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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2016 
 
 
K 1. 1. 2016 bylo v Moravské Třebové evidováno 10 314 občanů 
s trvalým pobytem a 115 cizinců, z toho 82 cizinců s trvalým pobytem a 
33 cizinců s přechodným pobytem. Celkově byl tedy uváděn počet 
obyvatel města ve výši 10 429.  
 
Pro zajímavost lze uvést, že k 1. 1. 2016 mělo 376 osob uvedenou jako 
úřední adresu (trvalý pobyt) adresu městského úřadu – bydleli tedy 
formálně „na ohlašovně“.  
 
 
                     

 
 
foto: archiv města 
 
 
 

Také v závěru roku 2016 jsme se rádi sešli na náměstí – na fotografii 
v adventním čase, při slavnostním rozsvícení vánočního stromku.  
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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 2016 vzala na vědomí rada města 
na schůzi dne 7. srpna 2017 usnesením č. 2812/R/070817 a v souladu s  usnesením 
rady téhož dne č. 2821/R/070817  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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Leden 2016 
 
Události ve městě 

Regiontour Brno 2016  

Tradiční prezentaci města a jeho turistických produktů nevynechala Moravská 
Třebová ani  roce 2016. První veletrh cestovního ruchu roku 2016 v České republice 
začal ve čtvrtek 14.01. v Brně a trval do neděle 17. ledna. Město 
se prezentovalo v rámci Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na stánku 
Českomoravského pomezí, který je součástí expozice Destinace Východní Čechy. 
Hlavním lákadlem expozice Regionu MTJ byla Cesta od renesance k baroku, která 
tvořila podstatu expozice. Na první pohled návštěvníky zaujala Brána času s 
pohledem na moravskotřebovský zámek a zrekonstruované zámecké zahrady. 

 
 

Brána času a pohled směrem k Bránské ulici, foto archiv města  

 

Veřejné fórum   

Veřejné fórum se v roce 2016 konalo 18. ledna, tradičně ve dvoraně muzea. Setkání 
se zúčastnilo 105 lidí a úspěchem roku 2016 byla skutečnost, že se sešla hlavně 
laická veřejnost, nepřevažovali tedy „úředníci a učitelky“, jak tomu bylo v některých 
předchozích ročnících. Podle výsledků veřejného fóra se staly TOP problémem 
města nedokončené cyklostezky do Útěchova a Starého Města a chybějící nebo 
nedostatečné parkovací plochy u školských zařízení. Druhé místo třebovských 
problémů obsadil požadavek komplexního řešení revitalizace vnitrobloku v ulici 
Sluneční včetně sítí a opravy přilehlé komunikace. V zájmu objektivity je třeba říci, že 
jde o problém, ale na čelném místě se umístil hlavně proto, že se ve dvoraně muzea 
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sešli obyvatelé dotčené lokality a postupovali jednotně, organizovaně vyjádřili svůj 
názor. Veřejnost opět kladla důraz na zvyšování kontroly pořádku a bezpečnosti. 
Opakovaně byl projeven zájem o chráněné bydlení. Zazněl i evergreen – krytý 
bazén. 

Novinkou setkání občanů byla možnost vyzkoušet tzv. pocitovou mapu. Na ní 
zájemci špendlíčky v určených barvách označovali místa, kde se cítí ve městě 
bezpečně, kde méně.  Mapu následně mohli vyplnit i elektronicky – pomocí šesti 
barev bylo možné označit místa na podkladové mapě města a přiřadit tak vybraným 
lokalitám pocity, které se k nim vztahují. O zajímavou novinku byl zájem. Zaujalo 
mne, že k méně bezpečným místům patřily „pocitově“ některé lokality v centru města, 
ty, které nemají dobrou pověst. Velmi dobré hodnocení naopak získal nový sportovní 
a odpočinkový areál na Knížecí louce. Z pohledu na mapu s vyznačením pocitů bylo 
zřejmé, že mnozí z nás označili jako místo, kde se cítí dobře, okolí svého bydliště. 
(Udělala jsem to také tak. Proto byly body v příslušné barvě zdánlivě nelogicky 
roztroušeny po celém městě…)  

 

Požár  

v budově bývalého dětského oddělení nemocnice překvapil i kolemjdoucí kouřem ve 
večerních hodinách v pátek 29.01.2016. Oheň způsobil jen zanedbatelné škody – 
v podstatě byl hlavně zakouřená místnost, která již byla částečně devastovaná. 
Zaujala mne však zpráva, že byla nalezena dvě ohniska požáru. Je namístě 
poznamenat, že se požáry tohoto objektu opakovaly a možná o to přispělo 
k rozhodnutí o demolici budovy, ke kterému dospěli po řadě jednání zastupitelé 
v roce 2016. 

 

 
Tříkrálová sbírka  
 
se uskutečnila také v roce 2016, byla vyhlášena na 8. – 11. ledna 216. Součástí akce 
byl také koncert Slávka Klecandry v klášterním kostele 10. ledna v 15 hodin. V pátek 
8. 1. 2016 navštívil tradičně obě budovy městský úřad pan učitel Jarůšek se svými 
žáky, zahráli a zarecitovali a také něco málo na Tříkrálovou sbírku vybrali. 
Z dostupného vyhodnocení (na poradě vedoucích odborů městského úřadu dne 
12.01. vyhodnotila vedoucí odboru finančního) vyplynulo, že bylo vybráno 114 000 
Kč v MT, z toho 65 % zůstane ve městě. Bylo to cca o 3 tis. méně než vloni, výsledky 
sbírky byly vyhodnoceny jako stálé, bez výrazné změny. Výnosy uvedeny v příloze 
kroniky, knihy. 
 

  
Městský úřad v lednu 

Od ledna roku 2016 si řidiči mohli vybrat, jak bude vypadat jejich státní poznávací 
značka, tzv. SPZ na přání. Za speciální značku u auta zaplatili celkem 10 tisíc korun. 
Tuto změnu zavedlo od nového roku ministerstvo dopravy a značky jsou registrovány 
městskými úřady. O novinku byl například v Praze a dalších velkých městech údajně 
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velký zájem, situace na a Svitavsku byla jiná. O značky v lednu zažádalo pár lidí. Ani 
v Moravské Třebové nenastal zvýšený zájem. Hlavním důvodem byla podle 
některých řidičů cena. Pět tisíc za jednu značku, na auto tedy deset tisíc, se jim zdálo 
hodně. 
 
Pardubický kraj připravil pro rok 2016 projekt na tzv. kotlíkové dotace s cílem snížit 
emise z lokálního vytápění domácností výměnou stávajících kotlů na pevná paliva v 
rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Informace o dotacích na výměnu 
kotlů na tuhá paliva byla v lednu zveřejněna na úřední desce MěÚ MT a informovali 
také úředníci odboru životního prostředí, neboť možnost získat dotaci se týkala i 
Moravské Třebové. 

Někteří občasné našeho města mají hlášen trvalý pobyt na ohlašovně městského 
úřadu. K 01.01.2016 zde bylo hlášených  376 osob. Je namístě poznačit, že 
v přípravě je novela zákona, podle které by měl být omezen počet občanů bydlících 
na ohlašovně (často účelově). Počet občanů hlášených na ohlašovně se průběžně 
mění. Už začátkem roku  2016 bylo odhlášeno 9 osob, přibyly narozené dvě děti /k 
nahlášeným matkám je to automatické/ a na nabytí právní moci příslušného 
rozhodnutí čekalo 15 osob.  Počet občanů nahlášených k trvalému pobytu 
s „exkluzivní adresou“, tj. na radnici,  má mírně vzrůstající tendenci.  

 

Ze zasedání rady města 

Radní se v lednu 2016 sešli dvakrát – 11.01. a 25.01., rada projednala zejména 
obvyklé záležitosti finanční a majetkové. Dne 25. ledna 2016 byl radou města 
projednán a schválen dokument Strategický rámec rozvoje Městského úřadu 
Moravská Třebová na období 2016 -  2020 (poslání, vize, hodnoty, strategické cíle, 
text v přílohové části kroniky/knihy). 
 

 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci lednu 2016 
nezasedalo.  
 
 

 
Kultura 
  
Grafické listy Terezy Vinklerové   
 
představily výsledek bakalářské práce studentky (nar. 1993 v Moravské Třebové) 
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Soubor, který se stal začátkem roku 
výzdobou budovy radnice, byl tvořený technikou linorytu a skládal se z osmi listů 
formátu A3 a dvou listů menšího formátu A5.  Autorka představila svoje dílo takto: 
„Ve své bakalářské práci jsem se zabývala zhotovením grafik s motivy mého rodného 
města Moravská Třebová. Svoji pozornost jsem soustředila na jeho významné 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4199037&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
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památky, které mi poskytly mnoho námětů. Toto téma jsem si zvolila kvůli svému 
osobnímu vztahu k městu. Chtěla jsem zachytit pro mne neobyčejná místa vlastním 
způsobem, což se mi i přes mnohá úskalí nakonec podařilo. Díky celé práci a 
především tvorbě návrhů jsem získala k městu ještě hlubší vztah. Kromě vnímání 
souvislostí historických jsem se začala na místní architekturu a celé prostředí dívat 
také z hlediska estetického. Více, než kdykoliv předtím jsem si uvědomila, že 
Moravská Třebová nabízí mnoho zajímavých míst, která by si zasloužila více 
pozornosti nejen od místních obyvatel, ale i návštěvníků z jiných měst.“ 
 
 
V prostorách budovy muzea 
 
v prvním měsíci roku 2016 nechyběla hudba. 12. ledna jsme mohli navštívit recitál 
Pavly Boučkové (zpěv) a Jiřího Michálka (klavír a kytara), 21.01. potěšil koncert  
klasické hudby Tria L’ambre. Tradičně se právě v této budově konal také Městský 
bál, v roce 2016 to bylo 22. ledna. Hrála skupina Epicentrum, nechybělo předtančení 
dětí ze Základní umělecké školy. A v lednu se plesalo i na jiných místech ve městě… 

 
  
Sport 
  

V lednu byli občané měst upozorněni na webu města i ve zpravodaji na možnost 
nominovat osobnosti, které by měly být vybrány za svůj vynikající sportovní výkon či 
významnou činnost na poli sportu v roce 2015, připomenuta byla i relativně nová 
nominační pravidla.  
 
V Tylově domě v Poličce byly  12.01.2016  slavnostně vyhlášeny výsledky ankety 
Nejúspěšnější sportovec roku 2015 regionu Svitavska.  Zaujaly mne zejména 
výsledky týkající se sportovců s vazbou na Moravskou Třebovou. Byli to v kategorii  

 jednotlivci dospělí, Jan SÝKORA (bojové sporty, oddíl Tang Soo Do Moravská 
Třebová), 

 jednotlivci dorost Aneta ROTTEROVÁ  (cyklistika, CK Slovan Moravská 
Třebová),  

 jednotlivci žáci Hana HÁJKOVÁ (atletika, AK Moravská Třebová), Šárka 
ABRAHAMOVÁ (travní lyžování, TJ Slovan Moravská Třebová), 

 kolektivy dorost  HC Slovan Moravská Třebová (lední hokej junioři),  

 veteráni   Petr ŠTĚPAŘ (duatlon, CK Slovan Moravská Třebová),    

 trenéři Daniel MAČÁT (travní lyžování, TJ Slovan Moravská Třebová),    

 mimořádný sportovní výkon Leopold KÖNIG (cyklistika, Team Sky), 

 handicapovaný sportovec Tomáš BURDA (atletika, TJ Slovan Moravská 
Třebová),  

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

 

V Moravské Třebové žije mistr světa 
 
Jan Sýkora je několikanásobným šampiónem v bojovém umění, které se jmenuje 
Tang Soo Do. Je těžké být doma prorokem – a snad i proto jeho jméno není tak 
známé, jak by být mohlo. A kronikářka ví o sportu málo… Článek v Novinách 
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Svitavska mne v lednu tak zaujal (nejen sportovními výkony ale i snahou o předání 
znalostí a dovedností další generaci), že z něj cituji:  

 

 
Velkou radost měl Jan Sýkora (uprostřed), když po turnaji na Maltě vystoupal na „bednu“ na nejvyšší 
stupínek pro titul světového šampióna. Autor: archiv sportovce, v Deníku Svitavy 

Jan Sýkora je obyvatelem Moravské Třebové více než třicet let a specifický svět 
bojových umění ho uchvátil už v dětství, když začínal v oddíle karate TJ Slovan. 

Na studiích v Brně si vyzkoušel i další druhy bojových sportů, aby se po roce 
2000 stal průkopníkem nového stylu, kterému se pro absenci českého názvu říká 
freestyle karate Tang Soo Do. A v něm patří do světové elity. 

Za pojmenováním Tang Soo Do se v podstatě skrývají moderní sestavy na hudbu 
poskládané z prvků bojových umění. „V České republice trénujeme v Praze a 
v Moravské Třebové. Naše pojetí vychází z tradičního karate a je obohaceno o prvky 
akrobacie, sebeobrany a také cvičení se zbraněmi," přiblížil sportovec. Jan Sýkora se 
v rámci svojí bohaté kariéry úspěšně zúčastnil řady mezinárodních turnajů 
v Portugalsku, Velké Británii, Rakousku, Německu či USA. „Získal jsem přitom pět 
titulů mistra světa v různých soutěžích počínaje tradičními sestavami přes freestyle 
sestavy na hudbu až po sestavy se zbraněmi," vypočítává Jan Sýkora. Zatím 
poslední z jeho skvělých úspěchů se datuje do závěru minulého roku, kdy jako jediný 
zástupce České republiky startoval na mistrovství světa v bojových sportech 
organizace WMKF na Maltě. Ze čtyř disciplín tam obsadil jedno první, dvě druhá a 
jedno třetí místo. Konkurenty mu byli závodníci ze silných evropských týmů (Anglie, 
Skotsko, Itálie, Portugalsko), ale také borci z exotičtějších destinací, jakými byly 
Mexiko, Indie nebo Kuvajt. Jan Sýkora se ovšem nevěnuje jen vlastní sportovní 
činnosti, ale svoje více než dvacetileté zkušenosti předává i dětem. Absolvoval 
mezinárodní semináře, je trenérem nejlepšího českého týmu v sestavách na hudbu 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90634&idc=4197116&ids=1881&idp=87117&url=http%3A%2F%2Fwww.kcp.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90722&idc=4197116&ids=5696&idp=87186&url=http%3A%2F%2Fpalomino.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=jan-sykora-tang-soo-do
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(Team NoGravity) a v současné době vede kroužek karate při DDM Moravská 
Třebová. Trénuje více než dvacítku dětí ve věku od 4 do 11 let. „Pro rok 2016 je mým 
záměrem sestavit juniorský soutěžní tým, s nímž se budeme zúčastňovat domácích 
i zahraničních turnajů a sbírat úspěchy," uvedl Sýkora … a dodal: „Trénink bojových 
umění je komplexním cvičením, které rozvíjí nejen tělo, ale i ducha, a může být 
nejlepším vkladem do života. Děti se u nás naučí důležitým činnostem, obranným a 
útočných technikám rukou i nohou, základním gymnastickým a akrobatickým prvkům 
přispívajícím ke všeobecnému pohybovému rozvoji. A v neposlední řadě získají 
ohebnost a sílu, vnitřní kázeň, disciplínu, zdravou sebedůvěru a smysl pro týmovou 
spolupráci," představuje Jan Sýkora zájemcům, co všechno jeho odvětví nabízí.  

  

 

Leden letem světem 

Zimní počasí přišlo v roce 2016 s lednem. 2. ledna napadl první sníh  letošní zimy. 
Sněhová pokrývka se pár dní držela, bylo mrazivo, sněžilo i 04. a 05. ledna, teploty 
dosáhly až  -7 st. Mírně se oteplilo koncem první dekády a některé kraje (JM) 
potrápila na cestách ledovka, u nás byly na štěstí hlavní tahy solené už před 
nástupem mlhy. Ranní náledí 11.01., 12.01. a 13.01. bylo nepříjemné, i na 
chodnících, ale mírné, nešlo o kalamitu a průběžně bylo soleno. Výrazné ochlazení 
nastalo cca 18.01. 21. ledna dopoledne bylo v Moravské Třebové – 17 st., město 
bylo zasněžené. Dále cituji z tisku: „Pod minus 35 stupňů Celsia klesly v pátek 22.01. 
ráno teploty na Šumavě. Jde zatím o nejstudenější noc této zimy v Česku.“  Bílá zima 
jako z pohádky nás potěšila ve dnech 23. a 24 v lednu, pak nastalo oteplení. A 
pocitově opravdové jaro bylo v sobotu 30.01. 

Hotel Morava v blízkosti centra vyhořel v roce 2011. Začátkem roku 2016 se konečně 
na jeho místě v Komenského ulici začalo něco dít. Soukromý investor začátkem roku 
zahájil výstavbu obchodního domu Morava a parkoviště. V lednu přípravné práce, 
výstavba poté pokračovala v průběhu roku.  Výstavba měla být zahájena roku 2015. 
V těsné blízkosti plánovaného centra dříve stála budova města, kde sídlilo mimo jiné 
Centrum volného času, na jehož místě se město zavázalo vybudovat parkoviště. 
Budova střediska volného času byla zbouraná a aktivity tohoto centra se přesunuly 
do Latinské školy již na přelomu roku 2015/2016. 

Zajímavou informací začátkem roku 2016, která byla opakovaně uveřejněna i v tisku, 
bylo rozhodnutí vedení města, že zřídí v turistické sezoně restauraci na náměstí, i 
kdyby ji mělo provozovat město. Mělo se jednat o venkovní restauraci, která by 
spočívala na dlažbě (resp. její jednotlivé moduly) a její součástí by bylo i sociální 
zařízení, samozřejmě s přívodem energie a odpady. Kapacita venkovní restaurace 
měla být nejméně padesát míst k sezení. Byla zpracována studie a proběhla jednání, 
ta však ztroskotala na tom, že kupní cena byla neúměrná a na krátkodobý nájem („na 
zkoušku“ dle požadavku města) dodavatel nepřistoupil. Ne každý záměr může být 
realizován. Je namístě poznačit, že se pro letní turistickou sezónu 2016 podařilo 
uzavřít novou nájemní smlouvu na Zámeckou kavárnu, Excalibur si našel nového 
provozovatele a byla otevřena zahrádka se vstupem ze zadní části provozovny, mezi 
nové oblíbené se zařadila nová pizzerie na Cihlářově ulici s posezením i na pěší 
zóně, osvědčena restaurace Na Kovárně v blízkosti náměstí otevřela novou 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90472&idc=4197116&ids=510&idp=86965&url=http%3A%2F%2Fwww.rossmann.cz%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_medium%3Ddenik_doporucuje%26utm_campaign%3Dtelo
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zahrádku od konce července, svoje hosty si zachovala i v roce 2015 otevřená 
restaurace U sv. Floriana s možností venkovního posezení.  

Projekt Technohrátky se už počtvrté pokusil zaujmout školáky a ukázat jim 
nejrůznější středoškolské obory a moderní způsoby pojetí řemesla na školách. Do 
letošního ročníku Technohrátek se ze Svitavska zapojí Střední odborná škola a 
střední odborné učiliště v Poličce, svitavské učiliště a také Integrovaná střední škola 
v Moravské Třebové. Všechny tyto tři instituce reprezentovaly region už 
v minulém roce. 

 

Výměnu sedaček, koberce, úpravu schodiště u jeviště a úpravu dveří – tedy  
vylepšení v kinosále muzea zahájila počátkem ledna firma vzešlá z výběrového 
řízení. Náklady by podle smlouvy o dílo měly být ve výši 983.639 Kč, zhotovitelem je 
firma HOKO-VH s. r. o., Vlčnov. Rekonstrukce byla plánována na leden a podařila 
se. 
 

V úterý 12. ledna 2016 byl spuštěn nový web města. Obsahem webu i nadále 
zůstaly známé odkazy a informace, zachována byla hlavní strana s aktualitami a 
kalendářem akcí. Připravovanou novinkou byl odkaz Potřebuji vyřídit, nechyběly 
prokliky na organizace města: TSMT, KSMT, ale i na nemocnici MT. Občané byli 
upozorněni, že drobné nedostatky nelze zpočátku vyloučit a připomínky a náměty na 
případná vylepšení budou vítány. Web nově nabídl několik příjemných vizuálních 
variací. Příjemně překvapil  podkres podle ročních období (v lednu jako změna a 
později na jaře jsme se divili, co se stalo – nová barva nás na chvilku zmátla...). 

Poskytovatel signálu v součinnosti s městským úřadem řešil možné nedostatky 
mobilního signálu. Občané byli požádáni o oznámení míst ve městě, kde je slabý 
nebo vůbec žádný mobilní signál.  Určit místo slabého pokrytí mohli uvedením 
alespoň přibližné adresy nejbližší nemovitosti nebo uvedením GPS souřadnic, včetně 
názvu mobilního operátora. Seznam míst pak byl předán na příslušný odbor 
krajského úřadu, který jednal s operátory o zlepšení stavu pokrytí. Ano, začátkem 
roku 2016 se taková slabá místa ještě vyskytovala. 
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Únor 2016 
 
Události ve městě 
 
Nový velitel městské policie 

 

Zastupitelstvem města 08.02.2016 byl velitelem strážníků jmenován jejich dlouholetý 
kolega, strážník od roku 2002, Radovan Zobač. V rozhovoru pro Svitavský deník 
uvedl, že se chce (mimo jiné) zaměřit na podvodníky obcházející domy i problémové 
skupiny lidí. 

 
RADOVAN ZOBAČ vystřídal ve funkci velitele městské policie v Moravské Třebové Karla Bláhu. 
Autor: Deník/Bohuslav Stehno 

Kladně hodnotil práci městské policie za předchozího vedení.  Dále jsme si přečetli, 
že chce službu strážníků posunout víc k občanům. Aby lidé brali městskou policii jako 
skutečného partnera. Platí totiž, že velká část občanů vždycky vnímá policii jako 
represi. Nový velitel deklaroval snahu takový přístup změnit, mimo jiné vstřícností 
strážníků. Tak, aby fungovali jako mediátoři. V plánu činnosti MP jsou přednášky 
týkající se takzvaných „šmejdů" (pozn. kronikářky – jde o hovorovou zkratku pro 
podvodné prodejce a prodejce s nekalými praktikami), aby lidé věděli, jak se jim 
bránit. Zacíleno bude také na podvodníky, kteří zazvoní u domu a vydávají se za 
měřitele plynu a kontrolory vodného a stočného. Nemůže chybět koordinace a 
spolupráce s Policií České republiky. Vodítkem pro činnost policie budou i výsledky, 
které přinesla tzv. pocitová mapa, tedy názor občanů. Jako problém k řešení je třeba 
vnímat rušení nočního klidu v okolí diskoték.  Pokud jde o personální stav, v závěru 
února 2016 měla městská policie deset strážníků plus jednoho čekatele. Plánováno 
bylo doplnění stavu do počtu dvanácti. O dalším možném posílení se jednalo. 

 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zobac-mp-web
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Jednání o odkoupení areálu Miltry  

V únoru vrcholilo jednání zástupců města a majitelů o možném odkoupení areálu 
Miltry na Jiráskově ulici, město se muselo rozhodnout nejpozději v březnu, zda koupí 
bývalý areál mlékárny Miltra. Nabídková cena 14 000 000 však byla příliš vysoká, 
využitelnost nejistá. Mlékárna s hlavním sídlem v Městečku Trnávka koupila areál 
před lety od textilky Hedva. Objekt o velikosti deset tisíc pět set metrů čtverečních byl 
v čase nabídky k prodeji vybavený technologiemi pro zpracování mléka, zastavěná 
plocha činila přes pět tisíc metrů čtverečních. Mlékárna byla v roce 2016 v úpadku, 
předloni ji koupil strategický investor. Moravská Třebová s novým vlastníkem objektu 
Miltra dlouhodobě jednala, o možném využití a nutné slevě hovořili i členové  
vyjednávacího týmu moravskotřebovské radnice na jednání 27. ledna.  Důležitou 
otázkou bylo budoucí využití areálu – nebylo sporu o tom, že lokalita je strategicky 
důležitá, ale co s ní? Posouzení budovy vedlo k úvaze, že její využitelnost (například 
pro kulturní středisko) je zcela nemožná, např. z důvodu nízkých stropů, při plánech 
na další využití bylo nezbytné vzít do úvahy i skutečnost, že s pozemkem Miltry 
sousedí mateřská škola a rodinné domky. Přesto se vyskytly názory, že by 
v objektech v centru města mohl být sál pro kulturní, společenské a vzdělávací akce, 
galerie nebo prostory pro drobné podnikání, pokud by byla budova ve špatném 
stavu, bylo by ji možné zbourat a pozemky využít například pro výstavbu bytů. Město 
ale vlastní již několik objektů, pro které zatím nenašlo využití ani kupce (bývalé 
oddělení dětské nemocnice, bývala škola na ul. Nová, objekt na Josefské…). 
Definitivním rozhodnutím březnového zastupitelstva města proto bylo „nekupovat 
Miltru“. 

  

Opakovaný požár v objektu města 

V polovině února 2016 opakovaně hořel objekt bývalé dětské nemocnice na ul. 
Svitavské. Významnější škodu způsobil požár v úterý 16.02. odpoledne. V 17 hodin 
zaujal kolemjdoucí kouř nad objektem, příjezd sanitek a hasičů. Poškozena byla 
střecha, předběžný odhad škody se vyšplhal až na 2 mil. korun, při konečném 
posouzení byla škoda částečně snížena, následně došlo k dílčí náhradě škody 
pojišťovnou. Jistě i opakované požáry, pobyt bezdomovců a návštěvy nepovolaných 
(včetně dětí a mládeže), v neposlední řadě tedy ohrožení nejen majetku, ale i 
občanů, vedly k tomu, že byla následně navržena demolice objektu. Demolice 
budovy bývalé dětské nemocnice se stala tématem roku 2016 a bude ještě na 
stránkách kroniky zmíněna (březen, červen, srpen…)     

 

Přijímací zkoušky na střední vojenskou školu v Moravské Třebové   

Začátkem roku proběhly přijímací zkoušky na střední vojenskou školu v Moravské 
Třebové, které obnášely matematiku, český jazyk, běh, šplh a další disciplíny. „Naše“ 
vojenská škola je právem považována za školu prestižní. Na stránkách Deníku 
Svitavska se o tom zmínil i Zdeněk Macháček, velitel Vojenské střední školy a Vyšší 
odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Zdůraznil, že po absolvování 
školy, je člověk připraven po všech stránkách na náročnou profesi vojáka z povolání.   
Žáci jako bonus získávají vlastnosti, jako je cílevědomost, ukázněnost a 
zodpovědnost. Mají svůj náhled na řešení problémů a dokážou se s nimi vyrovnat. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90670&idc=4268316&ids=2560&idp=87151&url=http%3A%2F%2Fwww.mleko.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4272224&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90908&idc=4272224&ids=10871&idp=87373&url=http%3A%2F%2Fwww.scalibor.cz%2F
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Mají smysl pro pořádek a kázeň. Pracují pro kolektiv a umí si v něm najít i své místo.  
To jsou hodnoty, který by měly být zachovány, byť se od nich postupně upouští. 
Dlouhodobě platí, že vojenská škola v Moravské Třebové nemá nouzi o studenty a 
každý rok se hlásí několikanásobně více žáků. Tak tomu bylo i v roce 2016. Není 
jednoduché se stát studentem, také proto, že součástí přijímacího řízení jsou 
zdravotní prohlídky. Každý rok také odcházejí jednotlivci, kteří zjistí, že týdenní pobyt 
ve škole nezvládnou. Zpravidla odcházejí včas, už v prvním ročníku.   

Pro školní rok  2016/2017 byla škola začátkem roku připravena k přijetí  sto dvaceti 
uchazečů o vojenské povolání. Dlouhodobě platí, že většina absolventů zůstává 
v Armádě České republiky. Buď pokračují ve studiu na Univerzitě obrany v Brně, 
nebo jdou k jednotlivým vojenským útvarům. V roce 2016 věříme, že vojenská střední 
škola v Moravské Třebové má budoucnost, už proto, že je jediná svého druhu 
v republice. Zřizovatelem školy je ministerstvo obrany. Škola oslavila 80 let trvání 
v roce 2015. 

 

Zprávy ze života města také na webu 

V únoru 2016 bylo zahájeno vysílání  upoutávek,  pozvánek na důležité akce a 
záznamů z tiskových konferencí na internetových stránkách Moravské Třebové. Život 
ve městě, novinky a aktuální informace na videozáznamech jsme mohli nově 
sledovat v odkaze TELEVIZE na spodním okraji hlavní stránky městského webu. 
Spolupráce Východočeské televize s městem skončila, lidé však o regionální vysílání 
a zprávy z města nepřišli. 
 

 
 

Městský úřad v únoru 

První burza inovací v oblasti řízení procesů ve státní správě  

Český institut ekonomického managementu (CIEM) ve spolupráci s Městem 
Moravská Třebová a Národní sítí Zdravých měst pořádal právě v Moravské Třebové 
ve dnech 11. – 12.02.2016 seminář s názvem 1. burza inovací. Cílem akce byla 
výměna zkušeností ze všech oblastí zavádění moderních manažerských metod a 
standardů řízení kvality.  Účastníci byli seznámeni s metodikou a sw podporou řízení 
rizik a také s metodikou mapování a řízení procesů samostatné působnosti a 
interních procesů úřadu. Cílem bylo poskytnout srozumitelný a pokud možno 
jednoduchý návod, který umožní dostávat procesy úřadu pod kontrolu bez nutnosti 
vytváření zbytečně podrobných modelů.  Městský úřad Moravská Třebová se podělil 
o zkušenosti s vlastním softwarem pro podporu přihlašování agend přenesené 
působnosti, s aplikací referenčního modelu nebo se sw podporou řízení úřadu na 
bázi Lotus Notes. Každý z účastníků měl možnost pochlubit se dobrou praxí 
spolupracovat tak na přípravě vzorových řešení pro městské úřady v budoucím 
období. 

 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90384&idc=4272224&ids=1400&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
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Ze zasedání rady města 

Rada města se v únoru sešla dvakrát a projednala zejména obvyklé záležitosti 
majetku města včetně nájmů a veřejných zakázek. Na jednání 08.02.2016 také 
schválila dohodu o uznání a úhradě dluhu. Dva pachatelé se dopustili přečinu 
krádeže vloupáním ve stádiu pokusu, jednoduše řečeno – na ulici Svitavské vnikli do 
domu a pokusili se odcizit kameru, součást městského kamerového systému. Škodu 
městu uhradili a další úkony činil okresní soud. Schváleny byly také hodnotící komise 
pro ocenění Cena města a Sportovec roku. Dne 16. února byly mimo jiné schváleny 
plány komisí rady a také konání trhů i jejich termínů: trhy farmářských výrobků každý 
pátek od března do prosince, bleší trhy třikrát v roce (květen, červenec a září) a 
adventní trhy 27. listopadu 2016. 

 

Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo města se sešlo 16. února. K rozhodnutím, která zaujala i občany, 
patřilo zrušení usnesení, kterým bylo schváleno uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Moravská Třebová a ALZCARE a.s. Ústí nad Orlicí o prodeji budovy na ul. 
Nové v Moravské Třebové. Město odstoupilo od smlouvy a byl tak zrušen zamýšlený 
prodej budovy školy („zvláštní školy“) na okraji města. Speciální škola odlehlou 
budovu dlouhodobě nevyužívala a záměrem bylo vybudovat v ní pobytové zařízení 
zejména pro klienty s demencí nebo alzheimerovou chorobou. Současně však město 
požadovalo záruky využití budovy po odkoupení, které kupující, jak se časem 
ukázalo, nedokázal poskytnout. Proto z prodeje sešlo a v závěru roku se 
zastupitelstvo přiklonilo k názoru, že budovu bude dobře zbourat a na nově vzniklých 
parcelách vystavět bytové nebo rodinné domy.   

 
Zastupitelstvo města neschválilo poskytnutí finančních příspěvků poskytovatelům 
sociálních služeb na pobytové služby (také) pro občany našeho města a to Domovu 
na rozcestí Svitavy pro 1 klientku, Domovu u studánky v Anenské Studánce pro 2 
klienty a Domovu na zámku v Bystrém pro 2 klienti a to z důvodu velkého objemu 
příspěvků poskytovaných provozovatelům sociálních služeb na území města z 
rozpočtu města.   
 
Na zastupitelstvu se jednalo také o soudních sporech města, což je velmi nezvyklé 
téma. Zastupitelstvo neschválilo uzavření smíru ve věci probíhajícího soudního sporu 
mezi společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba  a městem Moravská Třebová, 
tedy neschválilo zaplacení 1.300.000,- Kč společnosti VRV  a.s.  jako  redukovanou 
úhradu za činnost správce stavby kanalizace i v roce 2014 dle mandátní smlouvy 
uzavřené dne 24.02.2010. (V roce 2017 byl spor ukončen rozhodnutím ve prospěch 
města.) Poté zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o Kongregací Sester 
Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi  podané žalobě o 
určení vlastnického práva k nemovitostem v areálu Sociálních služeb města 
Moravská Třebová a o přípravě města na jednání v této věci. (V době finalizace 
zápisu kroniky roku 2016, v červnu 2017, spor trvá.) 
 
Byl zrušen vnitřní předpis  Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města. 
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Kultura 

Také v  únoru se konaly plesy, z těch tradičních například 20. února to byl XXV. 
společenský ples ČSSD Na Písku,  o týden později oblíbený trubičkový bál v Boršově 
a před večerním programem tamtéž dětský karneval. Kulturu v nejkratším měsíci 
v roce nabízelo hlavně kino, nechyběla výstava v knihovně, v únoru to byla výstava 
ručně malovaných kalendářů, které vyrobili klienti stacionáře Domeček. Laskavárna 
nabídla přednášku Kateřiny Zelinkové o léčbě bez chemie. 

Děti a učitelé ze Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská 
Třebová zvali pěkným plakátkem s veselým obrázkem (který níže připojuji)  na  
MASOPUSTNÍ PRŮVOD, který se uskutečnil ve středu 17. 2. 2016 v 10:30 hodin 
před radnicí. 
 

 
                                  

Nechyběla hudba v muzeu, 9. února jsme mohli slyšet recitál Hanky Křížkové a 
Tomáše Savky.  A v kinosále muzea zahráli 16. února naši ochotníci, tj. Divadelní 
soubor J. K. Tyla Moravská Třebová nabídl dětem z mateřských škol  pohádku O 
nezbedném kocourkovi. 

 
Sport 
 
Do poloviny února bylo možné navrhnout favority na ocenění Sportovec roku 
2015. 
 
 

Únor  letem světem 
 
Počasí v únoru bylo poměrně teplé a vlhké, zaznamenán byl i historický rekord (17 
st. Celsia v Českých Budějovicích znamenalo překonání rekordu z roku 1935). 
Sněžilo jen výjmečně (07.02.) a sněhový poprašek se objevil 24.02. Poté se ochladilo 
a překvapil (!) nás ranní mráz – 2 st. Celsia ve dnech 25. a 26. února. 
 
Občané byli na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje i na webu města 
vyzváni, aby do konce února odevzdávali návrhy na laureáty Ceny města, 
osobnosti, které by si za své aktivity toto významné ocenění zasloužily.  
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Březen 2016 
 
Události ve městě 
 
Cena města za rok 2015 
 
Moravskotřebovští zastupitelé na svém zasedání dne 14. 3. 2016 udělili Cenu města 
Moravská Třebová za rok 2015 Ing. Janu Škodovi za dlouhodobou a obětavou práci   
při sportovní výchově mládeže. Jan Škoda reprezentoval TJ Slovan, patřil v letech 
1948 – 1958 mezi českou boxerskou špičku. Byl třikrát mistrem Moravy. Věnoval se i 
jiným druhům sportu – např. volejbalu, tenisu ale i tzv. technickým sportům. 
Především však 15 let působil jako trenér mládeže pro biatlon a střelbu, souběžně 
působil v Českém rybářském svazu. 

    

 

Foto: archiv města, předání ceny v sále Základní umělecké školy na zámku v dubnu 2016 
(zprava: Ing. J. Škoda, starosta JUDr. M. Izák, místostarosta Ing. V. Mačát) 

 
V nominaci, kterou podala (jen pro účel návrhu vzniknuvší) skupina navrhovatelů, 
zazněl i odkaz na technické počiny této významné osobnosti. Zdůrazněna byla 
skutečnost, že Ing. Jan Škoda projektoval rozhlednu Pastýřka, která byla slavnostně 
otevřena v červenci 2009 a postupně se stala neoddělitelnou součástí našeho města. 
Dále cituji z návrhu: “…Celoroční vycházky mládeže, rodičů s dětmi, seniorů, turistů a 
dalších k rozhledně za pěkným výhledem na město a po okolí přispěly a přispívají 
k pocitu sounáležitosti a uvědomění si, že Moravská Třebová je místo, které máme 
rádi a kde jsme doma.“ 
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Cena byla předána na přání oceněného při vyhlášení ankety Sportovec roku 15. 
dubna 2016. 

 
Ohlédnutí za Cenou města 
 
Cena města Moravská Třebová 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. Cena města se uděluje vždy v prvním pololetí, následujícím 
po roce, za který byl předložen návrh na udělení ceny.  
 
Podrobnější informace o oceněných lze dohledat v kronice města Moravská Třebová, 
rok 2015. Proto v této pamětní knize za rok 2016 připojuji jen jejich jmenný výčet se 
stručným odůvodněním. Cena byla udělena PhDr. Janě Martínkové za mimořádnou 
aktivitu v oblasti historie a propagace města,  Ing. Josefu Schneeweisovi (nejen) za 
rozvoj turistiky ve městě,  Janu Maulerovi za přínos v oblasti umělecké (umělecký 
tiskař, fotograf),  Rudolfu Mánkovi jako známé osobnosti z oblasti hudební kultury i 
veřejného života, Miloslavu Kužílkovi za dlouholetou činnost v komisi památkové 
péče a především za dlouhodobou prezentaci historie města v médiích i pro 
veřejnost, PaedDr. Marii Blažkové, která patří mezi známé osobnosti Moravské 
Třebové z oblasti veřejného života („Moravskotřebovská univerzita třetího věku“, 
„Zdravé město“, Centrum volného času aj.), Františku Zelenému za  aktivity v Klubu 
přátel díla Františka Strážnického a  za dlouhodobou hudební činnost jazzového 
orchestru, ve kterém působí jako kapelník.    

 

Nominace za rok 2015 

I když cena byla udělena jen jednomu z nominovaných, pevně věřím, že i návrh na 
toto ocenění má svoji váhu.  Proto zmiňuji nominaci paní Ludmily Koláčkové, kterou 
jsme léta mohli znát jako ředitelku Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové, členku Komise pro občanské záležitosti a aktivní členku Klubu 
českých turistů. Navržena byla za celoživotní přínos v oblasti kultury a vzdělávání, 
z nominace namátkou uvádím: …Je autorkou ankety o nejoblíbenějšího 
moravskotřebovského pedagoga „Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si 
vážím, mám rád“. Stála u zrodu dalších kulturních a vzdělávacích akcí, jež knihovna 
pořádá, například velmi oblíbeného Lampiónového průvodu, Pasování prvňáčků na 
čtenáře, soutěže pro třídní kolektivy Čte celá třída, Blešího trhu pro děti. Zapojila 
knihovnu do celostátních akcí, jako je Noc s Andersenem nebo Lovci perel. Všech 
těchto akcí se každoročně účastní stovky dětí.  Ačkoli již není zaměstnankyní 
knihovny, i nadále chodí dětem do škol představovat knihy a číst. Jako dlouholetá 
aktivní členka Klubu českých turistů pomáhá organizovat akce pro veřejnost, 
pravidelně ji můžeme potkat na startu nejznámější akce, kterou je tradiční Vandr skrz 
Maló Hanó. Desítkám občanů jménem Města Moravská Třebová gratulovala 
k životním jubileům a to z pozice členky komise rady města.  Zmíněna byla také její 
dlouhodobá charitativní činnost. 
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Velikonoční projekt pro radost všem 

Velikonoční svátky v roce 2016 byly už v březnu, velikonoční pondělí mělo datum 
28.03.2016. Pro občany i návštěvníky města připravil kolektiv obchodní společnosti 
Technické služby města, s.r.o. ve spolupráci s moravskotřebovskými školami 
velikonoční akci jen tak pro radost a sváteční zamyšlení.  V rámci projektu Cesta od 
renesance k baroku (opakovaně zmiňovaného na stránkách kroniky města) byla 
obnovena trasa na Kalvárii včetně opravy kapliček.  Z představení projektu 
jednatelkou technických služeb, Bc. Horčíkovou, cituji: „Je nám líto, že kapličky jsou v 
podstatě celoročně nepřístupné a zcela prázdné.  Pouze v jedné jsou náhrobky ze 
hřbitova. Oslovila jsem základní školy MT a speciální školu (celkem 4 školy), aby 
vytvořily výtvarné instalace s velikonoční či jarní tématikou. Každá škola v jedné 
kapličce (kapličky jsou také 4). K mému překvapení se výzvy všechny školy s velkým 
zájmem zúčastnily.  Zítra jdeme provést 1. instalace, další pak v pondělí a úterý. 
Kapličky mají mříže. Takže cca od poloviny příštího týdne plánujeme jejich 
každodenní otevírání a zpřístupnění  výtvarných expozic a dioramat.  Mříž bude 
zamčená. Jednotlivé školy budou mít na kapličce označení autorů, nebo autorských 
skupin, budou-li chtít. Zahradník chystá květinovou výzdobu ke vchodům. Abychom 
zajistili vyšší návštěvnost, musíme návštěvníky informovat o trase. První upoutávka 
bude u vchodu na Schody mrtvých - zde se návštěvník může rozhodnout, zda půjde 
po kapličkách nebo po schodech.  Další stejná informace bude na parkovišti se 
směrovkou ke druhé kapličce (pod parkovištěm). Abychom zvýšili zájem návštěvníků, 
ponejvíc rodičů vystavujících žáků, propojíme kapličky příběhem Velikonoc. Tedy u 
každé kapličky bude jednoduchá informace k jednotlivým velikonočním dnům se 
zakončením na vrcholu Kalvárie (u křížů). Pro zvýšení symboliky vybrané trasy 
vyzveme návštěvníky k „odnosu“ jednoho malého kamínku. Kamínky  budou 
připraveny v nádobách u Schodů mrtvých a u kapličky č.1 a 2. Kamínky se budou 
ukládat symbolicky na vrcholu Kalvárie na zem - ponesou i statistický ukazatel 
návštěvnosti celé trasy. Podle zájmu bude výstava ukončena po Velikonočním 
pondělí, bude-li zájem a expozice budou ještě pěkné, můžeme je nechat déle. Máme 
v zásobníku i pokračování. Příští rok se můžeme zaměřit např. na jarní pranostiky, 
nebo velikonoční zvyky.“ 

Akce se podařila, také jsem si byla vynést kamínek, měli jsme si s dětmi o čem 
povídat, hodnotili jsme výstavy jednotlivých škol a potkávali řadu zájemců o tuto akci, 
i počasí lákalo k procházce. Dny jarních svátků dostaly další rozměr. 

Plánek vycházky a texty, které přibližují symboly velikonoční křesťanské tradice a 
které jsme si mohli při procházce přečíst, jsou vloženy do přílohové části kroniky – 
knihy. 
 
 
Lektoři z exotické ciziny v Moravské Třebové 
 
Vojenská škola z Moravské Třebové se zapojila do projektu Edison 2016. 
V rámci této akce navštívila školu v měsíci březnu delegace lektorů ze šesti zemí 
světa, a to z Číny, Japonska, Gruzie, Jordánska, Egypta a Brazílie. Lektoři se zapojili 
do výuky anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a občanské nauky. Seznámili 
studenty s životem a současnou situací v zemích, odkud pocházejí. Někteří lektoři si 
pro žáky připravili i další aktivity. Učili je mimo jiné gruzínský tanec, arabskou 
abecedu nebo jednoduchou brazilskou míčovou hru. Jak dále uvedl Josef Kučera, 
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učitel ze střední vojenské školy v Moravské Třebové, týden pobytu vyvrcholil realizací 
mezinárodní vesničky, kde měl každý z lektorů svůj stánek a v něm propagoval svoji 
zemi. Nejzajímavější prý byly ochutnávky tradičních pokrmů. Zahraniční delegace si 
také prohlédla město a na radnici je přijal starosta Miloš Izák.   

Cílem projektu Edison je setkávání lidí z různých zemí a bourání zažitých stereotypů. 

 

Vedení města jednalo o připravovaných změnách na autobusovém nádraží 

Že si autobusové nádraží v Moravské Třebové už zaslouží vylepšení bylo v roce 
2016 zřejmé na první pohled. Majitel areálu, ČSAD Ústí nad Orlicí, si byl stavu areálu 
vědom a také proto dne 03.03.2016 jednali zástupci města a dopravní firmy o 
připravovaných změnách. Deklarovaným záměrem ČSAD bylo i na pohled sjednotit 
vzhled autobusových nádraží v regionu (např. pokud jde o nábytek, infokiosek, 
skříňky na úschovu zavazadel, toalety, bufet). Jako první v pořadí by mělo být 
upraveno  autobusové nádraží ve Svitavách. Podle plánu poté by měla v roce 2017  
následovat úprava nádraží v Moravské Třebové. Jako první by měly být realizovány 
změny interiéru, následně je plánována rekonstrukce budovy včetně zateplení.  

Z pohledu města je nezbytné vyřešit také vysoký plot směrem ke speciální škole, 
není to ale jednoduché, protože tento vysoký prkenný plot nemá prioritně plnit 
protihlukovou funkci – povinnost majitele a provozovatele nádraží je proto relativní. 
Čas ukáže, jakých dohod se podaří dosáhnout.  

 
Ze zasedání rady města 
 
Radní se v měsíci březnu roku 2016 sešli k jednání na radnici dvakrát, 07.03. a 
21.03.2016. Mimo jiné schválili předloženou Koncepci rozvoje Kulturních služeb 
města Moravská Třebová zpracovanou ředitelem Kulturních služeb MgA. et. Mgr. 
Františkem Žáčkem.  Dali zelenou pořádání trhů na nám. T. G. Masaryka v Moravské 
Třebové manželi Ivetou a Jiřím Němcovými z Chotěboře v termínech 20.04., 22.06., 
21.09. a 14.12.2016. A také schválili výjimku z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která umožnila zadat opravu věže 
radnice po zásahu bleskem bez výběrového řízení horolezci Jiřímu Kobylkovi 
z Moravské Třebové. On a jeho spolupracovníci se potom dobře zhostili tohoto úkolu 
v měsíci říjnu 2016.  

 

Je namístě poznačit (jako důkaz, že o stav hřbitova je průběžně a zodpovědně ze 
strany města pečováno), že v březnu rada města také ustanovila Komisi pro 
zachování, odstraňování nebo prodej hrobového zařízení u opuštěných hrobů na 
 pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské Třebové v tomto složení: Bc. Viera 
Mazalová (vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství MěÚ MT), 
Bc. Gabriela Horčíková (jednatelka Technických služeb MT s.r.o.), ing. Eva Musilová 
(OMM a KH), Josef Dvořák (zaměstnanec TS MT s.r.o., který má hřbitov a 
pohřbívání v MT na starosti)  a uvolněný místostarosta (Ing. Pavel Brettschneider).  
 
Také v roce 2016 nebylo schváleno – na rozdíl od řady předchozích let – vyvěšení 
tibetské vlajky dne 10.03. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4295935&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Březnové zastupitelstvo dne 14.03.2016 schválilo rozpočet města takto: 

 

 
Tisk (bez příloh) pro zastupitele je v přílohové části kroniky, knihy. 
  
 

Byla schválena demolice objektu bývalého dětského oddělení 
 
nemocnice na ul. Svitavské. Návrh na demolici byl předložen na základě projednání 
ve vedení města, s přihlédnutím k současnému stavu objektu a k opakujícím se 
požárům, které přispěly k postupné devastaci objektu.      
Budovu nemocnice, pocházející z počátku 20. Století, koupilo město před více než 
deseti lety za čtyři miliony korun od pardubického hejtmanství. Jedním z návrhů na 
využití bylo např. zřízení kongresového centra, avšak s přihlédnutím k ceně realizace 
i následného provozu nedošlo v zastupitelstvu ke shodě o tomto řešení.  Opakovaně 
město budovu chtělo prodat. Jeden z investorů zde chtěl nechat vystavět luxusní byty 
pro seniory nebo dům se sociálními službami. Další zájemce uvažoval 
o gynekologické klinice a genetickém pracovišti či domu pro penzisty. Město však 
trvalo na tom, že prodejní cena bude vstřícná, ale je nezbytné realizovat záměr, 
odsouhlasený městem. Podmínky, které byly nastaveny pro prodej (s důrazem na 
záruky realizovat přísliby) zájemci neakceptovali. Reálně hrozící využití objektu jako 
ubytovny pro sociálně slabé občany zase odmítlo akceptovat město. 

Členové zastupitelstva měli k dispozici vyjádření TS MT s.r.o. jako správce objektu: 
„…budova 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.  Na vině byly zřejmě narušené nosné trámy a prkna vinou 
zatékání i stáří. Přestože byla prováděna pravidelná oprava vykoplých 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 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90055&idc=4322107&ids=5618&idp=86419&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2F
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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.“   
 

 
                               
Foto: bývalá dětská nemocnice, archiv města, III/2016 

 
Město se tedy v roce 2016 připravovalo na demolici, kterou však k závěru roku  
zhatilo nezbytné administrativní posouzení historické hodnoty budovy, které 
probíhalo na základě návrhu občana z Boršova vyhlásit objekt za kulturní památku.    
 
Zastupitelstvo města uložilo starostovi sdělit majitelům areálu Miltry na ul. 
Jiráskově, že město neakceptuje jejich nabídku na odprodej areálu za cenu 14 mil. 
Kč.  Tím byla ukončena jednání předchozího období, která vyvrcholila v měsíci únoru 
2016. 
 
 

Kultura 

Moravskotřebovský rodák Petr Koblovský získal Českého lva 

Českého lva, prestižní filmovou cenu, a to za nejlepší kameru si v březnu 2016 
odnesl Petr Koblovský za film Kobry a užovky. Kameraman je rodák z Moravské 
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Třebové.  Petr Koblovský se v Moravské Třebové narodil a prožil zde mládí, mimo 
jiné studoval zdejší gymnázium. Ve stejném filmu se shodou okolností objevil i další 
Třebovák, a to herec Jan Hájek (v „třetí hlavní roli“). Toho lidé znají mimo jiné z filmu 
o Moravské Třebové a také několika televizních seriálů a filmů.   

Březnová pozvánka na fotosoutěž 

Také v roce 2016 byli zájemci pozvání k účasti na 17. ročníku nesoutěžní přehlídky 
fotografií Moravská Třebová - jak ji neznáte s cílem nabídnout zajímavé a aktuální 
pohledy na město v jeho historii i současnosti. Zdůrazněn byl nový formát akce, který 
by měl umožnit účast většímu počtu fotoamatérů „být při tom“ a nebát se konkurence 
tradičních autorů. Za prioritu byla označena neotřelost snímku, umělecká úroveň. 
Barevné i černobílé snímky libovolného rozměru bylo možné odevzdat do 31. srpna v 
muzeu ul. Svitavská s tím, že budou vystaveny při výstavě ke Dnům evropského 
dědictví v kapli františkánského kostela v září. 

 

Výstava posluchačů MUT III. věku 

Výstavka prací posluchačů Moravskotřebovské univerzity třetího věku se už podruhé 
uskutečnila v prostorách Latinské školy na Kostelním náměstí. Po úspěšné zimní 
premiéře následovala jarní expozice od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 vždy od 9:30 hodin 
do 11:30 hodin dopoledne a odpoledne od 14:00 hodin do 17:00 hodin. Měli jsme 
možnost vidět, co dovedou vytvořit šikovné ruce našich spoluobčanů. 

 
Březen měsíc knihoven a březen v muzeu 

Knihovnice v Moravské Třebové speciálně k březnu připravily po celý měsíc „Velký 
výprodej knih, časopisů a audiokazet“.  Děti z mateřských škol potěšil program   
Pohádkový svět.  Nechyběl  tradiční Velikonoční jarmark, tentokrát již v polovině 
března, 16.03.2016. 

Světlana Nálepková a kolektiv předvedli strhující příběh Milovat k smrti – malý 
muzikál  o velké Edith Piaf. Upoutávka na toto představení 04.03.2016 byla 
v Moravskotřebovském zpravodaji uvedena s důrazným nápisem VYPRODÁNO. 
Představení z cyklu Listování Dobrý proti severáku jsme mohli vidět v muzeu 
15.03.2016. a následující den Velikonoční jarmark v muzeu. Hudbou potěšili Malina 
Brothers 24.03.2016. Velikonoční koncert klasické hudby  se konal 29.03.2016, 
kdy špičkoví moravští hudebníci přijeli oslavit jaro ve dvoraně  moravskotřebovského 
muzea. Na akci měl významný podíl rodák z Moravské Třebové a absolvent naší 
ZUŠ Martin Kostelecký, hráč na fagot, doktorand JAMU a duše celého projektu, který 
se tak snažil napomoci  renesanci klasické hudby v rodném městě.  

Nepodařil se taneční podvečer s kapelou Lotus v prostorách muzea. A mohl to být 
pěkný večer – rozhodně to byla ze strany vedení kulturních služeb snaha vyhovět 
opakovaně vyslovenému přání některých občanů, kterým právě taneční večery 
chybí… Byl otevřený bar, připraveni pracovníci kulturních služeb, na pódiu kapela, 
zpěvačka a zpěvák – a u kávy ve dvoraně muzea seděli dva lidé. Vím to „z první 
ruky“, byla jsem tam s manželem. Poseděli jsme 10 – 15 minut, s pocitem, že ještě 
někdo přijde. Nepřišel. My jsme odešli a kapela ještě chvilku měla zkoušku v muzeu. 
Je těžké se lidem zavděčit. Ale pro úplnost je na místě dodat, že tentýž den se konal 
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tradiční společenský večer v sále Na Písku u příležitosti MDŽ s hudbou skupiny 
Domino pana Beyera. Jedná se o tradiční akci s obvykle hojnou účastí (hodně lidí 
bylo i letos), což zřejmě poznamenalo novou akci v muzeu. 

 

Sport 
 
Při listování kronikou města Moravská Třebová je zřejmé, že kronikářka nevěnuje 
zásadní pozornost oblasti sportu. Informace sportovní jsou soustředěny zejména 
v přílohové části kroniky, přesněji v Moravskotřebovském zpravodaji. Nicméně jsou 
okamžiky, které jsem se rozhodla zaznamenat i v textové části kroniky. V březnu 
mne zaujala informace o pokračujících úspěších karatisty Jana Sýkory. Ten se po 
titulu mistra světa z října 2015   prosadil mezi nejlepší v okresní anketě 
Nejúspěšnější sportovec roku a v získávání trofejí pokračoval i v roce letošním. 

 

 
Jan Sýkora v USA. Autor: archiv 

V první polovině března se v americkém Columbusu ve státě Ohio zúčastnil 
prestižního turnaje Arnold Sports Festival, jenž se v posledních letech stal jedním 
z největších a nejrychleji rostoucích multisportovních podniků na světě. Pod záštitou 
herce a bývalého guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera, který sportovním 
kláním osobně přihlížel, se téměř dvacet tisíc sportovců měřilo v různých disciplínách 
od kulturistiky a fitness až po šerm, běh či bojová umění. V posledně jmenovaném 
odvětví, konkrétně v kategorii kreativních sestav, získal Jan Sýkora zlatou a stříbrnou 
medaili. Následně si pak ještě „odskočil" na turnaj Top Martial Artist, kde v kategorii 
tradičních korejských sestav získal další prvenství a titul Grand Champion. „Byla to 
zajímavá zkušenost, stejně jako patřičná vzpruha k další aktivitě. Se spoustou 
zážitků se nyní opět s plnou vervou budu věnovat svým mladým svěřencům 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90997&idc=4315343&ids=2047&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90622&idc=4315343&ids=275&idp=87112&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.com%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=jan-sykora-karate-mt-2016-1
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v kroužku DDM, kteří před měsícem zažili páskování a připravují se na první 
závody," glosoval úspěšný sportovec. (S použitím textu Novin Svitavska) 

Třebovský atletický klub uspořádal první ročník běžeckého závodu pojmenovaného 
příznačně Deset jarních kilometrů.  Pořadatelé byli spokojeni a rádi by založili novou 
atletickou tradici. Centrem závodu byl fotbalový stadion v Kunčině a vytyčená trasa 
vedla převážně po asfaltové cestě do Udánek, kolem areálu SKP Slovan Moravská 
Třebová a přes Sušice zpět do Kunčiny. Pro rekreační běžce byla připravena 
čtyřkilometrová „hobby" trať a zaběhat si přišly rovněž děti, jež se popasovaly 
s běžeckými „porcemi" přizpůsobenými věku. 

 

Ze světa 
 
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ 
 
Začátkem třetí březnové dekády (22.03.) došlo k tragické události, které si všiml celý 
civilizovaný svět. Zasáhla nás vzdáleně všechny. S použitím textu na webových 
stránkách o zprávách ze zahraničí jsem proto událost poznačila i do kroniky. 
 
„…Mezi osmou a devátou hodinou ranní, tedy v době dopravní špičky, se v Bruselu 
odpálili tři sebevražední atentátníci. Nejprve dva na velkém mezinárodním letišti 
Zaventem, o hodinu později třetí v metru. Na letišti později pyrotechnici našli třetí 
nálož, podle dostupných informací potenciálně velmi nebezpečnou, která 
nevybuchla. Řada lidí dosud leží s těžkými či kritickými zraněními v nemocnicích. 
Belgická ministryně zdravotnictví Maggie De Blocková uvádí, že obětí je 31, 
zraněných 260. Někdy uváděné číslo 34 mrtvých může započítávat teroristy, ty 
ovšem nelze počítat mezi oběti. 
 

Česká vláda, stejně jako vlády v dalších evropských zemích, zareagovala posílením 
bezpečnostních opatření. Vyhlášený první stupeň teroristického ohrožení ovšem 
znamená, že neexistují žádné zprávy o nebezpečí hrozícím na území republiky. 
Bezpečnostní složky jsou na nohou z preventivních důvodů. V Česku se začala 
důkladněji chránit místa se zvýšenou koncentrací lidí, například pražské metro či 
Letiště Václava Havla v Praze. Přísnější režim platí pro všechna mezinárodní česká 
letiště. Policistům začalo pomáhat 550 vojáků. 
 
Z pozemních útoků byly největší údery v Madridu (2004, 191 mrtvých), Paříži (2015, 
130 obětí), Bologni (1980, 85 mrtvých) a Londýně (2005, 52 mrtvých). S výjimkou 
útoku v Itálii, který měly na svědomí neofašistické milice, jsou všechny tři zbývající 
dílem islamistických teroristů. 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90461&idc=4315343&ids=13727&idp=86956&url=http%3A%2F%2Fwww.automotodrombrno.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91059&idc=4323497&ids=1066&idp=87444&url=http%3A%2F%2Fwww.alcar.cz%2F96335_CZ.htm
http://zpravy.idnes.cz/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130610/123710_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130629/123749_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=131849/124988_0_
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Počty obětí teroristických útoků v Evropě v letech 1970-2015 

 
Celkové grafy obětí terorismu v čase ale ukazují, že současné útoky - přes všechnu 
svou tragičnost - nejsou co do počtu obětí ničím, co by Evropa v minulosti nezažila 
(byť v minulosti nebyly motivovány nábožensky, ale častěji například politicky či 
nacionalisticky). Co je nového, je rychlost a intenzita šíření informací (i obrazových) a 
faktická nemožnost informacím uniknout.“ 
(Pozn. red.: To samozřejmě neznamená, že by bylo možné jakkoliv současné útoky 
zlehčovat či dokonce omlouvat.)….. 
 

 

Březen letem světem  

Počasí v březnu připomínalo zimní měsíce. Začátkem března se výrazně ochladilo, 
drobně sněžilo (02.03.). Přitom kvetly nejen sněženky, ale i bledule, a začaly kvést 
krokusy. 03.03. bylo zataženo a padal déšť se sněhem, na MDŽ (08.03.) odpoledne 
hustě sněžilo a na střechách ležela bohatá sněhová nadílka. V polovině měsíce 
zaznělo v předpovědi počasí varování, že lze očekávat zlom směrem k zimě pro 
velkou část republiky. Ochladilo se i v Moravské Třebové a 15.03. také mírně sněžilo. 
Příklon k jarnímu počasí jsme zaznamenali ve třetí dekádě. A potěšil nás mimořádně 
pěkný teplý a slunečný jarní den o velikonoční neděli 27.03., následně v pondělí bylo 
pěkně, po mlhavém dopoledni jasno – jen o něco chladněji. 

 
V anketě Moravskotřebovský Ámos, učitel kterého si vážím a kterého mám rád, se 
na prvním místě i v březnu (tradiční měsíc ankety v návaznosti na Den učitelů) 2016 
umístil  Přemysl Dvořák, učitel moravskotřebovského gymnázia. „Ámosem“ se tento 
pedagog stal také v roce 2015. 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120125/114260_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=129646/122718_0_
http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?foto1=JW621fcb_96death_terrorist_attack_w_europe_10.png
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Soukromá zdravotní doprava pana Ivo Cápala se stala novinkou března 2016 jako 
nová služba pro občany města. Jedná se o zdravotnickou dopravní službu v podobě 
převozu kohokoliv kamkoliv, např. do zdravotnických zařízení, do sociálních a 
specializovaných zařízení, odvoz např. osob s omezenou pohyblivostí (i na 
invalidním vozíku) do obchodů, na úřady atp., dovoz léků nebo zdravotních pomůcek 
ke klientovi, odvoz na pohotovost, zajištění zdravotnického dozoru na společenských 
a sportovních akcích. 
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Duben 2016 
 
Události ve městě 
 

Ověřené problémy města Moravská Třebová v roce 2016 

Anketou v Moravskotřebovském zpravodaji a na webu města byl ověřen názor 
občanů, kteří poukázali na problémy, které v aktuálním roce vnímají jako pro město 
důležité. Výsledek byl v pondělí 11. dubna předložen radním. Setkání s občany tedy 
proběhlo v lednu (viz lednový zápis kroniky) a  to, co je trápí, bylo vyhodnoceno 
v dubnu a to s níže uvedeným výsledkem: 

Pořadí        Problém        
1.        Cyklostrasy: M. Třebová – Útěchov, St. Město, ve 

městě          
2.        Úprava vnitrobloku ul. Sluneční   
3. – 4.        Parkoviště u MŠ a ZŠ        
3. – 4.        Zřízení soc. služby – Podpora samostatného 

bydlení nebo  Chráněné bydlení    
5.        Zvýšená kontrola vytipovaných problémových 

lokalit   
6.        Rekonstrukce Domova pro seniory          
7.        Parkoviště ulice Olomoucká (Městský úřad)          
8. – 9.        Protihluková vyhláška        
8. – 9.        Vybavit Knížecí louku – cvičící stroje, WC, 

osvětlení, altány, lavičky   
10.        Zvýšení počtu dětských hřišť (Boršov – Udánky)   
11. – 14.        Kontrola řidičů motorových vozidel – dodržování 

předepsaných rychlostí ve městě    
11. – 14.        Větší koordinace kulturních akcí ve městě          
11. – 14.        Nová fasáda a oplocení MŠ Tyršova     
11. – 14.        Rozšíření redakční rady Moravskotřebovského 

zpravodaje  o mladé občany (oživení)   
15.        Více zeleně ve městě      
16.        Nová jídelna pro ZŠ Kostelní náměstí a ZŠ Čs. 

armády          
17.        Nabídka drobných služeb   
18. – 19.        Podpora třídění odpadů   
18. – 19.        Oživení centra města 
 
Na veřejném projednání byly naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých 
oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Celkem bylo sestaveno 19 
problémů. Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v 
následné anketě. Anketa 10 P probíhala ve městě od 1. do 18. 3. 2016 a byla 
distribuována na co nejširší okruh adresátů, v tištěné podobě do domácnosti 
prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a na webové stránce města. Do 
ankety v papírové podobě se zapojilo 383 respondentů, z toho byly 3 lístky neplatné 
z důvodu jiné úpravy. Přes internet se zapojilo 77 respondentů.     



Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

28 

 

Výsledky ankety potvrdily výběr 6 tzv. TOP problémů, které vzešly z veřejného 
projednání. Vedení města dostalo k dispozici tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik 
problémů formulovaných v rámci veřejného projednání i v rámci ankety pro informaci 
a přípravu dalších kroků. 
 
 
Příprava na pálení čarodejnic 
 
se v Moravské Třebová tradičně konala už o pár dní dříve, než je obvyklé, v roce 
2016 to bylo v sobotu 23. dubna. A jak jsme zvyklí, stalo se tak v lomu na Křížovém 
vrchu, tj. na kynologickém cvičišti. Věřím, že to stálo za to – sama jsem viděla 
čarodejnici jen odpoledne, připravenou hodně vysoko, a už z ní šel  trochu strach. 
V lomu se sešlo hodně dětí, které mohly plnit soutěžní úkoly a potom nakupovat za 
vyhrané žetony. Rodiče, kteří měli volno (a to nebyli všichni, těm menším museli 
někteří při plnění úkolů pomáhat), čekali zpravidla u stolku s teplým nápojem nebo 
malým občerstvením. Na své si tak přišli všichni. 

 

 
Duben 2016, Lom, pálení čarodejnice  

   

Zeleň ve městě v roce 2016 

V centru města v blízkosti muzea byly připraveny Luční lázně, tj. k relaxaci a poležení 
určený oplocený pozemek za budovou gymnázia směrem k ulici Jiráskově, kvalitní 
travnatá plocha. Největších změn by se měl dočkat Křížový vrch. Na rozvoji zelených 

ploch  se tu pracovalo vytrvale už v minulosti. Pro rok 2016 bylo naplánováno 

oživení výsadbami bylin, hlavně podél jihovýchodní zdi.  Poprvé byly letos osázeny 
trvalkami nové pásy podél silnice na ulici Lanškrounská, Komenského a zčásti na 
Svitavské. Trvalky k plnému rozkvětu potřebují čas, neukážou to nejlepší hned první 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/carodejnice-nanecisto-v-moravske-trebove.html?mm=6895959


Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

29 

 

léto. Ale výsadba v r. 2016 dává důvod i k optimismu. Technické služby také 
naplánovaly doplnit keřovou výsadbou areál Kořístkovy aleje za Pískem a založit 
kvalitní trávník. Součástí plánu bylo také založení květnaté louky na Knížecí louce, 
s cílem vytvořit trávník plný zapomenutých lučních květin, hlavně kopretin. I tato 
práce by měla přinést viditelné výsledky až v příštích letech.  

Rozptylová loučka a plánované změny 
 
Rozptylová loučka v Moravské Třebové slouží už několik let. Byl po úvaze zvolen 
systém rozptylové loučky (ne vsypové), kde dochází k rozptýlení popelu zesnulého 
po širší ploše. Pozůstalé k volbě rozptylu vedou zpravidla dva aspekty - přání 
zesnulého a ekonomická výhodnost uložení ostatků (pohřeb lze pořídit za cca 20 tisíc 
korun, obvykle více, jen tzv. sociální pohřeb hrazený městem se pohybuje v rozmezí 
asi 6,5 až 8 tisíc korun, za rozptyl se platí v řádech stokorun). Po několika letech 
provozu se však provozovatel, Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., začal 
z podnětu občanů zamýšlet nad možností místo posledního odpočinku změnit, přidat 
pamětní desku.  Záznam na pamětní desce by mohl být pouze na základě 
výslovného přání pozůstalých – ne automaticky. Deska by měla být  společná pro 
více zápisů, s uvedením jen základních údajů. Na společné desce nejsou z důvodu 
kapacity vhodné epitafy, citace… Naceněna byla verze kamenná i syntetická, 
neuvažovalo se o elektronické verzi. Rok 2016 se stal rokem úvaha a příprav, 
získávány byly zkušenosti z jiných města (a věru nebylo jich mnoho).  Jednalo se i o 
možném osazení – v trávníku jako na vizualizaci níže nebo na budově - zázemí 
hrobníka na stěně, která je v dobrém dohledu od loučky. Poznamenávám s cílem 
zachovat informaci o stavu v roce 2016 a současných plánů. 
  

  

 
 

Možnost osazení kamenných desek do přilehlého trávníku výše, další verze viz níže, nákres. 
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Den Země 
 
(22.04.) jsme si připomínali také v roce 2016 i v Moravské Třebové. Historie Dne 
Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta 
Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních 
setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých 
Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo 
jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona 
o čistotě ovzduší a dalších zákonů. A na tomto místě z aktuálního dění uvádím jen 
příklad tradičních akcí:  
 
Turisté 10.04. na pěší vycházce uklízeli nejfrekventovanější  trasy vandru. Vandr skrz 
Maló Hanó se uskutečnil o den dříve a úklid se stal trvalou aktivitou „den poté“. 
Operace PVC, tj. Poctivě Vyčištěné Cesty, proběhla v sobotu 16. dubna pod vedením 
členů spolku Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, z.s. Byl to už 11. 
ročník jarní úklidové akce. Účastníci se sešli v 8:30 u vjezdu do Pekla a prošli a 
uklidili v organizovaných skupinách přidělené lesní trasy v blízkém okolí města – 
spojili jarní výlet s užitečnou činností. V závěru akce se setkali na tábořišti u chaty 
v Pekle.  
 

 
Pasování čtenářů  
 
Sto dvacet dětí z prvních tříd moravskotřebovských základních škol postoupilo 
v úterý 5. dubna mezi čtenáře knihovny, mají už své vlastní průkazy. Slavnostním 
pasováním je do řad čtenářů uvedl Ladislav z Boskovic, podle kterého je městská 
knihovna  pojmenovaná. Za historickou postavu někdejšího majitele zámku byl 
převlečen pan Jan Rejchrt.  Jistě to udělal rád, zmínil se v článku regionálního tisku, 
že vloni pasoval i svého syna.  Podotkl, že je škoda, že zájem nejen dětí, ale 
i dospělých o čtení knih upadá.  Přitom fantazie při čtení pracuje líp, navíc vůni 
potištěného papíru tablet ani počítač nenahradí. (Zmiňuji na stránkách kroniky, 
protože v čase zápisu vnímáme odklon od pravidelného čtení jako jeden z problémů 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=4343530&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
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naší doby.)  Ředitelka knihovny Lenka Greplová si posteskla, že ze začátku chodí do 
knihovny skoro všechny děti, pak ale jejich zájem opadne. Přesto má akce  nejen 
svoji tradici, ale i význam,  pochválily ji učitelky, některé si hned dohodly návštěvu 
knihovny s celou třídou. Slavnost kladně hodnotili i přítomní rodiče i další příbuzní, 
kteří přišli děti podpořit. Jeden z tatínků poznamenal, že takové setkání je důležitým 
milníkem, který si budou dlouho děti  dlouho pamatovat. 
 

 
 

Městský úřad v dubnu 
 
se krátkým článkem odboru majetku města a komunálního hospodářství připomněl 
čtenářům na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje s jednoduchou výzvou – 
kdo nestačil v termínu daném vyhláškou zaplatit za odpad, nechť to udělá co nejdříve 
(a jak na to). Poplatek za odpad je totiž nejen stanoven vyhláškou, ale váhajícím i 
vyměřen případně navýšen a následně vymáhán. Připomenutí na stránkách 
zpravodaje bylo vedeno dobrým úmyslem – zabránit nepříjemným důsledkům u těch, 
kteří opravdu jen přehlédli termín úhrady poplatku. 
  

Ze zasedání rady města 

Radní města se sešli 11. a krátce 25. dubna 2016, projednali zejména obvyklé 
záležitosti majetku města včetně nájmů a pachtů a výběrových řízení, které město 
vyhlásilo.  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé jednali 25. dubna 2016. V úvodu zápisu je podrobná informace o 
výsledcích Fóra zdravého města, které zastupitelstvo vzalo na vědomí. Pro dubnový 
zápis kroniky jsem dále vybrala informaci o poskytnutí dotace, která se týká 
historických budov ve městě. Tento bod se v jednání zastupitelstva každoročně 
opakuje. 

Město Moravská Třebová obdrželo příslib Ministerstva kultury o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu Městu Moravská Třebová z Programu regenerace MPR a MPZ na 
rok 2016 ve výši 2.270.000 Kč. V loňském roce o tuto podporu požádalo 10 
soukromých vlastníků kulturních památek. Podklady pro úplné vyřízení žádosti 
podalo 8 soukromých vlastníků kulturních památek.  

Poskytnutí  dotací z rozpočtu města pro Program regenerace MPR a MPZ v roce 
2016 schválili moravskotřebovští zastupitelé v pondělí 25. dubna v této podobě:   

Objekty v majetku města    

 
stát  město  vlastník  celkem  

Radnice, nám. TGM 32/29  

- obnova věže    

36.000  -  36.227   

72.227 
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Piaristická škola, ul. Olomoucká 178/2  

- obnova oken a fasády    

962.000   -  962.989  1.924.989   

Objekty v majetku fyzických osob  
    

Dům, Zámecké nám. 56/2  

- obnova oken  

88.000  18.500   78.500  185.000   

Dům, ul. Cechovní 116/2  

- oprava střechy a fasády    

279.000  58.500  242.782  580.282 

Dům, nám. TGM 115/12  

- obnova nátěru dveří a výloh    

21.000  4.500  19.421  44.921 

Dům, ul. Cihlářova 42/14  

- obnova fasády, oken, omítek    

280.000  57.000   232.985   569.985  

Dům, ul. Čs. armády 100/5  

- restaurování kleneb mázhauzu-dokončení  

100.000  -  4.000  

104.000 

 

Dům, ul. Cihlářova 169/8  

- obnova oken – 2 ks    

19.000   4.000  17.000  40.000 

Dům, ul. Krátká 81/1  

- restaurování schodiště  

100.000  -  73.995  173.995 

Dům, ul. Krátká 81/1  

- obnova střechy, fasády, oken    

280.000  65.500  306.555  652.055  

Dům, nám. TGM 57/17  

- obnova fasády ze dvora    

105.000  22.500   92.753  220.253 

 
 
Kultura 
 
K tradiční dubnové nabídce kultury patřily také v dubnu roku 2016 Dny slovenské 
kultury. Byl podepsán pamětní list při příležitosti 20. výročí partnerství mezi 
Banskou Štiavnicou a Moravskou Třebovou (kopie v příloze kroniky – knize). 
 
 
Z programu DSK cituji a doplňuji komentář: 
 

14. 4. - čtvrtek v 17:00 
Koncert Jany Kirschner, Dvorana muzea Moravská Třebová, vstupné: 200 Kč;  
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 zahájení DSK, Jana Kirchner, foto archiv města 

 
14. 4. - čtvrtek v 19:00 
Zahajovací galavečer festivalu 
Vystoupí Jana Kirschner a slovenská zpěvačka a akordeonistka Vlasta Mudríková; 
koncert Jany Kirchner jsme vyhodnotili jako velmi úspěšný a vhodný k zahájení 
festivalu, Jana se líbila, její zpěv i kapela také; zaujala harmonika a lidové písně 
v podání V. Mudríkové.  

Nechyběli dravci – sokolníci, kteří se i s nimi ne vlastní vinou zdrželi na cestě do 
Moravské Třebové,  je 14.04.2016 „přivedli“ do dvorany muzea; pobyt dravců 
v prostoru muzea nenarušil program a byli samozřejmě obdivováni. 
Po skončení programu následuje slavnostní raut. Dvorana muzea Moravská 
Třebová, vstupné: 250 Kč 

V rámci zahajovacího galavečera byla otevřena výstava "Knihy pro děti oceněné v 
Čechách a na Slovensku“. Výstava trvala do 8. 5. 2016  

15. 4. - Den s partnerským městem Banská Štiavnica 
10:00 hod. - Taneční skupina APLAUS a pěvecký sbor gymnázia Moravská Třebová. 

Tématem byly tance  z různých koutů světa, tentokrát ale ne žádný český lidový, ale 

slovenské jsou podobné a ty diváci viděli… 
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11:00 hod. - Sokolníci Sv. Bavona 
20:00 hod. - Divadelní soubor PARADAJZ PIKČR s představením "PRIEBEŽNE", 
Kinosál muzea Moravská Třebová, vstupné: 50 Kč 
 
16. 4. - sobota v 15:00 
Koncert slovenské skupiny FRAGILE 
Náměstí T. G. Masaryka Moravská Třebová, vstup volný 
 
17. 4. - neděle v 19:00 
NOVECENTO - LEGENDA O PIANISTOVI 

Divadelní představení, které v současné době patří k nejlepším na Slovensku. Hrají 
Kamil Mikulčík a Ladislav Šarišský. (Opakovaně zaznělo, že v současné době patří 
toto divadelní představení k nejlepším na Slovensku. Rozhodně zaujalo hereckými 
výkony i neobvyklou výpravou.) 

Dvorana muzea  Moravská Třebová, vstupné: 200 Kč 
 
18. 4. - pondělí v 8:30, 10:00, 11:00 
Divadlo FORTISSIMO - Vlado Kulíšek a Radek Michalko s představením ŠKOLA 
(MIMO) HROU 
Kinosál muzea Moravská Třebová, vstupné 30 Kč 
 
18. 4. v 19:00 
Nový slovensko-český film Eva Nová s Emilií Vašáryovou v hlavní roli. 
Kinosál muzea Moravská Třebová 
 

Naši žáci se s úspěchem zúčastnili výtvarné soutěže v partnerském městě 

Žáci škol a školek ve městě se zúčastnili výtvarné soutěže našeho slovenského 
partnerského města s názvem  MY SA NEVIEME SŤAŽOVAT NAHLAS. Práce na 
ekologická témata zasílaly děti z mnoha slovenských i zahraničních škol. Na téma "4 
živly a človek = ?" byly z Moravské Třebové odeslány práce kolektivní i jednotlivců.  

Zástupci města se následně  21.04.2016 byli přítomni v Banskej Štiavnici při 
vyhlášení výsledků 18. ročníku této mezinárodní výtvarné soutěže. 
   
Důvodem bylo velmi dobré umístění prací dětí z Moravské Třebové, což vyplynulo 
také z přehledu umístění: 
  

 Čestné uznania Mesta Banská Štiavnica - kolektívne práce výtvarného krúžku 
pod vedením Ivy Pokornej – 1. MŠ Piaristická 137, Moravská Třebová 

 Čestné uznania Mesta Banská Štiavnica - séria koláží, Gymnázium Moravská 
Třebová, Svitavská ul. 

 Ceny Slovenskej agentúry životného prostredia - Petr Zobač, 16 r. „Čo mi 
povedal strom“ Gymnázium Moravská Třebová 

 Ceny Galérie Jozefa Kollára  - materské školy  - Lucie Nováková, 6 r. MŠ 
Jiráskova, Moravská Třebová 
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 BBSK – Pohronske osvetové stredisko Žiar nad Hronom  ZŠ  - 2. kKat. - 
Sabina Řehořková, 13 r. „ 4 živly + človek“ ZŠ Palackého, Moravská Třebová 

 

 

Práce žáků z našeho města: 
             

 
 
 
 
Moravskotřebovský zámek 
 
v dubnu nabídl noční prohlídky 30. dubna v 21:00 a 22.00 hodin.  
 

 
Sport 
 

Sportovec města Moravská Třebová za rok 2015 

Vyhlášení dvou významných městských anket se konalo v pátek 15. dubna. V sále 
ZUŠ obdržel Cenu města za rok 2015 pan Jan Škoda (více v zápisu kroniky za měsíc 
březen 2016), několik minut poté byla vyhlášena anketa Sportovec města Moravská 
Třebová za rok 2015.  

http://www.moravskatrebova.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=829705&x=5184&y=3456&hash=38be97974b61c2d753248d178a9c190f&ratio=1
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Výsledky ankety: 

KATEGORIE MLÁDEŽ do 15 let  

1. Místo Hana HÁJKOVÁ (2002) – tenis  
2. Místo Šárka ABRAHAMOVÁ (2002) – lyžování  
3.          Místo Jan Žouželka – (2003) – fotbal, hokej, atletika 

KATEGORIE MLÁDEŽ 15 – 19 let  

1.        Místo Nikola GREPLOVÁ (1998) – volejbal  
2.        Místo Václav MAČÁT (1999) – lyžování 

3.        Místo Jaromír ŠTAFFA (1999) - fotbal  

 KATEGORIE DOSPĚLÍ  

1. Místo Adam JAVŮREK (1986) – tenis  
2.        Místo Jan  SÝKORA (1978) – bojová umění  

3.        Místo Jan  SCHNEIDER (1994) – hokej  

KATEGORIE TRENÉR, FUNKCIONÁŘ  

1.        Místo Radek KRŠŇÁK (1966) - hokej  
2.        Místo Daniel MAČÁT (1970) - lyžování  

3.        Místo Michael HAVLÍK (1988) – atletika  

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SPORTOVEC 

Nikola GREPLOVÁ - 95 hlasů  

Ocenění starosty města za mimořádný výkon v roce 2015  

Markéta HÁJKOVÁ  

Ocenění starosty města za reprezentaci města v roce 2015 

Leopold KÖNIG  

Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za rok 2015 

TWIRLGIRLS  

Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za rok 2015  

Tým II. ZŠ PALACKÉHO OVOV  

Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv za rok 2015 

HC Slovan Moravská Třebová - družstvo dospělých  
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OSOBNOST SPORTU 

Ing. Alois BÍLEK  

 

Foto: taneční mistr Ing. Alois Bílek (vlevo) stepuje, ZUŠ, 15.04.2016 

OSOBNOST SPORTU  

Antonín LAŠTŮVKA  

 

Vandr skrz Maló Hanó 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ TJ Slovan Moravská Třebová pozval zájemce k účasti 
na 49. ročníku turistického a dálkového pochodu a cykloturistické jízdy VANDR 
SKRZ MALÓ HANÓ, který se konal v sobotu 9. dubna 2016. Bylo možné zdolat pěší 
trasy v délkách pochodů na 13, 22, 32 a 42 km nebo zvolit trasu vycházky v délce 6 
km pro rodiče s dětmi do 7 roků, na které nechyběly soutěže a hry. Cyklotrasa byla 
také k dispozici, a to v délce cca 50 kilometrů s terénními úseky. Prezence účastníků 
se konala tradičně od 7 do 9.30 hod. ve vstupní hale radnice na nám. T. G. 
Masaryka. Cíl jednotlivých tras a cyklojízdy byl na nádvoří zámku v Moravské 
Třebové do 17.00 hod. 
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Pumptrack 
 
Posoudit možnost vybudování pumptracku v lokalitě pod parkovištěm zámku, včetně 
odhadu nákladů, byl úkol, který v dubnu 2016 dostala od vedení města jednatelka 
technických služeb. Na stránkách kroniky zmíněn pumptrack jako aktivita, kterou 
jsme v roce 2016 vnímali jako novou a která se stala tématem pro příští období a 
plánovaným projektem. 

„Pumptrack je hit posledních bike sezón. Jedná se o malý okruh, či soustavu 
okruhů, kde se jezdec pohybuje a zrychluje jen “pumpováním” hliněných boulí a 
projížděním klopených zatáček. Pumptrack je bezpečný a velmi zábavný trénink 
oblíbený začátečníky, dětmi i pokročilými jezdci. Nabyté dovednosti, kontrola nad 
kolem a cit pro terén, lze zužitkovat ve všech bikových disciplínách od dirt jumpu přes 
sjezd až po cross country. Pumptrack má relativně skromné nároky na prostor i 
stavební náklady, ale zato nabízí vysokou užitnou hodnotu pro široké spektrum 
uživatelů.“ 

 

Šampionka  v kulturistice  
 
Martina Dvořáková z Moravské Třebové uspěla ve sportu, který podle některých patří 
mužům a nesvědčí kráse žen…, duben 2016 
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                       Foto: regionální tisk 

Jógový ples, 

tradiční setkání sportovně – společenské se konalo nově v sále Základní umělecké 
školy to v pátek 23. dubna 2016. Více v níže připojené pozvánce cvičitele Václava 
Žáčka. 

 

POZVÁNKA  -  pro všechny příznivce cvičení hathajógy, pro lidi, kteří 

se chtějí srovnat i po psychické stránce…., pojďme společně za novým 

poznáním! 

Pátek 22.dubna 2016 -hlavní sál Základní umělecké školy na 

Zámku v Moravské Třebové - Začátek v 18:00 hod. - Vstupné je 

jako vždy dobrovolné! 

TRADIČNÍ JÓGOVÝ PLES 
Co mít s sebou? Cvičební úbor, karimatku, vodu k osvěžení, šátek na zavázání 

očí a nějakou vegetariánskou dobrůtku pro náš večerní švédský stůl – originalitě 

nápadů se meze nekladou! Čaj si uvaříme !! 

PROGRAM = rozcvička s  Mgr. Mirkem Landou  + hlavní host Martina 

Pytlíková  PARVÁTI z Chrudimi přinese pro nás novinku: Oshova pohybová 

meditace, MEDITACE KUNDALINI…. ( tato meditace nám pomáhá nechat 

rozvířené energie dne si sednout a vrátit se zpět k sobě dovnitř. Pomáhá nám 

vytřást vše, co již nepotřebujeme, uvolnit napětí, rozpohybovat zatuhlá místa a 

dostat se zpět do svého těla a do jemnosti s relaxací ) + přestávka na 

občerstvení + zazpíváme si mantry a poslechneme si mystické povídky a 

příběhy k zamyšlení  – UKONČENÍ  asi v 21:30 hod. 

PARKOVÁNÍ  na náměstí  a  NOVINKA –v den konání bude úplněk – 

půjdeme pozdravit Měsíc na nádvoří Zámku !!  
 
 

 
Duben letem světem 
 
Počasí v dubnu. Začátkem měsíce dubna bylo pěkné jaro, poměrně teplo hlavně ve 
dnech 04. až 08.04. Zlom nastal od 09.04., kdy se mírně ochladilo, bylo zataženo a 
deštivo. O víkendu 16. a 17. dubna bylo jasno a velmi teplo, večer ale začalo pršet a 
v pondělí se ochladilo.  21.04. nás trochu překvapil ranní mráz a pak velmi chladno. 
V závěru měsíce bylo polojasno, přes den stále poměrně chladno. 
 
Vydařené zahájení zámecké sezóny pro rok 2016 se uskutečnilo 2. dubna.  
 
Ředitel sociálních služeb byl v dubnu 2016 z pověření ředitele odboru sociálních 
služeb, sociální práce a sociálního bydlení Mgr. Davida Pospíšila informován, že pro 
příspěvkovou organizaci Sociální služby města Moravská Třebová byla na základě 
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žádosti města Moravská Třebová přidělena investiční dotace z programu 
Ministerstva práce a sociálních věcí Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb – 113 310. Na investiční akci „Rekonstrukce budov „C“ a „D“ 
Domova pro seniory v Moravské Třebové“ byl vyčleněn maximální rámec dotace ve 
výši 36 436 125 Kč. A tak dostalo zahájení prací v roce 2016 zelenou. 

 V dubnu 2016 se Moravská Třebová zapojila do celostátní akce s cílem informovat o 
problematice autismu - proběhla   pouliční kampaň Česko svítí modře na nám. T. G. 
Masaryka (modrá světla avizovala zapojení do kampaně) a o několik dní později 
Společenský večer v muzeu v Moravské Třebové, beseda o autismu s doprovodným 
programem. Pořadatelem byla Oblastní charita Moravská Třebová. 

 

 

 

 

 

http://www.moravskatrebova.cz/galerie/obrazky/image.php?img=820637&x=579&y=855
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Květen 2016 
 
 
Události ve městě 
 
 

Spor o vlastnictví pozemků a budov areálu Sociálních služeb města Moravská 
Třebová 

V roce 2016 je jedním z témat ze života města restituční spor, který se týká areálu 
domova důchodců. Koncem roku 2015 Olomoucká Kongregace sester 
Neposkvrněného Početí Panny Marie navrhla soudem přezkoumat oprávněnost 
převodu svého mateřského kláštera a kaple ze státu na město před šesti lety, byla 
podána žaloba o určení vlastnictví, přičemž žalovaným byla Česká republika a město 
Moravská Třebová.  Soud by měl mimo jiné rozhodnout, zda se na předmětný 
majetek vztahuje zákon o církevních restitucích. Stávající vlastník, město, plánoval 
rozsáhlé  opravy objektu, což by nejisté vlastnictví mohlo komplikovat. Proto se obě 
strany v jarních měsících roku 2016 opakovaně setkaly s cílem dosáhnout dohody.   

Jednání začala slibně. V tisku (Idnes) jsme si přečetli, že „Od začátku jsme říkaly, že 
jsme ochotné k jednání a k mimosoudnímu vyrovnání. Jde nám opravdu hlavně o 
kapli vystavěnou v 70. letech 19. století. Všude deklarujeme, že kongregace má 
velký zájem, aby středisko sociálních služeb pokračovalo, ať už dopadne naše 
mimosoudní vyrovnání jakkoliv,“ řekla představená kongregace Vojtěcha Zikešová.  

Při jednání však zástupce sester františkánek uplatnil i další požadavky, včetně 
finančního vyrovnání, které nebyly pro město přijatelné.  Rok 2016 žádnou dohodu 
nepřinesl a soudní jednání v této věci pokračovalo i v roce 2017.  

Z regionálního tisku (Idnes) k historii kláštera:  
 

Klášter v Moravské Třšebové 
Počátky kongregace vzešly v roce 1843 z touhy několika mladých ctitelek 
sv. Františka zasvětit se Bohu ve službě potřebným. Malý domek v Klášterní 
ulici (dnes Svitavská), ve kterém sestry moravskoslezského gubernia 
založily školu ženských ručních prací a k soukromému vyučování školních 
předmětů, brzy nevyhovoval. Od poloviny 50. let 19. století se areál začal 
rozrůstat včetně stavby nové kaple. V roce 1940 začaly sestry pečovat o 
chudé. O deset let později všechny nemovitosti komunisté znárodnili, 64 
sester mohlo v novém domově důchodců zůstat. Zbylé sestry v rámci 
možností dále pečovaly o klienty domova, a to až do roku 1984, kdy byly 
přeloženy do charitního domova v Králíkách. Objekt kláštera s kaplí převedl 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v roce 2010 do 
vlastnictví města. Podle kongregace neoprávněně. 

  
 
 
 
 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=129711/122753_0_
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Kamerové body městského kamerového dohledového systému 
 
V květnu se opakovalo nevhodné chování některých občanů zejména ve večerních a 
pozdních nočních hodinách. Na ul. 9. května do zahrady vnikl neznámý pachatel a 
ubil psa, v noci ze soboty na neděli 08.05. bylo v téže lokalitě poškozeno několik aut. 
A v této souvislosti se rozvířila diskuse o městském kamerovém systému. Není cílem 
zápisu v kronice hodnotit, co kamery umí a jaký přinášejí prospěch. Zaujala mne (v 
rámci diskuse zpracovaná) komplexní informace o kamerových bodech 
v Moravské Třebové v první polovině roku 2016 a proto ji do kroniky vkládám. 

 
Kamerový bod č. 1) - monitoruje převážnou část historického centra - náměstí T. G. Masaryka a ulici 

Cihlářovu s dohledem ke křižovatce s ulicí Svitavskou. Překrývá se s pohledem kamery č. 2. 

Monitorování veřejného prostranství s vysokou mírou kapesních krádeží, loupežných přepadení a 

další drobné kriminality. Dále jako ochrana majetku při dohledu nad nejhustější sítí maloobchodních 

prodejen, restaurací, barů a bankovních institucí. 

 

Kamerový bod č. 2) monitoruje ulice Cihlářovu po nám. T. G. Masaryka, Brněnskou s dohledem 

k autobusové zastávce u podnikového ředitelství Hedva, a.s., Svitavskou od křižovatky u hotelu 

Morava s maximálním dohledem k autobusové zastávce u nemocnice a Komenského ulici opět od 

křižovatky k OOP ČR.  

Opět monitorování veřejného prostranství s vysokou mírou kapesních krádeží, loupežných přepadení 

a další kriminality. Rozšiřuje monitorování majetku a dohled nad nejhustější sítí maloobchodních 

prodejen, restaurací, barů a bankovních institucí. Monitoruje prostranství před barem 

s reprodukovanou hudbou, kde dochází zejména ve dnech pracovního klidu k vysoké koncentraci 

osob navštěvujících bar a k častým výtržnostem spojených s pácháním trestné činnosti. 

  

 Kamerový bod č. 3) je umístěn na budově Městského úřadu Olomoucká č. 2, monitoruje ulice Čs. 

armády po vjezd do náměstí T. G. Masaryka, Lanškrounskou s dohledem po administrativní budovu 

firmy Toner, s.r.o., Olomouckou - prostor před Městským úřadem a část ulice, a horní část parkoviště 

u obchodního domu Kubík. Navazuje na pohled kamery č. 1. 

V denních hodinách je využíván v dopravní problematice pro monitorování jednoho z hlavních tahů ve 

městě, koordinaci činnosti a pro poskytování důkazů v dané problematice.  

 

Kamerový bod č. 4) je umístěn na budově Speciální školy na ulici 9 května. Monitoruje ulici 9. května 

s dohledem na ulici Sluneční, ulici Marxovu s dohledem na ulici Cihlářovu a část ulice Komenského ke 

služebně městské policie a k budově firmy VYKO. Navazuje na pohled kamery č. 2. 

Kamera byla nainstalována do dané lokality v souvislosti s pácháním přestupků a trestné činnosti na 

ulici 9. května a ulici Marxově spojenými s provozem diskoklubu Duku Duku. Tato provozovna je 

největší svého druhu, a to minimálně v působnosti Moravské Třebové jako ORP. Do uvedeného 

podniku se sjíždí z širokého okolí značné množství mládeže na pořádané diskotéky a koncerty všech 

žánrů. Před provozovnou se ve dnech pracovního klidu, v době pořádání akcí, shromažďuje velké 

množství účastníků. 
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 Kamerový bod č. 5) je umístěný na křižovatce ulic Jiráskova, Hřebečská, v prostoru sídliště 

s nejhustějším osídlením ve městě. Kamera monitoruje parkoviště na ulici Hřebečské a přilehlé dětské 

hřiště s průlezkami, lanovkou a dalším vybavením. Dále ulici Jiráskovu ve směru k centru města od 

křižovatky s ulicí Hřebečskou s dohledem po křižovatku s ulicí Boženy Němcové a dále po křižovatku 

s ulicí Svitavskou. Na ulici Jiráskově kamera v nočních hodinách monitoruje zejména zaparkovaná 

vozidla na vyhrazených parkovištích a záznam slouží jako důkazní materiál v případě páchání 

majetkové trestné činnosti. Navazuje na pohled kamery č. 6). 

 Kamera slouží zejména jako nástroj prevence v majetkové trestné činnosti. V minulosti  byl záznam 

úspěšně vytěžován i v souvislosti s dopravní nehodou.   

 

Kamerový bod č. 6) je umístěn na křižovatce u kotelny přilehlé ke garážím nad Udánkami. Monitoruje 

ulici Západní od Dětského domova s dohledem na ulici Hřebečskou, dále pak ulici Západní v prostoru 

před prodejnou Konečný, přes ulici Sportovní s dohledem na ulici Svitavskou a prostor před kotelnou a 

okolí garáží. Navazuje na pohled kamery č. 5). 

Kamera slouží zejména jako nástroj prevence v majetkové trestné činnosti a kontrolu zaparkovaných 

vozidel.  

 

Kamerový bod č. 7) je umístěn na budově zámku, monitoruje zámecké nádvoří. 

Kamerový bod byl zbudován z důvodu monitoringu památek a mobiliáře umístěných na zámeckém 

nádvoří. Před umístěním kamery docházelo v dané lokalitě ke značným škodám na historicky 

významných památkách a samotné budově zámku.  

 

Kamerový bod č. 8) je umístěný na rohu budovy kláštera na křižovatce ulic Svitavská, Dukelské, J. K. 

Tyla.  

Kamera slouží zejména pro monitorování problémové lokality místního městského parku, kde se 

schází mládež, romská komunita a bezdomovci. V parku v minulosti došlo k několika loupežným 

přepadením.  

 

 Kamerový bod č. 9) umožňuje nepřetržitý dohled nad veřejným prostranstvím před provozovnou 

Duku Duku a dohled nad dopravní situací křižovatky ulic 9. května a K. Čapka. 

 Kamera je stacionární, nastavená zejména pro monitorování veřejného prostranství před hudebním 

klubem Duku Duku, kde v minulosti docházelo k častému rušení nočního klidu, potyčkám mezi 

návštěvníky a znečišťování veřejného prostranství.  

 

 Kamerový bod č. 10) umožňuje nepřetržité monitorování Brány času a bezprostředního okolí.  

 Stacionární kamera, která slouží zejména jako preventivní nástroj při předcházení vzniku škod 

způsobených projevy vandalismu. Kamera pokrývá část prostranství přilehlého parkoviště.  

Kamerový bod č. 11) umožňuje posílení dohledu na náměstí TGM.  
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Posílení dohledu na nad prostranstvím náměstí, kde byl žádoucí kvalitnější monitoring části náměstí 

s pobočkami bankovních institucí a prostranství ve stromové aleji. Kamera bezprostředně navazuje na 

pohled kamery č. 3 a překrývá z velké části pohled do ulice ČSA. 

 

Kamerové body č. 2 a č. 11, byly v roce 2015 doplněny stacionárními 360° kamerami AXIS Q6000, 
které nepřetržitě zaznamenávají veškeré dění, odehrávající se v  jejich blízkosti, bez ohledu na to, 
kam je právě nasměrována PTZ kamera. 
 
Mapa kamerových bodů 
 

 
 

 
 
Úspěch v soutěži Perníková popelnice 
 
V květnu byly vyhlášeny výsledky 9. ročníku soutěže Perníková popelnice, za rok 
2015, kterou vyhlašuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve 
spolupráci s Pardubickým krajem. Soutěž má motivovat obce ke zvýšení sběru 
tříděného odpadu, ale také k naplňování cílů plánu odpadového hospodářství kraje.   
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V rámci soutěže Perníková popelnice své ceny udělovaly také kolektivní systémy 
ASKEKOL a ELEKTROWIN. První jmenovaný hodnotil obce v nejvyšší dosažené 
výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení, např. informační technologie, 
telekomunikační zařízení, hračky, lékařské a měřicí přístroje a spotřebitelské zařízení 
včetně televizorů a počítačových monitorů. Ocenění získávají vítězné obce ve třech 
kategoriích dle počtu obyvatel, ASEKOL pak ještě uděluje speciální odměnu za 
vůbec nejvyšší výtěžnost v rámci Pardubického kraje.  Loňské vítězství v soutěži 
Cena kolektivního systému ASEKOL v kategorii do 2.000 obyvatel obhájily 
Moravany, v kategorii do 5.000 obyvatel nově kraluje Proseč a v kategorii nad 5.000 
obyvatel Moravská Třebová. Speciální odměnu společnosti ASEKOL za nejvyšší 
výtěžnost zpětného odběru elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele (mimo 
televizory a monitory) pak získala obec Moravany.  

 
 
Městský úřad v květnu 
 
Dobrá práce úředníků je někdy vidět (byť se často zdá, že k povšimnutí jsou hlavně 
chyby). Například i „na síti“. Obměnit webové stránky města dalo práci. A proto 
jsem se rozhodla citovat květnové sdělení z webu města, části Dotazy a odpovědi:  
„Vážení, již před nějakou dobou - pár měsíců - jsem si všimnul změny tváře města na 
webu města. Hodnotím změnu velmi pozitivně a rozhodně přispěla k vytvoření 
dobrému dojmu  jak pro obyvatele tak i pro potenciálního návštěvníka města. 
Skutečně velmi povedený web. Pokud s obsahem bude pracovat šikovný správce 
webu, půjde o dobrý marketingový nástroj…“ 
 
   
Pasportizace zeleně   
 
se stala  významným úkolem roku 2016. Cílem je zmapovat stav i počet dřevin na  
území města. V minulém roce byl vyhotoven přesný seznam druhů dřevin, v roce 
2016 byla naplánována inventarizace, tj. komplexní zhodnocení, dendrologické 
posouzení. Inventarizaci realizovala odborná firma, vybraná v květnu na základě 
výběrového řízení.  Na území města bylo již před posouzením evidováno celkem tři 
tisíce tři sta stromů. Odborníci zmapovali  stav stromů především na Svitavské ulici a 
na Křížovém vrchu, zajímali se o fyzické stáří stromů, věk dřeviny, taxon, výšku 
i průměr koruny. Bylo rozhodnuto, že je také třeba vyhodnotit, kde je potřebný rychlý 
zásah. Například na Křížovém vrchu se v roce 2016 nekácelo, byla pouze provedena 
údržba, aby stromy nepoškodily památky na Kalvárii. Město už v minulosti mělo 
podrobný přehled o šesti stovkách stromů díky samostatným projektům. Všechny 
ostatní dřeviny byly zatím vedené pouze administrativní papírovou formou 
prostřednictvím technických služeb.  Výsledky budou vedeny v elektronické podobě, 
se zaměřením GPS, časem budou informace dostupné i na webu města. 

  

Ze zasedání rady města 

V měsíci květnu 2016 se radní sešli dvakrát, 09.05.2016 a 23.05.2016. Rada se 
zabývala schválením zahraničních pracovních cest do partnerských měst – schválila 
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zahraniční pracovní cestu JUDr. Miloše Izáka, Ing. Pavla Brettschneidera, MgA. et. 
Mgr. Františka Žáčka, RNDr. Josefa Ošťádala, Bc. Pavlíny Horáčkové do 
partnerského města Staufenberg ve dnech od 24.05. - 27.05.2016 a rovněž 
zahraniční služební cestu Ing. Stanislava Zemánka, Ing. Pavla Šafaříka a Ing. 
Miroslava Netolického do partnerského města Vlaardingen v Nizozemí ve dnech 18. - 
21.05.2016.     
  

Radní vydali souhlas ke zřízení přístřešku a předzahrádky u domu na ul. Cihlářově č. 
o. 6 v Moravské Třebové. Zmiňuji proto, že posezení před kavárnou bylo posléze 
velmi příjemné, zařízení však bylo i kritizováno. Ačkoliv bylo (z mého laického 
pohledu) zvoleno zastřešení „minimalistické“, jen kovový rám a průhledná střecha, 
ozývaly se hlasy, že takto moderně pojatá konstrukce na ulici Cihlářovu nepatří. Zdá 
se však, že většina lidí souhlas akceptovala a oživení na pěší zóně jsme přivítali.  
 
Rada projednala návrh na obnovení rubriky "Občanská kronika" v MTZ se závěrem, 
že tato rubrika nebude v současné době v Moravskotřebovském zpravodaji zřízena.     
 
Rada zmocnila starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové 
za rok 1974 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu.   Podařilo se tedy vytrvat a 
kronikář Fr. Matoušek v souladu s uzavřenou dohodou také v roce 2016 doplňoval 
staré chybějící zápisy. 
 
Nechybělo obvyklé projednání záležitostí majetku města (zejména nájmů) a 
výběrových řízení vyhlášených městem  
  

 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V měsíci květnu 2016 se zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem 
k jednání nesešlo. 

 
 
Kultura 
 
Moravskotřebovské arkády 

 
byly tradičně nepřehlédnutelnou kulturní událostí měsíce května. Uskutečnily se ve 
dnech 28. a 29.05.2016. Základním programem byla hudba, ale nechyběl ani 
doprovodný program – sraz historických vozidel a velocipedů na náměstí, vernisáž 
výtvarného umění a program pro děti.   
 
TOP hudební nabídkou byly večerní sobotní koncerty – Dalibor Janda, Martin Harich 
– mladý slovenský zpěvák a populární slovenská rocková skupina DESMOD. 
V neděli pak festivalová přehlídka sborů v kostele Českobratrské církve evangelické 
odpoledne i večer na nádvoří zámku (více k programu v přílohové části kroniky –  
knize a v Moravskotřebovském zpravodaji V/2016).   
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Tradiční fotofestival v novém 
 
V roce 2016 se uskutečnil již 17. ročník Fotofestivalu v Moravské Třebové. 
Předcházely mu změny organizační (už jej nebude větším dílem připravovat tým 
studentů z Moravské Třebové) a také s tím související spory, ale výsledek opět 
potěšil diváky.    

Noví pořadatelé (významný podíl na pořádání festivalu má příspěvková organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová)  chtěli  podle svých slov, která jsme četli 
v Deníku Svitavska, „zvyšovat i povědomí o umělecké fotografii mezi občany města a 
také jeho návštěvníky. …Zvláště prostory úřadů či restaurací jsou jakousi „veřejnou 
galerií", kde je nabízeno umění i těm lidem, kteří by jinak cestu do galerie vůbec 
nenašli nebo nehledali.  

Fotofestival začal o víkendu 21. – 22. května. Do města přijel i slavný zpěvák Dan 
Bárta, jenž je sám aktivním fotografickým amatérským nadšencem. 

Startovní výstava potěšila především obdivovatele sportovních fotografií a ty, kteří 
milují vůni benzínu a řev motorů. Fotograf Jiří Křenek představil sadu snímků 
posbíraných z působení na okruzích Formule 1. O jejich vzniku vyprávěl  
v prostorách kinosálu muzea, kde se během zahájení uskutečnila i projekce 
jeho kousků. Fotofestival ani v roce 2016 neminul zámek, nechyběl ani tradičně 
v zámeckém areálu uspořádaný Salon na šňůrách. 

O tom, že si Moravská Třebová festivalu váží a že je také vhodně medializován, 
svědčí i článek Ivety Nádvorníkové ve Svitavském deníku. Zaujalo mne a potěšilo, že 
ředitel kulturních služeb neopomenul zásluh zakladatele festivalu Rudolfa Zukala. 

 

Ředitel Kulturních služeb města MT, Fr. Žáček, na fotce autorky článku Svitavského deníku 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90477&idc=4356041&ids=4039&idp=86971&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=zacek1e
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Ze Svitavského deníku proto doslovně uvádím: 

  

Fotofestival ponese jméno fotografa Rudolfa Zukala 

 

Sedmnáct let se v Moravské Třebové scházejí každý rok na jaře fotografové. 

Tradici Fotofestivalu založil zdejší fotograf Rudolf Zukal. Letos poprvé se akce koná 
v režii městských kulturních služeb. Jejich ředitel FRANTIŠEK ŽÁČEK přibližuje, jak 
se Fotofestival proměnil. Letos vystavuje své snímky v Moravské Třebové mimo jiné 
zpěvák Dan Bárta, fotograf Formule 1 Jiří Křenek nebo otec a syn Pelánkovi. 
 
17. ročník Fotofestivalu v Moravské Třebové je úplně jiný než ty předešlé. 
Navazujete na práci třebovského fotografa Rudolfa Zukala? 
Fotofestival je vlastně dost podobný tomu, co býval, když ještě žil nestor 
moravskotřebovské fotografie Rudolf Zukal. Z části se podobá tomu, co z něj 
vybudovali jeho nástupci, různorodé skupiny dobrovolníků tvořené z části jsoucími či 
budoucími profesionály z oboru fotografie, uměleckého marketingu, grafického 
designu atd. I letos dojde k tomu, oproti předchozím ročníkům zhruba o měsíc dříve, 
že v jednom okamžiku bude možné na několika místech v Moravské Třebové 
zhlédnout fotovýstavy různých autorů. Umění je subjektivní. Věřím, že se na letošní 
Fotofestival dostali přesně ti autoři, kteří tu měli být. Jak ti z řad "taháků", tak i z těch 
méně známých. Změny proběhly a probíhají. V roce 2016 se zcela jistě jedná 
o přechodový ročník Fotofestivalu. Děkuji skupince nadšenců, kteří udrželi celou akci 
v chodu. 
 
Fotofestival má několik výstav a každá samostatnou vernisáž. Podle čeho jste 
vybírali vystavující fotografy? 
Loni proběhl nultý ročník fotosoutěže Youngfoto, letos jsme tedy uspořádali první 
"opravdový" ročník. Téma je Příroda v okolí mého města - blízká divočina. Toto téma 
se tak nějak samo stalo klíčovým při výběru hlavních vystavujících. Je jím dvojice 
fotografů - otec a syn Martin a Ondřej Pelánkovi. Ondřej Pelánek vloni ve svých 
14 letech získal titul Young Wildlife Photographer of the Year 2015 v nejprestižnější 
světové soutěži fotografů přírody vyhlašované Přírodovědným muzeem v Londýně. 
Když Pelánkovi kývli na účast, "objevila" se nabídka koncertu Dana Bárty a možnost 
připojení výstavy fotografií vážek, které jsou paralelním oborem tohoto hudebníka, 
básníka. Tedy fotografie vážek od Dana Bárty jsou více obrazy než dokumenty. 
Třetici, respektive čtveřici letošních "headlinerů" uzavírá Jiří Křenek - fotograf 
motoristického sportu, především Formule 1, na jejíž focení má jako jeden z mála 
Čechů akreditaci. To by se mohlo zdát být jakousi chtěnou "neutralizací" příliš 
jednostranného výběru autorů zaměřených na přírodu, respektive na divočinu. Jiří 
Křenek je žákem Jindřicha Štreita. Výstava nebude rozhodně jen o rychlých vozech, 
ale i o fotografiích z naprosto odlišných "vod". Jednou z letošních změn Fotofestivalu 
je jeho několikanásobný začátek. I kvůli průběžnému oživování zájmu veřejnosti 
o Fotofestival Moravská Třebová se koná výstava Jiřího Křenka s odstupem času 
jako "restart", a to 21. června na zámku v Moravské Třebové. Jiří Křenek ale bude 
přednášet o své tvorbě tuto sobotu v kinosále muzea. Navíc tu bude Jiří Křenek už 
od pátku a dohodli jsme se na focení v blízkém okolí Moravské Třebové s tím, že 
vzniklé fotografie budou také součástí "zámecké" výstavy. 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90055&idc=4398674&ids=5618&idp=86419&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90710&idc=4398674&ids=14647&idp=87175&url=http%3A%2F%2Fwww.patentcentrum.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90997&idc=4398674&ids=2047&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90614&idc=4398674&ids=2008&idp=87104&url=http%3A%2F%2Fwww.ticketpro.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90742&idc=4398674&ids=402&idp=87227&url=http%3A%2F%2Fwww.sportovniobchod.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90615&idc=4398674&ids=357&idp=87106&url=http%3A%2F%2Fwww.vodaprofirmy.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=4398674&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90549&idc=4398674&ids=3243&idp=87048&url=http%3A%2F%2Fwww.klicovecentrum.cz
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Jedna z výstav patří muzikantovi Danovi Bártovi. Bylo těžké ho do Třebové 
nalákat? 
Dan Bárta reagoval na nabídku připojit ke koncertu i výstavu a následně i přednášku 
o tom, jak vlastně probíhá celý proces focení vážek - konkrétně ve Francouzské 
Guyaně. Je to trošku úlitba starým "zlatým" časům, kdy moravskotřebovské muzeum 
bylo také středobodem hřebečské přírodovědné komunity. Čas trhnul oponou, 
Holzmaisterovy skleněné diapozitivy a jejich promítání starobylou promítačkou 
v přednáškové místnosti muzea vystřídalo digitalizované kino, z jehož silného 
projektoru budou promítnuty jak fotky během přednášky Dana Bárty, tak i Záběry 
z divočiny Martina a Ondřeje Pelánkových a nejen fotografie Formule 1 Jiřího 
Křenka. 
 
Kterou z výstav by si návštěvníci neměli nechat ujít? 
Kdo bude v Moravské Třebové, nechť navštíví všechny výstavy Fotofestivalu a udělá 
si sám obrázek o tom, co je jeho nej… Jako meziprodukt letošního zahajovacího 
víkendu Fotofestivalu snad v rámci workshopů vzniknou fotografie zátiší 
naaranžovaných z muzejních sbírek, které na podzim vystavíme v rámci oslav 
110. výročí postavení muzea v Moravské Třebové. 
 
Tradičně dostali prostor na festivalu i mladí fotografové. 
V pátek se uskuteční v muzeu slavnostní zahájení výstavy oceněných fotografií 
prvního ročníku Youngfoto Moravská Třebová spojené s předáním cen. Soutěž 
obeslalo devět desítek mladých fotografů, celkově do soutěže doputovalo přes 
120 snímků. Zadarmo může každý v muzeu zhlédnout po dobu trvaní Fotofestivalu 
vítězné snímky fotosoutěže. Pro tuto příležitosti jsme vytvořili závěsný systém. 
 
Jak vidíte budoucnost Fotofestivalu? 
Vizí je mnoho. Prvotní vize se týká změny názvu přehlídky, je to formální krok, ale 
velmi důležitý. Vzhledem k tomu, že existence Fotofestivalu byla vázána na osobu 
Rudolfa Zukala je plánované přejmenování celé přehlídky na Fotofestival Rudolfa 
Zukala Moravská Třebová. Jeho jméno má stále zvuk, mnozí ze starších autorů 
automaticky spojují Fotofestival právě s ním a je výzvou v rámci 18. ročníku v roce 
2017, při pomyslné "plnoletosti" přehlídky dát jméno Rudolfa Zukala do "erbu" 
Fotofestivalu. Další vizí je propojení Dnů slovenské kultury s Fotofestivalem, posunutí 
začátku na duben, ještě více využít potenciál mladých fotografů. Chceme zpracovat 
web tak, že to bude komplexní, svébytný objekt propojující více uměleckých a 
sociálních rovin. Toho by se dalo dosáhnout spoluprácí s Fakultou informatiky 
Masarykovy Univerzity v Brně, konkrétně s Ateliérem grafického designu a 
multimédií. Na takový kýžený web by nahrávali tvůrci své fotografie, vlastní 
"fotosvěty" případně i texty, které chtějí sdělit "vesmíru". Z takového webu by jednou 
za rok "vypadl" soubor výstav, které by byly rozvěšeny na obvyklá místa ve městě a 
Fotofestival by byl vlastně společným dílem vázaným svébytně na Moravskou 
Třebovou. 
 
Jaký má Fotofestival cíl? 
Hlavní přání související s Fotofestivalem je jedno, a sice hodně návštěvníků 
procházející si výstavy až do konce srpna, kdy se "brány" Fotofestivalu definitivně 
uzavřou. 
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Zlatá kometa 2016 
 
byla v letošním roce relativně novou aktivitou.  Maják – Dům dětí a mládeže ve 
spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová pořádal II. ročník soutěže 
(mladých a velmi mladých) amatérských zpěvaček a zpěváků všech žánrů populární 
hudby dne 26.05.2016 v kinosále muzea.  
 
 
Divadelní představení Drobečky z perníku (Neil Simon, v hlavní roli Simona 
Stašová) potěšilo  v úterý 10.05.2016 ty šťastnější zájemce, kterým se podařilo na 
představení zakoupit vstupenky. 
 

 
Sport 
 
Dětřichovský memoriál  

Po jedenačtyřicáté se v roce 2016 uskutečnil tradiční Dětřichovský memoriál, kterým 
si sportovci připomínají výročí konce druhé světové války a památku obětí 
koncentračního tábora v Dětřichově. Trasa závodu jako obvykle měřila 8,1 kilometru 
a vedla na náměstí do Moravské Třebové. Běžci se opět sjeli ze širokého regionu 
(Česká Třebová, Choceň, Lanškroun, Třebíč, Kuřim, Tišnov, Zlín, Vamberk, Praha, 
Brno, Pardubice, na startu byl i Rakušan z Vídně). Počet účastníků byl posledních 
dekádu rekordní (94). Počasí akci přálo. 

 
 

 

 

Tři nejrychlejší ze 41. ročníku Dětřichovského memoriálu, foto (na náměstí, závodníci čelem k radnici): 
František Matoušek 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4386131&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90522&idc=4386131&ids=13332&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/detrichovsky-memorial-2016.html?mm=6937075
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Květen letem světem 
 
Počasí prvního květnového dne byla proměnlivé, dopoledne na prvního máje bylo 
pěkně a slunečno, odpoledne zataženo a místy mrholilo. Déšť potěšil zahrádkáře 03. 
a 04. května, pak se oteplilo. Místo „zmrzlých“ Pankráce, Serváce a Bonifáce přišli 
„zamračení“ spolu s ochlazením, ale bez mrazíků. Pršelo v závěru měsíce – 
v Moravské Třebové byl 24.05. krátký silný déšť (téhož dne přívalové deště a kroupy 
v ČR). Teplo a občasný prudký déšť, takové bylo počasí o víkendu 28. a 29. května. 

Provoz moravskotřebovského aquaparku byl zahájen bez velké medializace v 
sobotu 28.05.2016.  Kromě vyhřívaných bazénů byl k dispozici tobogán, skluzavka 
kamikadze a další vodní atrakce - síť, masážní lavice, chrliče, brouzdaliště...  A na 
webových stránkách provozovatele jsme si mohli přečíst, že „V areálu je široká nabídka 

občerstvení a pěkné čisté zázemí. Kvalitní trávníkové plochy. Pro děti pískoviště s průlezkami 

a pro sportovce je k dispozici plážový volejbal, stolní tenis, umělý povrch pro nohejbal, či 

tenis a ruské kuželky. Možnost zakoupení zvýhodněných plavenek. Provoz je samozřejmě 

pouze za příznivého počasí - aktuální stav je možné denně ověřit na www.tsmt.cz."   

Tradičně ZO KSČM Moravská Třebová pořádala 1. 5. 2016 v době od 13.00 do 17. 
00 hodin v Moravské Třebové, Sušicích, sportovní areál setkání občanů u příležitosti 
1. máje - Svátku práce.  Ve stejný den byla podobně zaměřená akce organizovaná 
ČSSD na zámku.  
 
ZO KSČM Moravská Třebová zorganizovala 8. 5. 2016 od 9.30 do 10.30 v parku u 
muzea u Památníku rudoarmějce pietní akt u příležitosti 71. výročí osvobození v 
době. 
 
V květnu jsme byli pozváni vloženou pozvánkou na Bleší trh.   
 
 

 
 
Tato akce je dlouhodobě mimořádně úspěšná. A proto vkládám také informaci 
vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství Bc. Viery Mazalová, 

http://www.tsmt.cz/
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která byla se svým týmem u zrodu akce, prakticky ji „děvčata z majetku“ vymyslela. 
Právě ona mi na dotaz sdělila, že poprvé se Bleší trh konal 07.05. 2011,  ještě v 
prostorách bývalé tržnice na ul. Komenského. 
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Červen 2016 
 
Události ve městě 
 
Další nález v radniční věži 

  

 

Dne 22. června 2016 k velkému překvapení všech byly nalezeny další dva tubusy 
s daty 1827 a 1882 ve věži radnice. Ukázalo se, že byly zřejmě uloženy za 
středovým sloupem makovice věže, tak, že je horolezci při prvních „záchranných“ 
činnostech nemohli vidět. Z vyjádření vedoucího lezeckého týmu pana Jiřího Kobylky 
cituji:  
„Dne 22.06.2016 jsme při obnovených pracích na věži objevili dva menší tubusy v 
makovici věže. Telefonicky, přímo z věže, jsem si u pana starosty ověřoval, že ty 
první dva jsou stále na úřadě, že jsme je nevraceli zpět. Nebyl si jistý stejně jako já, a 
proto jsem je zatím nechal v makovici. Na základě další domluvy jsme tubusy snesli 
05.07.2016 a nechali je v pracovně starosty. První dva tubusy jsme objevili při 
objednané obhlídce rozsahu škod po zásahu bleskem. Dva menší tubusy byly tehdy 
pravděpodobně skryty za dřevěným sloupem, který tvoří středovou osu. Vyfotili jsme 
otevřenou makovici, z které dva větší tubusy lehce vyčnívaly. To je patrno i na 
odeslaných fotografií o rozsahu škod. Makovici jsme poprvé dále neprozkoumávali, 
jen jsme vyndali tubusy, které bylo vidět.“ 
 

 
Soupis dokladů nalezených dne 22.6.2016 

 
Tubus s označením na pouzdře: „Franz IENTSCHKE, Spenschlerrmeister Ao: 1827“ 

 

 Jedna brožura s poškozeným obalem s názvem „Einleitung in verschedena 

angenehme und nutzliche Kenntnisse“ z r. 1799  

 Seznam osob Moravsko-třebovského duchovenstva, knížecích 

zaměstnanců, městských úředníků a obecního zastupitelstva, okresního 

hejtmanství, c. a k. okresního soudu a c. a k. finančního úřadu, c. a k. 

stavebního úřadu a kongregace školních sester, bez udání letopočtu  

 4 kovové mince z r. 1800 a 2 mince z r. 1795 

 12 kovových mincí: z let 1860, 1859, 1872, 1864, 1851, 1881, 1812, 1869, 

1848, 1854, 1900 a jedna neidentifikovatelná mince 

 Dvě bankovky „jeden zlaty“ z r. 1848, a 1858  

 Dvě bankovky „deset krejcarů“ z r. 1849 a 1860 a jedna bankovka z r. 1860  

 Jedna bankovka „ šest krejcarů“ z r. 1849 

 Dvě bankovky Francouzské republiky z r. 1793 

 Jedna francouzská bankovka /obchodní platidlo/  

 Jeden latinský seznam z r. 1827 

 Jeden seznam učitelů z kláštera z r. 1848  

 Jmenný seznam učitelů Piaristické koleje z r. 1827 

 Jedna francouzská bankovka z r. 1793   

 Dvě bankovky /města Vídně/ z r. 1800 „jeden zlatý“ a „deset zlatých“   
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Tubus s označením na víku: „Karl Wirth“ č. 3827 

 

 Zápis o uložení pamětních dokladů do makovičky věže z r. 1907   

 Brožura „Festschrift zur Feier des 100. jahrigen Bestanndes des K.K. 

Staatsgymnasium in Mahr.Trubau. z r. 1903   

 Brožura „Fung Reden des Goerg Ritter von Schonerer“ z r. 1892    

 Brožura „Georg Schonerer Die deutschnationale Bewegung“ z r. 1898 

Soupis zpracovala: Eva Štěpařová (referentka odboru rozvoje města městského 
úřadu, v září 2016) 
 
 

Luční lázně 

Na dříve nevyužité travnaté ploše hned vedle gymnázia (u muzejního parku, směrem 
k ul. Jiráskova) vznikly začátkem léta 2016 Luční lázně – volně přístupný 
odpočinkový areál pro relaxaci a hry.  Nově využívána začala být travnatá plocha 
výborné kvality, kterou přistiňují letité duby. Za správce areálu, Technické služby 
Moravská Třebová s.r.o., přivítala jednatelka Bc. Gabriela Horčíková návštěvníky 
slovy: „Budou-li návštěvníci dbát pokynů provozovatele, podaří se nám areál držet 
čistý, prostý psích exkrementů, odpadů a nedopalků. Ideální plocha pro piknik, 
opalování, četbu, hry. Branka bude zatím trvale otevřena a je jen na Vás, zda to tak 
zůstane i v nočních hodinách. Nebojte se vstoupit!“ 

Připojuji logo nového areálu tak, jak bylo i na pozvánce: 

 

 

 

K názvu jednatelka dodala, že když mohou existovat sluneční lázně, tak místo 
určené pro odpočinek na trávě může být označeno jako luční lázně. V prostoru 
záměrně nebyly umístěny herní prvky pro děti a laviček bylo instalováno jen několik. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90848&idc=4434358&ids=6457&idp=87328&url=http%3A%2F%2Ftinky.cz%2F
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Důvodem byla snaha zachovat převážně volný prostor, určený pro relaxaci a pro 
pikniky. V plánu jsou jen drobné hrací prvky či posilovací stroje pro seniory. Trávník 
může sloužit k lenošení, ale nabízí se i možnost pro míčové hry, pétanque a mnohé 
další aktivity. Největší ozdobou parku jsou bezesporu vzrostlé duby a lípy, které část 
celého areálu stíní. Oplocený areál se zákazem vstupu psům byl v roce 2016 otevřen 
bez jakéhokoliv omezení, s tím, že další opatření, například zavírání v nočních 
hodinách, bude záležet na chování návštěvníků.  

Úprava prostoru, který sloužil jako hřiště i místo, kde byl složen stavební materiál, 
nebyla drahá. Příprava plochy samotné byla realizována za třicet tisíc korun. 
Samotný mobiliář, ploty a drobné opravy stály šedesát tisíc. Například již umístěné 
lavičky nestály mnoho, neboť na ně bylo využito dřevo z před mnoha lety 
pokáceného smrku na místním hřbitově. Do konce letní sezóny v roce 2016 si areál 
získal svoje příznivce, ale i odpůrce – lépe řečeno kritiky. Víc však bylo slyšet ty, kteří 
chválili nově vzniklé upravené místo v blízkosti centra města. 

  
Speciální škola slavila výročí 
 
Existence dříve „zvláštní“, dnes „speciální“ školy, příspěvkové organizace 
Pardubického kraje, trvá neuvěřitelných 55 let. Ve městě potkáváme děti z této školy 
(a mateřské školy), nepozastavujeme se nad tím, že některé vypadají trochu jinak, 
některé jsou na vozíku. Ve škole se učí a v internátu školy také bydlí.  Škole se 
dodnes říká hovorově „slabozraká“. My starší si pamatujeme, že děti chodily do školy 
na náměstí, skoro všichni víme, že druhá budova školy stála na ul. Nové – ano, ta 
novější, s prosklenou fasádou, o jejíž demolici rozhodlo zastupitelstvo v červnu 2017. 
 
Na den otevřených dveří škola zvala také přiloženou pozvánkou a plakátem v příloze 
kroniky – knihy. 
 

 
 
Poděkování za péči v domově důchodců 
 
V červnové e-mailové poště jsem měla možnost přečíst si poděkování ze dne 8. 
června 2016, které bylo určeno řediteli Sociálních služeb města Moravská Třebová. 
Dopis mne dojal a potěšil, proto si dovoluji text vložit také na stránky kroniky – bez 
uvedení jmen hlavních aktérů. 
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Vážený pane řediteli, 
dovoluji si napsat Vám ve věci mé maminky p. Marie …... Když jsme ji nechali 
přeložit, na doporučení lékařů z LDN (poznámka kronikářky: tzv. léčebna dlouhodobě 
nemocných, správně nemocnice následné péče) v Moravské Třebové k Vám, měli 
jsme vzájemné starosti a pochyby, jak se bude adaptovat na nové prostředí, jak o ni 
bude postaráno, jestli se jí tam bude líbit apod. S velkou radostí musíme konstatovat, 
že všechny tyto starosti byly liché. 
Babičce se nejen u Vás velice líbí, je spokojená a šťastná, ale je nutno také 
zdůraznit, že je o ni ve všech ohledech stoprocentně postaráno. Služby, které svým 
klientům poskytujete jsou na vysoké úrovni, velmi kvalitní, vyvážené a hlavně 
poskytované trvale. Je to samozřejmě především zásluhou nejen Vaší, ale celého 
kolektivu pracovníků, které vedete. Počínaje administrativou, přes technický a 
hospodářský úsek a hlavně vynikající zdravotní personál, který je s našimi blízkými v 
každodenním styku. Jsou to opravdoví profesionálové obdaření navíc velkou 
trpělivostí, ochotou a lidé, kteří svoje povolání berou jako poslání. A tohle všechno se 
velice kladně podepisuje i na zdraví, psychice a náladách nejen starých lidí. Babičce 
je téměř 90 let a my můžeme s radostí konstatovat, že se u Vás velmi zotavila, je 
relativně v pořádku a zdravotní problémy, které ve svém věku má jsou dobře 
tolerovány především vynikající péčí a starostlivostí. Jenom malý příklad. Několikráte 
se stalo, že jsme ji chtěli vzít domů na volné dny. Museli jsme však akceptovat, že 
babička nepojede, protože má právě spoustu aktivit, o které nemůže přijít a protože 
se jí tam prostě líbí. A tohle i nás naplňuje pocitem, že jsme pro ni udělali dobře. 
Pane řediteli, proto se s úctou a poděkováním obracíme na Vás a prosíme abyste je 
tlumočil i svým pracovníkům a především zdravotnímu personálu odd. A2. Vám 
osobně přejeme pevné zdraví a pevnou vůli v odhodlání vydržet a hodně úspěchů v 
této složité ekonomicky náročné době.  
 

S pozdravem za rodinu …………….  Ing. Josef ……………., syn. 

Návštěva poslance v Moravské Třebové 

Jan Hamáček, poslanec ČSSD, od listopadu 2013 předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, navštívil ve středu 8. června město Moravská Třebová. Kromě 
schůzky s vedením radnice besedoval také se studenty Vojenské střední školy 
Ministerstva obrany. Hlavním bodem diskuse s nejužší reprezentací města byla 
situace s rychlostní komunikací R35, kde dochází ke zpoždění se stavebními 
pracemi, se zpracováním studií EIA, i s výkupy pozemků. Starosta Moravské 
Třebové  Miloš Izák kritizoval systémy sociálních dávek s dodatkem, že dle jeho 
názoru existuje v ČR zejména dlouhodobá nezaměstnanost představující většinu 
pobíračů dávek, již si sociální podporu ničím nezasluhují. Předseda sněmovny při 
svých cestách po regionech sbírá dle svých vlastních slov pro svoji politickou práci 
podněty na základních úrovních státní správy a samosprávy. Členem parlamentní 
delegace byl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický  

Morava nebo Čechy… z diskuze na webu města 

Jak je to vlastně s Moravskou Třebovou v Pardubickém kraji? Vysvětlení neškodí i 
v roce 2016. Proto vkládám dotaz a odpověď tak, jak jsme si je mohli přečíst na 
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webu města, v rubrice dotazy a odpovědi, dne 27.06.2016:  
 
Dobrý den, nemám ani tak dotaz, jako spíše připomínku k neznalosti či, vzhledem ke 
jménu města, ignoraci autora textů na webu města. Nechápu totiž, jak někdo může 
napsat, že zámek Moravská Třebová je jeden z nejvýznamnějších renesančních 
zámků v Čechách. Můžete toto na hlavní stránce opravit a dotyčného poučit? Děkuji. 
  
Vážený pane, 
děkujeme za Váš zájem o naše město. Měl jste zřejmě na mysli skutečnost, že 
Moravská Třebová ležela a leží na historickém území Moravy. To je nesporně 
pravda. Správní uspořádání státu se však mnohdy historickými poměry neřídí, 
Moravská Třebová se tak od roku 1960 stala součástí Východočeského kraje, od 
roku 2001 patří do Pardubického kraje. Řada lidí vnímá naše město v kontextu 
současném. 
Nesporně je také pravdou skutečnost, což jistě uznáte, že historická hodnota 
moravskotřebovského zámku a renesančních památek ve městě přesahuje hranice 
regionu a má celorepublikový význam. Proto se na stránkách zámku Moravská 
Třebová mluví o renesanční perle České republiky a tento slogan je použit na 
webových stránkách města v zjednodušující podobě mající na zřeteli určité 
marketingové požadavky. Není toto nic, co by mělo znamenat popření historie města. 
Jedná se zde například o potřebu odlišit se od podobného sloganu užívaného jinou 
renesanční památkou na Moravě.  
V době tvorby této stránky se taktéž ještě hojně nepoužíval výraz Česko, který by 
tam, pokud bychom ho samozřejmě akceptovali, byl v dané formulaci přesnější. 
Vidíte sám, že celá záležitost je poněkud složitější. 
Ale tyto spory o formulaci nic nemění na faktu, na němž bychom se jistě shodli, že 
Moravská Třebová je krásné město a stojí za to je navštívit. 
S pozdravem  
Mgr. Robert Jordán, ředitel městského muzea 
 
 

Městský úřad v červnu 

Ve středu 22.06.2016 proběhl dozorový audit ISMS (Systém managementu 
bezpečnosti informací). Podle předběžného závěru auditor neshledal žádné závažné 
nedostatky v systému městského úřadu, naopak vyzvedl jeho vysokou úroveň v 
rámci úřadu včetně jeho průběžného kvalitativního zlepšování. Zaznělo proto 
poděkování tajemníka všem, kteří se na přípravě auditu podíleli, členům 
Informačního fóra a hlavně všem kolegům na úřadě, kteří se zásadami ISMS při své 
práci řídí. 

 
Ze zasedání rady města 
 

Nad rámec schváleného plánu jednání se radní sešli 02.06., přičemž jediným bodem 
programu bylo schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR   ze dne 13.03.2012,  na akci Moravská Třebová – 
projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV. 
Poznamenávám jako zajímavost, stavební akce byla ukončena, administrativní 
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dozvuky byly předmětem řešení ještě dlouho poté. Dále se konaly schůze rady 
06.06. a 20.06.2017, rada projednala obvyklé otázky majetku města, výběrových 
řízení a podobně. Na jednání 06.06. byl po delší době schválen nový Ceník úhrady 
za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a za pořízení 
parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové. 

 

Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelé se sešli v červnu hned dvakrát. V mimořádném termínu, ve čtvrtek 
02.03.2017, projednali nezbytná smluvní ujednání pro administrativní dokončení 
projektu odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace čistírny odpadových 
vod (OUSB).  

V souladu se schváleným plánem se zastupitelé sešli 20. června. Byl schválen 
závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2015. Byla schválena obecně 
závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 
Zastupitelstvo rozhodovalo několikrát o skutečnostech, které jsou pro další vývoj 
města velmi důležité. Mimo jiné schválilo demolici bývalého školského zařízení v 
Nové ulici. V budově svého času sídlila speciální škola, nově by lokalita měla být 
zainvestována pro výstavbu rodinných domů. Uvažováno bylo o možnosti vystavět až 
pět rodinných domů, tím rozšířit nabídku lokalit pro rodinné individuální bydlení.   Pro 
demolici objektu, o nějž se svého času zajímal investor kvůli výstavbě centra pro 
léčbu Alzheimerovy choroby, bylo 18 zastupitelů. Od projektu alzheimerovského 
centra jeho investoři před časem ustoupili, vedení radnice proto opět řešilo akutní 
otázku, co s dalším z nevyužitých objektů na území města.  Dále pak potvrdilo své 
usnesení, kterým byla v březnu roku 2016 schválena demolice objektu bývalého 
dětského oddělení nemocnice na ul. Svitavské. Bylo rozhodnuto o výběru varianty 
pro rekonstrukci školního bazénu ve škole na ul. Palackého – a to bez výrazného 
rozšíření bazénu (o délce cca 17 m). „Zelenou“ dostalo soudní jednání ve věci určení 
vlastnictví nemovitostí v objektu Sociálních služeb na ul. Svitavské tím, že 
zastupitelstvo neschválilo předložené návrhy Kongregace Sester Neposkvrněného 
Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka s Assisi o narovnání a doporučilo ukončit 
jednání o narovnání.  

  

  

Kultura 
 

Muzejní noc v Moravské Třebové 

Neobvyklou noc prožili červnový pátek 03.06.2016 návštěvníci moravskotřebovského 
muzea. Až do půlnoci se mohli procházet stálou expozicí a k tomu na ně čekal 
speciální doprovodný program týkající se starověkého Egypta. I v našem města jsme 
se připojili  k festivalu muzejních nocí. Lidé se tak mohli podívat například na unikátní 
historické fotografie ze sbírky mecenáše L. V. Holzmaistera, které nejsou běžně 
přístupné, i v přítmí navštívit moravskotřebovskou mumii Hereret, princeznu, která 
byla hlavním lákadlem. Potemnělá místnost totiž návštěvníkům nabídla trochu jinou 



Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

59 

 

atmosféru, než na jakou jsou při návštěvě muzea zvyklí. Vážili jsme si návštěvy 
badatele Pavla Onderky z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur 
v Praze, jeho přednáška zaujala. Několika desítkám přítomných představil publikaci 
In the Shadow of a Pyramid. V přednášce pak návštěvníkům promluvil o tom, jak se 
mumie Hereret dostala do Moravské Třebové a přeložil část hieroglyfů ze sarkofágu. 
(s použitím textu z Deníku Svitavska) 

 

Muzejní noc, přednáška (foto Deník Svitavska) 

 

Hřebečský slunovrat 

Už tradiční akce pořádaná města Svitavy, Moravská Třebová a obcí Koclířov potěšila 
příznivce hudby, kteří neváhali vystoupat (vyjet nebo nechat se vyvézt kyvadlovou 
dopravou) na kopec nad městem, Hřebeč.  O programu informoval připojený plakát. 
Zaujalo mne však, že příprava podobného koncertu asi nikdy není tak snadná, jak by 
se mohlo zdát. Ano, plakát vložený do červnového Moravskotřebovského zpravodaje 
vypadal trochu jinak.   

Pro ilustraci cituji informaci, která byla dostupná na facebooku města: 

INFORMACE K HŘEBEČSKÉMU SLUNOVRATU - ZMĚNA PROGRAMU!!! 
Skupina SKYLINE odřekla svůj koncert z důvodu křížení vystoupení na jiné akci. Ze 
strany SKYLINE bylo navrženo, aby si vyměnila čas vystoupení se skupinou 
KADERUS BLUES. KADERUS BLUES toto odmítla akceptovat - navíc i 
dramaturgicky by to bylo více než nelogické, nechat zaznít "noční" elektronickou 
taneční hudbu v 16:00 hod. 
Skupina KOPJAM ze zdravotních důvodů zrušila svoje vystoupení. 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=dsc-2676rt
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Nahradila ji skupina DRUŽINA PRINCE MRAKOMORA. 
Kvůli náročné pódiové přípravě skupiny MONKEY BUSINESS došlo navíc k úpravě 
programu na malé scéně, kdy navíc vystoupí skupina FLY FISH. 

 

 
 
Holzmaister fest 110+ 

Akce, která připomněla 110. Výročí založení moravskotřebovského muzea, se konala 
v soboru 4. června v parku za muzeem. Pořadateli byly Kulturní služby města 
Moravská Třebová spolu s Technickými službami Moravská Třebová, s.r.o. Mohli 
jsme vidět pohádku a potěšila hudba známých (místních) i méně známých skupin a 
interpretů: Proč ne band, Do větru, Světlo světa, Tony Joch, Mahdal trio a pozdě 
večer ZYLWAR unplugged. 

Listování 

Vzácnou návštěvou v Moravské Třebové v rámci scénického čtení, pořadu Listování, 
byl Rober Fulghum. Po divadelním představení podle knihy Drž mě pevně, miluj mě 
zlehka (účinkující Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš Hejlík v alt. Jiří Ressler) autor 
promluvil s diváky.  

Koncert Pavlíny Filipovské se uskutečnil ve dvoraně muzea v neděli 26. června.  

https://www.facebook.com/MestoMoravskaTrebova/photos/a.350194991734849.88190.348104551943893/1052832031471138/?type=3
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Zpívání na radnici 

Obřadní síň radnice je krásný prostor, který vedle svého základního určení – konání 
občanských obřadů a slavnostních setkání – láká i k jiným kulturním aktivitám. 
Pamětníci vzpomínají na koncerty vážné hudby, které organizoval pan Mánek. A 
v červnu 2016 jsme se na radnici sešli, abychom si zazpívali mantry. Zájemci byli 
pozváni na Zpívání, které se konalo v obřadní síni na radnici v Moravské Třebové 20. 
června v 18 hodin.  Vystoupila skupina Mantrovníci – David Breiter a Petr Pačovský. 
Zazpívali jsme si mantry a bhadžany, součástí akce bylo i dechové cvičení. Vstupné 
dobrovolné a k občerstvení čaj zdarma. Doporučen byl včasný příchod, radnice byla 
po příchodu zájemců až do ukončení koncertu přibližně ve 21 hodin zamčena. Židlí 
bylo jen pár a tak mnozí přišli s karimatkou. Předem byli všichni upozorněni, že se 
zpívá ze zapůjčených textů, dobrý zrak nebo brýle se tedy budou hodit. Pořadatelem 
vydařené akce byl pan Václav Žáček. 

Noc kostelů se v roce 2016 uskutečnila také v Moravské Třebové, a to 10. června. 

 
Sport 

Mistrovství ČR ve střeleckém víceboji mládeže SBTS ČR ze vzduchových 
zbraní  

Ve dnech 4. a 5. června 2016 se uskutečnil v areálu rekreačního zařízení Srnčí u 
Moravské Třebové již 18. ročník Mistrovství ČR ve střeleckém víceboji mládeže 
SBTS ČR ze vzduchových zbraní. Svaz branně technických sportů (dále jen SBTS) 
pověřil organizací této soutěže ZO SBTS v Moravské Třebové. Soutěž proběhla pod 
záštitou starosty města Moravská Třebová. V sobotu 4. června soutěžilo ve 
vzduchové pušce 27 tříčlenných družstev a v neděli 5. června soutěžilo ve 
vzduchové pistoli 25 tříčlenných družstev. Soutěžící byli hodnoceni i jako jednotlivci a 
byl ohodnocen i absolutní nástřel v disciplíně vzduchová puška a vzduchová pistole. 
Mladí střelci soutěžili ve čtyřech kategoriích - mladší žáci do 12 let, od 13 do 16 let, 
17 až 21 let a 22 až 26 let. 

Orientační cyklistika  

V červnu se také uskutečnil jeden z tradičních podniků seriálu Cykloman Abner Cup 
je BACH – orientační dobrodružství dvojic na horských kolech. Sportovci si při něm 
mohli vybírat trasu podle svých představ a možností, důležité bylo   objet ve 
čtyřhodinovém časovém limitu co nejvíce bodově různě hodnocených kontrolních 
míst. Na start se postavilo v příjemném počasí dvaačtyřicet dvojic,  logicky nejvíce 
bylo těch domácích z Moravské Třebové nebo Kunčiny, protože znalost okolí hrála 
podstatnou roli.  

BACH 2016 – konečné pořadí 

1. Michal Rotter – Josef Doležel 18 kontrol/1270,8 bodů 
2. Luděk Schneider – Bedřiška Schneiderová 15/1267,0 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91175&idc=4422346&ids=14569&idp=87565&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
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3. Petr Štěpař – Karel Antl 15/1256,4 
4. Jiří Kadidlo – Tomáš Sedláček 15/1116,6 
5. Leoš Honzírek – Kateřina Frišová 15/1068,5 
6. Petr Štěpánek – Miloš Mička 14/1033,7 
7. Martin Schön – Jiří Kvapil 15/975,0 
8. David Vykydal – Lubomír Krejčí 14/973,5 
9. Michal Mačát – Martina Kovaříková 13/908,4 
10. Tomáš Daul – Filip Smékal 12/868,3 

Čtvrtý ročník seriálu náborových cyklistických závodů pro děti "Hledá se vítěz!" 
odstartoval 9. 6. 2016 v rámci závodu Cyklománek na Knížecí louce v Moravské 
Třebové. Závodu se zúčastnili žáci základních škol a nižších gymnázií v regionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska. Hromadný závod jednotlivců podle kategorií 
absolvovalo několik desítek závodníků.  
 
Bezmotorové létání je krásné. I to soutěžní. Od neděle 22. 5. do pátku 3. 6. se o 
tom přesvědčovali plachtaři na MČR v Moravské Třebové.  
 
Cesta na severozápad, cyklistická akce pořádaná Junákem, nechyběla ani 
v letošním roce.  Zájemci, hlavně rodiče a děti a mládež, startovali u hasičské 
zbrojnice v Udánkách v neděli 5. června. Více informací v příloze kroniky – knihy 
(plakát). 
 
 

Červen letem světem 
  
Počasí v prvním červnovém týdnu bylo poměrně teplé, občas zapršelo. Skutečné 
léto nastalo od 07.06. Ochladilo se od čtvrtka 09.06., polojasno bylo v neděli 12.06. a 
konečně pršelo v pondělí 13.06. Prudký déšť a bouřka 19.06., o den později 
dopolední vytrvalý déšť a výrazné ochlazení. Teplo, nikoliv horko, a polojasná 
obloha, to byl závěr června 2016.  

Od soboty 28. května byla nastartována sezóna koupání v oblíbeném aquaparku. 
Kromě vyhřívaných (správně temperovaných – tj. jen trošku vyhřívaných) 
bazénů nabídl areál   tobogán, skluzavku kamikadze a další vodní atrakce - síť, 
masážní lavice, chrliče, brouzdaliště... podle slov jednatelky technických služeb "V 
areálu je široká nabídka občerstvení a pěkné čisté zázemí. Kvalitní trávníkové 
plochy. Pro děti pískoviště s průlezkami a pro sportovce je k dispozici plážový 
volejbal, stolní tenis, umělý povrch pro nohejbal, či tenis a ruské kuželky. Možnost 
zakoupení zvýhodněných plavenek. Provoz je samozřejmě pouze za příznivého 
počasí - aktuální stav je možné denně ověřit na www.tsmt.cz." 

Tradiční, už páté, obejmutí města, akce v gesci moravskotřebovských mateřských, 
základních a středních škol, se uskutečnilo v úterý  28. června 2016 dopoledne. 

 

Byla zahájena jednání o vybudování zázemí pro stavbu volnočasového areálu 
Knížecí louka in – line stezka v Moravské Třebové, jako je občerstvení, toalety a 
šatny pro přezutí uživatelů stavby a úschovu batohů. Předpokládaný termín ukončení 
realizace stavby je prosinec 2018. 

http://www.tsmt.cz/
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Z tisku v červnu 2016: Sice neexistuje, ale pro Třebovany stále živoucí je hotel 
Morava, oběť požáru v roce 2011. Místo, kde se nacházel, ještě dobu budeme 
nazývat jeho jménem. A právě zde se v posledním červnovém týdnu prošli lidé po 
novém chodníku. Jeho výstavba souvisí s realizací projektu "nové Moravy". Majitel, 
který pozemek po požářišti odkoupil od přechozího vlastníka, v nejbližších týdnech 
zkolauduje objekt vystavěný na základech populární třebovské restaurace a hotelu. 
Následovník Moravy bude budova s ubytovací kapacitou a především s nákupními 
prostory v přízemí se vstupem ze Svitavské ulice, s parkovištěm s vjezdem z ulice 
Komenského 
 

V poslední červnový den jako by město rozkvetlo. Šla jsem dopoledne od úřadu na 
ul. Olomoucké do nemocnice na ul. Svitavské a nešlo přehlédnout nastrojené dívky 
v barevných šatech, rozdávalo se vysvědčení… 
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Červenec 2016 
 
Události ve městě 
 

Zákaz požívání alkoholu na vyhláškou určených místech 

Požívání alkoholu na veřejném prostranství je také v Moravské Třebové vnímáno 
jako závažný společenský problém. Proto byl již v roce 2009 vydán zákaz požívání 
alkoholu ve vybraných lokalitách. V červenci 2016 nabyla účinnosti nová Obecně 
závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 2/2016 o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Na vybraných místech bylo zakázáno 
„požívání alkoholických nápojů“, což je legislativní zkratka nejen pro konzumaci 
alkoholických nápojů, ale také pro zdržování se s otevřenou lahví nebo jinou 
nádobou s alkoholickým nápojem na veřejném prostranství. Místa zákazu upřesnila 
vyhláška a její přílohy. Zjednodušeně lze říci, že v létě roku 2016 trval zákaz požívání 
alkoholu zejména v centru města, v okolí škol a sportovišť nebo na vybraných 
místech na Křížovém vrchu. Novou vyhláškou byl zákaz dále rozšířen na celý 
rekreační areál Knížecí louka a kamenný most sv. Jana v okruhu 50 m od 
povodňových pamětních desek – to vše na Jevíčské ulici.  

Cíl nového právního předpisu byl vyjádřen v článku Moravskotřebovského 
zpravodaje slovy: „Věříme, že vyhláškou schválená opatření budou přínosem pro 
vytváření příznivých podmínek pro život ve městě, vzhled města a příjemný pocit 
občanů i návštěvníků Moravské Třebové“. 

 
Tubusy z věže, 
 
nově objevené v červnu 2016, snesli horolezci 5. července 2016. Dočasně byly 
uloženy v pracovně starosty na radnici. Téhož dne byla připevněna hvězda, 
poškozená úderem blesku. A to z technických důvodů o kousek níž, než byla 
umístěna původně. 
 

  

 
Městský úřad v červenci 

Vedení města vyslovilo uznání a poděkování úřednicím z odboru majetku města a 
komunálního hospodářství městského úřadu za kvalitní přípravu a realizaci Blešího 
trhu v sobotu 02.07.2016. Akce byla hodnocena jako velmi zdařilá, s vysokou účastí 
prodávajících i kupujících. Uskutečnila se v sobotu 2. července dopoledne na 
dvorečku naproti Třebovské restauraci, ul. Cihlářova. Byl to v pořadí třetí bleší trh 
roku 2016, cílem trhů bylo mimo jiné oživení centra města.  V roce 2016 lze právem 
napsat, že se jedná o tradiční akci ve městě. 
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Ze zasedání rady města 

Radní se sešli v prvním prázdninovém měsíci dvakrát, 4. a 25. července. Nad rámec 
obvyklého programu, tj. projednání záležitostí majetku města, nájmů, pachtů a 
veřejných zakázek, mne zaujaly některé další body: 
 
Rada města souhlasila s realizací singletrailů v lokalitě Křížový vrch dle 
předloženého návrhu Josefa Doležela, pokud budou dodrženy podmínky uvedené ve 
vyjádření odboru životního prostředí MěÚ Moravská Třebová. Tj. sportovci na kolech 
dostali zelenou, čas posléze ukázal, že realizovat myšlenku nebylo úplně 
jednoduché.  
Radní odložili projednání části tisku  Koncepce rozvoje kultury města Moravská 
Třebová, z důvodu odsouhlasení návrhu neusnášeníschopným počtem členů 
komise.  Usoudili, že schválení tak zásadního dokumentu vyžaduje pečlivou přípravu 
a čas na projednání.  
Rada města také schválila termín konání hlavní části oslav 760. výročí založení 
města Moravská Třebová na 24. až 27. srpna 2017. Tým pro rozvoj cestovního ruchu 
složený ze zaměstnanců města a jeho organizací začal tedy už v červencových 
dnech roku 2016 jednat o skladbě programové nabídky pro celý příští rok – 
s vyvrcholením oslav v určených srpnových dnech.   
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města se v souladu se schváleným plánem činnosti v měsíci červenci 
2016 nekonalo. 
 
 

Kultura 
 
 
Moravskotřebovský bramborák, 
 
hudební festival bluegrass, country a folkové hudby  se konal 23. července 2016 od 
16 hodin na nádvoří zámku. Pozvánka slibovala, že vystoupí zajímaví interpreti - s 
důrazem na ženský element. Právě Katka García, kontrabasistka Svaťka Štěpánková 
a nebo zpěvačky skupiny Sem Tam Lenka Jakschová Huszárová, Pavla Blažková a 
Petra Želiborová lákaly na festival v roce 2016. Ale hvězdou festivalu, na kterou jsme 
čekali až do pozdních večerních hodin byli  ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA. 
 

Divadelní představení pro děti, 

mnoho legrace s písničkami, mohly děti i s rodiči vidět v neděli 10. července 
odpoledne na nádvoří zámku.  Některé z dětí tak potkalo i „staré známé“, protože na 
programu bylo volné pokračování představení Hrajeme si s pohádkou divadla 
Sunečnice, které mohly vidět minulý rok.  
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K červenci patří noční prohlídky zámku  

Sobotní noc 9. července byla vyhrazena nočním prohlídkám okruhů Středověká 
mučírna a Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny. Podle upoutávky v tisku: 
„…Strašidelná expozice útrpného práva v zámeckém sklepení získala díky noční 
atmosféře ještě více na své působivosti. Také okruh věnovaný záhadám a 
tajemstvím dávných alchymistů byl prý po setmění ještě tajemnější.“  V sobotu 16. 
července mohli zájemci shlédnout v komnatách zámku oživlé prohlídky s divadelním 
představením v historických kostýmech, jednalo se o původní inscenaci divadla 
Exulis,  klasický horor na upíří téma. A poslední červencovou sobotu probíhaly na 
zámku  noční prohlídky zámeckých okruhů Poklady Moravské Třebové a Středověké 
mučírny.  Vstupné bylo stejné, jako v obvyklou denní dobu prohlídek. 
 

Muzejní vycházka, muzejní přednáška 

nechyběla ani v červenci 2016 a je na místě poznamenat, že tato relativně nová 
aktivita muzea získala  poměrně široký okruh zájemců. Tématem  byly 
„Archeologické lokality v Moravské Třebové“ a účastníci se sešli 21.07.2016  17.00 
hod. u muzea. Čekala je vycházka centrem města, kde se seznámili s místy, na 
kterých v posledních letech probíhal archeologický výzkum. A úplně nejdřív se 
dozvěděli několik informací o archeologických nálezech v Moravské Třebové a 
jednotlivých obdobích, z nichž nálezy pocházejí.  Muzeum o prázdninách nabídlo i 
přednášku Válka 1866 a Moravská Třebová – Vesele tam a smutně zpátky, která se 
uskutečnila 7. července od 17 hodin v budově muzea. Blíže o akcích také v přílohové 
části kroniky – knihy (pozvánka). 

 

Na dvorečku ve městě 

se první prázdninový měsíc roku 2016 děly věci. Konal se již čtvrtý ročník hudebních 
a jiných programů soustředěných do otevřených prostorů v prolukách třebovského 
historického jádra. Všechno začalo bleším trhem 02.07. v proluce vedle Cihlářovy 
ulice,  16.07. uspořádal SBTS praktické ukázky sportovní střelby na dvorečku 
Pivovarská za Komerční bankou a 30.07., opět ve dvorku ul. Cihlářovy, potěšila 
hudební formace “Fusion band Jiřího Palána”, to jest vystoupení skvělých jazzových 
hudebníků. 

 
Sport 

Tělovýchovná jednota Sokol Boršov pozvala amatérské sportovce na 1. ročník 
fotbalového Memoriálu Jaroslava Hanáka, který se konal na fotbalovém hřišti v 
Boršově v sobotu 23. července ve 13:00 hod. Mezi utkáními pobavil diváky přátelský 
zápas staré gardy hráčů TJ Sokol Boršov a SK Líšeň a ženského týmu SK Líšeň. 12. 
ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu odstartoval 23.07.2016 v 9 hodin 
z fotbalového stadionu v  ul. Nádražní. Na výběr byly trasy 80, 50 a 20 km (rodinná). 
V závěru měsíce, v sobotu 30.07., se konal  5. závod seriálu CYKLOMAN – 2016 a 
to  triatlonový sprint na tratích 200 m plavání, 20 km na kole a 3 km běh. 
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Červenec letem světem 
 
Počasí v červenci nenadchlo, lze je shrnout jako chladnější léto. V sobotu 02.07. 
bylo polojasno, ale teplo lákalo ke koupání. Výrazně se ochladilo hned neděli. 
Polojasno a poměrně teplo bylo v dalších dnech, občas zapršelo. V první dekádě 
„žádné tropy, a to nás čekalo další ochlazení, velmi chladný letní týden od 10.07. 
Polojasno bylo i v dalších dnech, mírné oteplení v závěru městce, ale  stále 
polojasno až oblačno a občas déšť. To ovšem v Moravské Třebové, v ČR jsme 
zaznamenali i nepříjemné přívalové deště a silné bouřky.  
 
25.07.2017 byl i na poradě vedení města na pořadu jednání opakovaný nepořádek u 
kontejnerů na separovaný odpad v blízkosti obchodního domu Billa v centru města. 
Následně byly uloženy úkoly jednatelce technických služeb i vedoucí odboru majetku 
města. Ta mimo jiné uvedla, že se připravují změny, vyplývající z již uzavřené 
smlouvy s externí firmou, kterou bude navýšen počet odběrných míst pro oděvy 
apod. V roce 2016 se učíme ekologicky nakládat s odpadem, ale je zřejmé, že pro 
mnohé občany ještě zůstává výrazný prostor pro zlepšení. 
 

 
 
Foto: stav (jen dočasně) před OD Billa v červenci 2016, archiv města 

Ve dnech 11. až 25.07. 2016 byla uzavřena Lanškrounská ulice v úseku křižovatky 
s ulicí K. Čapka, kde se napojovala nově rekonstruovaná kanalizace a vodovod. 
Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy byla vedena po ulicích Komenského, 
9. května a Sluneční, kde byly kvůli projetí autobusů umístěny semafory. Nebylo to 
jednoduché, občané byli na webových stránkách města požádání o trpělivost.  
Tranzitní doprava byla odkloněna přes silnici I/35 na Borušov, Dětřichov a Staré 
Město. Ve dnech 13. července 2016 (od 7.30 hod. do 19.30 hod.), 20. července 2016 
(od 7.30 hod. do 19.30 hod.) a 27. července 2016 (od 7.30 hod. do 19.30 hod.) 
čekala řidiče v létě obvyklá uzavírka sinice I. třídy č. 35 v silničním tunelu 
„Hřebeč“ a blízkém okolí. 
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Srpen 2016 
 
Události ve městě 
 

 

Po doplnění úvodního slova k vložení dokumentů po úderu do radniční věže 
v roce 2015 vkládám přepis textu, tak, jak byl vložen do dokumentů ve věži radnice, 
po podpisu starostou města: 
 
„Přibližně rok po úderu bleskem čekalo Moravskou Třebovou velké překvapení - dne 
22. června 2016 byly nalezeny ještě dva menší tubusy v makovici věže. Stalo se tak 
při dílčí opravě realizované horolezeckou skupinou pana Jiřího Kobylky. V roce 2015 
byla vyfocena otevřená makovice, ze které lehce vyčnívaly dva větší tubusy – ty byly 
následně vyjmuty a sneseny. Dva menší tubusy byly tehdy zřejmě skryty za 
dřevěným sloupem, který tvoří středovou osu.  Z pozice, ve které byl horolezec pod 
makovicí ukotven, nebylo možné dovnitř nahlédnout. Při opravách v roce 2016 
horolezci při upevnění hvězdy byli ukotvení výše a z jiné strany věže, takže se 
podařilo objevit i další dva tubusy. Pro úplnou představu je namístě upřesnit, že 
obvod makovice měří přibližně dva metry.  
Tubusy byly sneseny 5. července 2016 a uloženy na radnici. 
 
Obě schránky, datovány roky 1827 a 1882, byly otevřeny 10. srpna 2016 a 
vydaly tak svůj obsah, o jehož soupis byl doplněn materiál, připravený k vložení do 
věže radnice. Odborná firma poté vyhotovila kopie dokumentů. Originály byly vráceny 
do věže. 
 

 
Zástupci odborné firmy za dohledu starosty města (vpravo) otevírají nově nalezené tubusy, srpen 
2016, foto: Noviny Svitavska 

 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/tubus-moravska-trebova.html?mm=7150751
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V roce 2016 byly do makovice věže vloženy čtyři nově vyrobené schránky, a to tři 
tubusy (s dokumenty a předměty z roku 2015, z let 1955 a 1907, z let 1827 a 1882) a 
schránka obdélníkového tvaru, do které byla vložena kniha Cesta od renesance 
k baroku – slavné stavby Moravské Třebové a dokumenty z roku 2015.“  
 
Následovat bude další práce s dokumenty - tedy přesněji jejich kopiemi, s cílem vše 
přečíst a zadokumentovat. To čeká historika, vedoucího muzea v Moravské Třebové, 
Roberta Jordána, který na stránkách Novin Svitavska uvedl: „Snadné to nebude. 

Úřední listiny  z 19. století jsou psané kurentem. To je písmo, které neznalý člověk 

nemá šanci vůbec přečíst. Je totiž trochu nelogické, například písmeno S se píše 
jako jednička. Bude to chvíli trvat, ale přečíst vše musíme. Bez znalosti kurentu a 
němčiny se jako historik v Moravské Třebové neobejdu."   
 
Pro zajímavost připojuji zprávu z celostátních médií: „Muzeum Praha dnes, 
29.08.2016, do kopule budovy vkládá staré (1972) a nové dokumenty.“ Ano, žijeme 
v době vkládání dokumentů, dodržujeme tradici. 
 
 
Budova bývalého dětského oddělení nemocnice na ul. Svitavské 
  
V letním období roku 2016 byla postupně připravována demolice bývalého 
dětského oddělení nemocnice v Moravské Třebové, budovy na ul. Svitavské. 
Skutečnost, že se budova má demolovat a že přípravné práce byly zahájeny, byla 
poměrně rozsáhle medializována. Z dostupných informací na webových stránkách 
vybírám např.:  

„Přípravné práce pro demolici v těchto dnech provádějí dělníci v objektu bývalého 
dětského oddělení ve Svitavské ulici. Celkové náklady na demolici dosáhnou 
částky 3 052 265 korun vč. DPH. Zakázku vyhrála firma BISA s. r. o. Hradec Králové, 
která prováděla například demolici objektu bývalého JKP v ulici Komenského. V 
těchto dnech probíhají v bývalé nemocnici přípravné práce před bouráním - jsou 
odstraňovány podlahové krytiny - PVC, parkety atd., demontuje se vnitřní vybavení, 
ústřední topení, zdravotně technické instalace apod. Samotná demolice bude 
zahájena během měsíce září, do konce roku bude dokončena včetně vyčištění 
pozemku a úprav terénu.“ 

V závěru měsíce srpna však náhle bylo všechno jinak. Přípravné práce pro 
demolici budovy bývalého dětského oddělení nemocnice byly  zastaveny. I o 
tom jsme se dočetli také na webových stránkách, z webu indes.cz cituji: „Důvodem 
se stal podnět k vyhlášení za kulturní památku. Město obdrželo dopis z 
ministerstva kultury, v němž se praví (cit.): Na základě ustanovení § 3 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám sdělujeme, že 
Ministerstvo kultury obdrželo podnět k prohlášení budovy býv. polikliniky č. p. 634 
(včetně pozemku parc. č. 1411) se zahradou (pozemky parc. č. 1413,  1412/32, 
1412/33, 1412/34, 1412/1), ul. Svitavská, k. ú. Moravská Třebová, obec Moravská 
Třebová, okres Svitavy, Pardubický kraj, za kulturní památku. Ministerstvo kultury 
podnět vyhodnotilo, shledalo jej důvodným a zahajuje správní řízení o prohlášení 
věci za kulturní památku. Až do ukončení tohoto řízení o prohlášení věci za kulturní 
památku (...) je třeba ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., chránit věc 
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před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit Ministerstvu kultury každou 
zamýšlenou i uskutečněnou změnu vlastnictví, správy nebo užívání.“  

Lze tedy konstatovat, že aktivistům se v létě roku 2016 podařilo demolici budovy 
pozastavit. Svůj postoj odůvodnili tvrzením, že záchrana budovy je jednoznačně 
potřebná z důvodu její kulturní a historické hodnoty. Roli hraje i urbanistický kontext, 
jestliže sousedí s budovou bývalé školy již zapsané jako kulturní památka a s 
budovou kostela. Bylo by smutné, kdyby tam byla nějaká proluka. Zdůraznili také, že 
není správné něco bourat, když není jasný plán, co má na tomto místě vzniknout.  
Podle radnice plány, co bude s volnou plochou, která vznikne, budou ještě 
upřesněny. Místo by se po odstranění chátrající budovy stalo lukrativnějším, byly by 
možnost prodat pozemky investorovi, použít je pro výstavbu rodinných domů, anebo 
jako volné prostranství sloužící veřejnosti. 

  

 
 Foto: web, indes.cz, ilustrační foto k článku 

 

V příštích měsících let 2016 i 2017 tedy byla hledána odpověď na to, zda je 
povinností města objekt dlouhodobě chránit a považovat jej za architektonické 
dědictví nebo v zájmů občanů města demolovat zdevastovanou budovu, jejíž reálné 
využití by bylo nejisté a nákladné. 
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O nemocnici: 

Nemocnice v Moravské Třebové 
Budova byla postavena v roce 1924 pro potřeby nově vzniklého 
okresního úřadu. Po okupaci v roce 1938 začala sloužit Němcům. Ke 
znovuobnovení okresního úřadu došlo po válce. Úředníci v budově sloužili 
až do roku 1960, kdy byl okres Moravská Třebová zrušen. Poté zde až do 
90. let sídlila dětská nemocnice. 

Budovu v roce 2016 vlastnilo město více než deset let, koupilo ji za čtyři miliony 
korun od hejtmanství. (Tři miliony korun měla stát demolice.) Krátce byla budova 
používána – jako pošta při rekonstrukci pošty, jako domov důchodců při náročné 
rekonstrukce domova (byla to tzv. „rekonstrukce snětím do základů“, tedy z laického 
pohledu náročná výstavba části objektu na ul. Svitavská). Poté zůstal objekt nevyužit. 
Zastupitelstvo města opakovaně jednalo o možností zřídit kongresové centrum, ale 
evropské dotace byly příliš nízké a náklady na provoz naopak vysoké, realizace 
projektu nebyla schválena. Město rovněž jednalo s investory, kteří plánovali, že 
objekt přebudují na domov pro seniory nebo startovací byty. Investoři ale nepřistoupili 
na povinné (a přísné) záruky, které město požadovalo. 

Na přelomu let 2016 a 2017 tedy platilo, že do ukončení správního řízení je vlastník 
povinen chránit budovu před poškozením, zničením nebo odcizením, město jako 
vlastník mělo možnost vyjádřit se ve správním řízení, přičemž nebylo možné 
předjímat dobu ukončení řízení a rozhodnutí ve věci samé…  

  
 

Příprava pozemků pro novou výstavbu 
 
V létě roku 2016 byly připravovány pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě 
Strážnického – pokračování stejnojmenné ulice (nebyl schválen návrh pojmenovat 
nově vznikající ulici jménem nedávno zesnulého umělce, malíře a učitele – 
Čadílkova). Pozemky se nacházejí v blízkosti nově postavených domů, celkové 
náklady na výstavbu inženýrských sítí včetně komunikací a nádrže vybudované 
v lokalitě na shromažďování dešťové vody (vypadá jako malý rybníček) činily 10 311 
033,81 Kč. Pozemků bylo připraveno devět a plánován byl prodej formou dražby.   
 

Obnova fasády a oken městského úřadu  

na Olomoucké ulici potěšil nejen kolemjdoucí. Na vítanou obnovu kulturní památky, 
bývalé piaristické školy, dostalo město finance od státu. Přesněji šlo o dotaci z 
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón Ministerstva kultury České republiky ve výši 962.000 Kč, celá akce stála  
1.924.990 Kč bez DPH. V letošním roce se ve městě jedná o největší obnovu 
památkově chráněného objektu z výše uvedeného programu. Pro úplnost: okna byla 
repasována, nikoliv vyměněna, jak je zvykem. Výměna za plastová okna u památky 
tohoto tip vůbec nepřipadá v úvahu, už oprava je krokem, kterému se přistupuje 
v roce 2016 velmi uvážlivě, protože obecně platí, že málo opravujeme, hodně 
měníme. Historická budova na ul. Olomoucké má zachována historická okna. 
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Stavební práce téměř v centru města 

V srpnu 2016 byla zahájena stavební akce s cílem přepojit nemovitosti v ul. 
Svitavské v úseku od křižovatky s ul. Brněnskou po křižovatku s ul. J. K. Tyla na 
novou kanalizaci. Současně byly zrušeny dvě historické stoky, vedoucí v obou 
krajních částech komunikace. Protože šlo o přepojování, nikoliv o výměnu kmenové 
stoky, dařila se v průběhu prací dopravní uzavírka vždy jen jednoho jízdního pruhu 
komunikace.   Konec dobrý, všechno dobré – práce ale výrazně ovlivnily dopravní 
situaci a vyžádaly si trpělivost řidičů při průjezdu městem. 

 

V létě se opravují školy 

V měsíci srpnu byla dokončena nová střecha na dvou pavilonech základní školy 
Palackého. Pro léto roku 2016 to byla největší oprava na školských zařízeních ve 

městě. Náklady činily více než dva miliony korun.  V této škole byly také z důvodu 

dubnové havárie vyměněny rozvody vody a topení, přibližně za 600 tisíc korun. Další 
školy se také dočkaly oprav – ty však byly už méně finančně náročné. Na základní 
škole na Kostelním náměstí byly vyměněny radiátory a u ZŠ na ulici ČSA byl 
předlážděn dvůr. Mateřská škola v Boršově se dočkala nové  elektroinstalace včetně 
datových rozvodů, MŠ Piaristická kompletně nového ústředního topení na plyn, MŠ 
Tyršova rekonstrukce toalet.   

 

 

Městský úřad v srpnu 
 
K dočasnému uzavření pošty došlo 30.08.2016 - z technických důvodů byl 
provozovna pošty v Moravské Třebové uzavřena, a to do odpoledních hodin téhož 
dne. Reagovat musel i městský úřad – doručené zásilky byly z těchto důvodů 
zpracované a nachystané pro jednotlivé odbory úřadu až na další den. Zásilky 
určené k odeslání mohli úředníci podávat na výpravnu podávat, byly zpracovány bez 
odkladu a odeslány téhož dne, ale až odpoledne, po otevření provozovny, tj. od 15 
hodin.  
 
Uzavření pošty jsme vnímali jako něco, „co tu ještě nebylo“, bylo hodně 
překvapených občanů.  

 
 
Ze zasedání rady města 
 

Rada města dne 22. srpna 2016 jednala o petici, kterou město obdrželo v závěru 
července téhož roku. Obsahem petice byly obavy z narušování veřejného pořádku ve 
večerních a nočních hodinách ve městě. Občané se dožadovali větší aktivity městské 
policie, většího zabezpečení klidu a veřejného pořádku, ochrany zdraví, veřejného i 
soukromého majetku, taktéž zajištění nočního klidu.  Petici podle všeho iniciovalo 
zejména opakované nepřístojné jednání skupin mladých výtržníků ve večerní a noční 
době, a to zejména na ul. 9. května, v návaznosti na provoz zařízení Duku Duku. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91160&idc=4485701&ids=535&idp=87536&url=http%3A%2F%2Fwww.rheinzink.cz%2Fprodukty%2Fstrechy-z-titanzinku%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90971&idc=4485701&ids=14721&idp=87410&url=https%3A%2F%2Fsazimesportku.sazka.cz%2F
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Starosta na základě této petice jednal 12.08.2016 s velitelem městské policie 
Radovanem Zobačem i s vedoucím OOP ČR npor. Ing. Martinem Švancarou,   
 
Byla přijata následující opatření:    
 

 v době obchůzkové služby bude velitel strážníky městské policie úkolovat se 
zaměřením na častější dohled nad veřejným pořádkem v centru města, 
zejména na ul. 9. května ve vztahu k provozu Duku Duku; tato zvýšená 
intenzita hlídkové služby bude prováděna zejména v době od 11:00 do 04:00  

 fyzická obsluha městského kamerového systému bude sledovat na kamerách 
pohyb skupin mládeže v dosahu kamer se zaměřením na ul. 9. května; 
jakékoliv narušování veřejného pořádku či jiné nepřístojnosti bude avizovat 
hlídce městské policie a směrovat je na místo děje  

 s vedoucím OOP ČR npor. Ing. Švancarou byla dohodnuta úzká součinnost 
mezi policií ČR a městskou policií při zákrocích proti výtržníkům a pachatelům 
trestného jednání      

 rovněž služba na OOP, pokud bude přítomna na základně, bude sledovat stav 
veřejného pořádku na kamerách městské policie   

 protispolečenská jednání se budou likvidovat na místě v případě přestupků 
blokovou pokutou, popř. odevzdáním k projednání správnímu orgánu, a to jak 
městskou policií tak OOP ČR      

 součástí opatření je i zvýšený dohled nad veřejným pořádkem nejen na ul. 9. 
května, ale i v ostatních částech města, kde dochází ke zvýšenému výskytu a 
pohybu skupin mladých lidí 

 do zvýšeného dohledu ve městě patří samozřejmě i dohled nad dopravou, kdy 
je třeba eliminovat potencionální řidiče pod vlivem alkoholu a drog     

 do rámce těchto opatření však nutno řadit také ochotu občanů tato jednání 
nepřehlížet a na místo vždy přivolat hlídku městské policie případně hlídku 
PČR. 

 
Tato opatření byla schválena usnesením rady, informaci obdržel zástupce petentů.  
Následně bylo informováno také zastupitelstvo města.      

  
 

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

 
 
Kultura 

Kejkle a kratochvíle 

byly již tradičně hlavním kulturním pořadem v měsíci srpnu. Hlavní organizátor, 
příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová,  nás pozval na 
akci, která byla zahájena v pátek 19. srpna v 15:30 na nádvoří zámku. Mohli jsme si 
užít kejklířské a žongléřské vystoupení, pohádku a historickou hudbu.  Kejkle 
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pokračovaly v sobotu 20. srpna od 8:30 dalším programem poprvé (!) na Knížecí 
louce, v 10:00 historickým dvorečkem na ulici Cihlářova a v 15:00 hodin mohli 
zájemci vidět příjezd markraběte Karla se svou družinou na náměstí.  Přivítali ho 
zástupci města v dobových kostýmech a na Karla a starostu s místostarosty, (kteří 
statečně čelili pohledům zvědavců, oděni v nezvyklém ustrojení), se přišlo podívat i 
hodně občanů města. 

  

 
 

Foto: Svitavský deník, „Příjezd markraběte Karla s družinou na náměstí“ 

 

  

Organizátoři festivalu hraným příjezdem markraběte připomněli, že Karel IV. ještě 
coby markrabě nocoval v roce 1341 v Moravské Třebové při cestě z Prahy do 
Olomouce.   

Na Knížecí louce se konal rytířský turnaj o Pohár markraběte Karla a za poznačení 
stojí, že účastníci při něm jezdili na in-line bruslích v převleku koně (psali v novinách), 

já bych řekla v převleku jezdce na koni.  Přitom museli trefovat terče mečem  a 

dřevcem. Líbilo se to hlavně dětem. Ty se mohly o kus dál svézt i na živých koních a 
to přímo v tzv. historickém ležení na Knížecí louce.   Kejkle a kratochvíle pak 
zakončily večerní koncerty na náměstí.  

Kejkle a kratochvíle v roce 2016 měly být jiné než dřív a to se podařilo. Ale velkou 
spokojenost snaha o inovaci nepřinesla. Především – bylo málo stánků, málo 
občerstvení a organizace poněkud vázla. Nespokojenost vyjadřovali občané i na 
webu města, ze kterého uvádím jako příklad: 

 
…Připojuji se k názorům na organizaci Kejklí a kratochvílí k pisatelům přede mnou. 
Já jen rozeberu negativa, která vedla k nezdaru v letošním roce. Po přijetí Karla 
markraběte moravského na radnici bylo ohlášeno, že markrabě požehná mši ve 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90745&idc=4503325&ids=1963&idp=87230&url=http%3A%2F%2Fwww.sportovniobchod.cz%2Fhledej.php%3Fq%3Dbrusle
http://svitavsky.denik.cz/galerie/kejkle-a-kratochvile-2016.html?mm=7172498
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Farním kostele. Část občanů se odebrala ke kostelu, ale dveře byly zavřené. 
Nemusela to být církevní mše, ale občané a hlavně ti přespolní mohli při této 
slavnosti vidět krásný kostel… Kdo měl zájem odešel na program na Knížecí louku. 
Náměstí se po 16. hod. do 18. hod. úplně vylidnilo, jako by se v M. Třebové nic 
nedělo. Návštěvníci odjížděli domů nebo se přesunuli na Pouť do Sušic. V této 
časové proluce mohla vystoupit některá z kapel, např. domácí kapela Black Mercury, 
aby měli občané města možnost seznámit se s třebovskými muzikanty. Tato kapela 
se dostala na scénu až v nočních hodinách, kdy hrála jen pro několik svých přátel a 
několik vrávorajících občanů, posilněných alkoholem, kteří vydrželi. Návštěvníci si tak 
mohli vybrat, kde zůstanou jestli na Knížecí louce nebo na náměstí. Po 18. hod. 
začal hlavní program. Stále se na něco čekalo, slavnostní zahájení ME v 
akrobatickém létání by si zasloužilo přesnost a autoritu. Kulturní program zahájila 
kapela Péro za kloboukem, takový šraml, /nehráli špatně/, ale děj a pointa písní se 
moc nehodila pro dětské posluchače. Konečně nastoupil Big-bend Metroklub s J. 
Kopečným, tak to byl opravdu krásný kulturní zážitek. Vystoupení Lucrezia Borgia se 
do programu kejklí hodilo. Pokud by se vyplnila doba mezi 16.-18.hod., mohl program 
skončit ve 23 hod. a občané v bytech na náměstí by se i vyspali. Co se týká 
občerstvení - velmi slabé.  V závěru chci říci, že toto je můj osobní postřeh a k 
žádnému účinkujícímu tělesu nemám soukromý vztah. (Následovala pochvala akcí 
Bramborák a Bramboráček.) 
 
Sebekriticky poté zareagoval ředitel kulturních služeb: 
  
Dobrý den, 
letošní Kejkle a kratochvíle byly špatně zajištěné ohledně občerstvení a podcenili 
jsme personální zajištění jednotlivých složek programu. Je to samozřejmě chyba 
KSMT, pro příští ročníky jsem poučen a "vyškolen" v přípravných jednáních ohledně 
zajištění občerstvení. Co se programové skladby týká, dojde velice pravděpodobně k 
návratu ke koncepci agenturního programu na klíč + večerní program současných 
skupin. Kejkle a kratochvíle prošly za dobu svého trvání, tj. 18 let, několika změnami, 
od roku 1999 probíhaly na zámku, v roce 2012, poté, co začal fungovat festival 
Hřebečský slunovrat, se Kejkle a kratochvíle přesunuly na náměstí, kde fungovaly 
poslední 4 roky - do roku 2015. Loňský ročník byl poznamenán souběžně probíhající 
akcí Bitvy u Blossdorfu (Mladějov) a zároveň tím, že zajišťující agentura pokrývala i 
další významnou historickou akci ve Frýdku Místku.  
Děkuji za inspiraci, že historická část by bývala mohla skončit již v 16:00 a na 
náměstí by začal soudobý program od 16:00, zvlášť pokud byl historii zasvěcen již 
páteční program. V tuto dobu odešla většina lidí na Knížecí louku, kde nebylo co jíst 
a pít. V příštím roce Kejkle proběhnou v omezeném provedení, protože budou 
součástí oslav 760 let města, a jejich podoba bude odpovídat předchozím čtyřem 
ročníkům 2012-2015. V roce 2018 budou Kejkle opět klasické - stejné, s důrazem na 
program na náměstí a jeho naplnění historickým veselím přecházejícím v podvečer 
do současné zábavy. Dramaturgická skladba večerního koncertu v roce 2018 bude 
klasická, snad mírně slavnostnější, bude se jednat o 20. ročník Kejklí a kratochvílí v 
jeho rozdílné minulosti místa konání a různosti celkové formy historického festivalu.  
Doufám, že jsem Vám odpověděl k Vaší spokojenosti a děkuji za pozitivní ohlas na 
Bramboráček a Bramborák. Chtěl bych poděkovat všem z KSMT za práci na 
letošních Kejklích a kratochvílích, i když celkově nesplnili očekávání.  
S pozdravem, František Žáček, ředitel Kulturních služeb města Moravská Třebová 
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Tak vypadali jezdci při turnaji na Knížecí louce.  O prezentaci „kostýmu“ na schodech v muzeu se 
postaral jejich tvůrce Pavel Machálek. FOTO: Deník Svitavska, Petr Šilar 

  

I v srpnu bylo možné absolvovat  noční prohlídky zámku, které se konaly v sobotu 
20. srpna ve 21:30 a 22:30. Otevřeny byly prohlídkové okruhy "Středověká mučírna" 
a "Alchymistická laboratoř mistra Bonaciny".  

Kinematograf bratří Čadíků potěšil příznivce filmů a „letního kina“  od čtvrtka 18. 
srpna do pondělí 22. srpna vždy od 21:30 na náměstí TGM 

 

Sušická pouť 

nechyběla ani v roce 2016. Uskutečnila se jako obvykle v závěru srpna (20. a 
21.08.), v sobotu večer byla zábava, v neděli pouť, nechyběly atrakce, prodejní 
stánky a dobré občerstvení. 

 

Srpen, měsíc hudby pod širým nebem, 

tak by se mohl (jen s malou nadsázkou) jmenovat druhý prázdninový měsíc 
v Moravské Třebové. 13. srpna jsme mohli slyšet hudební vystoupení P. Boučkové a 
J. Michálka na dvorku ulice Stará. Písničkářka Eva Henychová vystoupila na zámku 
14. srpna. 28. srpna se uskutečnil koncert VHS MT – volného sdružení hudebníků z 
Moravské Třebové. Původně „akustický projekt jednoho léta a jednoho vystoupení na 
zámku“ pro velký úspěch pokračoval - v roce 2016 s podtitulem „Století Rock´n´rollu“.   

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=kone-na-turnaj
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Divadelní představení 
 
výjmečně a velmi zdařile proběhlo také venku, na nádvoří zámku.  
V pátek 26. srpna návštěvníci viděli divadelní kus s názvem Svaté neřesti, komický 
příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími. 
 
 
 

Sport 
 
Na letišti ve Starém Městě u Moravské Třebové se v měsíci srpnu 2016 uskutečnilo 
20. mistrovství Evropy v akrobatickém létání. Toto sportovní klání nebylo možné 
přehlédnout. Diváci mohli sledovat atraktivní vzdušná představení čtyř desítek 
nejlepších pilotů starého kontinentu ze třinácti zemí na čele s českými favority 
Markem Hykou a Martinem Šonkou či úřadujícím mistrem světa Alexandrem 
Orlowskim z Francie. Mezi favority na medaile bylo třeba počítat i piloty z Ruska či 
Španělska. Právě Rusové, Francouzi a s nimi i Němci vyslali nejpočetnější výpravy. 
Mezi piloty nechyběly ženy, například světová akrobatická legenda Světlana 
Kapaninová. Vrcholem evropského šampionátu ve Starém Městě byl jeho závěrečný 
den v sobotu 27. srpna, kdy se kromě závěrečných finálových letů a slavnostního 
závěrečného ceremoniálu odehrála i atraktivní air show s bohatým programem 
určeným nejen pro fanoušky letecké akrobacie, ale i pro celé rodiny. Mimo jiné se 
zde byly představeny i letecké síly Armády České republiky. 

Výsledky, podle internetových stránek Svitavského deníku: 

ME Unlimited – muži: 1. Mamistov (Rus.) 15009,59 b., 2. Šonka (ČR) 14847,25, 
3. Masurel (Fr.) 14768,04. 

Ženy: 1. Kapaninová (Rus.) 13624,75, 2. Klimovičová (Rus.) 13624,21, 
3. Blanchardová (Fr.) 12255,09. 

Družstva: 1. Francie (Masurel, Brageot, Orlowski) 44201,12, 2. Rusko (Mamistov, 
Gavrilenko, Berkutov) 42701,19, 3. Německo (Berger, John, Albrecht) 37134,71. 

Freestyle: 1. Šonka 3433,10, 2. Brageot (Fr.) 3279,73, 3. Fantoba (Šp.) 3270,85. 
(at, rh) 

 

 

Fandili jsme Leopoldovi 

 
Kdo chtěl, přečetl si na internetových stránkách restaurace U Kalvárie pozvání 
k společnému sledování sportovní události č. 1 mezi cyklisty, „na velkoplošných 
obrazovkách sledujeme dění v RIU“. Zájemci mohli v sobotu 6. srpna fandit od 14.30 
hodin Lepoldovi (rozumí se Kȍnigovi). Mohli vidět přímý přenos olympijského závodu 
v silniční cyklistice jednotlivců na 250 km, kterého se za  ČR zúčastnili König, Štybar, 
Bárta a Vakoč. Dlouhé sledování závodu bylo zpestřeno nabídkou restaurace – jídla, 
pití i zábavy.  
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Srpen letem světem 
 
Z tisku: „Přes vlnu veder, která místo do lesa na houby vyhnala o posledním víkendu 
Čechy na koupaliště, mnoha lidem připadalo letošní léto na teplé počasí skoupé. 
Neprávem, oponují jim meteorologové. Přesně spočítaný zatím mají červenec, a ten 
byl teplotně mírně nad průměrem typickým pro toto období. Ani prozatímní výsledky 
za srpen neukazují na to, že bychom prožili studené léto. Vlna veder na závěr 
vyrovná studený druhý srpnový týden, kdy teploty jen stěží šplhaly ke dvacítce, a tak 
bude teplotně srpen buď v průměru, nebo mírně nad ním. Problém je v tom, že už 
jsme tak trochu pozapomněli, jak průměrné léto vlastně vypadá. Odpověď je 
jednoduchá - jako to letošní. Máme za sebou takové léto, jaké ve střední Evropě 
bývalo obvyklé ve dvacátém století, s proměnlivým počasím. Bylo přitom o něco 
teplejší, než bývalo zvykem. Ve srovnání s loňským suchem, při kterém vysychaly 
studny i řeky, se k průměru vrátily i srážky.“ 

Z poznámek kronikářky v Moravské Třebové: Počasí v srpnu bylo proměnlivé, 
poměrně teplé, ale rána už byla chladná; po letním čtvrtku 04.08. nastal v pátek zlom 
a ochlazení až o 10 st., v pátek bylo zataženo, občas mrholení, chladno, následovaly 
(12.08. – 17.08.) dny, kdy bylo polojasno, ale žádná vedra, teplota se pohybovala 
kolem 20 st. i závěrem druhé dekády (Kejkle a kratochvíle v Moravské Třebové). Na 
konci měsíce potěšily tropické dny o víkendu 27. a 29.08. i pár dní před ním, 
následující pondělí už bylo zataženo, velmi teplo a polojasno bylo i poslední 
prázdninové dny. 
 
  
Setkání s občany, tj. setkání občanů, úředníků a zástupců vedení města,  se 
uskutečnilo 17. srpna 2016 v zasedací místnosti budovy úřadu přibližně od 16 do 18 
hodin. Tématem bylo povídání o připravovaném projektu – úpravách ulice 
Olomoucké a dalšího prostoru směrem k REHAU. Občané projevili zájem, sešlo se 
asi 30 lidí, uplatnili své připomínky. Pro zajímavost uvádím, že součástí plánovaných 
úprav byly také stromy v prostoru před úřadem na Olomoucké ulici a to překvapilo 
mnohé z nás, kteří známe dopravní situaci na úseku v blízkosti křižovatky s ulicemi 
Čs. armády a Komenského. Plakát v přílohové části kroniky – knihy. 
 

  

Z dotazů na webu města v měsíci srpnu 2016: 
 
Na dotaz občana, proč kolem hlavy světce Jana Nepomuckého v blízkosti cukrárny 
„Zdena“ v Cihlářově ulici chybí svatozář a kdo je vlastníkem sochy, zazněla odpověď:  
…socha je ve vlastnictví města. Podáme žádost o dotaci na restaurování sochy vč. 
doplnění chybějící svatozáře z „Programu regenerace Městské památkové rezervace 
v roce 2017“. V případě úspěšného přidělení dotace bude socha v roce 2017 
obnovena. Otázkou ovšem je, jak dlouho svatozář na soše vydrží… 
 
Tazatel se pozastavil nad skutečností, že „na Bránské ulici je moc pěkný mini parčík 
a plno kytiček, je zde ale plno plevele, hlavně vysokého plevele. Je škoda, že se po 
realizaci nového parčíku dále nepečuje…“ a dostalo se mu odpovědi, že pletí je 
v plánu a bude provedeno v den dotazu, 1. srpna. 



Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

79 

 

   
V sekci dotazy a odpověď zazněl i opakovaný požadavek, aby město připravilo a 
schválilo tzv. klidovou vyhlášku, tak, aby bezohlední občané už nemohli rušit  
sekáním, řezáním atd. kdykoliv. Odpověď …vedení města a následně rada města se 
podnětem na vydání "klidové" obecně závazné vyhlášky opakovaně zabývala se 
závěrem, že v současné době není tato potřeba aktuální… zřejmě občana 
neuspokojila, ale přesně vykresluje reálný stav, požadavek mít takovou vyhlášku se 
ozývá ojediněle, nezbytná kontrola jejího dodržování by byla těžká… 
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Září 2016 
 
Události ve městě 
 

Začíná škola 

Měsíc září je každoročně spojen se začátkem dalšího školního roku. Přibližně 130 
dětí by mělo zahájit školní docházku. Naplněnost škol v Moravské Třebové byla 
vyhodnocena jako uspokojivá. Ve čtvrtek 1. září škola na ul. Palackého přivítala 
prvňáčky ve čtyřech třídách, do této školy bude ve školním roce 2016/2017 docházet 
více než šest set žáků. Základní škola na ul. ČSA v první třídě přivítala 12 dětí, plus 
12 dětí v přípravné třídě, kterou tradičně otevírá pouze tato základní škola; škola na 
Kostelním náměstí otevřela jednu první třídu pro 24 dětí.  Jako každoročně přivítal 
děti i jejich rodiče se vstupem do nové životní etapy starosta města Miloš Izák, který 
se 1. září s drobnými dárky dostavil do každé z prvních tříd. 

 
Mezinárodní cena za literaturu v Moravské Třebové 
 
Za účasti bývalého prezidenta Václava Klause, který získal mimořádnou cenu, byly 
předány v Letohradu na Orlickoústecku v závěru září 2016 literární ceny, které 
každoročně uděluje Klub autorů literatury faktu. V kategorii Mezinárodní cena Egona 
Erwina Kische obdržela ocenění bývalá dlouholetá vedoucí moravskotřebovského 
muzea Jana Martínková a také první nositelka  ceny  města Moravská Třebová, za 
historické texty o Moravské Třebové, které vyšly ve sborníku. „Jedná se o texty, které 
byly získány doslova mravenčí prací v archivu. Bylo potřeba projít historické texty 
v němčině, které byly napsány kurentem," řekl František Žáček, který zpracoval texty, 
které vycházely pravidelně po jedenáct let v místním zpravodaji. Oceněna také byla 
čtivost textů, které dokázala historička Jana Martínková předložit čtenářům. Dokázala 
je seznámit s historií města, architekturou nebo například s významnými osobnostmi 
města. 

 

Jana Martínková dokázala hledat historickou pravdu  o životě německé většiny či 

české menšiny v Moravské Třebové i o odsunu Němců. Zmapovala rovněž osudy 
židovských rodin. Od roku 1986 až do své předčasné smrti v roce 2015 se starala 
o sbírky moravskotřebovského muzea.  

Na svém kontě má řadu knih, publikací a vlastivědných sborníků, které editovala. 
 
Cena Egona Erwina Kische je od roku 1992 udělována českým a slovenským 
spisovatelům literatury faktu. Patronát má nad cenou Obec spisovatelů a Asociácia 
organizácií slovenských spisovateľov.  

Cena je vždy udělována na setkáních organizovaných Klubem autorů literatury faktu. 
Zdroj: http://svitavsky.denik.cz  

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91175&idc=4537826&ids=14569&idp=87585&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91102&idc=4537826&ids=615&idp=87474&url=http%3A%2F%2Fwww.australie-studium.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90995&idc=4537826&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/
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Plánovaná oprava kanalizace v centru města 

Také v září 2016 byly nezbytné stavební úpravy, které si vyžádaly dopravní  uzavírku 
v centru města. 

 
Stavební úpravy kanalizace v Moravské Třebové, Foto: Deník/Petr Šilar 

Nejezdili jsme na Svitavské ulici v úseku od křižovatky s ulicemi J. K. Tyla a 
Dukelskou po křižovatku s ulicemi Brněnská a Komenského. Bylo nezbytné přepojení 
kanalizace a současně zrušení dvou historických stok v krajních částech 
komunikace. Podařilo se uzavřít vždy jen jeden jízdní pruh. Celou stavbu 
komplikovala skutečnost, že stávající přípojky nebylo možné dokonale zmapovat.  
V minulosti platilo, že přípojky nebyly evidovány a budovaly se živelně, podle potřeby 
– jedna větší nemovitost jich mohla mít několik. Problém by nastal při výkopu 
nečekané přípojky i v opačném případě – že historická přípojka nebude nalezena.  
Po ukončení prací byly komunikace upraveny jen provizorně, protože v r. 2017 byla 
naplánována výměna vodovodního řadu a finální úpravy povrchu proto až poté. 
V roce 2016 trvaly práce na kanalizaci do konce října. Objízdná trasa byla vedena 
ulicemi J. K. Tyla, Jiráskova a Dukelská. Průjezd vozidel integrovaného záchranného 
systému a autobusových spojů byl umožněn. 

 

 

V září skončila sezóna v aquaparku 
 
Posledním dnem, kdy jsme se mohli vykoupat v moravskotřebovském aquparku, byl 
v roce 2016 pátek 16. září.  Moravská Třebová vyhodnotila  sezonu roku 2016 na 
koupališti jako podprůměrnou.  Otevřeno mělo koupaliště téměř denně a přesto 
nebyla návštěvnost taková, jakou si provozovatelé představovali. V loňském roce, tak 

jako  u ostatních koupališť na Svitavsku, navštívil to moravskotřebovské za 

posledních osm let rekordní počet návštěvníků a to přes 37 tisíc. V roce 2016 to bylo 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=upravy-kanalizace-mt
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něco přes 22 tisíc lidí.  Provozovatel sice nabídl modernizované sociální zázemí a 
občerstvení, návštěvnost ale výrazně ovlivnilo počasí, hlavně nedostatek slunečných 
dní.  
  

 
Provozovatel přislíbil vylepšení autobusového nádraží 
 
Dne 1. 9. 2016 se uskutečnilo jednání zástupců města a ČSAD Ústí nad Orlicí. 
Předmětem jednání bylo upřesnění provozování 2 kamer v majetku ČSAD na 
kamerovém systému městské policie, s důrazem na servis zařízení. - Zástupce 
ČSAD se vyjádřil negativně k požadavku města vybudovat v zadní části 
autobusového nádraží parkoviště pro veřejnost, s odůvodněním, že celá plocha 
nádraží slouží nejen ke stání linkových autobusů, ale také k otáčení autobusů. 
Zdůraznil nutnost zachovat bezpečnost provozu nádraží.  - V průběhu roku 2017 by 
měly být vyměněny všechny označníky zastávek, vyčištěny trávou prorostlé zastávky 
a prostor uvnitř nádraží, včetně odstranění velkého kontejneru na komunální odpad. 
– K realizaci v průběhu roku 2017 byla také naplánována údržba nádražní budovy 
např. zateplení pláště, výměna oken, fasáda a to včetně rekonstrukce ubytovacích 
prostor pro řidiče, WC, a vestibulu budovy. - Provozovatel nádraží se rozhodl usilovat 
o odstranění dřevěného plotu a to bez náhrady. To bude mimo jiné záviset na 
rozhodnutí stavebního úřadu. 
 

 
Ze zasedání rady města 

Rada schválila výslednou podobu logotypu, který bude používán v roce 2017 při 
příležitosti 760 let města, a to variantu s dvouřádkovým názvem města, kterou 
vkládám také do kroniky města (s připomenutím, že v logu vidíme mimo jiné 
naznačenou bránu, kterou známe z areálu zámku, nejstarší renesanční památku na 
sever od Alp): 

 

Logo autora Fr. Žáčka, schválené usnesením RM č. 1911/R/190916 
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V září padlo při zasedání rady města rozhodnutí, které potěšilo hlavně děti a rodiče. 
Rada rozhodla o instalaci dětského hřiště v části města Boršov a v mezibloku v horní 
části ul. K. Čapka. Peníze se našly po úpravě rozpočtu a je na místě zdůraznit, že 
hlavně boršovští za hřiště lobovali dlouho a důrazně, jejich zástupci byli pozváni i na 
jednání rady. A dobrá věc se podařila. Na obě hřiště byla vyčleněna částka ve výši 
půl milionu korun.  Vytvořen by také nový plán oprav chodníků. Z úspory investic 
původně plánovaných na akce, které se nepodařilo realizovat v plném rozsahu, byly 
v rámci rozpočtové úpravy určeny téměř dva miliony korun na rekonstrukce chodníků 
a místních komunikací. Naplánovány byly opravy v Jiráskově ulici, v ulici Alšově a dr. 
Janského. 

 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé jednali 9. záři 2016. Akceptovali vývoj týkající se budovy bývalého 
dětského oddělení nemocnice a učinili chybějící formální krok – zrušili souhlas 
zastupitelstva se záměrem  prodeje nemovitostí - pozemků a staveb areálu dětské 
nemocnice pro účely realizace projektu "Revitalizace areálu dětské nemocnice v 
Moravské Třebové - Centrum aktivního stáří ", předloženým společností MATOUŠEK 
CZ a.s., který byl schválen usnesením číslo 621/Z/150413.        
  

 

Zaujalo mne schválení dražebních vyhlášek. Jednalo se z větší části o dražby 
pozemků  dražebních vyhlášek dobrovolných dražeb v lokalitě ulice Strážnického 
(zastupitelstvo neschválilo navržený název Čadílkova, ale preferovalo stávající název 
ponechat i pro pokračující výstavbu). Některé pozemky se měly dražit opakovně. 
  

 
Kultura 
 
  
V září nás Komise památkové péče MěÚ Moravská Třebová pozvala na vernisáž 
nesoutěžní výstavy fotografií, 18. ročníku „Moravská Třebová – jak ji neznáme“. 
Vernisáž se konala v kapli františkánského kláštera 9. září 2016. 
 
 
Dny česko-německé kultury 
 
se uskutečnily  od 15. září do 21. září 2016, doplňujícím programem ještě i 13. října.  
Na programu byla přednáška,  taneční a pěvecký soubor, k tanci a poslechu 
zazpívali Eva a Vašek (před několika lety mimořádně úspěšné pěvecké duo), 
nechyběla vážná hudba a povídání.  
 
Je však možné poznamenat, že tato kulturní událost, které se pravidelně účastní 
hosté z Německa a také zástupci vedení města, je občany města vnímána více jako 
akce pro pozvané… 
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Vernisáž Hany Horské 
 
Ve stejný den, 9. září, jen několik kroků od místa konání výstavy fotografií, v muzeu, 
představila malířka a grafička Hana Horská novou kolekci  svých olejomaleb a 
počítačové grafiky. Konala se 24. samostatná výstava moravskotřebovské umělkyně. 
 

 
 
  
Operetní melodie 
 
zazněly v kinosále muzea v neděli 25. září v podání sólistů opery Slezského divadla 
v Opavě. 
 
 
Setkání u cimbálu 
 
Do dvorany muzea se sešli zájemci na tradiční Svatováclavské pohoštění a poslechu 
cimbálové muziky 28. září, cimbálová muzika Aleše Smutného potěšila také 
v Boršově 17. září, hosté měli k dispozici (jako obvykle) i mimořádnou autobusovou 
dopravu. 

  

 
Sport 
 
60 let TJ Slovan 
 
si zasloužilo oslavu, která se uskutečnila ve sportovním areálu v sobotu 13. září 
2016.   
 
  
Víceboje 
 
V sobotu 24. září 2016 byli zájemci pozváni na již 14. ročník moravskotřebovských 
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vícebojů pro děti i dospělé - víceboj, který v České republice nemá obdoby, závod 
pro každého. To bylo motto závodu.  
 

 
 
Během jednoho dne se závodilo ve 20 kategoriích a 116 disciplínách, od nejmladších 
dětí až po veterány. Platilo, že „na věk se   nehraje“, závodili rodiče i děti. Nejmladší 
závodníci začínali s dvojbojem (60m, dálka), dospělí závodníci měli před sebou 
odlehčený devítiboj (voleny menší výšky překážek a lehčí náčiní). Přitom právě na 
děti byl kladen velký důraz, jedním z cílů organizátorů byla snaha o podnícení jejich 
zájmu o sport, zejména atletiku. Platilo, že vyhrává každý, kdo dokončí závod! Pro 
děti byly nachystané čokoládové medaile. Každý závodník měl k dispozici pitný režim 
během závodu, službu fyzioterapeuta, online výsledkový servis v telefonu a uvítací 
tašku včetně dárku. Samozřejmostí byly medaile, plakety, věcné ceny a pro nejlepší 
devítibojaře i finanční odměny. O doprovodný program se postarala Atletika pro děti, 
nechyběl  slackline a trampolína. V roce 2016 účast (a autogramiádu) přislíbila česká 
rekordmanka v sedmiboji Eliška Klučinová.  
 
Součástí pozvání na akci byla i nabídka možnosti využívat atletických otevřených 
tréninků (12. 9. a 19. 9.).  Za organizační tým MT vícebojů, z.s.  nás tak pěkně pozval 
nejen na facebookových stránkách  Michael Havlík – ředitel závodu. A my všichni 
jsme si pak v závěru roku 2016, kdy Míša změnil svůj život a odešel i s manželkou 
(sportovkyní a fyzioterapeutkou) do Brna, kladli otázku, kdo bude v dalším období 
ředitelem osvědčeného závodu. 
 

 
Pozvání do Sušic 
 
Sbor dobrovolných hasičů ze Sušic nás pozval na 15. ročník MEMORIÁLU JOSEFA 
HUBÁČKA, který se konal v sobotu 24. 9. 2016 v 10:00 hodin na hřišti v Sušicích, 
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dobrovolní hasiči se utkali v tradičním moravskotřebovském klání v hasičském 
sportu.   
Kategorie závodících - děti, ženy a muži. 
 

 
Září letem světem 
  

Počasí začátkem září nám udělalo radost, první dekáda byla v podstatě letní. 
Vzhledem k příznivé předpovědi počasí rozhodlo vedení města, že aquapark bude v 
provozu minimálně do pondělí 12. 9. 2016 a to denně v omezené provozní době, od 
10.00 do 18.00 hod. Teplota vody dosahovala od 23 do 25 stupňů.  Velmi teplo bylo  
10. a 11. září,  výrazné ochlazení nastalo náhle od soboty 17.09. V den podzimní 
rovnodennosti, 22. září, bylo ráno velmi chladno, poprvé  jen + 6 stupňů, následoval 
však teplý den. Také v posledním týdnu, byť rána byla studená, bylo příjemné počasí 
s teplotami kolem 20 - 21 stupňů. 
 
V září nechyběl tradiční bleší trh: 

 
Na sídlišti Západní krátce po půlnoci opilý asi 25letý muž z balkonu v pátém patře 
vyhazoval vše, co měl v dosahu. Byl to hrnec s nudlovou polévkou, židle, vejce, 
jogurt, lahev od piva a vína, osázený květináč, koště, popelník a jiné. V různém 
rozsahu poničil šest aut  - ta utrpěla různé šrámy od prohlubní v karosérii přes 
poničení kliky či ozdobné lišty. Rozbité skončilo i okno, blatník, a nechyběl ani 
poškrábaný lak. Škody na vozidlech byly vyčísleny od 5 do 30 tisíc korun. K výslechu 
byl opilec převezen až poté, kdy pobyl v protialkoholní záchytné stanici. 

Z celostátní statistiky (12. září 2016, z tisku) 

Obyvatel České republiky v prvním pololetí přibylo. Jejich počet narostl o 11 023. 
K poslednímu červnu na 10 564 866. Obyvatel přibylo hlavně díky zahraničnímu 
stěhování, ale mírně i tím, že narozených bylo více než zemřelých. „Živě narozených 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=128277/121455_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=133877/127018_0_
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dětí bylo v prvním pololetí tohoto roku o 96 více než vloni. Celkem se jich narodilo 
55 050, z toho 48,8 % nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství meziročně 
opět ubylo,“ sdělila k předběžným údajům Českého statistického úřadu předsedkyně 
Iva Ritschelová. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 a 30 let. Počty většiny 
základních demografických událostí se meziročně změnily jen minimálně. Zemřelých 
však bylo ve srovnání s loňskem výrazně méně, o 3 682. Jejich počet tak klesl 
na 54 096. 45 % zemřelých bylo starších 80 let, téměř 12 % skonalo před dosažením 
60 let věku. Do manželství vstoupilo 19 177 párů, obdobně jako v předchozím roce. 
„První sňatek uzavřeli muži v průměrném věku 32,2 let a ženy 29,6 let. Pokud muž či 
žena vstupovali do manželství podruhé, bylo jim v průměru 47,7 let a 43,8 let,“ uvedla 
Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ve stejném období se 
rozvedlo 13 477 manželství. 59 % rozvodů se týkalo manželů, kteří vychovávali 
nezletilé dítě.  

Nechybělo ani obvyklé malování na ulici, oblíbená akce pro děti z mateřských škol a 
malé školáky.  

 

 

 
Tradiční  Evropský týden mobility se konal od 16. do 22. září, přičemž 22.09. byl i 
den bez aut. Mottem v roce 2016 bylo „Chytrá a čistá mobilita“, kampaň tedy 
propagovala  bezpečné a ekologicky šetrné způsoby dopravy. 

 
 

javascript:;
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Říjen 2016 
 
Události ve městě 
 
 
Obchodní centrum Morava 
 

Na místě vyhořelého hotelu Morava vzniklo dlouho očekávané nové obchodní 
centrum. 

Poprvé od jara 2011 mohli v měsíci říjnu 2016 obyvatelé a návštěvníci města vstoupit 
do objektu na  Svitavské ulici v blízkosti centra města. Bývalý hotel a restauraci 
Morava nahradilo obchodní centrum, které bylo slavnostně otevřeno v pondělí 17. 
října 2016. 

 

 

 

                        OC Morava, foto archiv města, pohled od nově vybudovaného parkoviště 

 

Slavnostní otevření nového obchodního centra na místě vyhořelého hotelu Morava 
ukázalo soudržnost vietnamské komunity.  Majitele a investory přijel svou přítomností 
podpořit mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské socialistické republiky 
Truong Manh Son s chotí a doprovodem. Nejednalo se o oficiální, ale neformální 
návštěvu. Vedení města zaslalo při této příležitosti na vietnamské velvyslanectví 

http://www.moravskatrebova.cz/galerie/obrazky/imager.php?img=903864&x=3264&y=2448&hash=749c7f7eb50344ce252bd9932cba0238&ratio=1
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pozvání k návštěvě radnice. Velvyslance přijal starosta města Miloš Izák za účasti 
obou místostarostů, Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera. Bylo to poprvé, jak 
zdůraznil starosta, co Moravskou Třebovou navštívil velvyslanec Vietnamu. Pro 
zajímavost je na místě uvést, že v době jeho návštěvy žilo ve městě přibližně sto 
občanů vietnamské národnosti. Velvyslanec se v rozhovoru zajímal o okolnosti 
soužití místní vietnamské komunity s obyvateli města. Podnikatelé poděkovali městu 
za spolupráci. Poděkování bylo na místě – podmínkou zdárného dokončení stavby 
byl vstřícný přístup města, zejména demolice budovy města v blízkém sousedství, 
která umožnila vybudování nezbytného parkoviště.  

Zdánlivě idylický vývoj situace měl ale pokračování méně dobré – už v závěru roku 
bylo zřejmé, že si zákazníci jen těžko hledají cestu do nového obchodního domu, byť 
výstavného, s bezbariérovým přístupem, tj. v Moravské Třebové nevídaným 
velkokapacitním pohodlným výtahem… Na parkovišti bylo málo aut, prázdnotou po 
většinu času zel obchod s potravinami v přízemí a velkorysá nabídka v poschodích 
(drogerie, galanterie… nikoliv oděvy nebo elektronika) byla postupně redukována. A 
na začátku roku 2017 byla velká část obchodů dočasně uzavřena.  

 
Z kroniky města v roce 2011: 

Plameny zachvátily hotel Morava 

V úterý 12. 4. 2011 kolem poledne se valil centrem města hustý dým. Plameny 
zachvátily hotel Morava v sousedství domova důchodců na ulici Svitavské.  
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Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovalo až do pozdního odpoledne asi 
patnáct jednotek hasičů.  Evakuováno bylo devadesát pět seniorů. Požár hotelu byl 
opravdu rozsáhlý.  Hasiči požár lokalizovali před šestnáctou hodinou. Následně 
museli rozebrat střešní konstrukce a dohasit ohniska požáru. S ohněm bojovalo 
přibližně sto hasičů jak profesionálních, tak dobrovolných z okolních obcí.   V 19.50 
hodin ukončili hasiči rozebírání střechy pomocí hasičské plošiny, ale další likvidační 
práce pokračovaly.  Hasiči hlídali torzo hotelu do druhého dne… V květnu započaly 
demoliční práce a po několika týdnech mohli kolemjdoucí vidět jen dlažbu bývalé 
restaurace a tušit sklepní prostory.   

 

Tubusy opět ve věži 

V pátek 28. října 2016 se sešli zástupci města a především ti, kteří byli pověřeni 
samotným uložením nových schránek, třebovští horolezci, aby se podíleli na 
pokračování tradice započaté našimi předky v 19. století. Do věže uložili nové  
měděné tubusy -  s archiváliemi z 19. a 20. století i s dokumenty z naší současnosti. 
Ty obsahují například seznamy členů zastupitelstva a rady města Moravská Třebová 
v aktuálním volebním období, současné peníze, výtisky Moravskotřebovského 
zpravodaje, výčet významných osobností – rodáků, či obyvatel města, fotografie 
města…   

Práce horolezců byla nejen záslužná, ale i namáhavá (mimo jiné proto, že naplněné 
kovové schránky byly poměrně těžké). V neposlední řadě i efektní – bylo na co se 
dívat, horolezci stoupali k věži po její vnější stěně, v blízkosti makovice byl jejich 
výkon obdivuhodný. Na uložení tubusů jsme dlouho čekali. Kromě počasí ovlivnil 
termín vložení schránek do věže úraz pana Kobylky, který na věži dříve opakovaně 
pracoval a měl plnou důvěru města, proto bylo rozhodnuto vyčkat, až mu zdraví 
dovolí opět pracovně vystoupat na věž.  Akce nebyla propagována a to z důvodu 
bezpečnosti a zachování nutného klidu pro práci. 

  

Soudní dozvuky významného projektu města  

Významný projekt města, dostavba čistírny odpadových vod a kanalizace pro 
Udánky, Sušice a Boršov, měl v průběhu roku 2016 až 2017 nepříjemnou dohru. 
Pražská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) se totiž domáhala na 
městu doplacení částky 1 772 000 korun za práci nad rámec smlouvy, tedy takzvané 
vícepráce. Podle názoru VRV se jednalo  o dobu, která byla nad hranici smlouvy. 
Právní zástupce města věc vyhodnotil tak, že město není povinno požadovanou 
částku uhradit, byť práce trvaly déle, než předpokládala smlouva. Časový 
harmonogram stavby skutečně nebyl dodržen. Radnice a VRV v prvním kroku jednali 
o smírném vypořádání, na němž se však nedohodly.  

Odkanalizování čtyř přilehlých obcí vyšlo na 240,3 milionů korun. Dotaci tvořilo 
168,3 milionů korun, Moravská Třebová si zároveň vzala půjčku 18,7 milionů od 
Státního fondu životního prostředí s jednoprocentní úrokovou sazbou. Více než 
třiapadesát milionů korun pak zaplatila z vlastního rozpočtu. Stavaři pracovali na 
modernizaci čistírny odpadních vod, stávající linka byla upravená. Na projektu se 
podílelo několik společností – Hochtief CZ, Stavební vodohospodářská a Fortex-

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90620&idc=4291187&ids=14621&idp=87112&url=http%3A%2F%2Fwww.jpspedition.com%2F
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AGS. Tým správce stavby zajišťovala právě firma Vodohospodářský rozvoj a 
výstavba (VRV). Pro Boršov, Udánky, Sušici a Anenské údolí se vytvořilo dohromady 
osmnáct kilometrů nových kanalizačních stok a odbočení pro více než 
560 nemovitostí. V roce 2016 bylo do sítě napojeno devadesát procent domácností 
s výhledem, že se toto číslo ještě zvýší. 

Soudní spor byl počátkem roku 2017 ukončen a to úspěšně pro město, požadované 
navýšení odměny správce nebylo nutné uhradit. Je na místě poznamenat, že šlo o 
ojedinělý spor co do předmětu a výše. Obvykle (zpravidla v kauzách méně 
závažných) je preferována dohoda. 

 

Volby do zastupitelstva kraje 

 
Volební účast v Pardubickém kraji byla mírně nadprůměrná, činila však jen necelých 
37 procent. 
 
Pouhé dva dny trvalo v Pardubickém kraji koaliční vyjednávání po krajských volbách. 
Radu sestavila ČSSD, Koalice pro Pardubický kraj, ODS a Starostové. Na vítěze 
voleb z hnutí ANO zbyla jen opozice. Martin Netolický se stal podruhé hejtmanem 
Pardubického kraje.  Koalice vznikla jako většinová – s 28 hlasy ve 45členném 
zastupitelstvu.  

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Pardubický kraj – souhrnné informace  

 

Počet 

volených 

členů 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů celkem zpr. v % 

45 876 876 100,00 413 501 152 176 36,80 151 914 149 230 98,23 

  

 

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů – Pardubický kraj 

 

Kandidátní listina Platné hlasy Předn. 

hlasy číslo název celkem v % 

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 206 0,13 X 

2 Občanská demokratická strana 13 430 8,99 X 

9 Komunistická str.Českosloven. 676 0,45 X 

12 Česká str.sociálně demokrat. 26 882 18,01 X 

22 Pro otevřený kraj 5 776 3,87 X 

26 Koruna Česká (monarch.strana) 243 0,16 X 

30 ANO 2011 28 612 19,17 X 

32 TOP 09 6 915 4,63 X 

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 388 5,62 X 

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=1
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=2
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=9
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=12
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=22
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=26
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=30
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=32
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=34
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37 Komunistická str.Čech a Moravy 12 488 8,36 X 

41 Národní demokracie 211 0,14 X 

   

43 Úsvit s Blokem proti islamiz. 1 612 1,08 X 

45 Moravané 71 0,04 X 

48 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 058 4,72 X 

52 Svobodní a Soukromníci 3 651 2,44 X 

54 DSSS-NE imigr.nepřizp.dikt.EU! 1 361 0,91 X 

55 Koalice pro Pardubický kraj 23 421 15,69 X 

59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE 4 691 3,14 X 

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 531 0,35 X 

70 SPR-RSČ M.Sládka,Patrioti,HOZK 159 0,10 X 

85 VÝCHODOČEŠI,NEZÁVISLÍ,PATRIOTI 2 253 1,50 X 

88 Naše Pardubice 595 0,39 X 

 

 
Nová starostka partnerského města 
 
V říjnu 2016 jsme obdrželi informaci, že zastupitelstvo Vlaardingenu vybralo novou 
starostku: paní Annemiek Jetten (53). Ze zprávy cituji: „Aktuálně je starostkou města 
Sluis na JZ Holandska v provincii Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Je členkou sociální 
demokracie PvdA (stejně jako Bert Blase a Tjerk Bruisma). Ačkoliv jde o doporučení 
zastupitelstva, nikoliv o schválení do funkce, holandská vláda standardně jmenuje 
kandidáta, který byl zastupitelstvem doporučen, Inaugurace proběhne zřejmě v lednu 
2017." V roce 2017 byl výběr očekávaným způsobem potvrzen. 
 
 

 

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=37
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=41
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=43
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=45
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=48
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=52
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=54
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=55
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=59
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=67
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=70
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=85
http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz351?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=8&xnumnuts=0&xstrana=88
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Vojenská technika na náměstí 
 
Vojenští nadšenci FESSLOV (Ludvíkov u Městečka Trnávky) pozvali zájemce v 
sobotu 15. října na náměstí T. G. Masaryka do Moravské Třebové na ukázku 
historické, vojenské i VB techniky. Setkání pořádali jako vzpomínku k ukončení II. 
světové války. Příjezd posádek historických vozidel na náměstí TGM byl naplánován 
ve 14 hodin. Nechybělo vystoupení mažoretek. K vidění byla terénní auta 
Československé lidové armády a složek Veřejné bezpečnosti, transportér Rudé 
armády a jiné. Pozváni byli i četníci První republiky (Muzeum olomoucké pevnosti). V 
Radkově byla možnost od 16:00 do18:00 svezení ve vojenském vozidle OT - BRDM-
2. 

 
 
 
Městský úřad v říjnu 
 
Zpracování volebních výsledků se tradičně úředníkům městského úřadu 
v součinnosti s členy  okrskových volebních komisí, kteří řádně a včas výsledky 
odevzdali na radnici, podařilo. Opakovaně tedy lze citovat z intranetu městského 
úřadu pochvalná slova tajemníka MěÚ: „Vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, 
abych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří jste se přímo či nepřímo podíleli na 
přípravě a vlastním průběhu voleb do zastupitelstva města Pardubického kraje. 
Především díky Vaší kvalitní práci vše proběhlo řádně a bez problémů, takže jsme se 
zařadili mezi první, kteří v rámci Pardubického kraje volby ukončili a výsledky 
bezchybně předali. Děkuji. Ing. Stanislav Zemánek“ 
 

 Ze zasedání rady města 

Rada jednala 17. a 31. října 2016.  
 
Rada schválila pořádání trhů na nám. T.G. Masaryka v Moravské Třebové  manželi 
Ivetou a Jiřím Němcovými z Chotěboře (tedy tradičními pořadateli) a to v termínech 
22.03., 21.06., 20.09. a 13.12.2017 za částku ve výši 20.000 Kč/trh. 
 
Radní se zabývali záležitostmi v přímé souvislosti s novým obchodním centrem 
Morava. Byl schválen pronájem části nebytového prostoru o výměře 188,43 m2 v 
objektu č. p. 189 na ul. Komenského č. o. 61 v Moravské Třebové společnosti OC 
MORAVA vn, s.r.o., za účelem využití jako skladovacích prostor a to na dobu 
neurčitou. Prostorem je bývalá tržnice naproti obchodnímu domu. Současně byl 
schválen dodatek s firmou  VN REAL s.r.o., o budoucím pronájmu pozemků a to 
v návaznosti na dříve dohodnuté vybudování parkoviště, termíny byly dohodou 
posunuty.  
 
Radní schválili vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava kamenného 
mostu ul. Jevíčská“ firmu JS Moravská Třebová s.r.o., se sídlem v Linharticích a 
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uzavření smlouvy o dílo. Bylo schváleno vypsání výběrového řízení na významné 
zakázky města - „Sociální služby Moravská Třebová - obnova střech – I. etapa“ a 
„PDPS - Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého v Moravské Třebové II.“ 
  

  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
  
Zastupitelstvo v souladu se schváleným plánem v měsíci říjnu 2016 nejednalo. 
 

 
 
Kultura 
 
110 muzea v Moravské Třebové 
 
V roce 2016 slavilo muzeum 110 let trvání 

Sto desáté výročí si muzeum připomínalo po celý rok, program oslav během roku 
nabídl například hudební Holzmaister fest nebo jazzový koncert… a v říjnu 2016 
vyvrcholil výstavou Moravská Třebová za císaře pána. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila 21.10.2016.  
  

 

 
Foto: Robert Jordán (Deník Svitavska) 

 
Na výstavě se návštěvníci  vrátili v čase do přelomu 19. a 20. století, aby se 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91222&idc=4571136&ids=4039&idp=87629&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91175&idc=4571136&ids=14569&idp=87565&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/muzeum-v-moravske-trebove-slavi-vyroci-vystavou.html?mm=7303565
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seznámili s tím, jak tehdy Moravská Třebová vypadala, jaké úřady, instituce, školy a 
spolky ve městě působily. Informační panely představily dobové fotografie, přiblížily 
společenskou situaci. Vystaveny byly i mince a exponáty z depozitářů, které 
veřejnost dosud neměla možnost spatřit. Součástí výstavy byly i nově zrestaurované 
obrazy moravskotřebovského malíře Hugo Hodienera.  Samostatná část výstavy byl 
věnována stoletému výročí úmrtí rakouskouherského císaře Františka Josefa I., který 
zemřel v listopadu 1916. „Šedesát šest let vlády se nesmazatelně zapsalo do dějin 
našich zemí, proto tvoří připomínka panovníkova výročí rámec výkladu o dějinám 
města," zdůraznil vedoucí muzea Robert Jordán v textu Deníku Svitavska, kde nás 
na výstavu pozval. Výstava byl otevřena až do konce listopadu.   

Výstavou z historie města v říjnu muzejní oslavy vyvrcholily.   

Této hlavní výstavě ještě předcházely výstavy zahájené v záři a probíhající i v říjnu, 
výstava olejomaleb a počítačové grafiky Hany Horské a ve dvoraně   fotografie Jiřího 
Vokála, tématicky  z Barmy.  

Překvapením byla v pátek 28. října ve dvoraně muzea mimořádná jednodenní 
výstava Co se našlo ve věži. Byly zde představeny předměty uložené v minulých 
stoletích ve věži moravskotřebovské radnice. 

I v měsíci říjnu 2016 byly samozřejmě otevřeny obě stálé expozice Holzmaisterova 
sbírka mimoevropského umění a Galerie Františka Strážnického.   

 

Také v říjnu se v prostorách muzea konaly obvyklé kulturní akce. Už první říjnový 
den potěšila milovníky divadla společnost HÁTA Olgy Želenské divdelní hrou 
Hvězdné manýry. 13. října  zahráli jazzoví hudebníci, Fusion Band J.P. V závěru 
měsíce, 25.10., se v muzeu uskutečnilo představení z cyklu Listování (scénické 
čtení), na téma knihy herečky a blogerky Marie Doležalové – Kafe a cigárko. 

 

Dušičkové vzpomínání 

pohladilo po duši ty z nás, kteří vyslyšeli pozvání jednatelky Technických služeb 
Moravská Třebová s.r.o. a jejího týmu.  Po „velikonočních kapličkách“ si v areálu 
Křížového vrchu rádi zvykáme na „dušičkové akce“. Letos podruhé se lidé sešli na 
dušičkovém hraní, připraveném na neděli 30. října, a byli spokojení.  Setkání 
nazvané Dušičkové vzpomínání opět organizoval tým technických služeb v kostele 
Povýšení svatého kříže na Křížovém vrchu.  Akce se uskutečnila bez velké 
propagace, bez obvyklé snahy přilákat lidi – prostě pro kolemjdoucí, jako bonus pro 
ty, kteří ve sváteční den na hřbitov přišli, proto také bez přesného určení času 
hraní… Zazpíval sbor Fermáta a další (víc v přílohové části kroniky – knihy). 

 
Říjen letem světem 
  
Počasí v prvních dnech října roku 2016 potěšilo – sobota 01.10. připomínala letní 
den, bylo jasno až polojasno, teplo, zaujalo mne, že v restauraci U Štiky (a zřejmě 
nejen tam) byla plná zahrádka hostů dokonce ještě kolem 21.30 hodin, byl příjemný 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90995&idc=4571136&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
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večer pro venkovní posezení. V neděli se ochladilo, mrholilo, místy pršelo. 
Výrazného  ochlazení jsme se dočkali od 04.10., v nejvyšších partiích Krkonoš 
napadl poprašek sněhu 05.10. a teploty se pohybovaly několik stupňů pod bodem 
mrazu. Kvůli silnému větru byl podle ČTK mimo provoz druhý úsek lanovky na 
Sněžku. O víkendu 08. a 09.10. už byl v Moravské Třebové pravý zamlžený podzim, 
byť bez mrazu. Na horách silně sněžilo. V polovině října ještě v našem městě 
nemrzlo, kvetly jiřiny, chryzantémy, ojediněle dozrávaly maliny. Vlhko, mlhavo a 
celkem teplo bylo i koncem měsíce. 
  
V měsíci říjnu roku 2016 skončila restaurace u sv. Floriánka na Olomoucké ulici, 
která zahájila provoz i se zahrádkou v r. 2015. (Obnovení provozu jsme se dočkali až 
začátkem roku 2017.) 
 

Pro veškerý provoz mimo vozidel integrovaného záchranného systému byl od úterý 
11. října od půl osmé ráno do čtvrtka 13. října do 18 hodin uzavřen Hřebečský 
tunel. Důvodem byla každoroční běžná údržba, tj. mytí tunelu, čištění kanalizace, 
kontrolu SOS hlásek, revizi elektrických částí tunelu, revizi trafostanice a frézování 
odvodňovacích drážek před tunelem. Jako obvykle vedla objízdná trasa „po staré“, 
tedy  po silnici III/36826.   
 

V pondělí 10. října odpoledne na křižovatce ulic Lanškrounská a Nádražní došlo 
k autonehodě -  srážce nákladního vozu MAN a osobního vozu Ford Escort. Po 
příjezdu hasiči zamezili úniku provozních kapalin a provedli první pomoc zraněným. 
Řidička a její spolujezdkyně byly posléze odvezeny do svitavské nemocnice. Po 
ošetření byly propuštěny. Řidič nákladního vozu neutrpěl žádná zranění. Naštěstí 
nebyl poškozen ani náklad, který převáželo vozidlo MAN. Jednalo se totiž o propan 
butanové láhve.   Celková výše škod na majetku se vyšplhala na sto tisíc korun. Na 
nákladním vozidle byla škoda vyšší než na osobním, a to za 70 tisíc korun. Jako 
pravděpodobná příčina nehody bylo určeno nedání přednosti v jízdě.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90075&idc=4550648&ids=458&idp=86425&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-zelene-parku
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91251&idc=4559559&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Listopad 2016 
 
Události ve městě 
 

Vánoční strom na náměstí  

T. G. Masaryka, očekávaný symbol vánoc, byl rozsvícen podle nové tradice na 
Zlatou neděli, v roce 2016 se tak stalo v neděli 27. listopadu.  Podle informací 
jednatelky Technických služeb Gabriely Horčíkové byl městský vánoční maxistromek 
z Kunčiny a okrášlen byl novými ozdobami. Kolem stromu přibyla také ochranná 
ohrádka proti poškození a bylo maximálně dbáno o bezpečnost kolemjdoucích, tj. o 
řádné ukotvení stromu.  

Při akci nechyběl doprovodný program – hrála skupina Kontakt, vystoupili žáci a 
učitelé ZUŠ, klienti a pracovníci Domova pro seniory, studenti gymnázia a oblíbený 
sbor Fermáta. Pořadatelem byla tradičně příspěvková organizace města Kulturní 
služba města Moravské Třebové. 

 

Příprava terminálu v Moravské Třebové 

V regionálním tisku (také Svitavský deník) v listopadu 2016 jsme v závěru roku 2016 
opakovaně mohli číst o připravované  revitalizaci prostoru vlakového nádraží. 

 
Vizualizace parkovací věže pro cyklisty po revitalizaci prostoru nádraží, Zdroj:  Město Moravská 
Třebová 

Na začátku září 2016 byla podána žádost o dotaci v rámci Integrovaného 
regionálního programu. Následovala formální a věcná kontrola projektu, se 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=dopravni-termina-se-priblizil-realizaci-moravska-trebova-1-112016
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zaměřením na to, zda odpovídá cílům programu, dále byl projekt bodově ohodnocen. 
V závěru roku tedy město očekávalo výsledek, s tím, že vyhodnocení určí pořadí 
projektů, jenž získají dotaci, a to s pocitem, že šance jsou vysoké. 

Podání žádosti předcházelo dořešení a narovnání vlastnických vztahů. Město získalo 
od Českých drah do majetku pozemky v prostoru nádraží a přilehlou budovu. Byl 
rovněž zpracován projekt na celkovou podobu terminálu.  

Součástí projektu byla také úprava ulic Lanškrounská a Nádražní, vybudování 
přístupových komunikací a zpevněných ploch, výstupní a nástupní autobusové 
zastávky. Vzniknout by měla parkovací plocha pro osobní automobily, parkování pro 
autobusy a parkovací cyklistická věž pro čtyřicet kol. Samozřejmostí by mělo být 
zabezpečení prostoru kamerovým systémem, napojeným na pult městské policie. 
Podporu projektu vyjádřil ve zvláštním memorandu Pardubický kraj.  

Cílem připravovaného projektu bylo podle vyjádření místostarosty Ing. V. Mačáta 
nejen zkulturnění prostoru před vlakovým nádražím, ale také změny režimu místní 
hromadné dopravy. 

Je na místě uvést, že až v květnu následujícího roku (V/2017) bylo jisté, že dotace 
byla přidělena.  Až za několik let po zahájení projektu bude tedy možné   posoudit, 
nakolik se realita blíží vizualizaci, vložené do zápisu kroniky roku 2016.  

 

Seminář na radnici 
 
V úterý 29. 11. v zasedací místnosti městského úřadu se uskutečnil seminář na téma 
humanitární pomoci a udržitelného rozvoje. Setkání  pořádalo město s důrazem na 
Zdravé město Moravská Třebová, ve spolupráci s Charitou ČR a Svazem měst a 
obcí. 

 
Je udržitelný rozvoj možný? Foto: Archiv Ludmily Liškové (koordinátorka Zdr. města MT) 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91251&idc=4591875&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91210&idc=4591875&ids=12144&idp=86677&url=http%3A%2F%2Fwww.puruplast.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91188&idc=4591875&ids=14579&idp=87013&url=http%3A%2F%2Fpalacpardubice.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=prednaska-udrzitelny-rozvoj-moravska-trebova-1-112016
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Veřejnost mohla vyslechnout informace na besedě o směřování současného světa. 
Podle světové zdravotnické organizace WHO, Evropské komise, Evropské agentury 
pro životní prostředí a Expertní skupiny pro městské životní prostředí byly 
vypracovány hlavní oblasti udržitelného rozvoje, kterých je sedmnáct. Seminář byl 
zaměřený na jednu z nich a sice na kvalitní vzdělávání.  Koordinátorka projektu 
Ludmila Lišková úvodem upřesnila, že Moravská Třebová je zapojena do projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21 a jeho součástí je informovat veřejnost o tom, že 
pojem udržitelný rozvoj vůbec existuje.  Poté Šárka Zápotocká z Charity ČR 
představila a vysvětlila pojem „udržitelný rozvoj". Ten je klasifikován jako způsob 
rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok 
s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Lidé se také dozvěděli, proč je pro 
nás dobrý a jakou roli v něm mohou hrát města a jejich obyvatelé. Dále představila 
mezinárodní rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc pro kvalitní vzdělávání dětí 
a dospělých v Ghaně a Zimbabwe.   

Podle plánu by přednáška neměla být poslední. Zájem občanů nebyl velký – vždy je 
těžké „přilákat lidi“, když se s něčím začíná. Ale bylo nás v zasedací místnosti 
radnice dost na to, abychom se cítili dobře my i přednášející.  

   
Naše radnice získala ocenění! 

Hlasování poroty architektů posunulo moravskotřebovskou radnici na druhé místo v 
soutěži Moravského hospodářství "Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016". 
Cenu převzal v listopadu osobně v Brně starosta města Miloš Izák. Zajímavostí je, že 
k ocenění náležel ještě bonus, tříletá bezplatná zápůjčka multifunkčního zařízení HP 
PageWide. Tzv. „multifunkci“ („tiskárna, kopírka, skener“) následně užíval odbor 
sociálních věcí. (Ocenění - písemnost v kopii vložena do přílohové části kroniky, 
knihy.) 

Městský úřad v listopadu 
 
Součástí rozpočtu na rok 2016 a rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2017 byly 
náklady na zahájení projektu "Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města 
a zavedení metody kvality CAF". Město požádalo o dotaci na tento projekt z 
Operačního programu Zaměstnanost, výzvy č. 33. V listopadu přišla dlouho 
očekávaná dobrá zpráva. Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí z 
21.10.2016 splnila městem podaná žádost  všechny podmínky věcného hodnocení a 
na základě výsledků výběrového procesu byl projekt doporučen k podpoře. Město 
poté právem očekávalo konečné rozhodnutí o přidělení dotace. Cílem projektu bylo 
1. Vytvořit nový strategický plán rozvoje města dle stávajících podmínek a 
rozpracovat jej do transparentního akčního plánu, který bude provázán se 
zásobníkem projektů města a 2. Zavedení systému trvalého zlepšování kvality úřadu 
s využitím metody CAF (společný hodnotící rámec).  
 
Na stránkách kroniky věc zmiňuji proto, že právě v období zápisu (2016, 2017) tzv. 
měkké projekty, zkvalitňování procesů, hodnocení… byly podporovány. Důkazem 
toho je i zamýšlený způsob financování projektu: celkové způsobilé výdaje: 
3.358.800 Kč, příspěvek Unie  2.854.980 Kč, národní veřejné zdroje: 335.880,00 Kč 
a vlastní zdroj financování 167.940 Kč. 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90605&idc=4613533&ids=638&idp=87086&url=http%3A%2F%2Fwww.kanalizacezplastu.cz
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Ze zasedání rady města 
 
Zasedání rady města bylo plánováno a uskutečnilo se 14.11.2017, byla projednána 
obvyklá témata  týkající se majetku města a veřejných zakázek. V závěru roku bylo 
více než jindy tzv. prodloužení nájmu bytu – nájemní smlouvy jsou koncipovány tak, 
že se nájem prodlužuje o jeden rok, pokud nájemník plní svoje povinnosti. Byla 
uzavřena také smlouva o poskytování služeb energetického managementu – jde o 
nový druh smluv, v podstatě to znamená, že města šetří energie, v prvním kroku už 
výběrem dodavatele, následně monitorováním stavu, používáním vhodných svítidel 
atd…  a je nezbytné zajistit smluvně poradenství v této složité oblasti.  
V kronice je třeba také uvést, že rada města vzala na vědomí zápis do kroniky za rok 
1975 a pověřila starostu města k jeho podpisu. Znamená to, že se daří doplňovat 
chybějící zápisy kroniky… 
Radní se operativně sešli také v den konání zastupitelstva 28.11.2016. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo 28. listopadu 2016. K důležitým bodům programu patřilo 
schválení rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2017. Následovalo mnoho 
dalších bodů programu v obvyklém řazení. K těm méně častým – 1x za rok – patřilo 
poskytnutí stipendia studentům na základě vnitřního předpisu 5/2015 Program pro 
poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice. V roce 2016 to 
však bylo s udělenou výjimkou. V dalším období také proto došlo k aktualizaci 
předpisu, včetně zmírnění požadavků. Novinkou bylo schválení obecně závazné 
vyhlášky o nočním klidu – počínaje rokem 2017 je možné (velmi stručně řečeno) rušit 
hlukem z akcí kulturních i jiných po 22. hodině pouze, pokud to umožňuje vyhláška 
obce. V důvodové zprávě k této legislativní změně bylo mimo jiné uvedeno, že tak 
občané budou s hlukem v době nočního klidu předem počítat a případně budou mít 
možnost včas najít pro sebe vhodné řešení.   
 
 
 

Kultura 
 
Svatomartinské slavnosti 
 
se v Moravské Třebové poprvé v novodobé historii konaly 11. a 12. listopadu 2016. 
Akce měla velkolepou propagaci a máme rádi víno i dobré jídlo. Také proto jsme se 
sešli na náměstí a na nádvoří zámku, kde nám zpříjemnil pobyt velkokapacitní 
vyhřívaný stan. Cimbálová muzika potěšila, náklady na skleničku vína nebo drobné 
(ale stylové, podle receptů ze starých časů) občerstvení trochu překvapily, všechno 
bylo relativně drahé. I tak akce byla právem hodnocena jako vydařená, zvláště 
s přihlédnutím k tomu, že se konala poprvé. Organizátorem byl Klub umění a kultury, 
Spolek živé historie, v součinností s Kulturními službami města Moravská Třebová, 
vše pod záštitou starosty města. Připojily se mnohé restaurace na území města a 
nabídly přiměřenou porci husy k obědu nebo husí menu v odpoledních a večerních 
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hodinách. Vínům požehnal otec Šebastián, který připomněl příběh svatého Martina, a 
rozdělil se o svůj plášť v sychravém počasí s poutníkem. 
Jiří Palán, hlavní organizátor slavností, popsal na stránkách tisku kulturní program 
slovy: „Cokoliv budeme dnes dělat, tak bude pecka. Začneme cimbálovou kapelou 
Husaři z Dolních Bojanovic. Přijede známý muzikant a herec Petr Ondráček. Budeme 
hrát Legendu o svatém Martinovi. Navštívíte středověkou krčmu, kde ochutnáte jídla 

z doby Karla IV.  K ochutnání bude i domácí zabijačka. Na večer je připravena 

kapela, která zahraje rockové pecky. Chybět nebude samozřejmě víno“. 
 
 
Advent v knihovně 
 
jsme mohli svátečně prožívat i v roce 2016, oblíbená akce připadla na středu 
23.11.2016 a mohli jsme vidět vánočně vyzdobenou knihovnu a nakupovat drobné 
adventní zboží.  
 

 
  
Autor fotografie:  L. Greplová, ředitelka knihovny 

 

V budově muzea 

v listopadu oslavila koncertem 09.11.2016 25 let bluegrassová kapela Monogram, 
hudební vzpomínka na Rudolfa Mánka se uskutečnila 26.11. a příznivci divadla mohli 
vidět  komedii Lháři 28. listopadu.  

 

Sport 
 
V listopadovém čísle Moravskotřebovského zpravodaje (příloha kroniky) byl 
uveřejněn rozsáhlý článek, věnovaný 16letému motokárovému závodníkovi 
Zdeňku Ošťádalovi. Ukončil úspěšnou sezónu a zařadil se mezi sportovce, jejichž 
úspěchy vnímáme i my, čtenáři bez vyhraněného zájmu o sport. Důvodem jsou nejen 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91080&idc=4594689&ids=1576&idp=87460&url=http%3A%2F%2Fwww.wineofczechrepublic.cz%2F
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výsledky (v ČR, mistr Slovenska, vicemistr Maďarska, Itálii…), ale i skutečnost, že se 
Zdeňkovi daří již léta – začínal jako malé dítě.  
 
Turisté pořádali pěší výlet určený hlavně dětem s rodiči Za čertovským perníkem  
26. listopadu. Sraz byl  u Písku a poté se účastníci cestou podle své volby přesunuli 
na hrad Cimburk – místo setkání s čerty. 
 
Do části sport s mírnými rozpaky vkládám pozvánku na setkání se zajímavým 
člověkem.   
Víc než sportovní klání (byť součástí bylo i cvičení) připomínalo setkání besedu 
s prvky meditace. Ale organizátorem, který nás na setkání pozval, byl pan Václav 
Žáček, který více než 10 let vede v Moravské Třebové i blízkém okolí cvičení jógy, ve 
svém volném čase a bez nároku na odměnu. Pravidelné cvičení už do oblasti sportu 
patří – a Václavovi za pravidelné jógové cviky (a k tomu ještě něco víc) vděčíme 
mnozí. Také jsme se v budově radnice sešli v pěkném počtu. Nechyběla prohlídka 
radnice, předkladatelka vzdálenému hostu převyprávěla i příběh Šalamounova 
soudu, jak je vyobrazen v pracovně starosty – síni konšelů. Rozhodně to bylo 
zajímavé setkání. 
 

Pozvánka 
na setkání se zajímavým člověkem – z Indie přijede do Moravské Třebové mnich a 

jogín, bratr Suchetas. 
 

 Suchetas žije v Kerale, v jižní Indii v ašramu Shanti Dham. 
Původně pracoval jako bankovní úředník v Palakadu, touha po duchovním poznání 
jej přivedla k mistru Mahaswi Tathátovi, s nímž nakonec strávil dlouhá léta a stal se 
jeho žákem. Během této doby se věnoval osvojování si véd, filozofie, rituálů, 
praktických jogových a dalších technik pro sebezdokonalení a porozumění.Od roku 
2002 navštívil několikrát Českou republiku, Francii, Finsko a další země Evropy, kde 
předává svou znalost véd, učí očistné a sebezdokonalovací techniky. 
 

Středa 2.listopadu 2016 - obřadní síň Radnice /náměstí T.G.M./ v Moravské 
Třebové – přednáška - meditace -  beseda - začátek v 17:30 hod. - vstupné 
dobrovolné. 

 
Srdečně jsou zváni příznivci hathajógy a duchovních cest. Hlavním tématem bude 
starodávná královská cesta jógy, kterou dvě stě let před Kristem přivedl na svět 
Pataňdžali, autor jóga súter  ! 
 

Okolní prostředí je silnější než síla vůle. Chcete-li být duchovní, hledejte dobrou 
společnost a nemíchejte se s těmi, jejichž špatné zvyky by vás mohly špatně ovlivnit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAtra
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Buďte vždycky s lidmi, kteří vás inspirují; obklopujte se lidmi, kteří vás pozvedávají. - 
Jogananda  

 
Srdečně zvou příznivci JÓGY – k občerstvení se bude podávat čaj a sušenky !! 
Doporučeno jest pohodlné oblečení, karimatka a popř. polštář pro sezení v poloze 
pro meditaci. Bude i pár židlí. Omezené kapacita – dodržte prosím čas začátku – 
radnice se bude po 17:40 zamykat. 
  
 

Listopad letem světem 
  
Počasí začátkem listopadu roku 2016 bylo typické - zataženo, občas mrholení…  
Objevil se ale i ranní mráz, 02.11. jsme viděli, že na zahrádkách zmrzly jiřiny, byť 
na teploměru přes den bylo kolem 9 stupňů. První sníh potěšil děti 10.11., odpoledne 
drobně sněžilo a sníh vydržel jen chvíli. Oteplilo se ve dnech 22. a 23.11. až na 12 
stupňů. Výrazné ochlazení jsme zaznamenali o zlaté neděli při rozsvícení vánočního 
stromu, 27.12. a 30.11.  jsme ráno naměřili až – 6 stupňů. 
 
V závěru roku v listopadu Technické služby Moravská Třebová s.r.o. dokončovaly (s 
termínem do konce roku 2016)  opravy chodníků  v Jiráskově ulici, současně 
budovaly spojovací chodník s kontejnerovým stáním v Alšově. Dále prošel úpravou 
prostor u čerpací stanice kanalizace poblíž křižovatky na Boršov – směr Útěchov, 
podařilo se zde zbudovat chodník a nové kontejnerové stání 
  
V listopadu jsme na webu města mohli zaznamenat upozornění na vycházkovou 
naučnou trasu v areálu hřbitova. Bylo pozváním pozváním k procházce po 
zajímavostech moravskotřebovského městského hřbitova. Hřbitov je užíván již více 
než pět set let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou 
hodnotou a v řadě ohledů je jej možné považovat za jedinečný v rámci celé ČR.  
Také proto byl zpracován průvodce v elektronické podobě  
http://www.tsmt.cz/index.php/hrbitov/vychazkova-trasa.  
Osvědčily se však i zalaminované texty přímo na hřbitově, které byly určeny 
k vypůjčení a vrácení. Po několika měsících byly stále na svém místě, ačkoliv občas 
jsem prošla hřbitovem s „průvodcem“ v ruce a potkávala jsem stejně vybavené 
návštěvníky. Dobrý nápad.  

Postupná demolice objektu bývalého závodu 01, provozu T4 Hedvy na souběhu ulic 
Lanškrounská a Nádražní se uskutečnila v listopadu 2016. Práce v areálu bývalé 
třebovské textilky začaly už od října, kromě bývalých provozních budov bylo 
naplánováno odstranění objektu s bývalou vrátnicí v Lanškrounské ulici, zachovány 
by měly být komín opuštěné továrny s trafostanicí a skladovací hala.  

Slavnostní předání medailí za dlouholetou službu členům Hasičského záchranného 
sboru Pardubického kraje se konalo na třebovské radnici ve čtvrtek 10. 11. 2016. 
Medaile byly uděleny za setrvání v pracovním či služebním poměru v délce 
minimálně deset let, za dobré výsledky ve služební činnosti, za mimořádnou aktivitu, 
či příkladnou práci a to na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR. 
Moravská Třebová rozhodnutím vedení města poskytla k tomuto slavnostnímu aktu, 
který se udál za přítomnosti starosty města Miloše Izáka a představitelů HZS 
Pardubického kraje, prostory obřadní síně renesanční radnice. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tsmt.cz%2Findex.php%2Fhrbitov%2Fvychazkova-trasa&h=PAQFB8us_AQF8aCdkxqc9RWbsAwTOG9IKwYRss8-BDIyP8g&enc=AZNLlsuil4UePxossaclP1AoiqorYV5mP1iAI8kAVKzjZrjCus0MDCgjQCiI5RwlKMPpdRWP943m5E3oZfOAtVHI35_YbDTCQYIp_vdx0qYJapl8Ez92-Hb91kSTxYlbDSOP05QvBAmd2M6nntdfHwbX-1ettPRNknCtEq-bw9pJYOqOCy4Wt2Z7mOqH-dZdNj_NgkSFNPcerOCjkLi46l6d&s=1
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Prosinec 2016 
 
Události ve městě 
 
 
K prosinci patří Betlémské světlo. Pro mladé lidi je to tradice, která je nepřekvapí, 
pro pamětníky ještě stále „něco nového“. Také v Moravské Třebové nabízejí světlo 
skauti a skautky a tak k poslednímu měsíci v roce patří právě takové pozvání, které 
vkládám do prosincového zápisu kroniky.  

 

 
 
Havárie kamionu 
  
Z mostu   Z mostu v blízkosti Boršova jedno prosincové pondělí o půl čtvrté ráno 
spadl kamion a převrátil se na střechu. Řidič utrpěl jen drobná zranění, se kterými ho 
odvezla záchranka.  
Řidič kamionu s návěsem projel na silnici I/35 Hřebečským tunelem ve směru od 
Svitav na Moravskou Třebovou a po výjezdu z tunelu spadl z mostu nad starou 
silnicí. Pravděpodobně dostal smyk, odhadem mohl spadnout z výšky sedm osm 
metrů. V tisku jsme si přečetli, že se devětačtyřicetiletý řidič podruhé narodil. Kamion 
prorazil svodidla, chvíli na nich visel, pak spadl do údolí a k úžasu přihlížejících řidič 
vylezl nezraněn a celkem v pořádku. Na svitavskou chirurgickou ambulanci ho 
záchranáři převezli jen kvůli vyloučení případného vnitřního poranění.    
Z kamionu po nehodě začala unikat nafta, kterou hasiči ihned jímali do nádob, aby 
nedošlo k ekologické havárii. I když uniklo přibližně 400 litrů nafty, do půdy se jí 
mnoho nedostalo, protože zem byla promrzlá.  

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=139325/132531_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=134627/127679_0_


Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

105 

 

Městský úřad v prosinci 

MěÚ sleduje kvalitu poskytovaných služeb 

Pro Městský úřad Moravská Třebová je důležité zjišťovat, jak se mu daří plnit jeho 
hlavní cíl, tedy zvyšování kvality služeb poskytovaných veřejnosti. Jedním ze 
způsobů, jak ověřovat úroveň  práce,  byl také v roce 2016 - a to už po třinácté 
dotazník - zjišťování názorů  klientů přímo na úřadě. V roce 2016 byla provedena 
anketa spokojenosti občanů s prací úřadu dne 19. 12. 2016. Lidé byli při odchodu 
z úřadu požádáni o oznámkování spokojenosti se způsobem vyřízení své záležitosti. 
Hodnocení mohli provést známkami 1 (velmi spokojen) až 5 (velmi nespokojen). Dále 
se mohli vyjádřit ke konkrétním pracovníkům, uvést své náměty, kritiku, pochvaly. 
Osloveno bylo 131 odcházejících, ochotných odpovědět však bylo pouze 44 
oslovených, zbývajících 87 odmítlo krátký dotazník vyplnit. Možnosti vyjádřit se ke 
konkrétním pracovníkům, případně uvést v dotazníků další podněty kritické, či 
pochvalné, žádný z odpovídajících nevyužil. Výsledky průzkumů se staly podkladem 
pro zlepšování kvality poskytovaných služeb a proto městský úřad v anketách 
pokračoval i v roce 2017, metodika se však významně změnila. 

V tabulce jsou uvedeny výsledky výše uvedeného průzkumu za r. 2016: 

Hodnocené odbory, pracoviště městského úřadu Průměrná známka 

Občanské informační centrum 1,15 

Odbor dopravy 1,14 

Odbor výstavby a územního plánování 1,00 

Odbor životního prostředí 1,25 

Odbor kancelář starosty a tajemníka – pracoviště ul. Olomoucká 1,00 

Odbor kancelář starosty a tajemníka – sekretariát starosty 1,00 

Tajemník 1,00 

Odbor finanční 1,50 

Odbor Obecní živnostenský úřad 1,16 

Odbor majetku města a komunálního hospodářství 1,00 

Odbor rozvoje města 1,00 

Odbor vnitřních věcí, pracoviště nám. T.G.M. 1,11 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, matrika 0 

Městský úřad celkem 1,14 

  

Optimalizace systému sběru komunálních odpadů 
 

Radě města byl na její jednání dne 12. 12. 2016 předložen k projednání a schválení 
materiál o uzavření smlouvy o zavedení, provozování a koordinaci motivačního a 
evidenčního systému pro odpadové hospodářství (dále jen „MESOH“) s firmou ISNO 
IT s.r.o. Jednalo se o zcela specifický ucelený systém - dodávku služby na zavedení, 
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pronájem a provozování aplikací a modulů potřebných pro evidenci nádob a pro 
evidenci obsloužení nádob, dále pak nastavení motivačních kritérií pro efektivní 
třídění odpadů.  Uzavření této smlouvy by mělo vést k výraznému zlepšení separace 
složek komunálního odpadu ve městě. Předpokládá se, že zlepšením separace 
dojde k navýšení odměny, kterou město za separovaný odpad dostává od 
autorizované obalové společnosti EKO – KOM, ke snížení odpadu určeného k 
odstranění skládkováním a systémem bonusů také ke snížení poplatku u těch 
obyvatel, kteří se zapojí a budou více třídit. Město zavedením nového systému také 
reaguje na očekávanou legislativní změnu, zákaz skládkování odpadů od roku 2024. 
Nový systém odpadového hospodářství zavádějí mnohá další města i obce, liší se 
často jeho název. 
„MESOH“ bude zaváděn v postupných krocích, nezbytná bude masivní propagační 
kampaň. 

 
 
Ze zasedání rady města 
 
Prosinec je měsícem svátků, možná i proto zasedala rada města skutečně jen 
v termínů původně schváleném, 12.12.2016. Projednala obvyklé záležitosti majetku 
města, včetně prodloužení nájmů bytů, smluvních ujednání a výběrových řízení. 
Zásadním tématem byla změna systému ve sběru komunálního odpadu, zmíněná 
výše. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Jednání zastupitelstva města se v měsíci prosinci 2016 v souladu se schváleným 
plánem práce nekonalo. 
 
 

Kultura 
 
Také v prosinci potěšila hudba v muzeu – Fr. Nedvěd a kapela Tiebreak adventním 
koncertem 11. prosince, Moravskotřebovský swingový orchestr Fr. Zeleného  
rozšířený o muzikanty z Jevíčského Big Bandu, spolu s pěveckým sborem YONG 
VOICES při moravskotřebovském gymnáziu vánočním koncertem 15.12.2016.   
 
Mikulášský karneval pro děti se v budově muzea konal 4. 12.  
 
Vánoční koncert smíšeného pěveckého sbor Fermáta se uskutečnil  tradičně 
v Boršově a to 17. prosince. 
 
 

Sport 
 
Cyklistika má ve městě zelenou. Pro zajímavost se na stránkách kroniky zmiňuji o 
vývoji v těch oblastech cyklistiky, o kterých jsme před několika lety neměli ani ponětí.  
V závěru roku 2015 byl ukončen projekt Single track Glacensis, účastníkem kterého 
měla být i Moravská Třebová. Plánováno bylo vybudování tzv. singletracků pro 
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extrémní cyklosjezdy vybraných vyvýšenin.  Projekt byl ukončen (jak se později 
ukázalo, možná jen přerušen) a z iniciativy sportovců města by bez odkladu 
nahrazen jinou vizí – byla zahájena příprava pro  Singltrail na Křížovém vrhu.  
V počáteční verzi byl plánován začátek tratě v lokalitě ul. Strážnického nedaleko 
lomu a konec tratě u zahrádek nad Linharticemi. Plánovaná trať se nikde nekřížila ani 
s pěšinkou pro pěší, ani s běžeckou tratí.  Od plánování k realizaci bylo však na 
přelomu let 2016 a 2017 daleko a ozývaly se hlasy, že by mělo být preferováno 
propojení (cyklostezka) mezi městem a Útěchovem a městem a Starým Městem, 
přínosné pro cyklisty všeho věku i výkonnostních kategorií. Čas tedy ukáže, jaký 
prostor bude věnován cyklistice ve městě – jako  sportovnímu odvětví a současně 
ekologickému způsobu dopravy.  

  
Vybráno náhodně z webu: 
 
Singletrail jsou úzké přírodní stezky projektované a budované dle speciální a léty 
prověřené metodiky, díky které se Singletrail stává uceleným produktem pro rekreaci 
v přírodě. Singletrail je jednosměrná stezka pro horská kola, citlivě zasazená do 
terénu, na které zažijete opravdovou zábavu. 
 
Single track nebo singletrack je úzká jednostopá stezka pro horská kola. To 
kontrastuje s dvojstopými lesními cestami určenými převážně pro čtyřkolová terénní 
vozidla využívaná pro průmyslové účely hospodaření v leze. Singletracky mají 
převážně hladký povrch a vlnitý profil, výjimkou ale nejsou ani technicky náročné 
úseky s kamenitými pasážemi nebo kořenité úseky. Nezřídkakdy se na singletracku 
mohou vyskytnout také různé překážky, které cyklisty donutí ke změně směru a 
střídání tempa. Na singletracku narazíte i na ostré zatáčky, rychlé sjezdové úseky, 
terénní vlny, kde můžete s kolem nadskočit… zkrátka vše, co jízdu v terénu dělá 
zábavnou a hravou. 

 
Sport pro všechny nabídla novinka v oblíbeném sportovním areálu - v závěru roku 
na Knížecí louce byly nainstalovány cvičební stroje venkovní posilovny. 
 

 
Prosinec letem světem 
 
Prosinec byl chladný, mrazivo bylo na Lucii (13.12.), koncem měsíce trochu sněžilo. 
   

Jako každý rok i v závěru roku 2016 pozvaly  učitelky ze speciální základní školy k  
setkání pod vánočním stromečkem na náměstí v Moravské Třebové, které se 
uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince v 10.00 hod. Kolemjdoucí si mohli zazpívat pár 
vánočních písniček a strávit tak čtvrt hodinky v "adventním ladění". Setkání se 
zúčastnily  děti pořádající školy a klienti denního stacionáře Domeček v Moravské 
Třebové. Poděkování patřilo také kulturním službám, protože na kytaru doprovodil a 
zpěvem posílil zaměstnanec této příspěvkové organizace města, pan Pavel 
Machálek. 
 
Zájemci si mohli od 06. do 08. prosince 2016 prohlédnout v „latince“ na Kostelním 
náměstí  výstavku prací posluchačů university třetího věku. 
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Z obsahu kroniky 2016:    
 
Strana 

 
4  Leden 
4  Veřejné fórum 
6  Grafické listy s motivem města 
7  Městský bál 
7  Sportovci regionu Svitavska 
 
11  Únor 
11 Nový velitel městské policie 
13 Regionální vysílání na webu města 
  
16  Březen 
16  Cena města za rok 2015 
18  Velikonoční projekt pro radost všem 
20  ROZPOČET 
20  Schválena demolice  bývalého dětského oddělení nemocnice 
21  Rodák Koblovský získal Českého lva 
24  Tragická událost ve světě 
  
27  Duben 
27  Ověřené problémy města – anketa 
30  Pasování čtenářů 
32  Dny slovenské kultury 
35  Sportovec roku - anketa 
37  Vandr skrz Maló Hanó  
 
41  Květen 
41  Spor o vlastnictví pozemků a budov v areálu Soc. služeb města 
42  Kamerové body městského kamerového dohledového systému 
46  Moravskotřebovské arkády 
47  Fotofestival 
50  Dětřichovský memoriál 
  
53  Červen 
53  Další nález v radniční věži 
54  Luční lázně 
55  Speciální škola slavila 55 let 
58  Muzejní noc 
59  Hřebečský slunovrat 
62  5. obejmutí města 



Kronika města Moravské Třebové 2016 
 

109 

 

64   Červenec 
64   Zákaz požívání alkoholu na vyhláškou určených místech 
65   Moravskotřebovský bramborák 
 
 
68  Srpen 
68  Doplnění úvodního slova do tubusů ve věži 
69  Příprava demolice bývalého dětského oddělení nemocnice 
73  Kejkle a kratochvíle 
77  Fandili jsme Leopoldovi 
  
 
80  Září 
80  Mezinárodní cena za literaturu Janě Martínkové 
81  Plánovaná oprava kanalizace v centru města 
83  Dny česko-německé kultury 
84  60 let TJ Slovan 
 
88  Říjen 
88  Obchodní centrum Morava 
90  Tubusy opět ve věži 
92  Nová starostka partnerského města 
95  Dušičkové vzpomínání 
  
97  Listopad 
97  Vánoční strom na náměstí 
97  Příprava terminálu v Moravské Třebové 
99  Naše radnice získala ocenění 
 
104  Prosinec 
105  MěÚ sleduje kvalitu poskytovaných služeb  
105  Optimalizace systému sběru komunálních odpadů 
106  Cyklistika 
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Obsah:   
 
 
Leden: 

 Tříkrálová sbírka – výnos celkový, výnosy obcí 
 

 Strategický rámec rozvoje Městského úřadu MT na období 2016 - 
2020 

 
Březen: 

 K rozpočtu města na rok 2016 (tisk pro zastupitele, bez příloh) 
 
Duben: 

 Pamětní list při příležitosti partnerství mezi městy Banská Štiavnica 
a Moravská Třebová 

 
Květen: 

 Moravskotřebovské arkády (plakát) 

 Den otevřených dveří – oslavy 55. výročí založení Speciání MŠ, 
ZŠ a praktické školy Moravská Třebová (plakát) 

 
Červen: 

 Cesta na severozápad (plakát) 

 Moravskotřebovský bramboráček (pozvánka)  
 
Srpen 

 Léto v muzeu (pozvánka na webu, červenec a srpen) 

 Projekt dopravně architektonického řešení ulice Olomoucké 
(plakát) 

 
Říjen: 

 Dušičkové vzpomínání (plakát) 
 
Listopad: 

 „Nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016“ – 2. místo pro MT  
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