
Slavnostní delegace dorazila k muzeu od moravskotřebovské radnice dobovým vozidlem 
Laurin – Klement ŠKODA 110. Počasí bylo říjnové, nechyběl déšť. Hudební doprovod úspěšně 
zajistil český violoncellista a koncertní mistr Josef Klíč. Od 14:30 hodin pokračoval program 
vernisáží výstavy ve dvoraně muzea a od 15:30 hodin pokračovala hudební produkce, 
doplněná ukázkou swingového tance. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění, ochutnávka 
punče a zákusků podle pravých prvorepublikových receptů. 
 
Hosté bohužel nevyslyšeli (až na malé výjimky) výzvu přijít v dobovém oblečení. 
 
 
Foto: archiv města, sázení lípy za muzeem (Ing. S. Zemánek, v pozadí vpravo JUDr. M. Izák) 
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Dopravní terminál a městská hromadná doprava   

V pondělí 1. října 2018 od 14:00 hodin proběhlo slavnostní otevření nového dopravního 
terminálu. Naučili jsme se, že terminál v podstatě znamená „autobusová doprava, železnice 
případně (jako v Moravské Třebové) jízdní kola na jednom místě“.  Rozjela se městská 
hromadná doprava (MHD), první uživatelé první den vyzkoušeli autobus MHD zdarma. Ihned 
po skončení slavnostního ceremoniálu proběhla názorná ukázka úschovy kol v cyklověži. 
 

Základní informace k provozu cyklověže a městské hromadné dopravy jsme si přečetli na 
webu města, cituji: 

„Základní informace k provozu cyklověže: 

 v provozu 24 hodin denně 

 úschova kola 5 Kč za den (Názorný příklad: parkuji 5 dní, zaplatím 25 Kč.) 

 držitelé InKarty ČD mohou uplatnit slevu 5 Kč za první den (Názorný příklad: zaparkuji 
ráno a večer kolo vyzvednu, parkuji zdarma. Pokud parkuji nepřetržitě např. 5 dní, 
uplatním slevu 5 Kč za první den a zaplatím celkem 20 Kč). 

Základní informace k provozu MHD: 

 jízdní řád ke stažení na webových stránkách města v sekci město 

 lístek lze zakoupit přímo v autobusu MHD, nebo v kterémkoliv autobusu regionálních 
dopravců, zapojených do tarifního systému IREDO (např. lístek Svitavy - Moravská 
Třebová, Mánesova) 

 jednotná sazba dospělí 10 Kč 

 studenti a senioři sleva 75 % (nutno prokázat věk, nebo studium) 
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 součást tarifního systému IREDO    

Cestující MHD v Moravské Třebové bude vozit bezbariérový minibus značky Mercedes Benz 
každý všední den od 04:40 hod. do 21:11 hod.“ 

Dopravní terminál znamenal jednoznačně výraznou změnu v prostoru u vlakového nádraží, kde 
jsme byli zvyklí na „prostor nikoho“ a chátrající stavby snad bývalých uhelných skladů. Změnu 
– zkvalitnění prostoru jsme vítali, jen cyklověž se mnohým zdála příliš velkorysá a její plné 
využití chtělo čas. 

              

Foto: archiv města, cyklověž 01.10.2018 (zprava Martínek, Mačát, Brettschneider, Izák...) 

 
Hromadná doprava v Moravské Třebové dlouhodobě chyběla a proto byla vítána, byť trasování 
bylo předmětem mnoha rozhovorů i kritiky. Trasy schválila rada města a do její kompetence 
spadaly i změny trasy. Od počátku bylo plánováno vyhodnocení provozu na konci listopadu s 
tím, že  budou provedeny úpravy, které se projeví v nových jízdních řádech od prosince.  Využití 
autobusu MHD bylo od počátku sledováno. Po zahájení bylo dle statistik zaslaných dopravcem 
v období od 02.10.2018 do 16.10.2018 včetně, tedy za 11 pracovních dnů, přepraveno celkem 
1 327 pasažérů. Do středy 24.10. počet přepravených osob v součtu překročil 2 000 osob. 
Počet pasažérů postupně narůstal, koncem října dosáhl cca 150 osob denně. 
 
Nicméně spokojení zpravidla mlčí, kritika (autobusu MHD se brzo začalo říkat Bludný 
Holanďan), která patří k životu města a hodnocení projektů, je vždy dostupná. V Moravské 
Třebové v říjnu 2018 například také na webu města, v části dotazů a odpovědí, ze kterých cituji: 
 
„Dobrý den, 
v posledních dnech mě zaujal optimistický a oslavný článek na "překvapivý a nečekaný zájem 
o městskou dopravu“. Pohybuji se v prostoru našeho města čile většinu dne a pozoruji 
městský autobus povětšinou prázdný, občas obsazený 1 max. 2 cestujícími. A tak by mne 
zajímalo kde se vzala ta optimistická čísla? 
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Kromě toho si myslím, že v desetitisícovém městě (se stále klesajícím počtem obyvatel) je 
městská doprava poněkud nákladný luxus. 
Děkuji za odpověď. 
 
Odpověděl: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města 

 
Dobrý den, 
děkujeme za Váš dotaz. O zřízení městské hromadné dopravy rozhodlo zastupitelstvo města, 
detail trasy a takt linky schválila rada města. Aktualita na webu města reagovala na získaná 
data z provozu městské hromadné dopravy a vyzněla pozitivně, neboť počet cestujících 
během prvních dnů provozu překročil předpokládaná čísla u této nově zaváděné služby. 
Odkud se berou tato čísla? Je to prosté, rada města schválila zapojení naší MHD do systému 
IREDO, provozovaný společností OREDO, která organizuje dopravu v Pardubickém a 
Královehradeckém kraji. Dopravce má v autobuse elektronické zařízení, které eviduje 
každého cestujícího a tato data jsou v systému IREDO shromažďována a následně zasílána 
na radnici. Radnice tak má díky tomuto systému k dispozici jasná a přesná čísla o počtech 
cestujících, kteří MHD ve městě využívají. Jsme rádi, že provoz MHD sledujete, pokud byste 
se ji rozhodl aktivně využít, upozorňujeme na aktuální výlukový jízdní řád, který bude kvůli 
úpravám na železniční trati Česká Třebová - Dzbel platit až do 23.11.2018. Tento výlukový 
jízdní řád je vyvěšen na webu města a současně je vylepen na zastávkách MHD. Ceník 
jízdného: děti do 6 let: zdarma, studenti do 26 let: 2 Kč, senioři nad 65 let: 2 Kč, ostatní: 10 
Kč.“ 
 

Za několik dní provozu cyklověže, a je na místě zmínit, že v prvních týdnech až měsících bylo 
její využití ze strany cyklistů minimální, nastaly problémy. Na webu a facebooku města jsme 
četli Prohlášení Města Moravská Třebová: 
 
„Omlouváme se uživatelům cyklověže za dočasné komplikace spojené s úhradou poplatku za 
uložení kola. Dodavatel intenzivně pracuje na vyřešení problému s blokací mincovníku, který 
zatím nenastal na žádné z jedenácti jím realizovaných cyklověží. Proto až do odstranění 
závady bude parkování a úschova kol v cyklověži pro uživatele zdarma, náklady ponese 
dodavatel. Děkujeme za pochopení." 
 

Vzpomínka na Františka Matouška 

Vkládám několik slov jako vzpomínku na doktora Františka Matouška, učitele, básníka, 
sportovce a redaktora, kronikáře (několik let před úmrtím se na základě zmocnění rady města 
věnoval pečlivému sepisování chybějících historických kronik města), nositele ocenění Cena 
města, tak, jak zazněly na webu města Moravská Třebová: 

http://www.moravskatrebova.cz/redakce/pop.php?subakce=faq&lanG=cs&akce=userdetajl&uid=50381
http://www.moravskatrebova.cz/redakce/pop.php?subakce=faq&lanG=cs&akce=userdetajl&uid=50381
http://www.moravskatrebova.cz/redakce/pop.php?subakce=faq&lanG=cs&akce=userdetajl&uid=50381
http://www.moravskatrebova.cz/redakce/pop.php?subakce=faq&lanG=cs&akce=userdetajl&uid=50381
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Včera 11.10. nás navždy opustil PhDr. František Matoušek. Spontánní a pracovitý člověk, 
kterému nechyběla nadsázka a osobitý humor. „Často s oblibou říkám, že je lepší se 
opotřebovat, než zrezivět,“ uváděl nejraději sportovní nadšenec. Čest jeho památce. 
František Matoušek dlouhodobě vykonával záslužnou činnost v oblasti propagace města. Od 
doby vzniku univerzity třetího věku byl každoročním lektorem v oblasti historie a literatury. 
V letech 1995-2011 se podílel na vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů. Mnoho 
let aktivně organizoval výstavu s názvem Moravská Třebová, jak ji neznáme. Byl dlouholetým 
vystavovatelem fotografií, jimiž dokumentoval změnu tváře města v průběhu času. Úspěšně se 
ujal také nelehkého úkolu doplnění kroniky města Moravská Třebová za období 1971-1976 a 
1987-1989. Své historické znalosti uplatňoval také v Komisi památkové péče. 
V Moravskotřebovském zpravodaji zajišťoval každý měsíc celou sportovní část vydání. Za svoji 
záslužnou činnost letos z rukou starosty obdržel Cenu města za rok 2017. (Použit text Václava 
Dokoupila, mluvčího města) 
 
 
Soudní spor o nemovitý majetek města, 

areál bývalého kláštera, dnes areál Sociálních služeb města Moravská Třebová (domov 
důchodců na ul. Svitavské), který s městem vedla Kongregace sester Neposkvrněného početí 
Panny Marie, se koncem roku 2018 chýlil ke konci. Město uspělo u svitavského okresního 
soudu na podzim 2017. Kongregace se však proti nepravomocnému rozsudku odvolala a spor 
řešil Krajský soud v Hradci Králové. Ten doporučil jednání o dohodě a stanovil termín, do kdy 
je třeba jednání ukončit. V říjnu se proto sešli představitelé vedení města s  generální 
představenou kongregace Vojtěchou Zikešovou, aby za účasti právních zástupců obou stran 
společně projednali možnost uzavření mimosoudní dohody. 
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Foto: archiv řádu (historický pohled na část kláštera a kapli v areálu) 

V letitém soudním sporu, ve kterém kongregace žádala vrácení nemovitého majetku církvi, byl 
ve hře (podle redaktorů Deníku Svitavska, tento odhad ale nikdo nerozporoval)  majetek až za 
350 milionů korun. Město by utrpělo mimořádně velkou škodu, pokud by bylo ve sporu 
neúspěšné. A důležitou roli by jistě hrála i cca padesátimilionová dotace, která umožnila 
rekonstrukci objektů sociálních služeb. 

Už v době rekonstrukce mne zaujal pro mne nový pojem, „rekonstrukce snětím do základů“, 
který se k rekonstrukci vázal. Ano, znamenalo to, že budovy podél ulice Svitavské byly úplně 
nově vystavěny (poté, co viditelné části starých budov byly zbourány). Tedy zda či do jaké míry 
byly ponechány základy, to jsme jako kolemjdoucí posoudit nemohli, že vyrostly nové budovy 
bylo očividné.   

Nesporné v roce 2018 bylo, že spor je velmi složitý a jeho výsledek nejistý, pro město rizikový. 
(Následně se skutečně podařilo uzavřít dohodu o narovnání a sporný majetek zůstal městu, 
strany se dohodly na finanční kompenzaci a věcném břemenu na užívání kaple, s tím, že se 
kongregace bude starat i o údržbu kaple – ta zůstala, stejně jako celý areál kláštera, ve 
vlastnictví města, ale sloužit bude pro sakrální účely.) 

Rekonstrukci školního bazénu, 

tj. blížící se termín jejího zahájení, avizovalo v říjnu vedení města slovy Václava Dokoupila, 
mluvčího města: 

„V průběhu října započne dlouho připravovaná rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého. Dle 
harmonogramu dokončí zhotovitel Genext a.s. celý projekt s náklady necelých 28,7 mil. Kč bez 
DPH do konce června 2019. Financování celé akce město zajistí s využitím investičního úvěru 
ve výši 31 mil. Kč. „Finální podobu rekonstrukce se zachováním bazénu o původních 
rozměrech pro školní výuku podpořilo zastupitelstvo města velkou většinou. Projekt počítá 
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s novou střechou, okny, podlahami a zateplením celého objektu. Bazénová technologie bude 
umístěna do přízemí a v prvním nadzemním patře dojde k osazení nového nerezového 
bazénového tělesa. Bazén bude sloužit tak jako doposud především pro školní výuku, bude 
však významně rozšířena možnost přístupu veřejnosti ve večerních hodinách a zejména o 
víkendu,“ uvedl místostarosta Václav Mačát. Původní varianta počítala navíc s vybudováním 
wellness zóny, nového vstupu do budovy a prostoru pro neplavce. Náklady tohoto řešení ve 
výši více než 37 milionů Kč bez DPH však byly pro rozpočet města příliš vysoké a proto je 
zastupitelstvo města neschválilo. Předložena byla i varianta nového bazénu o délce 25 metrů, 
pro kterou však hlasovalo pouze 7 zastupitelů.“ 

 

V říjnu a v listopadu platil výlukový jízdní řád vlaků a MHD 

Od 15. října do 23. listopadu se uskutečnila  z důvodu opravy kolejí nepřetržitá výluka vlakových 
spojů mezi Moravskou Třebovou a Českou Třebovou. Místo vlaků cestující veřejnost používala 
náhradní autobusovou dopravu. Výluka způsobila také změny v jízdním řádu MHD, bylo 
nezbytné mít trpělivost a sledovat aktuální informace.  
 

Busta na zámku v roce 2018 

Na webu města byla v říjnu zveřejněna otázka, kterou jsme si rok po instalaci busty na zámku 
pokládali mnozí, cituji včetně zveřejněné odpovědi: 
 
Dotaz: Dobrý den, je už znám konečný termín doinstalace busty Bohunky vedle chotě Ladislava 
Velena. Bylo uvedeno 7.4.18, blíží se 19.10.18 a žádná zmínka. Je to nedůstojné až trapné,že 
ani po roce vedle sebe nejsou. 
 
Odpověď: Děkuji za Váš zájem o dění ve městě. I já si vzpomínám na překvapení v říjnu r. 
2017, které nás čekalo při odhalení busty na zámku. Viděli jsme totiž hlavy dvě, nejen 
avizovanou bustu Ladislava Velena ze Žerotína, ale i jeho ženy Bohunky. „Ladislav“ nám byl 
představen jako práce ukončená a už rok sleduje nádvoří zámku, „Bohunka“ se jen krátce 
ukázala, busta byla ve stádiu příprav, proto musela být  brzo sňata. Nejde tedy, jak uvádíte, o 
doinstalaci busty. Nemohu odpovědět za autora, zda a případně kdy bude busta Bohunky 
dokončena nebo upřesnit termín instalace. Věřím, že další kroky projedná autor s vedením 
kulturních služeb, případně s novým vedením města, a to nejlépe ještě před přípravou rozpočtu 
na další období. (JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka) 
 
Bohunky jsme se nedočkali ještě dlouho, jasno není ani v době finalizace zápisu kroniky za rok 
2018 tj. v turistické sezóně roku 2019. 
 

Uzavírka tunelu 

Z důvodu prací v tunelové troubě byl od úterý 16. října pro veškerý provoz uzavřen silniční tunel 
Hřebeč a to do čtvrtka 18. října. Uzavírka platila nepřetržitě a byla úplná, mimo vozidel 
integrovaného záchranného systému (IZS). Důvodem uzavírky byly práce v tunelové troubě 
(mytí tunelu, čištění kanalizace, kontrola technologie podle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., 
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zkoušky protipožárních opatření, cvičení IZS Pardubického kraje, úprava protismykových 
vlastností vozovky v tunelu). Objízdná trasa byla vedena jako obvykle „po staré“, tj. po silnici č. 
III/368 26 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu) a byla značena 
přechodným dopravním značením. Silničáři zdůraznili, že nejde o nic výjmečného, pro Hřebeč 
platí stejné intervaly údržby jako pro každý jiný tunel v Česku: jednou na jaře, jednou na podzim. 
Tunel se musí umýt, čistí se kanalizace, kontrolují se technologie, vyměňují poškozené 
komponenty světel a testují se protipožární opatření. V pravidelných intervalech se musí dělat 
i revize trafostanice, obnova nátěrů kovových konstrukcí či frézování odvodňovacích drážek za 
tunelem. Některé údržbové práce se musí dělat každý půl rok, jiné každý rok nebo i méně 
častěji, bez uzavírek by to však nebylo možné. Mylné jsou tedy i dohady, že uzavírky Hřebče 
jsou častější než jinde kvůli zdejšímu nestabilnímu geologickému podloží. (V roce 2006 byl 
tunel kvůli sesuvu půdy po povodni tunel uzavřen a byla zde po jeho opravě doplněna nová 
technologická zařízení). Výhodu mají dvoutubusové tunely například na dálnicích, kde lze svést 
provoz do jednoho tubusu a v druhém pracovat. Hřebečský tunel je však jednotubusový, provoz 
musí být provoz sveden po souběžné staré klikaté státovce. 
V říjnu 2018 se uzavírka o den prodloužila kvůli tematickému cvičení hasičů. Hasiči zde 
nacvičovali zásah při havárii autobusu. 
 
Hřebečský tunel má délku 354 metrů a tři a půl roku ho stavěl Metrostav. Do provozu byl uveden 
v listopadu roku 1997. Jde o jednotubusovou variantu s třemi jízdními pruhy.   

 
 
Městský úřad v říjnu 

 
V říjnu 2018 byl doručen děkovný dopis, ocenění práce úřednice, který cituji: 
 
Dobrý a ještě lepši den, 
Vážený pane tajemníku, 
důvod proč Vam píši již podruhé , a snad Vás to i tentokrát potěší, a věřím že i tentokrát 
přijmete mé vřelé , a z celého srdce upřimné PODĚKOVÁNÍ , a i tentokrát se bude týkat paní 
Bc. Páleníkové.  
Paní Páleníková je tou nejlepší vzpruhou a povzbuzením jaké si jen nemocný a sociálně 
slabý človíček muže představit a přát pod strohým uřednickým pojmem označujícím 
PRACOVNÍKA odboru SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. 
Pro mě osobně ale paní Paleníková není žadný uředník za stolem ..... 
Pro mě znamená možnost jak dále žít a jak se vyrovnávat " se  světem " tam venku…  
Bez ní bych nebyl schopen ani z poloviny fungovat a zařizovat věci tak potřebné pro jiné 
"uředníky" (ty za stolem) /  takové uředniky kteři by pro mě nepřijeli s kolečkovým křeslem 
abych měl fotky na průkazku TP , úředníky kteří by mě nevozili po doktorech abych měl léky 
které potřebuji ,.... 
abych měl brýle a dobře viděl .....aby se mi dostalo potřebného vyšetřeni u lékařů 
specialistu .......etc , etc ..... 
Pane tajemníku, Vy můžete práci paní Paleníkové ocenit tak jak ja nemohu , a pokud můžete 
prosím UDĚLEJTE TO. NEZNÁM NIKOHO JINÉHO KDO BY SI POCHVALU A OCENĚNÍ 
NADŘÍZENÉHO .....ZASLOUŽIL VIC NEŽ PRÁVĚ paní Bc. Páleníková. 
Děkuji 
S přátelským pozdravem  
Radim M. 
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Kultura 

TOP událostí i v kultuře byly v říjnu 2018 oslavy 100 let republiky včetně doprovodného 
kulturního programu, proto jsou tyto kulturní události zmíněny v úvodní části zápisu desátého 
měsíce roku. 

V říjnu nechyběla divadelní představení. Pro děti Čert a Káča 04.10.2018 a Větrná pohádka 
16.10.2018. Dospělí se mohli zasmát při napínavé francouzské krimi komedii Parfém v 
podezření. Jiný charakter mělo představení s názvem Jedna a jedna jsou tři, o láskách 
Antonína Dvořáka – nechyběla byť reprodukovaná, ale krásná hudba mistra. Ochotnické 
divadlo Boskovice uvedlo v Kulturním domě v Boršově  v sobotu 20.10. kus Vražda sexem. 

V sobotu 6. října se od 16 hodin uskutečnil v kostele Nanebevzetí Pany Marie koncert duchovní 
hudby, s důrazem na varhaní hudbu 17. až 19. století. Milovníky hudby jistě potěšil také koncert 
kytarového mága v muzeu ve čtvrtek 11.10. - Lubomír Brabec 65. 

V neděli 28. října se uskutečnil  koncert s názvem Dušičkové vzpomínání, který se konal od 
15:00 do 18:00 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže na Křížovém vrchu. Vystoupil pěvecký sbor 
Fermáta, moravskotřebovské nejen smyčcové těleso Ivana Hřebabetzkého a koncertní mistr 
Josef Klíč. Koncert zde nebyl poprvé a vnímali jsme tak v době na přelomu října a listopadu 
nově vznikající tradici. 

  
Říjen letem světem 
 
Počasí v říjnu znamenalo nejdříve ochlazení, 1. října bylo zataženo, občas déšť, 2. října 
polojasno a ranní mrazy; 03.10. velký vítr. Příjemné babí léto potěšilo ve dnech 6. až 8. října, 
kdy bylo velmi příjemné počasí, ráno bez mrazů a přes den kolem 20 st.  Jen o málo chladněji 
pak bylo o víkendu 13. a 14.10. i v následujících dnech.  Ochladilo se mírně 19.10.; 22.10. ráno 
byla mlha a mráz, dopledne slunečno a příjemně. Pravé sychravé podzimní počasí 
s přeháňkami a mrholením nastalo od 24.10. Čekala nás však ještě teplá noc. Ze zpráv o 
počasí cituji: „Noc na dnešek tj. na 30.10. byla málem první říjnovou tropickou nocí v historii 
měření v České republice. V Mošnově na Novojičínsku naměřili 19,8 stupně Celsia, je to 
nejvyšší noční teplota za říjen.  Za tropickou noc meteorologové označují takovou, kdy 
minimální teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia.“ A v Moravské Třebové bylo závěrem října 
také docela teplo, ráno zamlženo, v 10 hodin jasno s příjemnou podzimní teplotou. 
 
V pátek 05. 10. 2018 se v době od 18.15 do 19.00 hodin uskutečnil tradiční lampionový 
průvod pro rodiny s dětmi pořádaný u příležitosti "Týdne knihoven". Průvod organizuje Městská 
knihovna Ladislava z Boskovic Moravská Třebová a trasa začala u Muzea na Svitavské ulici a 
dále vedla Svitavskou ulicí, Cihlářovou, nám. T. G. Masaryka, ulicí Zámeckou na zámek v 
Moravské Třebové. 

Moravská Třebová se  zapojila do celostátní akce Měsíc věží a rozhleden 2018. Příznivci 
aktivního pohybu a turistiky se mohli zúčastnit pěšího výletu na rozhlednu Pastýřka, kde se 
v neděli 28. října od 14:00 hodin  pokusili o rekord v mávání největším počtem českých vlajek. 
Na rozhledně byl pro děti připraven doprovodný program v podobě her a každý účastník navíc 
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obdržel pamětní list, přívěšek a perníček s letopočtem založení republiky, vyrobený v sociálně 
terapeutických dílnách Ulita v rámci Charity Moravská Třebová. Kdo chtěl, mohl si opékat buřty. 

Strom svobody v Udánkách zasadili v pátek 26.10.2018 
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Listopad 2018 
 
Události ve městě 

V listopadu byl zvolen starosta a nová rada města 

                 
Foto: archiv města 
 

 
Nové vedení města vzešlo z tajné volby ustavujícího jednání zastupitelstva dne 5. listopadu 
2018. Starostou byl zvolen Ing. Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci), uvolněným místostarostou 
Ing. Miloš Mička (Změna pro Třebovou) a neuvolněnou místostarostkou Ing. Daniela 
Maixnerová (Srdcem Třebováci). (Foto výše) 
 
Rada města byla i v roce 2018 stejně jako v uplynulém období sedmičlenná a byla zvolena v 
následujícím složení: 

1) starosta Ing. Tomáš Kolkop (Srdcem Třebováci) 
2) uvolněný místostarosta Ing. Miloš Mička (Změna pro Třebovou) 
3) neuvolněná místostarostka Ing. Daniela Maixnerová (Srdcem Třebováci) 
4) člen rady Ing. Pavel Charvát (ODS) 
5) člen rady Mgr. Leopold König (ODS) 
6) člen rady Ing. Josef Jílek (KDU-ČSL & SVOBODNÍ) 
7) člen rady Ing. Martin Sedlák (Česká pirátská strana) 
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Rada města (zleva Maixnerová, Sedlák, Jílek, ve druhé řadě Kolkop, Mička, Charvát, König), foto archiv města 

Zajímavostí komunálních voleb v roce 2018 bylo, že se volbami na radnici vrátili ti, kteří už z 
minulosti s chodem města resp. úřadu zkušenosti měli. 

Ing. M. Mička  úspěšně vedl čtyři roky město jako starosta, Ing. T. Kolkop působil řadu let jako 
vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje a Ing. D. Maixnerová v minulosti získala 
zkušenosti jako mluvčí města. Po letech zkušeností jinde (nový místostarosta dlouhodobě 
působil jako ředitel střední školy, nový starosta, stavební inženýr, se věnoval podnikání, 
místostarostka s ekonomickým vzděláním pracovala ve firmě svého otce) se rozhodli zúročit 
svoje zkušenosti opět na radnici. 

Rekonstrukce školního bazénu 

Svitavský deník, 3. listopadu: 

„Osm měsíců potrvá právě zahájená rekonstrukce bazénu v Moravské Třebové. Bazén, ve 
kterém se kvůli hrozícímu zřícení stropu už rok neplave, bude po opravě dál sloužit hlavně 
školou povinným dětem. Rekonstrukce za 35 milionů, na které se končící radniční koalice 
s opozicí neshodla a o které se debatovalo několik let, začala krátce po komunálních volbách. 
Z původních 16 milionů narostla cena na dvojnásobek. Slíbené rozšíření o wellnes nebude. 

Dlouho odkládaná rekonstrukce krytého plaveckého bazénu začala. Investice, která se 
původně pohybovala kolem šestnácti, se nakonec vyšplhala až na pětatřicet milionů. 
 
Končící radniční koalice, která rekonstrukci protlačila přes odpor opozice těsnou většinou 
jedenácti hlasů, slibovala návštěvníkům opraveného bazénu nové sociální zázemí, wellness 
s whirpoolem, finskou saunu a páru. Nově měl vzniknout i boční vchod pro veřejnost. 
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Přednostně totiž bazén slouží potřebám školních dětí. Nic z toho se ale lidé nedočkají. A to 
přesto, že náklady na rekonstrukci narostly více než dvojnásobně. 

Bazén je už rok uzavřený. Podle statického posudku, který si moravskotřebovská radnice 
nechala zpracovat, hrozilo zřícení stropu. Vedení města chtělo nucené uzavření bazénu využít 
k rychlé rekonstrukci. Stavební práce měly skončit ještě letos. „Nastartujeme výběrové řízení. 
Předpokládám, že bychom někdy začátkem roku mohli začít pracovat a nejpozději v příštím 
školním roce by to mělo být hotové,“ uvedl loni v říjnu místostarosta Václav Mačát (ČSSD).“ 
Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/rekonstrukce-plaveckeho-bazenu-v-moravske-trebove-zacala-
20181103.html 

                     
Univerzita třetího věku 

V listopadu byl zahájen 19. ročník „U III. věku“, imatrikulace 07.11. se uskutečnila v sále 

Základní umělecké školy. Zaujalo mne, že se slavnostního aktu svorně zúčastnili spolu s hlavní 

a dlouholetou organizátorkou i starosta začínající i starosta končící (foto: Blažková, Kolkop, 

Izák, archiv města) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spouštíme veřejnou sbírku na obnovu sochy Plačící Anny 

Z webu města:  „Cílem sbírky je obnova sochy Plačící Anny a úprava okolního prostranství na 
úbočí Křížového vrchu. Sbírka bude ukončena 31. 12. 2019 a každý se do ní může zapojit 
převodem na transparentní účet města, nebo hotovostí do zapečetěných kasiček, které se v 
průběhu prosince objeví na sedmi místech ve městě.  
 
Vyhlídka u Plačící Anny byla obnovena technickými službami na jaře 2018 během úprav 
Křížového vrchu nedaleko bývalého lomu na úbočí kopce. Romantické místo je odkazem na 
příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s koncem 
jejich více než pětiletého milostného vztahu. U kamenné zídky zde kdysi stávala také socha 
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Anny, kterou po II. světové válce zničili vandalové. Ve vazbě na úpravy prostranství na 
Křížovém vrchu a výše uvedenou legendu, vznikla postupně myšlenka na obnovu kamenné 
sochy. 
    

                         
                            Připravené místo pro sochu Anny, v roce 2018 s květinami 
                         (o rok později jsme je tam už neviděli…), foto archiv města 

 
Město Moravská Třebová proto v listopadu 2018 spustilo veřejnou sbírku, jejímž cílem je 
obnova sochy Plačící Anny a úprava okolního prostranství. Do sbírky se každý může zapojit 
převodem na transparentní účet města s číslem 3173170319/0800 nebo příspěvkem do 
zapečetěných kasiček. Zapečetěné kasičky se v průběhu prosince objeví na těchto místech: 
vestibul radnice, městský úřad Olomoucká, Turistické informační centrum, muzeum, zámek, 
knihovna, kavárna na Knížecí louce. 
Věříme, že vandalismus do našeho města nepatří a že si krásných míst, kde trávíme volný čas, 
dokážeme patřičně vážit. Dle restaurátora Ladislava Kryla jsou předběžné náklady na obnovu 
sochy vyčísleny na 363 000 Kč s DPH. Město se rovněž zavazuje, že obnovu sochy dofinancuje 
z rozpočtu města, pokud prostředky z veřejné sbírky nebudou na obnovu stačit. Sbírka bude 
ukončena 31. 12. 2019. S ohledem na termín ukončení sbírky předpokládáme výrobu sochy a 
její osazení v roce 2020.“ autor textu: Václav Dokoupil, mluvčí města 

 

Kompostéry na sídlišti 

Technické služby navázaly na nedávnou akci, kdy se občanům rozdávaly zdarma kompostéry 
na využívání bioodpadu z domácností. Přesněji, zájemci měli možnost sepsat smlouvu o 
výpůjčce kompostérů s městem.  V závěru roku 2018 bylo nově rozhodnuto, že využití 
kompostérů bude umožněno také obyvatelům sídliště Západní a dalších bytových domů ve 
městě. Na území města bylo rozmístěno postupně více než 100 kompostérů. 

http://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-3173170319/Mesto-Moravska-Trebova
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Do nich bylo možné ukládat odpad ze zeleniny a ovoce, bioodpad z domácnosti, plevel, trávu, 
kořenové baly z květináčů a truhlíků s tím, že vzniklý kompost může každý využít pro vlastní 
potřebu do zahrádek, nebo do truhlíků a případné přebytky zužitkují technické služby na 
městských pozemcích. Na kompostérech bylo připevněno poučení jak je užívat a zástupci 
technických služeb považovali novou možnost za zkvalitnění služeb v rámci systému MESOH 
a očekávali, tyto služby budou vítány. Opak byl pravdou, slyšet byly hlavně hlasy kritické, s 
důrazem na možný zápach, zbytečnost, rozmnožení různé havěti… atd. (V době kompletizace 
tohoto kronikového zápisu, v létě 2019, kompostéry na sídlišti jsou využívány a jejich přínos 
má být vyhodnocen koncem sezóny.)   
  

V listopadu vyzývaly technické služby opakovaně k důslednému třídění odpadu a navíc se staly 
partnerem a propagátorem kampaně NEPETUJ. Zájemci si mohli bezplatně  vyzvednout 
etikety, které bylo možné následně na příslušném webu zaregistrovat a soutěžit o ceny. V 
každém případě jsme se dozvěděli (ať už jako soutěžící nebo třeba čtenáři 
Moravskotřebovského zpravodaje), že NEPETUJ znamená nepoužívej (zbytečně) pet-lahve – 
nalévej si do své, tu použij opakovaně atd. 
 
 

Kultura 
 
V listopadu nechyběla hudba – na radnici se 04.11. uskutečnil velmi úspěšný vzpomínkový 
koncert na Rudolfa Mánka – Smetanovo trio, v muzeu jsme mohli obdivovat 07.11. country- 
blues lousianského hudebníka Jimmy Bozemana. Divadlo jsme mohli v muzeu vidět dvakrát, 
25.11. Co víc si přát? (černá hudební komedie) Divadla NaŽivo Velké Opatovice, nebo 29.11. 
Klíče na neděli, komedie Divadelní společosti HÁTA Olgy Želenské. 
Svatomartinské slavnosti 2018 se uskutečnily 10. a 11. listopadu, i když nechyběla v neděli 
slavnost svěcení vína v parku před muzeem i s hudbou harmonikářky  L. Kleinbauerové ve 
dvoraně muzea, co do rozsahu byly skromnější, než v předchozích letech. 

 
Městský úřad 
 
V listopadu vrcholí práce CAF týmu, tj. týmu pro zvýšení kvality řízení úřadu 
(seznam: CAF je akronymem Common Assessment Framework;  CAF je evropským 
hodnotícím systémem pro kvalitu založeném na mottu „Zlepšování společnosti na základě 
sebehodnocení“ a opírá o Excellence Model EFQM). 
 
V závěru měsíce proběhla tvorba akčního plánu, krátce předtím byla odevzdána sebehodnotící 
zpráva.  Jedním z dalších kroků bylo externí posouzení. Stojí za zaznamenání, že externí 
hodnotitelku velmi zaujal systém v kanceláři informatiků – ano, v roce 2018 vypadala jejich 
kancelář jako velín a to v podmínkách úřadů nebylo obvyklé, šlo o vlastní iniciativu vedoucího 
oddělení informačních technologií a jeho kolegy. Právem bylo v hodnotící zprávě uvedeno: Pro 
sledování efektivnosti využívání technologií má městský úřad implementován monitorovací 
systém Nagios, který v reálném čase sleduje a vyhodnocuje definované parametry na určených 
systémech.  

Obrázek 1  Nagios (zdroj: sebehodnotící zpráva CAF, 2018) 
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Listopad letem světem 
 
Počasí začátkem měsíce listopadu 2018 bylo mimořádně teplé. V sobotu 03.11. bylo celý den 
zataženo, pochmurno, většinou s deštěm, v neděli následoval slunečný den. Potěšilo oteplení 
06.11., přiblížilo se předpovědi počasí, která slibovala  až 18 stupňů, bylo polojasno, příjemně. 
Od 07.11. následoval   mlhavý podzim a ochlazení, ovšem stále s teplotami nad 10 stupňů, 
podzimní mlhavé počasí bylo i v poslední dekádě listopadu. Ve městě kvetly ojediněle růže i 
28.11., až poté nastaly ranní mrazy kolem -5 st. Poslední listopadový den bylo jasno, v 
Moravské Třebové stále bez sněhu. 

Gymnázium Moravská Třebová uspořádalo Den otevřených dveří, který se konal 23. listopadu 
2018 od 12 do 16 hodin s programem: 1. Informace o škole a o studiu, 2. Informace o přijímacím 
řízení a 3. Spolu se zástupci z AeČR představení  nového oboru Letecké technické lyceum. 

V listopadu starosta města Moravská Třebová vyhlásil výběrové řízení na pozici 
tajemník/tajemnice Městského úřadu Moravská Třebová. Termín pro podávání přihlášek byl 
stanoven na 17. prosince 2018. Pro město Moravská Třebová platilo, že tajemník vykonával 
funkci neobvykle dlouho, od září 1992 do konce února 2019 a stal se tak jedním z nejdéle 
sloužících tajemníků v Pardubickém kraji. Funkci ukončil na vlastní žádost vzájemnou dohodou 
se zaměstnavatelem. 

Vánoční strom 

Koncem listopadu byl na moravskotřebovské náměstí dopraven dvanáct metrů vysoký smrk, 
který městu darovali manželé Dubišarovi, mohli jsme se těšit na jeho slavnostní rozsvícení v 
neděli 2. prosince. Složitou manipulaci a dopravu stromu z Tyršovy ulice zajistili zkušení 
pracovníci technických služeb. 
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foto: archiv města, instalace vánočního stromu listopad 2018 

                       

Na webu města jsme si v listopadu mimo jiné přečetli: V pátek 10.11. uctila Vojenská střední 
škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové památku Dne válečných veteránů, který 
dle kalendáře připadá na neděli 11. listopadu. Následného pietního aktu se zúčastnili také 
zástupci nového vedení města. Historie Dne válečných veteránů se váže k ukončení 1. první 
světové války dne 11. listopadu 1918. Tento den se stal v demokratických zemích Evropy, 
v USA a Kanadě Dnem válečných veteránů na paměť obětem nejstrašnější války, jakou lidstvo 
do té doby poznalo. Neodmyslitelným symbolem se stal rudý květ vlčího máku, barvy krve 
padlých. 

V Moravskotřebovém zpravodaji v listopadu byl vložen náborový leták s názvem Proč pracovat 
v REHAU, nabídka benefitů pro zaměstnance. Zmiňuji jako doklad o tom, že koncem roku 2018 
nezaměstnanost významně poklesla, firmy hledají kvalitní zaměstnance a ve městě 
potkáváme cizojazyčné agenturní zaměstnance… 
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Prosinec 2018 
 
 

Události ve městě 
 
Firmy v Moravské Třebové v roce 2018 
 
V závěru roku 2018 zpracoval Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru  rozvoje města 
městského úřadu, tabulku – jednoduchý výčet ve městě existujících firem včetně  počtu 
zaměstnanců. Byla by škoda informaci, určenou novému vedení města, nepoznačit i do zápisu 
kroniky za rok 2018 

    

 Název firmy ulice, č.p. ředitel / jednatel Zaměstnanci 

 
1 REHAU Automotive, s.r.o. Linhartice 177 Tomáš Kroulík 

 
974 

2 ATEK s.r.o. Svitavská 
1599/66 

Miroslav Kolísek 300 

3 KAYSER, s.r.o. provozovna Moravská 
Třebová 

Svitavská 62 Ladislav Kotoulek 158 

4 ALEMA Lanškroun a.s. provozovna 
Moravská Třebová 

Brněnská 17 Jiří Vaňous 153 

5 ABNER a.s. provozovna MT Lanškrounská 87 Tomáš Burda 150 

6 Plastic Parts & Technology s.r.o. Linhartice 127 Jindřich Hausman 145 

7 HEDVA, a.s. Na Stráni 572/6 Jiří Ošlejšek 112 
8 Treboplast, s.r.o. Svitavská 

1600/68 
Urko Lizarralde 106 

9 VHOS, a. s. Nádražní 1430/6 Zdeněk Šunka 94 

10 Moravec - pekárny s.r.o. Josefská 
1060/14a 

Vladimír Moravec 85 

11 OR-CZ spol. s r.o. Brněnská 60/19 Václav Mačát 82 

12 TONER  s. r. o. Lanškrounská 
679/74 

Karel Kubíček 74 

13 protechnik consulting s. r. o. Svitavská 
1601/70 

Daniel Tanno 70 

14 ATEK systems s.r.o. Svitavská 
1599/66 

Miroslav Kolísek 52 

15 CORAMEXPORT s.r.o. Josefská 385/29 Radim Šnajdr 50 

     

 

Méně než 50 zaměstnanců 
    

16 DGF a.s. Svitavská 
1472/58 

Zdeněk Ošťádal 48 

17 CHAS - MT s.r.o. Svitavská 3/13 Pavel Charvát 45 

18 TREPP-ART s.r.o. provozovna 
Moravská Třebová 
 

Olomoucká 55 Ivo Mrvík 
Jiří Pešek 
Radek Linhart 

45 

19 Nástrojárna M M, s.r.o. Svitavská 
1517/64 

Josef Škrkoň 44 

 
20 

 
MTB CZ s.r.o. 

 
Nádražní 
1455/23 

 
Robert Doležal 

 
44 

21 HAAS s.r.o. Olomoucká 
745/49 

Josef Haas 40 
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22 trans CZ s.r.o. 
Olomoucká 
403/62 Jaroslav Širůček 33 

23 DOCHEMA s.r.o. 
Olomoucká 
349/67 Zdeněk Dorazil 28 

24 Stavební vodohospodářská, s.r.o. 
Olomoucká 
139/4 Pavel Binka 25 

25 METALI, s.r.o. Útěchov 45 Ladislav Šafr 23 

26 RALEDO s.r.o. J.K. Tyla 10a Rudolf Rada 21 

27 KOWEB s.r.o. Jevíčská 92/19 Pavel Berjak 18 

28 JAHA Hanák s.r.o. Cihlářova 167/4 Petr Hanák 18 

29 NK Engineering, s.r.o. 
J. K. Tyla 
1583/10B Vladislav Němec 17 

30 CNC - MT s.r.o. Sušice č.p. 166 Radek Chaloupka 17 

31 PAVLÍK a společníci s.r.o. 
Nerudova 
1167/48 Ladislav Pavlík 15 

     

     3086 

 

Autor tabulky doplnil, že mimo tyto "podnikající" společnosti patří mezi zaměstnavatele nad 50 
zaměstnanců také: 
 
- Nemocnice následné péče Moravská Třebová, 128 zaměstnanců 
- Sociální služby města Moravská Třebová, 103 zaměstnanců 
- Město Moravská Třebová, 98 zaměstnanců 
- Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy, 64 zaměstnanců 
- Integrovaná střední škola Moravská Třebová, 59 zaměstnanců. 
 
Vánoční výzdoba 
 
Novinkou v prosinci 2019 byla výzdoba v okolí radnice. Před  radnicí se objevily čtyři vánoční 
stromečky, o jejichž zkrášlení se postarali vlastnoručně vyrobenými ozdobami žáci prvního 
stupně základních škol v Moravské Třebové. Ozdobili stromeček vlastnoručně vytvořenými 
ozdobami podle svého vkusu a fantazie. Nový projekt Zdravého města a MA21 (Místní agenda 
21) tak zapojil žáky do adventní a vánoční výzdoby města, kde žijí a navštěvují školu. Za 
dodávku stromečků patřilo poděkování technickým službám. Stromečky zůstaly na místě až do 
prvního lednového týdne a dělaly nám radost. 
 
 
Nová čekárna na autobusovém nádraží 
 
Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí ve čtvrtek 13. prosince slavnostně otevřela interiér haly, který 
nabídl nové sociální zařízení, úložné boxy na zavazadla, informační kiosek, přebalovací pult a 
automaty na drobné občerstvení. Pro veřejnost byla  čekárna v provozu po 12:00 hodině.   
Interiér čekárny se v podstatě líbil, říkalo se, že sedačky jsou navrženy nejen tak, aby se líbily, 
ale také tak, aby na nich nebylo možné ležet a tedy vyspávat. Chybělo nám ale zastřešení 
nástupiště – dosavadní stříška nad nástupišti 1 a 2 (soustředili se tam i cestující v jiných 
směrech, byli chráněny před deštěm a měli dobrý rozled) byla odstraněna a zůstal jen příslib 
řešení. 
„Díky kompletní rekonstrukci se cestující mohou těšit na novou halu, která jistě zlepší celkový 
vzhled celého nádraží. Čekárna nabízí nové sociální zařízení, včetně bezbariérových toalet, 
úložné boxy na zavazadla, informační kiosek, přebalovací pult a automaty na drobné 
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občerstvení. V prostorách autobusového nádraží vznikly na základě rozsáhlé rekonstrukce 
také nové nájemní prostory např. na občerstvení a prodej tisku. Řidiči se navíc mohou těšit na 
novou odpočinkovou místnost. Celkové náklady vyšly společnost ICOM transport na 5 mil. Kč,“ 
uvedl generální ředitel Zdeněk Kratochvíl. 
 
Obdobnou rekonstrukcí prošlo také nádraží v Dačicích, Svitavách, Ústí nad Orlicí a Humpolci. 
  
 

Výjezdní zasedání krajského zastupitelstva 

se konalo v úterý 18.12. v Moravské Třebové. „Kraj“ přislíbil pro následující rok peníze na další 
velké akce ve zdravotnictví, pro Moravskou Třebovou bylo nejvíc zajímavé, že jednou z akcí 
měla být příprava stavby nové Nemocnice v našem mětě, s tím, že cena se může vyšplhat až 
na čtvrt miliardy korun. 
  
Největší chystané investice v Pardubickém kraji 

 Stavba centrálního příjmu Orlickoústecké nemocnice 
 Zahájení stavby nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové 
 Investice do Zámku Pardubice 
 Podpora dostavby Letiště Pardubice - parkoviště a druhé patro terminálu 
 Investice do oprav silnic druhé a třetí třídy  
 Podpora stavby provozní budovy tvrze Bouda 
 Podpora zahájení opravy Larischovy vily. 

 
 
Pietní setkání poprvé oficiálně 
 
Město Moravská Třebová si v roce 2018 poprvé oficiálně připomnělo odkaz bývalého 
prezidenta Václava Havla. Krátké pietní setkání (nově v gesci nového vedení města – ano, v 
podstatě těch, kteří se v předchozích letech podíleli na organizaci podobné akci takříkajíc 
„zdola“) se uskutečnilo v úterý 18. prosince v 18:00 hodin u dřevěné lávky v areálu Knížecí 
louky. I místo setkání bylo nové, předchozí pietní akci se vždy uskutečnily na náměstí u 
morového sloupu. Výzva „nezapomeňte oslovit své kamarády a známé, svíčku s sebou“ 
oslovila mnoho lidí. Účast byla příjemná a akce měla dozvuky na facebooku, ohlasy byly 
příznivé. (Foto: facebook města) 
 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=161309/153420_0_
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Městský úřad 

Elektronické objednávání služeb na odborech úřadu? 

V zájmu zvyšování úrovně poskytovaných služeb občanům města jim byla nabídnuta  v prosinci 
2018 možnost elektronického objednávání podle vybraných služeb na jednotlivých odborech 
úřadu. Přesněji, občané mohli vyjádřit svůj názor prostřednictvím ankety na webu města, která 
trvala do 31. ledna 2019. Zavedení elektronického systému by umožnilo objednat se na určitý 
den a hodinu dopředu prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu města. 
 
Ukázalo se, že na realizaci elektronického objednání služeb čas neuzrál (informace aktuální v 
době kompletizace kronikového zápisu, tj. v létě 2019). Je ale potřebné zmínit, že dlouhodobě 
a také v průběhu roku 2018 byla čekací doba na občanském informačním centru (základním 
bodu pro návštěvu občanů na úřadu – zde vyřídili občanské průkazy, pasy, aj…) minimální. Na 
jiných místech platilo, že si lze návštěvu telefonicky nebo e-mailem dohodout, tím se 
eliminovalo čekání např. v případě, že úředník měl práci v terénu. „Módní“ elektronické 
objednávání se nestalo prioritou úřadu v roce 2018. 
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Pracovní doba v závěru roku se mírně a dočasně změnila: 
 

                        
 

 

Kultura 

Rozsvícení vánočního stromu, tedy tradiční a oblíbené setkání občanů s kulturním 
programem se uskutečnilo na náměstí T. G. Masaryka 2. prosince. Nechyběl adventní trh 
provázený kulturním programem, který připravili třebovští umělci.  Strom byl slavnostně 
rozsvícen v 17 hodin. 
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Kulturní služby   

nabídly v prosinci osvědčený pořad Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlou Dostálovou, s 
názvem Erlend Loe – Doppler. Jako obvykle byl organizován ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. Nedílnou součástí kulturního prosince 
byly i v roce 2018 koncerty - „gospel songs“ Bez toho nejsou Vánoce, Zuzana Stirská a 
formace Fina Gospel Time a vánoční koncert Kateřiny Brožové, s doprovodem – dětským 
pěveckým sborem ZUŠ Moravská Třebová. Je na místě zdůraznit, že celorepublikovým 
trendem závěru roku 2018 byly koncerty populárních zpěváků s doprovodem „místních“ 
talentovaných dětí.     

Tradiční předvánoční koledování  nechybělo ani v závěru roku 2018 a 16.12. už v 9:00 hodin 
vystoupil s pásmem vánočních písní Dechový orchestr Malá Haná. 

K adventnímu času patří návštěva kostelů. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se uskutečnily 
opakovaně adventní komentované prohlídky farního kostela a 29.12. jsme měli možnost 
vyslechnout v klášterním kostele vánoční koncert v Moravské Třebové známého barytonisty  
Martina Hammerle – Bartolotti. 

Silvestrovský ohňostroj  v závěru roku nechyběl ani v roce 2018, tradičně se uskutečnil v 
podvečer posledního dne roku, tedy v 18 hodin 31.12.2018. Měl příznivý ohlas a náměstí bylo 
zcela zaplněno.   

 

Benefiční akce gymnázia 

Gymnázium v úterý 04.12. od 18 hodin pořádalo benefiční akci.  V kinosále muzea se 
uskutečnil kulturní program Andělé pro Ukrajinu. Vystoupil pěvecký sbor Young Voices se 
sbormistryní Petrou Burdovou. Se svojí hrou Znuděná planeta se publiku představili divadelníci 
z třebovského gymnázia. V rámci  předvánočního večera mohli návštěvníci přispět finančním 
obnosem, přičemž výtěžek benefičního večera podpořil školu v ukrajinské Koločavě. Odměnou 
pro dárce byl dřevěný anděl. Záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický.  
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Na adventní koncert nás zval plakát i na webu města: 

 

                       

 

V závěru roku 2018 mne zaujal dokument na webu kulturních služeb, výčet akcí, které 
vnímáme jako tradiční, označený názvem akce Kulturních služeb města Moravská 
Třebová, které se konají od data svého vzniku kontinuálně do současnosti: 

1992 Mikulášský jarmark ve dvoraně muzea 
První ročník: prosinec 1992 
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková 

1995 Obnovené vydávání Moravskotřebovských vlastivědných listů 
(60. léta 20. století čísla 1- 4) 
Vydání navazujícího pátého čísla: listopad 1995 
(zatím vyšla čísla 5 – 24, č. 25 je plánováno na rok 2018) 
Autor projektu: PhDr. Jana Martínková 
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1995 Festival Dny slovenské kultury 
První ročník: duben 1995 
Autor projektu: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Radko Martínek 

1996 Fotofestival Rudolfa Zukala 
První ročník: 1996, do roku 2010 samostatná akce, od roku 2011 v gesci KSMT 
Autor projektu: Rudolf Zukal 

1997 Kejkle a kratochvíle 
První ročník: srpen 1997 
Autor: Mgr. Ivo Horkel 

2005 Kinematograf bratří Čadíků 
První ročník: srpen 2005 
Realizátoři: Mgr. Ivo Horkel, Mgr. Libuše Lišková 

2006 Obnovení festivalu Moravskotřebovský bramborák 
První ročník: červenec 2006 
Autor: Petr Kopunecz 

2008 Noční prohlídky zámku 
První ročník: léto 2008 
realizátor: Mgr. Jindřich Kos 

2012 Hřebečský slunovrat 
První ročník: červen 2012 
Autoři: Ing. Pavel Brettschneider, 
Pavel Čížek /místostarosta města Svitavy/ 

2014 Zámecké kulturní léto 
První ročník: 2014 
Realizátoři: Mgr. Jindřich Kos, Martina Řezníčková 

2014 Oživlé prohlídky zámku 
První ročník: 2014 
Realizátor: Mgr. Jindřich Kos 

2014 Zlatá kometa /dětská pěvecká soutěž/ 
První ročník: květen 2014 
Autor: Václav Žáček a DDM Maják 

2014 Na dvorečku ve městě 
První ročník: červenec – srpen 2014 
Autor: Mgr: Dagmar Zouharová 

2016 Youngfoto 
První ročník: květen 2016 
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová 

2016 Holzmaister fest 
První ročník: červen 2016 
Autor: Mgr. František Žáček 
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2017 Hedvábení 
První ročník: květen 2017 
Autor: Mgr. Dagmar Zouharová 

 
 
Prosinec letem světem 

 
Počasí bylo v prosinci zpočátku opravdu zimní. Český hydrometeorologický ústav vydal v 
neděli 02.12. výstrahu před velmi silnou ledovkou, extrémní stupeň nebezpečí, i pro Pardubický 
kraj, až do pondělního poledne. A subjektivně jsme vnímali nebezpečí - na rozsvícení stromku 
v neděli 02.12. jsem nešla, bála jsem se (cítila jsem se krátce po vyléčené zlomenině nohy v 
oslabení, ale jistě zaváhali i mnozí jiní, například starší občané). Zahrada, schody, před domem, 
chodník i cesta byly pokryty vrstvou ledu. Na náměstí bylo lidí dost, ale měli můj obdiv. Podobné 
to bylo v pondělí, až odpoledne se oteplilo. 05.12. ráno bylo mrazivo,  mlhavo. Sněžilo večer 
12.12., na Lucii byl sníh na střechách. 18.12. ráno bylo kolem nuly, mlhavo, zataženo a celkem 
teplo přes den. Sněhový poprašek a chladno bylo  v první zimní den 21.12. 
 
V sobotu 5. ledna 2019 jsme si přečetli o počasí roku 2018 na servru novinky následující text: 
Rok 2018 byl v Praze-Klementinu nejteplejší rok od začátku měření, tedy za dobu více než 240 
let. Uvedli to v sobotu meteorologové na informačním portálu Infomet. 
V Praze-Klementinu naměřili loni průměrnou roční teplotu 12,8 stupně Celsia. „Rok 2018 byl 
v Praze-Klementinu nejteplejší rok od začátku měření v roce 1775, žádný rok dosud neměl tak 
vysokou průměrnou roční teplotu,“ uvedli meteorologové. Průměrná roční teplota 12,8 stupně 
znamená mimořádný nadprůměr. Odchylka od normálu 1981-2010 dosáhla plus 2,0 stupně 
Celsia, odchylka od starého normálu z období 1961-1990 by byla plus 2,8 stupně Celsia 
a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 činí plus 3,2 stupně Celsia.Teplotně 
nadprůměrný byl s průměrnou teplotou 4,5 stupně i uplynulý prosinec, vyznavače rekordů však 
neuspokojí. „Umístil se na 18. až 20. místě z 244 dosavadních prosinců, což znamená, že 
letošní prosinec se vešel mezi 10 procent nejteplejších prosinců od roku 1775,“ konstatovali 
meteorologové. Nejteplejší prosinec od roku 1775 byl zaznamenán roku 2015 s průměrnou 
měsíční teplotou 7,2 stupně Celsia, nejchladnější byl zaznamenán v roce 1788 s průměrnou 
měsíční teplotou -9,7 stupně Celsia. 
 
 
Dne 12. prosince 2018 byl od 8:30 hod. do 16:30 hod. Byl uzavřen hřebečský tunel z důvodu 
opravy kamerového systému tunelu. Objízdná trasa byla jako obvykle vedena po silnici č. 
III/368 26 (původní silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu).   
 
Také v závěru roku 2018 skauti jako každý rok v době adventu přinesli kousek Betléma do 
našich domácností. Betlémské světlo si zájemci mohli odnést v neděli 16. prosince z 
františkánského kláštera, nebo od muzea. Poté bylo až do Vánoc k dispozici v klášteře a v 
Laskavárně. 
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Časosběrné video na webu města, náměstí, čtvrtletní trhy 19.12.2018 

 
 

 
 
 
Web města v zimě - 21. prosince začala astronomická zima a proto úvodní internetová 
stránka města dostala novou tvář, zbarvila se do modra…. 
 
 
 

 


