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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2015. 
 
 
 
V lednu 2015 (přesněji k 1. 1. 2015) bylo v Moravské Třebové hlášeno 
k trvalému pobytu 10 504 občanů, z tohoto počtu povolení k trvalému 
pobytu mělo 112 cizinců. V témže období počet obyvatel správního 
obvodu města Moravské Třebové činil 26783 obyvatel, z toho cizinců bylo 
222. 
 
 
 
               

 
         
         Nádvoří zámku, duben 2015, zahájení zámecké sezóny, foto: archiv města 

 
 
 
Fotka v úvodu kroniky není ničím zvláštní, ale umí vyprávět. Je na ní 
pýcha našeho města – arkádové nádvoří zámku a lavice zaplněné občany 
města, kteří se rádi setkali, ocenili připravený kulturní program a společně 
tak zahájili zámeckou sezónu. Bylo to  4. dubna roku 2015, v den, kdy 
svítilo sluníčko, ale jarní teplo ještě nebylo. 
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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 2015 vzala na vědomí 
rada města na zasedání dne …………….. usnesením č. ……………… a 
v souladu s  usnesením rady téhož dne č. …………….  starosta města 
podpisem vydává souhlas obce s obsahem zápisu: 
 
 
 
 
 ……………………………. 
 JUDr. Miloš Izák, starosta města 
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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…) 
- 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). 
 
 
Systém vedení kroniky se nemění. 
 
 
Úvodní kapitola TÉMA pro rok 2015 je určena nezvyklou událostí, kterou 
byl úder blesku do radniční věže v červnu 2015. Připomíná, co se stalo a 
přibližuje některé texty, které byly připraveny a následně vloženy do 
radniční věže pro generace, které budou následovat…  
 
 
Pamětní kniha nám dále v části JAK ŠEL ČAS připomíná život města ve 
dvanácti kapitolách od ledna do prosince 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Téma – úder blesku do radniční věže v červnu 2015 
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V červnu roku 2015 udeřil do radniční věže silný blesk. V poškozené věži byla 

nalezena dvě kovová pouzdra s letopočtem 1907 a 1955. Druhé pololetí roku 2015 

bylo věnováno řádnému uložení cenných listin a jejich kopií a přípravě „novodobých“ 

materiálů k uložení do pouzdra z roku 2015. (Realizováno vše bylo v roce 2016.)   

 

Úvodní text k materiálům určeným k vložení do radniční věže, do schránky 

z roku 2015:  

 

V neděli dne 14. června roku 2015 v 19:57 hodin udeřil do věže radnice nebývale silný 
blesk. Následkem blesku se rozestoupily o 20 cm obě polokoule makovice věže, došlo 
také k poškození a pádu hvězdy z vrcholu věže. Silný výboj zničil mnoho 
elektronických zařízení v budově.  
 
Horolezec Jiří Kobylka (ředitel Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové) se svojí 
skupinou vystoupal pomocí horolezeckého vybavení k makovici věže a zjišťoval 
poškození a možnosti oprav. Při této příležitosti zjistil, že  uvnitř makovice jsou dvě 
kovová pouzdra s letopočtem 1907 a 1955. 
 
Obě pouzdra byla uložena  v kanceláři  starosty a čekala na slavnostní otevření za 
přítomnosti Východočeské televize, které nastalo 17.08.2015 v 10:00 hod v zasedací 
místnosti radnice. Zástupci firmy Metali s.r.o. z nedalekého Útěchova otevřeli plechová 
pouzdra ve spodní části dna, použili speciální nůžky na plech, aby nedošlo 
k poškození obsahu schránek.  
 
Otevření pouzder byli přítomni JUDr. Miloš Izák (starosta města), Ing. Pavel 
Brettschneider (uvolněný místostarosta), Ing. Václav Mačát (neuvolněný  
místostarosta), Mgr. Jaroslava Skácelíková (členka Komise památkové péče rady 
města a ředitelka základní školy), Ing. Stanislav Zemánek (tajemník městského úřadu), 
JUDr. Jana Zemánková (kronikářka města, vedoucí odboru kancelář starosty a 
tajemníka)  a Ing. Pavel Šafařík (vedoucí odboru vnitřních věcí). 
 
Obsah schránek byl šetrně vyjmut a po krátké prohlídce připraven k zpracování 
přesného soupisu vložených dokumentů. 
 
Bylo rozhodnuto, že obě pouzdra budou ošetřena a vystavena v městském muzeu, 
spolu s kopiemi dokumentů, které připraví odborná firma. Při opravě věže pak budou 
vloženy do její makovice nově vyrobené měděné schránky, zvlášť pro dokumenty 
z roku 1907 a 1955 (včetně původních historických dokumentů) a nové pouzdro 
s letopočtem 2015 a aktuálními dokumenty. Proto se nově připravované dokumenty 
vztahují hlavně k roku 2015, kdy došlo k pozoruhodné události, vloženy však byly až 
po opravě věže v roce 2016. 
 
Pro výběr dokumentů, které do věže mají být vloženy, byla ustanovena pracovní 
skupina. Nebylo snadné určit, které informace považujeme za tak závažné, že budou 
právem určeny ke zpracování a uložení do radniční věže budoucím generacím…  Jistě 
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k nim však patří představení města Moravská Třebová v roce 2015, kterým pokračuje 
tento úvodní text.  
 

O Moravské Třebové 

Moravskou Třebovou, ležící na pomezí Čech a Moravy, založil v polovině 13. století 
Boreš z Rýzmburka jako typické kolonizační město s pravidelným půdorysem náměstí. 
Od roku 1980 bylo centrum města prohlášeno  městskou památkovou rezervací, která 
zahrnuje historické jádro, zámek a Křížový vrch.  

Město je členěno na části města: Město, Předměstí, Boršov, Sušice a Udánky. 
V roce 2015 město řídí 21-členné zastupitelstvo města, jehož výkonným orgánem je 
rada města.  
  
Složení zastupitelstva města je v roce 2015 následující:  

 JUDr. Miloš Izák, starosta města, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 Ing. Pavel Brettschneider, uvolněný místostarosta, zvolený za SNK Evropští 
demokraté,  

 Ing. Václav Mačát, neuvolněný místostarosta, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 PaedDr. Hana Horská, členka rady města, zvolená za Komunistickou stranu Čech 
a Moravy,  

 MUDr. Petr Kelča, člen rady města, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 Mgr. Miroslav Muselík, člen rady města, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 Mgr. Radko Martínek, člen rady města, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 Mgr. Bc. Lenka Bártová, členka zastupitelstva města, zvolená za ANO 2011,  

 Ing. Daniela Blahová, členka zastupitelstva města, zvolená za Sdružení nestraníků,  

 Mgr. Roman Cápal, člen zastupitelstva města, zvolený za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy,  

 Milada Horáková, členka zastupitelstva města, zvolená za Českou stranu sociálně 
demokratickou,  

 Ing. Josef Jílek, člen zastupitelstva města, zvolený za KDU-ČSL ve spolupráci 
s EDS,  

 Miroslav Jurenka, člen zastupitelstva města, zvolený za ANO 2011,  

 Ing. Tomáš Kolkop, člen zastupitelstva města, zvolený za Sdružení nestraníků,  

 Ing. Milan König, člen zastupitelstva města, zvolený za Občanskou demokratickou 
stranu,  

 Ing. Miloš Mička, člen zastupitelstva města, zvolený za TOP 09,  

 Josef Odehnal, člen zastupitelstva města, zvolený za Komunistickou stranu Čech 
a Moravy,  

 RNDr. Josef Ošťádal, člen zastupitelstva města, zvolený za Občanskou 
demokratickou stranu,  

 Ing. Zdeněk Ošťádal, člen zastupitelstva města, zvolený za TOP 09,  

 Libor Truhlář, člen zastupitelstva města, zvolený za ANO 2011,  

 Mgr. Petr Vágner, člen zastupitelstva města, zvolený za Českou stranu sociálně 
demokratickou.  
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Město Moravská Třebová je tzv. „malým okresem“ - vykonává veřejnou správu jako 
obec s rozšířenou působností. Správní obvod města je vymezen územím obcí Bělá u 
Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky,  Dětřichov u 
Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, 
Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov 
na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré 
Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká. Veřejnou 
správu vykonává Městský úřad Moravská Třebová, který sídlí v budovách na náměstí 
T. G. Masaryka č. o. 29 (radnice) a na ulici Olomoucké č. o. 2.  V roce 2015 na úřadě 
pracuje 78 zaměstnanců. 
 
Počet obyvatel města k 1. lednu 2015 činil 10 504 (trvale hlášení včetně cizinců) a 
počet obyvatel správního obvodu k témuž datu byl vyčíslen na 26 783.  
 
V době tohoto zápisu, v závěru roku 2015, dlouhodobě vnímáme naše město jako  
Moravskou Třebovou – město příležitostí.  
 
Město, ve kterém žijeme, nabízí široké spektrum příležitostí pro ekonomický rozvoj a 
investice, pro poznání, pro vnímání krásy a potěšení smyslů,  pro sport a turistiku. Rádi 
v něm žijeme, rádi se setkáváme. 
 
Rozvoj a investice každého města zásadně ovlivňují jeho ekonomické možnosti, 
vyjádřené finančními plány. Pro názornost vkládáme stručnou informaci o plánu 
finančního hospodaření v roce 2015: 
 
Struktura schváleného rozpočtu města v roce 2015: 
Rozpočtové příjmy: 

- běžné příjmy  171.350.000 Kč 

- kapitálové příjmy  49.450.000 Kč      

Financování příjmy: 
- zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech 8.260.000 Kč 

- půjčka na úhradu DPH při realizaci projektu formou EPC - úsporná opatření 
(zejména rekonstrukce kotelen) v objektech příspěvkových organizací (projekt 
hrazený formou budoucích úspor) 2.050.000 Kč 

- půjčka ze Státního fondu životního prostředí na realizaci projektu 
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova vč. modernizace čistírny odpadních 
vod 90.000 Kč (doplatek půjčky schválené v předchozích letech) 

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE  -  231.200.000 Kč 
 
Rozpočtové výdaje: 

- běžné výdaje včetně rozsáhlejších oprav majetku 158.060.000 Kč 

- kapitálové (investiční) výdaje   67.190.000 Kč   

Financování výdaje: 
- splátky jistiny úvěrů 5.950.000 Kč 
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CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY  -  231.200.000 Kč 
 
Nepřehlédnutelný a významný v několika posledních letech byl rozvoj průmyslu ve 
městě. Tradiční textilní průmysl, jehož úpadku jsme byli svědky od 90. let minulého 
století, postupně nahrazují nové podniky, nejčastěji zaměřené na automobilový a 
spotřební průmysl. Vznikla zcela nová  průmyslová zóna v blízkosti výjezdu na Svitavy. 
Zde sídlí firmy DGF, a.s., Nástrojárna MM s.r.o., Atek s.r.o., Treboplast  s.r.o., 
Protechnik Consulting s.r.o. a Kayser s.r.o., které zaměstnávají přibližně 550 
zaměstnanců.  V nástrojárně a lisovně Alema na ul. Dukelské pracuje asi 120 lidí. 
Významným zaměstnavatelem i pro občany našeho města je společnost Rehau s.r.o. 
s více než 200 zaměstnanci, která sídlí v průmyslové zóně obce Linhartice.  
Pozornost a záznam na tomto místě si zaslouží zásadní rozvojové projekty uplynulých 
pěti let (říjen 2010 – říjen 2015), kterými jsou zejména legislativou vynucený projekt 
nebývalého rozsahu Odkanalizování částí města Udánky, Boršov, Sušice a 
modernizace čistírny odpadních vod (OUSB), projekt Komunitní kompostárna, který je 
přínosem v oblasti životního prostředí, soubor projektů, které svými estetickými 
dopady činí život ve městě krásnějším a lákají k procházkám i sportu - Cesta od 
renesance k baroku (CRB), jejíž nedílnou součástí je nově vybudovaná Brána času, 
Lokální biocentrum Knížecí louka, In-line stezka včetně lávky na Knížecí louce, tamtéž 
Cyklostezka Brněnská – Gorazdova a Regenerace městských parků. 
Nepřehlédnutelná byla v r. 2011 modernizace mateřské školy na ul. Jiráskově. K 
významným projektům, byť z pohledu široké veřejnosti v pozadí, je třeba řadit 
zbudování inženýrských sítí pro rodinné domy v lokalitě ul. Strážnického, modernizaci 
hlavic veřejného osvětlení ve městě novou metodou (EPC – Energy Performance 
Contracting) a výstavbu fotovoltaických elektráren na objektech příspěvkových 
organizací města.  
 
Prvním krokem nové generace k poznání je výchova a výuka (nejen) ve školách, proto 
připojujeme  aktuální výčet škol a odkaz na další důležité organizace: 

 
Město je zřizovatelem příspěvkových organizací - mateřských škol, a to 1. Mateřské 
školy, Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy s odloučeným pracovištěm 
v  Boršově, v Sušicích a 2. Mateřské školy, Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres 
Svitavy, s odloučeným pracovištěm na ul. Tyršově. Základní školy, také příspěvkové 
organizace města, jsou na území města tři: Základní škola Moravská Třebová, Čs. 
armády 179, okres Svitavy, Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres 
Svitavy a Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy. Do 
prvních tříd základních škol je k 1. září 2015 zapsáno celkem 120 dětí. V devátých 
třídách základních škol ukončí povinnou školní docházku  k  30. 6. 2015 celkem 92 
žáků. Město je také zřizovatelem příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Moravská Třebová. Ta je školským zařízením a její žáci získávají základní vzdělání a 
průpravu v uměleckých oborech, mnohdy jako předstupeň k následnému 
středoškolskému a vyššímu typu studia. Pardubický kraj je zřizovatelem Gymnázia 
Moravská Třebová, Integrované střední školy a tzv. speciální školy, jejíž úplný název 
je Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová. 
Nedílnou součástí školství ve městě je Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola 
ministerstva obrany. Škola letos oslaví 80 let působení v Moravské Třebové. 

 
Mimoškolní činnost dětí a mládeže zajišťuje zejména příspěvková organizace Dům 
dětí a mládeže Moravská Třebová, okres Svitavy.  Počátkem každého školního roku 
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vypisuje nábor do zájmových kroužků z oblasti přírodovědy, sportu, společenských 
věd, výtvarných disciplín a podobně. Komunitní aktivitu na úseku výchovy a 
vzdělávání, určenou specifické skupině dětí, vyvíjí Centrum volného času města 
Moravská Třebová,  organizační složka města.  Centrum sdružuje převážně klientelu 
z romské komunity, soustřeďuje se na terénní sociální práci a volnočasové aktivity pro 
děti a dospívající. 
 

Vnímání krásy a potěšení smyslů umožňují a podporují kulturní aktivity ve městě.  
Hlavním kulturním, klubovým a vzdělávacím centrem města je příspěvková organizace 
Kulturní služby města Moravská Třebová, jejíž součástí je kulturní centrum, městské 
muzeum a zámek.  Významnou úlohu sehrávají aktivity příspěvkových organizací 
města Základní umělecké školy Moravská Třebová a Městské knihovny Ladislava 
z Boskovic v Moravské Třebové, obě sídlí v prostorách zámku. Na území města jsou 
činné spolky, z nichž uvádíme například  Klub přátel výtvarného umění, Spolek 
sběratelů a přátel ex libris, Klub přátel díla Františka Strážnického,  Divadelní soubor 
J. K. Tyla.  Hudební skupiny vystupují pod střechou i na veřejném prostranství, k těm 
známým patří např. Orchestr Fr. Zeleného (swing), Kaderus blues, Kontakt band, Proč 
ne band (country), Metallica revival, Werglův Pjos (punk)…   
 

Zájemci o sport a turistiku mají v Moravské Třebové mnoho možností, nabízejí se 
aktivity sportovních organizací, klubů a sdružení. 

 
Tělovýchovná jednota Slovan zastřešuje 13 sportovních klubů (oddílů): Asociace 
sportů pro všechny, Atletika, Cyklistika, Horolezectví, Kopaná, Lední hokej, Lyžování, 
Silový trojboj (kulturistika), Stolní tenis, Šachy, Tenis, Turistika (Klub českých turistů),  
Volejbal. Sportovci dále mohou využít například nabídky Autoklubu (motokáry),  
asociace AVZO Technické sporty (biatlon, sportovní střelba)...  Smysluplné trávení 
volného času nabízí  organizace  Junák – český skaut, z. s. (tj. zapsaný spolek), 
středisko Moravská Třebová. 
 
Moravská Třebová je v roce 2015 poměrně malým městem. Vnímáme dokonce mírný, 
ale setrvalý pokles obyvatel, zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva. Výhodou malého 
města je vzájemná blízkost a možnost i chuť setkávat se formálně i neformálně. 
 
Město nabízí hodně mladým a na starší nezapomíná. Příspěvková organizace Sociální 
služby města Moravská Třebová byla zřízena městem s hlavním cílem poskytnout 
pomoc stárnoucím a potřebným. Provoz rozsáhlého komplexu Domova důchodců na 
ul. Svitavské a Komenského je významnou, nikoliv jedinou náplní činnosti této 
významné organizace.  
 
Moravská Třebová realizuje projekt zdravé město - je členem Národní sítě zdravých 
měst ČR. V praxi to znamená spolupráci s místními partnerskými organizacemi 
zejména neziskového charakteru. Cílem je utvářet město jako kvalitní a příjemné místo 
pro život také na základě připomínek a podnětů od obyvatel. Již tradiční akcí je proto 
každoroční lednové setkání s názvem veřejné fórum, na kterém mají možnost občané 
označit problémy města, které je tíží – je to setkání v podstatě pracovní a v prostorách 
muzea se zpravidla schází desítky zájemců. 
 
Vyšší návštěvnost mají akce kulturní i sportovní, umíme zaplnit prostory muzea, které 
je naším kulturním domem, i náměstí. Z prověřených a všeobecně vítaných 
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pravidelných akcí zaznamenáváme lednový městský bál v muzeu, dubnové zahájení 
zámecké sezóny s kulturním programem na zámku, dálkový pochod Vandr skrz Maló 
Hanó, Dny slovenské kultury také tradičně v dubnu - v roce 2015 se uskutečnil 20. 
ročník (akce vznikla jako první festival v České republice po rozdělení ČSSR, 
zaměřený na slovenskou kulturu), Hřebečský slunovrat v červnu (v r. 2015 již 4. ročník 
hudebních slavností sousedních měst a obce), Moravskotřebovský bramborák (folk a 
country, akce obnovena po mnohaleté přestávce), Kejkle a kratochvíle (lidové veselí a 
řemesla na náměstí). K závěru roku patří slavnostní rozsvícení vánočního stromu na 
náměstí koncem listopadu a poslední den v roce u silvestrovského ohňostroje 
v podvečer zaplníme náměstí T. G. Masaryka.  
 
Společnost nám občas dělají i hosté zdaleka – partnerskými městy Moravské Třebové 
jsou v roce 2015 holandský Vlaardingen, slovenská Banská Štiavnica a německý 
Staufenberg. 

Závěrem je na místě zdůraznit, že nečekaná událost z poloviny června roku 2015, tj. 
poškození radniční věže bleskem, nám přinesla zajímavé informace i chvíli dojetí, se 
kterým jsme se dívali na předměty a texty, vložené do kovových schránek před 
desítkami let pro generace, které budou následovat.  

Je nám ctí, že můžeme pokračovat v tradici a vložit informace o Moravské 
Třebové roku 2015 do třetího tubusu,  který  bude spolu obnovenými tubusy z let 
1907 a 1955 a schránkou s dalšími dokumenty z naší současnosti umístěn opět 
do radniční věže, jako náš pozdrav těm, se kterými se už nesetkáme… 

Text byl podepsán starostou města JUDr. Milošem Izákem a připraven spolu s dalšími 
dokumenty k vložení do schránky a radniční věže. 

Vložené informace zpracoval tým ve složení: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník, JUDr. 
Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka a kronikářka města, 
Eva Štěpařová, za odbor rozvoje města, Ing. Pavel Šafařík, vedoucí odboru vnitřních 
věcí, Mgr. Lenka Greplová, ředitelka Městské knihovny Ladislava z Boskovic 
v Moravské Třebové a to ve spolupráci s kolegy Bc. Nikolou Jakoubkovou, odbor 
kancelář starosty a tajemníka, úsek propagace, Ing. Mgr. Danou Buriánkovou, vedoucí 
odboru finančního, Ing. Miroslavem Netolickým, vedoucím odboru rozvoje města, 
Karlem Musilem a Ludmilou Liškovou z téhož odboru. 

Text  byl  odsouhlasen zástupci vedení města: JUDr. Milošem Izákem, starostou, Ing. 
Pavlem Brettschneiderem, místostarostou, Ing. Václavem Mačátem, místostarostou, 
Ing. Mgr. Danou Buriánkovou, vedoucí odboru finančního, Ing. Miroslavem Netolickým, 
vedoucím odboru regionálního rozvoje, Ing. Stanislavem Zemánkem, tajemníkem a 
JUDr. Janou Zemánkovou, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka. 
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Spolu s úvodním textem byly připraveny k vložení do schránky dokumenty a 
předměty: 
 

1) Dokumenty v listinné podobě 

 kniha Cesta od renesance k Baroku – slavné stavby Moravské Třebové 
(schránka) 

 ročenka vojenské školy 

 fotodokumentace   

 představení členů zastupitelstva (foto), výbory, komise  

 základní informace o městském úřadu  

 strategické dokumenty (vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady 
města Moravská Třebová na volební období 2010 – 2014, Programové 
prohlášení Rady města Moravská Třebová na volební období 2014 – 2018, 
Strategický plán rozvoje města, Poslání a vize městského úřadu, Strategické 
cíle městského úřadu, Politika bezpečnosti informací) 

 výsledky komunálních voleb v r. 2014 

 vzor části projektu města 

 Moravskotřebovský zpravodaj 

 seznam starostů, seznam tajemníků 

 symboly města (prapor, znak, znělka)  

 10 let v životě města, text 

 mince, bankovky… 
 

2) Dokumenty na elektronickém nosiči 

 rozpočet města na rok 2015 

 územní plán města 

 propagační spoty  

 fotodokumentace (rozsáhlá) 

 video VČTV otevření schránek z věže  

 znělka města delší verze 

 zápis kroniky za rok 2014  

 osobnosti města, nositelé ocenění Cena města  

 Projekty města 
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Věřím, že je na tomto místě vhodné uvést i text, označený výše „10 let v životě 
města“, Moravská Třebová – jak šel čas v letech 2006 až 2015  
 
 
Usnesením rady města jsem byla v roce 2006 jmenována kronikářkou města 
Moravská Třebová. Po deseti letech psaní kroniky jsem se při přípravě materiálů 
k vložení do schránek na věži radnice zamyslela nad tím, co se za uplynulá léta 
změnilo v našem městě. Tak vznikl text uvedený níže, ve kterém jsem se nesnažila 
zachytit vše a v plném rozsahu, ale stručně jsem poznačila, co mne v průběhu daného 
roku zaujalo tak, že událost byla zapsána do kroniky města. Překvapilo mne, co vše 
se událo, co bylo vybudováno -  a také jak rychle zapomínáme co se stalo a hlavně 
kdy to bylo…  Jistě i proto byl stručný souhrn událostí vybrán jako text vhodný k uložení 
do věže radnice a ze stejných důvodů jej vkládám i do části „téma“ kroniky roku 2015: 
 
 
V roce 2006 byla zahájena I. etapa regenerace sídliště Západní. K významným 
stavebním akcím patřila dlouho očekávaná rekonstrukce ul. Zámecké, vítaná 
rekonstrukce zámeckého nádvoří včetně nového osvětlení zámku, přístavba haly 
stolního tenisu i zázemí pro tenis a volejbal. V roce 2006 se uskutečnil první městský 
bál. Příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová změnila svůj 
profil s nástupem nové ředitelky. Vydařily se oslavy 100 let otevření městského muzea 
ve městě i velkolepé oslavy 50 let od vzniku TJ Slovan. Zahájena byla nabídka nového 
cvičení – spinningu a vnímali jsme úspěchy horolezce Romana Langra z Linhartic. 
V roce 2006 se uskutečnily dvakrát volby.   
 
Také v roce 2007 pokračovala regenerace sídliště Západní. V lednu zaútočil orkán 
Kyrill, poškozeno bylo zimní krytí kašny, mnohé střechy i stromy, 12. ledna se zlomil 
vánoční strom na náměstí. Město žilo oslavami 750ti let města, které vyvrcholily 
v červnu. Na zámku byla nově otevřena expozice mučírny a kavárna. Uskutečnil se 
první ročník výtvarné soutěže s využitím počítačové techniky Pod modrou oblohou a 
po letech byl obnoven hudební festival Moravskotřebovský bramborák (folk, country). 
Propagační DVD o Moravské Třebové Perla české renesance bylo oceněno 
v Karlových Varech na akci Tourregion film stříbrnou cenou. Novinkou roku byla tzv. 
„elektronizace rady“, to znamená, že radním začaly být předkládány podklady pro 
jednání jen v elektronické podobě.  Fr. Žáček a L. Moučka představili svůj nápad 
vybudovat hornické stezky v blízkosti města, což byl první krok k následnému 
vybudování Hřebečských důlních stezek.  
 
V roce 2008 byl zahájen prodej bytů z majetku města ve významném rozsahu tzv. 
„privatizace bytů“. Firma Kayser otevřela výrobní halu na průmyslové zóně na ul. 
Západní a rozšířila se stabilizovaná f. REHAU v nedalekých Linharticích. Bylo 
vybudováno nové parkoviště pod zámkem. Zahájen byl významný projekt Hřebečské 
důlní stezky. Otevřena byla nová expozice na zámku – alchymistická laboratoř. 
Uskutečnila se vernisáž unikátní výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém 
paláci v Praze. Orkán Emma na počátku března vylámal stromy a poškodil bednění 
kašny na zámku. Vedení města řešilo nedostatek stomatologů a problémy se 
zajištěním lékařské služby (sanity). Byl zpracován dotazník spokojenosti s činností 
městského úřadu a zdůrazněna snaha realizovat veřejné zakázky transparentněji tj. 
byla dána nabídka občanům stát se členy výběrové komise za honorář (!), bez 



Kronika města Moravské Třebové 2015 
 

13 

 

adekvátní odezvy. Došlo k ozbrojenému útoku v centru města, útočník způsobil oběti 
bodné poranění.  
 
V roce 2009 byla v červnu slavnostně zprovozněna nová rozhledna Pastýřka na vrchu 
Pastvisko nad městem a v prosinci nafukovací tenisová hala ve sportovním areálu. 
Poprvé v novodobé historii byla udělena Cena města (PhDr. Janě Martínkové). 
Zastupitelstvo opakovaně jednalo o využití budovy bývalého dětského oddělení 
nemocnice (1. nerozhodnuto, 2. odložit rozhodnutí). Zvykali jsme si na datové 
schránky jako na nový způsob úřední elektronické komunikace. Uskutečnila se 
celostátní soutěž mažoretek v Moravské Třebové. Přívalový déšť 29.06.2009 dočasně 
znemožnil dopravu a zatopil budovy (zejména) v centru města. Překvapila loupež 
bankomatu na náměstí, při které pachatelé vytrhli bankomat, následně zapálili své auto 
s naloženým bankomatem a bez lupu utekli. Vnímali jsme úspěch cyklisty Romana 
Kreuzigera na Tour de France, kde obsadil 9. místo.   
 
V roce 2010 byla po letech obnovena výstavba bytů – firma VARIO VILA zahájila 
výstavbu bytových domů na ul. Hřebečské. Proběhla kolaudace IV. etapy regenerace 
sídliště Západní a skončila poslední etapa úprav zadních traktů v městské památkové 
rezervaci. Slavnostně byly otevřeny Hřebečské důlní stezky 04.07.2010. Na zámku 
přibyla nová geologická expozice ve sklepení. Vydařilo se slavnostní otevření zimního 
stadionu (projekt „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“). 
Poslední telegram jsme mohli zaslat 31.03.2010 – pošta službu ukončila. Úspěšná 
byla sbírka pro povodněmi postiženou obec Raspenavu. V září se uskutečnil non stop 
výstup na rozhlednu Pastýřku. Centrum volného času oslavilo 10 let činnosti. Vnímali 
jsme také 75 skautingu v Moravské Třebové, připomenuto skautským dnem na 
náměstí T. G. Massaryka. V říjnu se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí.  
 
Událostí roku 2011, které si všimli všichni, byl dubnový požár hotelu Morava v centru 
města. Zahájeny byly významné projekty OUSB (Odkanalizování Udánek, Sušic a 
Boršova a rekonstrukce čistírny odpadních vod) a CRB (Cesta od renesance 
k baroku). Byl realizován přechod pro chodce na ul. Lanškrounská. Diskutována byla 
opakovaně bezpečnost ve městě a kriminalita na setkáních vedení města s občany i 
na stránkách regionálního tisku. V závěru roku byl vyhlášen státní smutek po úmrtí 
bývalého prezidenta Václava Havla.  
 
V roce 2012 byl realizován archeologický výzkum na nádvoří zámku. Z iniciativy 
skupiny občanů byla otevřena galerie malíře Fr. Strážnického. Dokončen byl projekt 
„Sýpka“ – majitelé Stupka a Skoupý dokázali přeměnit zchátralý objekt bývalého 
měšťanského pivovaru v centru města na multifunkční budovu. Intenzivně pokračovaly 
práce na stěžejních projektech města, OUSB a CRB. Uskutečnil se první ročník 
Hřebečského slunovratu (hudební festival na pomezí – mezi městy) a oslavili jsme 20 
let spolupráce s partnerským městem Vlaardingenem. Vyhláškou města byl regulován 
provoz loterijních her, byl stanoven čas a místa, kde je hraní zakázáno. Z důvodu 
plánovaných oprav byla vypuštěna retenční nádrž v blízkosti Boršova. Došlo k revoluci 
na úseku byrokracie - spuštění základních registrů. Nově byly zavedeny občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji.  
 
Rok 2013 byl rokem první přímé volby prezidenta v novodobých dějinách ČR. Město 
navštívil prezident Miloš Zeman 13.09.2013. Byl úspěšně stavebně ukončen projekt 
CRB, jehož součástí se stala Brána času, architektonicky zajímavý nový objekt 
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v blízkosti ul. Bránské. Pro veřejnost byla otevřena nová Fit stezka na Křížovém vrchu. 
Byla schválena znělka města. Do skříně restaurovaných (2014) chrámových varhan 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla vložena pamětní schránka. V říjnu proběhly 
velkolepé oslavy 210 let existence moravskotřebovského gymnázia. Nově byly 
umožněny bezhotovostní platby na městském úřadu.  
 
V roce 2014 byl zahájen projekt Lokální biocentrum Knížecí louka (revitalizace údolní 
nivy) a byla uvedena do provozu komunitní kompostárna. Nově bylo ozvučeno 
náměstí. Vlastník zahájil stavbu víceúčelového objektu na místě vyhořelého hotelu 
Morava. Byla sňata a následně opravena a opět umístěna zkorodovaná orlice na věži 
radnice. Městský úřad zahájil rozsáhlý projekt zvýšení kvality řízení. Úspěch cyklisty 
Leopolda Königa, který dosáhl sedmého místa na Tour de France 2014, nadšeně 
slavili občané města spolu s Leošem v centru města dne 06.08.2014.  
 
V roce 2015 si město připomnělo 80 let působení vojenské školy. Realizován byl 
rozsáhlý projekt Regenerace parků (včetně kácení stromů na náměstí, káceny byly i 
lípy u nádraží). Významné archeologické nálezy překvapily při výkopových pracích na 
ul. Jiráskově. Státní podnik Povodí Moravy dokončil rekonstrukci bezpečnostního 
přelivu a byla napuštěna retenční nádrž v blízkosti Boršova. Vedení města se snažilo 
řešit nedostatek lékařů ve městě. Léto v roce 2015 bylo neobvykle teplé a suché, 
média informovala o drastickém suchu v České republice.  Dne 14. června udeřil blesk 
do radniční věže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stejně těžké, jako uchovat v paměti významné události, je pamatovat si významné 
osobnosti města, byť mnozí z našich spoluobčanů byli i formálně oceněni. K uložení 
do schránky ve věži byl připraven rozsáhlý materiál, zpracovaný ředitelkou knihovny 
Mgr. Lenkou Greplovou, jehož obsahem je výčet osobností města s uvedením jejich 
zásluh. Na stránky kroniky vkládám jen malou část tohoto dokumentu – jako upomenutí 
na osobnosti, jimž byla zastupitelstvem města v nedávném období udělena Cena 
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města (vnitřní předpis, podle kterého se při ocenění postupuje, je uveden v přílohové 
části kroniky – knihy): 
 
    

Počínaje rokem 2009 byla udělována Cena města Moravské Třebové 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. 
 
 
Historicky poprvé byla udělena v roce 2009 cena města PhDr. Janě Martínkové.   
PhDr. Jana Martínková (+ 2015), dlouholetá vedoucí Městského muzea v Moravské 
Třebové, byla navržena za mimořádnou aktivitu v oblasti historie a propagace města. 
Byla dlouhodobou členkou Komise památkové péče rady města, prezentovala se 
aktuální publicistickou činností prostřednictvím Moravskotřebovského zpravodaje a 
Vlastivědných listů. Navržena však byla také za konkrétní a aktuální dílo, kterým byl  
návrh, příprava a realizace výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém paláci 
na Pražském hradě v době od 30. 9. 2008 do 1. 2. 2009. Výstava představila historii 
našeho města a jeho pozoruhodnosti široké veřejnosti na celostátní úrovni. Byla 
mimořádně úspěšná a přispěla nevídanému zviditelnění městské památkové 
rezervace v Moravské Třebové.  

V roce 2010 byla cena města udělena panu Ing. Josefu Schneeweisovi a to nejen 
za rozvoj turistiky ve městě. V prostorách muzea se sešli přátelé nositele ceny a jeho 
příznivci, udělení ceny bylo vítáno širokou veřejností a provázeno všeobecným 
souhlasem. Ing. Schneeweis je dlouhodobě vnímán jako osobnost města, člověk, který 
má dlouholeté a výrazné zásluhy v oblasti turistiky, s důrazem na cykloturistiku a 
výchovu mládeže.  

V roce 2011 získal cenu Jan Mauler, který byl nominován za svůj přínos městu 
v oblasti umělecké, ať už jako autor uměleckých děl nebo spolupořadatel různých 
kulturně zaměřených akcí. Osobností roku 2010 se stal známý umělecký tiskař, který 
se intenzivně zajímá o krásy Moravské Třebové, je významným fotografem.  
Nominován byl jednotlivci, Komisí památkové péče, Klubem přátel výtvarného umění i 
Českým zahrádkářským svazem v M. Třebové.  Cena města byla udělena Janu 
Maulerovi za významný přínos k uchování a rozvoji kulturního dědictví Moravské 
Třebové, za dlouhodobou aktivní práci v oblasti ochrany a dokumentace památek a 
prezentaci výtvarného umění, za vynikající výsledky v práci uměleckého tiskaře, které 
přispěly k dobré pověsti a popularitě města.  
 

Za zásluhy o propagaci vážné hudby obdržel Cenu města Moravská Třebová za rok 
2011 Rudolf Mánek, známá osobnost z oblasti hudební kultury i veřejného života.  Byl 
dlouholetým předsedou Kruhu přátel hudby v Moravské Třebové a s neobyčejným 
entusiasmem a obětavostí organizoval koncerty vážné hudby. Jeho zásluhou 
koncertovali v Moravské Třebové přední interpreti a hudební tělesa a město se tak 
dostávalo do povědomí zájemců o vážnou hudbu, ale i široké kulturní veřejnosti. 
Příležitost dostávali i mladí absolventi uměleckých škol, často vystupovali 
moravskotřebovští rodáci. Sám také jako aktivní houslista svými vystoupeními na 
různých kulturních a společenských akcích přispěl k popularizaci vážné hudby.  
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Cena města za rok 2012 byla udělena panu Miloslavu Kužílkovi za dlouholetou 
činnost v komisi památkové péče a především za dlouhodobou prezentaci historie 
města v médiích i pro veřejnost. Udělení ceny  navrhli   členové Komise památkové 
péče rady města Moravská Třebová a část třebovské veřejnosti. Cena byla udělena 
také u příležitosti jeho životního jubilea.  
 
Cenu města v roce 2014 převzala PaedDr. Marie Blažková, která patří mezi známé 
osobnosti Moravské Třebové z oblasti veřejného života. Stála u zrodu vzdělávání 
seniorů, které v době nominace trvalo více než 10 let, stalo se nedílnou součástí  aktivit 
města Moravská Třebová a v roce 2013 dalo vzniknout sdružení „Moravskotřebovská 
univerzita třetího věku“. Marie Blažková byla u nastartování  projektu „Zdravé město“ 
a významně iniciovala vznik Centra volného času, které nabízí volnočasové aktivity 
pro děti a mládež. Aktivně se podílela na vzniku činnosti a reprezentaci města 
v pohybové disciplíně mažoretky. Iniciovala řadu aktivit (cvičení, plavání, výlety, 
zájezdy) pro seniory.  
 

Nositelem Ceny města Moravská Třebová v roce 2015 se stal František  Zelený,  
dlouhodobě známý aktivní občan města. Jeho ocenění bylo navrženo za  aktivity v 
Klubu přátel díla Františka Strážnického, za publikační činnost v tomto uskupení a také 
za vlastní aktivity – zejména za dlouhodobou hudební činnost jazzového orchestru, ve 
kterém působí jako kapelník.  Plně si zasloužil cenu města za dlouholeté zásluhy 
především v oblasti kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do schránky na věži byly umístěny mnohé dokumenty, týkající se rozvoje města a jeho 
významných projektů, v písemné nebo elektronické formě, jako ucelená informace 
nebo část písemnosti či mapového podkladu k náhledu. V průběhu příprav byly mnohé 
materiály významně redukovány. V rámci přípravy vznikl i  souhrnný přehled projektů 
města, v úvodním slově uvedených jen výčtem. Pro upřesnění vkládám zajímavé 
informace (zpracované paní Ludmilou Liškovou z odboru rozvoje města městského 
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úřadu) o některých projektech za posledních pět let alespoň na stránky kroniky v části 
TÉMA. Přitom platí, že projekty byly zmíněny v čase jejich realizace i v kronikách 
předchozích let. 

 

Komunitní kompostárna 

Celkové náklady: 9 500 000 Kč 

 z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky 90 % 

z uznatelných nákladů 

 ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů 

Zhotovitel: Stavba: M – Silnice a.s., Technologie: ENERGREEN PROJEKT s.r.o. 

Popis: Stavba se nachází na Hamperku v prostorách pod překladištěm komunálního 
odpadu. 

Přínosy projektu: 

Komunitní kompostárna je určena pro kompostování zelených zbytků z údržby 
zeleně v obci. Jedná se zejména o posečenou trávu, listí, poštěpkované větve, 
zbytky z údržby zahrad a podobně. Výstupem ze zařízeni bude kompost, který bude 
využíván zpětně na hnojení zelených ploch města. Kapacita komunitní kompostárny 
je navržena na max. 1 500 tun zpracovaných surovin za rok. 

 

Lokální biocentrum Knížecí louka 

náklady: 2 037 734 Kč 

 dotace: 100 % z Operačního programu životního prostředí 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. 

Popis: Předmětem stavby je revitalizace vodního toku Třebůvka a to jeho původního 
koryta souběžného s ukončením zahrad nebo domů od ulice Brněnská a dále 
vybudování vodních tůní s výsadbou zeleně v prostoru západní poloviny Knížecí 
louky.  

Vodní tůně jsou navrženy v počtu 4 ks s nepravidelným půdorysem. Staré 
revitalizované koryto toku bude plnit funkci příkopu pro odvod dešťových vod z domů 
od ulice Brněnská. V prostoru mezi starým korytem toku a novým revitalizovaným 
tokem bude vybudován protipovodňový val. Současně je zde řešena výsadba zeleně. 

Přínosy projektu: 
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Vybudováním vodních tůní a výsadbou zeleně se zvýší biodiverzita území, bude 
umožněn rozvoj živočišných a rostlinných společenstev mokřadního a vodního typu. 
Současně se pohledově zastíní silnice I/35. Možnost sledování pestrého života 
vzácných vodních živočichů. Zachování vzácných lučních společenstev rostlin. 

 

Cyklostezka Brněnská – Gorazdova, Moravská Třebová 

Náklady: 1.734.993 Kč bez DPH 

 z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury České 

republiky 85 % z uznatelných nákladů 

 ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů 

Zhotovitel: STRABAG a.s. 

Popis: Cyklostezka o celkové délce cca 682 m se nachází v prostoru Knížecí louky. 
Stezka je z ulice Brněnská napojena v prostoru stávajícího vjezdu do areálu 
autoškoly a dále pokračuje na násep, který byl zřízen v rámci projektu Revitalizace 
údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka. Následně cyklostezka klesá na úroveň 
stávajícího rostlého terénu a pokračuje kolem sportovního areálu do ulice 
Gorazdova, kde je ukončena v prostoru u parkoviště pod zámkem. 

Přínosy projektu: 

Výstavba cyklostezky odkloní cyklistickou dopravu z ulic Brněnská a Gorazdova ve 
městě Moravská Třebová. 

 

Revitalizace toku Třebůvka v lokalitě Knížecí louka 

Náklady: 1.227.784 Kč vč. DPH a rozpočtové rezervy 

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s. 

Popis: V rámci projektu revitalizace dojde k úpravě koryta toku Třebůvky v lokalitě 
mezi in-line stezkami na Knížecí louce. Bude vybudováno 7 tůní, z toho 2 tůně 
neprůtočné dotované spodní vodou a 5 tůní průtočných. Ve spodní části koryta bude 
vybudován brod pro přejezd techniky. V rámci úpravy zeleně bude u stávajících 
13 stromů prosvětlena koruna, proběhne výsadba 34 stromů jasanů a olší a výsadba 
155 keřů – střemchy, vrby, brsleny a kaliny. Součástí revitalizace je vybudování 
stezky pro pěší v délce 185 m, která povede od Integrované střední školy podél 
revitalizovaného toku až k lávce pro in-line stezku. 

Přínosy projektu: Tento druh projektu je ideálním řešením a doplněním extravilánu 
obce o lokalitu s ekologickou a pro obyvatele relaxačně pobytovou funkcí. 
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Regenerace městských parků 

Náklady: cca 3.300.000 Kč vč. DPH 

 z toho příspěvek z rozpočtu Státního fondu životního prostředí České 

republiky 75% z uznatelných nákladů 

 ostatní náklady budou hrazeny z vlastních zdrojů 

Zhotovitel: MUGO zahradnická s.r.o., J. z Poděbrad 704/75, 787 01 Šumperk 

Popis: Jedná se o 5 lokalit ve městě určených pro regeneraci zeleně městských 
parků – Knížecí louka, Park na Rybním náměstí, Park u muzea, Lesopark, Náměstí 
T. G. Masaryka. V jednotlivých lokalitách byl proveden dendrologický průzkum 
stávajících dřevin. Podle projektu bylo pokáceno celkem 79 stromů 5 skupin keřů a 7 
keřů. Vysázeno bylo celkem ve všech 5 lokalitách 246 stromů, 63 keřů a 3586 
půdopokryvných dřevin. 

Přínosy projektu: Celkové omlazení zeleně ve městě, ozdravění stromů a keřů, 
zvýšení zelená plocha = zvýšení kyslíku v ovzduší. 
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Jak šel čas  
v roce 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Leden 2015 
 
Události ve městě 
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Vojenská škola oslaví v roce 2015 výročí 

V několika posledních letech jsme si všimli, že vzrostla otevřenost vojenské školy 
vůči veřejnosti. A co je nejdůležitější, po letech pochyb je velká pravděpodobnost 
setrvání školy ve městě  Moravské Třebové. Je zpracován dlouhodobý koncept 
rozvoje školy a záměr, jak pokračovat v dalších letech. To alespoň začátkem roku 
uvedl velitel školy Zdeněk Macháček v rozhovoru o plánovaných oslavách. Výročí 
školy započalo prvním lednem roku 2015, škola letos oslaví 80 let působení 
v Moravské Třebové. 

Kromě oslav na náměstí (v září) dostane vojenská škola dárek v podobě 
stavebních úprav. Zcela se změní chátrající sportovní areál v blízkosti školy. Návrh 
úprav byl předložen, zaujal a vyvolal zájem už v lednu – zejména atypický ovál 
překvapil. 

 
Návrh: Běžecká dráha bude mít povrch třetí generace. Specifický tvar je dán velikostí 
prostoru v areálu školy. Autor: vojenská škola 

Podle plánů už v průběhu roku 2015 budou zahájeny stavební úpravy.  Areál Vojenské 
střední školy a Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové se má změnit téměř 
k nepoznání. V plánu jsou nová sportoviště, opravy a rekonstrukce části domova pro 
mládež, změna systému vytápění budov, plynofikace. Záměry vylepšit zázemí 
vojenské školy umožnily věřit, že jsou zažehnány úvahy o jejím zrušení či omezování. 
Vojenská škola v Moravské Třebové neposkytuje pouze vzdělání budoucím vojákům, 
kterých je přes čtyři sta. Je také významným zaměstnavatelem v regionu, který bojuje 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=stadion-mt-0115
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o každé pracovní místo. V areálu pracuje kolem stovky zaměstnanců. Více o oslavách 
v zápisu kroniky v měsíci září… 

 

Veřejné fórum zdravého města 

Ve středu 21. ledna od 16 hodin v muzeu se uskutečnilo tradiční setkání občanů se 
zástupci vedení města, veřejné fórum pod záštitou agendy Zdravé město Moravská 
Třebová.  Účast příjemně překvapila, sešlo se přibližně 80 lidí, což je ve městě naší 
velikosti velký úspěch.  

Obvyklým způsobem byly vytipovány nedostatky. V roce 2015 na byl zdůrazněn jako 
(v pořadí 1. a 2.) TOP nedostatek v oblasti školství, ne však výchovně vzdělávací 
problém, ale absence moderní a především účelově specializované výdejny obědů, 
která by měla fungovat pro žáky a zaměstnance I. a III. základní školy. Škola 
označovaná jako II., tj. na ulici Palackého, tyto problémy nemá, jídelna je součástí 
školy.   

Následovaly tipy dalších nedostatků v pořadí: 3 – oprava chodníků, 4 - krytý bazén, 5. 
až 7. – pasport zeleně, tančírna, společenský sál, finanční poradenství pro veřejnost, 
8. – posílení městského kamerového systému, 9. až 12. příspěvek na výstavby 
rodinných domů, nové průmyslové zóny, doprava z vlakového nádraží k vojenské 
škole (a toto přání studentů vojenské školy bylo v roce 2015 vyslyšeno, byť se ozvaly 
i kritické hlasy), chráněné bydlení.  

Je namístě poznačit letitou zkušenost – vytipované nedostatky mají vždy racionální 
základ, téma se však výrazně odvíjí také od struktury účastníků setkání. Velmi dobrou 
„docházku“ na setkání občanů mají učitelky základních a mateřských škol, 
v  posledních letech nás těší účast středoškolské mládeže, zejména z vojenské školy. 
To se odrazilo i v seznamu nedostatků, na které účastníci setkání poukázali. 

 
Navýšení úhrad za parkování ve městě 

V Moravské Třebové majitelé vozidel od ledna 2015 platili více za parkování. Už 
v polovině roku 2014 vydala rada města nový ceník s platností do 31. prosince 
2014. Od 1. ledna 2015 se ještě zaktualizoval. Změny se týkaly hlavně ceny lístků za 
parkování na parkovacích automatech na území historického centra, kdy se sazba 
zvýšila ze stávajících pěti na deset korun za hodinu. Pouze pro zámecké parkoviště 
zůstala cena stejná – pět korun za hodinu. Nově byla zavedena sazba pro autobusy, 
za které se platí 10 Kč za hodinu. Naopak parkovné nemusí řešit svatební hosté, kteří 
jsou po celou dobu konání obřadu osvobozeni od platby. 

Menší změny se dotkly i parkovacích karet. Takzvané levné karty zůstávají beze změn 
pro občany s trvalým pobytem v historickém centru, i pro podnikající osoby se sídlem 
či provozovnou v centru. Jen se upřesnilo, že tuto kartu nelze získat pro zaměstnance 
takovéto osoby. Nově ji ale mohou získat i lidé, kteří v historickém centru vlastní 
nemovitost.  

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90070&idc=3422834&ids=815&idp=86421&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fsecurity-servis
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Odchyt koně na silnici 

Na Nový rok krátce po druhé hodině odpoledne vyběhl nečekaně z Hřebečského 
tunelu kůň. Namířil si to na Moravskou Třebovou. Naštěstí řidiči na tuto situaci 
zareagovali duchapřítomně a zavolali na linku 158. Vzhledem k tomu, že 
moravskotřebovští policisté (policie ČR) právě řešili závažnou situaci vzniklou až 
desítky kilometrů vzdálenou od místa, požádal  operační důstojník o pomoc strážníky 
Městské policie z Moravské Třebové.  Těm se dobré dílo podařilo – koně odchytili.  

 

Připojuji ilustrační foto – na snímku (archiv města) je kůň, odchycený strážníkem 
městské policie (R. Zobač, v r. 2016 nově velitel MP)  fotka je ale několik let stará. Je 
však důkazem činnosti strážníků, odchyt zvířat k ní neodmyslitelně patří.  

Koník byl krotký a společně s nimi odevzdaně čekal na krajnici. Aby v místě nedošlo 
k nějaké kolizi, upozorňovaly na přítomnost postávajícího hloučku lidí a koně blikající 
majáky vozidla Městské policie. Mezi tím již hlídka svitavských policistů řešila 
přestupek se samotným majitelem koně. Koníkovi se při pobytu mimo ohradu nic 
nestalo, na lidi byl zvyklý. Na cestě zpět do ohrady měl policejní doprovod. To pro 
případ, kdyby chtěl opět zmateně pobíhat po I/35. Vše se obešlo bez škod nejen na 
zdraví, ale i majetku všech (s použitím textu v Novinách Svitavska a citace mluvčí 
policie Anny Štegnerové). 

 
 

Městský úřad v prosinci 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89784&idc=3384238&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasterofficina.cz%2Findex.php
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89866&idc=3384238&ids=3987&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F


Kronika města Moravské Třebové 2015 
 

24 

 

Cíle Městského úřadu Moravská Třebová na rok 2015 
 
Zpracoval tajemník MěÚ Ing. S. Zemánek a byly schváleny na poradě vedení města 
12. ledna 2015 takto: 
 
Stanovené cíle vycházejí ze Strategických cílů Městského úřadu Moravská Třebová 
na období 2009 – 2015 a z aktuálních požadavků vedení města na činnost městského 
úřadu v roce 2015. 
 
1. Úspěšné dokončení projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ 

Moravská Třebová s důrazem na maximální využití všech výstupů v činnosti 
městského úřadu v oblastech: 
 procesního řízení  
 projektového řízení  
 finančního řízení  
 řízení lidských zdrojů 
 komunikace úřadu 

Zodpovídá: realizační týmy projektu, vedoucí odborů 
Garance: tajemník 
 

2. Úspěšná realizace projektu Elektronizace procesů, digitalizace dat a konsolidace 
IT infrastruktury TC v rámci výzvy č. 22 z Integrovaného operačního programu se 
zaměřením na  
 elektronizaci procesu projektového řízení, procesu oběhu faktur, agendy rady a 

zastupitelstva města, procesu správního řízení v oblasti životního prostředí 
 digitalizaci příchozích dokumentů 
 posílení bezpečnostní infrastruktury technologického centra úřadu a z toho 

vyplývajícího zvýšení bezpečnosti mobilních zařízení 
 
3. Zvýšení informovanosti veřejnosti o veřejných zakázkách města a jeho organizací 

prostřednictvím webových stránek města. 

Zodpovídá: realizační tým projektu, realizátoři veřejných zakázek 
Garance: tajemník 

 

 
Ze zasedání rady města 
 
V pondělí 12.01.2015 zahájila rada města jednání netypicky. Přizván byl Ing. Emil 
Maléř, dlouholetý ředitel příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská 
Třebová. Po 18 letech ukončil svou činnost k 31.12.2014 a setkání s radními a 
některými vedoucími odborů bylo rozloučením a poděkováním. Emeritní ředitel přijal 
poděkování za odvedenou práci a ocenil trvalou podporu zřizovatele. Je na místě 
poznačit, že právě za jeho „vlády“ se podařila rozsáhlá rekonstrukce budov na ul. 
Svitavské, tzv. „rekonstrukce snětím do základů“ a nastala nová etapa v existenci 
domova důchodců.  Odstupující ředitel vyjádřil naději, že jeho nástupce, Mgr. Milan 
Janoušek, který převzal vedení organizace od 01.01.2015, zvládne úlohu ředitele ještě 
lépe, než se to dařilo jemu. Úspěšné vedení organizace předpokládá i město jako 
zřizovatel – nový ředitel pracoval více než 20 let v sociálních službách jako ekonom.  
Zaujala mne myšlenka Ing. Maléře, kterou při loučení vyslovil: „Ředitel domova 
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důchodců má pravidelně dělat tzv. vnitřní audit, tj. položit si otázku, zda by v domově, 
který řídí, nechal bydlet rodiče nebo se sám rozhodl pro pobyt v něm. Pokud zní 
odpověď „ano, ano“, jdou věci správným směrem“. On sám si tak („ano“) odpovídal. 
 
V pondělí 26.01.2015 rada  schválila správu „fit stezek“, tedy svěřila správu nově 
dobudovaného sportovního areálu na Křížovém vrchu obvyklým způsobem 
technickým službám.  
Schválen byl také předložený dokument „Komunikační strategie Městského úřadu 
Moravská Třebová“, zpracovaný v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení a poskytování 
služeb MÚ Moravská Třebová“.   
Byly schváleny termíny oblíbeného Blešího trhu a to 4. července a 5. září 2015, s tím, 
že trhy se budou konat dle počasí ve dvorním traktu mezi ul. Cihlářovou a Hvězdní a 
poplatek za prodejní místo nebude vybírán.  
Téhož dne byl schválen termín adventního trhu s doprovodním programem na nám. 
T. G. Masaryka v Moravské Třebové dne 29. listopadu 2015 v době od 10:00 do 18:00 
hod. s tím, že se trh bude řídit nařízením rady města č. 1/2011, Tržní řád,  poplatek za 
prodejní místo nebude vybírán a poplatek za odběr elektrické energie bude vybírán dle 
spotřeby elektřiny; program trhu bude zajištěn ve spolupráci s Kulturními službami 
města Moravská Třebová, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. a Základní 
uměleckou školou Moravská Třebová a dalšími, kteří se na programu podíleli již 
v loňském roce.    
 
Dále byly i v měsíci lednu projednávány obvyklé záležitosti týkající se majetku města 
a výběrových řízení realizovaných městem. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným programem v měsíci lednu roku 2015 
nejednalo. 
 

 
Kultura 

Vzpomínka na MUDr. Ladislava Loubala 

Věřím, že na známého lékaře, který měl rád historii a zamiloval si Moravskou 
Třebovou, vzpomněli mnozí z nás, když v lednu 2015 četli v Deníku Svitavska článek 
PhDr. Františka Matouška.  

Vzpomínka mne dojala, článek se mi líbil, proto byl v plném znění vložen do lednového 
zápisu kroniky: 
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Foto: Ladislav Loubal. Autor: František Matoušek 

„Na konci loňského roku (23. prosince) jsme si připomínali devadesát let od narození 
doktora Ladislava Loubala.  Třebaže se významného jubilea nedožil (zemřel 2. února 
1997), patřil k velikánům Moravské Třebové. Je po něm pojmenována i jedna z nových 
ulic v jihozápadním cípu města. 

Kulturně politickým cílem pojmenování je vždy taková volba názvu, jež by odpovídala 
hodnotám a idejím, které daná doba pokládá za cenné a o nichž předpokládá, že je 
budou respektovat i příští pokolení. Ulice Dr. Loubala připomíná charismatického a 
všestranného člověka, který se ve městě pohyboval. Připomeňme si jeho curriculum 
vitae. 

Ladislav Loubal pochází z Nového Mesta nad Váhom z učitelské rodiny. Po válce 
vystudoval medicínu na Masarykově univerzitě v Brně a po atestaci v oboru neurologie 
působil v Tišnově a Uherském Hradišti. 

Do Moravské Třebové přišel v roce 1954. Ve svých tehdejších třiceti letech se zde stal 
nejmladším primářem v republice. Přednostou zdejší neurologie zůstal až do odchodu 
do důchodu, poté ještě působil jako praktický lékař v Domově důchodců a Léčebně 
dlouhodobě nemocných. 

Doktor Ladislav Loubal se už od mládí zajímal především o výtvarné umění a historii. 
I proto je jeho osobnost kulturní veřejnosti města známa v souvislosti se sběratelstvím 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=loubal-mt-15
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ex libris a grafiky vůbec. V Moravské Třebové pomáhal organizovat výtvarné výstavy. 
Využíval přitom jednak svou sbírku a také četné kontakty a přátelské vztahy s předními 
výtvarníky zvučných jmen (Born, Čechová, Bouda, Jiřincová, Janeček, Kábrt, Lhoták, 
Tichý, Váchal, Liesler aj.) přičemž především většinu výstav sám zasvěceně uváděl. 

Svůj zájem o historii, zejména o umělecké památky, také uplatňoval ku prospěchu 
města. Dlouhodobě působil v Komisi památkové péče (KPP), byl jejím předsedou 
(1971 – 1974; 1978 – 1990). Publikoval stovky časopiseckých a novinových článků 
s regionálně-historickou tématikou. Touto, ale také průvodcovskou činností přibližoval 
moravskotřebovské umělecké památky nejširší veřejnosti i návštěvníkům města a 
dalším zájemcům o jeho minulost. V letech 1995 – 1996 působil jako městský kronikář. 

Doktor Loubal byl rovněž dlouholetým spolupracovníkem muzea. V roce 
1968 spoluzakládal tehdejší Vlastivědné listy a stal se jedním z hlavních přispěvatelů. 
Po jejich obnovení pod názvem Moravskotřebovské vlastivědné listy v roce 1995 se 
opět stal aktivním členem redakční rady i přispěvatelem. Byl autorem textů drobných 
publikací věnovaných památkám Moravskotřebovska a Hřebečka Poslední jeho prací 
bylo historické pojednání „Hřebečské baroko" (1996). 

Ladislav Loubal je pochován na hřbitově v České Třebové. Hrob zdobí socha jeho 
přítele, sochaře Olbrama Zoubka.“ 

 
Městský bál  

se v roce 2015 uskutečnil v pátek 16. ledna.  K tanci a poslechu hrála skupina 
Epicentrum Jevíčko, o předtančení se postarala skupina Alegrie a nechyběl raut i 
soutěž o ceny. Slyšela jsem, že po zkušenostech v předchozího ročníku byl větší 
parket a tedy lepší možnost si zatancovat.  

Oblíbený Lidový ples se konal 31.01.2015 v domě armády Na Písku, hrála hudba 
pana Miloše Beyera DOMINO. 

Pravidelný Tříkrálový benefiční koncert uspořádala charita v klášterním kostele sv. 
Josefa  dne 11. ledna 2015.  

Soubor fotografií s tématem barokního sochařství zdobil od ledna část budovy tzv. 
„magistrátu“, jak je někdy žertem nazývána budova úřadu na ul. Olomoucké.  Autor 
Pavel Zukal doprovodil svoji výstavu textem: „ Nedávno jsem si začal uvědomovat, že 
denně chodíme kolem zajímavých sochařských děl našich předků, a ani to 
nevnímáme. Docela nám to zevšednělo. My žijeme náš pomíjivý život, ale život soch 
je jiný, kamenný, věčný, a s nadhledem.  Ve většině případů se ten náš s jejich nijak 
nepotká. Přihodilo se mi ovšem, že se ten můj se životem sochy protnul. Myslím, že v 
Moravské Třebové k tomu jednou dojít muselo, sochy zde žijí opravdu aktivním 
životem. Fotografie jsou vlastně dokumentem z jejich světa, viděný přes můj 
subjektivní filtr. Stal jsem se obdivovatelem barokních mistrů kameníků a řezbářů. 
Jejich díla byla propojena s prostorem, probíhal v něm jakýsi děj, vytvářela jedinečnou 
atmosféru. Tímto souborem fotografií bych rád vzdal hold barokním autorům, kteří vedli 
neuvěřitelně plodný, ale zároveň krátký umělecký život. 
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Sport 
  
Vyhlášení regionální ankety Sportovec roku se konalo v pátek 16. ledna tradičně 
v Poličce. Každoroční anketa zohlednila nominace sportovních klubů a fanoušků 
zasílané dle výsledků sportovců s bydlištěm v bývalém svitavském okrese dosažených 
v uplynulém roce.  
Nejlepší moravskotřebovskou sportovkyní v této anketě byla Markéta Hájková.  
 
 

Leden letem světem 
  
Počasí v prvních dnech roku bylo možné označit slovy „tání, déšť, mlhavo, 
pošmourno“ s teplotami kolem nuly. Krátce mrzlo počátkem druhého lednového týdne, 
následovalo oteplení. Počínaje 22. lednovým dnem byla několik dní velmi teplá zima, 
už ráno  + 2 st.  Situaci změnila studená fronta  v ČR  od 27.01.,  krátce sněžilo 27. a 
29. ledna, sníh dlouho nevydržel a časem se ukázalo, že byl v roce 2015 velmi vzácný. 
  
V závěru měsíce ledna, ve dnech 30. a 31.01.2015, se Moravská Třebová 
prezentovala na veletrhu ITF Slovakiatour v Bratislavě a to spolu s dalšími městy 
Českomoravského pomezí ve společné expozici s Českým dědictvím UNESCO. 
Propagace města se soustředí na renesanční zámek jako součást naučné stezky 
Cesta od renesance k baroku a na Muzeum egyptské princezny. 
 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 2015 
 
Události ve městě 
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Defibrilátor, na který přispělo nejen město Moravská Třebová, ale i Region 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko (v částce 20 tis. a 30 tis. korun) byl předán  24. února 
2015 hasičům z Moravské Třebové  starosty Moravské Třebové Milošem Izákem a 
Jevíčka Dušanem Pávkem. Hasiči použijí přístroj v případě, že se dostanou 
k postiženým, pro které bude zákrok vhodný, dříve, než zdravotníci. 
 
 

 

Předání defibrilátoru 24.02.2015, foto archiv města 

 
 
 
Vyřešena dopravní situace na Jiráskově 

Město začátkem roku 2015 našlo řešení – nebo lépe všichni zúčastnění došli ke shodě 
v řešení dopravního problému na vytížené komunikaci, ulici Jiráskově.  Dopravní 
situaci vyřeší střídavé stání. 

 

Dlouhodobě se stávalo, že řidiči neměli kde zaparkovat a následně nesystematickým 
stáním v komunikaci blokovali dopravu. Přitom provoz na silnici, která spojuje centrum 
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města se sídlištěm, narůstal. V dopravní špičce byla rovnoběžná ulice Svitavská 
obtížně průjezdná. Situaci ještě komplikovala obslužnost firmy Miltra a Mateřské školy. 

 
 
Ilustrační foto – zpomalovací pruh směrem na sídliště (Noviny Svitavska) 

 „Od střídavého stání si slibujeme, že se provoz jednak zpomalí a jednak se usměrní 
systém parkování. Občané si zvyknou parkovat na vyhrazených místech a nebudou 
stát všude možně po ulicích v centru, jako je tomu nyní," uvedl vedoucí odboru dopravy 
Petr Václavík.   

S občany úředníci předem jednali.  Pozvání k jednání přijalo asi padesát lidí. Ze 
začátku byli dost ostře proti. Ovšem po dlouhé debatě, kdy si i mezi sebou navzájem 
argumentovali, došli k závěru, že jde o nejlepší řešení. Realizace byla naplánována na 
jarní měsíce roku 2015 (a k realizaci došlo podle plánu).  

 

Dopravní situace v regionu, 
 
zejména budování nových dálnic nebo rychlostních silnic, je dlouhodobým problémem 
a řešení se stále odkládá…  Situaci vnímá i vedení města, včetně starosty, který proto 
využil možnosti jednat na toto téma na ministerstvu dopravy. 
 
Z tiskové zprávy ministerstva dopravy cituji: 
 
„V pátek 20. 2. 2015 se uskutečnila na Ministerstvu dopravy ČR na žádost zástupců 
Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R43 schůzka s ministrem dopravy Danem 
Ťokem, které byl přítomen i starosta Moravské Třebové Miloš Izák.  Zástupci Sdružení 
předali ministru dopravy kopii Petice na podporu výstavby R 43. Tato petice vznikla při 
akci 5. ročníku pochodu po dálničním tělese R43 dne 6. září 2014. Pochod je pořádán 
Klubem českých turistů Boskovice. Záštitu nad turistickou akcí převzal Bohuslav 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/jiraskova-ulice-v-moravske-trebove.html?mm=5881606
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Sobotka Předseda vlády České republiky. Hlavní motto pochodu „Přijďte podpořit 
řešení komunikace R43“ vyslyšelo a přes nepříznivé podmínky na trasách přišlo 
podpořit celkem 328 turistů, přičemž samotnou petici podpořilo 558 občanů. Tato akce 
připomíná, že těleso tzv. Hitlerovy dálnice zde stále je a je možno ho využít pro 
výstavbu silnice R43. Na jednání ministr Ťok informoval zúčastněné o existující 
podpoře výstavby R43 prezidentem republiky Milošem Zemanem. V následné diskusi 
si vzájemně vyměnili informace týkající se aktuálního stavu přípravy výstavby R43, 
která má vazby na Politiku územního rozvoje ČR, na nově zpracovávané Zásady 
územního rozvoje Jihomoravského kraje, územní studie již zpracované a připravované 
včetně územních plánů obcí. Možnost výstavby silnice od severu Jihomoravského 
kraje je reálná za předpokladu dokončení stavby R 35 v Pardubickém kraji. Diskuse 
rovněž probíhala ve vztahu k výkupům pozemků, vývoji legislativy, apod. Ze strany 
zástupců Sdružení byla nabídnuta aktivní pomoc při hledání řešení dopravní a územně 
plánovací problematiky, která jsou nezbytná pro úspěšnou výstavbu R43 v dotčeném 
regionu.“ 

                     

Městský úřad v únoru 

Na webu města nechybí rubrika dotazy a odpovědi. Dovoluji si téměř doslova uvést 
jeden únorový dotaz i s odpovědí. Dokresluje skutečnost, že úředníci jsou pod 
dohledem. Pro úplnost dodávám, že tazatel se podepsal…  A jen pro zajímavost, 
docházkový systém se vrátil z dob minulých (tak to někteří z nás při zvedení tzv. 
„docházky“ vnímali), ovšem v elektronické podobě a sofistikovanější, než dávné 
cinkající skříňky v továrnách a úřadech. Evidujeme každý pohyb – tedy nejčastěji 
krátké přechody mezi budovami úřadu, kolegové pak jednoduchým kliknutím otevřou 
program a vidí stav všech zaměstnanců.  

Dotaz:  

Dobrý den, není to střet zájmů, když manželky zastupitelů pracují na úřadě na 
účtárně? Určitě by ale měly tyto dámy být příkladem ostatním. Možná mají v pracovní 
náplni své nákupy. Už několikrát jsem je ve svém volnu takto potkal a nebylo to 
v čase oběda. U nás v práci, a nejen u nás, bychom si tyto „výlety“ dovolit nemohli. 
S pozdravem P. Š. 

Odpověď 

Dobrý den, 
k Vašemu dotazu sděluji: 
1. To, že manželky členů zastupitelstva pracují na městském úřadě v účtárně, 
rozhodně není střet zájmů. 
2. Pracovníci úřadu plní svoje povinnosti i mimo objekty městského úřadu. Ve 
výjimečných případech mohou se souhlasem nadřízeného řešit svoje soukromé 
záležitosti v pracovní době, takto strávený čas se jim nezapočítává do odpracované 
pracovní doby. 
Jakékoliv jednání mimo objekty úřadu mají pracovníci za povinnost evidovat 
v elektronickém docházkovém systému. Bohužel jste mi ve svém dotazu neuvedl 
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dny, časy a místo, kde jste dotyčné na „výletě“ potkal. Pokud tak v budoucnu učiníte, 
budu moci tuto skutečnost řádně prověřit. 

S pozdravem 
Ing. Stanislav Zemánek, tajemník městského úřadu 

Reakce tazatele: Dobrý den, děkuji za odpověď. Nevěděl jsem, že máte evidovaný 
elektronický docházkový systém. V tomhle případě se omlouvám. 
S pozdravem P.Š. 

 
Ze zasedání rady města 
 
Na zasedání dne 4. a 9. února 2015 se rada města věnovala nezbytné agendě týkající 
se veřejných zakázek. Šlo o tzv. mimořádné rady. Předem plánované zasedání se 
uskutečnilo až 23. února 2015 a na programu jednání bylo více bodů, s důrazem na 
problematiku nájmů. Byl také na žádost ukončen pracovní poměr ředitelky Kulturních 
služeb města Mgr. Libuše Liškové (rozhodla se nevrátit po rodičovské dovolené, jistě 
i proto, že trvale žije ve vzdáleném městě) a vyhlášeno na toto místo výběrové řízení.  
Z pohledu kronikáře je zajímavé, že rada vzala na vědomí a zmocnila starostu 
podepsat zápis do kroniky za rok 1971 a vyjádřit tak souhlas města se zápisem. PhDr. 
Matoušek tedy realizoval první krok v doplnění chybějících kronik města, tak, jak bylo 
schváleno v roce 2014. Další bílá místa by měla být postupně také zaplněna – 
chybějící roční zápisy dopsány. Rada schválila „Akční plán komunikace Městského 
úřadu Moravská Třebová“, zpracovaný v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení a 
poskytovaných služeb Moravská Třebová“ 
 
  

Z jednání zastupitelstva města 

  
Členství města Moravská Třebová v MAS MTJ  (Místní akční skupině 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko) schválili třebovští zastupitelé na jednání 9. února 
2015. Zároveň pověřili zastupováním města Moravská Třebová v místní akční skupině 
starostu Miloše Izáka. MAS MTJ je otevřená organizace, přijímá nové subjekty (obce, 
příspěvkové organizace, neziskové organizace, podnikatele, zemědělce, fyzické 
osoby), které mají zájem o rozvoj regionu Moravskotřebovska a Jevíčska.   

Předmětem diskuse zastupitelů se stala informace o systému zveřejňování veřejných 
zakázek města na městském webu.  V souladu s programovým prohlášením rady 
města a s cílem zvýšit úroveň informovanosti v oblasti veřejných zakázek bylo 
rozhodnuto, že zakázky budou stejně jako doposud zveřejňovány na webu města ve 
složce Rozvoj, položce Veřejné zakázky, avšak podrobněji.  Příkaz tajemníka (text 
v příloze kroniky – knihy), který byl následně zpracován, formalizoval povinnosti 
zúčastněných. 

 

Kultura 
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V únoru je chuť navštěvovat kulturní představení. Nezklamalo kino, které nabídlo i 
český „trhák“ Fotograf (inspirovaný životem Jana Saudka). 4. února zahrála hudební 
skupina Nezmaři. Divadelní společnost Háta Olgy Želenské nabídla divadelní 
představení Do ložnice vstupujte jednotlivě 7. února. Zaujalo tzv. Listování – nově 
pojaté představení herce Lukáše Hejlíka s názvem Gottland, akce proběhla v muzeu, 
tedy v gesci kulturních služeb, ale byla připravena z iniciativy ředitelky městské 
knihovny. 

 

Únor letem světem 
 
Mrazivé počasí bylo od druhého týdne v únoru, 8. února potěšila zasněžená Třebová 
s teplotami pod nulou. Pokračovalo nevlídné počasí, sníh zůstával jen na polích, i 14. 
února. V předzahrádkách od poloviny února kvetly tavolíny  a sněženky, silnější 
oteplení následovalo od 23.02. 
 

Začátkem roku nás potrápily respirační choroby a nechyběla chřipka. Nemocnice 
Moravská Třebová upozornila v únoru občany, že na oddělení léčebny dlouhodobě 
nemocných platí až do odvolání zákaz návštěv.  K zákazu návštěv od 6. 2. 2015 
přistoupili také v Sociálních službách města Moravská Třebová - Domov pro seniory. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Březen 2015 
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Události ve městě 

Regenerace parků i kácení stromů na náměstí T. G. Masaryka 

V měsíci březnu roku 2015 proběhlo kácení stromů na náměstí T. G. Masaryka.  Tento 
zásah, který nešlo přehlédnout, nebyl dobře zvládnut mediálně – kolemjdoucí byli 
překvapeni, opakovaně se ptali i kritizovali. Bylo zřejmé, že se kácejí relativně nedávno 
vysazené stromy, které na první pohled vypadaly zdravě. Kdo měl ale dobrou paměť, 
vybavil si, že dva z těchto stromů samovolně spadly v nedávném období, naštěstí beze 
škod.  

Také lokalitě Knížecí louky, která nově slouží jako sportoviště a místo k procházkám, 
lze čekat kácení a dosazování - bylo naplánováno vysadit o padesát stromů více, než 
bude vykáceno. Půjde o javory podél cest a dále habry, lípy duby a jasany. V březnu 
bylo kácení v plném proudu. 

 
 
Foto: Knížecí louka – úpravy v březnu 2015, Noviny Svitavska 
 
 

I v  parku u muzea zeleň viditelně prořídla. Zachovány v zůstaly  staleté vzrostlé 
stromy. Podle zahradníka Technických služeb města MT Jiřího Křetínského si razantní 
zásah vyžádaly nestabilní a koncepčně nevyhovující rostliny. Dále byla naplánována 
revitalizace travnatých ploch, dosázení keřového patra a stromů, trvalek s cílem 
dosáhnout druhovou pestrost. 

Akce zahradníků byly plně v souladu s probíhajícím projektem Regenerace městských 
parků.  Před započetím realizace byl zpracován odbornou firmou posudek stromů, 
který se týkal jejich zdraví a vitality. Pro lokalitu náměstí zpracovala posudek odborná 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/kaceni-na-knizeci-louce.html?mm=5953492
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firma Zahradní a krajinářská tvorba spol. s r.o. z  Brna, zastoupená Ing. Janou 
Janíkovou a spol. Zdravotní stav stromů podle mínění uvedené firmy nebyl dobrý. 
U všech stromů bylo shledáno, že usychají, protože lokalita na náměstí není vhodná 
pro tento druh. (Dva stromy v době posouzení již chyběly.) Přitom závěr „kácet“ byl 
konzultován také s jinými odborníky, návrh posoudila a schválila i Agentura ochrany 
přírody Pardubického kraje. Naplánována byla náhradní výsadba, vybrán byl druh 
javor babyka, který by tady měl lépe prosperovat.   

K projektu regenerace městských parků: 

Náklady projektu činily cca 3.300.000 Kč vč. DPH. Z toho příspěvek z rozpočtu 
Státního fondu životního prostředí České republiky 75% z uznatelných nákladů, ostatní 
náklady k úhradě z vlastních zdrojů investora, města. Zhotovitelem byla ve výběrovém 
řízení vybrána obchodní společnost MUGO zahradnická s.r.o. se sídlem v Šumperku.  
Bylo určeno pět lokalit ve městě určených pro regeneraci zeleně městských parků – 
Knížecí louka, Park na Rybním náměstí, Park u muzea, Lesopark, Náměstí T. G. 
Masaryka. V jednotlivých lokalitách byl proveden dendrologický průzkum stávajících 
dřevin. Projekt obsahoval návrh kácení dřevin (více jak šedesát stromů a keřů) a návrh 
výsadeb (více jak tři sta). 

Je na místě připomenout, že souběžně s projektem regenerace městských parků 
probíhá i údržba, práce, o kterých se v novinách nepíše. Na webu města jsme mohli 
v březnu číst dotaz: „…plánujete prořezání stromu na ulici Lázeňská u pop. čísla 3? 
Ze stromu padají těžké suché větve a mohou ohrozit případné chodce nebo vozidla.“ 
Jednatelka Technických služeb přesně věděla, o čem je řeč, když odpověděla: 
„…strom, o kterém hovoříte, patří mezi velmi hodnotné jedince Olše lepkavé. Rádi 
bychom strom zachovali v co nejpůvodnějším tvaru. Vaši připomínku bereme velmi 
vážně, a proto v období jara provedeme tzv. bezpečnostní řez, kterým zvýšíme 
provozní bezpečnost uvedeného stromu.“ 

  
Městský úřad v březnu 
  

Už po desáté byla předložena občanům komplexní informace o činnosti Městského 
úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok, aktuálně výroční zpráva o činnosti 
městského úřadu za rok 2014. Účelem zprávy je vždy informovat o činnostech 
jednotlivých odborů městského úřadu a to především prostřednictvím čísel v časové 
řadě. Cílem je informovat a také umožnit porovnání jednotlivých let a včetně sledování 
vývoje v oblasti, která případného čtenáře zajímá.  
 
Zpráva byla uložena na webu města (a je k dispozici v přílohové části kroniky). 

  

 
 
Ze zasedání rady města 
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V závěru měsíce března, 30.03., schválili radní uzavření veřejnoprávních smluv 
s obcemi Staré Město, Rychnov na Moravě, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina, 
podstatou kterých bylo poskytnutí příspěvku (s použitím správné nové terminologie 
neinvestiční dotace) na zabezpečení dopravní obslužnosti v regionu zachováním linky 
ve směru Žamberk – Brno a zpět přes Moravskou Třebovou. Osvědčený „dálkař“ tedy 
ráno do Brna a kolem půl druhé z Brna jezdil i v roce 2015, ale jen za podmínky, že 
dotčené obce přispěly na provoz. Město na základě uzavřených smluv obdrželo peníze 
od obcí, ve výši vypočítané podle počtu obyvatel, přidalo dotaci za svoje obyvatele a 
přispělo ČSAD Ústí na Orlicí…  
 
Téhož dne byla schválena dohoda o vyhrazení společensky účelného místa a 
poskytnutí příspěvku s Úřadem práce, místo bylo zřízeno pro dohled na  Městským 
kamerovým a dohlížecím systémem a Pultem centralizované ochrany. Takže co se 
kamerami průběžně nahrává, to bude také někdo průběžně sledovat a bude tak 
umožněno efektivnější využití kamer… 
 
  

Z jednání zastupitelstva města 

Rozpočet pro rok 2015 

byl schválen  zastupitelstvem města 16.03.2015. Jednání o rozpočtu nebylo snadné.  
Finanční plán byl schválen, ale jenom koaliční většinou. Rozklíčovat proč se to stalo 
bylo těžké. Kritických hlasů nebo konkrétních návrhů při projednávání rozpočtu ze 
strany opozice zaznělo jen velmi málo. Rozpočet byl sestaven na příjmové stránce 
realisticky, možná až mírně pesimisticky.  

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, přičemž rozpočtové zdroje i rozpočtové 
potřeby byly schváleny ve výši 231 200 tis. Kč. (Příslušný podkladový materiál pro 
jednání zastupitelů byl vložen do přílohové části kroniky – knihy.) 

Zajímavou částí rozpočtu jsou vždy investice. Nejvíce peněz bylo schváleno na 
zateplení základní školy na ulici Palackého (až třicet jedna milionů korun). Do 
budoucna by tak město chtělo ušetřit na provozu. Dalších deset milionů bylo určeno 
pro přípravu až 17 parcel v lokalitě Strážnického. Dále byla schválena významná 
investice, částka 3,75 milionu korun, pro parkoviště u obchodního centra na místě 
vyhořelého hotelu Morava.  Byly schváleny finanční prostředky pro opravu zbývajících 
mostů přes Stříbrný potok, akce byla zahájena v r. 2014 z důvodu rekultivace. 
Naplánovány byly výdaje na opravy chodníků a komunikací, byť v menším rozsahu, 
než by bylo optimální. Součástí rozpočtu se opět staly i výdaje na opravu majetku 
v městské památkové rezervaci, něco málo nad milion korun, tj. obvyklá částka. Město 
v této oblasti počítalo i s dotacemi. 

 

Kultura 

V neděli 29. března se uskutečnil koncert ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. Účinkovalo pěvecké sdružení Dvořák Olomouc, zazněly varhany. Výtěžek 
dobrovolného vstupného byl určen na financování jejich pravidelné údržby odbornou 
firmou. Ve dvoraně muzea 8. března zazpíval Martino Hammerle Bortolotti árie 
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z opery Verdiho a slavné italské a anglické šlágry. Březnové divadlo, to byla komedie 
„Zase ta Sborovna“, kterou uvedla agentura MARCUS Pavla Trávníčka. 

Členové Klubu přátel díla Františka Strážnického (Mauler, Vermousek, Zelený, 
Vykydal) neopomněli také na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje 
připomenout 30. výročí úmrtí malíře, jehož díla jsou v budově muzea vystavena i 
v roce 2015. František Strážnický zemřel 20. března před 30 lety.  

 
Sport 
 

V Tylově domě v Poličce se ve středu 4. března 2015 uskutečnilo slavnostní předávání 
ocenění nejlepším sportovcům Pardubického kraje v několika kategoriích. V hlavní 
kategorii dospělých zvítězila atletka Hvězdy Pardubice Kristiina Mäki, kolektivům 
kralovali futsalisté FK ERA-PACK Chrudim. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil také 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický společně s radním pro sport a cestovní 
ruch René Živným. Pro kroniku Moravské Třebové je na místě zmínit, že za mimořádný 
výkon byl oceněn moravskotřebovský Leopold König – silniční cyklistika. 

 

Jógový ples – v pořadí 14. tradiční setkání příznivců jógových cvičení pod vedením 
místního cvičitele jógy pana Václava Žáčka – se uskutečnil v pátek 27. března 2015. 
Jako vždy to byl „ples v teplákách“ a s karimatkou. Sluneční jógu předcvičovala 
Kateřina Magdalena Kvochová z Dobré Vody, následovaly praktické ukázky reflexní 
terapie od paní Evy Marie Horákové.  K závěru akce patřil zpěv manter, mystické 
povídky a básně. Nechybělo občerstvení formou bufetu z vlastních zdrojů s důrazem 
na potraviny zdravé a vegetariánské. Malá tělocvična školy na ul. ČSA byla jako 
obvykle zaplněna. 
 

 

Březen letem světem 
 
Čtvrtý ročník trhů farmářských výrobků byl zahájen v pátek 6. března na náměstí T. 
G. Masaryka. 
 
Částečné zatmění Slunce bylo pozorovatelné z velké části Česka 20. března 2015. 
Od roku 2011 šlo o největší astronomický jev tohoto druhu na našem území. Na další 
pozorování zatmění si budeme v tuzemsku muset počkat až do roku 2026, půjde však 
opět pouze o zatmění částečné se zhruba 88procentním zákrytem. Zcela se sluneční 
disk za tmavou plochu Měsíce schová nad naším územím až 7. října 2135.  

  
Březnové počasí bylo nestálé. Začátkem měsíce se ochladilo, místy byl krátce i sníh. 
Oteplení a slunečno nastalo po úplňku 6. března, pak změna – zimní teploty kolem 
nuly. 20. března  bylo astronomické jaro a v Moravské Třebové byl krásný slunečný 
den, pár dní trvalo pěkné počasí s ranními mrazíky. Počasí nás zaskočilo v závěru 
měsíce,  30. a 31. března: sněžilo, obloha byla napůl do černa, napůl modrá, barvy se 
rychle měnily. Padal sníh, krátce bylo nasněženo jako v zimě, občas pršelo,  po oba 
dny byla  bouřka, 30. března i  kroupy a velmi silný vítr, v poledne jsem měla pocit, že 
nedojdu z ul. ČSA za roh na Olomouckou, na úřad…  
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   Foto: zámecké nádvoří 31.03.2015, autorka: Daniela Blahová 
 

 
Třiašedesátiletý pachatel  v úterý 24.02.2015 v Uherském Brodě v restauraci Družba 
zabil osm lidí (a sebe, a jedna těžce zraněná), vraždil dvěma zbraněmi. U sebe měl 
revolver Alfa vzor 820 a pistoli CZ 75B. Na základě návrhu ministra vnitra ČR rozhodl 
generální ředitel HZS ČR o zrušení plánované zkoušky sirén dne 4. 3. 2015 bez 
náhrady. Sirény však   výjimečně zazněly ve čtvrtek 5. března 2015 na památku uctění 
obětí střelby v Uherském Brodu.  Rozhodla o tom vláda na návrh premiéra Bohuslava 
Sobotky a ministra vnitra Milana Chovance.  V Moravské Třebové jsme sirény neslyšeli 
– zapracoval zákon schválnosti a nastala technická závada, prostě se nepodařilo.  
Následně byla zesílena kontrola sirén. K selhání však může dojít – také proto je zvuk 
sirén každou první středu v měsíci uváděn opakovaně slovy: zkouška sirén… 
 
 
 

 

 
 
 
 
Duben 2015 
 
Události ve městě 
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Zahájení zámecké sezóny 
 
se v roce 2015 uskutečnilo 4. dubna.  Návštěvnickou sezónu zahájil  místostarosta 
Moravské Třebové Václav Mačát slovy: „Předávám klíč od zámku panu kastelánovi, 
aby otevřel bránu zámku i veškeré komnaty a umožnil všem návštěvníkům zhlédnout 
toto krásné místo."   
 

 
 
Foto: archiv města, Ing. V. Mačát předává klíče Mgr. J. Kosovi  
 
 
Návštěvníci  měli možnost nakoupit na tradičním tržišti nebo se podívat na šermířské 
či žonglérské představení. Zájem byl i o klasické prohlídky. Potěšila i výstava Fenomén 
Igráček, věnovaná stejnojmenné legendární hračce. 

 
 
Cena města za rok 2014 
 

Zastupitelstvo města udělilo na zasedání dne 27. dubna 2015  souladu s návrhem 
Komise pro udělení ceny města Cenu města Moravská Třebová za rok 2014 Františku 
Zelenému. Pan František Zelený je dlouhodobě známým aktivním občanem. Jeho 
ocenění bylo navrženo za  aktivity v Klubu přátel díla Františka Strážnického, za 
publikační činnost v tomto uskupení a také za vlastní aktivity – zejména za 
dlouhodobou hudební činnost jazzového orchestru, ve kterém působí jako kapelník.  
Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo na ocenění. Pan František Zelený patří mezi 
významné osobnosti našeho města a plně si zaslouží Cenu města za dlouholeté 
zásluhy především v oblasti kultury. 
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Foto: archiv města, starosta města předává Cenu města Fr. Zelenému 

 

Je na místě poznámka, že v průběhu příprav ocenění vyvstal problém. Chyběly návrhy 
– po několika letech udělování ceny se navrhovatelé zřejmě poněkud vyčerpali… celé 
akci bude nezbytné věnovat více sil a včas a dostatečně na možnost nominace občany 
upozornit.  
 

 
Den Země  
 
neopomenulo město Moravská Třebová, jeden ze zakládajících členů Národní sítě 
zdravých měst, ani v roce 2015.  Kampaň Den Země proběhla v měsíci dubnu, byla 
uspořádána beseda o nutnosti  šetrného chování k přírodě pro skupiny dětí ze školních 
zařízení, zapojila se mládež, Skauti s klasickou operací PVC (poctivě vyčištěné cesty, 
rozuměj hlavně v lese, v lokalitě Peklo). Ve čtvrtek  23.04. (pro upřesnění den po Dni 
Země zapsaném v kalendáři 22.04.) v rámci tohoto významného dne  proběhl úklid na 
Knížecí louce včetně revitalizovaného vodního systému v jejím sousedství.  Zúčastnilo 
se 40 žáků střední vojenské školy, v průběhu odpoledne, cca od 14:30 do 16:30 hodin 
nasbírali přibližně 20 pytlů odpadků. „Vojsko“ se tak významně zapojilo poprvé. Úklid 
zorganizovali pracovníci odboru životního prostředí moravskotřebovského městského 
úřadu.  

 

Bourání na ulici Komenského 
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V měsíci dubnu jsme se mohli v myšlenkách opět vrátit k vyhořelému hotelu Morava 
(2012). Kvůli parkovišti, které je nezbytně nutné pro zákazníky budoucího obchodního 
domu, byla v měsíci dubnu 2015 zdemolována budova v Komenského ulici 
v sousedství křižovatky se Svitavskou.  Jen pamětníci vědí, co všechno hostila ve 
svých zdech. V minulosti jednotný klub pracujících (proto byla po celou dobu své 
existence nazývána zkratkou „JKP“), nově centrum volného času a také kadeřnictví, 
kanceláře…  Vlastník domu, město Moravská Třebová, plochu získanou zbouráním 
objektu dlouhodobě pronajme majiteli nově budovaného nákupního centra, 
postaveného na ploše po vyhořelé Moravě. Takový byl přijat závěr. V roce 2015 je 
však zamýšlený obchodní dům stále tj. už druhý rok hrubou stavbou.  
 

Prestižní gastronomická soutěž  

Při příležitosti Dnů slovenské kultury v Moravské Třebové se v měsíci dubnu 2015 
konal v Integrované střední škole, za podpory města Moravská Třebová, pravidelný 
výměnný pobyt slovenských studentů z družební střední školy ze Žiaru nad Hronom. 
V rámci pobytu si studenti prohlédli město i jeho okolí. Důležitou součástí pobytu 
studentů byla i tradiční gastronomická soutěž mezi odbornými školami „Gastronomický 
souboj národů – žáků odborných škol z Čech, Moravy a Slovenska." Letos ji 
organizovala Integrovaná střední škola v Moravské Třebové a to ve spolupráci 
s Asociací kuchařů a cukrářů ČR a městem Moravská Třebová. 
Soutěžním úkolem pro kuchaře byla příprava čtyř porcí mezinárodního pokrmu 
z vepřové panenky s vhodnou omáčkou a dvěma přílohami v časovém limitu 
pětačtyřiceti minut. Zástupci oboru kuchař-číšník měli za úkol připravit čtyři porce 
dezertu z flambovaného ovoce a studenti oboru číšník připravovali čtyři porce 
míchaného nápoje dle vlastní receptury s jednou povinnou složkou v nápoji v časovém 
limitu patnáct minut a to vše při pódiovém vystoupení soutěžících. Komise nakonec 
rozhodla o umístění: 1. Integrovaná střední škola Moravská Třebová, 2. Střední škola 
obchodu,řemesel a služeb Žamberk a 3. Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Žiar nad Hronom. 

 

Moravskotřebovská univerzita třetího věku  

ukončila v dubnu další ročník. Slavnostní předání osvědčení o absolvování přednášek 
15. ročníku se konalo 1. dubna 2015 v sále ZUŠ za přítomnosti starosty Miloše Izáka 
a obou místostarostů. Velikonoční dárek v podobě certifikátu o absolvování dostali její 
frekventanti. Ve studijním roce 2014/2015 jich bylo přihlášeno 122. Podle 
organizátorky projektu Marie Blažkové každoročně stoupá nejen zájem posluchačů, 
ale i lektorů, již si považují za čest předávat své znalosti a vědomosti generaci, která 
už by mohla jen užívat zaslouženého relaxu, a místo toho má stále potěšující zájem 
o sebevzdělávání. 

 

Městský úřad v dubnu 
 
Již několik let je Moravská Třebová takzvaně „na facebooku“. V měsíci dubnu  byla 
jeho správa formalizována a zaměstnanci si na intranetu úřadu  22. dubna 2015 mohli 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90389&idc=3673379&ids=14537&idp=86846&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
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přečíst sdělení tajemníka:  „Bc. Nikola Jakoubková (poznámka kronikářky: úřednice 
města, která zabezpečuje úsek propagace a je na poloviční úvazek asistentkou 
starosty)  je zakladatelem a spravuje facebookové stránky města, do správy vkládá 
především svoji iniciativu, zápal pro věc a samozřejmě i potřebné dovednosti. Na 
vědomí kolegům a kolegyním dávám informaci, že byla oficiálně jmenována správcem 
facebookových stránek města. Určitě přivítá Vaše případné nápady a podněty na jejich 
zatraktivnění, potažmo zlepšení komunikace města a městského úřadu s veřejností 
prostřednictvím tohoto moderního komunikačního prostředku.“ 
 

Ze zasedání rady města 

V dubnu 2015 zasedala rada často. Dne 13. dubna byly na programu jednání zejména 
záležitosti nájmů, byl schválen provozní řád ubytovny na ul. Brněnské a ceník nájmů 
nebytových prostor v Základní umělecké škole. To byl důležitý formální krok jistě i 
proto, že právě nebytové prostory zámku, sály, které tato škola užívá, se staly velmi 
oblíbenými pro pořádání např. velkých svatebních hostin. Krátké setkání 22. dubna 
umožnilo radním doporučit schválení dodatku č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro 
projekt Cesta od renesance k baroku. Operativně se radní sešli 23.04.2015, rada 
nevyhověla námitkám neúspěšných uchazečů, kteří byli vyloučení z účasti 
v koncesním řízení „Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro město 
Moravská Třebová“.  Čtvrtá rada města se konala 27.04.2015, jednala hlavně o 
zakázkách města a náležitostech výběrových řízení.  
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města projednalo obvyklé záležitosti majetku města a života ve městě 
27. dubna. Bylo schváleno poskytnutí dotací městem. Jak je uvedeno v úvodu 
dubnového zápisu, byla také udělena Cena města Moravská Třebová Fr. Zelenému. 
Dále mne zaujalo schválení záměru podpory nového studijního oboru bezpečnostně 
právní činnost Integrované střední školy v Moravské Třebové mimo jiné formou úhrady 
50% podílu nákladů na ubytování u dojíždějících studentů nového oboru ve školním 
roce 2015/2016. Tento vstřícný krok zastupitelů navazuje na dříve  deklarovanou 
pomoc gymnáziu – proč podporovat pouze žáky jedné střední školy ve městě?, 
zaznělo totiž opakovaně. A tak byl nastolen rovný přístup.  

 
 
Kultura 
 
20. ročník festivalu Dny slovenské kultury  

Jubilejní ročník Dnů slovenské kultury 16. – 20. dubna 2015  byl opět ve znamení 
hvězd. Také v roce 2015 na zahajovacím večeru vystoupila představitelka slovenské  

kulturní scény, jejíž výkony jsou ceněny nejen doma, ale i v zahraničí. Letos to byla 
šansoniérka Szidi Tobias.   
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Tradičně  do programu Dnů slovenské kultury přispěla Banská Štiavnica, partnerské 
město Moravské Třebové Dnem s partnerským městem.  Vystoupila taneční skupina 
Applaus. V parku u muzea jsme mohli vidět dravé ptáky, neboť opět přijela se svými 
svěřenci sokolnická skupina sv. Bavona.  Úspěšné bylo zejména divadelní představení 
souboru Paradajz Pikčr. Předvedli zaplněnému sálu divadelní představení Do ružova. 
Nechyběl koncert v klubu DUKU DUKU, zahrála skupna Polemic. 

Výjimečnost dvacátým Dnům slovenské kultury dodala také ojedinělá akce pro širokou 
veřejnost, sobotní koncert populární slovenské skupiny No Name na 
moravskotřebovském náměstí. Stovky lidí si nenechaly v sobotu navzdory chladu ujít 
tento zážitek. Publikum si mohlo zazpívat nejeden hit se zpěvákem Igorem Timkem. 
Ten se mimo jiné blýskl znalostí moravskotřebovského regionu a pochlubil se, jak umí 
české „ř“. 

 

 Foto: Noviny Svitavska, koncert No Name na třebovském náměstí 

Herečka blízká i českým divákům Zuzana Krȍnerová, potěšila divadelním 
představením Shirley Valentine.  

Pondělí patřilo dětem a divadelnímu představení pro nejmenší Král a Šašek Vlado 
Kulíška a Radka Michalka. 

Při příležitosti 20. let trvání festivalu Moravskou Třebovou navštívila poprvé  už druhé 
volební období úřadující primátorka partnerské Banské Štiavnice, Nadežda 
Babiaková. Paní primátorka přijela na oficiální návštěvu Moravské Třebové v 
doprovodu svého zástupce Mariána Zimmermanna a poslance zastupitelstva města 
Banská Štiavnica Karola Palášthyho. Při čtvrtečním přijetí u starosty města Miloše 
Izáka se obě strany shodly na společných plánech nadále podporovat partnerství, 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/koncert-kapely-no-name.html?mm=6029937
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které se mezi Třebovou a Štiavnicou dlouhodobě rozvíjí zejména v oblasti kultury a 
sportu. 

„Pod modrou oblohou“ končí, nová výtvarná soutěž začíná  

V souvislosti s ukončením výtvarné soutěže Pod modrou oblohou byl vyhlášen 
v dubnu roku 2015 nultý ročník FOTOSOUTĚŽE PRO ŽÁKY druhého stupně 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL a primy až kvarty VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ. Byl vytyčen cíl 
„podněcovat výtvarné projevy žáků vybraných věkových kategorií v oblasti umělecké 
fotografie, spojit uvedený druh činnosti s moravskotřebovskou tradicí Fotofestivalů, 
udržet povědomí o městě jako centru umělecké fotografie, angažovat mladé talenty 
pro příští účast ve Fotofestivalu, obohatit portfolio kulturních akcí města, prezentace 
města Moravská Třebová navenek v kontaktech s co nejširším spektrem obcí a měst 
oslovených v rámci této soutěžní přehlídky“ – tolik citace z webových stránek města, 
čas ukáže, jak byl záměr realizován. 

 

Už jen vzpomínka na Fest Pod Parou 
 
Punkeři už nebudou procházet městem nebo jeho okolí v závěru července, jak tomu 
bylo několik let. Největší festival ve městě a také největší punkový festival v zemi se 
přestěhoval do Vyškova.   
 
Věřím, že si po letech v Moravské Třebové punkový festival, jehož zakladatelé a 
organizátoři jsou z našeho města, zaslouží pár slov na rozloučenou a dovoluji si proto 
citovat z Novin Svitavska (četli jsme začátkem dubna 2015): 
 
Největší punkový festival v zemi Pod Parou dvanáct let táhl do Moravské Třebové 
tisíce lidí. To je ale minulost. V roce 2015 se hudební akce léta přestěhovala  na letiště 
do Vyškova. Důvod? Na loňské akci se výrazně podepsal déšť a bahno. Pořadatelé 
navíc nenašli v Moravské Třebové a okolí nový vhodný prostor. Někdo je zklamaný, 
jiní si oddychli, že bude ve městě klid. „Změna místa mě dost překvapila. Pod Parou 
se v minulosti stěhovalo už několikrát, vždycky kolem Třebové. Areál Na Liščí stezce 
se mi moc líbil, ten pod tunelem už o něco míň, protože byl mnohem prašnější a 
naopak když zapršelo, tak byl zase problém se tam dostat. Pro Moravskou Třebovou 
je to podle mě škoda. O Třebové se moc nepíše a neví, byť by si to zasloužila a Pod 
Parou vždycky znamenalo pár dní pozornosti a taky tisíce hostů, byť se na ně 
obyvatelé dívali skrz prsty. Ale pankáč je taky člověk," řekl pravidelný návštěvník 
festivalu Martin Višňa. Právě bláto bylo při minulém ročníku opravdu velký problém. 
Návštěvníci se „topili" v bahně a některá auta tahala těžká technika. Poprvé v historii 
festivalu proto dochází ke stěhování do nového areálu mimo hranice Moravské 
Třebové. „Stalo se tak díky loňskému „blátivému ročníku" v areálu Pod Hřebčí, který 
byl zapříčiněn čtvrtečními celodenními vydatnými srážkami. Z pohledu organizace se 
jednalo o nejnáročnější ročník. Díky těmto okolnostem jsme již nedostali potřebná 
svolení k parkování účastníků na nezpevněných plochách a jiné místo pro parkování 
okolí areálu nenabízí. Rovněž samotná plocha areálu musela být upravena a v termínu 
konání festivalu nebude pro pořádání dostatečně připravena," vysvětlil Tomáš Kolkop, 
hlavní pořadatel festivalu Pod Parou.  Organizátoři tak stáli před rozhodnutím, zda akci 
ukončit, nebo ji přestěhovat. „V Moravské Třebové jsme další vhodné místo bohužel 
nenašli. Po více jak půl roce složitého hledání a jednání jsme nakonec vybrali místo 
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ve Vyškově, a to s ohledem na zatravněné plochy, příjezdové komunikace, možnosti 
parkování na zpevněných plochách, možnosti veřejné dopravy a bezproblémovou 
komunikaci s majiteli," uvedl Tomáš Kolkop. Podle jeho slov však není vyloučené, že 
se v budoucnosti festival do Moravské Třebové zase vrátí. Pořadatelé punkového 
festivalu chtěli zůstat v domácím prostředí, kde mají spoustu přátel, kteří jim pomáhali 
a podporovali akci. Při rozhodování hrály důležitou úlohu ale i další okolnosti. „Co nás 
mrzí, je skutečnost, že jsme nikdy nezískali žádnou podporu od vedení města, 
přestože jsme Moravské Třebové dělali po celá léta obrovskou reklamu a díky 
návštěvníkům podporovali i místní podnikatele. Z tohoto pohledu bylo stěhování za 
hranice města jednoduchým rozhodnutím," podotkl Tomáš Kolkop. Radní města 
ovšem tvrdí, že festival byl přínosem pro kulturní život. Dívají se na jeho konání však 
ze dvou úhlů. Je totiž jasné, že někdy bývaly s návštěvníky festivalu také problémy, 
které musela řešit policie. „Veřejnosti se samozřejmě uleví, ale osobně proti festivalu 
Pod Parou nic nemám, pokud jeho fanoušci nekradou a neplení zahrady. Vím, že tam 
vystupovaly kvalitní kapely, takže po stránce kulturní to je rozhodně velká škoda," sdělil 
Miloš Izák, starosta Moravské Třebové. Policie zasahovala v souvislosti s festivalem 
zejména v letech, kdy se konal v Udánkách. Festival vadil Poslední dva roky ale byl ve 
městě téměř klid, protože Pod Parou zakotvilo pod Hřebečským tunelem. „Ve městě 
jsme extrémní problémy nezaznamenali, byla to většinou otázka jedinců. Razantnější 
zásah byl potřeba v době, kdy se akce konala na Liščí stezce v místní části Udánky," 
dodal Karel Bláha, velitel Městské policie v Moravské Třebové. Lidé z Moravské 
Třebové se i přes problematické návštěvníky festivalu shodují, že šlo o významnou 
kulturní akci, která do města táhla lidi z celé země i ze zahraničí. „Cením si 
organizátorů, kteří z akce pro pár fandů dokázali udělat festival nejen 
celorepublikového, ale evropského významu. Byly to jediné čtyři dny v roce, kdy 
několik tisíc lidí hledalo v mapě právě Moravskou Třebovou. Nevadí mi, když někdo 
svým vzhledem vybočuje ze zaběhlých škatulek. Pankáči mi spíše přišli jako zajímavé 
zpestření uprostřed léta," řekla Daniela Blahová z Moravské Třebové. Zatím tedy 
zamíří příznivci tvrdé muziky na Moravu. „Sám za sebe Pod Parou vnímám jako festival 
evropského formátu, kam jezdily i kapely světové úrovně. Pro město znamenal několik 
pozitiv, přijelo k nám hodně lidí, ubytovali se tady, nakupovali, chodili na jídlo, takže 
šlo o velký zisk pro podnikatele. Na druhou stranu jsme někdy řešili problémy s 
návštěvníky," zmínil třebovský místostarosta Pavel Brettschneider. Podobně vidí 
festival také zastupitel Moravské Třebové Josef Jílek. „Je to škoda, po rozpačitých 
začátcích Festu Pod parou v lomu pod Kalvárií postupně tento festival zakotvil mezi 
pravidelnými letními akcemi celostátního významu," říká Jílek. Podle něj je logické, že 
některým obyvatelům se nelíbil, zejména, když se někteří návštěvníci občas v 
podnapilém stavu motali v centru města. Poslední ročníky v lokalitě pod Hřebčí s 
dostatečným odstupem od města už nemohly nikoho obtěžovat. Zejména, když 
pořadatelé dokázali vyřešit logistiku, zejména odklonit dopravu přes Svitavy a 
zásobování mimo prodejny a restaurace v Moravské Třebové. „Každopádně je to 
veliká škoda pro všechny fanoušky punkrocku a také pro město Moravská Třebová, 
které mělo příležitost dostat se čas od času na přední stránky médií v pozitivním 
smyslu," uzavřel Josef Jílek. Hudební festival Pod Parou se letos uskuteční od 31. 
července do 2. srpna na novém místě, a sice v prostoru letiště Marchanice ve Vyškově. 
Letošní ročník bude čtyřdenní a představí se na něm 54 účinkujících. Program je opět 
postaven na kombinaci zahraniční a tuzemské scény, přičemž kompletní line up je již 
uzavřen. Mezi největší kapely letošního ročníku patří The ADICTS, Misfits, Marky 
Ramones Blitzkrieg, D.R.I., ANTI-FLAG, Madball, The Varukers, 7 Seconds, The 
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Subhumans, Angelic Upstarts, The Business, Skarface, Born From Pain a řada dalších 
interpretů. 3.4.2015  
Autor: Iveta Nádvorníková, Noviny Svitavska 
 
 
 

Sport 
  
Výběr nejlepších sportovců města Moravská Třebová 
 
Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku se (již po devatenácté!) konalo 10. dubna 
2015 v sále Základní umělecké školy.  Dílčím způsobem mohli výběr opět ovlivnit 
občané. Oproti loňskému roku však došlo ke změnám v pravidlech udělování ocenění 
Sportovec roku. Jména, která byla uvedena v hlasovacím lístku, vybrala ze všech 
nominovaných odborná hodnotící komise, ta také stanovila vítězné pořadí. Občané 
mohli vybrat jen nejoblíbenějšího sportovce roku. Za rok 2014 se stal vítězem 
občanského hlasování v anketě Sportovec roku 2014 města Moravská Třebová 
hokejista Daniel Pokorný.  
 
Pro úplnost je třeba dodat, že v souladu s novým (v roce 2014) vnitřním předpisem 
města se ocenění uděluje ve čtyřech základních kategoriích - mládež do 15 let, mládež 
15 - 19 let, dospělí,  trenér/ funkcionář a v kategorii páté, nejoblíbenější sportovec 
města. Nad rámec těchto pěti kategorií mohou být také udělena ocenění starosty, např. 
za mimořádný sportovní výkon, za vzornou reprezentaci města, za celoživotní zásluhy 
o rozvoj sportu ve městě a ocenění starosty sportovnímu kolektivu. 

Při vyhlášení cen v roce 2015 si zúčastnění všimli výrazné změny na postu 
moderátora, jímž se stal všestranný Adam Weinlich, talentovaný patnáctiletý student. 
Všechny příjemně překvapil. Přiznal svoje „řečnické“ slabiny a drobné moderátorské 
chyby mu byly odpuštěny. 

Seznam oceněných: 

Kategorie mládež do 15 let: 

1. Hana Hájková 
2. Šárka Abrahamová 
3. Zdeněk Ošťádal 

Kategorie mládež 15–19 let 

1. Jaroslav Žouželka 
2. Daniel Pokorný 
3. Aneta Rotterová 

 

Kategorie dospělí: 

1. Lukáš Vykydal 
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2. Martin Lipavský 
3. Miloslav Kalandra 

Kategorie trenér, funkcionář: 

1. Michal Rotter 
2. Ladislav Kučerňák 
3. Otakar Svozil 

Sportovní osobnost: Miloslav Kalandra – výraznou měrou se zapsal do historie st. 
tenisu v Mor. Třebové. Aktivní hráč, nepřetržitě od roku 1969. V loni oslavil 70 let. Své 
bohaté hráčské a trenérské zkušenosti neustále předává nastupujícím mladým 
hráčům. Pro své lidské a morální vlastnosti patří mezi velmi oblíbené spoluhráče nejen 
v oddíle, ale i v širokém okolí. 

Ocenění starosty města: Leopold König – ocenění starosty za mimořádný výkon v roce 
2014, Markéta Hájková – ocenění starosty za reprezentaci města v roce 2014. 

Ocenění starosty města v kategorii sportovní kolektiv: Šakalí hněv, Twirlgirls, Mladší 
žáci tenisového oddílu TJ Slovan HC SLOVAN, kategorie Junioři. 

 

11. dubna 2015 se uskutečnil  48. ročník Vandru skrz Maló Hanó. Trasy pro pěší 
byly v délce 13, 22, 32 nebo 42 km. Cyklisté mohli ujet cca 50 km s terénními úseky. 
Nechyběl dětský vandr - vycházka s dětmi v délce 6 km. Počasí vandru přálo a tak i 
proto se účastnilo 1 389 vyndrovníků.  

 

 
Duben letem světem 
  
Počasí začátkem dubna bylo zimní – 01.04. bylo město zasněžené, vrstva mokrého 
sněhu ležela na střechách, břečka na chodníku, chladno, zataženo, střídavě sníh nebo 
déšť a druhý dubnový den následovalo ráno husté sněžení. Nasněženo bylo i brzo 
ráno na velikonoční pondělí 06.04., oteplilo se a roztálo až během dne. Výrazného 
oteplení jsme se dočkali od pátku 10. dubna a o víkendu 25. a 26. dubna bylo počasí 
skoro letní. 
 
Dvěma slovy: nic nového. Dovoluji si na důkaz citovat část úvodního březnového 
zápisu z roku 2013: „Počasí v březnu v roce 2013 stojí za zaznamenání – zima se totiž 
nemohla odpoutat a ještě koncem druhé březnové dekády se opakovalo sněžení, pro 
připomenutí  vkládám pohled na zasněženou část městského úřadu na Olomoucké 
ulici,  odbor dopravy ve dvorním traktu, ze dne 19. 3. 2013.“ a vložit foto stejného 
objektu z počátku dubna 2015. 
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Foto: S. Zemánek, zasněžený odbor dopravy MěÚ dne 2. dubna 2015 
 
  

Setkání občanů s vedením města a úředníky označené jako 6. beseda s vedením 
města se  konala 9. dubna v 16 hodin v zasedací místnosti městského úřadu v ulici 
Olomoucké. V dubnovém čísle zpravodaje byl vložen list s pozvánkou na besedu a 
dotazníkem týkajícím se budoucí podoby městské památkové rezervace v centru 
města. Právě náměty a připomínky k novému regulačnímu plánu městské památkové 
rezervace byly hlavním bodem programu, vedle dotazů na cokoli, co občany mohlo 
zajímat. Akce byla dobře připravena – a dostavilo se opět jen málo lidí, byť regulační 
plán může ovlivnit záměry majitelů nemovitostí v centru města.  

Od 1. dubna 2015 po více jak dvou desetiletích Junák změnil oficiální název z Junák 
– svaz skautů a skautek ČR na Junák – český skaut, z. s. Hlavním důvodem byla 
změna legislativy – požadavky nového občanského zákoníku (z. s. znamená zapsaný 
spolek…) 

V polovině dubna (14. až 16.04.) bylo naplánováno uzavření tunelu na Hřebči z 
důvodu pravidelné údržby. Stojí za poznamenání, že dle sdělení pracovníků odboru 
dopravy městského úřadu byla uzavírka tunelu Hřebeč o jeden den zkrácena. 

Z tisku: …S bezohlednými motorkáři je dnes možné se potkat téměř kdekoliv na 
Svitavsku, lesy u Moravské Třebové si však tito vandalové oblíbili snad nejvíc.   V okolí 
města téměř nenajdete les, který by nenesl známky jejich řádění. Podle myslivců a 
lesních hospodářů je nejhorší, že motorkáři jezdí i do stromových porostů, lámou malé 
stromky a narušují lesní kulturu. Při zdolávání svahů narušují navíc půdu a po 
přívalových deštích dochází k vodní erozi…  Nelze než potvrdit. Oblíbený je svah nad 
LIDLem, stačí taky jít do Pekla nebo na Srnčí… 
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Statistickým úřadem byl avizován pokles míry nezaměstnanosti v regionu a 
Moravské Třebové, upřesnění:  

 MT (a okolí, bez Jevíčka) k 30.04. nezaměstnanost  9,0 %,    

 MT jako samostatné město 8,7 %, (Polička/Poličsko 3,8 %);  

 v okrese Svitavy 6,6 % - což lze považovat za zásadní pokles (8,6 % leden). 
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Květen 2015 
 
Události ve městě 
 
 
Archeologické nálezy v lokalitě  Jiráskovy  ulice 
 
V roce 2015 realizovalo Regionální muzeum v Litomyšli archeologický dozor při 
rekonstrukci kanalizace na Jiráskově ulici. Dozor – obvyklý postup – se brzo změnil 
v záchranný archeologický výzkum. Zachycení „nějakých“ nálezů se dalo 
předpokládat, neboť místo objevu (ul. Jiráskova/Tyršova) se nachází za hradbami 
původního středověkého města. Nálezy ale svou kvalitou překvapily – a to zejména 
středověké. Středověkou situaci reprezentují v dané lokalitě dorovnávky terénu a část 
zahloubeného objektu – jámy. Objekt byl částečně poškozen starším výkopem pro 
kanalizaci a vodovod – a právě ve výplni tohoto objektu byly nalezeny kromě fragmentů 
keramiky i tři krásně zachované nádoby, což bylo vzhledem k míře poškození objektu 
vyhodnoceno jako poměrně zajímavá situace.  
K nálezu, který je významný pro celé Moravskotřebovsko, došlo dne 5. května 2015. 
Jedná se o hrnec a džbánky, které jsou vypáleny do světlých tónů béžové barvy a jsou 
zdobeny červeným malováním, předběžně datované do 14. století.  
 

                    
 
Nádoby byly s velkou pravděpodobností poškozeny při samotném výpalu – došlo 
k mírné deformaci a „odprýsknutí“ keramického tělesa. Takové zboží bylo neprodejné, 
proto patrně sada nádob putovala na „hrnčířské odpadiště“ – střepiště. Tedy hrnčířský 
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odpad dokládající místní produkci keramiky.  Hrnčířské řemeslo patřilo mezi tzv. černá 
řemesla, proto byly dílny situovány zpravidla mimo střed města. 
V období po nálezu byl celý soubor předán ke zpracování Regionálnímu muzeu 
v Litomyšli, cílem je umístit jej ve výstavních prostorách muzea v Moravské Třebové a 
zpřístupnit jej tak široké veřejnosti (informace pro zápis do kroniky byla zpracována  
podle návrhu článku autorů Jany Němcové a Pavla Kejvala z Regionálního muzea 
v Litomyšli, kteří archeologický průzkum prováděli).  
 
 
Revitalizace toku Třebůvky 
 

V měsíci květnu uživatelé in-line stezek na Knížecí louce nemohli používat lávku přes 
potok. Důvodem jejího uzavření bylo zahájení revitalizace toku Třebůvky. Stavba 
přinesla i jisté obtíže. Poškození povrchu stezek na Knížecí louce a to těžkou technikou 
bylo zjištěno 14.05.2015 v prostoru podél toku Třebůvky mezi starou silnicí (kterou 
používala jako příjezd ke stavbě stavební firma) a mostkem. Pojezdem došlo 
k  poškození okrajů inline, odlomení části okraje inline a jeho rozlámání na části. Město 
vyzvalo k zodpovědnosti stavební firmu, která realizovala stavbu Revitalizace toku 
Třebůvky. Zhotovitel namítal zavinění technickými službami při údržbě areálu.  
Další úřední korespondenci jsem nesledovala, k vážnému (soudnímu) sporu nedošlo. 
Zaznamenala jsem v kronice jako důkaz staré známé pravdy – pořídíme-li si majetek, 
máme radost i starost. V závěru je na místě poznamenat, že po několika týdnech si 
poškození kolemjdoucí nevšimli, bylo zcela opraveno. 

 

Treboplast 

Zástupci vedení jedné z firem na průmyslové zóně ul. Svitavská představili v měsíci 
květnu 2015 záměry firmy na další rozvoj. Aktuálně Treboplast avizoval potřebu  
rozšířit výrobní prostory ve stávající hale kvůli novým zakázkám a projektům. Řešením 
by bylo vymístění skladovaných obalů, surovin a hotových výrobků z výrobní haly do 
prozatímního skladu (stan 10 x 35 m) vedle haly nejpozději do konce června 2015. 
V dalších cca dvou letech by měla být postavena nová logistická hala. Město nabídlo 
maximální podporu a součinnost pro hladký průběh celého projektu.  

Rozvoj firmy ve městě je vždy vítán, pro úplnost připojuji informaci o vývoji 
zaměstnanců Treboplastu: XII. 2014 – 67, V. 2015   - 100, XII. 2015 - 130 (plán). 

 
Připomínky sedmdesáti let od konce II. světové války 
 
začaly ve městě středou 6. května, kdy se sešla část třebovské veřejnosti v čele se 
starostou Milošem Izákem, aby uctila památku Adolfa Cihláře zabitého gestapem 7. 
května 1944. Akci u pomníku Adolfa Cihláře v Komenského ulici pořádala Základní 
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, následoval vzpomínkový pietní akt 
v  pátek 8. května v dopoledních hodinách v parku u muzea.   
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Foto archiv města  
 

Rekonstrukce energetických systémů v budovách města  

V měsíci květnu 2015 byl v závěrečné fázi projekt rekonstrukce energetických systémů 
v budovách v majetku města. Příprava začala minulý rok na podzim. Po dobrých 
zkušenostech byla opakovaně použita metoda EPC.  (Název je zkratkou z anglického 
názvu Energy Performance Contracting. Jedná se o specifický způsob řešení 
rekonstrukce energetických systémů.) Ta mimo jiné znamená, že veškeré práce 
včetně přístrojového vybavení hradí dodavatelská firma.  Firma tedy zpočátku projekt 
financuje, zadavatel – město pak dlužnou částku splácí po určitou dobu z úspor po 
rekonstrukci, které akce vygeneruje. Pokud by se náhodou nevygenerovaly úspory, 
tak by náklady zhotovitel hradil z vlastních prostředků.  Město bude firmě platit příštích 
deset let. Práce se prováděly na celkem pěti budovách a stály více než jedenáct 
milionů korun. Například na základních školách v ulicích Československé armády, 
Kostelní náměstí a Palackého bylo v rámci kontraktu proinvestováno takřka osm 
milionů korun. Úpravami zde prošly hlavně plynové kotelny, svítidla a baterie 
umyvadel. V ZŠ Palackého byl navíc nainstalován i speciální IRC systém pro místní 
regulaci vytápění prostor. Pracovalo se i na zámku a v budově Sociálních služeb 
města Moravská Třebová. Projekt zahrnoval více objektů z toho důvodu, že je u nich 
předpoklad větších úspor, tedy i návratnosti investic a případný zisk pro dodavatelskou 
firmu.   

Podobným způsobem bylo v roce 2012 rekonstruováno pouliční osvětlení. 

 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90200&idc=3729082&ids=5975&idp=86564&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89943&idc=3729082&ids=515&idp=86222&url=http%3A%2F%2Fwww.zivefirmy.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90050&idc=3729082&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90280&idc=3729082&ids=19&idp=86679&url=http%3A%2F%2Fwww.dakon.cz%2Fprodukty%2Ffb2-automat%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=3729082&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90212&idc=3729082&ids=3802&idp=86577&url=http%3A%2F%2Fwww.ceps.cz%2FCZE%2FMedia%2FStranky%2FFAQ.aspx
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Městský úřad v květnu 
 
Biocentrum a jeho vývoj v čase 
 
Biocentrum nově vybudované v blízkosti Brněnské ulice již bylo na stránkách kroniky 
zmíněno.  Vydařený projekt však přinesl krátce po realizaci i nespokojené dotazy, cituji 
proto z dotazů směřovaných na webové stránky města: „…Dne 19.05 v odpoledních 
hodinách jsem projížděl po cyklostezce Brněnská-Gorazdova. Hnijící a páchnoucí 
voda a bahno v tůních, to je tedy něco. Bude se s tím něco dělat?“  
 
Zaujala mne odpověď Ing. Aleny Žvátorové z odboru životního prostředí MěÚ, která 
upřesnila aktuální situaci a plán dalšího vývoje:  
 
„O tomto problému město ví a připravuje možnosti jeho řešení. V současné době 
probíhá akce revitalizace toku Třebůvky a z tohoto důvodu je omezen v biocentru 
průtok vody korytem na minimum, což společně se suchým počasím, které panovalo 
v jarních měsících tohoto roku, způsobuje problémy s nárůstem biomasy. Velké 
množství řas v tůních je zřejmě i důsledek velkého množství živin v půdě. Nicméně 
stále se tu jedná o plochu biocentra v rámci systému ÚSES, tedy o území, které slouží 
ke zvýšení ekologické stability a biodiverzity území (Územní systém ekologické 
stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je 
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.). Jednoduše řečeno, tento prostor slouží 
přírodě. K rekreačním účelům slouží druhá část Knížecí louky, tedy prostor in-line 
stezky. V současnosti je jednáno s dodavatelem stavby (revitalizace toku v prostoru 
in-line stezky), že po skončení revitalizace toku dojde k vyčištění průtočných tůní a 
revitalizovaného koryta od řas v prostoru biocentra. Dále se projednává možnost 
osadit neprůtočnou tůň rybí osádkou, pro které jsou řasy možnou potravou.“ 
 
Poznámka kronikářky: z mého laického pohledu byl v květnu a zejména v pozdějším 
létě rok 2015 „rokem řas“. Nově (částečně) naplněná retenční nádrž se sytě zelenala, 
řas přibývalo i v tůních. Rekordně teplé a suché léto zřejmě mělo i tyto dopady. 
 

Přetížená křižovatka v centru města 

Opakují se dotazy na stav křižovatky v blízkosti vyhořelého hotelu Morava. Nechybí 
návrhy na kruhový objezd nebo jiná dopravní řešení.  V květnu 2015 odpovídal na 
jeden z dotazů na webových stránkách města Ing. Petr Václavík, vedoucí odboru 
dopravy:  

„Křižovatka „u Moravy“ je v současnosti přetížena, jednak z důvodu rostoucího počtu 
vozidel a také kvůli dopravnímu omezení v ulici Jiráskově. V nejbližší době není 
v plánu řešení této křižovatky. To ale neznamená, že se případnou změnou křižovatky 
nezabýváme, v současnosti provádíme posouzení počtů projíždějících vozidel 
v jednotlivých směrech pro případné řešení.“ 

 
Ze zasedání rady města 
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Rada města zasedala v souladu se schváleným plánem 14.04.2015 a projednala 
obvyklé záležitosti majetku města včetně prodloužení nájmu bytů a výběrových řízení. 
Operativně se radní sešli 22.04.2015, byl schválen dodatek smlouvy o poskytnutí 
dotace týkající se projektu „Cesta od renesance k baroku“. Následně 23.04.2015 rada 
neakceptovala námitky vznesené proti výběru nejvhodnějšího kandidáta ve 
výběrovém řízení "Výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu pro město 
Moravská Třebová". 

  

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města jednalo 27. dubna 2015. Na pořadu jednání byly běžné záležitosti 
chodu města, dotace, převody majetku, rozvoj města. Zaujalo mne, že nebyl schválen 
předložený dodatek mandátní smlouvy se správcem stavby Odkanalizování Udánek, 
Sušic a Boršova,  Sdružením VRV a Proma. Nesouhlas města s proplacením 
požadované částky správci stavby byl v závěru roku řešen soudní cestou resp. byl 
podán návrh na projednání Okresním soudem ve Svitavách. 

  

Kultura 

 
Moravskotřebovské arkády 
 
tradičně v květnu znamenaly nejvýznamnější kulturní a společenskou událost. O 
víkendu 30. a 31. května   opět ožil nejen zámek pod arkádami. Přivítali jsme  festival 
hudby, historických vozidel, výtvarna a zábavy pro všechny věkové skupiny. Akce byla 
zahájena v sobotu dopoledne tradiční přehlídkou starých aut a bicyklů na náměstí a 
bylo co obdivovat. Následoval maraton vystoupení hudebních skupin na zámku, který 
vyvrcholil v neděli vystoupením pěveckých sborů. V dopoledních hodinách to byl 
festival sborového zpěvu – duchovní část v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
odpoledne jsme mohli shlédnout přehlídku sborového zpěvu opět na zámku. 
Organizátoři zvládli i nečekané změny programu – avizovaný big bend v Letovic se 
nemohl dostavit, ale náhradníci z České Třebové přijeli, zahráli dobře a líbili se.  
Součástí „arkád“ byla vernisáž výstavy obrazů a litografií Emmy a Barbory Srncových 
a výtvarných prací žáků ZUŠ, po celé odpoledne byl na nádvoří zámku a dětském hřišti 
program pro děti „Dětský den“ v gesci Domu dětí a mládeže.  
 
Muzejní noc se uskutečnila 15. května a tématem pro rok 2015 bylo Japonsko… 
 
V květnu nechyběla filmová představení a 26. května pokračoval vydařený projekt, 
scénické čtení přirpavené ve spolupráci s knihovnou  Odpad – Andy Mulligan v rámci 
cyklu Listování. 
 

 
Sport 
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V pátek 8. května 2015 odstartoval na moravsko-třebovském náměstí Mezinárodní 
etapový cyklistický závod GP Matoušek – Závod míru nejmladších 2015. Na nezbytné 
dopravní omezení byli občané včas upozorněni. 
  
 

Květen letem světem 
  
Počasí  v květnu bylo zpočátku slibné, ochladilo se 06.05, pak následovalo oteplení, 
„zmrzlí“ Pankrác, Servác a Bonifác nepřinesli mráz, ale déšť. Mrholilo a zataženo bylo 
také o chladném víkendu 23. a 24. května. 
 

 
V měsíci květnu byla zahájena ve starší části sídliště Západní výměna starého 
teplovodu. S přihlédnutím k tomu, že šlo o rozsáhlý zásah, byli občané požádání o  
trpělivost. Výkopy vedly převážně přes zatravněné pozemky. V komunikacích byly 
nové teplovody podvlečeny ve stávajících kanálech.  Trasy výkopů byly upraveny tak, 
aby zasáhly co nejmenší počet vzrostlých stromů.  
 

 

V květnu byl uplatněna reklamace na informační kiosky, které byly dodány v rámci 
projektu „Cesta od renesance k baroku“. A jak se ukázalo, nebyla poslední. Kiosky 
často nic neukázaly, kiosek č. 3 - interaktivní mapa u Brány času -  „nemluvil“. Byl to 
nedostatek jinak vydařené turistické sezóny v roce 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Červen 2015 
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Události ve městě 
 
Blesk udeřil do radniční věže 
 
Pro zahájení červnového zápisu jsem vybrala událost, které si obyvatelé města  
skutečně ve chvíli vzniku všimli. Otřásla doslova celým městem, uvědomili jsme si svoji 
zranitelnost. A křehkost pomocníků, kterými se v roce 2015 obklopujeme. 
 
V neděli 14. června roku 2015 v 19:57 hodin udeřil do věže radnice na hlavním 
třebovském náměstí nebývale silný blesk. Je třeba zdůraznit, že překonal bleskovou 
ochranu (radnice opravdu nebyla bez funkčního hromosvodu, nebyly zanedbány 
revize hromosvodu). Následkem blesku se rozestoupily o 20 cm obě polokoule 
makovice věže, došlo také k poškození a pádu měděných hvězd (prý to původně byly 
hvězdy, viděla jsem následující den jen pomačkaný plech) z vrcholu věže. Na 
záznamu z městské kamery jsme pak mohli vidět nenechavého občana, jak je běžel 
posbírat – popálil se a utekl bez kovu. 
 
Horolezec Jiří Kobylka (ředitel Domu dětí a mládeže v Moravské Třebové) se svojí 
skupinou vystoupal pomocí horolezeckého vybavení k makovici věže a zjišťoval 
poškození a možnosti oprav. Při této příležitosti zjistil, že uvnitř makovice jsou dvě 
kovová pouzdra s letopočtem 1907 a 1955. 
 

 
Poškozená věž, viditelný i jeden z tubusů (foto archiv města) 
Obě pouzdra byla uložena   v kanceláři  starosty a čekala na slavnostní otevření za 
přítomnosti Východočeské televize, které nastalo 17.08.2015 v 10:00 hod v zasedací 
místnosti radnice. 
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Hrom bylo slyšet i na ul. Strážnického na druhém konci města tak, že se lidé vylekali.  
Silný výboj zničil mnoho elektronických zařízení v budově. Radnice na druhý den 
vykazovala poškození vevnitř – v některých místnostech upadly kryty zásuvek, 
starosta, který má pracovnu pod věží, uklízel omítku na stole. Plošně nešly na úřadě 
počítače (to trvalo jen krátce), některé z nich – v blízkosti zásahu bleskem – byly 
poškozeny nevratně. Po celý den nebyly funkční telefony.  Samozřejmě „odešly“ tzv. 
tiskárny (multifunkce). Občanské informační centrum na ul. Olomoucké nemohlo 
vydávat pasy ani občanské průkazy. Zprovoznění příslušných aplikací bylo složité, 
v gesci ministerstva vnitra. Řešením bylo zabezpečení základního chodu úřadu, odhad 
škod pro pojišťovnu (řádově statisíce), příprava zprávy revizního technika. 
 
Úředníci se dozvěděli, že je situace vážná a technika v obou budovách úřadu je 
nefunkční, protože vyhořel switch.  Nehodilo se požádat o objasnění zaneprázdněné 
informatiky, proto jsem neváhala a vyhledala vysvětlení na internetu (klasický postup 
v době zápisu do kroniky ): Switch (česky přepínač) je v informatice aktivní prvek v 
počítačové síti, který propojuje jednotlivé prvky do hvězdicové topologie. Switch 
obsahuje větší či menší množství síťových portů (až několik stovek), na něž se připojují 
síťová zařízení nebo části sítě. Switch přeposílá síťový provoz jenom do těch směrů, 
do kterých je to potřeba, čímž se odlišuje od jednoduššího hubu. 
 
Prokazatelně byl poškozen hodinový stroj, blesk udeřil v 19:57, radniční hodiny se 
zastavily přesně v tuto chvíli, stejně tak hodiny na zámku. Postiženy byly domy na jižní 
straně náměstí, tj. v řadě kolem radnice, ale i jinde, např. Tabák v rohovém domě nám. 
TGM a Zámecké nám. a na protější straně potraviny Bílkovi).  O počítač včetně 
databáze přišel i knihkupec na ul. Čs. armády a jistě bylo poškozených více…  
V pondělí ve 13 hodin přijela TV Nova natočit událost v našem městě. Jeli najisto – 
přišli do budovy s věží, ale na Olomoucké ulici. Marně zde hledali vedoucího odboru 
vnitřních věcí a divili se, že uhodilo do jiné budovy.  
 
Významným a překvapivým nálezem byly tubusy ve věži – o jejich otevření a obsahu 
dále v srpnovém zápisu kroniky. 
 
  
Výsledky Fóra Zdravého města Moravská Třebová 2015 a následné ověřovací 
ankety. 

 
Červnové zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky Fóra Zdravého města ze 
dne 21.1.2015 a následné ověřovací ankety – 10 P Moravské Třebové, stanovení 
jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů města Moravská Třebová. 
 
S použitím podkladového materiálu pro jednání zastupitelstva města, který zpracovala 
koordinátorka zdravého města L. Lišková, upřesňuji: 
  
„Na veřejném projednání byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v 
jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Celkem bylo 
sestaveno 20 problémů. Následovala společná otevřená diskuse všech zúčastněných 
nad hlavními problémy Moravské Třebové. Vyřešení těchto problémů vidí občané jako 
základní předpoklad pro kvalitu života ve městě.  Na veřejném projednání se sešlo 
celkem 80 účastníků. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdicov%C3%A1_topologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5ov%C3%BD_port
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hub
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Problémy formulované v rámci veřejného projednání byly ověřeny v následné anketě. 
Anketa probíhala ve městě od 1. do 18. 2. 2015 a byla distribuována na co nejširší 
okruh adresátů, přes tištěnou podobu do místních škol, do domácností prostřednictvím 
Moravskotřebovského zpravodaje a na webové stránce města. Do ankety v papírové 
podobě se zapojilo 652 respondentů, z toho bylo 14 lístků neplatných z důvodu jiné 
úpravy. Přes internet bylo uděleno 1030 hlasů, ale žel někteří respondenti toto 
hlasování zřejmě zneužili a svou neukázněností částečně znehodnotili jeho 
vypovídající hodnotu. Nejvíce hlasů přes internet bylo uděleno požadavku Výstavba 
nové sportovní haly - 627.  
Přesto při mixování problémů z ankety s problémy z veřejného fóra byly vyhodnoceny 
stejné problémy, ať už se do počtů zahrnulo hlasování přes internet nebo nezahrnulo.  
Výsledky ankety potvrdily výběr 7 problémů, které vzešly z veřejného projednání. 
Získali jsme tzv. „ověřené problémy“ – tj. průnik problémů formulovaných v rámci 
veřejného projednání i v rámci ankety. 
Na Veřejném fóru byly naformulovány další problémy, o kterých se dále nehlasovalo, 
v anketě byly také formulovány ojedinělé problémy. Všechny byly předloženy 
zastupitelstvu.“ 
 
 
Výstupy z veřejného fóra: 
 

Pořadí Problém 

1 - 2 Nová výdejna – jídelna pro žáky I. a III. ZŠ 

1 - 2 Prodloužení cyklostezky směr Útěchov a Staré Město 

3 Stav chodníků – oprava, obnova 

4 Rekonstrukce bazénu ZŠ Palackého 

5 - 7 Pasport zeleně + inventarizace dřevin 

5 - 7 Tančírna – nový společenský sál 

5 - 7 Finanční poradenství (gramotnost) 

8 Posílení dohledu MKDS (městského kamerového 
dohlížecího systému) 

9 - 12 Podpora mladým na výstavbu nových rodinných domů 
(snížení cen pozemků, příspěvek na výstavbu) 

9 - 12 Nová průmyslová zóna 

9 - 12 Chráněné nebo podporované bydlení pro zdravotně 
postižené 

9 - 12 Doprava od vlakového nádraží k VSŠ a VOŠ MO 

13 Aktivní spolupodílení města na prezentaci místních 
podnikatelů na webu města 

14 - 16 Rozšiřování kamerových bodů MKDS 

14 - 16 Druhá etapa Knížecí louka – zázemí + hřiště 

14 - 16 Výstavba nové sportovní haly 

17 Zkulturnit parky (údržba, mobiliář, výstavba) 

18 Posoudit varianty řešení: křižovatka „u Moravy“ a 
křižovatka „u Kubíka“ 

19 - 20 Rozšíření sběru bioodpadu pro občany (zeleň) 
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17 - 20 Nová koncepce kultury 

 

Má vlast – cestami proměn 

Moravská Třebová se také v roce 2015 zúčastnila celostátní výstavy, projektu Má vlast 
– cestami proměn. Ten upozorňuje na zvelebené budovy a lokality, které se po 
úpravách staly chloubami svých regionů. Zájemci mohli hlasovat na internetových 
stránkách pro celkem devadesát devět míst z jedenácti krajů. Favoritem našeho města 

za rok 2014 se stala stavba z minulého roku s názvem In-line stezka s lávkou na 

Knížecí louce. I když byla tato akce již na stránkách kroniky několikrát zmíněna, stojí 
za připomenutí a pro úplnost cituji z Novin Svitavska: „Tato oblast se kvůli podmáčení 
nehodila pro zemědělské využití. Jednu část tedy přetvořili na lokální biocentrum a 
druhou část vyčlenili pro sportovní aktivity. Nachází se zde in-line dráha pro bruslaře 
a cyklostezka. Asfaltová in-line trať se skládá z celkem čtyř navzájem propojených 
drah. Celková délka je asi 1,8 km. Okolí stezky lemují odpočívadla s lavičkami. 
Součástí trasy je i lávka, která přemosťuje rameno řeky Třebůvky. Okolí tratě má 
zkrášlit výsadba rostlin.“ 

Město Moravská Třebová aktivně soutěží od roku 2012. Prvním přihlášeným projektem 
byla rekonstrukce měšťanského pivovaru, kterou si zařídil místní podnikatel. Budova 
po rekonstrukci výrazně zlepšila tvář centra. Za rok 2013 byla přihlášena Cesta od 
renesance k baroku, včetně nově vybudované Brány času. 

 

„Retenčka“ – rekonstrukce bezpečnostního přelivu je u konce 

16. června 2015 nás kolega z odboru životního prostředí městského úřadu potěšil 
zprávou, adresovanou v elektronické poště skupině „všem“ tohoto znění: …“zahájili 
(Povodí Moravy) napouštění Vodního díla Moravská Třebová (retenčka) dnes v  9.30 
hodin“. 

Státní podnik Povodí Moravy zahájil v polovině června napouštění retenční vodní 
nádrže v Moravské Třebové, v blízkosti Boršova. Nádrž byla vypuštěna už v květnu 
2012 z důvodu havarijního stavu bezpečnostního přelivu. Přeliv byl rekonstruován a 
současně byl upraven násyp hráze, odstraněno 44 tisíc tun nánosů ze dna nádrže a 
byla také provedena potřebná údržba technologií spodních výpustí. Změnil se vzhled 
přelivu – dříve byl postaven z velkých kamenů, částečně pohledově splýval s okolní 
loukou, v roce 2015 vidíme nápadnou betonovou stavbu – byť pod úrovní terénu.  

Napouštění vodní nádrže následně trvalo celé léto, bylo v plánu plnit pozvolna 
v závislosti na klimatických podmínkách a ukázalo se, že léto 2015 bylo horké a suché. 
I tak nás naplnění největší vodní nádrže (byť v minimálním rozsahu a s hladinou 
zelenou řasami) v blízkosti města potěšilo. Jen okolí vodní plochy nevypadalo v roce 
2014 i 2015 pěkně – na březích val z vytěžené hlíny ze dna úspěšně zarůstal plevelem. 

 
Čápi v centru města 
 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89868&idc=3744403&ids=273&idp=85881&url=http%3A%2F%2Fwww.inpol.cz%2Fcz%2F
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Cituji z e-mailu občana, který nechtěl zveřejnit své jméno, starostovi: „Kdo má rád 
ptactvo, zejména čápy, už nemusí do Starého města nebo Linhartic. Už se uhnízdili 
téměř v centru města Moravské Třebové. A kde? Na Piaristické ulici v areálu sběrných 
surovin na vysokém továrním komíně. Je to krásný pohled na čápy, kteří si po jednom 
klacíku staví hnízdo…“  Pisatel doplnil foto a omluvil se za nízkou kvalitu.   

                      

 
 

Městský úřad v červnu 
 
Termín 30. června 2015 stanovila novela zákona o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích (č. 56/2001 Sb.) jako nejzazší pro dokončení registrace vozidla, pokud 
bylo vozidlo předchozím provozovatelem pouze odhlášeno. U vozidel, u kterých není 
správně zapsán vlastník vozidla (vozidlo je v tzv. „polopřevodu“),  byla proto nezbytná 
tzv. doregistrace vozidla do 30. 6. 2015. Pokud se tak do stanoveného data nestalo, 
vozidlo ztratilo technickou způsobilost, nebylo možné je zpětně doregistrovat a 
automaticky zaniklo povinné ručení. Zanikla samozřejmě možnost takové vozidlo 
provozovat na pozemních komunikacích. Pro ověření správné registrace vozidla 
ministerstvo dopravy zřídilo na webových stránkách www.dokonceteregistraci.cz 
aplikaci umožňující kontrolu stavu vozidla. Informaci bylo možné získat také na Odboru 
dopravy MěÚ Moravská Třebová, nejlépe při osobní návštěvě. 
 

http://www.dokonceteregistraci.cz/
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Město Moravská Třebová prostřednictvím odboru rozvoje města důrazně upozornilo 
vlastníky nemovitostí, aby dokončili v co nejkratším termínu připojení na kanalizaci – 
tak, jak to umožnil zejména v částech měst Udánky, Sušice a Boršov projekt   OUSB, 
opakovaně zmíněný na stránkách kroniky i v uplynulých letech. Původně vyhlášená 
lhůta pro připojení totiž uplynula koncem května. Po dobudování veřejné kanalizace v 
rámci projektu Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV legislativa 
neumožnila prodloužit stávající povolení k vypouštění odpadních vod ze septiků do 
vodoteče nebo do zásaku.  
 
Přesto bylo v červnu 2015 napojeno jen cca 2/3 objektů v části města Boršov, pouze 
polovina nemovitostí v Udánkách. Ojedinělé případy nenapojení se trvaly v Sušicích. 
Lidé tedy vypouštěli odpadní vody bez povolení a vystavili se tak sankcím. Proto byli 
včas upozorněni i s vyčíslením možných pokut. 
 

Ze zasedání rady města 

Rada města zasedala 8., 22. a 29. června a projednala obvyklé záležitosti majetku 
města, nájmů a výběrových řízení. 
  

 
Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé se sešli 22. června 2015. Mimo jiné rozhodli, že kanalizaci bude příštích 

deset  let provozovat firma VHOS, která se tak stala „staronovým“ provozovatelem. 

Zastupitelstvo smlouvu odsouhlasilo většinou čtrnácti hlasů z celkových devatenácti a 
příslušnou smlouvu podepsal v úterý 23. června starosta Miloš Izák. Tím vyvrcholil 
proces koncesního řízení, trvajícího přibližně rok, které bylo podmínkou při získání 
dotace na rozšíření kanalizační sítě v částech města Udánky, Sušice a Boršov a 
modernizace čistírny odpadních vod.  

Dále byl schválen kontrolní řád zastupitelstva města. Byly také schváleny programy, 
které umožní poskytování dotací z rozpočtu města a stipendií. 

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2014 byl schválen bez výhrad takto 
(v Kč): 

   
 
 
 
 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2014: 
 

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2014

rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 219 735 000,00 Kč 229 137 672,10 Kč

rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 245 335 000,00 Kč 226 362 143,13 Kč

saldo příjmů a výdajů -25 600 000,00 Kč 2 775 528,97 Kč

financování (po konsolidaci) 25 600 000,00 Kč -2 775 528,97 Kč  
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 Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2014: 

 

k 1. 1. 2014 k 31. 12. 2014

běžné účty vč. projektových účtů 44 951 630,35 Kč 43 533 716,19 Kč

fond rozvoje bydlení 107 430,44 Kč 126 473,43 Kč

sociální fond 64 418,23 Kč 97 297,95 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 45 123 479,02 Kč 43 757 487,57 Kč

depozitní účet 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 4 050 846,06 Kč 4 007 497,86 Kč

účet hospodářské činnosti 2 945 968,81 Kč 4 366 132,41 Kč  
 

 
  

Kultura 
 
16. ročník Fotofestivalu v Moravské Třebové byl slavnostně zahájen červnu a konal se 
od 27.06. do 23.08.2015. Významnými autory byli zejména Antonín Kratochvíl, který 
vystavoval na zámku a Michal Kalhous, jehož fotky byly v muzeu. Jako každý rok jsme 
zajímavé fotky mohli vidět v obou budovách úřadu i na jiných místech. Umělecké foto 
věru neocení každý, ale kouzlo je právě v tom, že se jiné než „obyčejné“ fotky přiblíží 
mnohým z nás. Na radnici nás překvapila velká velkoplošná fotografie, kterou (zřejmě 
autor/ka) při instalaci doplnila kresbou a textem na stěně. Nově vymalované stěně. 
Fotografie zůstala i po ukončení výstavy – patřila k těm, které se mi líbily. 
 
Hřebečský slunovrat, akce na pomezí Moravské Třebové a několika dalších obcí se 
konal 20. června 2015 v areálu jižně od parkoviště restaurace U Tety na Hřebči. Hudbě 
byla určena velká i malá scéna (upřesnění v přílohové části kroniky – knihy), nechybělo 
občerstvení a doprovodný program,  zejména pro děti. 
 
V sobotu 13. června jsme my, veřejnost, byli pozváni na čtvrtý ročník celokrajské akce 
Den otevřených ateliérů. V Sušicích vystavovala paní Jana Trantírková (sklo, zahradní 
keramika) a její hosté – Jana Hejlová (host ze Sulíkova, obrazy na sametu) a Jana 
Čubrdová (z Moravské Třebové, interiérová keramika). Ateliér na ul. Jiráskově 
zpřístupnila Zuzana Mičková a ukázala své obrazy a šamotovou keramiku. 
  
V červnu do našeho města nezavítalo divadlo, ale kdo měl zájem, vybral si z široké 
nabídky filmů. 

 
Sport 
 
Junák – český skaut pořádal 7. června 2015 pro veřejnost již 15. ročník cyklistické akce 
Cesta na severozápad – pro všechny kteří chtějí ujet na kole přibližně 12 až 14 km 
mezi Moravskou Třebovou a Hřebečským hřebenem. 
 
  

Červen letem světem 
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Počasí v červnu potěšilo, oteplilo se. Ve dnech 2. a 3. června bylo slunečno, vedra až 
kolem 30 stupňů a jasno bylo i o víkendu 6. a 7. června.  Ke změně počasí došlo na 
Medarda, 08.06., kdy bylo  oblačno a ochladilo se. Už 11.06. jsme přivítali návrat léta. 
Prudké deště s bouřkou překvapily 14.06., v dalších dnech se  citelně  ochladilo a to 
na delší dobu – například 18.06. ráno bylo jen 7 st., 24.06. polojasno, chladné léto a 
jakoby  dubnové počasí v sobotu 27.06. V neděli jen mírné vylepšení odpoledne, 
odhadem kolem 20 st.- Výrazného oteplení jsme se dočkali až  30.06. 
 

Moravskotřebovský aquapark zahájil sezónu 2015 dne 3. června. Návštěvníkům 
připravili provozovatelé novinku - protiskluzovou úpravu podlah sociálního zařízení a 
plochy u občerstvení. Vše jsem vyzkoušela v neděli 07.06., tepelná čerpadla byla 
v plném provozu a tak ráno (mezi 8. a 9. hodinou) potěšila teplota vody 26 st. 
Protiskluzová úprava (tj. nový nátěr) při běžném pohledu nebyla poznat. V areálu 
moravskotřebovského aquaparku byla v létě 2015 umístěna knihovnička plná 
vyřazených knih a časopisů. Knihovnice průběžně nabídku aktualizovaly a my 
návštěvníci jsme se naučili novou nabídku využívat. 
  
V červnu ve Vojenské střední škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrana 
v Moravské Třebové proběhlo cvičení, zaměřené hlavně na policisty v běžném výkonu 
služby, ale i operační důstojníky.  Policejní instruktoři sledovali postup jak operačních 
důstojníků, tak boj policistů ve škole proti neznámému počtu střelců i jejich vyrovnání 
s vysoce stresovou situací. 
  
Restaurace Excalibur v červnu 2015 po letech provozu skončila. Oznámení jsme si 
přečetli na internetových stránkách, s tím, že se provozovna zavírá 26.06.2015. 
Penzion v téže budově zůstal v provozu. Lze vzpomenout na opakované zápisy 
v kronice města roku 2013, kdy se provozovatel J. Sís snažil vydržet a to i s účinnou 
pomocí v té době mediálně známého poradce, „zlého kuchaře“ Polreicha, který 
podruhé navštívil Excalibur v červenci 2013. Ani dobře míněné rady nepomohly, i když 
pod jejich vlivem se Excalibur změnil v trochu jinou restauraci – někdo ocenil zajímavé 
receptury a jiný ne, častá byla nespokojenost s nezvykle malými porcemi.  
 

 

 

 

 

 

Červenec 2015 
 
Události ve městě 
 

Zajištění zdravotní péče ve městě 
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Obyvatelé města dlouhodobě vnímají  povážlivou situaci v zajištění zdravotní péče ve 
městě. Je nedostatek stomatologů a to i ve Svitavách. Stárnou osvědčení lékaři, 
někteří odcházejí důchodu. V roce 2015 vnímali situaci jako kritickou i zástupci vedení 
města a snažili se problém řešit.  Upřesňuji  citací části odpovědi starosty, tak, jak byla 
uvedena na webu  města v sekci „dotazy a odpovědi“ v měsíci červenci:   

„…Situaci v našem zdravotnictví, tedy na RZS (rychlá záchranná služba), v samotné 
nemocnici i v ambulantní péči ve městě jsem řešil na jednání Valného shromáždění 
Mikroregionu Moravstotřebovsko a Jevíčsko 23. 6. 2015, které mi uložilo jednat o této 
situaci s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým a vyjádřit 
nesouhlas starostů měst a obcí MTJ s tímto stavem, zejména s absencí lékařů ve 
výjezdové službě RZS ve 3 všedních dnech v týdnu od 1. 8. 2015. Proto jsem dne 
20. 7. 2015 navštívil našeho hejtmana v Pardubicích, kde jsem s ním projednával tento 
neutěšený stav a předal mu také naše písemné stanovisko. Ujistil jsem ho, že i my, 
starostové, se budeme snažit získávat lékaře pro službu jak na RZS, tak 
i v ambulancích i na lůžkové části nemocnice…“.  Město bohužel není tím, kdo by 
dokázal mladé lékaře přesvědčit, byť pobídky (nabídka bytu, vstřícnost města tj. 
umožnění přímého prodeje stavebního pozemku namísto dražby…) jsou průběžně 
uplatňovány. 
 

Ožívá původně zrušená železniční trať 

Před nedávnem odepsaná železniční trať ve směru z Moravské Třebové do Dzbele se 
znovu probudila k životu.  Lokálka byla zavřena v prosinci roku 2011 a přes protesty 
mnoha lidí se zdálo, že je její osud zpečetěn. Uzavření části zdejší železnice se nelíbilo 
ani vedení města Moravská Třebová, ale na další vývoj to nemělo vliv. Městu nepatřily 
koleje ani nebylo objednavatelem dopravy. Znovuotevření tratě bylo vyhodnoceno jako 
přínos pro cestující, oživení turistického ruchu a navíc se ukázalo, že hlavně v zimě 
často autobusy selhaly.  

Z regionálního tisku v roce 2015: „ O dalším osudu trati nejspíš rozhodne letošní rok, 
kdy kraj sleduje počty cestujících. Pokud bude zájem lidí o lokálku růst, mohou se od 
příštího jízdního řádu dočkat přidání dalších spojů. V opačném případě zůstanou vlaky 
zachovány v současném rozsahu. O opětovném uzavření trati pro osobní dopravu 
Pardubický kraj neuvažuje.“  

Trochu statistiky z téhož zdroje (Noviny Svitavska): Provoz na trati 017 mezi 
Moravskou Třebovou a Chornicemi (Dzbelem) byl zastaven ke konci roku 2011. Na 
vině byla nepovedená optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji, kdy na řadě 
lokálních tratí byly vlaky zrušeny a místo nich nasazeny autobusové linky. Ke změně 
postoje Pardubického kraje došlo po roce 2012, kdy se do křesla radního pro dopravu 
dostal bývalý odborář Jaromír Dušek. Vlaky se měly na trať vrátit původně už v roce 
2013, tento termín se ale nestihl. Od září 2014 začaly jezdit dva páry vlaků denně mezi 
Moravskou Třebovou a Chornicemi. K celému zprovoznění trati až do Dzbele došlo od 
zavedení nového jízdního řádu v prosinci 2014. V současném období jezdí čtyři spoje 
v každém směru. Zcela přerušen zůstal provoz na odbočné trati z Chornice do Jevíčka 
a Boskovic. 
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Autobusová nádraží nejsou dobrou vizitkou regionu 

Léto a prázdniny jsou neodmyslitelně spojeny s cestováním a poznáváním 
neznámých míst. Na Svitavsko přijíždí v tomto čase stovky turistů. Mnozí z nich 
přitom přicestují autobusy.  
 

 
 

Autobusové nádraží v Moravské Třebové, Noviny Svitavska, autor: René Flášar 

V letních měsících mne zaujal kritický článek v Novinách Svitavska, ve kterém autor 
upozornil na skutečnost, že v turistické sezóně přijíždí mnoho lidí do měst autobusem 
a pohled na nádraží je jejich prvním seznámením s městem.  S výjimkou Litomyšle 
mohou mít právem pocit, že se vrátili v čase nejméně o dvacet let zpět.  Budova 
stanice na autobusovém nádraží v Moravské Třebové by podle autora článku mohla 
hrát ve filmu pojednávajícím o padesátých letech minulého století. To je trochu 
přehnané – už proto, že můj první příjezd do Moravské Třebové před 35 lety znamenal 
konečnou autobusu přímo na náměstí, krásný obrázek, složitá dopravní situace, která 
trvala ještě řadu let poté. Autobusové nádraží je tedy relativně mladé a jeho zbudování 
provázela euforie, kterou si mnozí pamatují. Následoval rozvoj, postupný úpadek… 
který je nyní námětem k řešení.  Nádraží není majetkem města, ale s dopravcem bylo 
o zkulturnění prostranství a obnovení služeb (občerstvení, zprovoznění WC pro 
cestující veřejnost) opakovaně jednáno. V druhé polovině roku 2015 byla postupná 
zlepšení jen příslibem. Malou náplastí mohl být dlouhodobě neutěšený stav 
autobusového nádraží ve Svitavách a nedostatky v Poličce. Čas ukáže, zda plánovaná 
zlepšení budou ze strany ČSAD realizována. Současně zazněly přísliby majitelů 
přilehlého obchodního domu Kubík, týkající se vylepšení okolního prostranství.  

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90051&idc=3843911&ids=2047&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
http://svitavsky.denik.cz/galerie/autobusova-nadrazi-v-litomysli-moravske-trebove-a-ve-svitavach.html?mm=6243201
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Část města v blízkosti centra se možná v blízké době dočká vylepšení.  
 

Byla poškozena nově vybudovaná čerpací stanice v Boršově 

V červenci byla významně poškozena čerpací stanice, která byla zbudována (a 
nedlouho před nehodou zkolaudována) v rámci projektu kanalizace (OUSB).  Na kraji 
Boršova havarovalo osobní motorové vozidlo Honda Accord. V časných ranních 
hodinách řidič hondy zřejmě nepřizpůsobil rychlost vozu, narazil do oplocení a 
následně do generátoru čerpací stanice. Vlivem nárazu byla poškozena i další dvě 
zaparkovaná vozidla stojící nedaleko od havárie. Nikdo neutrpěl žádná zranění. 
Posádka na místě svorně uváděla, že řidič vozidla údajně utekl, zatímco majitel vozu 
a jeho spolujezdec zůstali na místě. Oba měli pozitivní dechové zkoušky na alkohol 
(2,09 a 1,65 promile). Škoda byla v létě vyčíslena na cca 700 tis. Kč a policie se 
soustředila na zjištění viníka. Dobrou zprávou bylo, že provozovatel kanalizace VHOS 
zprovoznil čerpací stanici rychle a bez dopadu na chod kanalizace. Toho jsme si vážili 
– situace byla složitá, bylo třeba řešit výtlak, hrozilo vytékání splašků…  Informace 
z května 2016 (finalizace zápisu kroniky roku 2015): Pojišťovna uhradila podstatnou 
část škody městu a pachateli byl trestním příkazem uložen trest odnětí svobody na 12 
měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. 

 

Rozhledna Pastýřka  

oslavila 6 let a stále se líbí. Upozornil nás na to článkem v Moravskotřebovském 
zpravodaji pan Jaroslav Strouhal, který měl (a uskutečnil) dobrý nápad, na vrchol 
rozhledny uložil záznamník pro návštěvy. V článku citoval některá pochvalná slova, 
zdůraznil, že i když nechybí vulgární výlevy, záznamník plní svůj účel. Mohu potvrdit – 
při letošní návštěvě rozhledny jsem si ráda přečetla pochvalná vyjádření návštěvníků 
a přidali jsme i svoji poznámku. Skutečnost, že zápisník byl zčásti propálený cigaretou, 
svědčí o různém přístupu. Přála bych si, aby pan Strouhal, pravidelný návštěvník 
rozhledny s počtem více než 200 výstupů v létě 2015, vytrval ve svém úsilí.    

 
Městský úřad v červenci 

Ve dnech 01. a 02.07.2015 proběhl na městském úřadě již v pořadí druhý recertifikační 
audit v rámci ISO 27001, systému managementu bezpečnosti informací. Certifikační 
orgán nezjistil žádné neshody, a konstatoval shodu systému managementu 
bezpečnosti informací s požadavky normy. Na základě tohoto závěru byl městskému 
úřadu opětovně udělen certifikát potvrzující, že systém managementu bezpečnosti 
informací v organizaci Město Moravská Třebová byl prověřen a shledán v souladu s 
požadavky ČSN ISO/IEC 27001 : 2014 pro obor: Výkon veřejné správy v samostatné 
a přenesené působnosti.  

Tajemník městského úřadu vyslovil poděkování především kolegům K. Gregorovi 
z odboru kancelář starosty a tajemníka a Ing. M. Němcovi, vedoucímu oddělení 
informačních technologií, kteří se na přípravě auditu, ale i na managementu 
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bezpečnosti informací jako takovém, nejvíce podíleli. Poděkování patřilo všem 
kolegyním a kolegům, kteří zásady bezpečnosti informací při své práci dodržují.  

 
Ze zasedání rady města 

Radní se v prvním prázdninovém měsíci sešli dvakrát.  20.07. podle plánu, aby 
projednali obvyklé záležitosti majetku města včetně nájmů a veřejných zakázek. 
Zaujalo mne, že rada uložila řediteli kulturních služeb ke konci roku 2015 vypovědět 
smlouvu ze dne 01.04.2012 J. Sísovi, provozovateli kavárny na zámku. Je ovšem 
pravda, že nedostatky v provozování kavárny byly v minulosti opakovaně 
projednávány. Operativně se radní sešli 24.07., aby krátce projednali nezbytné 
záležitosti výběrových řízení.  

 

Z jednání zastupitelstva města  

Tzv. mimořádné zastupitelstvo se konalo 20.07.2015. Jednání netrvalo dlouho a 
důvodem setkání bylo hlavně schválení nezbytných dodatků smluv s cílem upřesnit 
některé dotace. 

  

Kultura 
 

Nabídka kulturního léta v roce 2015 byla široká – podrobněji v příloze kroniky, 
příslušné části Moravskotřebovského zpravodaje. Uvádím proto jen akce, které mne 
nejvíce zaujaly:  

Moravskotřebovský Bramborák,  

folkový festival, se v letošním roce uskutečnil 25. července. V programu vystoupily 
skupiny Svítátní, Whisky before Breakfast, Pacific, Greenhorns s Honzou Vyčítalem, 
Monogram a Pepa Malina, v závěru Caramella. Moderoval Tony Linhart, aktuálně 
kapelník skupiny Pacific.  

Nechyběly  třebovské bramboráky, které  nabízel Josef Sís, provozovatel kavárny na 
zámku,  a jeho lidé. Podle tradičního receptu nepoužívají příliš mouky, ale zato dobré 
brambory i česnek.  A naproti  u stánku nechyběla zdravější varianta -  placky podle 
babičky, ty, co se dělávaly na kamnech a my je  v roce 2015 známe z Laskavárny. 
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Foto Deník Svitavska, vpravo J. Sís 

V nabídce „Městské kino“ v Moravskotřebovském zpravodaji jsem napočítala pro 
měsíc červenec 13 titulů. Zaujalo mne promítání romantického filmu USA Padesát 
odstínů šedi, který je uveden slovy „nejúspěšnější film I. pololetí 2015“  a  český film 
Domácí péče, o kterém se hodně mluvilo v letošním roce a je mimo jiné vnímán jako 
velkolepý návrat herečky A. Mihulové.  

V měsíci červenci se na zámku uskutečnily noční prohlídky (04.07.) a oživlé večerní 
prohlídky (18.07.). Na dvorečku ve městě, v ulici Stará, zahrál 11.07. pohádku pro děti 
divadelní soubor J. K. Tyla a 18.07. tamtéž hrála hudba v rámci volného hudebního 
dopoledne. Taneční podvečer s cimbálovou muzikou potěšil ve dvoraně muzea 19. 
července.  

 
Sport 
 
10 let cyklobusu 

Desátý rok provozu oslavil v letošním roce cyklobus, který každé léto brázdí území 
regionu na pomezí Čech a Moravy. Od roku 2006 si našel autobus uzpůsobený pro 
převoz jízdních kol mnoho příznivců. Také v roce 2015 od prvního červencového 
víkendu vyjížděl na svou trasu po turisticky atraktivních místech Českomoravského 
pomezí. Cyklobus jezdil  každý pátek, sobotu a neděli od 3. července do 30. srpna a 
v pondělí 6. července. V letošním roce byla upravena  trasa cyklobusu. V pátek jel 
z Poličky přes Svitavy do Moravské Třebové, z Moravské Třebové pak přes Svitavy, 
Českou Třebovou, Litomyšl, Vysoké Mýto a Proseč do Poličky a navečer zpět. 
V sobotu ráno vedla trasa cyklobusu z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, 
Litomyšle, České Třebové, Svitav a Moravské Třebové a odtud přes Svitavy do 

http://svitavsky.denik.cz/galerie/trebovsky-bramborak-2015.html?mm=6266079
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Poličky. Odpoledne se pak cyklobus vracel stejnou trasou zpět. V neděli jezdil 
cyklobus po identické trase jako v pátek. Na lince platil jednotný tarif IREDO, který 
nabídl několik možností, jak ušetřit. Výrazné slevy byly poskytovány dětem (do šesti 
let zdarma, do patnácti let sleva 50%) a osobám ZTP, bylo také možné využít   výhodné 
rodinné, síťové a časové jízdenky.   V letošním roce byl provoz cyklobusu 
Českomoravským pomezím realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská 
Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto. Projekt opět podpořil také Pardubický kraj. 

 

Výstava Město v pohybu, 
 
instalovaná před moravskotřebovskou radnicí v červenci, měla zobrazovat postoj  
města k cyklistice jako koníčku, i životnímu stylu. Výstava putovala  českými a 
moravskými městy v rámci aktivit Asociace měst pro cyklisty, jejímž je Moravská 
Třebová zakládajícím členem. Fotografie "města cyklistů" Kodaně měly vyjádřit přání 
představitelů naší radnice, aby se jednou stala ve svém měřítku cyklistům podobně 
příznivá i Moravská Třebová. Výstava MĚSTO V POHYBU přinesla to nejlepší 
z čtyřleté dokumentace cyklistické kultury v Kodani, jak ji zachytil Mikael Colville-
Andersen. S politováním však uvádím, že jsem význam výstavy pochopila až z článku, 
který byl hlavním podnětem pro zápis do kroniky. Při prohlídce fotografií mi sdělení 
výstavy úplně jasné nebylo. Vnímala jsem ji jako oživení náměstí. 
 
 

Červenec letem světem 
  
Počasí: červenec přinesl výrazné oteplení, registrovali jsme výstrahy Centrálního 
předpovědního pracoviště ČHMÚ (český hydrometeorologický ústav), které 
upozorňovalo na teploty v prvním týdnu až 34 st. V noci na středu 08.07. překvapila   
silná krátká bouřka a druhý den následoval déšť a krátké výrazné ochlazení (kolem 20 
st. 09.07.);  přibližně od 13.07. byla v Moravské Třebové i v ČR tropická vedra a sucho. 
V závěru měsíce se ochladilo a objevil se krátký prudký déšť, 30.07. polojasno, silný 
vítr. 
 

29.07. proběhlo  úspěšně předání díla RUEPAL (rekonstrukce a zateplení školy na ul. 
Palackého)  za přítomnosti místostarosty P. Brettschneidera). Byly dokončeny 
základní prvky pro funkčnost systému, následovat bude osev trávy, úklid apod. 
Plánována ještě jedna schůzka týkající se kontroly těchto dokončovacích prací 
 

 

4. července se konala v za Udánkami, v blízkosti bývalé hájenky, oslava pětiletého 
výročí otevření jednoho z nejpopulárnějších turistických projektů regionu – 
Hřebečských důlních stezek. Akce byla velmi dobře připravena, v horkém dni byli 
připraveni hasiči – jen aby se mohlo opékat, nechybělo chlazené pivo (díky centrále 
v lese)… Nicméně velmi chabá byla účast – cca 20 návštěvníků. Možná z důvodu 
tropických teplot, více asi lákalo koupání… 
 
Bleší trh se konal na dvorečku naproti Třebovské restauraci v sobotu 4. července. 

Srpen 2015 
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Události ve městě 
 
Slavnostní otevření tubusů z věže 
 

V návaznosti na hlavní událost červnového zápisu do kroniky, úder blesku do věže 
radnice 14. června, je namístě poznamenat, že ve věži nalezené tubusy  z roku 1907 
a 1955 byly slavnostně otevřeny za přítomnosti VČ TV (východočeské televize) 
v zasedací místnosti na radnici v pondělí 17. srpna 2015.  Nedá mi to – a tak pravdivě 
doplňuji, že ve skutečnosti byly obě schránky velmi opatrně odbornou firmou otevřeny 
o týden dřív, pro jistotu, aby nedošlo k nějakému nedopatření před kamerami. Nicméně 
až 17.08. byly dokumenty roztříděny a připraveny k dalšímu zpracování a byl natočen 
záznam o události, následně vysílaný východočeskou televizí a umístěný na webové 
stránky města. Více k nalezeným materiálům v části kroniky „Téma 2015“. 
 
 

 

Otevření tubusů z věže (foto archiv města) 

 

Počasí  

může být právem jedním z hlavních témat srpnového zápisu. Začátkem srpna bylo 
pěkné české léto, kolem 25 stupňů, ale již od třetího dne v měsíci nastaly tropické 
teploty. V Moravské Třebové jsme v polovině měsíce zaznamenali mírné ochlazení a 
dokonce krátký silný déšť, ale to byla v rámci republiky vzácnost, sucho a „tropy“ – 
takové bylo počasí i v závěru srpna. Je na místě zdůraznit, že v nadprůměrně teplém 
létě bylo právě v našem městě o něco příznivěji – vždy o 2 až 3 stupně chladněji než 
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například v jižnějším Brně nebo v Praze, zejména v intravilánu velkého města. Přesto 
i u nás bylo nad 30 stupňů v srpnu běžně. Podle společnosti Meteopress se v srpnu 
v republice jednalo o nejteplejší závěr prázdnin za posledních 234 let.  Opakovaly se 
výstrahy varující před velmi vysokými teplotami a nebezpečím požárů – vysoký stupeň 
nebezpečí i pro Pardubický kraj. Na zahrádky bylo smutné pohledět – nedařilo se 
například skromné trvalce floxům – z velké části květiny proschly před rozkvětem. 
Chřadly trávníky, hodně jsme se snažili zalévat… ale to byla jen malá pomoc. Pochvalu 
ve městě zasloužila květinová výzdoba i nově založený parčík na ulici Bránské a 
vřesoviště na kruhovém objezdu na jižní straně města – s vytrvalou péčí technických 
služeb parková a květinová výzdoba ustála suché léto.  Bylo přerušeno napouštění 
retenční nádrže – nešlo o pochybení, ale o snahu udržet průtok vody pro obce pod 
nádrží. O opatřeních odboru životního prostření více v části městský úřad… 

Vedrem, suchem a možnými následky včetně návrhů řešení, se v srpnu 
zabývala i vláda. 
 
Z tisku (web, Profimedia) proto cituji: Dlouhodobé sucho si v Česku v následujících 
letech vyžádá investičně a technicky drastické akce, které přijdou na desítky miliard 
korun. Krajina zasažená výstavbou a intenzivním zemědělstvím totiž není dost dobře 
schopna zadržovat spodní vody. Vyplývá to z analytického materiálu ministerstev 
životního prostředí a zemědělství o dlouhodobém suchu, který už schválila vláda. 
Potřebné budou hloubkové vrty pro umělé zasakování povrchové vody do spodní, 
přečerpávání ze spodních toků řek do horních či vysávání starých dolů, aby v 
potocích bylo dost vody. Obnovovat remízky a rybníky prostě stačit nebude. O obřím 
rozsahu opatření, jaká si sucho vynutí, svědčí nejen alarmující popis dlouhodobě 
klesajících stavů vod, ale i příklady opatření a lokalit, kde se o nich již nyní uvažuje. 
Vládní materiál apeluje na obnovu mezí, remízků, mokřadel a na nutnost výstavby 
malých vodních nádrží včetně obnovování starých rybníků. Poukazuje tak na u nás 
léta ignorovanou moudrost předků. Rybníky se u nás totiž dosud spíše likvidují a na 
jejich místech developeři budují průmyslové, skladové či bytové komplexy. Příkladů 
je mnoho. Někde za to padly i pokuty, ale ty viníci stejně neplatí. Vodu navrhují autoři 
materiálu zadržovat třeba pomocí recirkulace. „Opatření spočívá v kontinuálním 
přečerpávání části vody z úseku toku s větší vodností do vyšších částí povodí, kde 
vylepšuje zůstatkový průtok v kritickém úseku toku. Součástí systému může být 
dočišťovací malá vodní nádrž,“ uvádí se v materiálu. Ten přitom odkazuje na studii z 
roku 2011, která zvažovala alternativní možnost řešení lokálně nepříznivé 
hydrologické situace například u Rakovníka přečerpáváním části vody z relativně 
vodného Lišanského potoka do akumulační nádrže nad městem situované na dolním 
úseku Kolešovického potoka. Jen u tohoto místa byly náklady odhadnuty na 40 
miliónů korun. Podle vládního materiálu je to ale jen třetina ve srovnání s převodem 
vody z řeky Ohře. Další možností je umělá infiltrace vody. To znamená, že povrchové 
vody se uměle převedou do podzemních pomocí vrtů. Konkrétně to bylo navrženo v 
povodí Orlice, aby se posílala dodávka pitné vody z úpravny vody v Hradci Králové. 
Mezi další oblasti, kde se o umělém zasakování vody uvažuje, patří území v Holedči 
v povodí Blšanky. Materiál zmiňuje i možnost čerpat vody ze zatopených dolů do 
povrchových toků. Opatření bylo už navrženo opět pro Rakovník. Konkrétní řešení 
spočívá ve vypouštění vyčerpaných důlních vod z lupkového dolu Rako do povodí 
Černého potoka, který ústí do Rakovnického potoka těsně nad tímto městem. 
„Množství čerpané vody by spolu s vodou čerpanou z dolů 1. máj a Rako II i přes 

http://tema.novinky.cz/hradec-kralove
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relativně malou hodnotu výrazně zlepšilo průtokovou situaci v Rakovníku v období 
sucha,“ konstatuje materiál. 

 

Na poště 

Systém přednostního odbavování na poště byl dlouhodobě kritizován. Dobrá myšlenka 
upřednostnit potřebné, zejména nemocné, staré nebo maminky s malými dětmi, 
vyvolala rozporuplné reakce. Stávalo se totiž, že příslušného tlačítka zneužil ten, kdo 
přednost nepotřeboval, ale čekat se mu nechtělo. Na druhé straně nezbývá než 
přiznat, že špatný zdravotní stav nemusí být na pohled poznat. Pošta  reagovala na 
kritiku zrušením tlačítka umožňujícího přednostní vyřízení.  A bylo zase zle. Z dotazu 
na webových stránkách města cituji: „Asi před 14 dny zrušila naše pošta při zadávání 
pořadí čísla možnost přednosti pro zdravotně postižené a invalidní občany, místo toho 
je tam sázení sportky a další. Na poště je přitom nově vybudovaná prodejna, kde mimo 
jiné je tato služba sázení nabízena. Zajímalo by mě, proč k tomuto došlo, v okolních 
městech je přednost stále daná. Můj dotaz zní, bude tato „výhoda“ nemocným 
občanům navrácena?“ Tato reakce nebyla ojedinělá. V červenci proto proběhlo nejen 
na toto téma jednání starosty města se zástupci České pošty. Po tomto jednání Česká 
pošta vyšla občanům vstříc a opětovně zavedla možnost přednostního odbavení osob 
se zdravotním postižením, s tím, že služba  bude funkční od 4.8.2015. Vzhledem ke 
zkušenostem z minulého období, kdy tuto službu neoprávněně využívali netrpěliví 
spoluobčané, kteří se následně domáhali obsluhy a blokovali provoz přepážky, bude 
přednostní odbavení vázáno na předložení průkazu PT, ZTP nebo ZTP/P. V případě 
potřeby se rozhodla Česká pošta žádat o součinnost také Městskou policii, aby 
nedocházelo ke konfliktům, které původně vedly právě ke zrušení možnosti 
přednostního odbavení. 

 

Kříž na průmyslové zóně 

Prostřednictvím webových stránek města byl vznesen dotaz, který jsem se rozhodla 
zaznamenat na stránkách kroniky. „Dobrý den, zajímalo by mě z jakého důvodu je 
umístěn dřevěný kříž v průmyslové zóně na sídlišti Západní při výpadovce na hlavní 
silnici směrem Svitavy?“ Zaujal mne hlavně proto, že umístění křížů bylo zástupci 
vedení města v nedávné době řešeno s tím, že umístění kříže na pozemku města 
nebylo doporučeno. Po zjištění stavu jsem naformulovala odpověď, která byla 
zveřejněna  na webu města a vyjadřuje možnosti vztyčení křížů v době tohoto zápisu 
do kroniky. „Kříž, symbol křesťanské tradice, byl vztyčen opakovaně, na několika 
místech ve městě, a to v souvislosti s velikonočními svátky. Obecně platí, že k umístění 
kříže není vyžadován souhlas úřadu, neboť z pohledu stavebního úřadu se nejedná o 
stavbu. Město jako vlastník pozemku nedává souhlas k umístění kříže nebo jiných 
symbolů na svých pozemcích. Kříž na sídlišti Západní, který je předmětem dotazu, je 
umístěn na soukromém pozemku“. 

 

Městský úřad v srpnu  
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Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami 

Tak jako v celé České republice, i v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov 
u Moravské Třebové dosahovaly v srpnu 2015 průtoky ve vodních tocích velmi nízkých 
hodnot a to v rozmezí 3 – 25 % měsíčního normálu. Byly  tak ohroženy základní funkce 
vodních toků – např. funkce zajišťující podmínky pro nakládání s vodami, užívání k 
rekreačním účelům, dotování podzemních vod v území přilehlém k vodnímu toku a 
dále funkce ekologické, zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané 
ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru 
krajiny. Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad proto přistoupil k vydání 
opatření obecné povahy, kterým s účinností od 4. 8. 2015 do odvolání zakázal obecné 
nakládání s povrchovými vodami, a to tak, že zakázal veškerý odběr povrchových vod 
bez zvláštního technického zařízení (např. odběr vody konví apod.) ze všech vodních 
toků a vodních nádrží v katastrálních územích Moravská Třebová a Boršov u Moravské 
Třebové. Dále upozornil, že jiné než obecné nakládání s povrchovými vodami (např. 
odběr prostřednictvím čerpadla, vzdouvání, akumulace, využívání jejich energetického 
potenciálu, převádění apod.) je možné pouze na základě platného povolení k 
nakládání s vodami při dodržení podmínek stanovených v daném rozhodnutí. Odběry 
pitné vody z veřejného vodovodu nebyly vydaným opatřením žádným způsobem 
omezeny.  

K vydanému opatření upřesnil vedoucí odboru životního prostředí, že zákaz používat 
povrchové vody je zaměřen zejména na zemědělce, kteří čerpali z potoků závlahu. 
Nově jsou ve zpracování místo povodňových plánů (jak tomu bylo dříve) opatření proti 
suchu – zasakování, oddělená kanalizace a jiná patření směřující k tomu, aby voda 
zůstávala v krajině… 

S účinností od 1. 8. 2015 vešly v platnost nové obecně závazné vyhlášky města 
z oblasti nakládání s biologicky rozložitelným materiálem při komunitním 
kompostování (používá se v odborné terminologii nové slovo/zkratka BRKO) a při 
nakládání s komunitním odpadem. 

 
Ze zasedání rady města 

Radní města se v měsíci srpnu sešli dvakrát – 10. a 24. srpna a projednali obvyklé 
záležitosti majetku města, nájmů a výběrových řízení.  

  

Z jednání zastupitelstva města  

Zastupitelstvo města se v souladu se schváleným plánem v srpnu nesešlo. 

  

 
Kultura 
  

Holandské dny 
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se konaly od čtvrtka 27. srpna do soboty 29. srpna na několika místech našeho města. 
První dva dny  měli zájemci možnost ochutnat tradiční holandské pokrmy. Na 
sobotních trzích byly k dostání herynky i sýry, ukázku zahraniční gastronomie nabídla 
svým návštěvníkům Třebovská restaurace. Na jídelním lístku ve čtvrtek a pátek byly 
holandské mušle s ratatouille a pečenými bramborami nebo dušené hovězí maso 
s fazolkami a bramborovou kaší, nechyběly  tradiční sladké dezerty.   Mušle mi 
chutnaly – i když nejsem milovníkem mořských plodů, uvařeno bylo výborně, 
servírováno pozoruhodně – nezvykle.  Na Kejklích a kratochvílích vystoupili hosté 
z partnerského města také coby muzikanti. Jelikož je Vlaardingen rybářské město se 
staletou námořnickou tradicí, tak večer od 18 hodin návštěvníkům festivalu zazpíval 
pěvecký sbor složený z bývalých námořníků. Určitě jako námořníci vypadali a mužný 
zpěv se nám líbil. Na trzích byly vidět kroje – prostě holandské dny byly v roce 2015 
nepřehlédnutelné.  

Kejkle a Kratachvíle byly tradičním vyvrcholením prázdninové nabídky  v sobotu 29. 
srpna na náměstí. Potěšily Historické slavnosti a jarmark, ve večeních hodinách 
mužský pěvecký sbor z Vlaardingenu, později poprocková kapela Burma Jones. Zlatý 
hřeb hudebního programu, skupina 05&Radeček, bohužel chyběl – následovala jen 
omluva na facebooku a následně na internetových stránkách města. Při přesunu nastal 
problém, který se nepodařilo vyřešit a očekávaná šumperská skupina s velmi dobrým 
hodnocením pro rok 2015 vůbec nedorazila. 

Koncert Josefa Klíče se uskutečnil v neděli 2. srpna na nádvoří zámku. Jako vždy 
byla hudba vybrána pečlivě tak, aby zaujala početné posluchače, na koncert rodáka 
chodíme v hojném počtu – znalci hudby i my ostatní.   

   

Hospůdka U Krokouše slavila narozeniny 

Oblíbená hospůdka na ul. Brněnské slavila čtvrté narozeniny 8. srpna 2015. Nechyběl 
kulturní program – swing, zpěv, tanec i mažoretky „Poupata“. Vnitřní prostory této 
restaurace, vybudované relativně nedávno v přízemí rodinného domu, jsou velmi 
přívětivé, ale poměrně malé. „Krokouš“ však od jara do podzimu láká k příjemnému 
venkovnímu posezení. Zvykli jsme si, že součástí kulturního – sousedského léta je 
hudební produkce právě na zahrádce této restaurace, přesněji přímo na zahradě paní 
domu. Také v létě 2015 platilo, že když se hraje, stolů podle potřeby přibývá, nechybí 
občerstvení z grilu, dobré pivo i víno. Neznalého mohlo překvapit, kde všude se dá 
s chutí tančit (na trávě, na chodníku i mezi stoly, personál to akceptuje), nikoho nerušil 
zpěv. Potěšil i pohled na rozkvetlé kytky a krásný ořešák.  Vlídné zacházení nemohlo 
chybět. – S létem příjemná atmosféra neskončila, hosty přilákalo posezení u kamen.  
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„Poupata“ U Krokouše, foto S. Zemánek 

 
Taneční podvečer se wingovým orchestrem Františka Zeleného byl novým 
počinem kulturních služeb a potěšil návštěvníky v pátek 14. srpna. Nabídka tance se 
neminula účinkem a večer se vydařil, zatančili jsme si s chutí – i když srpnové vedro 
v prostorách muzea jistě ovlivnilo účast (nebylo nás mnoho) a možná i kvalitu tance, 
nebylo to v horku snadné.   

Don Quuijote de la Ancha bylo divadelní představení, které uvedlo Divadlo Klauniky 
Brno v neděli 16. srpna odpoledne na zámeckém nádvoří.  

Ani v srpnu nechyběly akce pod zastřešujícím názvem Na Dvorečku ve městě a to 
na dvorečcích v centru Se skauty za zvířátky (22.08.), S Machem a Šebestovou po 
hradech a zámcích (22.08.) a Agility téhož dne na Rybním náměstí. 

Volné hudební sdružení moravskotřebovských hudebníků potěšilo na zámku 23. 
srpna. 

Kinematograf bratří Čadíků nezklamal a ve dnech 30.08. až 02.09. uvedl filmy Tři 
bratři, Hodinový manžel, Vejška a Fotograf.    

 
 

Srpen letem světem 
 
Nebývale teplé a suché počasí se stalo tématem měsíce srpna, viz výše. 
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Požár chatky nedaleko Schodů mrtvých vystrašil obyvatele města v neděli 09.08., i 
ten, kdo neviděl kouř z lokality pod Křížovým vrchem, mohl slyšet fámu, že hoří před 
časem nově zbudovaná střecha historického schodiště ke kostelu. Nebyla to pravda, 
hořela chata opodál i stromy kolem ní a hasičům se podařilo požár uhasit. 
 
Na území města se v letním období buduje (tedy kope, vrtá, práší… ). 
Nepřehlédnutelné jsou práce v lokalitě ulic Dukelská až Brněnská, kde se opravuje 
vodovodní řad. Připravují se pozemky k výstavbě „Strážnického 3“, dohromady 14 
pozemků města a 4 pozemky soukromého vlastníka. 

 
Nový režim bude platit od poloviny srpna 2015 pro vjíždění vozidel do areálu 
Sociálních služeb města s cílem vyloučit v areálu domova pro seniory pohyb vozidel, 
která nemají oprávnění k vjezdu.  Počínaje uvedeným datem byla hlavní brána během 
dne uzavřena a při vjezdu vozidel bylo třeba kontaktovat recepci. 
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Září 2015 
 
 
Události ve městě 
 
Oslavy 80. výročí založení vojenské školy 
 
Velitel Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové pozval bývalé 
zaměstnance, žáky a širokou veřejnost na oslavy 80. výročí založení vojenského 
středního školství. Akce svým významem dalece přesahující hranice města se konala 
v sobotu 26. září 2015  od 09:50 hodin a to na náměstí T.G.M. i v prostorách školy, od 
11:30 hodin. Součástí programu byl  mimo jiné slavnostní slib žáků prvního ročníku na 
náměstí T.G. Masaryka s přelety bitevních vrtulníků a letounů Vzdušných sil AČR, 
exhibice čestné jednotky Posádkového velitelství Praha, či Den otevřených dveří v 
areálu školy. (Více v příloze kroniky – knize.) 

Slavnostních ceremonií konaných na počest  jubilea školy se zúčastnil (mimo 
„domácích“, ze kterých zmíním jen starostu Moravské Třebové Miloše Izáka a velitele 
školy plukovníka Zdeňka Macháčka) ministr obrany ČR Martin Stropnický, členové 
generálního štábu české armády a  čelní představitelé města. Hojně byli  zastoupeni 
občané  města a tradičně díky slibu nových žáků také přihlíželo mnoho hostů z daleka, 
rodičů a blízkých těchto studentů. Součástí oslav bylo kromě armádních exhibic také 
otevření nového hřiště, které vojenská škola slíbila příležitostně zapůjčovat i 
třebovským sportovním klubům.  

Z historie školy: po druhé světové válce, kdy školní budova sloužila jako zajatecký 
tábor pro spojenecké důstojníky, byla v roce 1949 v Moravské Třebové založena 
Vojenská škola Jana Žižky, v roce 1969 přejmenována na Vojenské gymnázium Jana 
Žižky z Trocnova. V souvislosti s reorganizací armády došlo k další změně v roce 1996, 
kdy byla zřízena Střední technická škola Ministerstva obrany. Současný název – 
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany – škola nese od 
roku 2006. Od září 2013 se novým velitelem školy stal plukovník gšt. Zdeněk 
Macháček. 

 

Kácení stromů ve městě  

pokračovalo i v září. Cestou na vlakové nádraží si v září musel každý všimnout, že se 
něco děje – už z dálky byly nepřehlédnutelné pily, pařezy, traktor… namísto vzrostlých 
lip. Kácení jedné strany aleje vyvolalo i nevůli mezi občany, proto vysvětlení bylo 
nabídnuto na stránkách tisku i na internetu. Znalec vyhodnotil stav lip jako 
nebezpečný, měli jsme možnost vidět fotografie vykotlaných kmenů… Nebyl to však 
jediný důvod kácení. V prostoru před nádražím se plánují velké stavební úpravy a je 
jisté, že neutěšený stav v této lokalitě je vyžaduje. Cílem v dohledné době je výstavba 
parkoviště, úprava příjezdové komunikace a výstavba chodníku. V neposlední řadě 
byla přislíbena i náhradní výsadba stromů. V závěru roku 2015 se však stalo sporným 
tématem možné kácení zbývající – dosud ponechané – strany aleje a nebylo zřejmé, 
zda zvítězí hlasy pro nebo proti. 



Kronika města Moravské Třebové 2015 
 

78 

 

 
Krátce ke stavu projektu OUSB v roce 2015 

Zásadní projekt města, odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova byl zmíněn 
mnohokrát v zápisech předchozích let.  Úspěch díla je po jeho vybudování podmíněn 
také připojením uživatelů. Proto se opakovaně provádí kontroly stavu napojení. 
Rekapitulaci stavu v září 2015 realizoval odbor rozvoje města a výsledkem byla tato 
informace o počtu napojených objektů: 

 Boršov - ze 243 odboček je využito 205, nevyužito 38, z toho 2 nemovitosti 
využily k napojení jiné přípojky, tj. vyjádřeno v procentech - napojeno na 
veřejnou kanalizaci cca 85%.  

 Udánky  - ze 136 odboček je využito 108, nevyužito 28, z toho 1 nemovitost byla 
napojena do jiné ulice a dalších 12 odbočení bylo realizováno jako 
zainvestování pozemků, tj. na veřejnou kanalizaci je napojeno cca 89 % 
stávajících nemovitostí. 

 Sušice - ze 175 odboček je využito 167, nevyužito 8,  z toho jedna nemovitost 
je určena k demolici, a další 2 odbočení byla zřízena pro budoucí výhybu RD, 
tj. na veřejnou kanalizace je napojeno cca 97% stávajících nemovitostí. 

 V Anenském údolí stále nenapojena jedna nemovitost. 
 
 
Zahájení školního roku 

Tradičně se v prvním školním dni s prvňáčky sešli představitelé města, tentokrát 
starosta Miloš Izák a senátor a moravskotřebovský radní Radko Martínek. Navštívili 
všechny první třídy na třech třebovských školách. Je na místě poznamenat, že je 
zvykem starosty absolvovat tento malý maraton – tedy nevybírá si jen jednu třídu, jak 
se stává v jiných městech. V základní škole v ulici ČSA přivítali oba pánové ve funkci 
novou ředitelku Zdenu Šafaříkovou, a jak už bývá také zvykem, i děti v přípravné třídě, 
která je zřízena pouze na této z třebovských škol. V základní škole v Palackého ulici 
kromě přítomnosti u prvňáčků absolvovali senátor, starosta a ostatní členové vedení 
města v doprovodu krajské radní pro školství, náměstkyně hejtmana Pardubického 
kraje Jany Pernicové oficiální prezentaci úprav školy provedených v uplynulém 
školním roce. Šlo o rozsáhlý a náročný projekt zateplení budovy – veřejností někdy byl 
vnímán „jen“ jako nová fasáda – ovšem pěkná a nepřehlédnutelná.  

Také v roce  2015 se Moravská Třebová zapojila do celosvětové kampaně Evropský 
týden mobility, který se konal od 16. do 22. září. Cílem bylo mimo jiné v rámci 
kampaně k uvedenému datu zvoli ekologičtější dopravu pro cestování. V roce 2015 
bylo základním heslem „vyber, změň, zkombinuj!“.  

  

Městský úřad v září 

V měsíci září na stránkách zpravodaje úřad upozornil na pokračující stavební akce a 
to zejména v ulici Lidické, kde probíhala výměna kanalizace a Dukelské, kde obnovu i 
budování nové kanalizace bylo třeba koordinovat s vodovodem. Tématem 
nadcházejícího podzimu byly také dotace na výměnu kotlů – zde ale úřad hlavně 
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upozornil, že poskytovatelem je Pardubický kraj a tam je třeba směřovat žádosti i 
dotazy.  

  

Ze zasedání rady města 

V měsíci září projednala rada obvyklé záležitosti majetku města, pronájmů atd. Nad 
rámec obvyklého programu mne zaujalo schválené navýšení počtu zaměstnanců 
města zařazených do městské policie v období 01.08.2015 – 31.08.2016 (dva „jiní 
zaměstnanci obce“ zařazení do městské policie v profesi „obsluha Městského 
kamerového dohlížecího systému“  a dva „jiní zaměstnanci obce“ zařazení do městské 
policie v profesi „asistent prevence kriminality“). Vše ve spolupráci s úřadem práce a 
tedy i za částečné úhrady z jiných než městských zdrojů. 

Na stránkách kroniky je také třeba poznačit, že starosta byl radou města pověřen 
podepsat zápis do kroniky města za rok 1972, zpracovaný PhDr. Fr. Matouškem a 
vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 

  

Z jednání zastupitelstva města 
 
  

Zastupitelé se sešli 7. září 2015. Mimo jiné schválili návrh zadání nového regulačního 
plánu Městské památkové rezervace Moravská Třebová (MPR). Po desetiletí totiž v 
památkové rezervaci platí - a nadále platit budou - přísná pravidla pro stavby a jejich 
rekonstrukce. V diskusi k návrhu některých bodů regulačního plánu zazněly na 
zářijovém zasedání výboru pro strategický rozvoj města, který dokument ke schválení 
zastupitelům doporučil, následující návrhy a podněty: přehodnotit zákaz používání 
plastových oken při rekonstrukci objektů v MPR, nutnost stanovit kdo bude posuzovat 
barevnost průčelí budov v MPR, návrh vrátit do původního stavu dlažbu – zejména na 
zámeckém náměstí a staronový návrh zřídit pozici městského architekta (formou 
služby). Tyto připomínky navrhlo zastupitelstvo města zapracovat do budoucího 
regulačního plánu. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Moravská Třebová 
jako pořizovatel následně zaslal návrh zadání dotčeným orgánům i městu 
s upozorněním, že lze uplatnit požadavky k návrhu zadání.  
Zastupitelstvo uložilo radě města pokračovat v jednání ve věci odprodeje bývalého 
areálu Miltry na ulici Jiráskově do vlastnictví města a nechat zpracovat odborný 
posudek stavu objektu a posouzení možnosti přestavby (rekonstrukce) objektu pro 
plánované využití (kultura – sál, galerie, neformální vzdělávání, drobné podnikání adt.)  
 
 

Kultura 
  

Dny česko-německé kultury 

Jedenadvacátý ročník festivalu Dny česko-německé kultury se uskutečnil třetí týden 
v září. Jak uvedla dlouholetá ředitelka Společnosti pro česko-německé porozumění 
Irena Kuncová, je cílem akce kontakt, kulturní výměna, vzájemné poznávání mezi 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90432&idc=3982536&ids=14550&idp=86905&url=http%3A%2F%2Fwww.baspartner.com%2F%3Finvicode%3Dca10895e48fd%26utm_campaign%3Dam_kw_04-2015-2016_kontakty%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Damkw


Kronika města Moravské Třebové 2015 
 

80 

 

městy Staufenberg a Moravskou Třebovou.  
Festival byl zahájen tradiční Hřebečskou exkurzí.  V odpoledních hodinách potěšil 
varhanní koncert ve Farním kostele, zazpíval Lomnický sbor se sbormistryní Barborou 
Pavlišovou. Večer vyvrcholil ve dvoraně muzea, kde oslavil dvacet let Hřebečský 
folklorní taneční soubor, kterému tancem a zpěvem popřál dívčí soubor ze 
Staufenberku, soubor Jitřenka a pěvecký sbor z Krnova. Folklorní večer ještě doplnil 
swing -  orchestr Františka Zeleného. Večer byl velkolepý, ale zahraniční  hosté byli 
viditelně unaveni, swingový orchestr jim zahrál ve chvíli, kdy byla servírována večeře 
a chtěli si povídat. Hudba sice zvala k tanci, ale nezbývaly síly. Taky bylo třeba síly 
šetřit – druhý den následovala tradiční nedělní mše v kostele svatého Mikuláše 
v Rychnově, dvojjazyčná českoněmecká římskokatolická bohoslužba od půl desáté 
dopoledne. Večer se uskutečnil koncert s Katkou Hlouškovou – Dostálovou, kterou na 
klavír doprovodila Lenka Zahradníková a ve dvoraně muzea pak vystoupil Pěvecký 
sbor Dalibor ze Svitav a Smíšený pěvecký sbor Lanškroun. 

Součástí festivalu byla výstava s názvem Kouzlo paličkované krajky i s ní spojená 
módní přehlídka a v dalších dnech i přehlídka filmová.  

V rámci akce Hrady a zámky zpívají jsme měli možnost na nádvoří zámku v neděli 6. 
září uslyšet chlapecký sbor BONIFANTES. Akce, byť ji provázely potřebné informace 
o úspěšném koncertním sboru, neměla požadovaný ohlas, na místě samém se sešlo 
jen velmi málo posluchačů… 

Diváky určitě rozesmálo divadelní představení domaci@stesti.ihned s Ivou 
Hüttnerovou v hlavní roli, které zdatně pomáhali Michaela Dolinová a David Suchařípa. 

Trochu vážnější bylo setkání s oblíbeným autorem Michalem Vieweghem při Listování 
s názvem Zpátky ve hře, v muzeu 22. září.  

Vernisáž výstavy fotografií 16. ročníku fotosoutěže Moravská Třebová jak ji neznáme 
se uskutečnila 11. září v kapli klášterního kostela na Svitavské ulici.  

 

Sport 
  
V měsíci září vrcholily přípravy  záměru  k realizaci nového projektu „Singltrack 
Glacensis“, probíhaly konzultace písemné i setkání, při kterých se upřesňovaly další 
nezbytné kroky k zavedení nové aktivity pro cyklisty v blízkosti města. Administrativní 
náročnost vyplývala zejména ze skutečnosti, že se nově plánované lesní trasy mají 
vybudovat  z velké části z dotačních prostředků, projekt by měl uspět v operačním 
proramu příhraniční spolupráce Česko – Polsko. Avizovaným cílem projektu je  
zpřístupnit kulturní a přírodní atraktivity v česko-polském příhraničí, vedoucí ke zvýšení 
návštěvnosti a zlepšení ekonomiky - vytvoření nových pracovních příležitostí a příjmů.  
Příslušná smlouva byla po schválení v zastupitelstvech slavnostně podepsána 10. 
prosince 2015. 
 
Druhé místo z republikového finále atletických vícebojů Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů (OVOV) přivezli coby pomyslný příspěvek k 40. výročí založení 
školy reprezentanti II. ZŠ v Palackého ulici. Hana Hájková vyhrála letošní republikové 
finále suverénně s obrovským bodovým náskokem. V loňském roce slavili žáci II. ZŠ v 
Moravské Třebové triumf v republikovém finále OVOV ziskem 5. místa v klání čtyř 
desítek škol, jedno druhé (Hájková), třetí a páté (Žouželka) v jednotlivcích. Při letošním 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90477&idc=3982536&ids=4039&idp=86971&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
mailto:domaci@stesti.ihned
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republikovém finále konaném 11.- 12. září 2015 se jim podařilo jejich vynikající formu 
více než potvrdit.  
 
 

Září letem světem 
 
Na stránkách města je od měsíce září k dispozici  časosběrný videozáznam našeho 
náměstí, náhled připojuji – ovšem ve statické podobě jen napovídá, co lze vidět…  

 

 
 
 

Počasí v září začalo prvním dnem, který měl charakter letní, v zápětí se ochladilo a 
zapršelo. Brzo však následovalo příjemné počasí  pozdního léta, které  vyvrcholilo ve 
čtvrtek 17.09., kdy na území ČR bylo hlášeno až 30 st. a teplý víkend byl i v Moravské 
Třebové. Ochladilo se po 19. září. 
  

Odstřel továrního komínu v areálu organizace NK Engineerting, s.r.o., J. K. Tyla 
1583/10b, Moravská Třebová byl naplánován, oznámen a realizován 13.09.2015 
dopoledne (podle plánu mezi 10. a 11. hodinou). 
 

Také v roce 2015 realizovali žáci jedné ze základních škol  tradiční Projekt Mezi 
pražci mladějovské úzkokolejky (brožura přílohou kroniky).  Uskutečnil se  tak 
devátý ročník výchovně vzdělávacího projektu  základní školy na  Kostelním náměstí,  
který se každoročně koná v září. Cílem je přiblížit kulturní, historické a krajinné hodnoty 
regionu, ve kterém žáci žijí.  V r. 2015 se zúčastnilo 25 žáků osmých tříd. Účast 
v projektu nebyla povinná.    
 

 

Říjen 2015 
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Události ve městě 
 
 
„Nová“ Knížecí louka slavila narozeniny 

Už rok mohou zájemci dříve zanedbanou lokalitu užívat k volnočasovým aktivitám. 
V uplynulých měsících stoupal počet příznivců  in-line bruslení, na kole zde jezdily 
malé děti, klidovou zónou se procházely maminky s ratolestmi všeho věku. Cyklisté se 
naučili využívat novou spojnici jižního a východního okraje centra (a chodci také). Okraj 
areálu „našli“ majitelé pejsků.  

Projekt byl úspěšně prezentován jako doklad efektivního využití evropských peněz a 
spolu s přilehlým biocentrem byl zařazen mezi zdařilé příklady ideálního spojení 
přírodního ekotopu s uměle vytvořenou částí životního prostředí. V letošním roce byl 
projektem zastupujícím Třebovou v soutěži Má vlast – Cestami proměn mapující 
zdařilé přeměny pustých či zdevastovaných urbánních lokalit. 

Občané města byli pozváni na oslavu v sobotu 10.10.2015 od 13:00 hodin. Sešli jsme 
se, pobavili, kdo chtěl si zasportoval, nechyběly soutěže (hlavně pro děti), exhibice… 
 

 

Setkání na Knížecí louce 10. října 2015, foto archiv města 

 

 
Pro úplnost považuji za nutné zmínit i odvrácenou tvář vydařeného projektu – 
vandalismus na Knížecí louce. Na stránkách kroniky jsem nejen v zápisu za měsíc 
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říjen 2015, ale opakovaně i dříve, zmínila výrazné změny dříve zanedbané Knížecí 
louky. Ne každý ve městě si ale váží práce a peněz, které byly vynaloženy. Neznámý 
pachatel poničil dřevěnou stavbu na in line stezkách v říjnu, zřejmě o víkendu 24.- 
25.10.2015 Podle slov ředitelky technických služeb bylo možné na místě jen odklidit 
trosky a naplánovat novou chatku pro další období.  
 
V měsíci říjnu bylo o kousek dále poškozeno i značení, na  fotografii ulomená cedule 
na cyklostezce… (foto archiv města) 
 
 

 

 

Obejmutí města 

Tradiční, už čtvrté obejmutí města, se konalo ve čtvrtek 1. října 2015. Doprovodila je 
třetí prezentační akce třebovských škol a prezentace hosta a zástupce středních škol 
z regionu - Střední zdravotnické školy Svitavy.   

Akce byla součástí programu  Školy pro město – Objímání města. Nechyběla 
stanoviště, na nichž si účastníci akce vyzkoušeli své dovednosti i znalosti, a zároveň 
se dozvěděli něco zajímavého. Představily se samozřejmě hlavně třebovské základní 
školy a gymnázium.   

 

 

Kroniky města Moravská Třebová  
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(článek kronikářky v Moravskotřebovském zpravodaji, říjen 2015, po konzultaci 
s odborem finančním, I. Kelčovou z úseku kultury) 

„Povinnost vedení obecních kronik má u nás dlouholetou tradici. Současné povinnosti 
obcí při vedení obecních kronik jsou obsaženy v zákoně č. 132/2006 Sb. Zákon je 
velmi stručný, určuje základní zásady vedení kroniky a zaručuje právo občanů do 
kroniky nahlížet. Stanoví, že se zápis do kroniky provádí nejméně jedenkrát za 
kalendářní rok a o obsahu zápisu rozhoduje obec. Zcela však chybí sankční 
ustanovení a tak ne každá obec ve skutečnosti vede pamětní knihu – kroniku. 

Moravská Třebová se problematikou kronik zabývá. Vedení kronik zabezpečuje 
a kroniky řádně ukládá Odbor finanční městského úřadu v Moravské Třebové, úsek 
kultury. Od roku 2004 jsou kroniky vedeny v ucelené řadě, jako tištěné vázané 
papírové knihy. Kronika za rok 2014 je již také k dispozici. Kroniky jsou od roku 2011 
vedeny ve dvojím vyhotovení, což umožňuje řádně s kronikou nakládat dle spisového 
a skartačního řádu (po deseti letech mají být kroniky odevzdány do archívu) 
a současně lze jeden výtisk ponechat k dispozici městu. 

Bolavým místem na úseku vedení kronik jsou chybějící kroniky z dob dávno i nedávno 
minulých. Zastupitelstvo města proto v srpnu roku 2014 schválilo doplnění podstatné 
části chybějících kronik města a to v souladu s návrhem, který předložil PhDr. 
František Matoušek. V lednu roku 2015 byl pak radou města PhDr. František Matoušek 
pověřen zpracováním chybějících kronik města Moravská Třebová za roky 1971-1975, 
1989-1991 a 2000-2003. Je namístě poznamenat, že doktor Matoušek, ve městě 
známý učitel, historik i sportovec, v minulosti psal již pamětní knihu města a má blízko 
k historii i literatuře. Do nového úkolu se pustil s vervou. Podnětem k článku 
o kronikách města je i skutečnost, že v roce 2015 odevzdal kroniku za rok 1971 a 1972 
a připravuje další.  

Na závěr chci zdůraznit, že jsem poctěna možností od roku 2006 vést kroniku města 
Moravská Třebová. Nikdy jsem však nebyla kronikářem – historikem, badatelem, který 
se umí vracet do minulosti nebo předávat informace z doby dávno minulé. S dotazy 
z této oblasti jsem se s důvěrou obracela na paní PhDr. Janu Martínkovou, která již 
není mezi námi. Patří jí poděkování i vzpomínka. Jako vedoucí muzea byla vždy 
ochotna poskytnout odbornou i vlídnou odpověď a doplnit tak práci kronikáře města. 
Poděkování patří také panu Miloslavu Kužílkovi, předsedovi komise památkové péče.“ 

 
 
Televize ve škole 
 
Dne 8. října 2015 natáčela na základní škole na Kostelním náměstí Česká televize 
Brno vstup do pořadu Dobré ráno. Důvodem byla matematika. Zaujal způsob 
vyučování matematiky na této škole. Šestým rokem je vyučována podle pana 
profesora Hejného. Tak se stalo, že většina žáků, kteří vycházeli v červnu 2015 z  páté 
třídy a touto metodou výuky matematiky se učili 5 let, označili v anketě matematiku za 
svůj nejoblíbenější předmět.  Ve školním roce 2012/2013 se žáci paní učitelky Lucie 
Skácelíkové, paní učitelky Simony Žvátorové, pana učitele Petra Hrdiny a pana učitel 
Pavla Klecha pustili do projektu Matematika s chutí.  Do projektu se zapojilo 98 učitelů 
z celé ČR. Celkem 2 260 žáků ve 110 třídách navrhlo svůj třídní projekt, na němž celý 
rok pracovali. Součástí bylo i vstupní testování (září 2012) a výstupní testování (květen 
2013), aby každý z žáků mohl vidět své pokroky ve výuce matematiky. Následně paní 
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Simona Weidnerová z Institutu pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) upozornila 
pracovníky televize na tento projekt, ve kterém také  sama  angažovala. To bylo 
impulsem pro návštěvu televize v Moravské Třebové. Na stránkách regionálního tisku 
jsme si v říjnu 2015 přečetli poděkování paní ředitelky Jaroslavy Skácelíkové zejména 
učitelům – za to, že dokázali žáky nadchnout pro matematiku a matematický projekt.   
 
 
Výstava ovoce a zeleniny 
 
Další z tradičních výstav ovoce a zeleniny, přehlídka výpěstků zahrádkářů, kteří 
každoročně představují své úspěchy nejen třebovské veřejnosti, se uskutečnila od 10. 
do 12. října 2015 v sále základní umělecké školy. Součástí expozice byla výstava 
fotografií objektů hodnocených v letní soutěži Rozkvetlé město.   
 
 
Nechceme holuby v centru města 
 
Hrotové pásy proti hnízdícím holubům začali instalovat v prvním říjnovém dni 
pracovníci Technických služeb Moravská Třebová na římsách domů na náměstí T. G. 
Masaryka a to s cílem konat účinné kroky proti holubí populaci přemnožené zejména 
v centru Moravské Třebové.  Pásy by měly být prvním ze souboru opatření – plánován 
je nákup sítí a lapacích klecí. Majitelé objektů byly vyzváni, aby je proti holubům 
zabezpečili, neposkytovali jim útočiště na půdách domů. Je to běh na dlouhou trať a 
výsledek je nejistý. Dílčí opatření se opakují každý rok (včetně odchytu – a potom 
krmení zvířátek v záchranné stanici v Zeleném Vendolí). 
 

 
Městský úřad v říjnu 
 
V měsíci říjnu mne zaujal úkol, uložený odboru majetku a komunálního hospodářství, 
podstatou kterého bylo upřesnit pravidla trhů farmářských výrobků. Důvodem byla 
rozvíjející se diskuse, které výrobky vlastně lze v pátek na náměstí prodávat, 
doporučeno bylo preferovat prodejce z ČR a to především ty, kteří prodávají „vlastní 
zboží“. 
 
Na stránkách kroniky si dovoluji připomenout úkol, který byl uložen v měsíci říjnu všem 
zaměstnancům – aktualizovat plán dovolené tak, aby bylo čerpání prokazatelně 
naplánováno s důrazem na vyčerpání celé dovolené do konce roku. Připomenutí bylo 
na místě, relativně nedávno byla tolerována (a obvykle pracovníkem využita) možnost 
převodu až 5 dnů dovolené do dalšího roku. Tato „vymoženost“ ovšem již není možná, 
akceptujeme zákoník práce. 

 
 
 
 
Ze zasedání rady města 
 
Rada města se sešla v měsíci říjnu dvakrát, 05.10. a 19.10.2016. Projednala obvyklé 
záležitosti majetku města a stavebních zakázek města.  S přihlédnutím k blížícímu se 
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konci roku byly také schvalovány odměny ředitelům příspěvkových organizací. 
Z výsledků výběrových řízení čtenáře usnesení pravděpodobně zaujala informace o 
schválení vítěze ve věci   parkoviště u obchodního centra na ul. Svitavské (jedná se o 
prostor vedle vyhořelého hotelu Morava, nedočkavě čekáme na vybudování 
parkoviště, na což je dle majitele vázáno dokončení stavby budovy a zahájení provozu) 
a vítěze pro realizaci výměny sedaček a koberce v kinosále budovy muzea. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé se sešli 27. října 2016. Program v  porovnání s obvyklým jednáním 
zastupitelstva nebyl „nabitý“. V závěru roku bylo projednáno (vedle obvyklých 
záležitostí majetku města) poskytnutí finančních prostředků z programu regenerace 
Městských památkových rezervací a městských památkových zón. Zastupitelům byl 
pro další posouzení předložen stavebně statický posudek areálu Miltry na ul. 
Jiráskově. Z posudku vyplynulo, že využití areálu městem by bylo těžké – překvapila 
například výška stropů, natolik nízkých, že bez dalšího nebylo možné plánovat např. 
kulturní sál v této bývalé továrně. Od zastupitelů v říjnu však nikdo nečekal konečné 
rozhodnutí o tom, zda město má o objekt závazný zájem, to bylo posunuto do roku 
2016.   
  
 
 

Kultura 
 
Vzpomínkový koncert na PhDr. Janu Martínkovou se konal dne 02.10.2015  ve 
Farním kostele Nanebevzetí panny Marie v 18:00 hodin. Na programu byla díla J. S. 
Bacha, A. Dvořáka, B. Martinů a dalších, v přednesu Jana Gottwalda – varhany a Jana 
Ždánského – violoncello. Koncert se vydařil, posluchačům bylo smutno. Účast byla 
podle očekávání vysoká, přišli i ti, kteří nevyhledávají vážnou hudbu, aby uctili památku 
paní Martínkové. 
 
Divadelní představení Byt na inzerát – ve Francii  velmi úspěšnou komedii – viděli ti, 
na které se dostalo vstupenek, v sobotu 3. října.  Uvedla osvědčená společnost Olgy 
Želenské. 
 
Pořad Listování nabídl v pátek 9. října knihu Manolito Brejloun a to za účasti autorky 
– španělské spisovatelky Elvíry Lindo. Listování je z pohledu laika něco mezi čtením 
knihy a divadlem – a je to dobrý nápad, líbí se. Hlavně v případě, že přijedou známí 
herci. 
 
V neděli 25. října potěšil koncert legendy české dechovky Josefa Zímy. Před ním 
krátce vystoupili hudebníci Dechovky ZUŠ Jevíčko. 
 
V měsíci říjnu potěšila návštěvníky knihovny výstava móda pro panenky. Množství 
šatiček vkusně naaranžovaných na panenkách Barbie mě až překvapilo. 
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Říjen letem světem 
 
Počasí v říjnu bylo příjemné, první týden pokračovalo babí léto. Ochladilo se od 8. 
října, kdy také slabě pršelo. První ranní mráz se na některých místech ve městě ukázal 
12.10., v ten den také teploty v ČR klesly údajně na historické minimum a v Beskydech 
sněžilo. Mrzlo ale jen krátce. V polovině měsíce občas pršelo, potěšil  pěkný svátečný 
den 28.10., kdy bylo polojasno, kolem 12 stupňů. Mráz nás v říjnu netrápil, v závěru 
měsíce kvetly nejen chryzantémy, ale i růže. 
 

V říjnu roku 2015 zemřeli dva muži, významní v životě města,  pan Mgr. Jiří Váp, který 
byl mimo jiné vletech 1997 až 1999 kronikářem města. A pan Rudolf Mánek, hudebník 
a propagátor zejména vážné hudby, který za tuto činnost obdržel Cenu města 
Moravská Třebová za rok 2011 (více v zápisu kroniky roku 2012). 
  
Den otevřených dveří v Sociálních službách města Moravská Třebová se konal pro 
širokou veřejnost 8. října 2015 a příspěvková organizace města se tak připojila akci 
Týden sociálních služeb v ČR, kterou vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR v týdnu od 5. do 9. října 2015. 
 

Uzavírka tunelu Hřebeč se uskutečnila několik dní v polovině října. Důvodem opět 
byla pravidelná údržba tunelu, tedy jeho mytí, kontrola SOS hlásek a nátěry kovových 
konstrukcí.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2015 
 
Události ve městě 
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Moravskotřebovská univerzita třetího věku 
 
Již 16. ročník specifického vzdělávání seniorů Moravskotřebovská univerzita třetího 
věku odstartoval ve středu 4. listopadu 2015 v sále ZUŠ za přítomnosti vedení města. 
Frekventanty uvítala zakladatelka univerzity PaedDr. Marie Blažková. Pod heslem 
„Doufám, že budu studentem až do konce života“ se chystalo 130 posluchačů 
absolvovat 8 lekcí vztahujících se k aktuální problematice světa a města (společensko-
kulturní a ekonomická tématika). Po dvou letech se do programu vzdělávání seniorů 
vrátila pro omezený počet zájemců také počítačová výuka.   
 
A jaké je zázemí výuky? V roce 2015 stejně jako několik let předchozích je to tak: 
tradičně se posluchači při výuce setkávají v zasedací místnosti městského úřadu na 
Olomoucké ulici. Je zřejmé, že se nejedná jen o vyučování, ale že jde o důležitá 
společenská setkání. Při zahájení nechybí káva, kterou připraví pověřené 
frekventantky. Ty pak dbají i o úklid, ve spolupráci s pracovnicí odboru finančního – 
úsek školství a kultury. O přestávce nás, úředníky, frekventanti mile ruší svým 
povídáním na chodbě, chvilku se můžeme cítit jako ve škole.  Kolem páté (dbajíc na 
skutečnost, že se po 17. hodině budova zamyká) všichni spěchají ven – mnozí na 
posezení v restauraci, bez kterého by středa s výukou nebyla úplná.  
 
V roce 2015 se učilo ve dvou skupinách a zájemci tak měli možnost slyšet přednášku 
vždy ve své skupině, jednou za dva týdny ve středu.  

 

Rozvoj firmy ATEK v roce 2015 

V listopadu 2015 se uskutečnilo setkání zástupců firmy ATEK, vedení města a členů 
výboru pro strategický rozvoj. Společnost ATEK více než deset let sídlí v městské 
průmyslové zóně na Západní.  

Jednatel společnosti Miroslav Kolísek při setkání vysvětlil současné záměry firmy. 
Nebylo to jednoduché – rozvoj a zejména výstavba nové haly se stala trnem v oku 
některým občanům – jako moc vysoká, bránící pohledu na Hřebeč, napadán byl i 
ne/soulad s územním plánem… Proto se jednatel snažil vysvětlit dotazy ohledně 
budoucího využití skladovací haly v sousedství dosavadních výrobních objektů. 
Zdůraznil mimo jiné, že parametry objektu se současně platným územním plánem 
nekolidují a jsou v souladu s dokumenty odboru výstavby a územního plánování. Firma 
deklarovala plán dále se rozrůstat.  

V závěru roku 2015 v Moravské Třebové vnímáme a vítáme rozvoj firem (nejen) na 
průmyslové zóně, klesající míru nezaměstnanosti (ano, v některých profesích už 
„nejsou lidi“). Na druhé straně však vyvstávají i nové související problémy – například 
dopravní situace na výpadovce na Svitavy, s důrazem na parkování vozidel nejen na 
parkovištích, ale zejména podél silnice, to bude pro další období velkou výzvou 
k řešení.    
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ATEK 2015, výstavba nové haly (foto: Deník Svitavska) 

 

Nehody ve městě i v regionu 

Tři jednotky hasičů musely v pondělí 9. listopadu po osmé hodině večerní vyjet do 
centra Moravské Třebové. Kruhový objezd na výjezdu na Svitavy totiž zablokoval 
požár. Konkrétně šlo o požár kamionu. Profesionální hasiči z Moravské Třebové a 
Svitav a dobrovolníci ze Starého Města přijeli na místo v době, kdy už byla kabina vozu 
v plamenech.  Oheň se dotkl i nákladu, jímž byl v tomto případě cukr. Požár hasiči 
zlikvidovali už kolem deváté večerní, i tak byla ale až do půlnoci tato komunikace 
částečně neprůjezdná. Došlo i k drobnému úniku ropných látek. Hasiči tyto uniklé látky 
zasypali sorpčním materiálem. Celková škoda způsobené požárem byla nakonec 
vyčíslena na devět set tisíc korun. Škoda na tahači činila 100 tisíc korun, na návěsu 
300 tisíc korun a na nákladu vznikla škoda 500 tisíc korun. Nehoda se naštěstí obešla 

 bez většího zranění. 

Nebyla to jediná nehoda v regionu. Zdržení aut v obou směrech způsobila i ranní 
nehoda kamionu na vytížené silnici I/35 nedaleko Holic. V koloně na zablokované 
komunikaci přitom uvízli i politici mířící na jednání o urychlení výstavby R35. Byl mezi 
nimi i starosta Moravské Třebové M. Izák.  Omluvenkou mu byl článek na Idnes, ze 
kterého dále uvádím: „…Politici na setkání měli projednat výzvu, jež svým obsahem v 
podstatě navazuje na memorandum sepsané již v roce 2006, pod kterým se podepsali 
zástupci kraje, měst i Evropského parlamentu. Politici svým společným postojem chtějí 
tlačit na stát, aby přípravu klíčové stavby pro celý Pardubický kraj v rámci možností 
uspíšil. Zatím silničáři staví jen třetí patro křižovatky na R35 v Opatovicích nad Labem, 
které ale nebude mít od prosince žádné pokračování. Nákladní automobil s přívěsem 
naložený sedmi tunami granulátu polypropylenu na výrobu plastu se převrátil a 
zatarasil celou silnici. Ta musela být zcela uzavřena. V přívěsu, ale i v poli se 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4075853&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90384&idc=4075853&ids=1400&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90399&idc=4075853&ids=453&idp=86863&url=http%3A%2F%2Fwww.ihro.cz%2Fpreprava-nadmernych-nakladu
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120419/114448_0_
http://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=nastr
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nacházely roztržené pytle s granulemi polypropylenu. Dopravu policisté odkláněli po 
objízdné trase přes Horní Jelení“. Starosta se tak téhož dne opozdil i na jednání 
výběrové komise – zřetelně však ne svou vinou. 

 

Setkání s občany – snaha vedení města s malou odezvou 

Tématem již sedmé besedy s občany bylo „Principy práce komisí rady, výborů 
zastupitelstva, radních a zastupitelů vysvětlí zájemcům o veřejné dění vedení radnice“. 
Beseda se konala v úterý 10. listopadu od 15:30 v klubovně sociálních služeb, tedy 
v domově důchodců. Na programu bylo i vysvětlení nezbytných kroků při přípravě 
nového územního plánu - jednoho ze stěžejních rozvojových dokumentů. Pozváni byli 
všichni, kteří nejsou lhostejní k rozvoji města. 

Nutno ocenit, že příprava úředníků z odboru rozvoje měst a odboru výstavby a 
územního plánování byla výborná, účast a aktivní přístup zástupců vedení města bez 
chyby – každý dotaz byl zodpovězen, vysvětlení některých problémů přesáhla body 
programu… jenže na besedu přišli čtyři občané.  Byli aktivní a byla jim věnována 
pozornost, jejich dotazy byly zodpovězeny a návrhy poznačeny. Ale taky bylo zřejmé, 
že besedy s občany jsou aktivitou žádoucí, mají však výrazný prostor pro zlepšení. 
Není vyloučeno, že i volba místa hrála negativní roli – setkávám se s tím, že se lidem 
do domova důchodců prostě nechce, byť prostory jsou krásné a na pohled nemají 
chybu.  

 

Městský úřad v listopadu 

Poslední listopadový den skončila smlouva města Moravská Třebová s firmou Drinex 
Olomouc, krátce na to pracovníci firmy odvezli výdejníky vody a všechny prázdné i 
plné barely. V souladu s dřívějšími návrhy – postup byl s úředníky předem projednán 
-  se v obou budovách městského úřadu začala pít voda z kohoutku. Poznamenávám 
pro zajímavost, výdejníky vody měly v závěru roku 2015 již hlavní rozmach za sebou 
a nastal jejich všeobecný útlum, nejen na městském úřadu, ve jménu šetření i ekologie.  

Kvalita „vodovody“ byla naopak dlouhodobě deklarovaná jako velmi dobrá. 

 

Ze zasedání rady města 

Radní se v předposledním měsíci roku sešli čtyřikrát 2., 16., 20. a 30 listopadu. 
Projednali záležitosti nájmů, majetku města a výběrových řízení. Zaujalo mne 
schválení statutu komisí – rada 02.11. schválila poprvé v novodobé historii „kuchařku“ 
pro práci komisí jako poradního orgánu rady města. V polovině měsíce rada schválila 
darování sedaček z kinosálu městu Jevíčko, mimo jiné to znamenalo, že změny 
v kinosále jsou v plné přípravě. 20.11. byly schváleny termíny jednání rady a rady jako 
valné hromady technických služeb pro rok 2016. Poslední listopadová rada se mimo 
jiné zabývala pronájmem zámecké kavárny – projednala a schválila výzvu nájemci dle 
návrhu pronajímatele, kulturních služeb, včetně znění smlouvy s provozovatelem 
kavárny (kavárna se nachází v objektu města, v části zámku, kterou užívají kulturní 
služby). 
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Z jednání zastupitelstva města 
  
V Moravské Třebové se ustálil zvyk schvalovat rozpočet města v měsíci 
březnu běžného roku. Proto bylo v listopadu schváleno  rozpočtové 
provizorium města Moravská Třebová na I. čtvrtletí roku 2016 (v tis. Kč): 
 

Rozpočtové zdroje:

Rozpočtové příjmy CELKEM 37 000,00

Financování:

Zůstatek finančních prostředků na ZBÚ -5 000,00

Celkové rozpočtové zdroje 32 000,00

Rozpočtové potřeby:

Běžné výdaje (vč. rozpočtové rezervy) 27 300,00

Investiční výdaje vč. oprav v MPR 2 800,00

Rozpočtové výdaje CELKEM 30 100,00

Financování:

Splátky jistiny přijatých úvěrů 1 400,00
Operace z peněžních účtů nemající charakter 

příjmů a výdajů 500,00

Celkové rozpočtové potřeby 32 000,00  
 
 

Kultura 

Pro návštěvníky hřbitova bylo začátkem listopadu, v době svátků zesnulých, 
připraveno malé zpestření – bez velké medializace se vydařila sváteční produkce 
místních hudebníků. Akce byla v gesci správy hřbitova (Technické služby města 
Moravská Třebová) ve spolupráci s kulturními službami. Nešlo o cílený koncert, ale 
milou zvukovou kulisu pro vzpomínkové dny. Hudba se linula z kostela na Křížovém 
vrchu. Na varhany hrál pan Antonín Havelka, otec Jan, na pozoun Antonín Zeman, 
Robert Kelnar na housle, potěšili Saša Vrátilová a Ota Ceral.  Kolem 16 hodiny jsme 
slyšeli zpívat sbor Fermáta. Schody mrtvých byly vyzdobeny fotografiemi současnými 
i historickými, na kterých jsme viděli obrázky hřbitova i blízkého okolí. Návštěvníci měli 
k dispozici tiskové materiály s detaily naučně vycházkové trasy po hřbitově. Nechyběla 
možnost nabídnout si teplou medovinu (zdarma). Vše se událo tiše, bez proslovů a 
komentářů. Myšlenkami jsme se mohli vrátit k blízkým, kteří už nejsou mezi námi i 
potěšit se hezkou chvílí nebo se zamyslet se nad tím, co nás čeká. Padla pochvalná 
slova i návrh zopakovat tuto akci zase za rok… 

První adventní neděle 

připadla v roce 2015 na 29. listopad a byla zachována dobrá tradice – velký adventní 
trh na náměstí a jarmark na radnici v dopoledních hodinách, odpoledne pak 
rozsvícení vánočního stromu na náměstí. 

Součástí občany města vítané akce byl doprovodný program – zazpívali studenti 
gymnázia pod vedením paní učitelky Petry Burdové, vánoční písně přidal i kroužek 
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karaoke při Domu dětí a mládeže Maják. Moravskotřebovský ochotnický divadelní 
soubor J. K. Tyla připravil pohádku pro nejmenší. Nejen malé děti potěšil živý betlém 
– zvířátka pana Stanislava Větrovského z Květné u Poličky. Představil se i soubor 
klientů a pracovníků domova pro seniory a žáci základní umělecké školy. K rozsvícení 
stromu došlo v 17:00 hodin a  následoval vrchol kulturního programu, pásmo 
vánočních písní pěveckého sboru Fermáta a pásmo árií a vánočních písní v provedení 
Olgy Procházkové, sólistky opery Slezského divadla v Opavě. 

Listopad v muzeu 

nabídl 12.11. pořad Mé dětství v socialismu v rámci „Listování“, scénické čtení bylo 
nabídnuto divákům nedávno a přijato velmi dobře. Divadelní představení 24. listopadu 
Manželský čtyřúhelník bylo sázkou na jistotu, o komedie se známými herci (Martin 
Kraus, Michaela Badinková, Dana Homolová a Daniel Rous) je vždy zájem.  19. 
listopad potěšil příznivce hudby, mohli navštívit jazzový podvečer Elišky Zbožínkové a 
tria. 

25. listopadu se uskutečnilo Kukátko – přehlídka malých divadelních forem, kterou 
tradičně pořádala speciální škola spolu s kulturními službami. 

Junák a kulturní služby  pozvali na výstavu 80 let skautingu – výstava díla Jaroslava 
Foglara. Viděli jsme mimo jiné vzácné originály knih a časopisů ze sbírky Petra Holase.     

   

Listopad letem světem 

Počasí v listopadu bylo příjemné a teplejší, než je obvyklé. První listopadový den bylo 
krásně, příjemné teploty a výborná viditelnost, noční mrazík. Koncem prvního týdne 
vlhko, mlhavo. Následovalo teplo – 11. listopad byl v pořadí šestým dnem v měsíci, 
kdy byly naměřeny rekordní teploty, údajně tak teplo nebylo 300 let. Říkalo se v roce 
2015, že „svatý Martin připluje na loďce do půl těla svlečený“. 22. listopadu při 
ochlazení padal déšť se sněhem a byl první silnější mráz (-3/-4).   Sníh v tenké vrstvě 
jsme mohli vidět 23., 25. a 26. listopadu. Silný vítr překvapil 18. listopadu nejen 
v Moravské Třebové. Vyzkoušela jsem si, že jít proti větru z ul. Čs. armády na 
Olomouckou byl téměř sportovní výkon. Pro zajímavost: na Sněžce byl potvrzen vítr o 
síle orkánu, 180/km/hod, ale jen v nárazech, průměrná rychlost větru byla přibližně 90 
km za hodinu.  

Ve dnech 26. – 28. listopadu 2015 slavila 40 roků základní škola na ul. Palackého, 
dosud nazývaná „nová škola“.  Součástí oslav byl lampionový průvod, vánoční jarmark, 
akademie žáků a jejich vystoupení, setkání pedagogických pracovníků. Někteří bývalí 
žáci ale litovali, že otevřené hodiny pro veřejnost byly stanoveny v pátek od 8:30 do 
9:45 hodin… 

Cituji z e-mailu, který byl zaslán v listopadu 2015 na web města, do části dotazy: 
…jsem velmi potěšena, že Brána času v Moravské Třebové byla zařazena na seznam 
významných architektonických počinů v České republice. 109 plakátů úspěšných 
staveb bylo možné obdivovat do 31.10.2015 v nové výstavní síni v Litomyšli. Přeji 
obyvatelům města, aby tato ojedinělá stavba přilákala stovky návštěvníků, protože 
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takovou jinde nemají (MM). - Ne vždy si dost vážíme toho, co máme, někdy nás na to 
upozorní i e-mail adresovaný městu.  
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Události ve městě 
 
Prostor před obchodním domem Kubík bude vypadat jinak  

Závěrem roku 2015 bylo opakovaně jednáno (na poradách, včetně porady vedení města 

28.12.) o neutěšeném stavu veřejného prostranství před OD Kubík. Lidem dlouhodobě 
vadilo močení na veřejnosti,  umožněné vzrostlou výsadbou na ulici Lanškrounské. 
Hosté bufetu v  OD Kubík hojně navštěvovali místo před budovou, s pocitem, že jim 
vzrostlé borovice  poskytnou úplné soukromí. Proto ignorovali možnost použít WC ve 
vyšším poschodí budovy. Trpělivost došla, technickým službám byl zadán úkol  
posoudit stav a  navrhnout řešení. Stalo se – a tak v čase zápisu do kroniky (březen 
2016) vkládám již historickou fotografii (pracovní verzi pro TS MT s.r.o.) zeleně, která 
byla odstraněna a nahradí ji plůtek a nižší kultivary… 

 

 
 
 Foto: TS MT s.r.o., zákoutí v blízkosti OD Kubík v prosinci 2015, před plánovanou změnou 

  
 

Město Moravská Třebová účastníkem mezinárodního projektu Singletrack 
Glacensis 

Moravská Třebová se přidala k mezinárodnímu projektu Singletrack Glacensis, díky 
kterému má do roku 2018 vzniknout v Česku a Polsku přes 200 kilometrů terénních 
stezek pro cyklisty. (Singletracky = jednosměrné cyklostezky v přírodě.) Část z nich je 
plánovaná také v lesích u Moravské Třebové. Důvodem je snaha o atraktivnější region 
pro turisty i další možnost relaxace pro místní obyvatele. V závěru roku 2015 byl 
projekt ve stádiu příprav. Vědělo se, že trasy kolem Moravské Třebové mají stát asi 
10 milionů, přesná částka bude známá po výběrových řízeních. 90 procent z této 
částky by město mělo získat z dotace. Náklady na provoz a údržbu tratí byly odhadnuty 
na 100 tisíc korun ročně. Jako místo realizace resortu bylo určeno okolí rozhledny 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4163450&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90594&idc=4163450&ids=1464&idp=87067&url=http%3A%2F%2Fwww.olivius.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90075&idc=4163450&ids=458&idp=86425&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fudrzba-zelene-parku
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Pastýřka. Součástí nově plánovaného areálu by mělo být i parkoviště, toalety 
a dobíjecí stanice pro elektrokola. V počáteční fázi projektu bylo rozhodnuto, že trasy 
povedou lesy v obecním majetku.  Podaří-li se plán komplexně realizovat, měly by 
vzniknout v 11 lokalitách česko – polského příhraničí okruhy singletracků různé 
obtížnosti, nabízející vyžití širokému spektru návštěvníků, od amatérů a rodin s dětmi 
po zkušené a náročné bikery. Areály budou vzájemně propojeny do sítě cyklotrasami 
a hlavně marketingově propagovány pod jedním webem a jednou značkou. V další fázi 
projektu by se měly zapojit  i další lokality, v Česku na příklad Zdobnice a Deštné 
v Orlických horách.   

 
 
Svitavský deník testoval kvalitu veřejných toalet 

V závěru roku mne zaujal článek ve Svitavském deníku tak, že jsem se rozhodla podělit o 
informace i na stránkách kroniky. Novináři „Svitavska“ testovali veřejné toalety tak trochu „za 
nás“, obyvatele města.  Opomenuto zůstalo zařízení nejrozsáhlejší a ve velmi dobré kvalitě – 
WC na zámku. (Přebalovací pult jsem tam zatím nezahlédla a při mimořádném náporu 
zájemců, když se konají akce města, ještě je co zlepšovat.)     

Z článku René Flášara cituji: 

Navštívili jsme zde celkem čtyři veřejně přístupné toalety. Žádná z nich přitom nebyla 
v ideálním stavu, který by si zasloužil plný počet bodů. Hlavními kritérii pro nás byla celková 
čistota, tekoucí teplá voda a kvalitní toaletní papír. Tyto tři základní „naše požadavky" 
v Moravské Třebové ale nesplnila ani jedna toaleta, proto jsme se protentokrát rozhodli první 
místo neudělit. 
Celková známka hodnocených toalet by podle školního hodnocení vycházela na 3-. Na 
většině z hodnocených záchodů bylo uklizeno, ale pouze na jednom místě měli kvalitnější 
toaletní papír, teplá voda tekla na dvou navštívených místech a přebalovací pult pro kojence 
jsme našli taktéž jen na jedné toaletě. Moderní vysoušeč rukou jsme neviděli nikde. 
 
Hodnocení: 
 
Čerpací stanice OMV na obchvatu města 
Přestože zdejší toaleta nedosahuje zdaleka kvalit své svitavské kolegyně, na 
moravskotřebovském žebříčku veřejných záchodů se umístila na nejlepším, v tomto případě 
druhém, místě. Všude bylo čisto, ale interiér už potřebuje rekonstrukci. Tekla teplá voda, 
vysoušeč rukou byl funkční. Ubrousky zde nejsou používány. Mínusem je obyčejný toaletní 
papír, plusem speciální místnost s přebalovacím pultem pro kojence. Pozn. kronikářky: velmi 
exponované místo, často navštěvovaná prodejna non-stop a rychlé občerstvení s širokým 
sortimentem jídel. 
Celková známka: 2 

WC na autobusovém nádraží 
Třetí až čtvrté místo v našem testu. Čisto a uklizeno, tekla teplá voda, fungující vysoušeč 
rukou. Papírové ubrousky nejsou k dispozici. Mínusové body získaly zdejší toalety za urvané 
prkénko na jednom ze záchodů a za nejobyčejnější toaletní papír, který je na trhu k dispozici. 
Přebalovací pult jsme nenašli.  
Celková známka: 3- 

Městské veřejné toalety vedle parkoviště před obchodem Billa 
Taktéž třetí až čtvrté místo testu. Pokud se návštěvník města vypraví na tyto toalety 
z hlavního náměstí T. G. Masaryka, má cestu spojenu s malou exkurzí po uličkách starého 
města Moravskotřebovského. Nicméně šipky s nápisem veřejné WC ho nakonec k cíli 
bezpečně zavedou. Zdejší toalety jsou bez obsluhy a dostanete se do nich po vhození 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90303&idc=4163450&ids=4712&idp=86720&url=http%3A%2F%2Fwww.ecostep.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90303&idc=4158121&ids=4712&idp=86720&url=http%3A%2F%2Fwww.ecostep.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90480&idc=4158121&ids=14569&idp=86973&url=http%3A%2F%2Fwww.flora-ol.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90384&idc=4158121&ids=1400&idp=86841&url=http%3A%2F%2Fassetmedia.cz%2Fkontakty
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90537&idc=4158121&ids=14587&idp=87028&url=http%3A%2F%2Fwww.epristroje.cz
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pětikoruny do automatu. Překvapivě je zde i přesto velmi čisto a uklizeno, k dispozici je 
kvalitní toaletní papír. Mínusové body byly uděleny za netekoucí teplou vodu, nefungující 
vysoušeč rukou a chybějící ubrousky. Přebalovací pult jsme ani tentokrát nezahlédli. Pozn. 
kronikářky: jediné testované WC města, v péči Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 
Celková známka: 3- 

WC na čerpací stanici Prim při vjezdu do Moravské Třebové ve směru od Svitav 
Propadák našeho dnešního testu a poslední páté místo. Zdejší záchody působí odpudivě 
hned na první pohled. Přestože je zde celkem příjemná vůně, vše další je naprosto 
zanedbané. Umyvadla i záchody jsou špinavé a opotřebované s rozbitým splachováním, 
k dispozici je obyčejný toaletní papír, neteče teplá voda. Vysoušeč rukou je nefunkční a 
papírové ubrousky chybí. Přebalovací pult byste hledali marně. 
Celková známka: 4- 

 
Vánočním stromkem  
 
roku 2015 byl  smrk ztepilý z ul. Západní ze zahrady paní Spíchalové. Měřil cca 11 m, 
menší výšku doháněl rozložitostí, líbil se. Jen s výzdobou byl trochu problém. I na 
webu města se objevil dotaz, proč byl stromek ozdoben jen do svých horních dvou 
třetin a spodní část zůstala bez ozdob. Odpověděla jednatelka technických služeb 
takto:  „Děkuji za dotaz. Letošní stromek byl tvarově velmi atypický. Jeho spodní větve 
byly nezvykle dlouhé. Na poslední řadu větví se ozdoby nedávají z důvodu vandalismu 
a následná vrstva větví zasahovala do cca 1/3 výšky stromu a to byla také hranice 
ozdob. Víme, že to nebylo ideální, ale poučili jsme se a na příští rok připravíme mobilní 
oplocení, které umožní ozdobení i nižších pater“. 
 
Další ozdobený strom byl rozsvícen na Mikuláše u muzea. Tamtéž byl přemístěn 
diskutabilní svítící betlém.  Ten si rády prohlížely děti – ale často byl i podroben kritice, 
skutečně to nebyl umělecký betlém. Proto byl přemístěn z centra městské památkové 
zóny do parku u muzea. A zase bylo zle – děti prý ve městě byly zklamané. Je těžké 
se zavděčit (přitom jeden z návrhů při plánování vánoční výzdoby zněl betlém 
zlikvidovat, až poté byla vyslyšena jednatelka technických služeb, která si jeho 
oblíbenost plně a včas uvědomila). 
 

  

Městský úřad v prosinci 
 

Ztráty a nálezy 

Agenda „ztráty na nálezy“ náležela v roce 2015 i v letech předchozích odboru vnitřních 
věcí městského úřadu, ztracené věci jsme mohli nalézt nebo odevzdat v občanském 
informačním centru.  V závěru roku se problematikou nálezů a ztrát zabýval i Svitavský 
deník, ze kterého část informací bylo použito i pro kroniku města. Na úřadech skončily 
i v roce 2015  desítky zapomenutých věcí. Nejčastěji se jednalo o mobilní telefony, 
peněženky a klíče. Občas se ale ve ztrátách a nálezech objevily i opravdové unikáty. 
Počet ohlášených nálezů přitom mírně vzrůstá. Není vyloučeno, že má pravdu 
nejmenovaná pracovnice jednoho z úřadů, podle které je to nejspíš tím, že ulice jsou 
dnes plné kamer a lidé mají strach si nalezenou věc ponechat, aby se pak v televizi či 
novinách neobjevila jejich fotografie s popiskem, že je hledá policie. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90499&idc=4158121&ids=3491&idp=86994&url=http%3A%2F%2Fwww.sapho-koupelny.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90831&idc=4173686&ids=10536&idp=87318&url=http%3A%2F%2Fwww.eri.cz%2Fmobilni-pripojeni-lte-1
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Nejkurióznějším nálezem roku 2015 bylo  v Moravské Třebové sousoší andělů. 
K zajímavým nálezům minulých let patřila finanční hotovost 2000 korun nebo slepá 
munice v počtu 120 kusů. Ztracené věci se v našem městě podaří vrátit původním 
majitelům přibližně ve třiceti procentech. Platí povinnost nalezenou věc   uschovat 
3 roky. Pokud se majitel během této doby nepřihlásí, nálezce má nárok na nalezenou 
věc. V případě, že o ní nemá zájem, tak se staré a opotřebené věci zlikvidují. Pěkné 
věci se nabídnou organizacím města. 

 

Dotazníková akce v prostorách úřadu 

Městský úřad sleduje kvalitu služeb poskytovaných občanům. Opakovaně již několik 
let je proto zjišťováno přímo na místě, jak jsou klienti úřadu spokojeni. Proto tu také 
začali zjišťovat přímo na místě, kterak jsou jeho klienti spokojení s fungováním úřadu. 
Dotazník měření spokojenosti byl nabídnut i 14.12.2015. Lidé byli při odchodu z úřadu 
požádáni o oznámkování své spokojenosti se způsobem vyřízení své záležitosti. Lidé 
tak mohli známkovat úředníky, jejich počínání a vůbec chování úřadu jako ve škole od 
jedničky do pětky. Mohli se také vyjádřit přímo ke způsobu práce jednotlivých úředníků 
kriticky i pochvalně. 

Průměrné hodnocení se pohybovalo v minulých letech v rozmezí od 1,90 v roce 
2010 až po 1,10 v roce 2013. Moravská Třebová začala s průzkumem už v roce 2006, 
hlasovalo už před tisíc lidí.  Známka za rok 2015 byla podle analýzy 1,52.  

Výsledky je však třeba brát i s určitým nadhledem. Není vyloučeno, že rozzlobený 
návštěvník napíše tři pětky, bez upřesnění komu a za co.  

 

Článek odboru životního prostředí 
 
Víte, jak nám vytápění domácností pevnými palivy ovlivňuje kvalitu ovzduší? 
 
Smogová situace je stav mimořádného znečištění ovzduší a vytápění domácností se 
na znečišťování ovzduší podílí přibližně v průměru více než třiceti procenty. Tento stav 
se bohužel objevuje v posledních týdnech i v našem městě a jeho částech, kde jsou 
domácnosti převážně vytápěny lokálními topeništi na pevná paliva. Znečištění by však 
bylo možné správným topením v malých zdrojích – kotlích výrazně omezit. Záleží to 
ovšem na osobní odpovědnosti každého z nás.  
Jednou z možností, jak zlepšit situaci je použít k vytápění rodinných domů nový kotel 
s vysokou účinností a nízkými emisemi škodlivých látek. Starší prohořívající kotle mají 
účinnost spalování od 50 do 60 %. Moderní zplyňovací a automatické kotle od 70 do 
85 %. Je známo, že výměna starého kotle je finančně náročná. Proto doporučujeme 
využití současného dotačního titulu Krajského úřadu Pardubického kraje – 
tkzv.„kotlíkovou dotaci“, která je určena na pořízení nových ekologických kotlů. 
Dále apelujeme na občany našeho města, aby v kotli pálili pouze to, co je pro kotel 
určeno výrobcem. Určitě to nejsou odpady (plasty, dřevotříska, nalakované a natřené 
dřevo, apod.). Při jejich spalování vzniká velké množství zdraví nebezpečných a 
páchnoucích látek. Spaliny z odpadu ničí i váš kotel, obtěžují spoluobčany a kazí 
slušné sousedské soužití. 
Nezapomínejme také na revizí, kontrolu a čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv. Tuto problematiku upravuje právní předpis. Jedná se o Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů. 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90583&idc=4173686&ids=7361&idp=87065&url=http%3A%2F%2Fwww.petrikbrokers.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90055&idc=4316863&ids=5618&idp=86419&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2F
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90434&idc=4316863&ids=4007&idp=86909&url=http%3A%2F%2Fwww.baspartner.com%2F%3Finvicode%3Da5f016e655db%26utm_campaign%3Dam_kw_04-2015-2016_klient%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Damkw
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Jeho ustanovení se vztahují jak na fyzické osoby, ale i na podnikající fyzické osoby a 
právnické osoby. Nařízení vlády definuje pojmy kontrola spalinové cesty a její čistění, 
řeší i pojem revize spalinové cesty. Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády jsou lhůty 
čistění spalinových cest u spotřebičů paliv s výkonem do 50 kW, a to 3 x ročně, což 
platí pro většinu zdrojů vytápějících domácnosti pevnými palivy. Občané si mohou 
provést čistění spalinové cesty u topidla na pevná paliva s výkonem do 50 kW 
svépomocí. Kontrolu a revizi však jednou ročně musí provést osoba odborně 
způsobilá, která je držitele živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
Také upozorňujeme na novou povinnost danou zákonem o ochraně ovzduší pro 
provozovatele stacionárního zdroje, provádět jednou za 2 kalendářní roky 
prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od 
něj udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá 
osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží 
jak o zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (netýká se lokálních 
stacionárních zdrojů na pevná paliva, která nemají rozvod do ústředního vytápění), a 
předkládat na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad o 
provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že 
stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a 
tímto zákonem. Povinnost zajistit provedení této první kontroly technického stavu 
zdroje je provozovatel do 31. 12. 2016. Nedoložení tohoto protokolu o kontrole lze 
sankcionovat dle zákona o ochraně ovzduší až do výše 20 tisíc Kč. 
Městský úřad Moravská Třebová, OŽP, ochrana ovzduší. 
 

 
Ze zasedání rady města 
 
Rada města v prosinci zasedala dne 14.12.2016. Projednala obvyklé záležitosti 
majetku města a výběrových řízení. Schválila v závěru roku nezbytné záležitosti 
finanční, týkající se příspěvkových organizací města. Bylo schváleno několik smluv 
s cílem úspěšně realizovat dlouhodobě plánovanou obnovu chodníku na ul. 
Lanškrounské. Novým vedoucím Centra volného času (dosavadní vedoucí uspěla ve 
výběrovém řízení a stala se úřednicí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského 
úřadu v Mor. Třebové) se stal Mgr. Kamil Litvik. 

  

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

  

 
 
Kultura 
 
Prosinec 2015 byl měsícem hudby – koncertů a zpívání. Moravskotřebovský swingový 
orchestr Františka Zeleného spolu s muzikanty Jevíčského Big Bandu zahráli 
v koncertním sále Základní umělecké školy 7. prosince.  Speciální škola pozvala na 
setkání velmi komorní – zpívání koled pod stromečkem 17. prosince v 10:00 hodin. O 
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den později, v pátek 18. prosince, vystoupil ve dvoraně muzea mnohým z nás již 
známý operní pěvec Martino Hammerle-Bortolotii a smíšený pěvecký sbor SYXTET ze 
Svitav.  V sobotu 19. prosince tradičně potěšil vánoční koncert Fermáty a hostů, který 
se uskutečnil od 15 hodin v kulturním domě v Boršově. V neděli 20. prosince už v 9. 
hodin vystoupil s pásmem koled pod vánočním stromem na náměstí dechový orchestr 
Malá Haná, který předvánoční koledování realizuje v okolí Jevíčka a Velkých Opatovic 
už 15 let. V roce 2015 orchestr zavítal i do našeho města a stal se otevřeným pro 
hudebníky z širšího okolí i Moravské Třebové. 

Už v prosinci se tančilo – například na Mikulášské zábavě v sobotu 5. prosince, kdy 
k tanci a poslechu hrála skupina Domino pana Miloše Beyera. A 11. prosince se  v sálu 
Hedvy uskutečnil  maturitní ples gymnázia. 

Rok 2015 jsme tradičně zakončili setkáním na náměstí T. G. Masaryka – při 
silvestrovském ohňostroji 31. prosince od 18.00 hodin. 

 
 

Sport 
 
Nové vedení fotbalu námětem pro regionální tisk 

Z Deníku Svitavska: Výsledkově neradostný podzim 2015 SKP Slovan nastolil potřebu 
hlubší diskuse mezi funkcionáři, hráči, trenéry a pořadateli, jak zdokonalit stávající 
fungování oddílu. Různost pohledů na věc musela nakonec vyřešit na polovinu 
prosince svolaná mimořádná valná hromada klubu. Hlavní zprávou bylo, že odstoupil 
celý dosavadní výbor včetně předsedy Martina Tylšara, jenž svoji funkci vykonával od 
roku 2009. Účastníkům jednání byli představeni noví kandidáti do řídícího orgánu a po 
jejich prezentaci se odehrály volby. Po nich se právoplatně chopil žezla nový výbor. 
Novými členy výboru se stali prezident SKP Slovan Jaroslav Širůček, jeho zástupce 
Jan Rázl, manažer dospělých Václav Huryta, manažer mládeže Vladimír Dokoupil, 
technický ředitel Jiří Kryštof, tajemník Petr Matoušek a ekonom Lukáš Vykydal. 
Diskuze probíhala v klidu, nové vedení objasnilo svoje nejbližší úkoly – s důrazem na 
zimní přípravu, finanční a hospodářskou stabilizaci a péči o sportoviště. Cílem je 
vytvořit z oddílu skutečné a přirozené centrum fotbalu v regionu.  

 
Prosinec letem světem 
 
Prosincové počasí bylo nejprve nepříjemné – bylo  chladno a vlhko, deštivo. Slunce 
se ukázalo  až 04.12. Mlhavo a vlhko bylo i v neděli na Mikuláše, bez sněhu a poměrně 
teplo. Pro prosinec bylo typické mrholení a teploty nad nulou, pro změnu slabý vytrvalý 
déšť 17.12.  Podle sdělovacích prostředků byl prosinec rekordně teplý, minimálně od 
roku 1951. Na sv. Štěpána tj. 26.12.2015 průměrná denní teplota v ČR dosáhla 11,5 
st. To odpovídá 29. dubnu, obvyklý průměr bývá v tento den 1,5 stupně. V Moravské 
Třebové byl velmi příjemný a hlavně slunečný den. 29.12. trochu překvapil ranní mráz, 
bylo slunečno a chladno. Při setkání na náměstí 31.12. (ohňostroj) jsme v roce 2015 
nemrzli…  
  

Byla podepsána smlouva (s Vietnamci,  firma VINA Prostějov) o prodloužení výstavby 
parkoviště u Moravy – termín realizace byl posunut do 30. června 2016. Vnímali jsme 
to jako potěšující informaci, důkaz toho, že záměr vybudovat parkoviště a dobudovat 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90451&idc=4164491&ids=13704&idp=86944&url=http%3A%2F%2Fwww.krematorium.cz%2F
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obchodní dům na místě vyhořelého hotelu  trvá.  V roce 2015 už po hotelu dávno není 
ani památky, ale místnímu názvu  u Moravy, Morava…  stále rozumíme.   
 
Dne 26.12. 2015 plulo na obnovené vodní ploše retenční nádrže v blízkosti Boršova 8 
labutí, z toho 5 odrostlých mláďat. 
 
V závěru roku 2015 se s námi rozloučil dlouholetý velitel městské policie Karel Bláha 
a to způsobem sobě vlastním – byla by škoda text, určený kolegům z městského úřadu 
nepřipojit. Svoji práci vykonával dlouho a dobře, a důvod ke smutku nebyl. Po ukončení 
vysokoškolského vzdělání se rozhodl žít a pracovat v Brně a jak se zanedlouho 
ukázalo, vychoval si i svého nástupce, kterým se stal po úspěšném absolvování 
výběrového řízení dlouholetý strážník Radovan Zobač. 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,  
jménem Městské policie Moravská Třebová si Vám všem dovoluji popřát příjemné a 
poklidné prožití vánočních svátků, zejména pevné nervy při prožívání těch 
nejnapínavějších chvil ve frontách u pokladen přeplněných prodejen plných osob 
jako jsem já, pořizujíce dárky pro celou rodinu v nejvýhodnějším čase, tedy 23.12., 
bez bouliček, důlků a podřeného kabátu Vašeho plechového miláčka neočekávaně 
se chovajícím vozidlem, které se snaží zkrotit chvátající blondýnka (tím se nechci 
samozřejmě dotknout našich půvabných kolegyň :-) ), pletouce si zpátečku s prvním 
rychlostním stupněm na přeplněném parkovišti obchodního centra, spoustu trpělivosti 
a dostatečně objemný odpadkový koš při uskladňování právě vytaženého cukroví z 
rozpálené pečící trouby, připomínajíce spíše zbylou hromádku postaršího zboží 
vyprázdněného uhelného skladu a samozřejmě střízlivého lékaře, který by se tak 
mohl mnohem lépe orientovat v naší krční dutině při pátrání po špičatém zbytku 
kapra, který se nám tímto pomstil za to, že pozvání k našemu vánočnímu stolu on 
bohužel nepřežil.  
 
 V roce nadcházejícím zejména pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v profesním, tak i 
osobním životě a v případě setkání s jedinci či organizovanými skupinami z řad 
policie vždy jen ty dobré zážitky. Karel Bláha 
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