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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 
2017 
 
 
 
K 1. 1. 2017 bylo v Moravské Třebové evidováno 10 269 občanů 
s trvalým pobytem a 118 cizinců. Celkově byl tedy uváděn počet 
obyvatel města ve výši 10 387.  
 
 
 
 

 
 

                  
foto: archiv města 
 
 
 

V roce 2017 město žilo oslavami 760. let města, které prolínaly 
celým rokem a vyvrcholily v srpnu. 
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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. 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 2017 vzala na vědomí rada 
města na zasedání dne …………….. usnesením č. ………….. a v souladu s  
usnesením rady téhož dne č. ………………  starosta města podpisem 
vydává souhlas obce s obsahem zápisu: 
 
 
 
 ……………………………. 
 JUDr. Miloš Izák, 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 jednání vedení města a dalších subjektů 
- z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj a 

internetových stránek města Moravská Třebová 
- z regionálních periodik jako např.  Svitavský deník 
- z celostátních deníků Mladá fronta DNES, Právo, Hospodářské 

noviny aj. 
- z plakátů a oznámení. 
 

 
Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení 
zastupitelstva a autentické fotografie zůstávají samostatnou a plnohodnotnou 
přílohou pamětní knihy města (v části vázané i volně ložené). 
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Téma pro kroniku v roce 2017:  
 
Demolice bývalého dětského oddělení nemocnice v Moravské 
Třebové 
 
 
BEZ NÁZVU.  

„Olejomalba, která zachycuje budovu bývalé dětské nemocnice krátce po 
zahájení demolice, představuje už dnes historický dokument. K vidění je do 
konce letošního roku v prvním patře moravskotřebovského muzea. Autorem 
obrazu je Martin Kovářík.“ Foto: archiv autora textu 

(J. Šmeral, Svitavský deník, listopad 2017) 

 
 

 

 

Slovo autora obrazu:    

„Byl to takový momentální popud. Sledoval jsem stavbu dlouhodobě, vodím 
kolem děti do školy, ležel jsem v ní jako pacient. Přišlo mi to smutné a teď, 
když se rozhodlo o demolici, chtěl jsem si budovu pro sebe zvěčnit.“ 
(Svitavský deník)   
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Z historie  
 
Bývalá dětská nemocnice v Moravské Třebové (s použitím textu v regionálním 

tisku z r. 2017) 
Budova byla postavena podle návrhu architekta Oskara Czepy roku 1924 
(bližší informace k realizaci architekta v přílohové části kroniky – knihy) pro 
potřeby nově vzniklého okresního úřadu. Po okupaci v roce 1938 začala 
sloužit Němcům, okresní úřad se do ní opět přestěhoval po válce a úředníci v 
budově sloužili až do roku 1960. Poté zde až do začátku nového tisíciletí 
sídlila dětská nemocnice. O několik let později kupuje město Moravská 
Třebová budovu za čtyři miliony od Pardubického kraje, a to za účelem 
zbudování Kongresového centra. Plány na jeho vybudování s využitím dotací 
zastupitelstvo ale neschválilo a tak zůstala budova bez využití. Technické 
služby zatloukají prkny dveře a okna proti vnikání nepovolaných osob a 
rozkrádání a devastování a nabízí nemovitost k prodeji. Žádný z případných 
projektů nevyjde a zastupitelstvo na jaře 2016 schvaluje demolici. Firma Bisa 
s.r.o. zahajuje přípravné práce před demolicí. V srpnu 2016 doporučuje 
Architektonická komise Národního památkového ústavu budovu zachovat 
jako památku místního významu, a to především pro její kvalitní historické 
součásti a hodnotné architektonické a uměleckořemeslné prvky především 
ve vstupní hale. V září 2016 podávají aktivisté podnět na Ministerstvo kultury 
ČR s žádostí o zápis mezi kulturní památky. To po roce rozhodne neprohlásit 
budovu za kulturní památku s odůvodněním, že se sice jedná o budovu 
regionálního kulturního významu, ale pro změny v její architektuře její 
zapsání zamítá. Aktivisté podávají v září 2017 návrh na přezkum rozhodnutí 
ministerstva kultury, o kterém by měl rozhodovat ministr Daniel Herman…“ 
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Prázdná plocha v závěru roku 2017, foto: archiv města 
 

 
 
Objekt budovy bývalého dětského oddělení č. p. 634 (včetně pozemku parc. 
č. 1411) se zahradou (pozemky parc. č. 1413, 1412/32, 1412/33, 1412/34, 
1412/1), ul. Svitavská zakoupilo město v roce 2005 od Pardubického kraje za 
cenu 3.400 tis. Kč. Už jen vzpomínkou (v roce 2017) je skutečnost, že objekt 
krátce užívala pošta z důvodu zásadní rekonstrukci pošty na náměstí a 
sociální služby pro ubytování klientů domova důchodců při přestavbě 
objektu.  
 

Brzo se ukázalo, že nebude lehké najít dlouhodobé využití pro nově 
nabyté budovy s pozemky.  
 
Na základě doporučení Výboru pro strategický rozvoj a Rady města rozhodlo 
Zastupitelstvo města v roce 2007 o přípravě projektu Společenského a 
kongresového centra (SKC). Tento záměr byl vyhodnocen jako nejlepší 
využití uvedeného objektu vzhledem k jeho výhodné poloze a velikosti 
pozemků.     
 
Zastupitelstvo města v únoru 2008 proto jednalo o záměru projektu 
s pracovním názvem „Regenerace brownfields na společenské a kongresové 
centrum (SKC)“.  Výsledky základní analýzy a otázka realizace projektu SKC 
byla před předložením věci zastupitelům konzultována se členy výboru 
zastupitelstva pro strategický rozvoj, se zástupci významných firem a 
podnikatelů ve městě i s některými občany. Ti se shodli na významu 
kvalitního hotelu a společenského sálu pro město Moravská Třebová. Výše 
investice města do projektu SKC a rizika projektu byla však vnímána jako 
neúměrná. Předloženou základní analýzou a realizací projektu SKC se 
detailně zabývala rada města na svém mimořádném zasedání dne 
09.02.2008 a po zvážení všech okolností navržené využití nedoporučila. 
Zastupitelstvo následně dne 18.02.2008 doporučení rady města nerealizovat 
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projekt Regenerace brownfields na společenské a kongresové centrum 
v Moravské Třebové schválilo. Současně bylo doporučeno hledat jiné 
možnosti realizace hotelu a společenského sálu ve městě 
 

Také v r. 2009 byly plány velkolepé. Úvaha, ke které se následně mnozí 
vraceli, opět znamenala realizovat projekt Kongresové a společenské 
centrum Moravská Třebová. Zastupitelstvo projednalo tento záměr 6. srpna 
2009 a nenašla se potřebná většina pro souhlas. Nebylo tedy schváleno 
uvolnění částky 5 mil. Kč z vyčleněné rozpočtové rezervy na ekonomický a 
technický rozvoj města v rámci rozpočtu na rok 2009 na přípravu projektové 
dokumentace a přípravu dotační žádosti na projekt Kongresové a 
společenské centrum Moravská Třebová, záměr realizace projektu a podání 
žádosti o dotaci z regionálního operačního programu. 
Z podkladového materiálu pro zastupitele cituji: „Na podzim letošního roku 
bude vyhlášena poslední výzva pro dotace na projekty v oblasti rozvoje 
cestovního ruchu ( ROP 3.1 ). Strategie rozvoje cestovního ruchu 
Pardubického kraje počítá s podporou tří integrovaných projektů s velkým 
významem pro rozvoj CR v Pardubickém kraji. Českomoravské pomezí je 
preferovanou oblastí, ve které by měl být jeden z integrovaných projektů 
realizován. Moravské Třebové se tak naskýtá poslední a neopakovatelná 
příležitost získat dotaci na rozvoj cestovního ruchu! Podmínkou této dotace 
je, v souladu s koncepcí Pardubického kraje a Českomoravského pomezí, 
vybudování nové kvalitní ubytovací kapacity…. Výbor pro strategický rozvoj 
se zabýval otázkou jak existující příležitost využít, a tak vznikla idea 
vybudování multifunkčního centra, které bude kromě hotelu s cca 60 lůžky 
zahrnovat také krytý plavecký bazén s délkou 25 m, a společenský sál 
s kapacitou cca 300 míst.“ 
Nechyběl zásadní údaj, že předpokládaná výše investic do projektu je cca 
170 mil Kč, z toho spoluúčast města by byla cca 100 mil. Kč.  Finanční výbor 
se možností výstavby podle předloženého návrhu  zabýval na svém jednání 
dne 01.06.2009 a realizaci projektu nedoporučil.  V tisku pro zastupitele byla 
dále zdůrazněna rizika schválení stavby. Projekt by znamenal zejména 
minimalizovat běžné výdaje a další investice z vlastních zdrojů a možná, 
pokud by se nepodařilo získat prostředky např. z dotací, zastavení investic 
do ostatních oblastí rozvoje města a rozsáhlejších oprav majetku. 
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Několik let nevyužitá budova, foto: Deník/Květa Korbářová 

Opakovaně jednali zastupitelé o alternativách dalšího využití bývalého 
dětského oddělení nemocnice 7. prosince 2009.  Potřeba zabývat se tímto 
tématem byla nesporná a předkladatel ji vyjádřil v tisku slovy: „…Budova 
bývalého dětského oddělení nemocnice je ve velmi špatném stavu, který se 
každým měsícem, kdy není využívána, zhoršuje. Slouží jako útočiště 
bezdomovců a k řádění vandalů. O její budoucnosti je proto vhodné 
rozhodnout co nejdříve, dokud má nějakou hodnotu, jinak se bude v blízké 
budoucnosti rozhodovat pouze o hodnotě pozemků, na nichž stojí a které ji 
obklopují.“ Předložil několik možností, včetně možných přínosů a rizik. 
Základní alternativy, o kterých zastupitelstvo jednalo, byly stanoveny takto: 

1. Provést demolici stavebních objektů a vyčištění pozemků (ponechat 
jako záložní rozvojové území pro občanskou vybavenost /krytý bazén, 
wellness centrum, případně jiné využití/ nebo rozprodat pozemky 
soukromým vlastníkům pro individuální výstavbu rodinných domů 
s tím, že vzhledem k atraktivní lokalitě lze očekávat vysokou cenu nad 
1.000,- Kč/ 1 m2 ). 

2. Prodat budovu i s pozemky soukromému developerovi, přičemž se 
nabízí využití pro výstavbu penzionu pro seniory vyšší úrovně 
s pestrou nabídkou doprovodných služeb a nadstandardním 
vybavením. O tento typ využití je mezi soukromými investory největší 
zájem. Ten projevily společnosti Mintom s.r.o. se sídlem v Brně, 
MATOUŠEK CZ a.s.  Byla by také možná adaptace budovy na byty, 
případně v kombinaci s prostory pro podnikání. 

3. Prodat budovu i s pozemky přes realitní kancelář (s důrazem na poté 
nulovou možnost kontroly využití pozemků ze strany města). 

4. Budovu nebourat ale zakonzervovat, odložit rozhodnutí o jejím využití. 



Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

9 

 

 
Zastupitelstvo schválilo předloženou variantu č. 4 pro využití bývalého 
dětského oddělení nemocnice, tj. budovu zakonzervovat, odložit rozhodnutí o 
jejím využití. 
 
V roce 2013 společnost Matoušek CZ a.s. doručila k rukám starosty města 
záměr vybudování Centra aktivního stáří z budov a pozemků bývalého 
dětského oddělení nemocnice, které v té době již byly dlouhodobě bez 
využití. Zástupce společnosti předložil podrobné vyjádření a upozornil na 
možnost čerpání úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení.   
Záměr projednal Výbor ZM pro strategický rozvoj města dne 5.4.2013 
společně se zástupcem společnosti Matoušek CZ a.s. a doporučil ZM 
souhlasit se záměrem prodeje. Zastupitelstvo poté na jednání 15.04.2013 
vyslovilo souhlas se záměrem prodeje nemovitostí - pozemků a staveb 
areálu dětské nemocnice pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu 
dětské nemocnice v Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří", 
předloženého společností MATOUŠEK CZ a.s. 
 

Jednání o uzavření smlouvy mezi městem a společností probíhala poměrně 
dlouho. Cílem města bylo nejen prodat budovu s pozemkem, ale hlavně 
zabezpečit realizaci záměru, který kupující deklaroval. Proto cena byla 
stanovena vstřícně, podmínky výstavby byly ale přísné, převod majetku byl 
vázán na vybudování Centra aktivního stáří. Smlouva nebyla nikdy uzavřena. 
  
 

Čas běžel a zastupitelé dne  14. března 2016 schválili „demolici objektu č. 
p. 634, který je součástí pozemku parc. č. 1411, a demolici stavby garáží na 
pozemku parc. č. 1412/33 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. 
Svitavská“.     Návrh byl předložen na základě projednání ve vedení města, 
aktuálního stavu objektu a opakujících se požárů, které zhoršovaly  devastaci 
objektu.         
 
Součástí důvodové zprávy pro zastupitelstvo bylo vyjádření správce objektu:  

„Dětská nemocnice je v současnosti už v havarijním stavu. První vážný 
propad stropu (nad schodištěm) jsme zajišťovali v roce 2013.     Další propad 
stropu z půdy do 1.patra byl řešen na jaře 2015 a je otázkou času, kdy 
přibydou další propady.   Na vině jsou zřejmě narušené nosné trámy a prkna 
vinou zatékání i stáří. Přestože byla prováděna pravidelná oprava 
vykopnutých dveří a oken (děti, bezdomovci…),  nedalo se zabránit 
opakovaným narušením, natož vysklení prakticky všech oken v objektu. I 
když je střecha a nosná střešní konstrukce v relativně dobrém stavu, objekt 
je zvenku i zevnitř zchátralý.  Po posledním 4. požáru bylo nutné při 
hasičském zásahu zbourat část střechy (z ulice Školní - roh proti stacionáři). 
 Pokud nebude provedeno překrytí střechy a zajištění všech otvorových 
prvků, zrychlí se tempo celkové devastace objektu.“   
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                             Devastace objektu, foto: archiv města 

 
Plánovaná demolice se rozhodně nesetkala s jednoznačnou podporou nebo 
alespoň pochopením obyvatel Moravské Třebové. 
 
V měsíci srpnu 2016 byl dán občanem Moravské Třebové podnět 
Ministerstvu kultury ČR k prohlášení budovy bývalé dětské nemocnice za 
kulturní památku, což ministerstvo oznámilo městu 26.08.2016. Reálná 
možnost demolice se tím oddálila.  
 

Zopakována byla snaha využít objekt, zastupitelstvu města byl představen 
projekt geografického muzea. Předkladatelem projektu byl doc. RNDr. 
Jaromír Kolejka, CSc., geograf a vědec z Brna, který prožil svá středoškolská 
léta v Moravské Třebové. Projekt byl jistě zajímavý a opět velkolepý, 
zahrnoval mimo jiné např. i přesun knihovny ze zámku do nových prostor… 
Financování však bylo jen načrtnuto, autor poukázal na možnou, nikoliv 
jistou, existenci dotačních zdrojů.  Zastupitelé proto 13. března 2017 pouze 
vzali na vědomí další informace k možnému využití dětské nemocnice na ul. 
Svitavská projektem „Geografické muzeum“. 

 
Ministerstvo kultury ukončilo řízení, zahájené na podnět občana Moravské 
Třebové v srpnu roku  2016 a vydalo rozhodnutí  ze dne 01.08.2017, kterým  
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neprohlásilo objekt za kulturní památku. Na základě tohoto rozhodnutí vydal 
stavební úřad dne 22.09.2017 po řadě obstrukcí rozhodnutí o odstranění 
stavby, která nabylo právní moci 27.09.2017.  
 
Dne 18.10.2017 byla na podatelnu městského úřadu předána petice s 
názvem Petice proti demolici dětské nemocnice. Petice byla adresována 
vedení města a členům zastupitelstva města a její podstatou byl nesouhlas s 
demolicí bývalé dětské nemocnice a žádost o zrušení usnesení 
zastupitelstva města, kterým schválilo demolici objektu.  Zastupitelé  
16.11.2017, schválili stanovisko k předložené petici: Zastupitelstvo města 
konstatuje, že demolice objektu dětské nemocnice probíhá v souladu s 
usnesením zastupitelstva a žádost o jeho zrušení považuje za 
bezpředmětnou. 
 

Následně byl objekt 16.10.2017 předán f. BISA s.r.o. Hradec Králové, 
která zahájila demolici s termínem dokončení do 70 dnů od předání 
stavby. 
 

 

Demolice zahájena, foto archiv města  
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           Průběh demolice, foto: archiv města   

Na stránkách kroniky města 
 
jsme mohli o osudech bývalého dětského oddělení  číst opakovaně.  V říjnu 
roku 2007 byla námětem Studie Kongresového a společenského centra, 
mimo jiné TOP téma říjnového čísla Moravskotřebovského zpravodaje. 
V roce 2013 byl v kronice města zaznamenán článek Novin Svitavska o 
celovečerním hraném filmu natáčeném v průběhu roku amatérskými filmaři, 
který byl situován z valné části do objektu  opuštěného dětského oddělení 
nemocnice. V polovině února 2016 opakovaně objekt hořel a i tato informace 
se v kronice objevila. 
 
V listopadovém zápisu kroniky roku 2017 je o demolici  zmínka v části 
týkající se rozhodnutí zastupitelstva a krátký text v části kultura. Cituji:  
První výtvarný salon, na kterém se představili výtvarníci z Moravské Třebové 
a okolí byl zahájen  v muzeu 16.11.2017… Většinu výstavy však tvořily 
obrazy.  A mnozí jsme se zcela ztotožnili s tvrzením novináře Šmerala, který 
uvedl: „Jakýmsi mementem je olejomalba Martina Kováříka, která zachycuje 
budovu bývalé dětské nemocnice krátce po zahájení demolice.“  
Obraz autor vytvořil za překvapivě krátkou dobu a zastavili jsme se před ním 
všichni (fotografie obrazu je vložena do části „téma“ kroniky roku 2017). 
 

Obraz, který nás zaujal na výstavě v listopadu 2017, krátce po svém vzniku, 
je proto vložen v úvodní části tématu pro rok 2017, kterým byla demolice 
objektu bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové. 

Poznámka kronikářky: texty byly zpracovány s použitím podkladových materiálů pro jednání 
zastupitelstva města a textů z regionálního tisku.  
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Leden 2017 
 
Události ve městě 
 
Oslavy 760. výročí od založení města Moravská Třebová 
 
Rok 2017 je po deseti letech opět rokem oslav - naše město bude slavit 760 
let od svého založení.   Oslavy byly zahájeny už o silvestrovské půlnoci na 
přelomu let 2016/5017 na náměstí TGM přípitkem a ohňostrojem. Oslavy 
provázelo a dotvářelo speciální logo, schválené radou města již v roce 2016.  
 
Autor, František Žáček, je představil těmito slovy: 
 
„Logo 760 let města Moravská Třebová vzniklo na základě jednoduché 
grafické zkratky, která svým tvaroslovím vychází z podoby nejstarší 
renesanční památky v našem městě. Portál na zámku prezentuje významnou 
památku i v kontextu evropského stavitelství. Pokud má něco potenciál 
oslavovat pamětihodnosti města a jeho důstojnost, pak je to právě tento 
renesanční skvost.“ 
 
Do celého roku oslav byly zahrnuty pravidelné kulturní, sportovní, 
společenské i vzdělávací akce - například  tradiční dálkový pochod Vandr 
skrz Maló Hanó, který se konal jubilejně po padesáté, obohacený program 
Dnů slovenské kultury, koncerty známých osobností a výstavy 
moravskotřebovských umělců,  Moravskotřebovské arkády a další plánované 
akce. Více v srpnovém zápisu kroniky, neboť hlavní termín oslav byl učen od 
24. – 27. srpna.   
 

 
Poznámka kronikářky: záměrně představuji logo na stránkách kroniky 
opakovaně, neboť v době jeho slávy ne každý rozklíčoval, že stylizovaný 
oblouk je inspirován vzácným portálem u zámku, „nejstarší renesanční 
památkou na jih od Alp“. Objevily se úvahy, že jde o Bránu času a častou 
odpovědí na otázku, co značí logo, bylo ve dnech jeho slávy  i „nevím“… 
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Veřejnost  na  pravidelném  setkání v muzeu  - veřejné fórum 

Veřejná fóra pořádá Národní síť zdravých měst v mnoha sídlech ČR, včetně 
Moravské Třebové už mnoho let. Lidé na nich mají možnost v plénu přednést 
požadavky na zkvalitnění života v obci, s těmi se pak ve větší, nebo menší 
míře ztotožňují ostatní ze zúčastněných. Akce se konala také v roce 2017 a 
to ve středu 18. ledna. Většinu hlasování v našem městě vždy "vyhrál" 
problém absence kulturního sálu, který by byl technicky i kapacitně 
kvalitnější, než jediný, který máme k dispozici - dvorana muzea, kde se 
ostatně kromě kulturních akcí konají také právě veřejná fóra, tj. setkání 
občanů s vedením města a zaměstnanci městských organizací. Letošního 
setkání se zúčastnilo cca devět desítek lidí, pozitivním faktem je, že 
výraznější než jindy byl podíl tzv. laické veřejnosti (nikoliv hlavně „učitelky a 
úředníci“), viděli jsme také nové tváře.   

 
Foto: Deník Svitavska, „hlasujeme“ 

Účastníci fóra mohli vybírat z témat, která vyplynula z panelové diskuze. Na 
výběr měli z devíti oblastí: správa věcí veřejných a územní rozvoj, kvalita 
životního prostředí, bezpečnost ve městě, zdraví, životní styl a sport, 
ekonomika a podnikání, sociální oblast, vzdělávání a výchova, kultura a 
místní tradice, doprava a mobilita. Každá oblast měla svého garanta. 
Příchozí si podle toho, která oblast jim je blízká, vybírali, k čemu se chtějí 
vyjádřit. V první části veřejného fóra lidé ve skupinkách formulovali svoje 
konkrétní požadavky. Poté mohli všichni napříč tématy dát jednotlivým 
bodům svůj hlas. Po sečtení hlasů byla ze všech desíti oblastí vyhodnocena 
vždy dvě nejzávažnější témata, pro která hlasovalo nejvíce účastníků fóra. 
V dalším kole se už vybíralo jen z těchto dvaceti témat.  Nejvíce hlasů, celou 
třetinu, od přítomných účastníků dostalo vybudování kulturního sálu pro 
minimálně čtyři sta lidí. Další v pořadí se umístilo vybudování samostatného 
chráněného bydlení pro postižené. Jen s malý rozdílem za tímto tématem 
skončilo vybavení zahrad mateřských škol herními prvky. Na dalších místech 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89784&idc=4663134&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91554&idc=4663134&ids=3062&idp=88078&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
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se objevil požadavek na vybudování parkoviště u budovy městského úřadu 
na Olomoucké ulici, modernizace vnitřního vybavení základních a 
mateřských škol, obnova ovocného sadu na Křížovém vrchu, možnost 
večerního veřejného bruslení, nedostatek brigádnických příležitostí a 
podpora drobných podnikatelů. Vedení města následně zahrnulo deset 
nejfrekventovanějších požadavků lidí do seznamu témat budoucích projektů. 
  

 

Jednání o možnostech využití budovy bývalého dětského oddělení 
nemocnice 

Skupina občanů, kteří už v průběhu roku 2016 nesouhlasili s rozhodnutím 
zastupitelstva zbourat budovu bývalé dětské nemocnice v Moravské 
Třebové, přišla s novým návrhem řešení.  Poté, co v listopadu loňského roku 
neuspěli na zasedání zastupitelstva s myšlenkou na částečné zbourání, 
předložili počátkem roku 2017 návrh na vybudování polyfunkčního vědecko-
muzeálního a ubytovacího centra s možností pořádání významných 
odborných a společenských akcí. Vedení města se nebránilo jednání. 

Z Deníku Svitavska cituji:  

„Oslovili jsme starostu a místostarosty s žádostí o schůzku ve věci možnosti 
záchrany a využití objektu, která proběhla za účasti Jaromíra Kolejky, Libora 
Lněničky z Masarykovy univerzity, zastupitelky Daniely Blahové, starosty 
Miloše Izáka a místostarosty Pavla Brettschneidera," řekl Deníku Tomáš 
Kolkop, který se schůze rovněž účastnil. Podle iniciátorů návrhu by v budově 
vzniklo geografické muzeum, badatelská základna, kterou by využívaly 
univerzity jako detašované pracoviště. Pro návštěvníky by byla zajištěna 
ubytovací kapacita s minimálně padesáti lůžky. 
Předpokládá se, že zázemí by využívali studenti na výměnných studijních 
pobytech, zahraničních stážích, při praktické výuce i veřejnost. Vznikl by 
rovněž víceúčelový sál pro pořádání seminářů, přednášek, výstav, kulturních 
i sportovních akcí. Součástí komplexu by byla vědecká knihovna čítající 
přinejmenším třicet tisíc knih. 

„Do rekonstruované budovy by se rovněž přesunula městská knihovna, která 
je umístěna na zámku a nemá dostatečné prostory pro další rozvoj," upřesnil 
zastupitel Tomáš Kolkop. 

„Financování by bylo řešeno vlastními prostředky za podpory evropských 
dotačních zdrojů. Dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení 
stavby z dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj a Pardubického 
kraje," dodal. 

Investorem by, podle předkladatelů projektu, mohlo být město a partneři, 
Akademie věd ČR, domácí i zahraniční univerzity, Pardubický kraj či Česká 
geografická společnost. 

„Není to špatná vize. Podobné geografické muzeum údajně neexistuje nikde 
na světě. Také přemístění knihovny ze zámku je dobrý nápad. Koncepce má 
být předložena do konce února. Abychom věděli, co by mělo centrum 
obsahovat, jak by mělo být financováno, kdo by je měl provozovat. Koncepci 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91222&idc=4661230&ids=4039&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91188&idc=4661230&ids=14579&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91536&idc=4661230&ids=3053&idp=88050&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
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jsme nechali na předkladatelích projektu," sdělil místostarosta Pavel 
Brettschneider. 

Naopak myšlenka ubytovací kapacity s padesáti lůžky se mu moc dobrá být 
nezdá. „Jsem dost skeptický. Vybudovat padesáti lůžkový hotel na evropské 
úrovni představuje opravdu hodně peněz. A musel by to provozovat 
soukromý subjekt, město určitě ne," domnívá se Pavel Brettschneider. 
„Nepředpokládám, že by vysoká škola provozovala muzeum, stát ani kraj 
taky ne, tak by to určitě dopadlo na město. Je otázka jaké budou provozní 
náklady. Kdo to bude platit," uzavřel Brettschneider. 

Hlavní slovo, zda se město do projektu pustí či ne, bude mít zastupitelstvo. 
„Dohodli jsme se, že investiční záměr a konkretizovaný návrh využití objektu 
by měl být předložen na jednání zastupitelstva města v polovině března," 
přiblížil Tomáš Kolkop. 

Demolici budovy nemocnice schválilo zastupitelstvo loni v červnu na základě 
posudku technických služeb a doporučení strategického výboru. Před 
demolicí budovu zachránilo podání žádosti o zapsání objektu na seznam 
kulturních památek. Město už mělo zajištěnou projektovou dokumentaci na 
demolici budovy a vybraného zhotovitele, který zahájil práce.  

Z podnětu občana v průběhu roku Ministerstvo kultury rozhodovalo o návrhu 
prohlásit budovu kulturní památkou. Nestalo se tak, více v srpnovém 
záznamu kroniky města. 

 
 

Regiontour s účastí města i v roce 2017 

Také v roce  2017 město ctilo tradici a Moravská Třebová nechyběla na 
veletrhu cestovního ruchu v Brně, jak je v posledních letech zvykem, 
představila se společně s mikroregionem Moravskotřebovska a Jevíčska. 
Zahájení Regiontouru připadlo na čtvrtek 19. ledna. Vedle běžných 
propagačních materiálů měly úspěch pozvánky na na místní a regionální 
události, které nabývají na stále větším významu a rozsahu. Jako významná 
událost roku byly právem prezentovány oslavy 760 let Moravské Třebové.  

  

Oblastní charita uspořádala Tříkrálovou sbírku  

a tato tradiční akce se v obcích Moravskotřebovského a Jevíčského regionu 
v roce 2017 konala už po sedmnácté. „Štědrost lidí i ochotu koledníků 
potvrzuje překvapivý výnos, který činí úctyhodných 482 345 korun, což je 
o 29 311 korun více než v loňském roce. Do více jak třiceti měst, vesnic a 
vesniček našeho regionu vyšlo s koledou na rtech celkem 134 skupin 
koledníků, což je více než 450 dobrovolníků," uvedla na stránkách 
regionálního tisku ředitelka moravskotřebovské charity Ludmila Dostálová. 
Tříkrálová sbírka, která probíhala od pátku 6. ledna, byla zahájena 
požehnáním koledníkům ve františkánském klášterním kostele. Hlavním 
dnem sbírky byla sobota. Kromě obvyklých skupinek tří králů letos   

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91490&idc=4661230&ids=3809&idp=86526&url=http%3A%2F%2Fwww.oberbank.cz%2FOBK_webp%2FOBK%2Foberbank_cz%2FPrivatni_klienti%2FSporeni_a_investovani%2Findex.jsp
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90660&idc=4663662&ids=14636&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
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koledovala také celá jedna třída Základní školy Palackého z Moravské 
Třebové pod vedením učitele Jaroslava Jarůška. V Útěchově koledovaly 
všechny děti z mateřské školy pod vedením ředitelky Michaely Lexmaulové. 
Nebylo však v silách koledníků navštívit každou domácnost.  

Výtěžek z letošní sbírky byl použit na přímou pomoc sociálně potřebným 
rodinám a občanům a osobám handicapovaným na zakoupení zdravotních a 
kompenzačních pomůcek, dovybavení potravinového skladu. Výtěžek sbírky 
by měl pomoci také v rozvoji preventivních programů pro seniory a děti 
ohrožené sociálním vyloučením a rozvoji dobrovolnictví v programu Déčko.  

Tečkou za Tříkrálovou sbírkou byly dva benefiční koncerty, které se 
uskutečnily 15. ledna v Moravské Třebové v klášterním kostele a Jevíčku 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

 
 
Nová starostka Vlaardingenu, Annemiek Jetten, byla slavnostně 
inaugurována 

Jmenováním paní Jetten se završil několikaletý proces hledání nástupce 
Tjerka Bruinsma, který v pozici starosty skončil v lednu 2014. Do funkce byla 
nová starostka našeho partnerského města uvedena 9. ledna 2017.  Během 
dvou let předtím se na pozici dočasného starosty vystřídali dva kandidáti, ani 
jeden však v poměrně složitém systému jmenování starosty nezískal 
dostatečnou podporu zastupitelstva. V Holandskou není starosta města volen 
z řad členů zastupitelstva, nýbrž se jím může stát kdokoliv, kdo splňuje 
požadavky a získá podporu zastupitelů a následně holandské vlády. Do 
jednání vstupuje také králův pověřenec. Pravomoci starosty v českém a 
holandském systému jsou nesrovnatelné, holandský starosta je spíše 
reprezentativní postavou, stmelujícím prvkem, který získává rozsáhlé 
pravomoci pouze v případě vzniku kritické situace ve městě typu chemické 
havárie nebo stavu ohrožení. Pro řešení takovýchto situací je také náležitě 
vzdělán. Nová starostka narušila dlouhou hegemonii mužů, kteří se v 
uplynulých dekádách na tomto postě ve Vlaardingenu vystřídali a z nichž si 
velká část třebovské veřejnosti pamatuje právě výše zmíněného Tjerka 
Bruinsma, který naše město nespočetněkrát a rád navštívil. Z Moravské 
Třebové jsme popřáli jeho nástupkyni mnoho úspěchů ve starostenské 
funkci. (autor textu: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí odboru rozvoje města)   

 

Nová lékařka ve městě 

V době zápisu do kroniky je všeobecně negativně vnímán nedostatek lékařů 
v malých městech, s důrazem na kritický nedostatek vybraných odborníků a 
problém stárnoucích lékařů. S radostí jsme proto přijali zprávu, že od 2. 
ledna ordinuje nová praktická lékařka pro děti a dorost, MUDr. Ivana 
Zemánková, která se do Moravské Třebové přistěhovala i s rodinou. 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91349&idc=4663662&ids=14569&idp=87675&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
https://www.vlaardingen.nl/Bestuur_Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Speech_burgemeester_Annemiek_Jetten
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Městský úřad v lednu 
 
V měsíci lednu byly stanoveny a vedením města schváleny Cíle Městského 
úřadu Moravská Třebová na rok 2017. Stanovené cíle pro dané období 
vycházely ze Strategického rámce rozvoje Městského úřadu Moravská 
Třebová na období 2016 – 2020, schváleného radou města 25.01.2016 a z 
aktuálních požadavků vedení města na činnost městského úřadu v roce 
2017.  

 
Ze zasedání rady města 
 
V lednu roku 2017 schválila rada města vnitřní předpis „Pravidla k 
Motivačnímu a evidenčnímu systému pro odpadové hospodářství („MESOH“) 
ve městě Moravská Třebová“, který znamenal průlom v odpadovém 
hospodářství mnohých z nás.   

A nešlo to snadno – systém se jevil složitý, měl i odpůrce. Proto byli občané 
informováni o novince mnoha způsoby, např. informační tiskoviny byly 
předány do každé schránky, informace byly uloženy na webové stránky 
města. Na stránkách kroniky  uveřejňuji dopis vedoucí odboru majetku 
města, kterým se snažila novou věc vysvětlit kolegům, s pevnou důvěrou, že 
dobrá zpráva bude šířena městem…  

 

Vážení a milí kolegové. 

Na jednání dne 12. 12. 2016 projednala a schválila rada města uzavření 
smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a evidenčního 
systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) s firmou ISNO IT 
s.r.o. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámila s tím, co nás čeká a 
požádala Vás o spolupráci. 

Jedná se o zavedení, pronájem a provozování aplikací a modulů potřebných 
pro evidenci nádob a pro evidenci obsloužení nádob, dále pak nastavení 
motivačních kritérii pro efektivní třídění odpadů. Pro obyvatele města bude 
vytvořen odpadový web www.mojeodpadky.cz/moravskatrebova a odpadové 
účty obyvatelů města.  

Zavedení systému by mělo vést a máme za to, že povede, k výraznému 
zlepšení separace složek komunálního odpadu ve městě. Zavedení systému 
jsme navrhli z několika důvodů: 

1. Zlepšením separace dojde k navýšení odměny, kterou město za 
separovaný odpad dostává od autorizované obalové společnosti EKO - KOM 

2. Dojde ke snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním 

3. Systémem bonusů dojde ke snížení poplatku u těch obyvatel, kteří se 
zapojí a budou více třídit 

4. V rámci plnění cíle ze Závazné části POH kraje pro směsný komunální 
odpad a zákonné povinnosti k roku 2024 – zákazu skládkování – bude 
povinností obce řešit nakládání a využití SKO, který nebude možno 
skládkovat. 

http://www.mojeodpadky.cz/moravskatrebova
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Musíme si však uvědomit a v průběhu projektu nesmíme zapomenout, že k 
plánovanému výsledku povede delší a složitá cesta. Je potřeba počítat i s 
negativním ohlasem občanů, tímto procesem si prošly všechny obce 
realizující tento inovativní projekt.  

Od srpna bychom zavedli označení sběrných nádob – popelnic a pytlů na 
tříděný odpad - čárovými kódy, které budou přiděleny jednotlivým 
poplatníkům, resp. jejich zástupcům, pokud je poplatek hrazen zástupcem. 
Tímto krokem začne být zjišťováno, které nemovitosti – poplatníci, nádobu 
mají a odpad do ní ukládají a v jakém množství. Kromě již stávajících 
kontejnerových stání bude zaveden pytlový svoz tříděného odpadu – plastů a 
papíru. První várku kódů obdrží obyvatelé poštou společně s kódem pro 
popelnici, který bude odolný, trvalý, spolu s pytli na tříděny odpad. Po jejich 
vyčerpání budou další kódy obyvatelům vydávány na úřadě, na TS – 
sběrném dvoře. Každý poplatník v zásilce dále obdrží průkazku na sběrný 
dvůr a návod jak postupovat při třídění, jak se podívat na svůj odpadový účet 
apod. Sběrné vozy a sběrné dvory budou vybaveny čtečkami kódů. Posádka 
svozového vozu bude při výsypu načítat kódy, které budou na konci směny 
sehrány do centrální evidence poplatníků. Tento výstup bude sloužit jako 
podklad pro výpočet částky za poplatníka na následující ucelený rok. Tyto 
čtečky budou pořízeny na náklady Technických služeb.  

Sleva pro poplatníka bude vždy vygenerována za předchozí kalendářní rok a 
poskytnuta v roce následujícím. Výši slevy ovlivní počet odevzdaných 
vytříděných pytlů s plasty a papírem, ale také počet a naplnění sběrných 
nádob pro směsný komunální odpad. Čím více je využita kapacita popelnice 
- plně naplněná, tím větší sleva (snížení počtu svozů směsného komunálního 
odpadu). Toto ale předpokládá, že poplatník skutečně třídí a do nádoby 
odkládá pouze nevytříděný zbytek odpadu, tj. musí mít možnost také např. 
kompostovat a ukládat bioodpad, z čehož např. plyne větší potřeba a 
docházková vzdálenost k veřejně přístupným nádobám na biologický odpad. 
Jedním z důležitých ukazatelů je také váha pytle na separovaný plast.  
Účelem je "sešlapávání" odpadu a potřeba naplnit pytle s tříděným plastovým 
odpadem na určitou minimální váhu, aby se tzv. nepřevážel vzduch. 

Protože nám je jasné, že tato novinka nebude přijímána vždy a každým s 
nadšením, seznamujeme Vás, naše kolegy, s ní v předstihu. Doufáme a 
věříme, že nejen z důvodu vidiny nižšího poplatku, ale hlavně proto, že to 
všechno děláme pro sebe, své děti a jejich děti nám s osvětou pomůžete. 
Všichni chceme mít lepší životní prostředí, a proto nám nevadí, že 
skládkovné bude dražší, protože my nebudeme mít po vytřídění co 
skládkovat  ani spalovat. 

Další informace jsou v Pravidlech a přílohách „MESOH“. 

Děkuji 

Bc. Viera Mazalová 
 
 

Rada města 23. ledna schválila změnu názvu Fotofestivalu Moravská 
Třebová na Fotofestival Rudolfa Zukala Moravská Třebová s podmínkou 
dodání písemného souhlasu přímých příbuzných Rudolfa Zukala (dcery a 
syna). Souhlas následně dodán byl. 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Jednání zastupitelstva města se v měsíci lednu v souladu se schváleným 
plánem nekonalo. 
 

Kultura 
 
Jen jednou do roka se uskuteční  MĚSTSKÝ BÁL a v roce 2017 to bylo 
v pátek 27. ledna.  Nechybělo předtančení skupiny Alegria,  soutěž o ceny a 
raut. Hrála skupina EPICENTRUM Jevíčko. 
 
Scénické čtení 8. ledna, tedy již osvědčený formát Listování, nabídlo knihu 
Arnošta Lustiga Láska a tělo. DOcela MAlé divadlo Svitavy (řečené také 
divadlo DOMA) při SKS ve Svitavách potěšilo 22. ledna hrou autorů K. 
Čapka a J. Čapka, Ze života hmyzu. 
 
Tříkrálový koncert  zahráli ve dvoraně muzea 6. ledna „naši“ Kaderus Blues. 
Ani v lednu nechyběla vernisáž, v pátek 3. ledna to byla vernisáž výstavy 
umělce z našeho města: Vladan Kolář „Obrazy a objekty“, v rámci zahájení 
cyklu výstav Třebovští umělci a 760 let Moravské Třebové. Na stránkách 
kroniky neuvádím výčet filmových představení, přednášek a některých 
dalších akcí – stále se něco děje, program si pravidelně můžeme přečíst na 
webových stránkách města v části kalendář nebo doma u stolu 
v Moravskotřebovském zpravodaji, který je také přílohou kroniky. 
 
 

Sport 
 
Vyznačení běžeckých stop 

Technicky upravené tratě z extravilánu města daleko do okolí, na Hřebči a na 
Knížecí louce mohli v lednu využít lyžaři na běžkách. O jejich vyznačení 
běžeckých stop  se tradičně postaraly moravskotřebovské technické služby. 
Stopy technické služby průběžně obnovovaly a podle možností rozšiřovaly, 
aktuální stav bylo možné zjisti na webu společnosti. Jejich začátek byl 
například v Boršově, v Udánkách… Zaujala mne také relativně krátká 
lyžařská stopa vyznačená ve městě, na Knížecí louce, kterou jsme obdivovali 
jako kolemjdoucí už 8. ledna.   I ta – jistě i s přihlédnutím k snadné 
dostupnosti - byla využívána. 

 
Anketa sportovec regionu svitavska 

Výsledky byly vyhlášeny v Poličce v Tylově domě dne 24. ledna.   V rámci 
ankety Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska bylo vyhodnoceno a 
oceněno celkem čtyřicet laureátů, a to v kategoriích jednotlivců a kolektivů, 
žáků, dorostenců, dospělých i veteránů. Níže jsou uvedeni jen sportovci 
s přímou vazbou naMoravskou Třebovou. 
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Jednotlivci dorost: 1. Markéta HÁJKOVÁ (cyklistika, TJ Slovan Moravská 
Třebová), 3. Zdeněk OŠŤÁDAL (motokárové závody, TJ Slovan Moravská 
Třebová), 4. Václav MAČÁT (travní lyžování, TJ Slovan Moravská Třebová), 
5. František PŘIDAL, (sportovní střelba, Střelecký klub Moravská Třebová)  

Jednotlivci žactvo:  2. Šárka ABRAHAMOVÁ (travní lyžování, TJ Slovan 
Moravská Třebová); 3. Hana HÁJKOVÁ, (atletika, AK Moravská Třebová)  

Kolektivy dospělí:  TJ Slovan Moravská Třebová (atletika muži), HC Slovan 
Moravská Třebová (hokej muži)  

Trenéři: Gabriela DAULOVÁ (sportovní gymnastika, TJ Slovan Moravská 
Třebová), Daniel MAČÁT (travní lyžování, TJ Slovan Moravská Třebová a 
reprezentace ČR) 

Krajánek: Leopold KÖNIG (cyklistika, Team Bora Hansgrohe) 

Handicapovaný sportovec: Tomáš BURDA (atletika, TJ Slovan Moravská 
Třebová) 

Sportovní hvězda Svitavského deníku: Lukáš KOLOUCH (travní lyžování, 
TJ Slovan Moravská Třebová) 
  

Leden letem světem 
 
Lednové počasí znamenalo zpočátku ochlazení, od 03. ledna konečně byl 
sníh, který už stál za to;  04.01. překvapilo silné sněžení v celé ČR, i v našem 
městě. Dle sdělení meteorologů nejméně15 let nebyl tak chladný začátek 
roku a mrazy pokračovaly. 10.01. jsme na ul. Polní ráno naměřili –20 st. 
K mírnému oteplení došlo v noci z 11. na 12. leden, v padal sníh a nad 
ránem byly zasněžené cesty v celé ČR. Co jsme kolem páté zametli, po 
šesté ranní zase napadalo. Oteplení jsme se dočkali 13. a 14. ledna, ale bylo 
stále „pod nulou“ a další ochlazení následovalo 18.01. Výrazně chladno bylo 
do konce měsíce a v novinách psali, že taková zima nebyla více než 70 let… 

V lednu pokračoval odchyt holubů, kteří se přemnožili zejména v centru 
města. Odchyt probíhal v gesci odboru životního prostředí a na poradě 
vedoucích odborů 10. ledna jsme se dozvěděli čísla (19 odchycených holubů 
u muzea a 36 na náměstí) i zajímavost - u muzea se do sklopce podařilo 
odchytit i dítě. Bylo včas odevzdáno matce (holubi putují do záchranné 
stanice, ovšem jako potrava pro dravce). 
 
Pro rok 2017 obecně platí, že byla typická klesající nezaměstnanost a s tím 
související pocit zaměstnavatelů, že je těžké najít kvalitní zaměstnance. 
V měsíci lednu ale vykazovalo město nezaměstnanost 7,6 %, což bylo 
aktuálně hodnoceno jako vysoká nezaměstnanost v porovnání s okolím, 
nezaměstnanost vykazovaná regionem, 8,4 %, byla považována za 
významné maximum. 
 
Z rubriky dotazy a odpovědi na webu města: „Dobrý den, včera večer jsem 
šla přes naše krásné, zasněžené náměstí, obdivovala jsem urostlý vánoční 
stromek, který má krásnou světelnou výzdobu, to se opravdu povedlo, 
děkuji.“ Ano, stromek na přelomu let 2016/2017 skutečně zdobil město. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91602&idc=4666214&ids=4388&idp=88184&url=http%3A%2F%2Fwww.idecin.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91349&idc=4666214&ids=14569&idp=87675&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
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V lednu 2017 byl vyhlášen zákaz návštěv v mnoha nemocnicích a 
pobytových zařízeních v České republice a také od 11.01. v domově pro 
seniory Sociálních služeb města Moravská Třebová.  Důvodem byl silný 
nárůst chřipkových onemocnění v minulých dnech v Pardubickém kraji, kde 
počet onemocnění přesáhl epidemický práh.   

Už začátkem roku byla avizována náročná oprava křižovatky ulic 
Komenského a Lanškrounská u autobusového nádraží, na kterou měla 
navázat rekonstrukce obchodního domu Kubík v blízkosti. Předcházelo 
dlouhé jednání se zástupci firmy Kubík a.s., protože pro plánované úpravy 
byla nezbytná součinnost, stavba se měla dotýkat i pozemků firmy. V závěru 
roku 2017 však bylo zřejmé, že v lednu avizované problémy v dopravě 
nenastanou, oprava zůstala ve fázi příprav, s pozitivním hodnocením v tom, 
že myšlenka nezapadla a přípravy na opravu křižovatky „u Kubíka“ 
pokračují. 
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Únor 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Od února bude jezdit nová sanita 

Nový sanitní vůz VW Transporter pro nelékařskou posádku RZP byl v únoru 
předán do užívání záchranářům na výjezdové základně v Moravské Třebové. 

 

 

Foto: Noviny Svitavska, předání vozu za účasti starosty města (uprostřed) 

Proběhlo slavnostní předání, důležitější však pro obyvatele města je, že 
sanitka byla už od prvního února zařazena do provozu. Ještě předtím bylo 
nutné ji vybavit léky a dalším speciálním záchranářským zařízením a přístroji. 
Pořizovací cena vozu byla cca 2 miliony korun. 

 

Soudní jednání bylo odročeno 

Soudní jednání plánované na 8. února 2017, na kterém se mělo rozhodnout 
nebo alespoň někam posunout spor o areál bývalého kláštera, který dnes 
slouží jako domov pro seniory, mezi městem a Kongregací sester 
Neposkvrněného početí Panny Marie, bylo odročeno. Na výsledek jsme 
museli čekat (více v záznamu kroniky v následujících letech…). 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90659&idc=4678478&ids=10140&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
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Sníh ve městě 

Únor přinesl opravdové zimní počasí, město bylo zasněžené. Nepodařilo se 
odklidit sníh tak, aby byli všichni spokojeni. Nevůle zazněla i na webu města, 
v části dotazy a odpovědi. Na připomínku ve věci pozdě posypaného 
chodníku do Sušic (až kolem 8 hodiny ráno) reagovala jednatelka 
Technických služeb MT s.r.o., Její odpověď vysvětlila část úkolů technických 
služeb v zimním období, proto byla vložena na stránky kroniky: 

Dobrý den, je obtížné a nemožné dokazovat pravdu. Podle našich záznamů 
zmiňovanou chodníkovou trasu posypalo ten den, kolem 6:30 hod., vozidlo 
MAGMA. Pro upřesnění jelo jen po širších částech chodníku. Zbytek byl 
posypán opravdu ručně až později během dne. Dovolím si přiblížit způsob 
posypu. Na komunikacích je to celkem jednoduché, auto projede, posype. 
Chodníky máme různě široké od 80 cm po např. 2 m. Vozidlo se sypačem se 
tedy dostane jen někam. Úzké chodníky jsou posypány ručně. Udržovaných 
tras je téměř 30 km. Není v silách správce být všude ve stejnou chvíli. Navíc 
se námraza často projevuje náhle, nebývá celoplošná. V různých částech 
města. Vliv má i materiál zádlažby (žul. kostky, bet. dlažba, asfalt) na 
každém povrchu posypový materiál zareaguje jinak. Nechci se vymlouvat, 
ale musím trvat na tom, že je ctěn plán zimní údržby města. V plánu jsou 
stanoveny dojezdové časy dle zatřídění lokalit, je to od 12 do 48 hod od 
sněžení, či námrazy. Dovoluji si tvrdit, že odstraňování závad stíháme dřív, 
než přikazuje plán. 
Jsme zde pro Vás, nebojte se nám operativně zavolat v případě špatné 
schůdnosti, či sjízdnosti komunikace tel. …. 
  
 

Městský úřad v únoru 
 
Na stránkách zpravodaje upozornila vedoucí odboru finančního spoluobčany, 
že je na místě opatrnost a předcházení úrazům. Ani stane-li se úraz na 
chodníku nebo komunikaci města, pojištění vše nevyřeší. Pojišťovna stále 
přísněji posuzuje pojistné události a tak se v poslední době opakovaně stalo, 
že nepřiznala náhradu za některé úrazy. Například proti, že nebyly naplněny 
podmínky objektivní odpovědnosti města za úraz. V principu to znamená, že i 
chodec by měl přizpůsobit svoje jednání aktuální situaci, že je například  
třeba počítat s tím, že nelze celé město uklidit a všechny chodníky posypat 
v jedné chvíli, někde to musí být o něco později. Ne vždy je tedy poškozený 
odškodněn, a i když má možnost obrátit se s nárokem na náhradu škody na 
soud, úspěch není zaručen. Je proto na místě preventivní opatrnost.  

Druhé upozornění odboru finančního se týkalo legislativní změny na úseku 
tombol. V roce 2017 pominula povinnost hlásit tombolu na městský úřad, 
pokud šlo o menší akce, tj. tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč, v takovém 
případě nově nehrozil ani odvod daně. 
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Ze zasedání rady města 

Plánovaným termínem zasedání rady města byl jen 20. únor 2017, radní se 
však sešli také 6. února, kdy rozhodovali ve věci kanalizace v ul. Čapkově, a 
15. února, kdy byla odsouhlasena hodnotitelská komise pro ocenění 
Sportovec roku. V pondělí 20. února radní nad rámec obvyklých bodů 
jednání vzali na vědomí zprávu o umístění deseti nových kontejnerů na 
bioodpad ze zahrádek. Technické služby Moravská Třebová s.r.o. poté od 
měsíce března postupně umístily další kontejnery. Stávající kontejnery 
v počtu 10 kusů již byly kapacitně vytížené a příliš velké byly i dostupové 
vzdálenosti mezi nimi. Proto se obchodní společnost rozhodla investovat do 
nákupů dalších kontejnerů, menších, z nichž většina byla umístěna v 
Moravské Třebové, Udánkách a Sušicích a dva  v Boršově. Na změnu jsme 
si my občané rychle zvykli, doplnění jsme přivítali. Koncem roku 2017 už se 
stávalo, že kontejnery nestačily… 
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
  
První jednání zastupitelstva města v roce 2017 se uskutečnilo 6. února a 
netrvalo dlouho. Zastupitelé projednali obvyklé majetkové záležitosti města, 
na prvním jednání schválili plány činnosti výborů. A jistě rádi vzali na vědomí  
předloženou odpověď Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly, na podnět k posouzení vnitřního předpisu č. 4/2015, Kontrolního 
řádu výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová, jejíž závěr zněl: 
„Ministerstvo vnitra posoudilo předmětný kontrolní řád v rozsahu jemu 
svěřených kompetencí a uvádí, že při posouzení Kontrolního řádu výborů 
Zastupitelstva města Moravská Třebová nebyl shledán rozpor se zákonem“. 
O posouzení požádal kritický občan. 
 
 

Kultura 

Přednášky v únoru zahájilo povídání úspěšného kameraman a držitele 
Českého lva za kameru 2016 Petra Koblovského, který 7. února nabídl 
v rámci přednášek rodáků Veselé příběhy z natáčení. V pořadí již čtvrtá 
přednáška z cyklu Osobnosti Moravské Třebové se konala 16. února od 
17:30 hod. v kavárně Mázhaus Poštovka. Tématem přednášky bylo povídání 
o Ladislavu z Boskovic, členu předního panského rodu, za jehož působení se 
město stalo významným středoevropským humanistickým centrem.  
Přednáška PhDr. Jiřího Šmerala připomněla Ladislavův soukromý život, 
stavební a donátorské aktivity a zasadila Ladislavovo působení do širšího 
kulturního a sociálního kontextu.    

Nezklamal zábavný pořad Siesta s Pavlem Trávníčkem 9. února. Komu se 
podařilo koupit lístek, zasmál se 14. února v kinosále při komedii Hexenšus 
(John Graham) s velmi dobrým hereckým obsazením.  
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Český textař, zpěvák a skladatel Marcel Zmožek zavítal do Moravské 
Třebové 26. února a ve dvoraně muzea potěšil hlavně příznivce televizní 
stanice Šlágr TV. 

 

Únor letem světem 

Počasí v únoru začalo jako zimní. Sněžilo 1. února, sníh padal i v noci na 2. 
února a následovala několik dní zimní idylky, zasněžené město. Mrazy trvaly 
celou první dekádu,  ve druhé polovině měsíce se oteplilo, potěšily slunečné 
dny, sníh roztál na chodnících a zůstal v zahradách, město potrápila 
ledovatka. V pátek 17.02. bylo vyhlášeno nebezpečí ledovky v celé ČR, 
v Moravské Třebové se držela několik dní. Citelné oteplení (kolem nuly) a 
následné ochlazení s námrazou bylo patrno až do 22.02. To už ale kvetly 
první tavolíny a sněženky v zahrádkách. 

V Moravskotřebovském zpravodaji jsme se dočetli, že lze do 28. února 2017    
odevzdávat návrhy na laureáty Ceny města, osobnosti, která si toto 
ocenění podle navrhovatele za své aktivity zaslouží. 

Rozhlasová stanice Český rozhlas Pardubice v únorovém vysílání 
upozornila, že Technické služby Moravská Třebová s.r.o. zahájily obnovu 
sadu na Křížovém vrchu, přičemž  práce byly naplánovány přibližně na 5 
let.   

Beseda občanů se zástupci vedení města Moravská Třebová se konala 
v úterý 14. února a měla jako hlavní téma kriminalitu, bezpečnost a veřejný 
pořádek ve městě.  Setkání iniciovalo vedení města poté, kdy se na 
zastupitelstvu a následně v aplikaci Dotazy a odpovědi na městském webu 
objevily názory občanů na nízkou kontrolu veřejného pořádku. Zúčastnilo se 
asi 20 občanů a  to u podobných besed znamená docela dobrou účast. 
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Březen 2017 
 
Události ve městě 
 
Zázemí Knížecí louky 
 
bylo vnímáno jako zásadní projekt města pro rok 2017, který bude vidět. 
Rozpočet zastupitelstvem prošel, opozice však uplatnila i výhrady: cena  
5,85 milionu korun za vybudování občerstvení a zázemí v rekreační lokalitě 
Knížecí louka se některým opozičním zastupitelům zdála vysoká. Zejména 
s přihlédnutím k tomu, že objekt bude sestávat z jednotlivých modulů, 
nepůjde o typickou stavbu – dům. 

 
Obrázek: archiv města Moravské Třebové, Vizualizace zázemí na Knížecí louce 

Opozičním zastupitelům se proto zdál projekt předražený. Plánované dětské 
hřiště v blízkosti objektu nepřesvědčilo – stačilo by prý to stávající v areálu 
zámku.  Opozice tedy kritizovala stavbu jako drahou a nikoliv nutnou a 
vymínila si kontrolu nad realizací. Z řad občanů jsem ale výraznou kritiku 
nepostřehla, zaznamenala jsem víc očekávání v duchu „bude pěkné pít kávu 
s rozhledem na Knížecí louku“, navíc možnost odložit si věci před sportem na 
určené místo s možností zabezpečit je bylo vítáno jako dobrý nápad. 

Na stránkách kroniky je na místě se vrátit v čase a připomenout, proč byl 
zvolen v roce 2017 kritizovaný modulový systém. Původní projekt od 
architekta Javůrka z roku 2009 byl Výborem  pro strategický rozvoj v květnu 
2016 vyhodnocen jako nepraktický a příliš drahý. Náklady by se pohybovaly 
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jen za samotnou designovou stavbu občerstvení s posezením bez 
zadlážděných ploch, bez hřiště pro děti atd. přes 5 mil. Kč, celkové náklady 
pak cca 7-8 mil. Kč. Proto byl zadán projekt nový a až poté vybráno jako 
nejvhodnější řešení využití typizovaných modulárních systémů, díky čemuž 
se samotná stavba občerstvení dostala na úroveň 2 mil. Kč bez DPH. 
K objektu ovšem patří dětské hřiště, dlážděné plochy, oplocení, 
uzamykatelné boxy na věci se zastřešením, stojany na kola atd., celý projekt 
celkem za 4 mil. Kč bez DPH. Projektovou dokumentaci zpracoval 
autorizovaný architekt Ing. arch. Petr Kulda z projektové kanceláře Tipos z 
Ústí nad Orlicí. Na takto zpracovaný projekt byla podána žádost o dotaci z 
Pardubického kraje, která byla úspěšná, město získalo na realizaci akce 1 
mil. Kč. Samotné realizaci předcházela přeložka dešťové kanalizace a 
přeložka plynovodu.  Na otevření nové kavárny jsme si počkali – do konce 
roku 2017 se otevřít kavárnu pro veřejnost nepodařilo. 

 

Přestal jezdit (nejen) „dálkař“ do Brna 

Poslední jízdu si před březnovou změnou jízdních řádů odbyl spoj na trase 
Žamberk-Brno, který minulé dva roky denně jezdil regionem díky obecním 
financím. Pomoc s řešením obtížně dostupné autobusové dopravy do 
univerzitních center okolo Moravské Třebové marně hledal starosta Miloš 
Izák spolu se zastupiteli města u hejtmana Pardubického kraje.  Aktuálně 
platný jízdní řád zrušil autobus Liberec – Luhačovice, který jezdil v neděli 
odpoledne i ranní a odpolední spoj, na který byli obyvatelé regionu zvyklí 
více než 30 let: Velké Opatovice-Praha. Nezbývá než nostalgicky vzpomínat, 
jak jsme jezdili přímou autobusovou linkou několikrát denně do Prahy, do 
Hradce Králové a do Olomouce. To už je dávno, spojení bylo zachováno, 
s důrazem na vlakové spoje, ale cestování hromadnou dopravou se 
komplikuje a trvá déle. Je však třeba přiznat i úbytek cestujících a nárůst 
automobilové dopravy. Zástupci ČSAD argumentovali i nezájmem cestujících 
a požadovali dotace od obcí, ty však postupně přestaly být poskytovány.  

 

Městský úřad v březnu 
 
MESOH 
 
Na jednání dne 12. 12. 2016 projednala a schválila Rada města uzavření 
smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a evidenčního 
systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) s firmou ISNO IT 
s.r.o. Více úvodních informací bylo vloženo do prosincového zápisu kroniky 
za rok 2016, včetně sdělení, že zavádění systému bude postupné…  
Zahájení systému začalo v březnu a to zjevně i na městském úřadu.  

Odbor majetku města a komunálního hospodářství městského úřadu 
(OMMKH) měl z technických důvodů v týdnu od 13. do 17. března pro 
občany omezený provoz. Celý týden nebyly vybírány poplatky za komunální 
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odpad a v neúřední dny úterý, čtvrtek a pátek byl odbor uzavřen úplně. Ve 
všech dnech byly vyřizovány telefonické dotazy a e-mailová korespondence, 
avšak občané byli požádáni, aby pokud možno neplánovali osobní návštěvy 
a vyřídili si své záležitosti raději v týdnu od 8. do 10. března, nebo pak až v 
týdnu od 20. března 2017. Důvodem omezení byla příprava technických 
záležitostí spojených se zaváděním systému MESOH - systém sběru 
tříděného odpadu na základě čárových kódů. Občané snad pochopili.  

Jen málokterý z nás si ale uvědomil, že „Díky nové evidenci jsme s 
odpady známí za hranicemi“  jak napověděl nadpis aktualit na webu města. 
Nový, moderní, ekologicky příznivý způsob nakládání s odpady zaujal i 
slovenské novináře. Přílohou pak byl rozhovor pro Odpadové hospodárstvo -
 spravodajský portál Odpady-portal.sk, při kterém na otázky odpovídala 
jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. G. Horčíková. 
Článek mne zaujal a věřím, že může být zajímavý i v budoucnosti jako 
informace o začátku nového systému. Proto je vložen v plném a 
dvojjazyčném znění:  

1. Odkedy presne zmeny spúšťate? 

Na tvorbě systému (Motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství MESOH) se pracuje intenzívně od začátku letošního roku. Od 
března bude aktivována nejdůležitější část MESOH a to zpřístupnění 
odpadových účtů samotným poplatníkům. Jedná se o internetovou aplikaci, 
která bude zpřístupněna pouze správci (městu Moravská Třebová) a 
samotnému poplatníkovi. Přihlašovací údaje obdrží občan společně s 
informačními materiály, kartičkou na sběrový dvůr a základní sadou čárových 
kódů pro jednotlivé odpady. Od aktivace účtů záleží již jen na občanech, jak 
si pospíší s označováním nádob a pytlů. Ostrý sběr dat pak bude probíhat od 
1. 8. 2017. 

2. Čo si od motivačného systému mesto sľubuje? Aké sú prvé reakcie 
občanov?  

Město očekává razantní snížení podílu komunálního odpadu proti 
vytříditelným složkám, tedy i snížení nákladů na jejich odstraňování. 
Očekává zvýšení separovaného odpadu. Přidělený čárový kód pro nalepení 
na sběrné nádoby je unikátní pro každého poplatníka, takže umožní sledovat 
odpadové portfolio konkrétní domácnosti. Uvidíme v něm četnost vývozu 
jeho odpadové nádoby, obsah nádoby, budeme moci sledovat objem 
vyseparovaného odpadu apod. Podmínkou objektivity aktivit na poli domácí 
odpadové produkce je naprostá disciplína poplatníka co se týče nalepování 
kódů. Čím víc odpadů označí čárovým kódem, tím bude mít správce více dat 
pro objektivní bodové ohodnocení a stanovení tolik očekávané slevy na 
ročním poplatku za odpad. Bodový systém a způsob hodnocení nelze popsat 
jednou větou.  Bude zohledňovat míru separace poplatníka, ale zároveň 
znevýhodňovat např. velký podíl komunálního odpadu, nebo nadprůměrnou 
produkci separovaného odpadu. Takže nemusíme si nutně pomoci, když si 
necháme načíst na svůj účet např. papírový sběr ze zaměstnání. Občanům 
nabízíme spravedlivější podmínky pro výběr poplatku dle principu: 

http://www.odpady-portal.sk/default.aspx
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„Znečišťovatel platí“. A předpokládáme významné zvýšení odměn pro město 
od firmy EKOKOM. 

3. Je nápad s čiarovými kódmi originálna idea mesta alebo ste sa 
inšpirovali pozitívnym príkladom z iných miest / zo zahraničia? 

Moravská Třebová se inspirovala úspěchem některých moravských obcí, kde 
byl systém zaveden již v roce 2012. Nositelem myšlenky a autorem všech 
realizací je mladý nadšenec Radek Staňka z Uherčic, se kterým naše město 
na zavedení spolupracuje. 

 

 

Foto: archiv města, propagace – MESOH, muzeum (duben, zdravé město) 
uprostřed Bc. Gabriela Horčíková, po její pravé ruce starosta města, „nadšenec Radek 
Staňka“, po její levé ruce Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního 
hospodářství MěÚ MT, místostarosta Ing. Pavel Brettschneider  
 

 
Ze zasedání rady města 

Radní se sešli v měsíci březnu dvakrát, 3. a 20. března 2017. Rada 
projednala zejména obvyklé záležitosti majetku města, dotací a výběrových 
řízení. Předjednala a doporučila návrh rozpočtu pro rok 2017. Zaujalo mne, 
že vydala souhlas s předloženým zněním dopisu hejtmanovi Pardubického 
kraje s žádostí o řešení autobusových dálkových spojů do Brna, Mohelnice a 
Olomouce. Signalizovalo to zvýšený zájem města o zlepšení dopravní 
situace v regionu, dopis ale nepřinesl změnu k lepšímu. Radní také doporučili 
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zařazení výstupů z Veřejného fóra Zdravého města a následné Ankety 10P 
2017 do projektového zásobníku Strategického plánu rozvoje města.   

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem jednalo v pondělí 
13.03.2017.  

Hlavním bodem jednání bylo schválení rozpočtu města na rok 2017. Bylo 
tak schváleno hospodaření města s rozpočtem ve výši 247 milionů korun, 
vloni to bylo 205 milionů korun. Příjmy by měly dosáhnout 191 milionů 
korun, schodek 56 milionů korun pokrýt přebytky z minulých let. Na investice 
město vyčlenilo přes 47 milionů korun.  Mezi největší investiční akce, za 
5,85 milionu korun, se zařadilo vybudování občerstvení a zázemí pro 
návštěvníky rekreační lokality Knížecí louka. Milionový příspěvek město 
získalo od Pardubického kraje. Cenu akce zvýšily přeložky plynu a 
kanalizace. - Město chce také za zhruba devět milionů korun postavit první 
etapu stezky pro chodce a cyklisty v Olomoucké ulici, dvě třetiny nákladů 
pokryje dotace. Za téměř osm milionů korun má být opraven chodník podél 
ulice Lanškrounská do místní části Sušice. - Přes šest milionů korun bude 
stát první etapa rekonstrukce objektu sociálních služeb, čtyři miliony korun 
by měly být z dotace. Celkové náklady byly odhadnuty na 50 milionů korun. 
I když o navrácení objektu bývalého kláštera v době schvalování rozpočtu 
usilovala Kongregace sester Neposkvrněného Početí Panny Marie,  areál 
domova důchodců je majetkem města a bylo tedy možné na rekonstrukci 
čerpat dotaci. A jak se ukázalo – bylo to dobré rozhodnutí. Třebová také 
vynaloží přes 25 milionů korun na opravy kanalizace. 
 

Vedle rozpočtu jako stěžejního dokumentu byly schváleny i další důležité 
materiály, ze kterých namátkou vybírám poskytnutí investičních a 
neinvestičních dotací a darů z rozpočtu města v roce 2017, Plán 
odpadového hospodářství města Moravská Třebová na období let 2017 – 
2021, Obecně závaznou vyhlášku města, kterou se doplňuje vyhláška č. 
4/2016, o nočním klidu, Zprávu o činnosti městské policie za rok 2016, 
Zpráva o vyhodnocení bezpečnostní situace Obvodního oddělení Policie ČR 
Moravská Třebová za rok 2016, Projekt Zdravé město a místní Agendy 21 - 
Hodnotící zpráva a Plán zlepšování a kvality na rok 2017, Výsledky Fóra 
Zdravého města 2017 a následné ověřovací Ankety 10 P. Nechyběla 
rozhodnutí o převodech nemovitého majetku. 

 

Kultura 
 

Tradiční společenský večer u příležitosti MDŽ se uskutečnil 11. března 
v sále Na Písku a hrála skupina Domino.   

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91427&idc=4715447&ids=3802&idp=86575&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
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Milovníky divadla (stále platí, že jen ty šťastnější, kterým se podařilo koupit si 
lístky, zájemců je hodně a sedadel málo) potěšila komedie Kšanda 
v kinosále muzea 14. března.  

Ani v březnu nechyběly výstavy. Zaujala výstava bibliofolií, tj. vzácných knih, 
uměleckého tiskaře pana Jana Maulera (je nositelem Ceny města za rok 
2010!). V závěru měsíce se uskutečnila 30. března vernisáž výstavy k 50. 
ročníku Vandru skrz Maló Hanó. 

19. března jsme mohli jít na koncert orchestru malá Haná. Větší zájem byl 
však o hudbu známého muzikálového spěváka Petra Koláře 28. března. A 
velmi zdařilý byl i benefiční koncer „Hrajeme pro hřiště“ poslední březnový 
den. 

  

 
 
 
  

Březen letem světem 

Počasí v březnu: Začátek měsíce byl chladný teplota se pohybovala jen tak 
tak nad nulou a bylo zataženo. Po několika dnech se oteplilo a první 
březnový víkend podle předpovědi potěšil velmi příjemným počasím. Jarní a 
slunečné byly dny pátek a hlavně sobota 04.03., slunečný krásný den 08.03. 
Druhá dekáda - polojasno až zataženo, teploty kolem 10 st., poté 13. a 14. 
března chladná a ještě i mrazivá rána,  mírné oteplení nastalo kolem 20. 
března, krátce na to  „zvlněná studená fronta, déšť, 5 – 8 st. Oteplení a „jaro“ 
opět v závěru měsíce, 25. – 26. března, jasno až polojasno. 

Havárie na kruhovém objezdu, kde se srazily brzo ráno dva kamiony, 
zasáhla 03.03. celé město. Řidiči byli naštěstí zraněni jen lehce. Pocítili jsme 
však odklon dopravy a průjezd vozidel městem. Kolem osmé hodiny ranní  
v rádiu upozorňovali na kolonu až 5 km, kamiony se pomalu sunuly po ul. 
Svitavské a vedle zaparkovaných aut se míjely jen tak tak. Dopravu 
usměrňovali ráno policisté ČR i strážníci MP. Aby toho nebylo málo, na 
Svitavské poblíž Laskavárny (kláštera) byla vidět vyvěrající pramen vody asi 
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do výšky 10 cm, tzn. že došlo k havárii potrubí. Voda pomalu zaplavovala 
ulici směrem k městu, nějaký čas zcela bez možnosti opravy. 

V březnu skončilo dosavadní uspořádání resp. řízení nemocnic v kraji. Od 
dubna 2017 bude mít pět nemocnic Pardubického kraje dohromady jen dva 
ředitele. Pardubice a Chrudim povede bývalá primátorka Pardubic a lékařka 
pardubické ortopedie Štěpánka Fraňková. Ústí nad Orlicí, Svitavy a Litomyšl 
bude řídit bývalý ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, původním povoláním 
taktéž lékař. Pět dosavadních ředitelů ze svých funkcí odešlo. 

Tajemník městského úřadu spolu s vedoucím oddělení informačních 
technologií dne 24.03.2017 převzali diplom a věcnou cenu za 1. místo v 
krajském kole soutěže o nejlepší webové stránky města Zlatý erb (viz také 
přílohová část kroniky – kniha). Webová stránka města, doména 
moravskatrebova.cz, byla zaregistrována od 27.09.2000. 
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Duben 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Cena města za rok 2016  

Najednání dne 24. dubna 2017 zastupitelstvo města rozhodlo o udělení Ceny 
města za rok 2016. Navrženi byli první polistopadový starosta Karel Metyš a 
právník Jan Vermousek.   

Poprvé v historii ceny města byly v roce 2017 oceněny dvě osobnosti – a to 
v souladu s názorem komise pro udělení Ceny města za rok 2016, který 
akceptovala svým doporučením rada města. Všemi zúčastněnými byly 
vysoce hodnoceny obě nominované osobnosti. 
 
 
 

 Foto: archiv města, předání ceny v obřadní síni radnice v červnu 2017 
(zleva: místostarosta Ing. Václav Mačát, Karel Metyš, starosta JUDr. Miloš 
Izák, JUDr. Ing. Jan Vermousek a místostarosta Ing. Pavel Brettschneider) 

Ing. Karel Metyš 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 
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obnovu svobodných poměrů a návrat společnosti k demokracii. 
Podporoval obnovu kontaktů s bývalými německými obyvateli města.  

JUDr. Ing. Jan Vermousek je veřejnosti znám (vedle svého dlouholetého 
působení v advokátní praxi) jako výborný fotograf, který dokumentuje více 
než 20 let akce ve městě. Své fotografie opakovaně vystavoval i na výstavě 
„Moravská Třebová jak ji neznáme“, kde patřily k ohodnoceným snímkům. J. 
Vermousek je aktivním členem Komise památkové péče rady města, 
zakládajícím členem Klubu přátel díla ak. malíře Františka Strážnického (Jan 
Vermousek se stal už třetím oceněným z tohoto čtyřčlenného uskupení) a 
jedním z iniciátorů vzniku stálé galerie Fr. Strážnického. Podílel se na 
zpracování katalogu tohoto malíře. Pro rok 2017 při příležitosti výročí 760 let 
města Moravské Třebové se významně podílel na přípravě kalendáře s 
motivy obrazů Fr. Strážnického. V letech 1990 až 1991 působil jako 
místostarosta města Moravská Třebová a poté dlouhodobě jako právník 
s městem spolupracoval. Cena byla udělena také při příležitosti významného 
životního jubilea JUDr. Ing. Jana Vermouska.  

Pro udělení ceny za rok 2016 byli nominováni pouze Ing. Karel Metyš a 
JUDr. Ing. Jan Vermousek. 

Jistě je na místě také v zápise kroniky za rok 2017 ohlédnutí za historií Ceny 
města. Historicky první oceněnou se stala v roce 2008 ředitelka městského 
muzea Jana Martínková. Cenu postupně obdrželi předseda místního odboru 
Klubu českých turistů Josef Schneeweiss, umělecký tiskař Jan Mauler, 
houslista a organizátor koncertů vážné hudby Rudolf Mánek, předseda 
komise památkové péče Miloslav Kužílek, organizátorka (nejen) univerzity 
třetího věku Marie Blažková, hudebník František Zelený a sportovní trenér 
mládeže Jan Škoda.  Bližší informace jsou uvedeny také v zápisu za měsíc 
říjen 2017, kdy byla zpracována souhrnná informace o historii ocenění a 
vložena na web města a v přílohové části kroniky, knihy. 

 

Pasování čtenářů 

Sto třicet čtyři budoucích prvňáčků pasoval v první polovině dubna na 
čtenáře symbolicky šlechtic, vzdělanec a humanista Ladislav z Boskovic. 
Podle sdělení ředitelky knihovny Lenky Greplové se na tento slavnostní 
okamžik se do  koncertního sálu základní umělecké školy přišli podívat nejen 
rodiče, prarodiče a další příbuzní novopečených čtenářů, ale i ředitelé škol a 
také zástupci města. Každá třída si připravila program. Některé děti hrály na 
flétny, jiné zpívaly a recitovaly, další hrály pohádku nebo tančily. Zážitek z již 
tradičního ceremoniálu umocnila přítomnost učeného šlechtice Ladislava 
z Boskovic, po němž knihovna nese své jméno. Pasování pořádá knihovna 
každý rok, už bezmála deset let. Novopečení čtenáři pak tradičně měli po 
celý rok vstup do knihovny zdarma. 

   

Oprava silnice v Boršově 
 
V pondělí 10. 4. 2017 v 10:00 se v místě stavby uskutečnilo předání a 
převzetí staveniště na akci “Oprava silnice III/36826 Boršov”. Oprava silnice 
třetí třídy 36826, procházející přes část města Boršov, tak byla zahájena. 
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Součástí akce bylo frézování asfaltového povrchu komunikace, takže nebyl 
možný ani omezený průjezd kyvadlově jedním pruhem. Stavební práce 
rozdělily obec na dvě poloviny a obyvatelé horní části Boršova tak museli 
uzávěru objíždět po pětatřicítce s odbočkou po staré silnici od Hřebče. Práce 
byly naplánovány do poloviny června  
  

 
Byly opraveny střechy vybraných památek 
 
V roce 2017 bylo rozhodnuto o opravě střechy dvou památkově chráněných 
budov. Na opravu získalo město peníze ze státního Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských památkových zón. Polovinu 
nákladů pokryly státní dotace, zbytek doplatilo město. Byla opravena střecha 
měšťanského domu čp. 42 v Bránské ulici. Náklady na obnovu střechy byly 
vyčísleny na  855 648 korun bez DPH, přičemž asi polovinu nákladů stála 
střešní krytina. Ta se, vzhledem k tomu, že dům je v městské památkové 
rezervaci, musela shodovat s původní krytinou, pálenými taškami 
bobrovkami. Z pohledu občanů byl ještě více sledován druhý vybraný objekt, 
jehož střecha prošla obnovou, a to františkánský klášter ve Svitavské ulici.  
Mírné komplikace způsobilo i lešení, nainstalované na poměrně úzkém 
chodníku ve směru k centru města. Obnova střechy stála celkem  
2 850 768 korun bez DPH. 

Konečné barevné provedení střechy, komínů a šachet i klempířských 
konstrukcí muselo v obou případech respektovat původní podobu a bylo 
kontrolováno zástupcem orgánu památkové péče.   

  

Vzrostla kriminalita v Moravské Třebové? 

I to bylo námětem pro diskusi na jednání dubnového zastupitelstva města. 
Z policejních statistik vyplynulo, že kriminalita v Moravské Třebové loni 
vzrostla. Přitom v Pardubickém kraji a okolních městech tomu bylo naopak. 
Podle výroční zprávy obvodního oddělení policie šetřili policisté vloni o 53 
trestných činů více než v roce předchozím. Procentuálně šla kriminalita 
v meziročním srovnání nahoru o 16,5 procent. Zveřejněnou statistiku označil 
zastupitel Zdeněk Ošťádala (TOP09) alarmující. „Pokusil jsem se zprávu 
vyhodnotit z pohledu občana a v porovnání s okolními městy. Vyšlo mi, že 
kriminalita v Moravské Třebové je o 59 procent vyšší než ve Svitavách a 
dokonce o 78 procent vyšší než v Poličce," vysvětlil Zdeněk Ošťádal. 

 Policie ani starosta města Miloš Izák (ČSSD) neviděli situaci tak dramaticky. 
„Je to přesný součet nepřesných čísel," řekl starosta. Podle vedoucího 
obvodního oddělení policie Martina Švancary se ve skutečnosti o nárůst 
nejedná. V Moravské Třebové se prý policisté vydali cestou vyhledávání 
trestných činů. Zdůraznil, že přístup policistů z moravskotřebovského 
obvodního oddělení je při kvalifikaci trestných činů tvrdší a nekompromisnější 
než třeba ve Svitavách nebo Poličce, trestným činem je tedy i to, co jinde 
mohou posuzovat jako přestupek. Poukázal na objasněnost trestných činů, 
kterou má moravskotřebovské obvodní oddělení policie nejlepší v celém 
Pardubickém kraji. Z 373 trestných činů jich policisté obvodního oddělení 
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objasnili 292, což 78 procent. Podle starosty Izáka policie využívá všech 
zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu. 

Jak ale zaznělo v tisku, „nabízí se pak otázka, jakou by potom měla policejní 
statistika vypovídací hodnotu, kdyby nebyla srovnatelná ani s daty 
sousedních oddělení?“ a možnost rozdílné kvalifikace trestných činů 
zpochybnila také tisková mluvčí policie s tím, že není možné posuzovat 
skutkovou podstatu protiprávního jednání jinak v Moravské Třebové a jinak 
třeba ve Svitavách. 

Obecně platí, že občané Moravské Třebové v posledních letech vnímali 
situaci v oblasti trestné činnosti a přestupků jako zhoršenou, kriminalita byla 
vnímána jako problém a také proto byla náměty několika setkání vedení 
města a zástupců policie ČR a městské policie s občany. 

 

Cenu udělenou v projektu Město pro byznys 

v rámci hodnocení ekonomických aktivit a jejich přínosu pro obyvatele 
sledovaných sídel převzal v dubnu starosta města Moravská Třebová Miloš 
Izák. Město Moravská Třebová se věnuje energetickým otázkám dlouhodobě 
a systematicky. Jeho dva projekty EPC přinášejí roční úsporu v celkové výši 
cca 4,5 mil. Kč. Úspory budou městu přicházet po dobu deseti let, mezi roky 
2015 a 2024. Úsporná opatření přitom nejsou projektována jen pro budovy 
typu základní školy nebo objekt sociálních služeb, jak je tomu při využití 
metody EPC ve městech obvyklé, ale i pro moravskotřebovský zámek. Ve 
městě je též v dalších objektech, které „přímo nepatří“ do projektu EPC, 
zaváděn energetický management s důrazem na monitoring provozu a 
spotřeby energie instalovaných zařízení, jeho vyhodnocení a optimalizaci 
provozních parametrů, vše v rámci služby centrálního dispečinku.   

 
Plánovaná oprava školního bazénu 

Začátkem roku 2017 pokračovalo plánování oprav školního bazénu tzv. nové 
školy, tj. nejnovější školy na ul. Palackého. Investice na rekonstrukci bazénu 
se ale zdvojnásobila.   

Původně měla být částka plánovaná na rekonstrukci nižší. Poté, co si město 
nechalo zpracovat projekt, vyšlo najevo, že bazén je v mnohem horším 
stavu, než se myslelo. Cena rekonstrukce tak byla stanovena na více než 
40 milionů korun. Oproti studii, která byla schválena v červnu loňského roku 
a počítala s investicí necelých 16 milionů, se ukázalo, že stav bazénu se 
výrazně zhoršil, dochází k opadávání výztuže, utrpěl stav železobetonových 
stropů, existují praskliny na tělese bazénu. Proto projektant zvolenou 
variantu rekonstrukce nedoporučil s tím, že je nutný větší zásah.  
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       Moravskotřebovský bazén, i z venku je vidět „zub času“, foto DENÍK/Jiří Šmeral 

   
Jak se později ukázalo, bazén se stal tématem pro rok 2017, v závěru roku 
byl z havarijních důvodů zcela uzavřen. V prosinci 2017 ještě nebylo 
rozhodnuto o dalším postupu. Náklady s přihlédnutím k uvažované délce, 
17,5 metru, se staly jablkem sváru, nebo lépe – předmětem dalších úvah, 
přičemž konečné rozhodnutí bylo ponecháno na rok 2018. 

Pro zajímavost lze uvést informace o bazénech v regionu, které zazněly 
v Deníku Svitavska: 

Nový bazén za 116 milionů korun před sedmi lety dokončili v Litomyšli. Na 
nezájem si město, které je jeho provozovatelem, stěžovat nemůže. Začátkem 
týdne zde přivítali půlmiliontého návštěvníka. Rozsáhlou a finančně 
jednoznačně nejnáročnější rekonstrukci čeká krytý bazén ve Svitavách. 
Cena se vyšplhala na závratných 210 milionů korun.  Původní studie 
nepočítala se zateplením střechy, nová norma to nicméně vyžaduje. Město si 
na rekonstrukci vzalo stomilionový úvěr od banky a 50 milionů má vyčleněno 
v rozpočtu. Počítá se totiž s tím, že vysoutěžená cena bude zhruba o třetinu 
nižší. Zhruba třetinovou investici, kolem padesáti milionů korun, si vyžádá 
rekonstrukce bazénu ve Vysokém Mýtě. Projekt počítá nejen s rekonstrukcí 
inženýrských sítí. Návštěvníci se mohou těšit i na novou recepci v barvách 
města, dětský bazének s vodními prvky a opravené šatny. Radnice na 
rekonstrukci požádá o osmnáctimilionovou dotaci. Úpravy bazénu se chystají 
i v Poličce. Investice, za kterou by měl být vybudován nový tobogan a 
whirlpool, vyjde na deset milionů korun. Ve srovnání s rekonstrukcí 
svitavského nebo litomyšlského bazénu, které se pohybují ve stovkách 
milionů korun, jde však o částku znatelně nižší. Do bazénu se Polička chystá 
investovat i v následujících letech. 
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Výměna vodovodního řadu  na ul. Svitavská 

včetně přípojek se uskutečnila na několika místech Svitavské ulice. Doprava 
byla vedena objížďkami. Od 18. dubna tak byly uzavřeny úseky mezi 
křižovatkou ulic Svitavská - Brněnská – Komenského (s mírným omezením v 
této křižovatce do ulice Brněnské) a křižovatka ulic Svitavská - J. K. Tyla - 
Dukelská (včetně této křižovatky). Objízdná trasa byla nařízena obousměrně 
po ulicích Dukelská – Brněnská a J. K. Tyla – Jiráskova – Komenského. 
Uzavření současně zabránilo projíždění kamionů, které se průjezdem přes 
město vyhýbaly dopravnímu omezení na pětatřicítce při výjezdu na Olomouc.  
Po výměně vodovodního řadu následovala úprava povrchu silnice. Ta 
vyvolala diskuse, které jsou zmíněny na dalších stránkách kroniky… 

 

 
       

…oprava povrchu na Svitavské ulici je žádoucí, foto: DENÍK/Jiří Šmeral 

   

 

Městský úřad v dubnu 

Vodoprávní úřad na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje informoval 
o dotačním programu pro občany, zaměřeném na podporu efektivního 
udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Vloženo do kroniky jako 
připomínka toho, že šetření s vodou se stalo důležitým tématem. 
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Ze zasedání rady města 

Radní se sešli 10. a 24 dubna, aby projednali zejména obvyklé záležitosti 
majetku města a veřejných zakázek. Zaujalo mne, že 10.04. byla radou 
města také schválena spolupráce s Ing. arch. Tomášem Slavíkem, který tak 
byl pověřen vykonávat funkci městského architekta, a to externě na bázi 
pracovněprávního vztahu ve formě dohody o provedení práce. O potřebě 
městského architekta se hovořilo dlouho, dobrá věc se podařila… 
  

  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zajímavé rozhodnutí zastupitelstva o udělení ceny města za rok 2016 je 
popsáno v úvodu dubnového zápisu. 
 
Z podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva města 24.04.2017 ve 
věci zázemí Knížecí louky, včetně kavárny, jsem vložila text, který 
vysvětluje vybranou variantu. 
 
Na základě požadavků členů RM na jednání dne 10.4.2017 sestavili Ing. 
arch. Petr Kulda a Ing. arch. Tomáš Slavík přehled výhod modulárního 
systému a porovnání s jinými typy: 
 
Ing. arch. Petr Kulda: 

 modulární systém je velmi rychlý stavebně konstrukční systém, který 
je nadto ekologický, cenově výhodný, inovativní a šetrný ke svému 
okolí. Při procesu výstavby se jednotlivé, již hotové, moduly osazují 
na stavební parcelu 

 koncepce zděného objektu by rozhodně nemohla působit "vzdušně" a 
"lehce", tedy tak, jak bylo již před drahným časem na základě 
podrobných úvah vybráno a odsouhlaseno; základové podmínky dané 
lokality nejsou dobré, proto je zde velmi vhodné použít stavbu co 
nejlehčí, aby zatížení základové spáry bylo co nejmenší, resp. aby i 
základy mohly být co nejsubtilnější - u zděného objektu by obvodové 
zdi musely být silné min. 30 cm, nejlépe z vatovaných cihel, takže 
objekt by byl o něco větší. Rovně základy by s ohledem na větší 
zatížení musely být mnohem větší; 
tradiční keramický strop na rozpon 725 cm má tl. 29 cm, k tomu 
nahoře tepelná izolace min. 20 cm + spády, a jsem na půlmetrovém 
stropu. Mohl bych použít vnitřní nosné zdi na snížení rozponů, ale tím 
by se objekt opět zvětšil. Předepjaté panely SPIROLL na rozpon 725 
cm by měly tl. cca 20 cm. 
čas výstavby zděného objektu je mnohem delší, než-li montáž 
modulů, a bohužel s využitím tzv. mokrých procesů, které nelze 
technologicky zkrátit ani vyloučit 
ve zděném objektu nelze využít velmi vhodný systém elektrického ať 
už podlahového či stropního vytápění. 
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Ing. arch. Tomáš Slavík: 
Knížecí louka je jedním z center města, navíc v kontextu historicky cenné 
zástavby, navržený objekt toto musí nutně reflektovat. V kontextu historické 
zástavby je obvyklé umisťovat stavby odlehčené, vzdušné, které svým 
jednoduchým pojetím dokážou souznít se svým okolím (architektonicky 
jednoduchý objekt moderní nekonkuruje stavbám historickým) jako 
přirozenou součást staveb vnímáme (i když podvědomě, nevědomky) jejich 
konstrukce.  V sezónním objektu přirozeně očekáváme subtilní konstrukce, 
pocit, že jsme trochu uvnitř i trochu venku, je to důvod, proč sem jdeme. 
Pevný objekt s tlustými zdmi nám toto nabídnout nedokáže, navíc zděný 
objekt není vhodný na to, aby byl část roku vytápěný a část roku ne, 
konstrukce stavby a její forma zde jsou propojeny do jednoho celku, na 
přechodu parku a zástavby logicky přijmeme lehký objekt, naopak pevný 
objekt s tlustými zdmi a vysokou atikou (navíc sezónně využívaný) občanům 
bude připomínat spíše stavby 70. let (různá veřejná WC a podobné stavby, 
která byly součástí měst) a záměr budou silně kritizovat… 
Poukázal také na problém s obtížným sezónním vytápěním, ohrožení 
vlhkostí a degradací, přičemž navržený montovaný objekt je 
nízkoenergetický, navíc nabízí i výraznou výhodu možného přemístění, což 
dřevostavba nenabízí. Stavba je cenově srovnatelná se zděnou stavbou. 
 
Z uvedeného je jasně patrné, že modulární výstavba je jednoznačně 
nejvýhodnější variantou pro požadovaný typ výstavby, a to i cenově, a pro 
dané území v podstatě jediné vhodné s ohledem na městskou památkovou 
rezervaci, v jejímž sousedství se nachází.  
 
 
 

Kultura 
 

Potěšil 22. ročník festivalu Dny slovenské kultury od 20. dubna 2017   

Tradiční festival v roce 2017 nabídl nejen hudbu a divadlo, ale třeba i film 
nebo progresivní podoby výtvarného umění. Zahájení obstarala cimbálová 
kapela Romano Stilo. Návštěvníci se mohli těšit i na divadelní představení 
Paradajz Pikčr nebo sobotní vystoupení folklorního souboru Ondráš. Kromě 
slovenských umělců zavítala v neděli do města rovněž slovenská sekce 
pražského Divadla v Dlouhé s představením Deň kedy zomrel Gagarin. 
Festival připomenul více než dvacetileté partnerství Moravské Třebové 
s Banskou Štiavnicou. Zástupci vedení radnice předali při té příležitosti 
představitelům spřáteleného města pamětní list (kopie v přílohové části 
kroniky - knihy).  Novinkou roku 2017 bylo, že sobotní program proběhl pod 
širým nebem. Organizátoři tím chtěli festival zpřístupnit více lidem, protože 
stále platí, že kulturní pořady bývají vyprodány dlouho dopředu.  Počasí 
dobrý úmysl trochu pokazilo - s ohledem na nepřízeň počasí se zahájení a 
vystoupení armádního souboru Ondráš na poslední chvíli přesunulo do 
dvorany muzea. Odpoledne program pokračoval na náměstí, zahájil jej 
průvod od muzea. Sobotní večer zakončilo vystoupení hudebního uskupení 
Hrdza, které přetváří slovenský folklor do moderních forem world music. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91751&idc=4749862&ids=14569&idp=88377&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
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V pondělí mohli návštěvníci v kinosále muzea zhlédnout nový česko-
slovenský film Pátá loď. Do 8. května mohli zájemci navštívit výstavu 
Otvorené dvere, na které se společně představili Marek Galbavý a 
moravskotřebovská rodačka Gabriela Bartošová Pokorná. Netradiční novou 
3D videoinstalaci a starší prostorovou instalaci jsme si prohlédli pomocí 3D 
brýlí a kdo chtěl, začetl se do elektronické knihy pro děti. 

Podrobněji k programu v přílohové části kroniky – knihy. 

   

 

Novinkou roku 2017 byly nově instalované a v průběhu roku obměňované 
informační hranoly ve městě. Kulturní služby města tak celoročně 
upozorňovaly na 760 let města a podle potřeby zvaly na aktuální kulturní 
program. 

Tradice velikonočního zdobení v kapličkách pokračovala 

Také v roce 2017 jsme se mohli vydat na Křížový vrch na jarně velikonoční 
procházku a nakouknout do otevřených kapliček křížové cesty.  Vyzdobeny 
byly tentokrát kapličky pod schodištěm vedoucím na parkoviště u smuteční 
obřadní síně. Jejich velikonoční instalace zajistil domov důchodců a 
Domeček. Na jarní procházce nás slavnostní výzdoba opět potěšila. 

 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91222&idc=4749862&ids=4039&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
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Sport 

Vandr skrz Maló Hanó v roce 2017  

Už po padesáté se milovníci turistiky vydali na tradiční pochod Vandr skrz 
Maló Hanó, který tradičně pořádal místní odbor Klubu českých turistů. Podle 
jeho předsedkyně byl letošní ročník pro organizátory velmi náročný. 

 

 

Foto Helena Kopřivová, Deník Svitavska, Vandr 2017, na fotce část 
organizátorů… 
 

Samotnému pochodu předcházela příprava výstavy, věnované jeho historii a  
činnosti odboru. Výstava se podařila a v prostorách muzea měla úspěch, 
jistě i díky těm, kteří zapůjčili svoje osobní vzpomínkové dokumenty z let 
dávno minulých. 

Trasy vandru (cca 6, 12, 50) zůstaly zachovány, jen po deštivých dnech byly 
místy rozbahněné. Dětský vandr nabídl řadu soutěží pro děti především 
v Pekle. Na Cimburku si zase mohli vyzkoušet svou šikovnost například ve 
střelbě ze vzduchovky nebo chůzi na chůdách ti, co se vydali na klasické 
trasy. V Ludvíkově čekala na vandrovníky vzpomínka na dobu dávno 
minulou. Chleba se sádlem, alpa na cukru…  V závěru na nádvoří 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91222&idc=4737876&ids=4039&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
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moravskotřebovského zámku byl pro příchozí připraven bohatý kulturní 
program. 

Překvapením pro organizátory byla skupina třiceti mladých lidí z různých 
evropských zemí (Itálie, Španělsko, Rusko). Pro ně byl největším zážitkem 
výstup na rozhlednu Pastýřka. 

Jubilejního Vandru se zúčastnilo celkem 983 zaregistrovaných vandrovníků. 

Za organizátory si Helena Kopřivová při neformálním rozhovoru povzdechla, 
že organizátoři stárnou a dělají si starosti, kdo je časem zastoupí. Při 
pohledu na vloženou fotografii, převzatou z regionálních novin, mám ale 
pocit, že nemusíme mít o Vandr strach a k veselé pracovité partě se časem 
rádi přidají i mladší… 

   
 
Sportovec roku 

Anketa o nejlepší sportovce roku má ve městě dlouhou tradici,  vstoupila do 
třetí „desítky". Vyhlášení výsledků 21. ročníku se konalo v polovině dubna 
v příjemné atmosféře v zámeckém sále, kam si pro svoje ocenění přišlo 
dvacet jednotlivců a kolektivů. 

 

 

Nejlepší sportovci města Moravská Třebová.  

Foto: František Matoušek (zleva starosta města, místostarosta) 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91400&idc=4737876&ids=418&idp=87822&url=http%3A%2F%2Fwww.sirupy-koktejly.cz%2Findex.php%3Fpage%3Dshop.product_details%26flypage%3Dflypage.tpl%26product_id%3D296%26category_id%3D45%26option%3Dcom_virtuemart%26Itemid%3D4
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Pořadí v jednotlivých kategoriích: 

Mládež (do 15 let): 1. Hana Hájková (atletika), 2. Šárka Abrahamová (travní 
lyžování), 3. Michal Smékal (fotbal). 

Mládež (15 – 19 let): 1. Václav Mačát (travní lyžování), 2. František Přidal 
(střelba), 3. Michala Kodešová (volejbal). 

Dospělí: 1. Iva Kodešová (tenis), 2. Jaroslav Žouželka (atletika), 3. Robin 
Polák (fotbal). 

Trenér: 1. Radek Pavliš (atletika), 2. Daniel Mačát (travní lyžování), 3. Igor 
Čikl (hokej). 

Kolektivy (bez pořadí): 1. HC Slovan (hokej), Šakalí hněv (sálový fotbal), 
OVOV II. ZŠ (atletika). 

Cena starosty (za výkony v roce 2016 a zviditelnění města): 1. Leopold 
König (cyklistika), 2. Markéta Hájková (cyklistika), 3. Vojtěch Plát (šachy), 
4. Martin Komoň (fotbal). 

Sportovní osobností za celoživotní přínos městskému sportu byl vyhlášen 
Václav Přichystal, který od 50. let reprezentoval Moravskou Třebovou ve 
volejbale, fotbale a stolním tenise. 

O nejoblíbenějšího sportovce hlasovali i obyvatelé města a ti vybrali 
trenéra hokejových krajských mistrů z roku 2016 Igora Čikla.  
  

 

16. ročník oblíbené cyklistické akce byl zahájen v dubnu 

Silničním prologem začal v  sobotu v závěru druhé dubnové dekády 
16. ročník oblíbeného zápolení moravskotřebovských i přespolních cyklistů – 
cykloman. Prvním dílem se stal  silniční prolog, který se jel mezi Moravskou 
Třebovou a Křenovem. Znamenalo to výraznou změnu -  v minulých letech 
se závodilo v opačném směru a cyklisté tedy převážně klesali. V roce 2017 
se organizátoři rozhodli pro změnu a účastníci tím pádem „pár" metrů 
nastoupali.. 

V řízení cyklistiky ve městě došlo ke změně, když namísto odstoupivšího 
předsedy CK Slovan Miloše Mičky se do čela managementu tohoto 
sportovního oddílu posunul Josef Doležel. A s vervou se pustil do práce. 

 
 
Duben letem světem 
 
Dubnové počasí bylo zpočátku velmi příjemné, teplota dosáhla až ke 20 st. 
Ale už koncem prvního dubnového týdne se ochladilo, chladno bylo i o 
velikonocích. Brzo ráno o velikonočním pondělí 17.04. v Mor. Třebové 
sněžilo, kolem poledne vydatně pršelo, celý den byl velmi chladný 
s občasným deštěm. Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal 17:04. 
výstrahu na jev „sněhové jazyky“ – nízký stupeň nebezpečí i pro Pardubický 
kraj s odůvodněním, že přes naše území bude postupovat k jihovýchodu 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91602&idc=4741838&ids=4388&idp=88184&url=http%3A%2F%2Fwww.idecin.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91751&idc=4741838&ids=14569&idp=88377&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
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tlaková níže a v jejím týlu bude zesilovat příliv chladného vzduchu od 
severozápadu. Ráno a dopoledne sněžilo i  19.04. 21.04. teplota dosahovala 
po ránu až 5 st. pod nulou, pomrzly  tulipány a kamzičníky (!) a zase se 
zvedly při oteplení. Občas sněžilo i v neděli 23.04 a v následujících dnech 
bylo zataženo a chladno bez mrazu, s občasným deštěm.  Koncem dubna 
opět krátce sněžilo. Nedá mi to a připojila jsem foto aktuální i fotky 
s komentářem z let minulých…  

Foto roku 2017 bylo zatím „rekordní“, nafoceno 28.04.2017, opět výhled 
z kanceláře úřadu na Olomoucké ulici. 

 

 
 
Foto: S. Zemánek, MěÚ Olomoucká, 28.04.2017 

 
 

Z kroniky 2013: 

Počasí v březnu v roce 2013 stojí za zaznamenání – zima  se totiž nemohla 
odpoutat a ještě koncem druhé březnové dekády se opakovalo sněžení, pro 
připomenutí  vkládám pohled na zasněženou část městského úřadu na 
Olomoucké ulici,  odbor dopravy ve dvorním traktu, ze dne 19. 3. 2013. 
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Foto: J. Blahová, MěÚ Olomoucká, 16.03.2013 
 
 
Z kroniky 2015: 
Dvěma slovy: nic nového. Dovoluji si na důkaz citovat část úvodního 
březnového zápisu z roku 2013: „Počasí v březnu v roce 2013 stojí za 
zaznamenání – zima se totiž nemohla odpoutat a ještě koncem druhé 
březnové dekády se opakovalo sněžení, pro připomenutí  vkládám pohled na 
zasněženou část městského úřadu na Olomoucké ulici,  odbor dopravy ve 
dvorním traktu, ze dne 19. 3. 2013.“ a vložit foto stejného objektu z počátku 
dubna 2015. 
 

 
 
Foto: S. Zemánek, zasněžený odbor dopravy MěÚ dne 2. dubna 2015 
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Na Moravskotřebovsko letos připadlo pořádání přehlídky loveckých trofejí. 
Byla  spojena s chovatelskou výstavou a konala se v pátek 28. a v sobotu 29. 
dubna 2017v Boršově 

Pro veškerý provoz vozidel byl od úterý 25. dubna uzavřen Hřebečský 
tunel. Důvodem byly práce v tunelové troubě, které trvaly do čtvrtka téhož 
týdne. Při této příležitosti byly také provedeny  opravy svodidel na svahové 
estakádě za tunelem (výměna provizorních betonových za svodidla ocelová).   

V dubnu se uskutečnily zápisy dětí do první třídy. 
 
Česko svítí modře zněl název akce, která znamenala celosvětový den 
zvýšení povědomí o autismu. Ke kampani se od 02.04. zapojilo  Zdravé 
město MT a to soutěží fotografickou, která byla posléze vyhodnocena a 
nejlepší fotky byly zveřejněny v Laskavárně,  následující den se uskutečnil 
průvod městem s vypouštěním balonků, v Laskavárně  proběhla beseda a 
nechybělo promítání filmu. 
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Květen 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Vedení města jednalo o dominantě náměstí 
 
V květnu si občané stěžovali na „posedávání na objektu“ tj. na schodech i 
zábradlí Morového sloupu, neznámý občan také vedení města zaslal 
připojenou fotografii. Věc byla předmětem jednání i na pravidelné poradě 
vedení města. Bylo konstatováno, že není na místě zásadně omezit přístup k  
morovému sloupu (a následně omezení kontrolovat, vymáhat…). Kolem 
objektu býval v předchozích letech, které si ještě pamatujeme, kovový řetěz. 
Ten byl odstraněn záměrně a jeho opakované umístění není na místě, je ale 
vhodné v obecné rovině prověřit stav objektu, zabývat se dominantou 
uprostřed náměstí.  
 
Následně bylo ověřeno, že Národní památkový ústav, ÚP Pardubice, 
doporučuje provést restaurování morového sloupu. Odbor rozvoje města 
poté přihlásil restaurování morového sloupu do Programu regenerace MPR 
pro rok 2018, s cílem získat dotaci na restaurátorské práce. Již v průběhu 
roku 2017 byl zpracován restaurátorský průzkum (předpokládané náklady ve 
výši 50-70 tis. Kč byly vyhodnoceny jako neuznatelný náklad pro účely 
dotace). 
 
 

 
 
             Foto: archiv města 
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Rekonstrukce domova důchodců v plné přípravě 
 
V květnu pokračovaly přípravy na rekonstrukci domova důchodců, jedné 
z hlavních investičních akcí roku 2017 a roku následujícího. V květnu byla 
zejména administrativně řešena změna rozpočtu stavby, to znamená 
navýšení. Přitom bylo důležité připravit práce tak, aby nebyl narušen původní 
časový harmonogram, původně plánovaná postupná rekonstrukce budov 
proto musela být přehodnocena. Pro klienty to znamenalo, že nelze využít 
kapacitu 23 lůžek dokončené budovy C (bývalý penzion). Kapacita proto byla 
omezena, omezen by příjem klientů a stávající klienti byli ubytování „kde se 
dalo“ – například v místnostech, které sloužily původně jako kanceláře. 
Nebylo však přestoupeno k ubytování většího počtu obyvatel mimo areál 
domova důchodců. 

 
 
Likvidace objektu na ul. Nové 
  
Demoliční, respektive demontážní práce na likvidaci bývalého objektu 
speciální školy na ul. Nové byly v květnu 2017 v plném proudu. Budova byla 
v souladu se schváleným harmonogramem odstraněna přibližně do letních 
prázdnin. Likvidace stavby byla veřejností přivítána s pochopením. Stavba 
uvolnila místo pro přípravu pozemků pro bytovou výstavbu, na které by se 
podle předběžného rozhodnutí měly vejít čtyři rodinné domy.  
 

 

Školní bazén v květnu 2017 
 
O rekonstrukci školního bazénu se v první polovině roku 2017 hlavně píše a 
mluví.  A ukázalo se, že zásadní projekt roku 2017 je i kritizován, vznikla 
polemika o velikosti bazénu, o bazénu jsme četli v novinách. V podstatě 
v roce 2017 byla očekávána rekonstrukce v rozsahu „délka bazénu bude 
zachována, upraveno bude sociální zázemí a nově bude vybudována část 
wellness s whirpoolem, finskou saunou a párou“. Čas však ukázal, že 
rekonstrukce školního bazénu je složitá a stane se předmětem jednání i 
v roce 2018. (V době finalizace zápisu kroniky za rok 2017 už je známo, že v 
roce 2018 z finančních důvodů zvítězil těsným hlasováním zastupitelů 
levnější projekt. Pro finančně náročnou variantu, prodloužení bazénu na 25 
m, hlasovalo pouze 7 z 21 zastupitelů, proti bylo 8 zastupitelů a zdrželo se 6 
zastupitelů.) 
 

Dobrovolný svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska získal 
dotaci na kompostéry pro domácnosti 

Dobrovolný svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska, jehož 
členem je i Moravská Třebová, získal od ministerstva životního prostředí 
dotaci ve výši sedm milionů korun. Do projektu se zapojilo čtrnáct obcí 
sdružených ve svazku (Jevíčko, Vrážné, Městečko Trnávka, Víska u Jevíčka, 
Útěchov, Gruna, Linhartice, Staré Město, Mladějov na Moravě, Hartinkov, 
Moravská Třebová, Rychnov na Moravě, Malíkov, Jaroměřice), pořízeno by 
mělo být téměř 2 800 biokompostérů. Součástí dotace jsou také tři 
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kompostovací sila. Celkové náklady projektu podle zpracované dokumentace 
činily 8,2 milionu korun s tím, že dotace pokryje 90 procent, zbytek je 
spoluúčast žadatele, která se rozpočítá na jednotlivé obce podle toho, jak 
velká část projektu se u nich bude realizovat. Projekt počítal s pořízením 
2757 kompostérů, čtyř kompostovacích sil a štěpkovače. Moravská Třebová 
získala část dotace ve výši 2,9 milionu, spolupodíl města tedy činil 510 tisíc 
korun. Obyvatelé se podělí celkem o 1200 kompostérů.  Kompostéry získají 
zájemci zdarma, budou ale muset podepsat smlouvu o výpůjčce napět let. Až 
po uplynutí této doby (tj. udržitelnosti projektu) na občany přejde vlastnictví 
kompostéru. Projekt se podařilo zahájit v roce 2017, čas ukázal, že až za 
více než rok bylo možné „rozdávat“ kompostéry. Bylo s tím spojeno hodně 
úsilí.  

  

Městský úřad v květnu 
 
Inovace ve zjišťování názorů občanů na činnost městského úřadu  
 
Městský úřad Moravská Třebová dlouhodobě věnoval pozornost tomu, aby 
se dařilo plnit  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.  

Vzhledem k poklesu zájmu klientů vyplnit při odchodu dotazník, byl navržen 
v roce 2017 nový systém zjišťování názorů klientů úřadu nazvaným DOBRÝ 
ÚŘAD. Tento způsob hodnocení garantovala externí firma  a byl zahájen od 
2. května 2017. 

 

Podstata hodnocení byla popsána tajemníkem úřadu takto: 

„…Během 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 budovy. Během následujících dní je 
občan e-mailem požádán, aby zhodnotil svou zkušenost s úřadem, tj. aby 
odpověděl na otázky týkající se přístupu a odbornosti úředníka, kvality jeho 
práce a jednání. 

 
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 externí firmě pouze pro případ, že by byl 
vylosován a požádán o adresu, kam mu bude zaslána poukázka na 
nákup.  
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 Do hodnocení jsou zařazena pouze vybrané odbory a oddělení, tzn. 
stojánky s formuláři budou umístěny pouze v určených kancelářích. 

 Odbor můžete 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 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 naleznete na /uvedena webová adresa/) 

 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  

Tajemník požádal úředníky o vstřícný přístup k novému systému hodnocení  
práce a součinnost, tedy upozornění klienta na možnost hodnocení, nabídku 
formuláře, vysvětlení postupu.   
 
 
Od května se částečně změnily úřední hodiny pro veřejnost 

Tajemník městského úřadu oznámil, že od 10. 5. 2017 dochází na odboru 
dopravy, úseku dopravně správních agend, a na obecním živnostenském 
úřadě, úseku registrací, k úpravě úředních hodin. Důvodem je nárůst agendy 
odborů a potřeba řádně a v požadovaných termínech zpracovat přijaté 
žádosti. Úřední hodiny pro veřejnost byly proto nově stanoveny takto: 
pondělí: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.; úterý: jednání pouze po 
dohodě; středa: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.; čtvrtek:  uzavřeno 
pro veřejnost; pátek: 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 14.00 hod. 

 

Ze zasedání rady města 

Radní se sešli dvakrát v měsíci květnu, aby rozhodovali o obvyklých 
záležitostech majetku města, nájmů a výběrových řízení. Zaujalo mne, že 15. 
května bylo schváleno také konání Lunaparku na náměstí (několik let nebyla 
vůle pustit atrakce na náměstí) a 22. května byl schválen termín tradičního 
adventního trhu. 

 

Z jednání zastupitelstva města 

V souladu se schváleným plánem jednání se zastupitelé v měsíci květnu 
2017 nesešli. 
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Kultura 

Základní umělecká škola oslavila sedmdesát let existence  – festivalem 
Moravskotřebovské arkády   

Moravskotřebovské arkády se v roce 2017 konaly ve slavnostním duchu 
oslav významného jubilea Základní umělecké školy. Od pondělí 22. do 
čtvrtka 25. května měla ZUŠka  dny otevřených dveří. V pátek odstartoval 
třídenní maratón vystoupení, koncertů a výstav věnovaných výročí 
sedmdesáti let existence školy. Program byl komponovaný, s tradičním 
sobotním festivalovým dnem už sedmnáctého ročníku Moravskotřebovských 
arkád a nedělní přehlídkou sborových zpěvů. (Podrobně k programu – 
příloha, Moravskotřebovský zpravodaj) 

Výjimkou z programu posledních tří let byla absence historických cyklo a 
moto vozidel. Důvodem byl důraz na prezentaci školy, na kterou  v roce 
jejího výročí chtěli organizátoři upozornit především.  

 
Hedvábení 

První ročník festivalu Hedvábení se uskutečnil v soboru 13. května 2017 a 
byl uveden jako „oslava odkazu předků“. Koncept festivalu byl postavený na  
rodinném stříbru města, textilním průmyslu, který zde vládl lehkému 
průmyslu stovky let. Hedvábení už svým názvem odkazovalo na poslední éru 
tradice tkalcovství na Moravskotřebovsku, na podnik Hedva zabývající se 
zde po velkou část dvacátého století tkaním a zpracováním umělého 
hedvábí. V programu Hedvábení nechyběly textilní workshopy, módní 
přehlídka, jarmareční stánky se střižním zbožím, ale také hudební vystoupení 
dokreslující atmosféru venkovních oslav. 

Youngfoto a fotofestival 

Fotosoutěž Youngfoto je snahou pokračovat v podpoře výtvarné resp. 
umělecké činnosti mladých lidí a dětí, která do roku 2015 doby byla 
v Moravské Třebové realizována v rámci soutěžní přehlídky Pod modrou 
oblohou, která zahrnovala kresby a malby dětí několika věkových kategorií. 
Youngfoto se zaměřilo na fenomén opět s Moravskou Třebovou tématicky 
spjatý - fotografii. Soutěž mladých fotoamatérů se v roce 2017 už potřetí 
stala doplňkem tradičního třebovského fotofestivalu, od roku 2017 na paměť 
jeho zakladatele zvaného Fotofestival Rudolfa Zukala. Již 18. ročník tohoto 
festivalu byl slavnostně zahájen  v neděli 14.05.2017. 

 Divadelní květen 

Vtipnou hru o divadelní pěvkyni E. Destinové mohli zájemci, kteří kupovali 
vstupenky včas, vidět v kinosále muzea 9. května. Děti potěšila pohádka, 
muzikál O Šípkové Růžence, 11. května. DOcela MAlé divadlo Svitavy 
uvedlo hru Ze života hmyzu v kinosále v neděli 21. května. K divadelnímu 
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květnu si dovoluji zařadit i oblíbené scénické čtení, 31. května – Listování – 
Život k sežrání.  

 

Sport 
   

Tradiční Dětřichovský memoriál 

PhDr. Fr. Matoušek popsal pro Svitavský deník významnou květnovou 
sportovní akci tak pěkně, že nezbývá, než článek citovat: 

„Po pietním aktu na počest ženských obětí u památníku koncentračního 
tábora v Dětřichově se na trať do Moravské Třebové (8,1 km) vydalo 
90 běžců a běžkyň. Počasí ukázalo přívětivou tvář, z větší části klesající 
trasa byla přijatelná, „vítr" ve výsledcích dělal jen vítr zpomalující výsledné 
časy účastníků z celé republiky (Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, 
Hronov, Třebíč, Tišnov, Vamberk, Praha, Brno, Nekoř aj., na startu byli i dva 
Švédové). Ústecký Radek Hübl, vítěz z let 2013, 2014 a 2016, na startu 
chyběl, dobře jej však nahradili další závodníci od řeky Orlice. Záhy po startu 
se grupa roztrhala, uniknuvší pětice nejlepších navyšovala odstup. Pozdější 
vítěz Jiří Miřejovský se dostal do trháku, který udržel až do cíle. Neztratili se 
ani domácí atleti v přípravě na blížící se prvoligová klání. Adam Bárta 
zastoupil elitního vytrvalce Ondřeje Svobodu, mezi ženami byla „jedničkou" 
Erika Musilová. Úspěch zaznamenal Jiří Kadidlo, mj. účastník Pražského 
maratonu. Jen čtyři z loňských medailistů (Vacek, Motálek, Kadidlo) se znovu 
dostali na stupně, jako jediný obhájil primát šumperský Ženčák. Svůj 
výsledek okomentoval nejlepší z domácích Jiří Kadidlo: „Těší mě, že jsem 
dokázal běžet daleko rychleji než před rokem, a to o čtyřicet vteřin. Úžasný 
pocit z prvenství potlačil i únavu." Nejstarším účastníkem byl Alois Bílek 
(ročník 1934). Běžel sice dvakrát pomaleji než vítěz (57:10,4), nicméně jeho 
jednatřicátý start v závodu byl obdivuhodná. Potvrdil tak pojetí akce jako 
„běhu pro zdraví", v cíli jej provázel aplaus přihlížejících. Doprovodnou 
součástí byl už 36. ročník Malého Dětřichovského memoriálu pro děti a 
mládež od 3 do 14 let. S obrovským nadšením se ho zúčastnilo 150 mladých 
atletů, jimž neopakovatelnou atmosféru na třebovském náměstí vytvořila 
dobrá pětistovka dospělých. O vzornou organizaci se opět zasloužil oddíl 
AVZO Technické sporty – Biatlon klub a odměnou mu byla spokojenost 
závodníků.“ 

  
 

Květen letem světem 
  
Nápadná změna počasí (oteplení) nastala už den před prvním májem a také 
1. května bylo slunečno a poměrně teplo. Ochlazení však přišlo už 02.05. 
dopoledne i s deštěm. Další dny bylo polojasno, 08.05 už potěšila možnost 
příjemného posezení u kávy venku na balkoně. A 10.05. tím víc překvapil 
ranní mráz. Od 12.05. se začalo oteplovat a zlom nastal 18.05., kdy se v ČR 
přihlásilo letní počasí (maxima až 27 st.) a v Moravské Třebové bylo také 
pěkně a teplo. Ještě jsme se dočkali poklesu teplot až o 10 st., poté 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91817&idc=4766963&ids=14569&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91025&idc=4766963&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91592&idc=4766963&ids=14642&idp=88141&url=http%3A%2F%2Fwww.ksul.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89784&idc=4766963&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
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následovalo oteplení v pátek 26.05 a následující neděle se stala prozatím  
nejteplejším dnem roku 2017.  

Dne 30. května bylo v první polovině dne jasné teplé léto a odpoledne se 
setmělo, spustil silný déšť a celé toto představení bylo ukončeno výraznou 
duhou nad městem. Koncert Swingového koncertu Fr. Zeleného 
naplánovaný v restauraci U Krokouše byl z důvodu náhlého ochlazení  
odvolán.  

 

Aquapark byl v roce 2017 otevřen pro veřejnost od 30. května. 
 

Potěšilo setkání s významnými rodáky v rámci oslav 760 let města 
v muzeu 3. května – vítaným rodákem byl úspěšný a ve městě oblíbený 
cyklista  Leopold Kȍnig. 
  
Dne 15. května byl vydán právní akt Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace na projekt Dopravní terminál MT z IROP. Přípravy však 
byly náročné a pokračovaly i na přelomu roku 2017 a 2018. Ukázalo se, že 
realizace terminálu bude muset počkat. 
 
Bleší trh se uskutečnil 20. května 2017. 
 
Laskavárna v květnu oslavila 5 let trvání, zazpívala (nejen) Fermáta. 
 

Novinová zpráva, která rozrušila čtenáře: „…Bylo pozdní odpoledne, všední 
den, kdy lidé z práce míří na nákup a potom domů. Obyčejný běh událostí 
ale v moravskotřebovském Penny Marketu narušila hádka dvou dětí, do které 
se údajně vložil otec jednoho z nich, aby svého potomka bránil. Slova asi 
nepomohla, a tak dal podle některých svědků malému křiklounovi pohlavek… 
A za to dostal před prodejnou on i matka dítěte nakládačku.“ O této události 
se ve městě hodně mluvilo. 
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Červen 2017 
 
Události ve městě 

 

Demolice budovy školy na ul. Nové 

Těsně před srovnáním se zemí byla v červnu 2017 budova, v níž před časem 
léta sídlila speciální škola. V oblasti Nové ulice by měla vzniknout rezidenční 
lokalita. 

 

Foto: archiv města, demolice spec. školy na ul. Nové  

Regulativy pro podobu budoucí zástavby zohlednil ve svých prvních návrzích 
předložených odboru rozvoje města nový městský architekt Tomáš Slavík. 
Na místě po zbourané bývalé škole byly vyměřeny čtyři parcely pro rodinné 
domy s poměrně jasně určeným typem stavby. Je na místě zdůraznit, že 
demolici neprovázely emoce. Dříve připravovaný prodej se nezdařil, jistě i 
proto, že město požadovalo záruky pro využití v oblasti sociální (prioritní bylo 
přínosné využití budovy, nikoliv jen peníze).    

Záměr demolovat v porovnání s jinými stavbami ve městě novější budovu a 
umožnit výstavbu rodinných domů na atraktivním místě byl akceptován i 
občany. 
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Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství 

V červnu 2017 vrcholily přípravy a tzv. „MESOH“ věřím, že stojí za to pro 
zajímavost citovat podstatnou část jednoho z motivačních článků:  

„Milí odpad třídící i netřídící občané, blíží se čas do zahájení ostrého provozu 
MESOH – Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství. 
Celý systém je nastaven tak, aby při jeho plném využití došlo k maximální 
možné úspoře finančních prostředků, nejen města, ale i jednotlivých 
poplatníků.  V jednom z posledních vstupů před startem si vám dovolíme 
přiblížit jeden z velkých vlivů na chod celého systému: …víte, že šlapání PET 
lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání 
obalů představuje statisícové náklady? Jak je to možné? 
 
Je řada způsobů sběru plastu - sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, 
sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My 
použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí 
pro všechny typy sběrů stejně. 

Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle 
nebo nádoby o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně 
nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč 
za kg vytříděných plastových obalů. Další a zároveň poslední informací 
potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby.  Do 120 litrové 
nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg 
pošlapaných PET lahví. 

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta 

1,2 kg nepošlapaných 
PET 

1,2 * 5 = 6 
Kč 

12 Kč 
6 – 12 =  Ztráta  – 6 
Kč 

3,5 kg pošlapaných 
PET 

3,5 * 5 = 
17,5 Kč 

12 Kč 
17,5 – 12 =  Zisk  + 
5,5 Kč 

 
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na 
pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda 
se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné 
další obaly. 

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, 
která ročně předá k recyklaci 40 tun plastů, tak se pohybujeme v řádech 
statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto peníze 
musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za 
odpady, je to naprosto zbytečné a jde o doslova do vzduchu vyhozené 
peníze. I z důvodů výše uvedených je 5 pytlů na osobu za rok zdarma, a 
další si občané doplácejí, to proto, aby se s pytli neplýtvalo v podobě obsahu 
nepošlapaných PET lahví. Popeláři při sběru evidují i poloprázdné pytle a 
nepošlapané PET, a to už se v případě načtení této poznámky krátí EKO 
body o 50 %.“ 

Bc. Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku města, Bc. Gabriela Horčíková, 
jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s. r. o. 
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Spadlý strom v Boršově 
 
Ve středu 07.06. deset minut po půlnoci zahradil silnici II/368 mezi Boršovem 
a kruhovým objezdem na silnici I/35 při výjezdu z Moravské Třebové 
spadlý strom, jeden z tamní aleje kolem komunikace. K pádu na vozovku 
došlo zhruba místech čistírny odpadních vod. Na místo vyjeli profesionální 
hasiči z Moravské Třebové. Podle operačního důstojníka Hasičského 
záchranného sboru Pardubického kraje nešlo o nic závažného. "Bylo to hned 
hotové. Během půl hodiny byl strom vyřezaný a jednotka se vrátila zpátky na 
základnu," uvedl.  

Značím v kronice také proto, že padající stromy se stávají problémem, více 
v zápisu kroniky za měsíc červenec, spadlo několik stromů.  
  

Legiovlak ve Třebové připomenul hrdiny Velké války 

Československá obec legionářská vyslala po republice a v červnu i k nám 
třináctivozovou soupravu mapující život a boj Čechoslováků v 1. světové 
válce. Legiovlak jako projekt Československé obce legionářské, který 
připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát, byl v 
Moravské Třebové zdarma k prohlédnutí od 13. do 18. června.   

Z propagačního textu cituji:  

„Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, ale 
zaměřuje se především na školní mládež, které je sto let stará historie 
poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se 
lze dopředu objednat prostřednictvím webového formuláře nebo 
elektronickou poštou a domluvit si přesný čas. Každý návštěvník Legiovlaku 
může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve 
vagónu, který je označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní 
osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, 
dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Historické vagóny 
Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím 
a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života. 
Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, po zuby 
vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagón pro plánování operací, či 
plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin.“ 

 

Městský úřad v červnu 
 
Na základě požadavků zaměstnanců a pozitivních zkušeností z roku 2016 
také pro letní měsíce roku 2017 stanovil tajemník výjimku z pracovního řádu, 
která umožnila úředníkům v případě zájmu nastoupit v červenci a srpnu ráno 
do práce už od 6 hodin.  
 

  
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91875&idc=4791313&ids=605&idp=87088&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91817&idc=4791313&ids=14569&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91188&idc=4791313&ids=14579&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
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Ze zasedání rady města 
 
Radní města se v červnu sešli čtyřikrát, plánovaně 05. a 06. a operativně 
12.06. a 19.06. Obvyklým způsobem projednali záležitosti majetku, nájmů, 
veřejných zakázek. Všimla jsem si, že významné tradiční akce města se 
budou konat s přispěním Pardubického kraje, např. Hedvábení (15 000 Kč), 
Moravskotřebovský bramborák (15 000 Kč) nebo fotofestival (20 000 Kč.) 
 
Rada města povolila v souladu s příslušným ustanovením školského zákona 
výjimku z nejnižšího počtu žáků přípravné třídy Základní škole Moravská 
Třebová, Čs. armády 179 pro školní rok 2017/2018. Ano, znamená to, že 
prvňáčku bylo málo a bohužel také, že právě tuto školu rodiče pro své děti 
nevyhledávají. Škola je vnímána jako ta, která věnuje pozornost romským 
dětem a dětem, které potřebují zvýšenou péči.   
 
Rada zahájila významnou akci roku 2017 a 2018 tím, že schválila zadávací 
řízení na veřejnou zakázku "Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory 
v Moravské Třebové", příslušné komise a hodnotící kritéria pro výběr 
zhotovitele (nabídková cena bez DPH  80 %,  doba výstavby -20 %).    
  

 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé jednali v pondělí 19. června 2017. Mimo jiné schválili závěrečný 
účet města za rok 2016. Zabývali se vyhláškami a schválili předložený návrh 
Obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města a návrh Obecně závazné vyhlášky 
města Moravská Třebová, kterou se stanoví systém komunitního 
kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území města. Věnovali se majetkovým záležitostem 
města. Zaujalo mne prohlášení města o vlastnictví sochy sv. Jana 
Nepomuckého v ul. Cihlářova.   Město průběžně řeší i tzv. artefakty – sochy, 
sošky, kříže… a by se mohlo starat o jejich údržbu, musí je vlastnit.   
  

  

Kultura 
 
Hřebečský slunovrat 

Hudební festival na pomezí Svitav, Koclířova, Kamenné Horky a Moravské 
Třebové se konal   17. 6. 2018 pošesté. Vydařil se, i když (jak je vidět i na 
fotce) počasí mu moc nepřálo.  
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Foto (a následující text): Deník Svitavska 

V areálu pod parkovištěm na Hřebči byla stejně jako v minulých letech 
nainstalována dvě pódia, na kterých postupně vystoupilo několik kapel. Mezi 
zástupci dobré muziky byli The Žlab, ZZ Top revival, Epicentrum, SUE, 
Syfon, The Dozing Brothers, Dirty Way. Hlavními hvězdami byli legendární 
Stromboli s Bárou Basikovou a na závěr vystoupili Mandrage. Festival, který 
společně pořádají Svitavy, Moravská Třebová, Koclířov a Kamenná Horka, 
přilákal, i přes nepříznivé počasí, okolo tisícovky nadšených diváků. 

 

Léto na zámku 

Na nádvoří zámku se v červnu děly věci. V neděli 16. 6. byl koncert JAZZ 
CHAT, trio hudebníků s repertoárem zvaným hlavní proud s důrazem na 
moderní jazz a jazzový standard na vysoké úrovni interpretace.  Tradiční 
Moravskotřebovský bramboráček jako předskokan folkového festivalu 
Bramborák se uskutečnil v pátek 123. června a diváky potěšil divadelní 
soubor z Vysokého Mýta, který nabídl kus Limonádový Joe podle předlohy 
starého filmu.  

 

Nejen objímání města 

V pátek 23.06.2018 děti pošesté „objímaly město“. V průběhu akce v centru 
Moravské Třebové byla k vidění vystoupení žáků moravskotřebovských škol 
mateřských i základních. A to vše v gesci pořadatelů – Domu dětí a mládeže 
a komise pro výchovu a zdělávání. Oživit město se podařilo.  

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91817&idc=4803995&ids=14569&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz


Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

61 

 

Sport 
 
Slaňování Pastýřky 

se stává novou tradicí a v roce 2017 si ho zájemci mohli užít 24. června. 
Nechyběly další doprovodné aktivity (discgolf, raritní kola…) na Knížecí 
louce. 

S principy severské chůze neboli chůze s holemi, Nordic Walking, se 
veřejnost mohla 20. června 2017 na parkovišti u zámku. Součástí akce byla 
možnost zapůjčení holí zdarma, výuka správné techniky včetně vyzkoušení 
na místě. 

 

Červen letem světem 
 
Počasí v červnu bylo opravdu letní - velkou část Evropy trápila vedra. 
V extrémním počasí hrozily požáry, ohrožena byla zemědělská úroda 
a meteorologové varovali před prudkými bouřkami. (Italská vláda kvůli 
vysokým teplotám vyhlásila stav nouze, s vedry se v uplynulých dnech 
potýkala také Francie, kde v červnu 2017 na mnoha místech padly teplotní 
rekordy, ve Francii byl nejteplejší červen od druhé světové války).  Teplé 
slunečné léto bylo i začátkem června v Moravské Třebové, mírně se 
ochladilo 06.06., kdy v noci překvapil velmi siný déšť a vítr , krátce po půlnoci 
pak spadl  strom u Boršova. Následoval náhlý liják i v sobotu 10.06., poté 
v neděli horké léto a  dále polojasno, teploty nižší, do 24 st., občas déšť 
v pátek a sobotu 16. a 17. června. Tropické teploty následovaly v týdnu od 
19.06.; zapršelo v neděli a pokračovala vedra, která vyvrcholila ve středu 
28.06. 

Rytířský turnaj na koních potěšil asi hlavně dětské diváky ve dnech 22. a 
25. června na travnaté ploše pod zámeckým parkovištěm. 

Letní Bleší trh se uskutečnil 1. července 2017 na osvědčeném místě, tj. ve 

dvorním traktu mezi ulicí Cihlářovou a Hvězdní. 

 

Dětský den uspořádali hasiči tj. SDH Sušice 3. června 2017 na hřišti 

v Sušicích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tema.novinky.cz/francie
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Červenec 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Kalamita v Boršově  
  
V pátek  07.07. následkem v pořadí druhé večerní boučky byly vyvráceny 
stromy v Boršově.  Pracovníci technických služeb už v sobotu ráno kolem 
6:00 hodiny obhlíželi vzniklou situaci a instalovali výstražné cedule. Vlastní 
úklid a musel počkat do pondělí. Většina stromů v postiženém parčíku ležela 
totiž různě přes sebe na zemi. Až po úklidu spadlých stromů, větví a kamenů  
mohly technické služby zabezpečit nezbytné kácení zbývajících dvou 
kanadských topolů. 
  
Stromy popadaly i na pozemcích soukromých, jak o tom svědčí i žádost 
z Boršova, adresovaná technickým službám:  
  
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc, jelikož nevím na koho se 
mám v tomto případě obrátit, po páteční bouřce se kolem Stříbrného potoka 
v obci Boršov vyvrátilo několik stromů a poškodily majetky občanů. Mě to 
nepostihlo, ale jelikož jsme v těsné blízkosti pana ………., kterému spadlé 
vzrostlé stromy zničily zahradu i s chatou, mám obavy, že hráz potoka je 
silně narušená a další vedle stojící stromy se můžou poroučet k zemi také. 
Mohly by se prosím tyto stromy vykácet? Je dost možné, že regulací potoka 
se narušily kořeny a tyto stromy jsou nestabilní. Na zahradě trávíme spoustu 
času i s dětmi a nechci se tam chodit bát, že když foukne vítr zase něco 
spadne. ….  

 
Boršov po kalamitě 07.07.2017, foto archiv města 
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Mezinárodní tábor v Moravské Třebové 
 
K méně známým aktivitám města patří také pořádání mezinárodního tábora 
pro mládež, a to včetně mladých lidí, nikoliv už dětí, pro které v obecné 
rovině podobná nabídka chybí. Akce byla dlouhodobě v gesci iniciátora, 
německého Střediska Waltra Hensela s účastí města, v několika posledních 
letech však organizační povinnosti převzalo město.  
 
Mezinárodního výměnného tábora  ve dnech 11.07. až 18.07.2017 se 
zúčastnilo 51 táborníků  ve věkovém rozpětí od 13 do 18 let a jejich vedoucí, 
3 ze Staufenbergu, 2 z Tarjánu, 1 z Märichkirchenu a 5 z Moravské Třebové.  
Během týdne mládež německá, maďarská a česká (nikoliv 
moravskotřebovská) poznala Moravskou Třebovou a okolí - hvězdárnu, 
střelnici, muzeum, zámek, aquapark, úzkokolejku. Byli na koncertu Vojty 
Kotka, který se konal na zámku. Navštívili zábavní vědecký park VIDA v Brně 
a absolvovali sjezd na lodičkách na řece Moravě, kde měli i doprovodný 
program. Společné večery byly vždy v režii jedné ze zúčastněných skupin. 
Tábor proběhl bez problémů, projevila se dobrá organizace. Nedošlo 
k žádným úrazům. Účastníci byli spokojení, ubytováni byli prostorách 
internátu integrované střední školy.  
 
Konec tábora byl slavnostně zakončen diskotékou a pizzou. Zúčastnili se 
místostarosta Brettschneider a starosta Märichkirchenu. Na financování se 
podílel Fond budoucnosti. 

 

Požár v lokalitě u nádraží 

 
V pátek 21. července vyjely čtyři jednotky hasičů k požáru budovy a 
autobusu v areálu v blízkosti vlakového nádraží. Na uhašení potřebovali 
hasiči tři hodiny. Dřevěná budova, která v podstatě lehla popelem, patřila 
městu. Byla zakoupena od Českých drah z důvodu připravovaného 
terminálu. Technické služby místo bez odkladu provizorně zabezpečily 

  

Opravy silnic v červenci 
 
K létu patří absurdní situace – je třeba opravovat silnice, dokud to dovolí 
počasí a vadí oprava silnic, protože hodně cestujeme.  Opravy silnic 
neminuly ani naše město.  
 
Úplná a částečná uzavírka ulice Lidické v Moravské Třebové trvala od 24. 
7. do 30. 9. 2017. Uzavřeny byly úseky mezi křižovatkami ulic K. Čapka - 
Lidická a Sluneční - Lidická (s mírným omezením v těchto křižovatkách), 
objízdná trasa byla vedena ulicemi Sluneční  a K. Čapka. Vjezd do 
zakázaných úseků měli pouze rezidenti, tam, kde byl  technicky možný, a 
vozidla IZS. Důvodem uzavírky byla výměna vodovodního řadu včetně 
přípojek.   
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91547&idc=4828549&ids=1804&idp=88061&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Fprodukty%2Fhelios-fenix%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91704&idc=4828549&ids=3174&idp=88506&url=https%3A%2F%2Fwww.dotykacka.cz%2F%3Futm_source%3DDenik.cz%26utm_medium%3Dintext%26utm_campaign%3DIntextova%20reklama%26utm_term%3DDenik.cz_termin%E1l%26utm_content%3DDenik.cz_termin%E1l
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Aby toho nebylo málo, v červenci byla opět neprůjezdná ulice Svitavská. 
Tato komunikace byla před časem uzavřena kvůli rekonstrukci vodovodního 
řadu a v červenci opakovaně, z důvodu plánované výměny plynovodu. 
 
Po dokončení výměny sítí byla realizována  finální oprava celého povrchu 
vozovky Svitavské ulice od obchodního centra Morava až po sídlo firmy 
Chas. Rekonstrukce, kromě asfaltového koberce, zahrne i podkladní vrstvy. 
 
  

 
Svitavská ulice přetížená nákladní dopravou po odklonu z I/35Foto: Dagmar Zouharová 
(Svitavský deník) 

 
 

Městský úřad v červenci 
 
V závěru července byl Moravské Třebové doručen důležitý dokument, 
protokol závěrečného vyhodnocení akce o definitivním přiznání podpory ze 
SFŽP ČR – tj. oznámení o tom, že poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR bylo definitivně přiznáno městu MT na akci Projekt 
odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace čistírny odpadových 
vod – ČOV.  (V číslech: dotace SFŽP – 9 524 453,48 Kč; půjčka na doplnění 
VZ 19 048 907, 29 Kč).  
 
Zaujalo mne to. Akce byla zahájeno administrativně rozhodnutím ministra 
životního prostředí ze dne 28.1.2009, závěrečné vyhodnocení bylo doručeno 
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až několik let po reálném dokončení projektu (projekt byl opakovaně zmíněn 
na stránkách kroniky města……) 
 

Ze zasedání rady města 

Rada projednala obvyklým způsobem záležitosti majetku, nájmů a 
výběrových řízení na jediném setkání v měsíci – 3. července. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným programem v měsíci červenci 
2017 nejednalo.  
 
 

Kultura 
 
Na dvorečku ve městě v červenci 2017 
 
Město opět uspořádalo prázdninovou šňůru programů pro oživení centra. 
Začalo to Bleším trhem 01.07. na obvyklém místě, na dvorečku Cihlářova, 
následoval 08.07. Jazz Jam s Jiřím Palánem tamtéž, 15.07. na dvorečku za 
Komerční bankou nabídl  své aktivity střelecký oddíl, následoval 22.07. 
Country dvoreček se skupinou Madalen na Cihlářově. 29.07. dopoledne na 
dvorečku ul. Stará potěšili herci Malého divadélka Praha hlavně děti 
pohádkou O kohoutkovi a slepičce. 
 
 
Zámecké kulturní léto v červenci 
 
Kdo chtěl, mohl zažít oživlé prohlídky 14.07. s názvem Hrabě Monte Christo 
nebo noční prohlídky zámku 08.07.a 29.07., vždy od 22:00 nebo až 23:00. 
Nádvoří zámku ožilo 15.07., kdy jsme mohli slyšet koncert root-rockové 
kapely TH!S s populárním hercem Vojtou Kotkem a 18.07. jsme byli zváni na 
swingový zámek, zahrál orchestr Golden Big Band Prague. 
 
Muzeum nabídlo muzejní přednášku baroko v Moravské Třebové a okolí 
04.07. a muzejní vycházku Moravská Třebová renesanční 20.07. 

 
 
Sport 
 
19. července se uskutečnilo na zámku slavnostní zahájení 19. mistrovství 
Evropy v plachtění. Šampionát se konal od 23.07. do 05.08. na letišti ve 
Starém Městě. 
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Červenec letem světem 
 
Pro počasí v první dekádě července 2018 byly charakteristické deště, někdy 
přímo lijáky. Pršelo tedy v prvních červencových dnech, výrazné oteplení 
nastalo cca o 07.07. (den svateb – magické datum, i v MT, byť to byl pátek), 
téhož dne byla bouřka. Zapršelo i v následujících dnech. 11.07. bylo 
polojasno až zataženo, teplo, ne horko, večer krátce pršelo. Následovalo 
výrazné ochlazení 13.07. a 14.07., ranní teploty dosáhly sotva 8 st., v ČR byl 
místy mráz (v kotlinách). K výraznému ochlazení došlo v týdnu 24. – 28. 
července. Až v závěru měsíce se začalo oteplovat, poslední červencový 
víkend bylo teplé léto, v neděli pak léto horké. 
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 Srpen 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Jízdní pruhy pro cyklisty na ul. Svitavské 
 
se staly tématem léta 2017. Na webu a facebooku se objevily vtipy o 
červeném koberci, úsměvné bylo i to, že někteří cyklisté červený pruh prostě 
objeli. Bouřili se podnikatelé na Svitavské, vyjadřovali obavy z omezené 
možnosti zásobování.  
 
Vyznačené pruhy několik týdnů intenzivně voněly (pokud nám voní barva)…  
a časem jsme si na ně zvykli, přesněji – pruhy pro cyklisty jsme přivítali, ale 
trvalo to… 
 

 

Foto: Deník Svitavska, nově vyznačené pruhy na ul. Svitavské 

Z tisku: Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty, tj. červené pruhy oddělené od 
zbytku silnice plnou bílou čarou říkají řidičům motorových vozidel, že zde 
není přípustné zastavení a jakýkoliv jiný pohyb vozidel vyjma kol cyklistů. 
Upřednostňují tak právo cyklistů na bezpečný pohyb, pruhy se však 
samozřejmě mohou příčně přejíždět, opět s ohledem na cyklisty, řidiči je 
nesmějí ani ohrozit, ani omezit 
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Cyklostezka k REHAU, nové chodníky v Sušicích 

V srpnu byly zahájeny přípravné práce pro výstavbu kombinované 
cyklostezky, která propojí střed Moravské Třebové s průmyslovou zónou při 
jeho východním okraji a pro výstavbu nových chodníků do Sušic. Vedení 
města schválilo vítěze zadávacího řízení na oba dva projekty, které získaly 
příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Soutěžilo se podle ceny. 

Vysoutěžená cena na nový chodník byla 8,2 milionů korun, z toho 4,3 milionů 
pokryla dotace. Projektová cena byla o 230 tisíc korun vyšší. Smíšená 
cyklostezka byla vysoutěžena za částku 6 milionů. Obě zakázky tak byly 
o milion levnější, než podle projektové dokumentace Celkem cyklostezka a 
chodník vyšly na 15,5 milionů korun. 

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty přinesla mnohem bezpečnější způsob 
dopravy nejen lidem zaměstnaným v průmyslové zóně, ale i těm, kteří v této 
části města bydlí.  Pěší i cyklisté už nebudou nuceni přecházet a přejíždět 
frekventovanou silnici I/35. Z hlediska bezpečnosti to byl fondem velmi 
vysoce hodnocený projekt. Vítaným projektem byly i nové chodníky do Sušic.   
Místy v této lokalitě nebyl chodník žádný nebo byl v dezolátním stavu. 

  

Výstava v Praze zahájila oslavy 760 let Moravské Třebové 

Expozice unikátních uměleckých předmětů z období raného novověku 
Moravského markrabství se představila ve Výstavní síni Senátu. U příležitosti 
760 let města Moravská Třebová byly vystavovány vedle vlastních 
moravskotřebovských sbírek i další jedinečné předměty vztahující se k 
osobnosti šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína, tehdejšího moravského 
zemského hejtmana. Výstavu „Ladislav Velen ze Žerotína a Moravské 
Athény”  si mohli návštěvníci prohlédnout od   srpna do  října 2017. 
   
Výstavě dodalo na atraktivitě také to, že prvním majitelem Valdštejnského 
paláce byl frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna. Na půdě horní komory 
se tak po staletích pomyslně setkaly obě znepřátelené strany sporu, 
známého jako stavovské povstání. Výstava se uskutečnila pod záštitou 
senátora Radko Martínka, významného a všeobecně ve Třebové známého 
občana. Tento bývalý starosta města a aktivní zastupitel města nepřetržitě od 
roku 1994 zjevně na město nezapomíná. Věnoval se také delegaci 
z Moravské Třebové a byl za to – zejména ze strany účastníků seniorů 
z Moravskotřebovské univerzity III. věku – opakovaně chválen. 
 

Bývalá dětská nemocnice kulturní památkou nebude 

Ministerstvo kultury po téměř dvanácti měsících v srpnu 2017 rozhodlo, že 
bývalá dětská nemocnice v Moravské Třebové kulturní památkou nebude. 
Ministerstvo se tak nakonec ztotožnilo s vyjádřením památkové péče 
i krajského úřadu, jenž prohlášení za památku shodně nedoporučovaly. 
Rozhodnutí následně nabylo právní moc a demolice budovy se přiblížila.   
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Vývoj nezaměstnanosti v létě 2017, dopis ředitelky kontaktního 
pracoviště ÚP 
 
Dobrý den vážený pane starosto, 
  
dovoluji si poslat aktuální informaci k vývoji situace na trhu práce. 
  
K 31. 8. 2017 evidoval Úřad práce ČR celkem 296 826 uchazečů o 
zaměstnání. To je nejméně za posledních 19 let. Podíl nezaměstnaných 
osob v České republice klesl na 4 %.  Z tiskové zprávy generální ředitelky ÚP 
ČR cituji, že kromě rostoucí ekonomiky se na vývoji na pracovním trhu také 
pozitivně podepisuje další prohloubení proaktivní komunikace ÚP ČR se 
zaměstnavateli, cílený přístup k uchazečům o zaměstnání a v neposlední 
řadě pak i efektivní státní podpora prostřednictvím nástrojů a opatření aktivní 
politiky zaměstnanosti (APZ). V rámci monitoringu trhu práce jsou 
kontaktováni zaměstnavatelé v regionech, vyhledávány volné pracovní 
pozice pro uchazeče o zaměstnání a poskytovány informace o možnostech 
vzájemné spolupráce a o jednotlivých nástrojích a opatřeních APZ.  
  
V našem moravskotřebovském a jevíčském regionu se v srpnu situace na 
pracovním trhu vyvíjela podle očekávání. Nadále klesal počet evidovaných 
uchazečů o zaměstnání a dosáhl počtu 1023. Podíl nezaměstnaných klesl na 
5,9%. Na poptávkové straně trhu práce bylo k 31. 8. 2017 evidováno celkem 
1 771 volných pracovních míst. Volná místa byla nabízena zejména v odvětví 
obchod a služby, stavebnictví, zpracování plastů, strojírenství, ostatní 
zpracovatelský průmysl a státní správa (zejména VPP).  Na jedno volné 
místo v průměru připadalo 1,4 uchazeče o zaměstnání.   
Intenzivní zprostředkovatelská a poradenská činnost zaměstnanců ÚP se 
odráží v počtu uchazečů, kteří ukončili evidenci z důvodu nástupu do 
zaměstnání. Z celkového počtu 176 ukončených evidencí bylo 122 z důvodu 
nástupu do zaměstnání. Z tohoto počtu bylo 16 pracovních míst finančně 
podpořeno nástroji aktivní politiky zaměstnanosti.    
   
S pozdravem 
  
Ing. Mgr. Vladimíra Kantoříková 
ředitelka KoP, Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Pardubicích, 
kontaktní pracoviště Moravská Třebová, Cihlářova 13/6, Moravská Třebová 
 
 

Městský úřad v srpnu 
 
Vodoprávní úřad omezil nakládání s  povrchovými vodami 
 

Vysoké teploty s minimem srážek vedly i v Moravské Třebové k tomu, že 
hladiny povrchových vod v tocích a nádržích dramaticky klesly, proto město 
prostřednictvím vodoprávního úřadu přistoupilo k zákazu jejich využívání, 
v srpnu vydal úřad tzv. zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami. 
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Během července poklesly průtoky ve vodních tocích na celém území 
republiky pod úroveň sucha, které vzniká následkem nedostatku srážek a 
projevuje se jako nedostatek zdrojů povrchových a podzemních vod. 
K odběrům povrchových vod nebyl souhlas vodoprávního úřadu potřeba, 
každý si mohl vodu, například konví nebo kbelíkem, odebírat podle potřeby. 
Kdo však čerpal povrchové vody z vodního toku čerpadlem, ten už povolení 
mít musel. V praxi to znamená, že v povoleních jsou stanovené minimální 
zůstatkové průtoky. Pokud voda poklesne pod určitý průtok, povolení 
přestává dočasně platit.  Podnětem k zákazu nakládání s povrchovými 
vodami byla výzva Povodí Moravy, které avizovalo, že na většině vodních 
toků na našem území ve správě povodí jsou výrazně podprůměrné průtoky. 
Na 48 profilech průtoky poklesly pod hodnotu sucha. Situace na drobných 
vodních tocích či potocích byla ještě nepříznivější. Vzhledem k tomu 
doporučilo Povodí Moravy vodoprávním úřadům zvážit možnost omezit či 
zakázat obecné nakládání s vodami a provádět častější kontrolu dodržování 
manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod. Na konci července 
se k výzvě Povodí Moravy připojil rovněž Krajský úřad Pardubického kraje. 
Vodoprávní úřad v Moravské Třebové vzal na vědomí doporučení správce 
povodí s tím, že situace na vodních tocích bude monitorována a průběžně 
vyhodnocována. Nedostatek vody by mohl mít za následek kyslíkový deficit 
ve vodních tocích,  ohrožení   ekosystémů a  dalších funkcí vodních toků.  
 

Vodní zákon: Vodoprávní úřad může obecné nakládání s povrchovými 
vodami bez náhrady upravit, omezit, popřípadě zakázat, pokud to vyžaduje 
veřejný zájem nebo z důvodu bezpečnosti osob. Za veřejný zájem je možné 
označit zmírnění nepříznivých důsledků sucha a zachování funkcí vodních 
toků, například funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, užívání 
k rekreačním účelům, dotování podzemních vod v území přilehlém 
k vodnímu toku a dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro 
vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, 
spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny. 

  

Ze zasedání rady města 
 
Radní se sešli v měsíci srpnu dvakrát, aby projednali obvyklé záležitosti 
majetku města, nájmů, výběrových řízení… bylo to vždy v pondělí a to 07.08. 
a 21.08.2017. 

 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem práce v měsíci srpnu 
2017 nejednalo.  

 

  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91463&idc=4844017&ids=180&idp=87333&url=http%3A%2F%2Fwww.enbra.cz%2Fcs%2Fprodukty%2Ftepelna-cerpadla
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91519&idc=4844017&ids=250&idp=88030&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91639&idc=4844017&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
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Kultura 

OSLAVY 760 LET MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ vyvrcholily kulturními 

pořady  v srpnu 

Program oslav 760 let  –  Moravská Třebová    24.8. – 27.8. 2017, výčet 

akcí 

Čtvrtek  24.8. 2017 

Moravskotřebovské hudební skupiny od 15 hodin, náměstí TGM 

15:00 PNS band 

16:00 Dechový orchestr Malá Haná s Jiřím Palánem 

18:00  Proč ne Band 

19:30  Black Mercury 

21:00  Metallica revival 

22:30 Fly Fish 

Pátek  25.8. 2017 

11:00 Petra Zápecová – Postřehy z cest 

Vernisáž výstavy  velkoformátových fotografií /dvorana muzea/ 

Prezentace partnerských města a zahraničních hostů od 15 hodin na 

náměstí. 

15:00 Banská Štiavnica (Slovensko) 

16:30 Staufenberg (Německo) 

18:00 Vlaardingen (Holandsko) 

19:30  Kaderus blues 

21:00  Petra Janů 

23:00  AC/DC revival 

Sobota 26.8. 2017 

Program na náměstí TGM 

10:00 – 12:00 Kejklování na dvorečku 

14.00 – 16:30 Kejkle a kratochvíle s dobovým jarmarkem 

17:00  Michal Nesvadba a Kouzelná školka 

18:30  Veselá trojka (hvězdy TV Šlágr) 

20.00  VAŤÁK  (Kabát revival) 

22:00  SLZA 

23:30  Elán revival 
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Neděle  27.8. 2017 

Večer se slavnými rodáky 

19:00 Český violoncellista a koncertní mistr Národního divadla v Brně Josef 

Klíč a herec Jan Hájek v komponovaném pořadu ve dvoraně muzea. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Z programu zveřejněného na webových stránkách Kulturních služeb 
města Moravská Třebová cituji:  
 
„Čtvrtek  24.8.2017 –  Moravskotřebovské hudební skupiny odstartují 
velké oslavy města Moravská Třebová!! 
Změna je život, to rčení snad zná každý. Původně měl začínat odpolední 
blok swing Františka Zeleného, ale jsou dovolené a jeho orchestr by se 
nesešel. Je to škoda, protože řada muzikantů tohoto bandu jsou opravdoví 
pamětníci, kteří potěšili svým hraním velmi mnoho obyvatel Moravské 
Třebové a okolí. 
Ale na poslední chvíli se přihlásila k vystoupení nová formace z dalších 
„starých muzikantů“. No uznejte sami – Jindra a Míťa Kosovi z Kontaktu, 
Honza Koutník, taky trošku z Kontaktu ale hlavně ze Silver Bandu, mladá 
nadějná zpěvačka Eva Kostíková nebo Lukáš Horčík z Domina!! Přijali 
název PNS band, /Pec Nám Spadla/ a hrají klasický hard rock. Jejich 
„světová“ premiéra byla v loňském roce na akci rozsvěcení vánočního 
stromku a svoji srpnovou hudební produkci začnou v 15:00 hod.. A to je 
změna v začátku celého programu. PNS band pilně zkouší a tak se nechme 
překvapit. Velkou pochvalu za práci s mladými muzikanty by si zasloužil Jiří 
Palán. Působí hlavně v Jevíčku, ale často ho můžete vidět na třebovských 
kulturních akcích. Jeho Dechový orchestr Malá Haná je velkou kapelou a 
určitě zvedne náladu mnoha návštěvníků svým širokým repertoárem s řadou 
vynikajících muzikantů a sólistů. Začátek vystoupení je v 16:00 hod.   
Od 18:00 hod. vystoupí kapela „Proč ne Band“. Představovat ji nějak 
podrobně, to je nošením dříví do třebovských lesů. Hrají tu často na různých 
akcích; u „Krokouše“, v penzionu „V podzámčí“, na dvorečcích ve městě, na 
Moravskotřebovském bramboráku…., ale i na mnoha akcích po celé 
republice. Mají ustálené obsazení, před nedávnem nového bubeníka, a 
repertoár je vlastní i přejatý, hlavně i hitovky z oblasti bluegrassu.   
A v 19:30 přijde na řadu trocha tvrďárny – „Black Mercury“ !!!!!!!! Trocha z 
minulosti. V roce 2016 získala kapela 3.místo v soutěži „SKUTEČNÁ LIGA 
2016“ a co je důležité, i 1.místo TALENT MUSIC AWARDS – Image a projev 
roku 2016. Je jisté, že návštěvníci uvidí a uslyší mladou kapelu se skutečným 
drajvem !! Černý Merkur jako planeta neexistuje. Co ale je na Merkuru 
reálné? Je tam horko. Hudba BM přináší nejen tanečníků, kteří se při ní 
odváží, horko !!    
Ve 21:30 se třebovské náměstí rozezvučí písněmi „Metallica revival“. Tak 
tato kapela již má něco za sebou a má móře fandů a fanynek v celé 
republice. Aleš Navrátil – kytara a zpěv, Jaroslav Snášel – kytara, Martin 
Sedlák – basa, zpěv a konečně bicí Tomáš Kolkop!! Sestava, která rozjásá 
fanoušky pravé Metallicy z USA: Ale kdo je může v originále vidět tak často? 
Třebovský revival však ano!! Návštěvníky oslav našeho města čeká pravý 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo_Brno
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metalový nářez!! Často koncertují v zahraničí!! Přijďte si poslechnout jejich 
podání hitů svých vzorů. 
  
A čtvrteční večer uzavře třebovská „Fly Fish“ – začátek v 22:30 
hod.. Pravidelný host rockového klubu DUKU-DUKU, Hřebečského 
slunovratu, či Tyjátru ve Svitavách. Tři muzikanti v čele s Lukášem Knollem 
nadělají skvělou atmosféru. Hrají funky-rock, většinou s českým textem.   
 
V pátek 25. srpna pokračují druhým dnem oslavy 760 let města Moravské 
Třebové. 
Již dopoledne v 11:00 hod. bude zahájena vernisáž velkoformátových 
fotografií „Postřehy z cest“ fotografky Petry Zápecové. Vše proběhne ve 
dvoraně městského muzea. 
Petra Zápecová nafotila i mnoho osobností z uměleckých kruhů i politiků. Její 
pohled na svět a na lidi je ryze umělecký, ale to neznamená, že by nebyl 
pravdivý. Naopak! Odhaluje často to, co v našem často povrchním vnímání 
života někdy přehlížíme. Sama o své tvorbě říká: “ vždy se snažím 
fotografovat nejen očima, ale i srdcem. Mám radost z každého povedeného 
snímku, který jiného potěší, a mám to štěstí, že má práce je mým velkým 
koníčkem a zábavou.“ 
 
Páteční odpoledne pak pokračuje na našem náměstí, a to prezentací tří 
partnerských měst – jako první bude Slovensko, naše partnerské 
město Banská Štiavnica –  začátek v 15:00 hod.; v Německu máme přátelství 
ve Staufenbergu - prezentace začne v 16:30 hod.; holandské 
město Vlaardingen nabídne svůj program v 18:00 hod. Jistě se můžeme těšit 
na pestré kulturní programy!! 
  
Celým programem bude provázet herec, moderátor a třebovský 
rodák Zdeněk Mahdal. Jeho nezaměnitelný hlas patří ke špičce českého 
dabingu. Z těch známých herců připomeneme jen tři jména – Nicolas Cage, 
Ben Stiller či Kevin Costner… 
  
A POZOR:  Večerní program na náměstí začne v 19:30 hod. Jako první 
vystoupí velmi známá hudební skupina Kaderus blues z našeho města. Její 
začátky se datují do roku 1970, ale k vyhranění došlo až v r.1994. Ještě i 
dnes lze říci, že styl kapely není zcela konečný, stále jde o nějaké nové a 
nové přístupy a nápady.  / a díky za ně / Vlastní tvorba, to je hlavně Kid 
Moravec a Kopčem Smékal. V poslední době dodává texty zpěvačka Luba.   
 
Pátek 25.8. – začátek ve 21:00 hod.  A TO SE BUDEME TĚŠIT NA 
VYSTOUPENÍ PETRY JANŮ.  
Od roku 1977  vydala na 24 alb!! Její dráha začala však již mnohem dříve, a 
to v roce 1972 v divadle Semafor!! Kdo by neznal její hity; s Petrem Jandou 
/Olympic/ „Jedeme dál“; a nebo „Již nejsem volná“…. . Rok 1987 a Petra je 
poprvé ZLATOU SLAVICÍ! Koncertuje neúnavně v mnoha městech naší 
republiky a posledních pár let spolupracovala s neméně populární Věrou 
Špinarovou. Spolu vyprodaly velké sály a haly!! Na našem náměstí ji bude 
doprovázat skvělá skupina AMSTERDAM! Nenechte si ujít velký umělecký 
zážitek.   
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Páteční závěr obstará skupina AC/DC revival !!!! – začátek ve 23:00 hod. A 
při jejich hudbě už bude tančit celé náměstí!! AC/DC je australská hard 
rocková hudební skupina, kterou v roce 1973 v Sydney založili bratři Angus 
Young a Malcolm Young. Kapela je spolu s Led Zeppelin, Deep Purple nebo 
Black Sabbath považována za průkopníky hard rocku a heavy metalu. 
Bude se jednat o revival, ale posluchač může očekávat skvělou kvalitu!! 
Páteční noc – a končí druhý den oslav města Moravská Třebová !! 
 
Den třetí oslav výročí našeho města – sobota 26.srpna 2017. 
  
Opět se v celém dni budeme setkávat s průvodním slovem moderátora, 
herce a dabéra Zdeňka Mahdala. 
První akcí bude – od 10:00 do 12:00 hod. „Kejklování na dvorečku“ – 
bohatý program s mnoha atrakcemi pro ty nejmenší. Kejklování, kratochvíle, 
programy pro hrady, zámky a starobylá zákoutí, jsou určeny především pro 
děti.  Dvoreček –  tentokráte prostor spojky mezi ulicí Cihlářovou a 
parkovištěm u Billy. 
 
Náměstí T. G. Masaryka nabídne hlavní pódium a celý prostor pro odpolední 
a večerní program!                                                                                              
                                                                       
Od 14:00 do 16:30 hod.. – Kejkle a kratochvíle s dobovým jarmarkem. Je 
určen pro celou rodinu. Občerstvení s jarmareční nabídkou, řemesla, šašci, 
muzikanti …… . Pestrá směsice pro zábavu malých i velkých návštěvníků 
zajišťovaný profesionální agenturou Gryff www.gryff.cz 
Od 17:00 hod. – program zajímající hlavně pro děti – „Michal Nesvadba a 
kouzelná školka“ 
 
Od 18:30 hod. „Veselá trojka“ ( hvězdy TV Šlágr ) – oblíbené písně, lidové, 
staropražské, i z různých koutů Česka a Moravy. Tři dlouholetí kamarádi, 
harmonikáři, hráli pro široké publikum a dnes, v důchodu mají čas i na 
skládání vlastních písní s důrazem na pěkný text. Na heligonku hraje Pavel 
Krška, Jaromír Kozelek, akordeon a na klávesy hraje Miroslav Hrdlička. 
 
A od lidovky zpět, otočka o 180 stupňů!!! 
20:00 hod. začne hrát oblíbený repertoár Kabátů skupina VAŤÁK – Kabát 
revival. A to bude lahůdka pro mladší generaci návštěvníků. Určitě zazní 
největší hity jejich vzoru, jako jsou například Žízeň, Colorado, která má 
bluegrassový šmrnc, Země plná trpaslíků a desítky dalších. 
A kabát si neberte, VAŤÁK nás rozehřeje! 
A v nastoupeném tempu hitovek zůstaneme i potom. 
22:00 hod. – SLZA – a ta nepotřebuje komentář – objev, hudba mladá – 
divácké úspěchy všude tam, kam přijedou!! 
A přelom soboty a neděle zabezpečí kapela, jejíž repertoár potěší i mírně 
střední generaci !! 
23:30 hod. – Elán revival z Litvínova ale určitě připomene hudbu mládí 
mnoha návštěvníků!  Obsazení: Jára Průša: Zpěv, kytara; Libor Pleticha: 
Kytara, zpěv; Jenda Hausl: Klávesy, zpěv; Pepík Drda: Basa, zpěv; Ládin 
Hanzlík: Bicí, zpěv.  Skupina vznikla v roce 2004 na návrh Vašo Patejdla. 
Koncertuje po celé republice i v zahraničí při nejrůznějších příležitostech – 
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festivaly, plesy, firemní večírky, městské slavnosti… V repertoáru má přes 20 
největších hitů i méně známých písní skupiny Elán. Kdo by neznal skvělé 
písně originálního Elánu Bratislava, Jožo Ráž, Vašo Patejdl….., dokázali 
vyprodat stadiony a haly!!. 
  
Necháme se překvapit skupinou Elán revival z Litvínova !! Když dotančíte již 
po půlnoci v brzké neděle, uvědomte si prosím, že takové velké oslavy tu 
ještě nebyly. Vyspěte se prosím na nedělní lahůdku, řečeno jinak, na nedělní 
podvečerní zklidnění. 
 
Neděle 27.8.2017 – dvorana muzea – „Večer se slavnými rodáky“ – 
začátek v 18:00 hod. 
 
Vystoupí Josef Klíč, který se tu narodil, vystudoval gymnásium a pak se 
pustil do studia vážné hudby. Je významným českým violoncellistou a 
koncertním mistrem Národního divadla v Brně. 
 
Úryvek z rozhovoru, který tvorbu a názory Josefa Klíče přiblíží: 
 
Pepo, pocházíš z východních Čech, ale já si tě tak nějak automaticky spojuji 
s Brnem, případně se Šlapanicemi, kde žiješ. Jak ses ocitl na Moravě?  
Narodil jsem se v Moravské Třebové, konzervatoř jsem vystudoval 
v Pardubicích a potom jsem šel do Brna na JAMU. Ale už jako náctiletý 
student jsem do Brna – do Alterny a dalších klubů – jezdíval na koncerty 
alternativní hudby. 
Studoval jsi tedy klasickou hudbu na konzervatoři, ale zároveň jsi sledoval 
alternativní scénu a tato dvojkolejnost u tebe trvá dodnes. Jak to vnímali 
profesoři na konzervatoři?  
Nejprve to moc nemohli pochopit. Vlasatý kluk v roztrhaných džínách, který 
poslouchá i něco jiného než Schumanna nebo Bacha! Já jsem se už na 
konzervatoři věnoval bigbítu také aktivně a zpočátku jsem s tím měl velké 
problémy. Ale později si na to profesoři zvykli. 
A Schumanna a Bacha jsi poslouchal? 
Samozřejmě. V mé diskotéce mají vedle sebe místo Korsakov, Sepultura, 
Bruckner, My Dying Bride a podobně………….. 
 
Tento třebovský umělec vystoupí v komponované pořadu spolu s 
hercem Janem Hájkem, který má v našem městě své pevné kořeny. 
Počátky jeho kariéry? Účastnil se Jiráskova Hronova v semináři režiséra 
Sergeje Fedotova, který mu umožnil asistovat u zkoušení své inscenace 
Mistra a Markétky v Hradci Králové (1998). V letech 2001-2002 studoval čtyři 
semestry na brněnské JAMU a účinkoval v Divadle Polárka. Tam zaujal 
režiséra Juraje Deáka, který ho obsadil do titulní role ve své inscenaci 
Hamleta (2002) v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Jan Hájek 
zde získal angažmá a ztělesnil řadu velkých rolí: např. Helikona v Camusově 
Caligulovi (2002), postavu autisty Ellinga v Hellsteniusově hře Elling a Kjell 
aneb Chvála bláznovství (2003), Karla IX. v Královně Margot, Šlomo Herzla v 
Taboriho Mém boji (2004), Katuriana v McDonaghově Pánu Polštářů (2005), 
Marcella v adaptaci Felliniho Sladkého života (2006) nebo Raskolnikova ve 
Zločinu a trestu (2006) a mnoho dalších. V roce 2006 získal Cenu Thálie v 



Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

76 

 

kategorii Talent roku. Hrál v činohře Národního divadla a hostuje v 
Činoherním klubu, působí i v ostravském Národním divadle 
moravskoslezském. V roce 2008 si zahrál ve filmu Tomáše Vrány DRACI, 
Kobry a užovky, v televizním seriálu Bohéma či Mordparta.“ 
 
Poznámka kronikářky: 
Program byl skutečně bohatý a tak náročný, že by bylo jen velmi těžké vidět, 
slyšet a zažít všechno. Ale každá část si našla své posluchače, svého 
diváka. Po trochu rozpačitém začátku bylo všude plno lidí a to spokojených, 
na akce chodíme rádi.  
 
 
Kinematograf bratří Čadíků 
 
zavítal do Moravské Třebové ve dnech 29.08. až 01.09.2017. Hrálo se opět 
na náměstí a mohli jsme vidět filmy Řachanda, Trabantem do posledního 
dechu, Teorie tygra a Všechno nebo nic. 
 

Zámek v srpnu 
 
nabídl nejen stálé expozice, ale také oživlé večerní prohlídky (Paní 
z Monsoreau 5. srpna), noční prohlídky 12. srpna, Světové hity na zámku 13. 
srpna - to nám zazpívaly talentované mladé zpěvačky, hlavně z místní ZUŠ.   
 
 

Sport 

Ve Starém Městě u Moravské Třebové jsme mohli v srpnu 2017 opět  vidět 
Evropskou špičku v plachtění.  Bylo zde slavnostně zahájeno 19. Mistrovství 
Evropy v plachtění EGC 2017, jehož organizací byl pověřen Aeroklub 
Moravská Třebová ve spolupráci s Aeroklubem České republiky. Savnostní 
nástup se uskutečnil na nádvoří moravskotřebovského zámku, kde bylo 
možné vidět nejlepší týmy 21 zemí Evropy. Celé mistrovství probíhalo od 22. 
července do 5. srpna 2017. První týden bohužel vzlety neumožnilo počasí. 
 
 

Srpen letem světem 
 
Počasí v srpnu zahájil první den měsíce tropickým vedrem (stejně jako 
31.07.); předpovězený a očekávaný déšť byl jen náznakem ráno 02.08., bylo 
zataženo, ale teplo a to i v dalších dnech. Zlom nastal v neděli 06.08., 
ochlazení a oblačno. V noci na 10.08. byla silná bouřka (byla i rozsáhlá, 
velké problémy byly na Olomoucku). Mimořádně silná bouřka ve Třebové 
byla v noci na 11.08.. Teplé léto pokračovalo v týdnu od 14.08., ale rána byla 
chladnější (11, 13 st.), bylo polojasno. Tropická vedra udeřila v pátek 18.08. 
a  následoval zlom a chladnější léto, ráno na Polní v týdnu od 21.08. teplota 
dosáhla cca 6 – 7 st. 
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Svitavský okresní soud zamítl žalobu Kongregace sester Neposkvrněného 
početí Panny Marie a rozhodl, že areál bývalého kláštera zůstává majetkem 
města. Rozsudek padl po několikerém odročení. Rozsudek byl vynesen ve 
chvíli, kdy začala mnohamilionová rekonstrukce domova pro seniory. A bylo 
zřejmé, že se protistrana s verdiktem příznivým pro město nespokojí. V roce 
2018 zdárně pokračovala rekonstrukce, ale také probíhalo odvolací řízení ve 
věci určení vlastnictví dotčených nemovitostí. Rok 2017 podle očekávání 
konečné rozhodnutí nepřinesl. 

 

Na obloze bylo vidět částečné zatmění Měsíce 

Ve 20:20 začalo v pondělí 07.08.2017 večer maximum zatmění Měsíce, 
trvalo do 21:18. Stín Země zakrýval pravý spodní okraj Měsíce, který byl 
lomem světla v atmosféře zabarven do hněda. Nejlépe ho mohli vidět 
obyvatelé jihovýchodní Moravy, a to ještě několik minut před maximem, jak 
uvedl astronom a fotograf Petr Horálek.   

 

Maximum pondělního částečného zatmění nastalo zhruba v čase východu 
Měsíce. Díky tomu jsme mohli vidět zemský stín na Měsíci i na obloze. „Při 
východu Měsíce se na obloze zvedá taková atmosférická opona – stín Země 
vržený do zemské atmosféry. A ten samý stín, jen o takových 400 000 
kilometrů dále, je vržen na Měsíc," mohli jsme číst o úkazu v textech na 
internetu.  

V srpnu jsme zaznamenali upozornění na nutnost zvýšené opatrnosti při 
návštěvě rozhledny Pastýřka. Poškozen byl přístřešek u rozhledny 
postavený v roce 2003. Byl vydán pokyn k zamezení vstupu a výzva 
respektovat jej. Stříška pro ukrytí před špatným počasím byla postavena z 
prostředků svazku obcí Region Moravskotřebovsko a Jevíčsko v roce 2003.  
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Prodejna LIDL v našem městě otevřela pro zákazníky v srpnu po 
několikatýdenní přestávce, vynucené přestavbou a modernizací. Rozšířena 
byla také o pekárnu. 

Zaujala mne poděkování na stránkách srpnového zpravodaje – obsluha 
čerpací stanice pohlídala a poté vrátila zapomenuté doklady a obsluha 
cukrárny na náměstí udělala totéž s taštičkou s potřebami na geocaching. 
Mezi námi stále žijí dobří lidé  - ti poctiví i ti, kteří neváhají poděkovat a to i 
s vynaložením jistého úsilím, písemně. Jistě bylo správné tyto pozitivní 
informace uveřejnit (Moravskotřebovský zpravodaj srpen 2017, Na lince 156 
– Městská policie). 

Hospůdka Krokouš na Brněnské ulici, jak je dobrým zvykem, oslavila 
narozeniny. Oslava se konala 05.08.2017 – ne každá hospoda to tak má, u 
Krokouše se jedná o tradiční a hosty oblíbenou akci. 
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Září 2017 
 
Události ve městě 
 

V září byla zahájena výstavba zázemí na Knížecí louce 

Mohli jsme ale vidět jen zabezpečené staveniště a přípravy pro základovou 
desku budoucí kavárny. Budova vyrostla tak rychle, že vkládám foto při 
připomenutí stavu v září 2017… 

 

 

Foto: archiv města, přípravy kavárny na Knížecí louce, září 2017  

 

V září pokračovaly přípravy mnohamilionové rekonstrukce domova 
důchodců.  

Nezbytné bylo stěhování klientů a veškerého inventáře do náhradních 
prostor. Aby mohla rekonstrukce být zahájena, bylo nutné vyklizení objektů. 
V budově  C  to znamenalo vyklidit jen menší množství inventáře, v budově D 
bylo nutné i přemístění klientů do náhradních prostor. Odpovídající prostory, 
které by navíc splňovaly podmínky bezbariérovosti, se ve městě najít 
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nepodařilo. Proto bylo nutné přistoupit k vybudování náhradního ubytování 
v budově A. Byly využity společné prostory a některá zázemí personálu 
budou upraveny na pokoje.  Cílem bylo vytvořit podmínky, aby se klientům 
v provizorních prostorech žilo dobře a měli potřebné pohodlí a péči.   

Kvůli rozsáhlé rekonstrukci se kapacity domova pro seniory přechodně 
s platností od 1. července 2017 uzavřely novým klientům. 

Dokončení rekonstrukce bylo naplánováno do konce roku 2018. S tím, že 
rekonstrukcí dojde ke snížení lůžkové kapacity ze stávajících 200 na 
179 lůžek, včetně 23 lůžek se zvláštním režimem a 2 v rámci odlehčovací 
služby.    

 

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v 
Moravské Třebové je jedinou školou v České republice. Slib nových žáků 
školy na náměstí v září 2017  

 

 
  
Foto: archiv města 
 
 
Oprava hrobu Anny Glaserové 
 
Dávný nešťastný příběh zakázané lásky Anny Glaserové je stále v paměti 
mnohých a připomíná jej i hrob, který je součástí naučné trasy na hřbitově. 
Projekt naučné trasy se vydařil, návštěvníci hřbitova mají možnost procházky 
s brožurou, ve které jsou vyznačeny významné nebo zajímavé hroby, 



Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

81 

 

nechybí povídání o kostele, význačných náhrobnících apod. Na rozvoj 
projektu naučné trasy po hřbitově pro letošní rok  bylo vyčleněno 50.000 Kč. 
Potěšilo mne, že členové vedení města v září roku 2017 akceptovali návrh 
paní jednatelky Technických služeb města Moravská Třebová, správce 
hřbitova, na opravu (s důrazem na čištění a impregnaci) zajímavých hrobů a 
památníků.  

Pro první počin byla vybrán hrob Anny Glaserové, litinový kříž, a pomník 
chlapce s fotografií. Byly naplánovány tyto práce: socha a obrubníky budou 
nahrubo umyty vysokým tlakem, tj. bude namočen povrch; následovat bude 
nátěr čistícím prostředkem BPS 7102 nebo BPS 7103 gel, omytí  teplou 
tlakovou vodou, nátěr obrubníků BPS 7300, omytí tlakovou vodou, 
opakovaně; na suchý podklad bude aplikován prostředek pro likvidaci mechů 
a dlouhodobou ochranu BPS 7111. Podkladem pro rozhodnutí města byla i 
kalkulace předložená jednatelkou TS MT: hrob Anny Glaserové 13.000 Kč, 
litinový kříž 6.500 Kč a památník chlapce (hrob č. 33)  ve výši 6.500 Kč (ceny 
uvedeny bez daně z přidané hodnoty). 

 

Plačící Anna, hřbitov, foto: TS MT (archiv správce) 

 

 
Prvňáčci v září 2017 

Žáčků nastupujících do první třídy v roce 2017 mírně ubylo. Do tří základních 
škol v Moravské Třebové 4. září nastoupilo 104 dětí, což bylo zhruba o 26 
méně než v roce předchozím. Prvňáčky do nového školního roku přivítal 
starosta města Miloš Izák. Dětem popřál studijní úspěchy a rodičům a 
učitelům pevné nervy.   Ve školním roce 2017/2018 bylo otevřeno pět prvních 
tříd, z toho tři v základní škole Palackého, kde povinnou školní docházku 
zahájilo 66 dětí. Po jedné třídě otevřela ZŠ Kostelní nám. a Čs. armády, kde 
byla otevřena stejně jako v minulém roce i třída přípravná.  
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Městský úřad v září 

V měsíci září 2017 na intranetu, tj. „nástěnce“ městského úřadu zaznělo 
poděkování úřednic odbor majetku města tohoto znění: „Touto cestou 
bychom rády poděkovaly vedení města, zejména panu tajemníkovi, za 
provedenou úpravu pracovní doby v letních měsících, která nám umožnila 
užít si více krásné léto…“. Poznačila jsem jako zajímavost – v roce 2017 
jsme vnímali vstřícný přístup zaměstnavatelů obecně a úřad nezůstal 
pozadu. Úředníci měli možnost v letních měsících chodit do práce už od 6 
hodin, což znamenalo také možnost dříve odejít. Zdaleka ne všem se chtělo 
brzo ráno vstávat, ale změna nebyla na újmu nikomu a ničemu, mnozí letní 
možnost využili a ocenili ji jistě nejvíc rodiče žáků školou povinných. 

 

Ze zasedání rady města 

Rada města 04.09.2017 mimo jiné schválila aktualizovanou plánovací 
smlouvu ve věci koordinace prací a definování práv a povinností smluvních 
stran při akci výměna kanalizace a akci generální rekonstrukce komunikace 
na ul. Lanškrounské. Čas ukázal, že reálné zahájení oprav této páteřní 
silnice je složitější, než byly původní odhady a proto bylo odloženo…  
 
18.06. radní mimo jiné schválili rozpočtové opatření č. 8/2017 rozpočtu 
města - poskytnutí dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřním předpisem č. 
6/2015 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová 
uvedeným subjektům. Šlo o tzv. druhé kolo dotací. Uspěly mažoretky Espiral, 
Komise památkové péče rady města, Průmyslové muzeum v Mladějově, z.s. 
a Moravskotřebovské víceboje, z.s.  Finanční podporu z rozpočtu města ve 
výši 5.000 Kč v rámci  MA21 získal vítězný projekt z Veřejného fóra 2017 - 
„Kouzelná zahrádka“ (projekt příspěvkové organizace města - Základní škola 
Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy). 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
  
Zastupitelé se sešli 4. září 2017. Zastupitelstvo vydalo regulační plán 
Městské památkové rezervace Moravská Třebová formou opatření obecné 
povahy. Schválení tohoto i s občany sofistikovaným způsobem projednaného 
dokumentu znamenalo jasná pravidla pro změny v centru města, včetně 
změn vynucených opravami nebo rekonstrukcí… 
 
 

Také zastupitelstvo v září schvalovalo poskytnutí dotací, projednalo žádosti o 
dotaci nad 20 tis. Kč. Uspěly, byť někdy jen zčásti,  subjekty Náš domov 
Koclířov, z.s., (dofinancování pobytové sociální služby Most naděje – azylový 
dům pro rodiče s dětmi), Linka bezpečí, z.s., (na podporu provozu Linky 
bezpečí, krizové linky pro děti a studenty), Pobočný spolek Svazu branně-
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technických sportů Moravská Třebová, (na technické vybavení sportovního 
klubu mládeže tj. optická střelnice, terčová zařízení. 
 
Zastupitelstvo schválilo záměr rekonstrukce objektu na ul. Josefské   č. o. 12 
pro sociální bydlení a uložilo radě města zadat zpracování studie 
rekonstrukce tohoto objektu   v souladu s podmínkami připravované dotace. 
Poznamenávám jako důkaz snahy zastupitelů řešit palčivé problémy 
s bydlením nemajetných lidí. Možnost vzniku až 12 bytů v budově byla 
lákavá. Ukázalo se však, že spolu se zajímavou dotací by město na sebe 
vzalo také hodně závazků. Do konce roku proto nebylo rozhodnuto a ve hře 
po posouzení budovy statikem zůstala i možnost demolice objektu. Budova 
se zařadila mezi ty, které město nezdobí. Na rozdíl od mnoha jiných 
opuštěných nebo jen zčásti využitých budov šlo o budovu v majetku města. 

 

 
Kultura 

Dny evropského dědictví v Moravské Třebové  

jsme si připomenuli v Moravské Třebové i v září 2017.  Ve dnech 9. – 10. září 
byla pro veřejnost otevřena od 14 do 16 hodin bašta městského opevnění na 
Farní ulici a 9. září od 14 do 16 hodin byla zpřístupněna i Latinská škola na 
Kostelním náměstí.   

V rámci dnů evropského dědictví bylo v neděli 10. a 17. září výhodnější 
vstupné do zámeckých expozic Poklady Moravské Třebové a Jak se žilo na 
venkově. 
 

Country večer s Proč ne Bandem 

potěšil zájemce v sobotu 9. září, od 16:30, nádvoří zámku. Proč ne Band je 
moravskotřebovská country skupina, která působí na hudební scéně řadu let. 
Za tu dobu si získala v okolí výborné renomé a řadu věrných fanoušků.   

 
Výstava fotografií 
 

Komise památkové péče MěÚ Moravská Třebová pozvala zájemce na 19. 
ročník nesoutěžní výstavy fotografií „Moravská Třebová včera a dnes“ ke 
Dnům evropského kulturního dědictví a zároveň oslavám 760 letům založení 
města.  
 
Vernisáž se konala v kapli františkánského kláštera  dne 8.9.2016 (pátek) 
v 16,00 hod. 
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23. dny česko – německé kultury se uskutečnily v roce 2017 od 15. do 22. 
září, s náplní dle připojeného programu:  

 

 

 

 

Holzmaister fest 111+  

Naše muzeum slavilo v sobotu 2. září v parku za muzeem 111 roků od 
zahájení své činnosti a k tomu se přidalo výročí 15 let práce technických 
služeb. Zájemci mohli kromě programu ocenit skutečnost, že v parku bylo 
připraveno pódium, lavičky, občerstvení a kvalitní zvuk. Vše pod heslem na 



Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

85 

 

pozvánce: „PARK a začínající BABÍ LÉTO – to vše bude impuls pro nový 
školní rok!“ 

 
 
 
Sport 

Recyklojízda  

Tzv. recyklojízda projížděla v září také Moravskou Třebovou, a to v pondělí 
11. září v odpoledních hodinách.  Občané i zástupci města měli možnost se 
zapojit. Iniciátoři se  setkali s panem starostou, při tomto setkání   předali 
krabičky ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti (200 ks), pozváni byli 
občané, s tím, že se mohou  dozvědět více o třídění baterií, odnést si 
krabičku ECOCHEESE a začít doma třídit baterie, nebo si jen prohlédnout 
elektrokola. Cca v 15:30 hod tým na elektrokolech vyrazil směrem 
k Mohelnici, zájemci se mohli na část trasy připojit. (Zapojení do akce v gesci 
Projektu Zdravé město a MA 21). 

Atletický víceboj 

V sobotu na atletickém stadionu 2. základní školy se uskutečnil 15. ročník 
atletického mítinku pro všechny věkové kategorie Chas moravskotřebovské 
víceboje 2017, akce co do počtu závodníků a kategorií největší v České 
republice. Registrovat se bylo možné do čtvrtka 14. září. 

OVOV 

V září 2017 se uskutečnil také 8. ročník republikového finále Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) v rámci projektu Sazka olympijský 
víceboj. Zúčastnilo se 640 dětí z 96 škol a s nimi přes dvě stovky učitelů 
Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada 
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doprovodných sportovních aktivit i setkání s olympioniky. Velmi impozantní 
individuální výkon podala Hana Hájková z Moravské Třebové, která při své 
šesté účasti na republikovém finále potřetí v řadě ovládla svoji kategorii, což 
je historicky nejlepší výkon v celé České republice. Závod OVOV se 
dohromady skládá z deseti disciplín ve dvou dnech: sedy – lehy po dobu 
dvou minut, kliky, skoky přes švihadlo, shyby, běh na 60 metrů, trojskok, 
skok daleký, hod medicinbalem a kriketovým míčkem. Na závěr je na výběr 
běh na 1000 metrů, nebo dvě minuty driblinku či plavání. Úspěšné bylo také 
družstvo moravskotřebovské ZŠ Palackého. Potřetí obhájilo druhé místo, což 
je v rámci této soutěže výrazný úspěch. Kromě Hany Hájkové se 
v hodnocení jednotlivců na stupně vítězů prosadili další moravskotřebovští 
zástupci: 2. Martin Šmerda, 3. Eliška Cedzová a Lucie Dolečková. 
Všechny jednotlivce a družstvo dekorovala olympionička Šárka Kašpárková, 
dále gratuloval olympijský medailista Josef Dostál a také předseda Českého 
olympijského výboru Jiří Kejval. 

 

Září letem světem 
  
Počasí v září bylo chladné. Od  04.09. připomínalo podzim, ráno teploty 
dosahovaly 7 – 8 st. Ve středu 06.09. mě ale příjemně překvapilo  posezení 
při obědě na zahrádce restaurace Na Kovárně, bylo polojasno a příjemně 
teplo. 08.09. bylo počasí pěkného podzimu, ráno chladno, přes den nad  20 
st. a polojasno. Následovalo podzimní počasí s občasným ochlazením a 
občasným deštěm.  13. září, tj. o 10 dní dříve než vloni, byla  zahájena topná 
sezóna na Pardubicku (zdroj: ČR Pardubice). Září končilo sobotou a nedělí 
babího léta, bylo pěkně, polojasno. 
 
MESOH 
 
Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství byl tématem roku 
2017 a bylo by škoda nepřipomenout diskuzi o svozu odpadu, která se 
rozvinula na webu města. Věřím, že za pár let nikoho nenapadne netřídit a 
tím získají úvahy roku 2017 na zajímavosti … jako připomenutí horší stránky 
minulosti… 
 
Z aplikace otázky a odpovědi na webu města proto cituji:   
 
Dotaz ze dne 06.09.2017: „Jak to, že mi nebyla vyvezena popelnice, přitom 
je poplatek řádně uhrazen...?!?! Tímto vám sděluji, že DNEŠKEM přestávám 
odpad třídit. A ohánět se mým svědomím, tak to strčte někam - naopak se 
pozastavuju nad tím, jaký \"motivační\" systém jste zavedli, notabene za jaké 
peníze. Zavezu jej rovnou ke dveřím TS. Můžete si jej tam přerovnat / 
rozebrat / zvážit / polepit ČK / zaevidovat / vymýšlet s ním další pitomosti...“ 
 
Odpověď jednatelky technických služeb, 06.09.2017: „Dobrý den, MESOH je 
nejen motivační, ale i evidenční systém. Povinnost evidence byla řádně 
schválena jak v radě města, tak následně v zastupitelstvu města. K 
zaevidování vám stačí jediný krok, a to nalepit na svozovou nádobu unikátní 
kód, který poplatník obdržel v obálce. To je vše! Nalepit samolepku!! Platba 
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poplatku vám garantuje, že máte možnost v katastru města uložit odpad do 
systému, který město stanoví. Zaplacení poplatku není o tom, že mám 
předplacenou popelnici. Popelnice je jen jedním ze způsobů jak odpad uložit 
(pytle, sběrný dvůr)... 
K evidenci bylo přistoupeno z důvodu možnosti analýzy druhové produkce 
odpadu, ale také proto, abychom eliminovali případné zneužití soukromých 
nádob podnikateli (umělé snižování poplatku za organizace). Zajímá nás 
také, jakým způsobem občan ukládá odpad. Myslím, že je zbytečné se 
rozčilovat nad pravidly, která byla ve městě nastavena. Jejich cílem není 
\"buzerovat \" občany, ale docílit maximální možné separace odpadů a zajistit 
tak maximální možnou ekonomickou výhodnost systému. Děkujeme, že 
třídíte. Bc. Gabriela Horčíková - jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová s.r.o.“ 
 
Reakce občana v aplikaci otázky a odpovědi na webu města, 14.09.2017: 
„Dobrý den, docela mě zarazil dotaz, který byl vložen 6.9.2017 Svoz odpadu. 
Možná bych zvážil veřejnou diskusi na toto téma a zajímalo by mě, kdo to 
napsal.  Je mi jasné, že tento program musel být velice náročný pro TSMT a 
jediné co musí občan města udělat, tak je nalepit nálepku na popelnici a 
místo toho se tu takhle rozčiluje?! Velice si toho vážím a až nyní si 
uvědomuji, jak špatně jsem třídil. Po 14 dnech jsme měli vždy plnou popelnici 
a nyní máme sotva půlku. Velice děkuji za tento systém a doufám, že se 
bude dál dařit třídit odpad a budeme generovat méně odpadu…“ 
 
 
Z Deníku Svitavska – „Válku stáří“ 
 

 
Foto: Deník/Jiří Šmeral 
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Válku stáří. I tak se dá číst z předvolebních plakátů.  Jistě pouze kouzlem 
nechtěného se na náměstí v Moravské Třebové dostaly vedle sebe dva 
plakáty, které při pohledu zdálky hlásají „válku stáří“. (Autor: Jiří Šmeral) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://svitavsky.denik.cz/autor/jiri-smeral-3137.html
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Říjen 2017 
 
Události ve městě 
 
 
Byla zahájena demolice býv. dětské nemocnice  
  
V pondělí 16.10.2017 dopoledne začala firma Bisa s reálnou demolicí budovy 
nemocnice.  

Mimo jiné jsme si to přečetli v Deníku Svitavska, který citoval starostu města 
Miloše Izáka: „Dneska se areál oplocuje a v podstatě se dá říct, že dnešním 
dnem je demolice zahájena,“ uvedl starosta. 

 

 
    
Demolice zahájena, foto: Deník Svitavská 
 
 
Něco končí, něco začíná… 
 
V říjnu 2017 byl uzavřen školní bazén základní školy ul. Palackého a tím 
skončil tak, jak jsme ho znali. (Blíže popsáno zde, v části „ze zasedání rady 
města“.) V následujících měsících bazén chyběl, ale nechybělo optimistické 
očekávání, že bude bazén nový, lepší, kvalitnější. 

A dne 28.10.2018 byl slavnostně zahájen provoz kavárny  Caffé na Knížecí 
louce. Prostory, jejichž budování provázely dílčí pochybnosti (šlo o tzv. 
kontejnerovou stavbu“), vypadaly moc pěkně a brzo si útulná kavárna 
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s výhledem na Knížecí louku a rozhlednu Pastýřku našla řadu příznivců. 
Sortiment zákusků dodávala úspěšně Laskavárna. 

 

Dušičkové vzpomínání 
 
se stalo vítanou součástí života v našem městě. Nejde jen o nabídku 
kulturního pořadu, ale o setkání a zamyšlení v čase, který bývá smutný. Rádi 
jsme se sešli i v roce 2017, byť v menším počtu a popravdě, nevím, zda to 
bylo rozumné. Silný vítr byl totiž nebezpečný v den vzpomínání všude, kde 
byly vzrostlé stromy. Naplno jsme si to uvědomili až při sledování zpráv 
z celé republiky den poté. Ukázalo se, že údržba stromů na hřbitově 
v Moravské Třebové byla výborná a taky jsme měli štěstí – nikomu se nic 
nestalo. 
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Městský úřad v říjnu 
 
Městský úřad žil v měsíci říjnu (i v září) přípravami na úspěšné zabezpečení 
voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se 
uskutečnily v pátek 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. 
října od 8:00 do 14:00 hodin. 

   

Ze zasedání rady města 

Rada města 16.10. (mimo jiné)  projednala uzavření školního bazénu. 
Bazén v areálu základní školy na Palackého ulici byl po projednání v radě 
města 16.10. z důvodu bezpečnosti v říjnu 2017 uzavřen a to z důvodu 
hrozícího zřícení stropu. Byly deklarovány hlavně možné problémy se 
statikou, zejména v oblasti šaten a oblasti přístupu do bazénu. Město již 
dříve zahájilo přípravy projektu na rekonstrukci, havarijní stav v říjnu 2017 
avizoval projektant při prohlídce a statik následně doporučil bazén uzavřít. 

Rada města 30.10. (mimo jiné) vzala na vědomí zprávu o umístění 
informačních panelů na nemovitostech ve vlastnictví města Moravská 
Třebová,  umístění kterých zajistily Kulturní služby města Moravská Třebová 
v rámci realizace projektu: "Naučná stezka dějiny školství v Moravské 
Třebové". 
  
Zaujalo mne usnesení, ale hlavně  celý projekt. Panely byly nainstalovány, 
vypadaly pěkně a bylo co číst a na co se dívat. Proto z důvodové zprávy pro 
radu města uvádím: 
 
Kulturní služby města Moravská Třebová na základě uzavřené smlouvy s 
Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 100 000 Kč 
realizovaly projekt: "Naučná stezka - dějiny školství v Moravské Třebové". 
Tento projekt zahrnuje umístění 11 ks informačních panelů o rozměrech 2 x 
1 m na pozemcích a budovách ve městě. Z toho bylo 7 ks umístěno na 
nemovitostech města takto: 

 1 ks na budově č. p. 405, v ul. Josefské. Jedná se o bývalou ubytovnu, 
v současnosti je tam už jenom tiskárna a výdejna jídel pro ZŠ.  

 1 ks na budově č. p. 46 v ul. Bránská. Jedná se o rohový dům s ul. 
Jevíčskou. 

 1 ks na pozemku parc. č. 662 v ul. 9. května. Jedná se o rohový parčík 
s ul. Komenského. 

 1 ks na pozemku parc. č. 439/1, park u muzea. Stojan byl umístěn 
vedle Památníku francouzských vojáků. 

 1 ks na pozemku parc. č. 393/3, v ul. Brněnské, v travnaté ploše před 
integrovanou střední školou. 

 1 ks na oplocení u budovy, kterou užívá Charita na ul. Školní. 

 1 ks na pozemku parc. č. 2939/1, v ul. Jevíčské u VSŠ a VOŠ MO v 
Moravské Třebové. Stojan s panelem je umístěn vedle již existujícího 
panelu vojenské školy. 



Text pro radu města říjen 2018, bez jazykové  korektury 
 

92 

 

 Panel umístěný na budově č. p. 405 na ul. Josefské (bývalá ubytovna) 
má atypický rozměr 1 x 1 m, a to z důvodů malého rozměru budovy 
mezi okny a vchodovými dveřmi.   
 

K projektu se kladně vyjádřila také pracovnice z úseku památkové péče 
městského řadu. 
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Jednání zastupitelstva města se v souladu se schváleným plánem v měsíci 
říjnu roku 2017 nekonalo.  
 
 

Kultura 
 
Oslavy 760. výročí města pokračovaly i v říjnu 

 
Pro zajímavost vkládám bodový scénář oslav odpoledního programu na 
zámku v Moravské Třebové 19. 10. 2017. Program byl určen hlavně 
veřejnosti, ale nechyběl ani odborný seminář. Program byl sestaven takto: 
  

 13.00 - program pro děti - dílny DDM a aktivity v knihovně, ražba 
pamětních mincí 

 15:00 - koncertní (velký) sál ZUŠ - přednáškový seminář s odborníky 
na problematiku L. Velena ze Žerotína 

 16:20 - ukončení semináře, přesun na nádvoří k bustě 

 16:25 - hudební vstup skupiny Bakchus  

 16:30 - přivítání hostí  

 Hejtman PK, senátor, starosta + další hosté 

 16:35 Promluva k naučné stezce - starosta JUDr. Miloš Izák - 
slavnostně otevřena - za přítomnosti autorky konceptu stezky Mgr. 
Dagmar Zouharové - a tvůrců stezky Mgr. R. Jordána, Mgr. Tomáše 
Thuna a MgA. Františka Žáčka 

 Na malířském stojanu bude zahalený jeden z panelů NS - odhalení 
stáhnutím krycí látky 

 16: 45 Promluva k bustě L. Velena ze Žerotína - senátor Mgr. R. 
Martínek, za přítomnosti autora busty Františka Źáčka 

- s hudebním vstupem skupiny Bakchus 

 Slavnostní přípitek - vínem z břeclavské oblasti - dominium L. Velena 
ze Žerotína 

 Předání pamětních mincí hostům 

 Přesun hostí do zámecké kavárny - občerstvení   

 Nabídka pro zájemce z řad veřejnosti projít si část naučné stezky v 
historickém centru města s odborným výkladem vedoucího muzea 

 od 17:30 koncert "Podvečer s múzami" v koncertním sále ZUŠ - s 
úvodním recitálem skupiny Bakchus. 
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Stojí za to poznamenat, že na nás, kteří jsme podpořili akci svou účastí, 
čekalo velké překvapení při odhalení busty. Na podstavci byly totiž hlavy dvě 
– nejen Ladislava Velena ze Žerotína, ale i jeho ženy Bohunky. Ladislav jako 
práce ukončená a Bohunka ve stádiu příprav. V roce 2017 jsme se osazení 
„druhé hlavy“ nedočkali, byla sňata a autor dál pracoval na jejím dohotovení.  
 
 

 
                       Foto: archiv města, odhalení busty na zámku  

 
Součástí programu akce s názvem „Den na zámku s renesančním 
šlechticem Ladislavem Velenem ze Žerotína“ bylo slavnostní zahájení 
provozu městské naučné stezky Dějiny školství v Moravské Třebové (projekt 
je popsán zde, v části „ze zasedání rady města“) 
 

Vernisáž výstavy Ladislav Velen ze Žerotína – Moravské Atény  

proběhla 28.10.2017 od 16 hodin ve výstavních prostorách na zámku. 
Zajímavostí je, že se jednalo o výstavu, která byla speciálně připravena pro 
výstavní síň Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.  

Kdo se tedy nepodíval v Praze, měl možnost ji shlédnout doma, v Moravské 
Třebové. 
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Spisovatel Fulghum v Moravské Třebové 

Do Moravské Třebové 4. října 2017 přijel populární americký spisovatel 
Robert Fulghum. Republiku objížděl v rámci projektu LiStOVáNí. 

 
Spisovatel Robert Fulghum Foto: DENÍK/ Martin Divíšek 

Autor představil svou novou knihu Opravář osudů, jejíž děj se odehrává 
v Praze. Návštěvníci LiStOVáNí viděli také ukázku divadelní představení 
z knihy „Co jsem to proboha udělal?“ a následně si mohli s R. Fulghumem 
popovídat a nechat si podepsat knihy. Setkání v sále Na Písku se vydařilo. 
Autora jsme poznali jako vitálního příjemného staršího pána, který 
promyšleně zapojil do akce své diváky (super překladatelku si také našel 
mezi námi, jen někteří z nás věděli, že dobrovolná tlumočnice trávila řadu let 
v USA – jistě i proto obstála na výbornou…). I prostředí bylo příjemné, 
komorní, kdo chtěl, mohl se občerstvit… 

Následně autor téhož dne zavítal ještě  do Divadelního klubu v Poličce, kde 
na něj čekali  ve 20 hodin.  

 

Halina Pawlovská – Chuť do života 

byla talk show oblíbené české spisovatelky, inspirovaná její novou knihou. 
Paní Halina navštívila Moravskou Třebovou 26. října 2017. 

 

Oblastní výstava ovoce a zeleniny 

spojená s vyhodnocením soutěže „Rozkvetlé město“ se konala na zámku ve 
dnech 7. a 8. října 2017. 

 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91025&idc=4890786&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F
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Kulturní dům Boršov 

(poděkování patří aktivním členům spolku Přátel kulturního domu v Boršově) 
nabídl i v říjnu 2017 oblíbené kulturní pořady – Vinobraní, posezení 
s cimbálovou muzikou Aleše Smutného dne 07.10.2017 a  komedii Žebrácká 
opera v provedení Ořechovského divadla dne 29.10.2017 

 

Sport 
 
Zaujal mne cyklovýlet Klubu českých turistů dne 7. října 2017 do Biskupic. 
O některé radosti toho dne se sportovci na kole dobrovolně připravili, cílem 
jejich sportovní aktivity byly Biskupice v den konání 19. ročníku festivalu 
slivovice Biskupické kaléšek. 

 
 

Říjen letem světem 
  

Zlom v počasí nastal s příchodem října. Po dnech babího léta následoval 
sychravý podzim, ochlazení, vytrvalý déšť 05.10. a silný vítr v noci.  ČR na 
webu: „Orkán desetiletí v poryvech o rychlosti 198 kilometrů za hodinu 
zaznamenali o čtvrteční  /05.10./ noci na 1603 metry vysoké Sněžce. Vrchol 
nejvyšší české hory čelil naposledy podobně intenzivnímu vichru 19. ledna 
2007. Orkán Kyrill tehdy dosahoval rychlosti 216 kilometrů v hodině. Rok 
poté, skoro na den přesně, stihla Sněžku obdobně silná větrná smršť. 
Hranice orkánu začíná na 118 kilometrech za hodinu.“ 
V dalších dnech bylo podzimní počasí,  sychravo,  bez mrazů. Potěšil víkend 
14. a 15. 10. a to nabídkou babího léta s teplotou až kolem 20 st., v sobotu 
odpoledne a v neděli bylo celý den jasno;  od 19.10. byly časté ranní mlhy, 
ale bylo stále celkem teplo, i ráno kolem 12 st. 
O to víc překvapila vichřice v neděli 29.10. ČR na webu: Nedělní( 29.10.) 
vichřice Herwart zasáhla celé Česko a vyžádala si dva lidské životy. Na 
Třebíčsku spadl strom na ženu a v Jičíně na staršího muže. Například na 
Sněžce rychlost větru dosahovala rychlosti až 180 kilometrů v hodině, tedy 
síly orkánu. V Krkonoších vichřice poničila tisíce metrů krychlových dřeva“. 
V Moravské Třebové jsme zaevidovali popadané stromy, také na ul. Údolní 
ve výsadbě pod nemocničním areálem padly 2 smrky, bez elektřiny byli v 
Boršově, částečně i jinde – ul. Polní aj. Nebyly hlášeny velké škody na 
majetku, popadané větve však byly vidět často. Byla poškozena střešní 
krytina budovy městského úřadu na ul. Olomoucké.   
První  sníh roku 2017 krátce poletoval v centru města v pondělí 30.10. 
odpoledne. 
 
Zábavné odpoledne na Knížecí louce se v roce 2017 konalo již potřetí a to 
dne 8. října v odpoledních hodinách. 
 
V říjnu 2018 vrcholily přípravy na reálný provoz „MESOH“ tj. motivačního a 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství, jak to bude v dalším 
období, zda a jak uplatnit slevy… MESOH bude jistě tématem i dalších 
zápisů. 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=156118/149421_0_
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Trhy na náměstí se konaly obvykle čtvrtletně, bylo tomu tak i v 18.10.2017, 
trhy byly vítaným zpestřením dne i centra města. 
 

 
 
Aktuálně z webové kamery na internetových stránkách města… 

 

V Deníku Svitavska jsme si přečetli článek, zamýšlející se nad chováním 
občanů ve vzatu k morovému sloupu. Cituji: „Na balustrádě přibyl tag, podpis 
neznámého sprejera, a z grotty (pozn. umělá jeskyně) se sochou svaté 
Rozálie si kdosi udělal odpadkový koš...“. Ano, i to se stává v Moravské 
Třebové v roce 2017… ale morového sloupu si vážíme a opravy jsou 
plánovány v roce 2018. 

V říjnu 2018 se hodně diskutovalo o parkovací věži na kola pro lokalitu u 
nádraží, součásti plánovaného dopravního terminálu… prý je moc vysoká, 
ale nižší by znamenala problémy (Moravská Třebová byla jediným 
zájemcem, který po zhotoviteli žádal snížení – zhotovitel však preferovat 
obvyklou výšku stavby). Parkovací věž bude tématem zápisu v kronice i 
v roce 2018, tj. v době plánované realizace stavby. 

V říjnu 2017 byl umístěn souhrnný materiál k ocenění Cena města na webu 
města. Bylo na čase -  a bylo už o čem psát. Od roku 2009 bylo nominováno 
na ocenění Ceny města Moravská Třebová mnoho našich spoluobčanů, kteří 
zaujali svou mimořádnou činností. Proto si město vhodný způsobem 
vyznamenané osobnosti připomnělo i na stránkách města.  Cena města 
Moravské Třebové je udělována počínaje rokem 2009 a to fyzické osobě za 
mimořádnou činnost v určitém roce, ale také za dlouhodobou činnost, aktivitu 
v nejrůznějších oblastech, která významně přispěla k rozvoji města Moravská 
Třebová a života jeho obyvatel. Město chce udělením této ceny veřejně 
a slavnostně poděkovat těm, kteří se výrazným kladným způsobem zapsali 
do života svých spoluobčanů. 
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Listopad 2017 
 
Události ve městě 

Třebovský vánoční strom od listopadu na náměstí 

V aktualitách na webových stránkách města jsme si 28. listopadu 2017 mohli 
přečíst, že devítimetrový stříbrný smrk, který od konce listopadu čekal na 
náměstí na slavnostní příchod adventního času, pocházel z Jevíčka. Nabídka 
stromu přišla od pana Petra Kobelky, který jeho kácení plánoval. Vánoční 
stromek byl krásný, bohatý, připomínal mi plyšového medvídka, ne příliš 
vysoký, rostlý doširoka.  

 
Foto: archiv města 

 

Rekonstrukce ulice Karla Čapka  

V závěru roku finišovala rekonstrukce této významné více než půlkilometrové 
ulice. Součástí rekonstrukce byl nový asfaltový povrch a po stranách  
parkovací místa ze zámkové dlažby, která byla naplánovaná i na místech pro 
kontejnery.  
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Zhotovitel, firma M-SILNICE, a.s., rekonstrukci hodnotila jako náročnou. 
Místostarosta na stránkách regionálního tisku poděkoval obyvatelům za 
trpělivost a pochopení. Tomu jistě pomohlo, že kromě nového povrchu pro 
auta vznikly i nové chodníky pro chodce.  Na fotce je vidět úpravu, kterou 
přivítali i občasní návštěvníci restaurace U Kavky – jednoduchá zahrádka 
této restaurace se stala bezpečnou a zbavila se nařčení, že je překážkou 
dopravního provozu. Rozšířen byl totiž chodník tak, aby byli spokojení hosté i 
kolemjdoucí nebo řidiči. 

 

                 Foto: archiv města, rozšíření chodníku pro bezpečné posezení na zahrádce 

Součástí rekonstrukce byla také výměna všech inženýrských sítí, tj. 
plynovodu, vodovodu i kanalizace. Přeloženo pod zem bylo vedení nízkého 
napětí a bylo vybudováno nové pouliční osvětlení.  Rekonstrukce povrchu 
chodníku a silnice stála přes 5 mil. Kč, „síťaři“ se na ní také dílčím způsobem 
podíleli. 

 

Hejtman Pardubického kraje v listopadu navštívil Moravskou Třebovou 

 

Ze Svitavského deníku: „Výstavba nové výjezdové stanice zdravotnické 
záchranné služby v Moravské Třebové, střední školství a rekonstrukce silnic. 
To byla hlavní témata pátečního jednání hejtmana Pardubického kraje 
Martina Netolického s vedením města v čele se starostou Milošem Izákem. 
V průběhu dne hejtman navštívil také firmu OR a moravskotřebovskou 
vojenskou školu, kde se uskutečnil vzpomínkový akt při příležitosti Dne 
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válečných veteránů, který je každoročně připomínán 11. listopadu 
v souvislosti s podpisem mírové dohody, která na západní frontě ukončila 
boje 1. světové války.“ 

 

Je voda drahá? 

Cena vody, Deník Svitavska: 

 

 
  
 

Městský úřad v listopadu 
 
V listopadu probíhalo hodnocení zaměstnanců městského úřadu – 
sofistikovaný systém podporovaný vnitřním předpisem města a počítačovým 
programem ATTIS. Hodnocení bylo řádně realizováno, hodnotitelé i 
hodnocení je vnímali (v lepším případě) obvykle jako úkol, který je třeba 
splnit. 
  
   

Ze zasedání rady města 
 
Rada města zasedala 13. 11. a 27.11. Projednala obvyklé záležitosti majetku 
města, financování, nájmy…  
 
Zaujalo mne usnesení rady města ze dne 13.11., kterým u městem 
pronajímaných bytů  rada nově schválila měsíční nájem takto: 
měsíční nájemné za 1m2 podlahové plochy bytu v Moravské Třebové kromě 
bytů v lokalitě ulice Školní takto: 
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-   od 01.12.2017  ve výši 57 Kč za m2 u všech nově přidělených bytů 
-  od 01.01.2018  ve výši 57 Kč za m2 u znovuschvalovaných nájemních 
smluv na dobu určitou 1 rok a méně, které končí v průběhu období od 
01.01.2018 do 31.05.2018 
-  od 01.06.2018 ve výši 57 Kč za m2 u všech obsazených bytů s uzavřenou 
nájemní smlouvou na dobu neurčitou a na dobu určitou 1 rok a méně, které 
končí po datu 01.06.2018  
-  od 01.12.2017 ve výši 60 Kč za m2 u nově přidělených bytů, kde byla 
provedena rekonstrukce nad 50.000 Kč.  
 
Rada města dne 27.11.2018 mimo jiné schválila předložené návrhy rozpočtů 
příspěvkových organizací na rok 2018 a návrhy střednědobých výhledů 
rozpočtů na roky 2019, 2020. Dále schválila  navýšení ceny stanovené 
organizacím provozujícím svoji činnost na území města za likvidaci 
komunálního odpadu na základě smlouvy o zapojení do systému nakládání s 
komunálním odpadem na území Města Moravská Třebová s platností od 
01.01.2018. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
  
Zastupitelstvo města dne 16. listopadu 2017 projednalo jediný bod a přijalo 
usnesení k předložené Petici proti demolici dětské nemocnice, předané dne 
18.10.2017. Zastupitelé vyjádřili svůj většinový názor,  že demolice objektu 
dětské nemocnice probíhá v souladu s usnesením zastupitelstva a žádost o 
jeho zrušení považuje za bezpředmětnou. Byla přijata tato usnesení: 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
670/Z/161117: 
 

petici proti demolici dětské nemocnice. 
 

 
Zastupitelstvo města konstatuje: 
673/Z/161117: 
 

že demolice objektu dětské nemocnice probíhá v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Moravská Třebová. 
  

 
 

Kultura 

  

II. Svatomartinské slavnosti,  

které se uskutečnily na zámku v sobotu 11. listopadu, byly jednou 
z posledních akcí významného roku oslav výročí 760 let města. Nejprve přijel 
svatý Martin a v čase 11.11 hodin se uskutečnilo slavnostní zahájení spojené 
s požehnáním svatomartinskému vínu. Ochutnávku zpříjemnila cimbálová 
muzika. Po zbytek dne byl připraven doprovodný kulturní program a 
nechyběla nabídka vín a zajímavých jídel, vše pro zájemce v temperovaném 
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stanu, což jsme v listopadovém počasí přivítali. Návštěvníků bylo hodně. 
V pozdním odpoledni byly vyhlášeny výsledky soutěže „O nejlepší 
svatomartinskou husu“. Do soutěže se aktivně zapojily místní restaurace.  
 
V upoutávce ke koncertním programu jsme se dočetli, že se na nádvoří 
představí i zpěvák Martin Maxa. Martin Maxa u nás pak pěkně zazpíval jako 
vždy (předpokládám, odešla jsem před jeho koncertem s pocitem, že se už 
do stanu ani na nádvoří nevejdu – zájem o jeho koncert byl velký). A večer 
se nečekaně proslavil tak, že se o něm i o Moravské Třebové psalo nejen 
v místním, ale i celostátním tisku. Ze Svitavského deníku jsme se dozvěděli, 
že fyzicky napadl ženu a cizince, dále cituji:  „Podle neověřených informací, 
které se šíří městem, bylo na počátku incidentu nedorozumění mezi 
zpěvákem a mladou ženou v hotelovém pokoji. Údajně mělo dojít k roztržce. 
V okamžiku, kdy se žena rozhodla pokoj opustit, vložil se do konfliktu mezi ní 
a Maxou osmdesátiletý cizinec, Holanďan z partnerského města 
Vlaardingen.“ No a my jsme se následně dozvěděli, že to tak nějak bylo,  
incident se stal v ubytovacím zařízení na ul. Cihlářově, v pokoji radnici i 
obyvatelům města známého návštěvníka z partnerského města Vlaardingen, 
poté, co do nezamčené místnosti vběhla jemu neznámá zbitá žena. Zastal se 
jí a utržil ránu. Jak celá věc dopadla, to už jsme se nedozvěděli, nebyl ani 
důvod pátrat – přestupková jednání jsou neveřejná a je tedy jasné, že 
v lepším případě (bylo-li jednání zpěváka úředníky v Praze dostatečně 
prokázáno) pachatel dostal pokutu. Za důležité považuji to, že Holanďan na 
naše město nezanevřel – s úsměvem celou záležitost komentoval přibližně 
slovy, že už zažil jiné věci a v návštěvách města míní pokračovat… a pokoj 
na hotelu v Moravské Třebové nezamykal nikdy, cítil se zde v bezpečí…   

  

Výtvarníci Moravskotřebovska   vystavovali v muzeu 

První výtvarný salon, na kterém se představili výtvarníci z Moravské Třebové 
a okolí byl zahájen  v muzeu 16.11.2017. 

 
Z vernisáže výtvarníků Moravskotřebovska v muzeu. Foto: Deník / Šmeral Jiří 
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Zastoupeno bylo přibližně třicet autorů, vystaveno asi 120 uměleckých děl. 
Přihlásit se mohl každý zájemce. Některé autory jsme znali z před několika 
lety aktivního sdružení Welen, ti tvořili základ výstavy, jiní se představili 
poprvé.  V regionálním tisku byly zmíněny trojrozměrné artefakty Zuzany 
Mičkové, Jany Trantírkové, Jany Čubrdové nebo Petra Steffana.  

Většinu výstavy však tvořily obrazy.  A mnozí jsme se zcela ztotožnili 
s tvrzením novináře Šmerala, který uvedl: „Jakýmsi mementem je olejomalba 
Martina Kováříka, která zachycuje budovu bývalé dětské nemocnice krátce 
po zahájení demolice.“ Obraz autor vytvořil za překvapivě krátkou dobu a 
zastavili jsme se před ním všichni (fotografie obrazu je vložena do části 
„téma“ kroniky roku 2017). 

  

Listopad letem světem 

Listopadové počasí nepřekvapilo. První listopadový týden bylo ještě 
pošmourno, vlhko ale bez mrazů. I o pár dní později v zahrádkách (08.11., 
10.11.)) kvetly chryzantémy a  a ojediněle růže. Následující víkend se 
ochladilo, ale na mrazy jsme si ještě museli počkat… 

V listopadu 2017 jsme si více než jindy uvědomili, že se mnozí občané 
dožívají významného věku. Dne 1. listopadu 2017 zemřela nejstarší 
občanka města, paní Fučíková, ve věku 104 let.  Ke stoletým se však řadili i 
další, oslavy 102. narozenin chystali příbuzní v Boršově a oslavy stovky 
personál v domově důchodů. 

Vandalové poškodili nově nainstalovanou (bližší informace v říjnovém zápisu 
kroniky, v části „ze zasedání rady města“) Naučnou stezku dějiny školství v 
Moravské Třebové", přesněji jednu tabuli. Z Deníku Svitavska cituji: „…Jednu 
z nich kdosi počmáral růžovou barvou. Anonymní vandal nezapomněl 
přikreslit ani nejznámější symbol, který dnes znají už i školou povinné děti.“  

Za připomínku jistě stojí tradiční a vítané akce Klubu českých turistů hlavně 
pro děti a rodiče v listopadu – výletová večerní hra Bojíte se strašidel? 
11.11.2017 a výlet pro rodiče a děti Za čertovským perníkem 25.11.2017. 
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Prosinec 2017 
 
Události ve městě 
 

Rozsvícení vánočního stromu 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Moravské Třebové se uskutečnilo 
3. prosince, tedy na první adventní neděli v pět hodin odpoledne. Součástí 
akce byl velký adventní trh s kulturním programem, který probíhal od 13 
hodin ve vestibulu radnice a na náměstí. Hlavně děti potěšila pohádka 
v podání divadelního kroužku J. K. Tyla, nechybělo vystoupení žáků základní 
umělecké školy a gymnázia. K vidění byla živá zvířátka. Lidé se mohli zahřát 
nejen u stánků na náměstí, ale i ve Třebovské restauraci, v Excalibru, Na 
Kovárně, v Cukrárně Pod Věží, v podniku Pizza caffé nebo v občerstvení 
Kebab & Pizza.  To je třeba zdůraznit, protože ve výčtu podniků jsou i ty, 
které běžně v neděli mají zavřeno. Připojili se tak k akci města, stejně jako 
návštěvníci, kteří si užili společně přicházející vánoční atmosféru a začátek 
adventu.  

Vánoční strom, důležitá součást akce, byl tradičně ozdoben světly a 
vánočními baňkami, nechyběly světelné řetězy a padající světelné 
rampouchy. Nově byl strom opatřen malým oplocením, aby ozdoby mohly být 
nainstalovány už na spodní patra větví.  Velká pozornost byla věnována 
ukotvení stromu. 

Celá akce se konala v gesci odboru majetku města a komunálního 
hospodářství městského úřadu, ve spolupráci s technickými službami a 
kulturními službami, příspěvkovými organizacemi města. 

Nechybělo poděkování, cituji z webu města, části „dotazy a odpovědi“: 
 
11.12.2017 21:23:24 
Dobrý den chtěla bych poděkovat všem za výzdobu a krásný stromeček na 
náměstí. Za jarmark, za ovečky, za kulturní pořad, prostě se vám to všem 
povedlo a děkuji zdravím H 
Následovaly odpovědi jednatelky příspěvkové organizace města  a vedoucí 
odboru majetku města: 
Dobrý den,  
dnes to byl první e-mail, který jsem četla. Vypadá to, že Ježíšek je opravdu 
na dosah. Poděkování předám, ale hlavně my děkujeme. Krásné svátky!  
Radostná Gabriela Horčíková,  jednatelka Technických služeb Moravská 
Třebová, s.r.o 
Dobrý den, 
i my děkujeme za pochvalu, potěšila nás, jsme rádi, že se nám akce povedla 
a hlavně, že přispěla k dobré náladě v adventním čase.  
Viera Mazalová, vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství 
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Ježíškova vnoučata 
 
byl projekt, který nás provázel v prosinci. Podstatou mediálně podporované 
akce (zapojil se např. i portál Slevomat.cz, na kterém lidé mohli darovat 
peníze), bylo vybrat peníze pro potřebné. V Moravské Třebové byl TOP 
výsledkem tj. dárkem elektrický vozík pro vybraného potřebného obyvatele. 
Zapojila se i knihovna, sbírali jsme prostřednictvím knihovny vlny pro ruční 
práce v domově důchodců. Celostátně byly mediálně prezentovány také 
akce jiného druhu – například dárkem, který se osvědčil, byl výlet, doprovod, 
splněné přání. Jako příklad lze uvést třeba cestu autem věnovanou cizímu 
obyvateli domova důchodců, který tak měl možnost po letech zavítat do 
rodného kraje. Projekt byl vydařený a dojemný. 
 

Rozhodnutí ministra kultury k budově bývalé polikliniky 

Ministr kultury Daniel Herman vydal dne 5. prosince 2017 rozhodnutí o 
zamítnutí rozkladu ve věci o neprohlášení za kulturní památku budovy bývalé 
polikliniky č. p. 634 (včetně pozemků parc. č. 1411) se zahradou pozemky 
parc. č. 1413, 1412/32, 1412/33, 1412/34, 1412/1, ul. Svitavská, k. ú. 
Moravská Třebová.  Bylo tedy možné pokračovat v přípravě demolice tzv. 
dětské oddělení nemocnice.  

 

Městský úřad v prosinci 
 
Poklona úředníkům 

Již deset let se ve svých projektech setkávám s úředníky z mnoha oborů – ze 
školství, z hygieny, ze stavebního, živnostenského nebo finančního. Před 
těmi deseti lety mě známí strašili, jak je to na úřadech strašné a co všechno 
mě čeká. Až jsem se bál do úřednické kanceláře vstoupit. A víte co? Za těch 
deset let mám s úředníky většinou dobré, a pak ještě lepší zkušenosti.  

Za ten čas jsem si všimnul, že já narážím na byrokracii občas, ale úředníci v 
ní musí žít celé své pracovní dny. A tak často oni trpí nesmyslnými zákony a 
komplikovanými postupy více než já. Za ta léta jsem viděl, jak úředníci 
zápasí s protiřečivými a dvouznačnými zákony a také s prastarou technikou. 
Jak na ně tlačí z různých stran zájmy občanů, firem, zákonů a často i politiků. 
Jak se v rámci svých omezených pravomocí snaží posunout každý jednotlivý 
případ, který jim přineseme – podle svého svědomí a profesní cti, podle 
zákona a pokud možno tak, aby to alespoň trochu fungovalo pro všechny 
zúčastněné strany. 

Samozřejmě, že jsou to lidé – se svými silnými i slabými stránkami. Někteří 
jsou uvolněnější, jiní pedantnější. Někteří se odváží hledat nebo povolit 
neobvyklá řešení, jiní mají spíše strach, aby neudělali chybu. Pro některé je 
důležitější dobrý výsledek, pro jiné dodržování postupů nebo jejich osobní 
zájem. 

https://www.facebook.com/slevomat/?fref=mentions
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Avšak právě tímto pro mě úředníci vnášejí do mechanického stroje státu 
lidskost. Když s nimi jednám, snažím se v nich vidět hlavně lidi a tak se k nim 
chovat. Mám respekt před jejich prací – já bych na ni neměl dost trpělivosti. 
Ing. Martin Švihla, PhD.,  
Zdroj: http://www.martinsvihla.cz/poklona-urednikum-denik-metro-201710/ 
 

I úředníci si v závěru roku posílají přání. Vkládám jedno z nich a to mimo jiné 
s důrazem na skutečnost, že duha na obrázku (pohled z okna budovy úřadu 
na Olomoucké ulici) je prosincová duha, tedy úkaz nevšední… Fotka 
vznikla 08.12.2017. 

 

 

                Foto: Veronika Cápalová, odbor životního prostředí městského úřadu 

http://www.martinsvihla.cz/poklona-urednikum-denik-metro-201710/
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Elektronická úřední deska v Moravské Třebové 
 
Od prosince 2017 má městský úřad nainstalovanou novou elektronickou 
úřední desku a hlídá ji pro jistotu i kamera (viz níže Print Scrreen velitele 
městské policiwe,  stacionární kamera), vchod na radnici zakrývá vánoční 
strom.  
Nová „ÚD“ zaujala a to jistě i proto, že je uživatelsky přívětivá a nabízí 
informace nad rámec zákonných povinností – webové sránky města, ne jen 
strohé údaje z úřední desky.  

 

 
Ze zasedání rady města 
  
Radní zasedali v měsíci prosinci jednou, 11.12.2017. Projednali obvyklé 
záležitosti majetku města, nájmů, výběrová řízení… A vyhlásili významné  
zadávací řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele akce „Dopravní terminál 
Moravská Třebová“, schválili další nezbytné přípravné kroky k této významné 
stavební akci pro rok 2018. 
 

 
Z jednání zastupitelstva města 
  
 

Zastupitelé v závěru roku jednali 11.12.2017. Schválili obecně závaznou 
vyhlášku města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a obecně závaznou vyhlášku města Moravská Třebová 
o regulaci provozování hazardních her. Zastupitelstvo vzalo na  
na vědomí návrhy možného využití území po demolici objektu bývalého 
dětského oddělení nemocnice ve Svitavské ulici. Dále vzalo na vědomí 
základní údaje o ceně vody - cenu stočného na rok 2018 ve výši: 38,70 
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Kč/m3 bez DPH, 44,51 Kč/m3 s DPH a návrh ceny vodného na rok 2018 ve 
výši: 37,89 Kč/m3 bez DPH, 43,57 Kč/m3 s DPH.  
 
 

Kultura 
 
Kulturní vystoupení hlavně „z vlastních zdrojů“ bylo součástí programu na 
náměstí při příležitosti rozsvícení vánočního stromu 03.12.2018. Vystoupili 
žáci ZUŠ, žáci gymnázia, Divadelní soubor J. K Tyla… 
 
Divadlo nabídlo inscenaci Tchýně na zabití v kinosále muzea 5. prosince. 
 
V prosinci nechyběla hudba – Mikulášský koncert Swingového orchestru Fr. 
Zeleného v muzeu 06.12., vánoční country skupiny Proč ne Band ve dvoraně 
muzea 08.12., tamtéž zpíval 10.12. na adventní téma Martino Hammerle – 
Bortolotti a 15.12. skupina Jananas. Na náměstí zaznělo tradiční 
předvánoční koledování VDO Malá Haná pod vánočním stromem 17.12. a 
téhož dne v podvečer  se uskutečnil adventní koncert – Musica Cameralis ve 
farním kostele. Vyvrcholením byl vánoční koncert Báry Basikové, při kterém 
spoluúčinkoval pěvecký sbor studentů moravskotřebovského gymnázia. 
 
 

Sport 
  
Exkluzivní hokejová návštěva 
 
Nově konstituovaný dorostenecký tým se zúčastnil Regionální ligy mladšího 
dorostu. V závěru roku se zúčastnil mezinárodního turnaje, který HC Slovan 
uspořádal v Rehau aréně ve dnech 29. až 30. prosince. Kromě domácích 
hokejistů se zúčastnily další čtyři celky - HC Č. Třebová, HC Jaroměř, HC 
Břeclav. Exkluzivitou byla účast mládežníků z kolébky hokeje Kanady. 
Přivítali jsme tým z Lincolnu, města u kanadských jezer.  
 
 

Prosinec letem světem 
  
Počasí v prosinci bylo chladné, ale ne mrazivé. Sníh se ukázal v pondělí 
11.12., poprašek potěšil při zpívání v neděli 17.12. a v pondělí byla Moravská 
Třebová zasněžená. Chodníky a cesty byly ale bez sněhu a ledu, sněhový 
poprašek byl ozdobou města. Oteplilo se před vánocemi, byly vánoce bez 
sněhu. Od 22.12. teploměr přes den ukazoval několik stupňů nad nulou.   

V závěru roku byl na autobusovém nádraží obnoven provoz toalet. Město 
po dohodě s vlastníkem budovy nádraží společností ČSAD Ústí nad Orlicí 
znovu zprovoznilo ve vestibulu objektu veřejné záchody. Provozovatelem 
byly technické služby. Cestující mohli toalety využít denně v době od sedmi 
ráno do sedmi hodin večer. Tento provoz však netrval dlouho. Holding ICOM 
transport, jehož součástí je i ČSAD Ústí nad Orlicí, naplánoval rekonstrukci 
budovy (a v roce 2018 došlo i k realizaci.) 
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Na webových stránkách měst jsme četli konce roku odpověď na dotaz, kdy 
bude dokončen chodník v Sušicích. Zdržení zástupce radnice vysvětlil 
takto: „…radnice měla v plánu zahájit realizaci stavby chodníku během 
prázdnin, tedy ihned po obdržení rozhodnutí o přidělení příspěvku ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury, bohužel žádná firma nepodala v rámci 
zadávacího řízení nabídku, přestože šlo o veřejnou zakázku podle zákona o 
veřejných zakázkách a zadávací dokumentace byla zveřejněna na úřední 
desce i na profilu zadavatele. Zadávací řízení tudíž muselo být opakováno, 
což je příčinou posunu termínu realizace; dokončeno by mělo být v prosinci 
2017“. Dokončeno na přelomu roku bylo a je vhodné poznamenat, že vítaný 
pokles nezaměstnanosti měl v r. 2017 i stinné stránky – firmy měly tolik 
práce, že se snížil zájem o realizaci veřejných zakázek. Proto se v roce 2017 
mohlo stát, že o radniční zakázku nebyl v prvním kole zájem… 
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