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Pamětní kniha nám připomene život  města ve dvanácti kapitolách od ledna 
do prosince 2013.  
 
V lednu 2013 (přesněji k 31. 12. 2012) bylo v Moravské Třebové hlášeno 
k trvalému pobytu 10 640 občanů, z tohoto povolení k trvalému pobytu mělo 
116 cizinců. 
 
 

 
 
 

 

Novým objektem roku 2013 ve městě je Brána času, součást projektu Cesta 
od renesance k baroku. Za historicko naučnou stezku zvanou krátce i CRB 
získalo město Moravská Třebová v roce 2013 ocenění Stavba roku 
v kategorii Veřejná prostranství v  6. ročníku neanonymní soutěže Stavba 
roku v Pardubickém kraji. 

  

JUDr. Jana Zemánková, 
kronikářka města  

Moravské Třebové 
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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 2013 vzala na 
vědomí rada města na zasedání dne 28. dubna 2014 usnesením 
č. 4085/R/280414 a v souladu s  usnesením rady téhož dne č. 
4089/R/280414  starosta města podpisem vydává souhlas obce 
s obsahem zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. 
 JUDr. Miloš Izák  
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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, Právo, 

Hospodářské noviny aj. 
- z plakátů a oznámení. 
 

 
Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení 
zastupitelstva a autentické fotografie zůstávají samostatnou a 
plnohodnotnou přílohou pamětní knihy města (v části vázané i 
volně ložené). 
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Leden 2013 
 
Události ve městě 
 

První přímá volba prezidenta republiky 
 
V lednu 2013 jsme se historicky poprvé mohli stát účastníky významné 
dějinné události – první přímé volby prezidenta České republiky. Volby byly 
vyhlášeny na  pátek 11. a sobotu 12. ledna 2013 a druhé kolo, které bylo 
také realizováno, na dny  25. a 26. ledna 2013. Kandidáti dostali prostor 
k předvolební prezentaci i na  náměstí T. G. Masaryka na informačních 
panelech v prostoru před hotelem Slavia, ale tyto plakátovací plochy byly 
využity jen ojediněle. Důraz kladli kandidáti na možnost představit se 
v televizi, rádiu, na stránkách tisku. Neopomněli klasiku naší doby – letáky do 
domácností. Pokyny voličům o době a místě konání volby prezidenta České 
republiky a další související informace byly  k dispozici na hlavní straně webu 
města v odkazu Volby 2013 a byly také součástí tištěné podoby lednového 
Moravskotřebovského zpravodaje. 
 
První přímou volbu prezidenta provázel velký zájem. Už v pátek (v prvním 
kole) dorazily do volebních místností dvě pětiny registrovaných voličů, Český 
statistický úřad odhadl, že celková účast bude asi šedesátiprocentní. Odhad 
se splnil, volit přišlo 61,31 % voličů. Zájem o volby byl velký ve srovnání 
s jinými volbami posledních let. Volby proběhly v poklidu – nejen v Moravské 
Třebové, ale i v celé ČR. Zvolen byl Miloš Zeman. Z tisku cituji: „ Výrazného 
vítězství dosáhl Miloš Zeman v Pardubickém kraji – svého největšího rivala 
porazil o téměř pět a půl procentního bodu, v součtu hlasů byl lepší o plných 
13 049. Bronzový Jan Fischer porazil Jiřího Dienstbiera výrazněji než v 
sousedním kraji (o 2979 hlasů). „Postoupil" v okrese Svitavy, kde byl druhý 
za Zemanem, o 225 hlasů před  Schwarzenbergem.“  . 

Výsledky hlasování v prvním kole:  

Obec Moravská Třebová 

Kandidát Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 236 4,76 X X 

2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 955 19,29 X X 

3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 110 2,22 X X 

4 Fischerová Taťana Občan KH 124 2,50 X X 

5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 104 2,10 X X 

+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 348 27,23 0 0,00 

7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 391 7,89 X X 

8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 950 19,19 X X 

+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 732 14,78 0 0,00 

+) postupující kandidát  
 

Po druhém kole voleb se stal Miloš Zeman prvním přímo voleným 
prezidentem České republiky. 
 

javascript:void(0)
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Regiontour 2013 

 
Veletrhů cestovního ruchu konaných tradičně v půli ledna na výstavišti BVV 
se zúčastnili také zástupci města Moravská Třebová, a to ve společném 
stánku Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Hlavní nabídkou byly opět 
muzeum a zámek. Návštěvníkům tedy poskytovali důležité informace Hereret 
a kat.  V  Brně se také konala módní přehlídka, na které se objevily šaty 
reprezentující některá města. Nechyběla mezi nimi Moravská Třebová.             
 
Modely   byly  představeny ve čtvrtek 17. ledna na galavečeru Regiontouru, 
veřejnosti  pak v sobotu 19. ledna.  Modrá večerní róba se znakem města 
Moravské Třebové byla součástí kolekce šatů historických českých a 
moravských měst a obcí z dílny návrhářky Marie Zelené, která je ušila v 
rámci svého projektu „Návraty k hodnotám – Cestou krásných míst." 
 
Orlici   návrhářka umístila do středu sukně róby, ušité ze světle modrého 
materiálu. Město přispělo na šaty dvaceti tisíci korunami, užití znaku města 
tímto neobvyklým způsobem chválila rada města. 
 

                 .                

Z regionálního tisku: „Moravská Třebová – Šaty, po kterých budou 
Třebovačky vzdychat, mají v klíně orlici“. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Šaty byly představeny také na městském bále a je pravda, že působily velmi 
zdobně, byla to skutečně krásná róba, doplněná ozdobou ve vlasech 
(korunkou?), která  prý měla připomínat hradby města. 
 
 
Na regiontouru byla také pokřtěna nová kniha, ve které renomovaní autoři s 
použitím mnoha kvalitních fotografií, představují projekt Cesta od renesance 
k baroku. 
 
 

  

                

Foto: regionální tisk, zprava senátor Mgr. Martínek a Hereret (M. Řezníčková) 

 „Knihu město vydalo u příležitosti dokončení stavebního projektu, který jsme 
realizovali pro zvýšení turistické atraktivity Moravské Třebové. Obsahuje 
ucelený přehled architektonických a dalších kulturně historických památek ve 
městě. K dispozici bude kniha v turistickém informačním centru," sdělila 
mluvčí města Dagmar Zouharová. Dodávám, že se také lidem kniha prostě 
líbí, nejde jen o chválu v rámci propagace nebo mezi odborníky. 

 

Amnestie v roce 2013 
 
Amnestie končícího prezidenta Václava Klause  vyhlášená k výročí 20 let 
samostatného státu se prý nepodařila – rozhodně i po uplynutí několika 
měsíců tento čin prezidenta byl hodnocen negativně, za vinu mu opakovaně 
bylo dáváno, že zvolil amnestii co do rozsahu nebývalou a to je chyba.   
Cituji z tisku: „ Počet vězňů, kterých by se měla týkat amnestie vyhlášená 
prezidentem Václavem Klausem, odhaduje ministerstvo spravedlnosti na 
7416. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek ale již dříve na tiskové konferenci 
upozornil, že tento odhad se může v následujících dnech ještě změnit. Podle 
ministra zahraničí Karla Schwarzenberga se prezidentská amnestie měla 

javascript:void(0)
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týkat lehkých činů, a ne „největších skandálů republiky““. Schwarzenberg to 
včera řekl novinářům s tím, že po bližším prostudování ho amnestie udělená 
prezidentem Václavem Klausem zklamala.  Brzo byl odhad počtu lidí, kterých 
se týkala amnestie, navýšen. Václav Klaus totiž prominul i všechny tresty 
obecně prospěšných prací. Těch bylo  uloženo asi 12 tisíc. Amnestie se 
vztahovala i na přibližně 340 případů domácího vězení.  Skupina senátorů 
dokonce navrhla Ústavnímu soudu, aby se zabýval zrušením části amnestie. 
Jako důvod uvedli, že  umožňuje zastavení velkých hospodářských kauz a 
tím i poškození lidí, kteří v nich přišli o peníze.  – Začátkem roku také lidé 
očekávali incidenty propuštěných vězňů, dočkali se, oslavy s alkoholem 
návrat některým z vězňů zkomplikovaly, ale nevím o tom, že by došlo 
k zásadním problémům.   
  

 

 

Městský úřad v lednu 
 
Poděkování úředníkům  
 
Dovoluji si citovat v plném rozsahu poděkování, které adresoval tajemník 
městského úřadu některým z nás, neboť poděkování či  pochvala je i v roce 
2013 vzácná: „Tímto děkuji jménem vedení města všem kolegyním a 
kolegům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu obou kol voleb prezidenta 
ČR. Díky kvalitní přípravě a zabezpečení proběhly volby bez problémů, 
výsledky I. kola byly předány za celý správní obvod 1 hod. 20 min. po 
uzavření volebních místností, v II. kole za 1 hod. 10 min. V I. kole byly v 
rámci Pardubického kraje rychlejší pouze Nasavrky, ve II. kole Nasavrky a 
Jevíčko.“ 
 
 
Byla pokácena vrba u autobusového nádraží 
 
Vrba bílá, urostlý strom v těsné blízkosti autobusového nádraží, byla 
pokácena. Strom byl ve velmi špatném stavu, jádro bylo kompletně vyhnilé a 
strom hrozil pádem.   

Vyjádření odboru životního prostředí městského úřadu: 

„Skupina 2 ks vrby bílé rostoucí na hranici areálu autobusového nádraží a 
areálu obchodního domu „Kubík“ byla dlouhodobě vystavena stresové zátěži 
spočívající zejména ve vláhovém deficitu a zvýšenému zasolování 
bezprostředního okolí v zimním období. Důsledkem bylo postupné 
prosýchání korun stromů. Na dřevinách byl v minulosti několikráte prováděn 
bezpečnostní, zdravotní i redukční řez tak, aby zůstala zachována provozní 
bezpečnost obou dřevin. V současné době byl zdravotní stav jednoho stromu 
nevyhovující do té míry, že byla oprávněná obava jeho vyvrácení do prostoru 
silně frekventovaného autobusového nádraží. Prakticky po celé délce 
hlavního kmenu byla otevřená dutina, do které zatékala voda, a úměrně tomu 
postupovala hniloba.  Strom byl výrazně nakloněn ve směru nad příjezdovou 
komunikaci.  

http://tema.novinky.cz/vaclav-klaus
http://tema.novinky.cz/vezeni
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S postupující změnou těžiště stromu hrozilo při větrných poryvech jeho 
vyvrácení a škoda většího rozsahu, případně ohrožení zdraví a života.“ 

 
Ze zasedání rady města 

Rada města se v prvním měsíci roku sešla dvakrát, 14. a 28. ledna. 
Projednala obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení. Ředitelce 
kulturních služeb, chystající se na mateřskou a rodičovskou dovolenou, 
uložila rozdělit kompetence mezi pracovníky Kulturních služeb města tak, 
aby bylo zřejmé, že tíha vedení neleží jen na p. Dvořákové, pracovnici 
ekonomického úseku, která byla po dobu nepřítomnosti ředitelky pověřena 
řízením organizace.  

Zajímavé je, že již v lednu rada města schválila konání trhů farmářských 
výrobků, bleších trhů a také trhů vánočních. 

   

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem práce v měsíci lednu 
2013 nejednalo. 

 
 

Kultura 
 

Příznivce vážné hudby jistě potěšil Benefiční tříkrálový koncert, který jsme 
mohli vyslechnout 6. ledna 2013 v kostele sv. Josefa na Svitavské ulici. 
Návštěvníci divadla se zasmáli i zamysleli  28. 1. 2013, pokud se jim podařilo 
koupit lístky na opět brzo vyprodané představení Básník a kočka (Lukáš 
Vaculík a Kateřina Hrachovcová).  

Leden je tradičně obdobím plesů a tak to bylo i letos. Zmínit chci hlavně 8. 
ročník Městského bálu, který se konal tradičně v muzeu, kde k tanci a 
mnohým jen k poslechu hrála osvědčená skupina KREYN. Bál nabídl 
podívanou na břišní tanečnici, mažoretky a tombolu, která byla bohatá a 
pokud jde o čas – zdála se být nekonečná.  Akce města, která před několika 
lety byla na zvážení (malá účast) se vydařila, víc by se nás do muzea ani 
nevešlo. 
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Sport 

Sportovní dění pokračovalo i na počátku roku, symbolicky zmíním jen tradiční 
aktivity prvního dne roku – turisté pořádali novoroční vycházku okolo 
Hradiska (cca 10 km) a cyklisté novoroční cyklistickou vyjížďku (cca 20 km), 
na obě akce byli přizvání všichni zájemci, nejedná se o akce klubové. 

Významný garant sportu nese nově oficiální název TJ Slovan Moravská 
Třebová a jeho čelným představitelem zůstává po potvrzení závěrem 
minulého roku staronový předseda (od roku 2005) Ing. Pavel Charvát. 

  

Leden letem světem 
 
Počasí roku 2013 začínalo jen chladnou zimou, s několika stupni nad nulou 
a občasným deštěm. Ochladilo se v polovině měsíce. 14. ledna padal sníh, 
poté město pokryla ledovka, chůze znamenala ohrožení. Technické služby  
zabezpečily posyp chodníků i v okrajových částech města.  Poslední dny 
měsíce ledna nastalo oteplení – teploty kolem nuly. 
  
Vánoční strom byl odvezen  z náměstí Technickými službami v roce 2013 již  
v úterý 29. ledna. 
 
Tříkrálové foukání na píšťalky žáků pana učitele Jarůška jsme mohli v roce 
2013 slyšet na radnici i v budově na Olomoucké ulici („na magistrátu“) 
v pátek 4. ledna.  
 
Informace o sloučení úřadů: Od 1. 1. 2013 došlo k vytvoření nového úřadu s 
názvem Státní pozemkový úřad (jde o sloučení Pozemkového fondu a 
Pozemkového úřadu); Státní pozemkový úřad bude rozdělen nově na krajské 
státní pozemkové úřady (pro Moravskou Třebovou  Pardubice), které si  
mohou v okresech zřídit pracoviště. 
  
I v letošním roce je na pořadu jednání o změnách jízdních řádů. Pokusy o 
změny a nápravy na přelomu roku se úplně nezdařily. Mnoho  obcí se 
domáhalo podle zjištění ČTK zachování jízdních řádů. Některé musely podle 
příjezdů autobusů upravit začátek vyučování v místních základních školách, 
část zaměstnavatelů také kvůli jízdním řádům změnila pracovní dobu. 
Avizovány jsou přitom další změny s příchodem jarního období. 
 

Za vodné a stočné letos domácnosti v Moravské Třebové platí 84,20 koruny 
za metr krychlový. Cena je vyšší než Pardubicích, kde lidé od nového roku 
platí 80 korun za metr krychlový.  
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Únor  2013 
 
Události ve městě 
 

Plánujeme dokončení kanalizace v letošním roce 

 

Jedním ze základních úkolů rozvoje města je v letošním roce dokončení 
kanalizace, tedy již v předchozích letech zmiňovaný projekt OUSB, 
odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova.  Podle původního harmonogramu 
má stavba, která vyjde až na 250 milionů korun, výrazné zpoždění.  
Z objektivních důvodů nemohl být dodržen ze strany investora závazek, že 
stavba bude dokončena do 31. 12. 2012, což zásadním způsobem ovlivnilo 
termín  připojení jednotlivých  nemovitostí. V průběhu stavby bylo zjištěno, že 
proti původnímu projektu budou nutné dvě velké změny, které vyvolaly 
nutnost vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele stavby.  V Udánkách byla 
změna vyvolána zhoršenými geologickými podmínkami, v  Boršově se jedná 
o nezbytnou úpravu technického řešení části gravitační kanalizace.   

Město plánuje od dubna začít propojovat části, které jsou hotové, Sušice, 
Nádražní ulice a ulice Anenské údolí, zbytek se napojí v příštím roce.  Zbývá 
dokončit stavební práce v Udánkách a Boršově. Na novou kanalizaci se má 
napojit asi 500 domácností. Čas ukázal, že ani rok 2013 nebyl pro budování 
kanalizace rokem závěrečným. 

 

Problematické budovy ve městě 
 

Město připravuje jednání o rozpočtu. Těžko se shání peníze na údržbu 
nemovitostí. Navržený rozpočet  počítá s opravami za 28 milionů korun, 
město by však potřebovalo odhadem 63 milionů korun.  Letitým problémem 
je v Moravské Třebové bývalé dětské oddělení nemocnice, budova, kterou 
město koupilo od kraje. Původně se zvažovalo, že tam město zřídí 
kongresové centrum, ale evropská dotace by nestačila a  vyčerpávající by byl 
také provoz zařízení. Několik nabídek soukromníků z opatrnosti město 
odmítlo.  Budova je zakonzervovaná a majitele stojí minimální údržba desítky 
tisíc korun ročně.   

V neutěšeném stavu je také bývalý internát střední zemědělské školy na ul. 
Josefské. V horním patře bývala ubytovna, ale hrozilo, že se propadnou 
stropy, objekt byl proto částečně vystěhován. V přízemí zatím funguje 
tiskárna a výdejna obědů pro děti ze základní školy. Město zvažuje prodej, 
zatím jako jedno z možných řešení. Nároky na údržbu má i bývalá tržnice. 
Tuto budovu a možná i bytový dům vedle něj město v budoucnu plánuje 
zdemolovat, otázka je, co na volné ploše bude. Zadání prozatím zní volná 
plocha, park, parkoviště.  

Také Komise památkové péče rady města a velitel městské policie se 
vzájemně informovali o svých aktivitách na ochranu moravskotřebovských 
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památek. Zásadním tématem jednání byla problematika krádeží a 
poškozování památek vandaly. Nevratně už poškodili desítku 
nenahraditelných artefaktů. V současné době je jednou z opakovaně – byť 
postupně, „po troškách“ – poškozovanou budovou i muzeum, na snímku sokl 
budovy. 

  

            

 FOTO:  archiv MěÚ 

  

Veřejné fórum, 

setkání občanů a vedení města, se konalo tradičně v gesci Zdravého města 
Moravská Třebová, letos 25. února. Z tiskové zprávy cituji: 

„Veřejné fórum akcentovalo největší spektrum problémů v historii. Zatím 
největší roztříštěnost oblastí, z nichž na veřejném fóru definovali zúčastnění 
občané problémy města, se projevila na setkání veřejnosti a vedení 
Moravské Třebové konaném v pondělí 25. února. Zatímco v minulých letech 
se mezi deseti nejpalčivějšími pojmenovanými problémy objevovaly 
evergreeny jako chybějící sál pro tanec, nutnost opravy bývalého dětského 
oddělení nemocnice a krytý bazén, letos bylo vše jinak. Oblasti, ve kterých by 
se dle necelé stovky zúčastněných v Moravské Třebové mělo zlepšovat, byly 
nejrůznější. Objevily se novinky jako potřeba fyzioterapeuta pro zlepšení 
kondice obyvatel, návrh zřízení hřiště pro seniory či vzdělávací cykly pro 
rodiče školních dětí. 10 problémů města vzešlých z VF 2013: 

1. Vysoká cena za vodné stočné 
2. Nezaměstnanost 
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3. Stav chodníků a komunikací 
4. Rekonstrukce bazénu v ZŠ Palackého 
5. Brigády pro mladé 

      6.-7. Komplexní pozemkové úpravy, bydlení pro ZTP 

      8.-9. Koordinátor prevence kriminality a volnočasový areál Knížecí louka 

      10. Posílení policejních hlídek v ulicích.“ 

Pro úplnost je třeba dodat, že s výše uvedeným seznamem se dále 
pracovalo – byl ověřen anketou v Moravskotřebovském zpravodaji, vybrané 
problémy se staly tématem pro jednání  a  o způsob řešení  se zajímalo také 
zastupitelstvo města, např. podle programu z měsíce září t.r. 

 
 

Městský úřad v únoru 

Odbor výstavby a územního plánování obdržel aktuální informace o stavbě, 
která obyvatele města zajímá. Stavební záměr na ul. Svitavské 2 je nazván 
„Stavba nového objektu Morava“. Zhotovitelem je spol. VN stav s.r.o., z 
Ostrovačic a majitelkou paní Thi Nhunng Nguyen z Brna.  – Jak se později 
ukázalo, limitujícím faktorem pro výstavbu obchodního domu je parkoviště. 
Jak se stavebník i město vypořádá s tím, že možností získat parkoviště je 
zbourat sousední budovu města (kde sídlí Centrum volného času, najdeme 
tam kadeřnici a služby stavebních inženýrů…), to se ukáže později, závěr 
roku 2013 řešení nepřinesl. 

 

Ze zasedání rady města 

Rada města zasedala v měsíci únoru dvakrát,  18. a 22. února. Jako obvykle 
projednala záležitosti majetku města, zaujalo mne rozsáhlé a opakované 
jednání o výběrovém řízení v rámci projektu Cesta od renesance k baroku, 
část propagace.  

Za důležitý bod jednání rady města dne 18. února však považuji zejména 
schválení fakultativního symbolu města, znělky „Moravská Třebová – 
renesanční perla“, hudebního díla autora Josefa Klíče, rodáka z Moravské 
Třebové, v provedení žesťového kvarteta, zpracované ve dvou variantách. 
Kratší varianta je určena prioritně pro městský rozhlas, delší zazní při 
slavnostních akcích města. S autorem byla sepsána smlouva, stojí za 
zmínku, že autorské dílo svému rodnému městu daroval, uhrazeny městem 
byly jen nezbytné náklady na realizaci nahrávky. 
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Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo jednalo 11. února 2013. Zaujalo mne schválení 11 dražebních 
vyhlášek. Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, že dražba, která se 
začátkem roku konala, byla celkem úspěšná a podařilo se vydražit 11 
nemovitostí. Mezi nimi byly bytové jednotky na ulicích Zámecká, Olomoucká, 
tedy byty nižší kvality, což lze označit za úspěšný prodej. A skutečnost, že 
byl vydražen po opakovaných pokusech dům na ulici Brněnské 34 – to byl 
velký úspěch. Jedná se o budovu, ve které jsou dva v podstatě vybydlené 
byty, jeden byl dlouhodobě prázdný a jeden dlouhodobě s nedbalými 
nájemníky, statika domu městu jako majiteli také dělala starosti. Dům stojí a 
z pohledu z venku vypadá dobře, ale je nezbytné zahájit jeho údržbu  co 
nejdříve.  

  

Kultura 

Nabídka výtvarníkům 

zazněla z Moravskotřebovského  Senior klubu. Ten plánuje hodně dopředu. 
Na sklonku léta by chtěl uspořádat výstavu prací místních umělců – 
výtvarníků, malířů, keramiků, fotografů, sběratelů kuriozit a tak podobně. 
Proto na stránkách zpravodaje zástupci klubu už v únoru vyzvali 
spoluobčany, kteří mají chuť představit svá díla, aby se přihlásili. Čas k tomu 
mají do června a dočetli se, že bližší informace mají možnost získat v 
Turistickém informačním centru na náměstí. 

Pozoruhodné setkání 

byl název zábavného pořadu, který nahradil obvyklá divadelní přestavení. 
V únoru zavítali do Moravské Třebové PhDr. Ivo Šmoldas a MUDr. Radim 
Uzel a povídáním ze života pobavili a možná i v něčem poučili zaplněný 
vstupní  sál budovy muzea.  

V únoru pokračoval čas plesů, z těch nejviditelnějších akcí připomínám XXII. 
Ples ČSSD Na Písku a Trubičkový bál v Boršově. Zaujalo mne, že vstupenky 
na Trubičkový bál byly téměř vyprodané za pár dní, naopak místa na plese 
ČSSD bylo dost i v den konání, sál byl poloprázdný a podivný pocit byl 
možná vyvolán tím, že jen málo přítomných párů skutečně tančilo. Zbývá 
upřesnit, že obě akce se konaly v jeden den. 

 

Únor letem světem 

Počasí v únoru znamenalo  oteplení, to ale netrvalo dlouho, v týdnu od 18. 2. 
potěšilo hlavně děti vydatné sněžení, které vyvrcholilo v sobotu 23. února. 
Mírného oteplení jsme se dočkali v závěru měsíce. 
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Senátorský den, v němž bude přijímat občany s jejich připomínkami, náměty 
a tématy k diskusi, začal pravidelně organizovat senátor Radko Martínek, 
dostupný veřejnosti tedy bude  vždy v prvním pondělí v měsíci od 15:30 do 
17 hodin v kanceláři místostarosty Václava Mačáta v prvním poschodí 
radnice na náměstí TGM. První senátorský den se uskutečnil v pondělí 4. 
února 2013. 

V pondělí 11. února od 17 hodin v klubovně muzea vyprávěla Dana 
Mikulková   o svých zážitcích z Jižní Ameriky, jednalo se o akci v rámci 
činnosti Seniorklubu. 
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Březen 2013 
 
Události ve městě 
 
 
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. 

 

 

 
 
Foto: J. Blahová 
 
 
Nová znělka pro město 
 
 
Počínaje březnem se změnila  úvodní znělka hlášení městského rozhlasu a 
v březnu také poprvé zazněla slavnostní fanfára při vyhlášení Sportovce roku 
2012. Autor, hudební virtuos violoncellista Josef Klíč, složil pro své rodné 
město  dvě varianty znělky, které nás budou provázet všedními dny i 
svátečními chvílemi. Hlavní motiv znělky je podle slov autora  renesanční, 
akcentující genia loci našeho města.  Při  hlášení městského rozhlasu nově 
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zazní dvakrát se opakující motiv, který vytvoří rámec hlášení v trvání 
dvanácti sekund v jeho úvodu i  v závěru. Druhým typem malé hudební formy 
je   fanfára, slavnostní znělka, kterou město využije při zahájení významných 
akcí či událostí a která doposud při těchto příležitostech nebyla zavedená 
v jednotné podobě.  
Patří se poznamenat, že znělka (občané se seznámili hlavně s kratší verzí)  
měla kladnou odezvu, líbí se. Vedení města vybíralo dlouho (v uplynulých 
letech bylo několik nabídek) a stálo to za to. 
  
 
 
Senior v tísni 
 

Novou službu začali poskytovat v březnu 2013 strážníci městské policie a to  
v rámci projektu Senior v tísni. Služba je určená starším nebo zdravotně 
postiženým lidem, kteří si pomocí tlačítka, umístěného na mobilu pro seniory, 
mohou přivolat v případě potřeby pomoc.  Na pult centrální ochrany bylo do 
března, kdy byl zahájen zkušební provoz, napojeno  devět seniorů. Klienti 
byli vybírání ve spolupráci s pečovatelskou službou. Jedinou investicí, kterou 
by měl  zájemce vynaložit, je pořízení mobilního telefonu v částce zhruba 
tisíc korun. Je výhodnější, než běžný mobilní telefon,  protože pro člověka 
v krizové situaci nemusí být snadné vyhledat číslo pro tísňové volání 
v seznamu telefonních čísel a aktivovat hovor. 

  

Městský úřad v březnu 
 

Informace o činnosti městského úřadu na webu města 

Už osmým rokem je občanům předkládána v měsíci březnu komplexní 
informace o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za uplynulý rok. 
Zpráva informuje o činnosti jednotlivých odborů městského úřadu především 
prostřednictvím čísel v časové řadě a je k dispozici na webu města. Lidé se 
z ní mohou dozvědět spoustu zajímavých věcí. Tabulky srovnávající roky 
2008 – 2012 například uvádějí počty a druh stížností řešených jednotlivými 
odbory, počty případů řešení přestupků a udělení pokut, nebo dokonce počet 
zaměstnanců úřadu v určitých věkových kategoriích. Samozřejmostí je 
organizační struktura městského úřadu a výčet úředníků na jednotlivých 
odborech. Z úseků registrací jednotlivých případů řešených odbory 
městského úřadu jsou zajímavá například zjištění o počtech narození či úmrtí 
zapsaných v uvedených letech v moravskotřebovské matrice, ve výroční 
zprávě lze zjistit třeba i počet provedených zkoušek žadatelů o řidičské 
oprávnění evidovaný odborem dopravy, počet nahlášených, řešených a 
pokutovaných případů týrání zvířat a nejrůznější jiné statistické zajímavosti.   

 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Úřad umožnil bezhotovostní platby 

 
Od 21. března 2013 došlo ke změně, vstřícnému kroku vůči občanům, kteří 
svoje záležitosti vyřizují v budově městského úřadu na Olomoucké ulici. 
Nově bylo umožněno  provádět úhradu všech poplatků bezhotovostním 
způsobem. V Občanském informačním centru byly instalovány platební 
terminály Komerční banky.  Nastala tedy možnost využít platbu kartou  v 
současné době pro úhradu komunálního odpadu, poplatku za psa, pronájem 
pozemku a jiné platby. Tato možnost by se měla rozšířit i na radnici a podle 
potřeby i jiná pracoviště na ul. Olomoucké,  zájem projevili například 
pracovníci odboru dopravy. 
 

 

Kácení stromů předchází revitalizaci toku 

V březnu zahájil  Státní podnik Lesy České republiky jako správce Stříbrného 
potoka v  Boršově přípravné práce pro rozsáhlé protipovodňové a 
revitalizační úpravy. Těmto plánovaným pracím musela  předcházet příprava 
okolí stavby. Proto Lesy  začaly v  podél toku a v jeho ochranném pásmu 
kácet stromy. Kácení několika desítek stromů povolil odbor životního 
prostředí Moravskotřebovského městského úřadu jako  první krok v rámci 
protipovodňových opatření, která budou pokračovat prohlubováním koryta a 
dalšími úpravami.  Součástí nákladné akce Lesů  by měla být  i  stavební 
akce města  –  oprava mostů a lávek přes Boršovský potok.  

 
Ze zasedání rady města 

Rada města jednala ve dnech 4., 25. a 29.  března, první dvě setkání byla 
plánovaná a předmětem jednání byly mimo jiné obvyklé záležitosti majetku 
města a výběrových řízení. 

4. března rada mimo jiné schválila i pro sezónu 2013 pronájem bývalé 
konírny na zámku k prodeji suvenýrů za symbolické nájemné. 

25. března  se rada města zabývala zápisem do kroniky za rok 2012. 
Zmocnila starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské 
Třebové za rok 2012 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. Dále rada 
schválila poskytnutí finančních prostředků níže uvedeným subjektům (celkem 
227 000 Kč):  
  
1. AVZO Technické sporty, 6.000 Kč, 38. ročník Dětřichovského memoriálu 
2. Martin Komoň, Západní 18, Mor. Třebová, 12.000 Kč, fotbalové prázdniny 

- týdenní sportovní akce (13. ročník) 
3. Divadelní kroužek J. K. Tyla Moravská Třebová, 8.000 Kč, vzdělávání 

členů kroužku, účast na divadelních kurzech, seminářích a přehlídkách, 
výroba rekvizit, kostýmů… 

4. Komise památkové péče, 3.000 Kč, organizace fotografické soutěže Mor. 
Třebová - jak ji neznáte 
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5. TJ Cykloklub Jevíčko, 10.000 Kč, zahájení a start 1. etapy 37. ročníku 
cyklistického závodu mládeže v Mor. Třebové 

6. Dogdancing klub Moravská Třebová, 0 Kč, pořízení hudební techniky 
doprovázející vystoupení 

7. Český svaz bojovníků za svobodu, o. s., 2.000 Kč, účast na 
vzpomínkových akcích, spolupráce se školami 

8. Sdružení FERMÁTA, 15.000 Kč, účast a doprava na vystoupeních, 
reprezentace města 

9. Bonus Gym Jevíčko, 5.000 Kč, účast na národních a mezinárodních 
sportovních soutěžích 

10. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v  Moravské Třebové, 
12.000 Kč, oprava a údržba bytu na faře 

11. Náboženská obec Církve československé husitské v Moravské Třebové, 
5.000 Kč, repasování a nátěr dveří, repasování podlahy a dokončení 
nátěru 

12. Svaz tělesné postižených v ČR, o. s., místní organizace Mor. Třebová, 
4.000 Kč, činnost svazu - poznávací zájezd, kulturní vystoupení,… 

13. David Boleslav, Západní 10, Moravská Třebová, 1.000 Kč, natáčení 
hudebního videoklipu v Moravské Třebové 

14. Občanské sdružení KONTAKT Ústí nad Orlicí, 0 Kč, provoz krajské Linky 
důvěry Ústí nad Orlicí 

15. Konfederace politických vězňů ČR, 2.000 Kč, činnost pobočky 
16. Československá obec legionářská, 10.000 Kč, pokračování rekonstrukce 

síně tradic VSŠ MO 
17. ZO Českého zahrádkářského svazu Moravská Třebová, 5.000 Kč, 

organizace zahrádkářské výstavy a akce Rozkvetlé město 
18. Hig Bic s.r.o., 5.000 Kč, organizace projektu Na kolech dětem 2013 
19. CANTES o. s. skupina Polička, 2.000 Kč, návštěva canisterapeutického 

týmu ve spec. škole a Domečku 
20. Základní kynologická organizace č. 308, 5.000 Kč, nákup překážek pro 

výcvik psů 
21. Pavel Legát, Staré Město 234, 5.000 Kč, organizace koloběžkových 

závodů pro děti  
22. Průmyslové muzeum Mladějov, 5.000 Kč, tisk a distribuce propagačních 

materiálů 
23. JK Útěchov, 2.000 Kč, "Den s koňmi" akce pro širokou veřejnost ve 

spolupráci s DDM 
24. Adykt, 0 Kč, Občanské sdružení - projekt "Prevko" - prevence rizikového 

chování 
25. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - okres Svitavy, 0 Kč, pořádání 

soutěží, činnost v oblasti požární prevence a ochrany obyvatel 
26. Sdružení Němců - Regionální skupina „Hřebečsko“ o.s., 15.000 Kč, Dny 

česko-německé kultury "10 let partnerství se Staufenberkem" 
27. Integrovaná střední škola Moravská Třebová, 20.000 Kč, výměnná 

odborná praxe žáků se školou ze Žiaru nad Hronom 
28. Římskokatolická farnost Moravská Třebová, 10.000 Kč, úhrada nákladů 

spojených s plynovým vytápěním rodinného a mateřského centra 
Sluníčko 

29. Naproti, o. p. s., 5.000 Kč, vybavení venkovního posezení v areálu 
klášterní zahrady 



Kronika města Moravské Třebové 2013 

20 

30. Jiří Wolf, Jiráskova 102, Moravská Třebová, 0 Kč, účast na cyklistických 
závodech (Mistrovství ČR, Moravský pohár,...) 

31. Tělocvičná jednota Sokol Městečko Trnávka, 5.000 Kč, organizace 6. 
ročníku mezinárodního turnaje fotbalových přípravek 

32. Roman Langr, 5.000 Kč, účast na MS vysokohorských nosičů 
33. „Twirlgirls Moravská Třebová“, 10.000 Kč, účast na ME v twirlingu 

v Amsterodamu 
34. Příspěvky do sdružení 

a) Sdružení historických sídel 11.000 Kč 

b) Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 11.000 Kč 

c) Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 11.000 Kč 

Neplánovaně se rada sešla také 29. 3. – na programu jednání bylo 
opakované posouzení ve věci výběrového řízení na 3D digitální model pro 
projekt Cesta od renesance k baroku. 

 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města na zasedání 11. března jako hlavní bod programu 
schválilo rozpočet města takto:  

 
 
 
Ve snaze doplnit suchou řeč čísel cituji z tiskové zprávy k rozpočtu města 
pro rok 2013: 
 
 

daňové příjmy 109 390,00 tis. Kč

přijaté dotace (investiční i neinvestiční) 117 811,20 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 22 878,80 tis. Kč

kapitálové příjmy 6 350,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 256 430,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 5 000,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 230,00 tis. Kč

financování - investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 3 115,00 tis. Kč

půjčka ze SFŽP na realizaci projetku OUSB 4 950,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 269 725,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 148 365,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace,...) 1 430,00 tis. Kč

investiční výdaje 114 570,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 264 365,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 5 360,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 269 725,00 tis. Kč
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„Peníze dostala služba, která drží na uzdě mladé 
 
Podpora dvou zásadních projektů prevence kriminality mládeže je součástí 
schváleného rozpočtu města Moravská Třebová. Zastupitelé přiznali celkem 
150 tisíc korun na dvě aktivity. První z nich je provoz klubu Díra, 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež provozovaného od roku 2011 
občanským sdružením Bonanza Vendolí ve spolupráci s městem. Do srpna 
2012 probíhal v prostorách Centra volného času každý pátek, díky velkému 
zájmu klientů a za podpory města funguje klub od 3. 9. 2012 v nových 
prostorách, v objektu na ulici Komenského 46, každý den od 13:00 do 18:00 
hodin a je přístupný všem dětem, které mají zájem o využití této sociální 
služby. V roce 2012 do klubu pravidelně docházelo 30 dětí. V roce 2012 byla 
tato služba financována z prostředků Pardubického kraje, města Moravská 
Třebová a občanského sdružení.  
Druhým z městem dotovaných projektů je projekt sociálně aktivizační služby 
Drž se na uzdě! Je realizován od roku 2010, kdy byl financován z prostředků 
grantu Ministerstva vnitra ČR, v letech 2011 a 2012 hradil náklady na 
realizaci služby Pardubický a kraj a občanské sdružení Bonanza. Město 
Moravská Třebová se na něm podílelo úhradou dopravy dětí do Vendolí, kde 
probíhal program výcvik sociálních dovedností a terapeutické pedagogicko-
psychologické jízdy na koních. S ohledem na problémy s financováním 
projektu v roce 2013 se občanské sdružení obrátilo na město se žádostí o 
podporu ve výši 50 tis. Kč.  
Součástí rozpočtu města na rok 2013 se nakonec stala podpora obou výše 
uvedených aktivit v celkovém rozsahu 150 tisíc. Město i nadále bude navíc 
hradit provozní náklady objektu klubu Díra. Jejich předpokládaná výše a 
suma v rozpočtu města pro rok 2013 činí 50 tis. Kč. 
 

Činnost k ochraně přírody a krajiny má ve Třebové zelenou  

 

Částka 150 tisíc na odborné ošetření starých stromů v katastru města je 
zahrnuta ve schváleném rozpočtu města Moravská Třebová. Vyčleněno je 
také 15 tisíc na realizaci opatření k utlumení populace holubů a odchyt 
toulavých a opuštěných koček, 7 tisíc určených na péči o významné 
registrované krajinné prvky a územní systém ekologické stability – kosení, 
údržba hlav vrb a výsadba dřevin v biocentru, 8 tisíc na péči o zvláště 
chráněné druhy rostlin a živočichů, 5 tisíc na výkon státní správy na úseku 
vodního hospodářství a rybářství (vodohospodářské normy a mapy), 25 tisíc 
na monitoring podzemní vody v lokalitě na Hamperku (bývalá skládka 
odpadů), 25 tisíc na odborné posudky a studie vztahující se k činnosti odboru 
životního a 70 tisíc na spoluúčast při zpracování digitálních povodňových 
plánů, na které je zároveň podána žádost o dotaci z EU. 
Novou položkou této rozpočtové kapitoly jsou náklady na zahájení 1. etapy 
pasportizace zeleně na území města. Pasport přispívá zejména k vytvoření 
jednotného systému technicko-provozních podkladů pro správu ve vazbě na 
generel zeleně a územní plán města, vytvoření základní informační vrstvy 
pro grafiku GISu (Geografický informačmí systém nejen pro účely veřejné 
správy), rozčlenění ploch zeleně ve městě dle jejich významu, stanovení 
nákladů na udržovací péči o zeleň a vytvoření podkladů pro plánování 



Kronika města Moravské Třebové 2013 

22 

rekonstrukcí jednotlivých ploch zeleně ve městě, vytvoření podkladů pro 
stanovení časové náročnosti udržovací péče o zeleň a vytvoření podkladů 
pro výběrová řízení. 
 
Město musí opravit nenutnější havárie ve školách a mateřinkách 
 
Mateřské školy i základní školy v Moravské Třebové potřebují i letos peníze 
na provoz a nezbytnou údržbu. Provozní náklady mateřských škol, stejně 
jako ostatních školských zařízení, zahrnuté do rozpočtu roku 2013 vycházejí 
ze skutečných nákladů roku 2012.  
Do provozní části rozpočtu města jsou u mateřských škol v letošním roce 
zahrnuty následující akce: 
MŠ Piaristická – oprava vnitřní kanalizace (napojení do kuchyňky) – 60 tis. 
Kč 
MŠ Piaristická – oprava napojení dešťové kanalizace – 30 tis. Kč 
MŠ Piaristická – oprava střechy – 700 tis. Kč 
Do investiční části rozpočtu města jsou u mateřských škol zahrnuty 
následující akce: 
MŠ Tyršova – rekonstrukce elektroinstalace – 500 tis. Kč 
U základních škol jsou v provozní části rozpočtu města zahrnuty následující 
akce: 
ZŠ Čs. armády – mim. dotace na dovybavení (PC, výpočetní technika), 
ZŠ Čs. armády – opravy budov nad rámec běžných oprav (výměna svítidel, 
radiátorů, malování prostor, obložení koše v tělocvičně,…), 
ZŠ Čs. armády – oprava a nátěr střechy nad umývárnou, 
ZŠ Čs. armády – tělocvična Olomoucká oprava a výměna světel, 
ZŠ Palackého – mim. dotace na dovybavení (PC, nábytek, šat. skříňky), 
ZŠ Palackého – opravy budov nad rámec běž. oprav (malování, oprava 
čerpadla, oprava potrubí kolem bazénu,…), 
ZŠ Palackého – ochrana objektu proti holubům, 
ZŠ Palackého – opravy uzemnění hromosvodů, 
ZŠ Kostelní nám. – oprava prostor družiny. 
 
Rozpočet města doplňují peníze zvenčí. Posílá stát i obce 
 
V návrhu  nyní již schváleného rozpočtu města Moravská Třebová je 
počítáno jak s  běžnými, tak i s investičními (resp. dalšími účelovými) 
dotacemi. Součástí souhrnné dotace ze státního rozpočtu ve výši 18.071,60 
tis. Kč je v roce 2013 jen dotace na výkon státní správy určená na částečnou 
úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2013 byla při 
výpočtu výše dotace zohledněna změna počtu obyvatel u jednotlivých 
správních obvodů. V konstrukci příspěvku pro rok 2013 došlo k návratu ke 
kumulovanému způsobu výpočtu příspěvku, tak jak tomu bylo v roce 2009. 
Meziročně dochází k poklesu tohoto příspěvku u města Moravská Třebová o 
151.800 Kč (meziroční pokles o cca 1 %).  
V porovnání s rokem 2012 došlo k celé řadě významných změn ve struktuře 
této dotace. Počínaje rokem 2013 je obsahem finančního vztahu státního 
rozpočtu ČR k rozpočtu města už jen příspěvek na výkon státní správy, jehož 
výše nebyla pro rok 2013 valorizována. 
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V souvislosti s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, 
která nabyla účinnosti 1. 1. 2013, již součástí finančního vztahu státního 
rozpočtu k rozpočtům obcí není příspěvek na školství, jehož výše činila 
v roce 2012 1.833,40 tis. Kč. Tento příspěvek se stal součástí sdílených 
daňových příjmů obce. 
Dále byla také pro rok 2013, z důvodu úsporných opatření vlády, zcela 
zrušena dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních 
úřadů na obce (Městská knihovna Ladislava z Boskovic). V našem případě 
se jedná o nezanedbatelný výpadek v oblasti rozpočtových příjmů ve výši 
téměř 2 mil. Kč.  
 
Součástí rozpočtu města Moravská Třebová na rok 2013 jsou také další 
běžné dotace ze státního rozpočtu, například neinvestiční transfery ze SFŽP 
na realizaci projektu Ošetření významných stromů na území města – jedná 
se dotaci z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – 
Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace 
urbanizované krajiny. 
Kromě dotací ze státního rozpočtu je počítáno i s dotacemi od obcí: dotace 
za dojíždějící žáky – návrh rozpočtu vychází z předpokladu výpočtu nákladů 
za dojíždějící žáky stejnou metodikou jako v roce 2012 při zvýšení příspěvku 
na 1 žáka o 1.000 Kč.; dotace za výkon přenesené působnosti – rozpočet je 
navržen podle skutečnosti roku 2012. 
 
Město přidá na varhany i prevenci dětské kriminality 
 
Uzavření smluv o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu města bylo součástí 
schvalovacího procesu, při němž se na svém zasedání 11. března 2013 sešli 
zastupitelé Moravské Třebové. Rada města jim doporučila a zastupitelé 
schválili návrhy pro uzavření smluv o poskytnutí dotace mimo jiné 
s Nadačním fondem pro chrámové varhany v Moravské Třebové ve výši sto 
tisíc korun na restaurování varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Nemocnicí 
následné péče Moravská Třebová ve výši 500.000 Kč na digitalizaci 
rentgenového pracoviště, smlouvy s Občanským sdružením Bonanza, se 
sídlem Vendolí ve výši 150.000 Kč na realizaci projektů prevence kriminality 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby Drž se 
na uzdě! v roce 2013. 
 
Regionu dává nejvíc Třebová – je jeho největším sídlem  
 
Peníze na provozní a investiční výdaje sdružení měst a obcí regionu 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko jsou nedílnou součástí rozpočtů jeho 
čtyřiatřiceti členských sídel – měst Moravská Třebová a Jevíčko a další 
třicítky obcí.  Také letos zastupitelé Moravské Třebové schválili uzavření 
smlouvy s Regionem Moravskotřebovska a Jevíčska se sídlem v Moravské 
Třebové o poskytnutí členského příspěvku v roce 2013 ve výši 266.000 Kč, 
což představuje schválenou a léta neměnnou částku 25 Kč na 1 obyvatele 
města.“ 
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Kultura 
 

Koncert jako poděkování a na rozloučenou  

Po dvaceti letech ukončil svoji aktivní činnost v  Moravské Třebové farář Čes. 
církve evangelické Alois Němec. Discidium v moll v sobotu 16. března od 18. 
hodin  bylo  setkáním hudebníků a žánrů, kterým mu za vše, co pro město 
udělal, chtěli jeho blízcí  poděkovat. Zaznělo pozvání: „Přijďte a nechte si 
pohladit duši…“.  Koncert se uskutečnil tam, kde pan farář často hrával na 
varhany při obřadech v gesci města - v obřadní síni radnice. Na programu 
zazněly skladby J. S. Bacha, J. B. Loielleta, G. Bizeta, C. Saint Seanse, A. 
Scarabina, A. L. Webera, M. Valeho, J. Mandela, C. Corey, A. Randa, H. 
Hancocka, E. Garnera, O. Cerala. Účinkovali Kateřina Hloušková-Dostálová, 
Gregor Miko, Otto Ceral, Alexandra Vrátilová, Vendula Vrátilová. 

 

Knihovna v březnu 

Březen  měsíc čtenářů, to je celostátní akce, která má posílit společenský 
význam a prestiž četby a propagovat činnost knihoven. Zapojila se tradičně i 
v letošním roce Městská knihovna Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové. 
„Dnes máme zhruba čtrnáct set čtenářů a doufám, že se jejich počet 
v průběhu tohoto měsíce o pár desítek zvýší," sdělila ředitelka knihovny 
Ludmila Koláčková. Knihovna už dávno není jen místem, kde se půjčují 
knihy. Zajímavou akcí března byl kurz  paličkování.  Ten byl ale jen pro včas 
přihlášené zájemce. Knihovna připravila i řadu dalších akcí – například hned 
v pondělí 4. března děti četly seniorům, v průběhu týdne bylo střídání a 
babičky a dědečkové z domova pro seniory četli dětem.  Zástupci nejmladší  
generace s nejstarší se sešli v domově pro seniory.  Dalšími březnovými 
akcemi byly například výstava místního knihkupce nebo beseda 
s redaktorkou Českého rozhlasu Pavlou Jazairiovou, která hovořila o  Indii. 
Pro čtenáře historických dokumentů byl zajímavý cyklus s tématy dějin 
Evropy dvacátého století. TOP akcí nejen pro čtenáře knihovny byla tradičně  
výstava řemesel nazvaná Velikonoční tradice. Mezi dětmi měla úspěch  
březnová soutěž o nejrychlejší čtení a pochopení textu. Při ní také knihovnice 
doplňujícími otázkami zjišťovaly, zda děti rozumí tomu, co čtou. 

Na okraj je třeba zmínit, že knihovna je kulturním a společenským centrem, 
které nabízí řadu akcí každý měsíc, knihovnice za to mají můj obdiv už léta. 

 

Sport 
 
 
Sportovec roku 2012 
 
Slavnostní vyhlášení „Sportovce roku 2012“ v Moravské Třebové, již 17. 
ročníku ankety,   se konalo ve čtvrtek 7. března v podvečer v sále ZUŠ na 
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třebovském zámku za přítomnosti více než stovky zúčastněných.  V letošním 
roce dominovali sportovní střelci. Nominováno bylo 19 sportovců a hlasovalo 
nebývale mnoho aktivních účastníků ankety – 3 178. Zazněla poprvé druhá – 
delší  varianta znělky, věnované městu rodákem, virtuosem Josefem Klíčem.  
Je na místě zdůraznit, že dominovali střelci (Jakub Dvořák, Radim Kyrcz, 
trenér Tomáš Přidal), ocenění za celoživotní přínos v oblasti sportu obdrželi 
od vedení města členka moravskotřebovských turistů Eva Hájková a 
dlouholetí činovníci místního fotbalu, Václav Procházka a Antonín Viktorín, 
funkcionář a zakladatel TJ Slovan. Podrobněji v příloze, dubnovém 
zpravodaji. 
 
 
 

Březen letem světem 

Začátkem března bylo krátce jarní počasí, ale to netrvalo dlouho. Ve druhé 
dekádě už sněžilo.  Dne 18. 3. byla vydána výstražná informace na jev „nová 
sněhová pokrývka“, která se týkala také Pardubického kraje. Sněžení se 
vytrvale opakovalo a o víkendu 23. a 24. března bylo velmi chladno,  mluvilo 
se o rekordně nízkých teplotách v ČR, v Peci pod Sněžkou naměřili  –19 st. 
Ještě 25. 3. byla Moravská Třebová zasněžená jako v pravé zimě. 

 
Poskytovatel krajské dopravy firma OREDO informoval o změně jízdních 
řádů   k 3. 3. 2013. Podkladem pro změnu byla jednání s představiteli měst a 
obcí Pardubického kraje  v lednu a v únoru 2013. Současně ke dni 1. 3. 2013 
došlo k  úpravě cen jízdného v systému IREDO. Uvedené opatření 
představuje nárůst cen v průměru o 5%.   
 

Trhy farmářských výrobků v letošním roce začaly pro velký úspěch už od 
1. března, v předchozím roce  byly trhy zahájeny až v  květnu 
 
Občané města v březnu mohli zaevidovat změny nedaleko ul. Cihlářova – na 
místě po vyhořelém hotelu Morava. Zelené textilní stavební  oplocení bylo  
ve vzorném stavu,  ale uvnitř oploceného areálu nastal stavební ruch. 

Žáci Integrované střední školy v březnu zvítězili na celostátní soutěži 
odborných dovedností v oboru Pokrývač. Tým ve složení žáků Milan Englc a 
Jakub Schippl přivezl i z pražské soutěže pokrývačů první  místo.  

Také v roce 2013 zavlála na radnici „Vlajka pro Tibet“. 
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Duben  2013 
 
 
Události ve městě 
 
 
Zahájení zámecké sezóny 
 
V neděli 7. dubna starosta velkým klíčem otevřel zámek a  byla zahájena 
návštěvnická sezóna. Zahájení provázel celodenní program na zámeckém 
nádvoří. Bylo příjemné přijít, i když bylo poměrně chladno. Akce byla dobře 
připravena, medovina chutnala a málokdo odolal nabídce květin – za málo 
peněz jsme si mohli odnést krásné primulky v barvách známých i 
nevídaných. Většina z nás se vracela domů s kytkou. 

 

Schůzka s podnikateli v pohostinství 

S cílem jednat o tom, zda se bude či nebude o nadcházející turistické sezóně 
opakovat absence víkendových stravovacích služeb z minulých let, se sešli 
zástupci města a někteří podnikatelé v pohostinství koncem dubna. Tématem 
byla kritizovaná zavírací doba všech restaurací v samém středu města, která 
se doposud běžně vztahovala na svátky a hlavně na neděle. Podnikatelé 
v minulosti usoudili, že se jim nevyplatí provozovny otevírat, avšak stav se 
léty mění a s  novými turistickými lákadly město čeká i výrazný příliv 
návštěvníků. Už ti dosavadní každoročně litují, že se po nedělních či 
svátečních prohlídkách města či zámku nemohou v centru najíst. Tento stav 
je nežádoucí – v době zápisu uprostřed léta lze konstatovat zlepšení. 

  
Moravskotřebovský Ámos 2013  

Moravskotřebovským Ámosem roku 2013 se stal učitel vojenské střední 
školy Milan Mišák. Podle studentů – dobrý učitel, který hodně naučí a je 
férový. Sám letošní Moravskotřebovský Ámos se nechal slyšet, že byl 
překvapený z vítězství, ale  i  z nominace. Na škole učí vojenské předměty, 
střelbu, topografii.  

Zajímavostí letošního klání byla skutečnost, že rozhodnout mezi dvěma 
vybranými, kteří dostali nejvíce hlasů, musel los. 

Stejný počet hlasů jako nový nejlepší učitel roku získal i pedagog 
z moravskotřebovského gymnázia Přemysl Dvořák, učitel biologie. Titul mu 
unikl jen o vlásek, a to díky tomu, že při losování jedna z přítomných děvčat 
vytáhla  ten se jménem jeho soupeře.  
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Soutěž o nejoblíbenějšího pedagoga v Moravské Třebové je specialitou 
městské knihovny, která ji organizuje. Děti se knihovnicím svěřují také se 
svými zkušenostmi s učiteli, dobrými i zlými.  

Tak se po čase stalo, že  ty dobré pedagogy navrhly knihovnice ocenit.  
Moravskotřebovský Ámos je výhradně městskou akcí, místní specialitou. 
Ocenění učitelé nepostupují do žádného krajského nebo celostátního kola. 
„Je to naše místní specialita, kterou chceme vyzvednout učitele, které děti 
mají rády a váží si jich," uvedla organizátorka ojedinělé soutěže ředitelka 
knihovny Ludmila Koláčková. 

 
Novinka na internetových stránkách města 
 
Pod lištou aktualit na hlavní straně městského  webu se nově v odkazu TV 
Moravská Třebová od dubna 2013 nabízí  spoty a reportáže natočené o 
našem městě. Televizní zpravodajství z Moravské Třebové je vysíláno na 
webovém portálu Východočeské televize. Pořady jsou vysílány v regionální 
televizi a  následně jsou uloženy také na hlavní straně našeho webu.  
 
  

Krádeže a škody 
 
Při kontrolní pochůzkové činnosti 16. dubna 2013 strážníci městské policie 
v nočních hodinách zjistili,  že došlo k poškození displeje na informačním 
portálu  u budovy muzea na ulici Svitavské. Zřejmě kamenem někdo prorazil 
krycí sklo. Kamerový systém bohužel událost nezaznamenal. Škoda byla 
odhadnuta na cca 20 000 Kč bez DPH. 
 
V první polovině roku 2013 bylo také nutné řešit protiprávní jednání v lokalitě 
Křížového vrchu. Zloději se zaměřili na krádeže odolného akátového dřeva 
z laviček (škoda byla odhadnuta na cca 40 000 Kč) a  krádeže plechových 
vnitřků košů na smetí.  
 
 
 

Městský úřad v dubnu 
 

11. dubna 2013 Ústavní soud vyškrtl z novely loterijního zákona ustanovení, 
které umožňovalo provozovat výherní terminály povolené ministerstvem 
financí až do konce roku 2014. Vyhověl tak návrhu města Klatovy, podle 
kterého norma bránila obcím v účinné regulaci hazardu. Z tohoto kroku 
vyplynulo, že ministerstvo zřejmě bude muset neprodleně rušit ta povolení, 
která jsou v rozporu s obecními vyhláškami. Vedení města proto uložilo úkol 
komisi pro prevenci kriminality vyjádřit se k problematice a navrhnout postup. 
Zanedlouho se rozběhla komunikace s ministerstvem, při které pracovnice 
odboru majetku města a komunálního hospodářství opakovaně na dotaz 
ministerstva uvedly, že trváme na vyhlášce, která omezuje hazardní hry 
v centru města. Lze tedy očekávat méně hracích automatů (přesněji 
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videoloterijních terminálů) ve městě.  Město Moravská Třebová omezilo 
možnosti hrát zejména v centru města, změny bezprostředně po zásahu 
Ústavního soudu nebyly naplánovány, úředníci zadání připravit novou 
vyhlášku nedostali. 

 

Ze zasedání rady města 

 
Rada města v měsíci dubnu zasedala 8. 4., 15. 4. a 29. 4. Jako obvykle se 
nejvíce zabývala záležitostmi majetku města včetně bytů a veřejnými 
zakázkami. Nad rámec těchto úkolů rady mne zaujalo, že byla schválena 
veřejnoprávní smlouva s  obcí Koclířov, která umožní městské policii 
z Moravské Třebové pomáhat a podle potřeby zasahovat při velké červnové 
události – hudebním festivalu Hřebečský slunovrat. V dubnu také rada 
doporučila zastupitelstvu souhlasit se záměrem prodeje nemovitostí - 
pozemků a staveb areálu dětské nemocnice pro účely realizace projektu 
"Revitalizace areálu dětské nemocnice v Moravské Třebové - Centrum 
aktivního stáří".  Návrh předložila společnost   MATOUŠEK CZ a.s. 

  

 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci dubnu 2013 
nejednalo. 

  
 

Kultura 
 
Noc s Andersenem  
 
Z 5. na 6. dubna 2013 pořádala městská knihovna tradiční zábavný večer a 
noc k poctě dánského pohádkáře  H. CH. Andersena. Začátek byl plný 
zpívání s kytarou a bubnování, takže bylo všem hezky a veselo. Následovala 
výroba kočičích masek, dobrodružná výprava po nádvoří zámku, hraní 
scének, kočičí maškarní bál, stezka odvahy a závěr noci patřil pohádkám H. 
CH. Andersena. Na programu se kromě knihovnic podíleli žáci dramatického 
oboru ZUŠ pod vedením p. uč. Jaroslavy Čadílkové a  p. Věra Nápravníková. 
Akci podpořila prodejna zeleniny p. Hájka a cukrárna Linda. Na webových 
stránkách města jsme si mohli přečíst poděkování, akce se moc líbila. 
 
 
Na zámku 
 
se zabydlela od 2. dubna interaktivní výstava plná her, skládaček a soutěží 
pro milovníky krtečka.  A v magickou noc v  předvečer prvního máje 30. 
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dubna si mohli zájemci prohlédnout zámek v pozdních večerních hodinách – 
uskutečnily se noční prohlídky.  

 
 
Dny slovenské kultury 2013 
 
Rockoví The Backwards odstartovali ve čtvrtek 18. dubna v muzeu 
oficiálním zahajovacím programem už osmnáctý ročník mezinárodního 
festivalu Dny slovenské kultury. Byli u nás při této příležitosti podruhé a opět 
se líbili.   
 

      
 
DSK, The Backwards, foto Petra Zápecová, s laskavým svolením autorky 
 
Po koncertu následovala vernisáž, ale výstava (také) z mnoha aktuálních 
novinových výstřižků, instalovaná v klubovně, kde se konal raut – to nebyl 
dobrý nápad. Zkoušela jsem,  ale nebylo možné si mezi proudícími davy 
s občerstvením výstavu prohlédnout a text vtipů si přečíst.  

Z upoutávky na webových stránkách města cituji: „Festival se opět konal pod 
záštitou hejtmana Pardubického kraje a zúčastnili se ho přední slovenští 
umělci. Kromě The Backwards zpěvák Miro Šmajda a vynikající Kristína 
Peláková, jejíž nedělní koncert ve dvoraně muzea sklidil nadšené ovace. 
Pondělním představením pro nejmenší se při hraní rozprávky Rytier Bajaja 
mezi třebovské školáčky dostalo něco ze slovenčiny. Nechyběl ani tradiční 
Den s partnerským městem Banská Štiavnica, které přivezlo taneční soubor 
Texasky a divadlo Paradjz Pikčr. Zakončení Dnů slovenské kultury připadlo 
slovenskému spisovateli, který už naše město v minulosti navštívil a rád se 
sem podle svých vlastních slov vrací, Gustávu Murínovi“. 
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Tradičně se v rámci festivalu konaly dny slovenské kuchyně, ve spolupráci 
s restaurací Excalibur a Třebovskou restaurací. 

Nemohu pominout nečekaný zážitek. Před divadelním představením 
oblíbených ochotníků z  Banské Štiavnice jsme měli možnost v kinosále 
moravskotřebovského muzea vidět dravce – nad hlavami diváků (tedy nízko 
– jinak to tam nejde) létali na pokyn sokolníků dva dravci, ten větší byl orel 
bělohlavý (ano, ten s rozpětím křídel až 3 m).   Přítomný starosta nezaváhal 
a  po výzvě sokolníků s jedním z dravců zapózoval. 

 

                 

DSK, starosta s orlem v kinosále muzea, foto Petra Zápecová, s laskavým 
svolením autorky 

 

Květinovou show jsem navštívila poprvé – a chápu, že i přes poměrně 
vysoké vstupné je vyprodáno vždy a brzo. Krásné, laskavé, vtipné – floristé i 
pořadatelé se při práci uměli zasmát i pobavit nás diváky, aniž by utrpěl 
výsledek práce, vždy krásné květinové aranžmá na zadané téma  (film). 
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Pro úplnost také níže vkládám celý program DSK 2013: 

18.4. v 19:00 
Slavnostní zahájení  
The Backwards – Beatles revival 
Vernisáž výstavy předních česko-slovenských karikaturistů Vladimíra Jiránka 
a Fedora Vica s názvem „Před a po“. Vstupné: 150Kč 
 
19.4. od 10:00 
Den s partnerským městem Banská Štiavnica – vstup volný 
10:00 Taneční soubor TEXASKY (dvorana) 
11:00  Sokolnická skupina sv.Bavona (park před muzeem) 
19:00  PARADAJZ PIKČR – divadelní představení  (dvorana) 
 
21:00  Miro Šmajda – koncert ( hudební klub DUKU DUKU), vstupné: 150Kč 
 
20.4. v 18:00 
Česko-slovenská květinová show 
Téma : FENOMÉN FILM 
Pohled na film očima vynikajících floristů. Smích, napětí, slzy, láska - emoce 
filmových hitů  v kyticích a květinových aranžmánech. Vstupné: 220Kč 
 
21.4. v 19:00 
Kristina s kapelou 
Koncert  populární slovenské zpěvačky 
Vstupné: 150Kč 
 
22.4. v 10:00 
Rozprávky jsou pohádky Vstup volný 
Rytier Bajaja   
Účinkuje: Divadlo Teátro Neline  
Autorka textu:  Nela Dušová 
Scéna, loutky, kostýmy: Jana Pogorielová – Dušová 
Loutkové představení pro nejmenší děti spojené se soutěžným dopolednem, 
prezentací pohádkové knihy a povídaním o tom, že rozprávky jsou pohádky. 
Připravilo:  BONA FIDE   v rámci projektu MK ČR a ÚSŽZ ve spolupráci se 
Slovenským institutem v Praze.  
 
23.4. v 10:00 
Gustav Murín a jeho knihy – vstup volný 
Volné pokračování besedy  s předním slovenským spisovatelem Gustavem 
Murínem, Která se v loňském roce setkala s velkým ohlasem. 
 
 
 

Sport 
  

V sobotu 6. dubna zaujala akce turistů - byly odemčeny Hřebečské důlní 
stezky. Počasí akci nepřálo, pokazilo co mohlo. 
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Tradiční dubnovou akcí, o které ví celé město, byl i v roce 2013 dálkový 
pochod Vandr přes maló Hanó, který se konal 13. dubna. Délky tras pro 
pěší  měřily 13, 22, 32 až 42 km. Cyklisté ujeli 50 km. I letos mohli rodiče a 
děti na 7kilometrovou vycházku s názvem Dětský vandr.   
 
 
Duben letem světem 
 
 
Dubnové počasí byla jak se patří vrtošivé. Čtvrtý měsíc zahájilo zasněžené 
velikonoční pondělí 1. 4., chladno a zbytky sněhu vydržely do pátku  5. 4. Ve 
druhé dekádě se oteplilo. Druhá polovina měsíce nabídla jarní teploty až  18 
– 20 st.. Téměř letní počasí potěšilo  18. 4. - v ČR až 26 st. a ve Třebové nad 
20 st., a teploty výrazně nad 20 st. trvaly i nadále. 
   
I letos v dubnu proběhla kampaň Den země, např. 19. dubna v parku u 
muzea to znamenalo pátrání po světlušce Lucii a následně karneval 
s představením vlastnoručně zhotovených šatů z materiálů, které obvykle 
vyhazujeme.  20. dubna se uskutečnila známá Operace PVC – tedy poctivě 
vyčištěné cesty v režii moravskotřebovských skautů. 
 
Čáp na komíně u autoškoly (zatím jen jeden) byl viděn 14. 4. 2013,  koncem 
dubna se ukázali několikrát oba. 
 
Čtvrteční noc na 26. 4. nabídla nadšencům i astronomům jedinečnou 
příležitost pozorovat nad Českou republikou částečné zatmění Měsíce. Ten 
vyšel krátce po osmé večer a v té době už byl podle astronomů v polostínové 
fázi zatmění.  Krásně viditelné bylo částečné zatmění měsíce při úplňku dne 
25. 4. 2013 také z Moravské Třebové.  
 

Tunel Hřebeč byl úplně uzavřen od 15. 4. do 17. 4. 2013 z důvodu mytí a 
revize tunelu, s tím, že následovat bude uzávěrka částečná plánovaná do 15. 
7. 2013, z důvodu opravy mostu. 
 
V sobotu 13. dubna v rozmezí od 9 do 14 jsme mohli na náměstí obdivovat  
zástupce klasických britských vozů - automobily značky Rover, modely 
ROVER/MG. Konal se u nás   jarní sraz občanského sdružení Roverclub.cz, 
které sdružuje velkou skupinu uživatelů roverů z celé republiky i ze 
Slovenska.   
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Květen 2013 
 
 
Události ve městě 
 
 
Cesta od renesance k Baroku – ukončení projektu  
 
 
K zásadním událostem měsíce května lze jistě zařadit prokazatelné ukončení 
projektu, který je všem na očích a  který patří k všeobecně vítaným, „Cesty 
od renesance k baroku“.   
 
 
 

 
 
Diskuse občanů s architektkou u Brány času, 11. 5. 2013, foto: archiv města 
 
 
Z představení projektu na internetových stránkách města v roce 2013 
vybírám: 

„V Moravské Třebové na Vás čeká nová historicko-naučná stezka v délce 
1,5 km. Její realizace je spojená s obnovou významných architektonických a 
uměleckých objektů, které se na ní nacházejí. Mapuje cestu od renesančního 
jádra k baroknímu vrcholu nad městem. Projekt realizovaný pro širokou 
turistickou veřejnost přinese zajištění lepší dostupnosti zejména barokních 
památek za hradbami města, k nimž dlouhá desetiletí vedla prašná a 
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nekvalitní cesta. Projekt vychází z renesanční filosofie humanismu. 
S renesančním humanismem v umění se setkáváme takřka po celé Moravě. 
Moravská Třebová je jedna z nejvýznamnějších ukázek tohoto období. Velmi 
hodnotný je projekt nejen z té hmotné stránky, kde přinesl rekonstrukci 
renesančních a barokních památek, vybudování zámeckých zahrad jako 
stvořených pro odpočinek a nabití se novou energií. Významnou roli 
v projektu sehrávají také renesanční myšlenky a myšlení, tedy renesanční 
duše spojená s určitým místem a lidmi. Inspirací pro tvůrce projektu se stala 
jedna z největších filozofických děl světa, kniha J. A. Komenského – Labyrint 
světa a ráj srdce. Dominantní je symbolika nezvratného plynutí času, 
labyrintu, osob Všudybuda, Poutníka a Mámení. 

Turista tak při putování po Cestě od renesance k baroku objeví nejen 
unikátní architektonické památky, historii a starší kulturu, ale zároveň 
renesanční myšlenky posunuté do současnosti. 

Celý projekt je rozdělen na několik částí, a to: 

 Stavební část 
 Restaurování 
 Vstupní brána 
 Propagace projektu 
 Naučná publikace 
 Informační kiosky 
 3D digitální model 
 Film a spoty 

Revitalizace kulturně-historických a technických památek, které mají 
bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu v regionu. V rámci projektu 
bylo revitalizováno sedm památkově chráněných objektů: 

 zámek, zámecké zahrady 
 opevnění pod zámkem (hradby), 
 „Schody mrtvých“ vedoucí na Křížový vrch, 
 Lapidárium na Křížovém vrchu, 
 obnova kaple č. III. v areálu Křížového vrchu, 
 obnova kaple č. IV. v areálu Křížového vrchu, 
 sousoší Kalvárie.“ 

Nově byla vybudována Vstupní brána (Brána času), která byla představena 
takto: 

„Vstupní brána - prostorová skulptura postavená vedle parkoviště pod 
zámkem tvoří osu ul. Bránské s nasměrováním sever-jih podle návrhu 
architektky Markéty Veselé. Vnitřní prostor brány tvoří časová osa 
významných dat v historii města Moravská Třebová. Osa s letopočty je vinuta 
ve spirále po betonových pražcích a žebrech brány. Venkovní pravoúhlý tvar 
brány střídá v jejím interiéru dynamická křivka. Tyto použité linie naznačují 
posun uměleckého jazyka a myšlení od přímější kresby renesance 
k zaobleným tvarům baroka.“ 
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Projekt byl slavnostně otevřen dopoledne 11. května 2013 na zámeckém 
nádvoří v Moravské Třebové. Ve velkém sále ZUŠ byli přivítáni VIP hosté 
(hejtman Netolický, senátor Martínek), zazněla nová slavnostní fanfára a L. 
Moučka představil projekt. Poté architektka M. Veselá hovořila o Bráně času.  
Ještě před rautem účastníci zhlédli ukázku reprezentačních šatů měst od 
paní Zelené, krásné modré se znakem města Moravská Třebová.  

Ve 14 hodin začal program, na který byla pozvána široká veřejnost. Po 
zahájení ochotníci krátkou scénkou představili postavy z díla Labyrint světa a 
ráj srdce (Všezvěd Všudybud, Poutník, Mámení). Zájemci mohli besedovat 
s autorkou  M. Veselou u Brány času (viz foto) a v rychlém sledu následoval 
program (dvacetičlenný orchestr ZUŠ, učitelé se žáky a bubeníci, ochotnické 
divadlo – scénka na téma Žerotínů, módní přehlídka,  Qanti minoris,  Zdeněk 
Král a přátelé /Komediograf Hadivadlo/, Trio de Janeiro). Program byl 
ukončen ohňostrojem.  

Škoda, že počasí akci nepřálo, sobota propršela a to nutně ovlivnilo účast 
z řad občanů města. 

 

 

Cena města za rok 2012 
 
Slavnostní vyhlášení Ceny města Moravská Třebová za rok 2012, která byla 
udělena panu Miloslavu Kužílkovi, se uskutečnilo ve čtvrtek 2. května v 17 
hodin v prostorách koncertního sálu ZUŠ na moravskotřebovském zámku. 
Cena byla panu Kužílkovi udělena 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 u příležitosti jeho životního jubilea. Je na místě zdůraznit, že práce 
pana Kužílka, která byla oceněna, není minulostí a pokračuje dál. I ten, kdo 
se o dění ve městě nezajímá, potkává občas hlouček turistů či zájemců 
s panem Kužílkem, který je na požádání obeznámí s krásami města. 
 
  
 

Městský úřad v květnu 
  

Bleší trh se uskutečnil  jako obvykle v   prostorách bývalé tržnice v květnu, 
18. 5. 2013. A stojí za zmínku, že se jedná o aktivitu úřednic z odboru 
majetku města městského úřadu, které – ke dni zápisu již osvědčenou – 
aktivitu vymyslely a zrealizovaly. Byť to pro ně znamená práci i v sobotu. 
Platí, že když to je možné (a něco se doma najde), zapojují se i osobní účastí 
a prodejem do „svého projektu“. 
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Ze zasedání rady města 
  

Rada města se sešla ve dnech 13. 5. a 20. 5. V pořadí první květnové 
jednání bylo svoláno operativně a rada rozhodovala o záležitostech, které 
nesnesly odkladu, z oblasti veřejných zakázek. Rada města se pak následně 
20. 5. věnovala  zejména obvyklým záležitostem majetku města a 
výběrových řízení. A nejen to - i na stránkách regionálního tisku zazněla 
informace, že rada vydala souhlas s návrhem prohlásit za kulturní památku 
objekt tzv. České menšinové školy na ul. Svitavské  (dnes jej  známe jako 
Domeček a zkušení pamatují školní výuku v tomto architektonicky ceněném 
domě, který je v areálu „Nové školy“ na ul. Palackého). A jen tak 
mimochodem schválila rada služební cesty zástupců města do partnerských 
měst Vlaardingenu (v květnu), Staufenbergu (v červnu) a Banské Štiavnice (v 
červenci). 

  

Z jednání zastupitelstva města 

V souladu se schváleným plánem jednání zastupitelstvo města v měsíci 
květnu  2013 nejednalo. 

   

Kultura 
 
  
Moravskotřebovské arkády, tradičně s doplňkovým programem 
  
Základní umělecká škola Moravská Třebová uspořádala v obvyklou dobu  13. 
ročník hudebního festivalu a nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů 
Moravskotřebovské arkády. Zájemci si mohli hudbu poslechnout  o víkendu 
25. a 26. května.  
V sobotu od 9:30 mohli zájemci zhlédnout  na náměstí T. G. Masaryka 1. 
ročník výstavy historických vozidel. Od 13:00 hodin na nádvoří zámku zahráli 
např. David Deyl, Inflagranti a další.  
Neděle byla věnována sborovému zpěvu.  
Součástí festivalu byla výstava skla Josefa Divína a výtvarných prací žáků 
základní umělecké školy Moravská Třebová.  
 

Muzejní noc 

je aktivitou poměrně mladou, muzeum v našem městě se však opakovaně 
zapojilo. Letos 17. května s příchutí Indie. Manekýnky mladé i středního věku 
předvedly na pódiu typické oblečení indických žen, sárí, které dodala Valerie 
Škopová z České Třebové.  Návštěvníci měli možnost účastnit se besedy 
spojené  s videoprodukcí, módní přehlídkou a možností ochutnat typické 
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indické občerstvení. Téma o Indii pracovníci zvolili právě proto, že ve 
výstavních prostorách patří jedna expozice předmětům, které cestovatel 
Holzmaister přivezl z Indie.  

 

Pod modrou oblohou  
 
je název v  Moravské Třebové známé výtvarné soutěže,  ve které je záměrně 
propojena výtvarná práce s využitím počítačové techniky. V pátek 3. května 
se uskutečnilo ve dvoraně třebovského muzea  slavnostní vyhlášení 
výsledků letošního ročníku.  
 
I nadále platí, že pořadatelem soutěže, kterou nastartovala učitelka PaedDr. 
Hana Horská, je Základní škola v Palackého ulici v Moravské Třebové ve 
spolupráci s firmami Microsoft ČR, OR-CZ Moravská Třebová, T-E-V, v. o. s. 
Pardubice a za podpory Pardubického kraje a vedení našeho města. 
Slavnostní vyhlášení výsledků se letos konalo nejen pod záštitou   
náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jany Pernicové, ale také za  
podpory našeho prvního kosmonauta, nyní europoslance Vladimíra Remka.   
 
Pro život ve městě je určitě zajímavé, že proběhly vernisáže výstav, které 
tradičně na pěti různých místech v Moravské Třebové prezentovaly nejlepší 
výtvarné práce žáků z českých, ale i slovenských a polských škol. Celkem 
jich bylo vystaveno 150.   
 
V pořadí 8. ročník výtvarné soutěže měl v r. 2013 téma: můj sen. 
 

        

5. místo I. kat.Václav Šebesta ZŠ Břeclav Autor: Václav Šebesta 
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Sport 
 
 
Hokejbal 
 
Ve dnech 31. května až 2. června se na moravskotřebovském zimním 
stadionu konalo  mistrovství republiky v hokejbale hráčů ročníku 2002. Na 
plochách ve Svitavách a v Moravské Třebové se odehrálo  celkem 68 
zápasů, ve kterých malí hokejbalisté bojovali o účast ve finálových zápasech. 
V družstvu svitavských Sršňů pravidelně nastupuje několik hráčů HC Slovan 
MT.  
 
Malí Třebováci se v roce 2013  nemalou měrou podíleli na suverénním zisku 
hokejbalového titulu Přeborník regionu Východ.   

 
 
Dětřichovský memoriál 
 
je tradiční sportovní akcí měsíce května. Koná se k uctění památky obětí 
ženského koncentračního tábora, který nacisté zřídili právě v Dětřichově. 
Letošnímu 38. ročníku přálo počasí.  
 
Součástí akce bylo také sportovní odpoledne pro děti – zaběhly si svůj 
dětský závod a docela si to užívaly. 
                    

          

Foto: Svitavský deník, Malý Dětřichovský memoriál 
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Květen letem světem 
  
Prvomájové počasí bylo příjemné,  dopoledne zataženo, kolem poledne a do 
večera krásně, slunečno s teplotami  kolem 20 st. V dalších dnech se 
v květnu střídalo  ochlazení a příjemné teploty. Zaujalo až výrazné ochlazení 
od 20. 5. a extrémní chladna o víkendu 25., 26.,  kdy na horách místy 
sněžilo. A internetem se rozběhl staronový vtípek: březen - za kamna 
vlezem, duben - ještě tam budem, květen - topím jak kretén. 
 

Den bez tabáku se konal v pátek 31. května 2013 od 9 do 13 hodin v parku 
u muzea. Jeho součástí bylo i bezplatné orientační měření tělesných hodnot 
(svalové, tukové a kostní hmoty, metabolického věku, bazálního 
metabolismu, hydratace těla apod.). 

  
Moravská Třebová  připravuje vybudování další průmyslové zóny u silnice 
I/35 na příjezdu od Svitav. Stávající zóna podél Svitavské ulice je už 
zaplněná, zájem přitom mají další investoři.   

Setkání vedení města s obyvateli se uskutečnilo ve čtvrtek 16. května 2013 
už počtvrté. Témata si zvolili zúčastnění na místě. Setkání se uskutečnilo 
poprvé  objektu sociálních služeb na Svitavské ulici. Všechno ale proběhlo 
tak nějak tiše… 
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Červen 2013 
 
Události ve městě 
 
 
Radost z nových projektů i útoky vandalů na městský mobiliář 
 
Jen nerada značím do zápisu v kronice, že se množí případy poškozování 
nového mobiliáře a technického zařízení ve městě. To se týká i  projektu, na 
který jsme pyšní, Cesty od renesance k baroku, zejména nové turistické trasy  
ze zámku na Kalvárii.  Také v zámeckých zahradách, u Brány času a na 
jiných místech byly v letních dnech napáchány škody za desítky tisíc korun. 
V měsíci červnu vandalové ničili svítidla v nových zámeckých zahradách a 
kryty svítidel u Brány času. 
 
 

         
Foto archiv města, poškozené svítidlo na hřišti v zámeckých zahradách  
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Přitom stále platí, že na nové projekty jsme hrdí. Proto také byla podána 
přihláška do soutěže Stavba roku Pardubického kraje 2013. Město 
Moravská Třebová přihlásilo stavební dílo Cesta od renesance k baroku. 
V přihlášce je projekt CRB představen takto: Realizací projektu byla 
provedena rekonstrukce veřejných prostor ve městě. Jedná se o rekonstrukci 
cesty a přilehlých prostor od Schodů mrtvých až po živé Lapidárium, Velké 
Křížové cesty, přístupových cest a schodišť, stavební úpravy zámeckého 
nádvoří a zámeckých zahrad a výstavbu vstupního informačního objektu, tzv. 
vstupní brány („Brány času“) naučných stezek projektu „Cesta od renesance 
k baroku“. Prostor staveniště byl velmi rozsáhlý od zámku až po sousoší 
Kalvárie. Rovněž v rámci projektu bylo revitalizováno sedm památkově 
chráněných objektů – kulturně-historických památek, které mají 
bezprostřední vazbu na rozvoj cestovního ruchu v regionu.  Stojí za to 
poznamenat, že právě Brána času (které někdy hanlivě říkáme radiátor) je 
naším želízkem v ohni. Rekonstruované cesty a památkové objekty mají 
snad všichni přihlášení do soutěže, ale naše vstupní brána je nezvyklým 
objektem. Není vyloučeno, že docenění významu tento objekt ještě čeká.   
 
Přibližně od poloviny roku 2013 bylo zřízeno nové pracovní místo, správce 
zahrad. V režimu veřejně prospěšných prací (podstatnou část příjmu pokryje 
úřad práce, nikoliv město) byl přijat pracovník, který bude zajišťovat správu 
ploch v zámeckých parkánech,  zahradních i rekreačních plochách. Měl by 
dohlížet nad nově osetými plochami, udržovat je. Tím, že bude dávat pozor, 
by měl  také zamezit projevům vandalizmu.   
 

Nový objekt ve městě utěšeně roste 
 
Na místě vyhořelého hotelu Morava na ul. Svitavské jsme v červnu byli 
svědky výrazného stavebního posunu. Na nové budově  byla vztyčena 
glajcha (ano, tak se dřív říkávalo stromku na nejvyšším místě stavby a to na 
znamení, že hrubá stavba je dokončena). Vietnamský investor tak dodržel i 
v červnu 2013 letitou tradici.  Skutečnost, že z důvodu asfaltování překopu 
po přípojkách byla ul. Svitavská 12. června uzavřena pro motorová vozidla,  
občané nekritizovali, bylo to pro dobrou věc. Jsme rádi, že prostor nezůstal 
spáleništěm. 
 

Otevřená náruč,   

druhý ročník akce  moravskotřebovských škol pro veřejnost,  plánovaná na 
26. června 2013, při které chtěli děti a mladí lidé symbolicky obejmout  
(tentokrát jen) náměstí, byla zrušena kvůli nepřízni počasí.  

 
Prodej některých stavebních parcel se nedaří 

Město má pět stavebních parcel, které se delší dobu nedaří prodat. Míst pro 
stavbu domů je málo, i tak město  nemůže pět pozemků v nové lokalitě Pod 
Hamperkem prodat. Důvodem  je zejména skutečnost, že  nad nimi vedou 
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dráty vysokého napětí, které stavebníky odrazují. Město neztratilo naději a 
byly naplánovány termíny dalších dražeb. Současně (pro jistotu) nebyla 
ukončena jednání o možnosti přeložky drátů vysokého napětí do země. 
Situace je však možná ještě o něco horší – v lokalitě totiž zcela chybí 
občanská vybavenost a to je další možný důvod k tomu, že se dražebníci 
nehrnuli. 

 
Aquapark 
 
Byl pro veřejnost otevřen ve čtvrtek 13. června 2013. Teplota vody dosáhla 
23 stupňů Celsia a v provozu byly bazény včetně zázemí, atrakce i 
občerstvení. 
   
   

Nová fasáda 
 

Deváťáci ze školy na ul. Palackého dali dárek dětem z Mateřské školy.  V 
hodinách volitelného semináře výtvarné výchovy paní učitelky Horské 
nejdříve vytvořili návrhy na stěnu budovy, která sousedí se zahradou 
mateřské školky na ul. Jiráskově. Hned první červnové dny bez deště využili 
k malbě stěny.   
  

 

Nová fasáda MŠ na ul. Jiráskově, foto: archiv města 
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Městský úřad v červnu 
 

Pracovnice odboru majetku města a komunálního hospodářství prověřily  
stav směrových tabulek a označení ulic v Moravské Třebové a výsledkem 
bylo  veřejné výběrové řízení pro doplnění jednotného městského 
informačního systému a označení ulic ve městě. V červnu byla schválena a 
uzavřena  smlouva, na základě které se chystá doplnění chybějících 
směrovek a označení ulic přímo na domech pro lepší orientaci nejenom 
občanů města, turistů ale i vozidel integrovaného záchranného systému.   

Komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti Moravská Třebová 
projednávala v měsíci červnu informace o sociální práci na sociálním 
odboru v období prvního pololetí.  S klienty odboru byla převážně řešena 
problematika splátkových kalendářů při nedoplatcích za elektřinu, plyn, 
problematika financí – zajišťování zvýšení příjmu rodiny – poradenství 
týkající se dávek státní sociální péče,  hmotné nouze a dávek pro zdravotně 
postižené, sjednávání splátkových kalendářů při řešení zadluženosti rodin či 
jednotlivců, zastupování klientů v exekučním řízení.   Orgán sociální a právní 
ochrany dětí napomáhá v oblasti sanace rodiny, s Oblastní charitou 
Moravská Třebová spolupracuje sociální odbor v zajištění potravinové 
pomoci, s úřadem práce při vyřizování dávek SSP a hmotné nouze. Počet 
evidovaných klientů odboru v roce 2012  činil 87, počet sociálních šetření 
dosáhl počtu 381 zásahů, počet jednorázových poradenství 179. 

  

Ze zasedání rady města 
 
Rada města se v červnu sešla dvakrát a obvyklým způsobem projednala 
záležitosti výběrových řízení a majetku města. Na jednání 3. června mne 
zaujalo schválení smlouvy o svěření majetku města a to venkovní IP kamery 
k  provozování v  rámci městského kamerového dohlížecího systému. 
Podstatou smlouvy je skutečnost, že nově bude kamerou sledována oblast 
ul. 9. května a okolí. Kameru zakoupil a vlastní majitel hudebního klubu Duku 
Duku na téže ulici (hosté klubu opakovaně ruší noční klid a poškozují 
majetek na veřejném prostranství)  a bude provozována městskou policií. – 
Rada města dne 24. června schválila dodatek řádu veřejného pohřebiště, 
předmětem kterého bylo stanovení pravidel pro provoz nově vybudované 
rozptylové loučky. 
  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo 3. června. Schválilo bez výhrad účetní závěrku 
za rok 2012 a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2012. Dále 
bylo schváleno členství města v zájmovém sdružení právnických osob 
Asociace měst pro cyklisty a zastupitelstvo také vydalo souhlas s řadou 
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dražebních vyhlášek – jde o poměrně nový institut v prostředí města, prodeje 
volného nemovitého majetku formou dražby. 
  
 
 

Kultura 
 
 
Hřebečský slunovrat 
 
I letos – v sobotu 15. června - se zopakovalo setkání na Hřebči, v areálu 
parkoviště U Tety, kde se opět konala přehlídka hudebních vystoupení 
nejrůznějších žánrů.  Po loňském úspěšném prvním ročníku se v sobotu 15. 
června pomyslně sešly města  Svitavy a Moravská Třebová a obce Koclířov 
a Kamenná Horka s nabídkou hudebního festivalu.  

Pro vozidla byl uzavřen  celý areál parkoviště, uzavřena byla také vyhlídka 
na parkovišti. 

Program hudebního festivalu: 
14:00 Pavel Procházka (malá scéna) 
15:00 Do větru (velká scéna) 
16:00  Fly Fish (MS) 
17:00  Werglův pjos (VS) 
18:00  Světlo světa (MS) 
19:00  Vilém Čok s kapelou (VS) 
20:30  Michal Prokop s kapelou (VS) 
22:00 MIG 21 (VS) 
 
 
Fotofestival 
 
Zahájení  14. ročníku Fotofestivalu Moravská Třebová se uskutečnilo v 
sobotu 29. června ve 13  hodin v budově muzea. Po zahájení festivalu 
následovaly přednášky a besedy s některými z vystavovatelů - významnými 
osobnostmi české fotografie, Pavlem Baňkou, Jiřím  Thýnem a Viktorem 
Kopaszem. Zájemci mohli shlédnout v následujících týdnech celkem 16 
výstav na různých místech ve městě.  
Nechyběla tradiční fotosoutěž Salon na šňůrách, která se uskutečnila na 
arkádách Moravskotřebovského zámku v prvním patře.    
 

  

Sport 
 
  
Cyklistická skupina z projektu na podporu onkologicky nemocných dětí 
projížděla  také naším městem. Do Moravské Třebové přijel peloton ve 
středu 12. června v 15:45 hodin, o hodinu později odjížděl směrem na 
Lanškroun. Zájemci se mohli do projektu sami na kolech aktivně zapojit. 
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V červnu se uskutečnil česko – slovenský fotbalový týden. 

  
 

Červen letem světem 
 
Počasí začátkem června 2013 nabídlo povodně v ČR, následně se jim říkalo 
bleskové povodně, Pardubický kraj byl však mimo ohrožení. První týden byl 
deštivý, pravé léto se vrátilo od 8. června a po několika teplých dnech byla 
zahájena sezóna na koupališti od čtvrtka 13. 6. 2013. 17. června teploty 
dosáhly 31 st. a byla vydána výstraha – tropická vedra. Zlom nastal 24. 6., 
prudce se ochladilo a z důvodu silného deště bylo vyhlášeno povodňové 
nebezpečí, také pro Pardubický kraj. Příjemně překvapilo slunečné byť 
chladné ráno 27. 6. 2013. 
 
Premiér Petr Nečas předal včera 17. 6. do rukou prezidenta Miloše Zemana 
demisi. Prezident ji přijal a pověřil jej výkonem funkce do jmenování vlády 
nové.   

Ve dnech 17.6. - 21. 7. 2013 (5 týdnů) byla naplánovaná celková uzavírka 
tunelu Hřebeč z důvodu rekonstrukce elektroinstalace a asfaltového 
povrchu silnice. 

Pro pořádek je vhodné zaznamenat, že zápisy pro kroniku města píše stále 
stejná kronikářka, avšak počínaje dnem 8. června 2013 po změně příjmení 
už nikoliv jako Blahová, ale nově Zemánková. 
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Červenec 2013 
 
Události ve městě 
 
 

Hodnotící kuchař Zdeněk Pohlreich opět rozdával v Moravské Třebové 
hvězdičky 

 
Pro čtenáře kroniky v letech budoucích je třeba vysvětlit, že Zdeněk 
Pohlreich je hvězdou televizních pořadů o vaření a do povědomí diváků se 
dostal jako hodnotitel restaurací, který je přísný (ano až vulgární), jeho 
hodnocení jsou trefná a po kritice vždy následuje dobrá rada. 
 
V Moravské Třebové již jednou hodnotil a do restaurace Excalibur se vrátil - 
jak je jeho zvykem – zjistit stav po natáčení.  
 

          

ZDENĚK POHLREICH (uprostřed) se vrátil na místo činu. Podruhé navštívil 
restauraci Excalibur v Moravské Třebové. Autor: archiv Excalibur  

Protože celá událost byla zaznamenána také v denním tisku, Novinách 
Svitavska, dovoluji si citovat z článku, jehož autory jsou hlavní aktéři toho, co 
se v restauraci dělo při návštěvě „zlého“ Zdeňka: 

„Koncem měsíce července nás v rámci natáčení dalšího pořadu opět 
navštívil známý český šéfkuchař, gastronom a moderátor Zdeněk Pohlreich 
s televizním štábem. Cílem návštěvy a celého připravovaného pořadu je 
zmapovat ve vybraných restauracích, jak je ovlivnilo natáčení pořadu Ano, 
šéfe a zda se z rad Zdeňka Pohlreicha poučili. Natáčení bylo, jak jinak, 
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hektické, ale celé se neslo ve více pozitivním a příjemném duchu než 
natáčení předchozího dílu. Vzhledem k tomu, že za poslední rok a půl se 
v restauraci Excalibur úroveň nabízených služeb i kvalita připravovaných jídel 
i díky Zdeňkovi Pohlreichovi výrazně zvýšila, věřili jsme si, že původně 
udělenou „jednu hvězdu" obhájíme. Mohli jsme se pochlubit i kompletně 
novým vybavením kuchyně nejmodernějšími přístroji a bohatou bylinkovou a 
zeleninovou zahrádkou, která obohacuje sortiment nabízených čerstvých 
jídel. Zdeňka jsme vzali i na místní rodinnou farmu, která nás zásobuje 
masem ze svého ekochovu. Samozřejmě nebyl by to Zdeněk Pohlreich, 
kdyby neměl zejména k servírování a přípravě jídel své připomínky, a tak 
jsme si druhý den v kuchyni po jeho boku zažili i perné chvilky. Opět nám ale 
dokázal, že to jde vždy ještě lépe. Ukázal nám, jak jde i tradiční jídlo připravit 
a podávat v moderním duchu a stejně tak nás, jako již minule, trošku poučil 
o efektivnosti zpracování surovin. Závěrem lze říct, že celé natáčení bylo pro 
nás opět přínosem. Povzbudilo nás k dalším změnám a dodalo nám odvahu 
a jistotu, že to, co děláme, děláme správně. A udělená druhá hvězda byla tou 
nejlepší tečkou na závěr.“ 

Autor: Josef Sís (provozovatel), Petr Bui (kuchař) a personál 
restaurace Excalibur Moravská Třebová 

Na závěr je dobré zdůraznit, že Excalibur se vymyká  úrovni běžných 
restaurací. Skutečně se snaží o moderní gastronomii – ať už volbou nabídky 
nebo způsobem podávání. Porce jsou často menší než je obvyklé a některé 
z obědů opravdu „nejsou pro chlapa“ – není to plný talíř guláše se šesti. 
Ceny jsou o něco vyšší, než je např. u obědů v Moravské Třebové obvyklé,  
výrazně navýšené jsou ceny (pro jistotu jen) vybraných jídel.  Chuťově  
z mého pohledu  skvělé, zajímavé nebo dobré.  
 
Velmi bych si přála, aby tento trochu jiný podnik v Moravské Třebové vydržel 
co nejdéle. Variabilita je žádoucí. 
 
   
 
Porota soutěže Stavba roku navštívila naše město 

Pardubický kraj vyhlásil již 6. ročník veřejné neanonymní soutěže Stavba 
roku v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem této soutěže je Česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví v ČR. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Pardubického 
kraje.  Pětičlenná porota vedená prvním náměstkem hejtmana Pardubického 
kraje Romanem Línkem navštívila koncem července také Moravskou 
Třebovou, aby posoudila její nejnovější stavební chloubu, projekt Cesta od 
renesance k baroku. O tom, že právě náš projekt zabodoval, více v říjnovém 
zápisu kroniky. 
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Starosta poděkoval za spolupráci 

Starosta města se v historických prostorách radnice (tzv. pracovna starosty 
se stává „jen“ místem pro setkání, nelze tam obvyklým způsobem zapojit 
počítače a tak pracovna přestává být pracovnou) setkal  a rozloučil v závěru 
měsíce s  nyní už  bývalým velitelem Vojenské střední školy a Vyšší odborné 
školy ministerstva obrany v Moravské Třebové Vojtěchem Němečkem a 
vedoucím svitavského územního odboru Policie České republiky Jaroslavem 
Krůlem. Oběma starosta poděkoval za práci a také dobrou spolupráci 
s vedením radnice.  Vojtěch Němeček bude vyučovat na Univerzitě obrany 
v Brně, Jaroslav Krůl se těší na zaslouženou penzi. 

 

 

 Z rozloučení na radnici Autor: Dagmar Zouharová, mluvčí města 



Kronika města Moravské Třebové 2013 

49 

Jazykový tábor 

za účasti mládeže z Česka, Německa a Maďarska, který se cyklicky opakuje 
v jednom ze spřátelených měst, se letos konal v Moravské Třebové. 
V červenci se k nám na  týden sjeli mladí lidé z našeho partnerského 
německého města Staufenberk a jeho partnerského města maďarského 
Tarjánu. Na pravidelném mezinárodním táboře je doprovázela také skupina 
kolegů ze Třebové a okolí. V úterý si byli teenageři se svým doprovodem 
prohlédnout radnici. Mladí ze Staufenberka a Tarjánu se sjíždějí do Třebové 
pravidelně už více než deset let. Kromě prohlídky města, kam byl kromě 
radnice zařazen také zámek či aquapark, byla v programu jejich týdenního 
pobytu řada dalších výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Nejpodstatnější 
na setkání je však rozšiřování jazykových znalostí a procvičování konverzace 
především v němčině, dojde ale také na angličtinu. Nezbytně – ona nám 
Čechům a Maďarům ta němčina prý moc nejde.  

 

Městský úřad v červenci 

Městský úřad v červenci plnil svoje úkoly - samozřejmostí je i v létě 
vyřizování občanských průkazů, pasů, ověření listin a podobných běžných 
záležitostí v prostorách občanského informačního centra bez omezení, ale 
dovolená byla znát, žádným novým projektem se úřad nepochlubil na 
stránkách reginálního tisku ani v rozhlasovém vysílání, nezazněla informace 
ani výzva. 

   

Ze zasedání rady města 
 
Radní se operativně sešli už 8. července. Podařilo se totiž připravit ke 
schválení nájemní smlouvu s německými majitelkami pozemků v areálu ZŠ 
Palackého, která je nezbytná pro úspěch žádosti o dotaci na projekt realizace 
úspor energie - v daném případě jde o zateplení této energeticky náročné 
pavilonové školy.  Administrace tohoto projektu si vynutila jednání rady také 
16. července. Rada v souladu se schváleným plánem zasedala 22. 7. a na 
programu byly obvyklé záležitosti majetku města a veřejných zakázek. Ještě 
jednou v červenci se radní sešli 25. 7., kdy projednali problematiku 
výběrového řízení v návaznosti na nutné změny projektu kanalizace, které 
bylo nezbytné uskutečnit v Udánkách a Boršově.  
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města v souladu se schváleným programem v měsíci červenci 
r. 2013 nezasedalo.   
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Kultura 

Eva Henychová na zámku 

zazpívala a zahrála na kytaru v neděli 14. července. Kulturní služby nabídly 
jako součást letního programu roku 2013 bezplatné koncerty na zámeckém 
nádvoří a ukázalo se, že to byl výborný západ, který potěšil vděčné publikum. 
Nenápadná zpěvačka si podmanila posluchače a posezení ve venkovní 
zahrádce Zámecké kavárny spojené s konzumací i příjemnou hudbou mělo 
velký úspěch.  

Na dvorečku ve městě, 
 
tak byla nazvaná šňůra letních programů v centru města. Začalo se  v pátek 
19. července, v prostoru za Komerční bankou a hotelem Slavia. Pořadatelem 
akce Nezahálej v létě byla oblastní charita, která připravila soutěže pro malé i 
větší a drobné tvoření na místě. Snahou města i pořadatelů bylo oživení 
centra  o prázdninách, využití  odkrytých dvorů, míst, které by se měly stát 
místem setkávání a v nedávné době byly rekonstruovány tak, že již dávno 
nejsou místem nepořádku, kam je lépe nevstoupit.        

Na Bramboráku si letos lidé užili hlavně country 

Nedílnou součástí letního hudebního festivalu, který se konal 27. července,  
je stejnojmenné občerstvení – bramborák. 

             

Foto: Noviny Svitavska, na snímku provozovatel restaurace Excalibur, p. Sís 

Jako každý rok pamětníci zavzpomínali na dobu, kdy se konala původní 
přehlídka v přírodních podmínkách na kraji města… Cílem organizátorů 
v roce 2013 bylo respektovat přání posluchačů a zaměřit se na původní 
myšlenku festivalu, proto letos zazněla pouze country a bluegrass, bez 
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rušivého rocku.  „Top“ kapelou, na kterou jsme se všichni těšili, byl Spirituál 
Kvintet. Poslechnout si vystoupení nejen těchto muzikantů přišli příznivci 
hudby všech generací, počasí setkání přálo. Bylo nás jako obvykle na 
nádvoří plno, ročník 2013 se vydařil. 

Noční prohlídka zámku, 

tedy další z řady komentovaných nočních prohlídek, byla připravena na 
sobotu 20. července. Začátky prohlídek byly naplánovány na 22 a 23 hodin a 
zájemci si mohli prohlédnout středověkou mučírnu a alchymistickou laboratoř 
mistra Bonaciny. 

Červenec letem světem 
 
Počasí na začátku prázdnin bylo chladné, pravé léto přišlo až od 8. 7. a 
následovalo velmi sucho a teplo.  Teploty vystoupaly až k 30 a 35 st. Celsia. 
Český hydrometeorologický ústav dokonce vydal výstrahu pro celou 
republiku na nebezpečí požáru. Zlom - ochlazení a déšť - nastal až 29. 7. a 
tato změna netrvala dlouho.  
  
Rada města schválila vyvěšení moravské vlajky na radnici v Moravské 
Třebové 5. července 2013 v rámci 4. ročníku občanské iniciativy „Za 
vyvěšování moravské vlajky“ . Následně se ukázalo, že iniciativy za vyvěšení 
moravské vlajky jsou nejméně dvě, neshodnou se a táží se jaká že to vlajka 
byla vyvěšena, zda je to ta pravá … je tedy možné, že moravská vlajka příští 
červenec z radnice nezavlaje.  
 

Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení ochrany osob a 
majetku v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vydal v těchto dnech 
z důvodu množících se přírodních požárů vzniklých kvůli dlouhotrvajícím 
vysokým teplotám Krajský úřad v Pardubicích.   
 

Rozptylová loučka, dlouho plánovaný projekt města, byla realizována 
Technickými službami v letošním roce a připravena (technicky – provoz by 
měl nastat až se nastaví pravidla v řádu pohřebiště) od 1. 7. 2013. Situována 
je v dosud nevyužívané části hřbitova na Křížovém vrchu, hned vedle 
kostela. Místo je pietně upraveno.  
  
Dražba pozemků, bytových domů a bytových jednotek v majetku města se 
uskutečnila dne 20. 7. 2013 v 9 hodin v budově muzea.   

V pondělí 29. 7. krátce po jedenácté hodině dopoledne se na silnici I/35 za 
Moravskou Třebovou u Linhartic stala další nehoda, při níž zemřel řidič 
dodávky. Ten z  nezjištěných příčin vyjel do protisměru, kde se střetl 
s protijedoucím kamionem. Řidič kamionu byl zraněn a při střetu obou 
vozidel došlo vlivem nárazu i k poškození dalšího projíždějícího osobního 
vozidla. Hlavní tah byl na nějaký čas zablokován. Doprava byla svedena na 
objízdné trasy. Kolony se netvořily. 
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Srpen 2013 
 
Události ve městě 
 
  

Starosta odchází, partnerství s Vlaardingenem trvá 
 
Starosta Tjerk Bruisma z holandského Vlaardingenu, s nímž Moravská 
Třebová vloni oslavila dvacet let partnerské spolupráce, odchází z úřadu. 
Zástupci   našeho města se rozloučili - starosta mu předal pamětní listinu 
s poděkováním za přínos ke spolupráci obou našich měst. Pozorností města 
byly také příbory třebovského Toneru. Odcházející vlaardingenský starosta 
vyjádřil přesvědčení, že jeho nástupce bude pokračovat v přátelských 
vazbách k našemu městu. Moravská Třebová je jediným vlaardingenským 
zahraničním partnerem.   Holandská delegace pobyla v našem městě po celý 
týden. Moravskou Třebovou spolu s vlaardingenským starostou navštívili  
Peter van Wilsem, předseda nadace Přátelé Moravské Třebové a také člen 
zastupitelstva města Vlaardingen, členové nadace  a současně   
zastupitelstva  André Fokker a Gérard Kester, radní Ruud de Vries, Ruud 
van Harten, Hans Versluijs, Jan Robberegt. 
 

 

 

Před radnicí zaujaly panely výstavy Má vlast 
 
od pondělí 19. srpna. Cílem putovní výstavy, která dorazila i k nám, bylo 
přinést svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a 
krajině. Fotografie na panelech tedy informovaly o proměnách chátrajících 
staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a 
návsích, nádražích, sakrálních stavbách v mnoha krajích republiky. Nechyběl 
projekt Cesta od renesance k baroku v Moravské Třebové. Výstava měla 
jednu malou chybu – do Moravské Třebové řádně a včas nedorazil právě 
panel o projektu z našeho města, zákon schválnosti nezklame. V plném 
lesku - tedy i s panelem  o úspěšném projektu CRB v Moravské Třebové - se 
výstava zaskvěla až od středy téhož týdne.  
 

  

Rozhledna Pastýřka dostala v srpnu  nový nátěr 

Pravidelné ošetření dřevěných podest provedla dodavatelská firma, která dílo 
v roce 2008 zhotovila. Pravidelná údržba garantovaná po dobu pěti let byla 
součástí smlouvy a tedy i v ceně díla. Ošetření podest bylo provedeno  
speciálním ochranným lakem, který zaručuje odolnost proti povětrnostním 
podmínkám. O Pastýřku je pravidelně pečováno podle plánu údržby, kam 
spadají mimo jiné také pravidelné revize lan a ostatních nosných prvků, které 
jednou za rok prohlíží statik.  
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Integrovaná střední škola z Moravské Třebové, 

která působila ve svitavské  restauraci Junior, vyměnila zašlý Junior za 
moderní Fabriku. Tím se zásadně zlepšily podmínky pro praktickou výuku 
kuchařů a číšníků. Město Svitavy sehnalo nového nájemce pro restauraci. Za 
pět let se v restauraci ve svitavském multifunkčním centru Fabrika vystřídali 
tři nájemci. Všichni ale utekli. Vedení školy předpokládá, že dojde k posunu 
v praktické výuce studentů, kterým už podle vyjádření zástupce ředitele školy  
prostory v Junioru nevyhovovaly. Nabídka stravování pro veřejnost bude ve 
Fabrice stejná jako v předchozím středisku – to znamená, že bude možné se 
najíst v době kolem poledne a dost. O prázdninách žáci vařit nebudou vůbec. 
Tato zpráva je významná i pro Moravskou Třebovou. Rozhodnutím 
integrované školy (resp. jejího zřizovatele, kterým je Pardubický kraj) končí 
úvahy o tom, že by praktická výuka mohla probíhat v Moravské Třebové, 
v Latinské škole. Tento krásný objekt, který jeden z bývalých starostů 
označoval jako rodinné stříbro, není dlouhodobě dostatečně využíván. 

 

Krádež akátového dřeva, lavičky 

Krátce se vraťme k dubnovému zápisu kroniky, neveselé části o krádeži 
akátového dřeva z laviček na Křížovém vrchu. Dne 21. srpna  se konal soud 
s provinilci. Den předem se dostavili na městský úřad spolu se zástupcem 
probační a mediační služby, s cílem dohodnout se na „odpracování“ škody. 
Chtěli tak dosáhnout  odklonu od trestního stíhání, což mimo jiné znamená, 
že nebudou mít zápis v trestním rejstříku.  Pachatelé v čase krádeže neměli 
ještě 18 let a k tomu soud přihlédl. Do konce roku by měli vykonat práce ve 
prospěch města pod dohledem Technických služeb města.  

 
 

Městský úřad v srpnu  

Odbor životního prostředí v letních měsících upozornil na změnu příslušné 
vyhlášky, která znamená, že nově lze počínaje létem 2013 kácet stromy bez 
správního řízení. Týká se to však jen stromů v oplocené zahradě u domu. 

   

Ze zasedání rady města  

Radní se v měsíci srpnu sešli dvakrát ( 12. 8. a 19. 8.), rada projednala 
zejména obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení.  

 
 

Z jednání zastupitelstva města 

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

 

 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=72884&idc=1141463&ids=293&idp=70019&url=http%3A%2F%2Fstredni-odborna-skola-paeddr-stratil.takeit.cz%2Fprodukt%2Fstredni-odborna-skola-holesov-studium-v-klidnem-prostredi-3880196
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Kultura 
 

Fest pod parou i v roce 2013   

První srpnové dny patřily již tradičně punkovému hudebnímu festivalu.  
Jedenáctý Fest Pod Parou   navštívily  tisíce punkerů nejen z celé České 
republiky. Fest se  podruhé uskutečnil pod Hřebečským tunelem na 
pronajatých soukromých pozemcích. V regionálním tisku jsme se snadno 
dočetli o přípravách policie i Českých drah – festival jako takový se 
výraznější  propagace nedočkal. 

Z tisku: „V souvislosti s hudebním festivalem policie připravuje bezpečnostní 
opatření. Zapojí se strážníci Městské policie v Moravské Třebové i ve 
Svitavách, neboť se účastníci festivalu mohou do místa konání festivalu 
přesouvat ze svitavského vlakového nádraží autobusy. Policisté dohlédnou 
na poklidný příjezd návštěvníků festivalu, ale také na jejich odjezd.“   

Festival provázelo mimořádně horké a suché počasí. Akce se vydařila. 
Policie zřejmě dohlédla dobře -  pokud jde o pořádek,  ve městě nebylo 
návštěvníky skoro vidět a nedošlo k nesrovnalostem (a už vůbec ne k trestné 
činnosti), které by stály za zaznamenání. A najednou –  v celorepublikových 
médiích (TV, rozhlas, internet) zazněla zpráva, která učinila festival rázem 
slavným:  

Policie totiž od nedělního večera (4.8.) intenzivně pátrala po devatenáctileté 
Kateřině B., která se o víkendu zúčastnila hudebního festivalu Fest pod 
parou v Moravské Třebové. "Dívka přijela do stanového městečka v sobotu, 
kolem 19:30 se údajně nabídla, že zajde pro občerstvení a od té doby ji nikdo 
z jejích přátel neviděl. Její osobní věci včetně mobilního telefonu či dokladů 
zůstaly Policie od ve stanu," informovala mluvčí svitavské policie.   

Skutečně neslavný konec svébytné kulturní akce, zdálo se… Naštěstí 
zatímco dívku hledaly desítky policistů i vrtulník s termovizí, ona si mezitím 
vesele odjela s jinými kamarády do Jindřichova Hradce. Na základě výzvy 
v médiích se později sama dostavila na policii v Jindřichově Hradci, kde 
uvedla, že odjela z  Festu dobrovolně  s partou nových kamarádů a je 
v pořádku. 

 

Moravskotřebovské kejklování v roce  2013 
 
Středověké kejkle, tedy  rytířský turnaj, dudácká kapela, zábava pro malé i 
velké, se pro letošní rok přesunuly  ze zámeckého nádvoří na  náměstí. 
Konaly se v obvyklém termínu, tedy poslední prázdninový víkend, což letos 
znamenalo 31. srpna odpoledne. Stánků bylo bezpočet, pořadatelé pozvali tři 
společnosti, které pobavily zájemce historicky laděnými scénkami. Velký 
úspěch měl například kovář. Vděčných diváků a konzumentů bylo plné 
náměstí a to až do pozdního večera. Součástí programu byly i dobře vybrané 
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koncerty v podvečer a to kapel BUTY, Ready Kirken a od 22:00  nastoupil 
moravskotřebovský punk rockový Werglův pjos. Ocenila jsem, že i tato 
kapela měla v noci (!) obecenstvo, pro které stálo za to hrát – fanoušci přijeli i 
zdaleka, domácí diváci byli zčásti pravidelní návštěvníci Festu pod parou a 
zčásti my ostatní, kteří jsme chtěli prodloužit pěkný večer a seznámit se 
s místní kapelou, která už má „jméno“.  
 
 
Holandské dny 
 
Zaujala obsluha u stánků -  Holanďané v tradičních krojích, jako na fotce: 
Foto: archiv MěÚ 
 
 

 
 
Holanďané nás v srpnu potěšili  mimo jiné konáním holandských 
kulinářských dnů   v místních restauracích. Byli jsme zváni na ochutnávku 
typických holandských specialit, které byly  servírovány během Holandských 
dnů v Moravské Třebové ve čtvrtek 29. 8. a v pátek 30. 8. v Třebovské 
restauraci a restauraci Excalibur. Speciální tříchodová menu připravili 
šéfkuchaři z restaurace Cafe de Waal a hotelu Delta z Vlaardingenu.  Zaujal 
mne holandský losos a tradiční dezert, tvarohový koláč s jahodami. 
Holandské dny pokračovaly  během Moravskotřebovského kejklování 
v sobotu 31.8., na náměstí byly  prezentovány holandské sýry, nakládané 
sledě i likéry, a to ve třech stáncích.   
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Bohatý program posledního srpnového dne a hlavně noci inspiroval i mnohé 
provozovatele ve městě - do nočních hodin byla mimořádně otevřená nová 
vinotéka na Zámeckém náměstí, svoje produkty (ale to je na konci týdne 
obvyklé) nabídlo rychlé občerstvení (pizza, kebap) na ulici Cihlářově. 

 

Další letní akce ve městě 

Také v srpnu pokračovalo kulturní léto  a aktivity „Na dvorečku“ tj.  
v blízkosti náměstí,  šňůra akcí uspořádaných letos poprvé pro oživení 
centra Moravské Třebové.  Hraní a zpívání Volného hudebního sdružení MT 
se vydařilo 11. srpna, místa před zámeckou kavárnou byla plně obsazena a 
atmosféra byla velmi příjemná, přesto, že se hudebníci sešli bez velkého 
zkoušení právě na zámku – ačkoliv obvykle hrají v jiných uskupeních.      
Koncert třebovského rodáka Josefa Klíče potěšil  v   nedělním odpoledni 18. 
srpna  také na  nádvoří zámku. Vynikající český violoncellista a koncertní 
mistr Národního divadla v Brně měl velký úspěch, k mému překvapení byla 
venkovní místa u zámecké kavárny zcela zaplněna, posluchači vydrželi do 
konce, průběžně se přidávali další. Mistr také vybral repertoár tak, abychom 
měli zážitek z koncertu všichni, také jsme se něco dozvěděli o hudbě a 
autorech hudby, která zazněla. V sobotu 10. srpna v parku na Rybním 
náměstí měl  úspěch program věnovaný pejskům a těm, kteří je mají rádi.  
Uměním a inteligencí čtyřnohých přátel se přišly potěšit desítky diváků, kteří 
sledovali práci členů místního agility klubu. Program Léto budiž pochváleno 
připravili na sobotu 24. srpna pracovníci  Domu dětí a mládeže ve spolupráci 
s Centrem volného času a konal se  v Cihlářově ulici.  

Také v letošním roce navštívil Moravskou Třebovou Kinematograf bratří 
Čadíků, ve dnech 19. až 22. srpna. Návštěvu kina jsem vzdala – počasí akci 
nepřálo, diváky si však filmy našly, i když ne v takovém počtu, jako vloni. 

V srpnu se také Moravská Třebová zúčastnila tzv. Hradozámecké noci,  31. 
srpna  v nočních hodinách byla nabídnuta prohlídka  laboratoře,  mučírny, 
přístupný byl areál zámku. 

 

Sport 
 
Seriál Cykloman Focus Cup 2013 dospěl ke svému šestému letošnímu dílu.  

V sobotu 3. srpna  od 15 hodin  se uskutečnil jeden z nejtradičnějších závodů 
– 16. ročník Moravskotřebovského papermana, což je městský přebor 
v triatlonovém sprintu. Všichni účastníci se sešli nejprve v aquaparku, kde 
absolvovali  plaveckou část (200 metrů). Poté se přesunuli do areálu SKP 
Slovan, odkud podle odstupů z plavání vyrazili do cyklistické (20 km) a 
posléze do běžecké části (3 km). Závod se jel na silničních kolech.  
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Srpen letem světem 

Srpnové počasí nabídlo zpočátku tropické teploty a jasno, změna nastala 
v neděli  4. 8., kdy bouřka dopoledne vyhnala koupající se z bazénu 
aquaparku. Pokračovala vedra  30 až 36 st. a vytoužený   déšť potěšil až 9. 
srpna, spolu s ochlazením v noci na běžné letní teploty kolem 20 st. 
Překvapením byl 15. srpna  na některých  místech republiky ranní mráz (na 
šumavské  Kvildě  až - 4 st.)  a ve Třebové ranní chlad + 6 st. Vedra 
pokračovala i o víkendu  17. a 18. srpna a  výrazný zlom  nastal v pondělí 19. 
8. - ochlazení, vytrvalý déšť. Také v neděli 25. 8. bylo poměrně deštivo 
chladno, ráno 13 a přes den sotva 19 st.   

 

Za zmínku v kronice stojí letošní výstup na Sněžku, kterého se zúčastnili oba 
- minulý i současný – prezidenti, a související  Vavřinecká pouť tamtéž.  Pro 
Moravskou Třebovou je zajímavé, že jako pohoštění (nejen)  prezidentů na 
Poštovně obstál chléb a hlavně koláčky pekaře pana Moravce.  Produkty 
z místní pekárny chutnaly. Zvoleny byly proto, že majitelem i provozovatelem 
Poštovny na Sněžce jsou Třebováci (RNDr. Milan Blaha se synem 
Daliborem). 

 

 

 

 
 
Zeman, Klaus a koláčky od Moravce z Moravské Třebové  
Foto: Daniela Blahová 
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Září 2013 
 
Události ve městě 
 
Návštěva prezidenta republiky 
 
Naše město navštívil už druhý prezident v novodobých dějinách České 
republiky.  
 
Po Václavu Klausovi  Moravská Třebová v pátek 13. září 2013 v dopoledních 
hodinách přivítala úřadujícího českého prezidenta.  Občané města měli 
možnost vyslechnout krátký projev prezidenta a položit mu několik otázek. 
Náměstí bylo zaplněno, a i když velká část davu byli  žáci základních a 
středních škol, rozhodně nebyli sami, zájem lidí byl zřejmý. Pan prezident 
nezklamal – na každou otázku odpověděl, jako rétorik byl skvělý a poradil si 
hravě. Atmosféra byla přátelská, takže to nebyl problém.  
 
 

 
 
FOTO: archiv města, prezident Zeman na návštěvě v Moravské Třebové, v popředí vpravo 
starosta JUDr. M. Izák 

 
Kromě setkání s občany obsahoval program také přijetí starostou na radnici 
a prohlídku vojenské střední školy. Pro úplnost dodávám, že předchozí 
prezident Václav Klaus byl na návštěvě Moravské Třebové v prosinci 
2005 v rámci návštěvy Pardubického kraje, a také v červnu 2007 u příležitosti 
oslav 750. výročí první oficiální zmínky o existenci města Moravská Třebová. 
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Je zvykem uctít vzácnou návštěvu darem  a ne jinak tomu bylo v Moravské 
Třebové. Kromě oficiálního daru od starosty, kterým byly exkluzivní 
porcelánové příbory, dostal i obraz od třebovské radní, učitelky a grafičky 
PaedDr. Hany Horské. Motivem obrazu je   typická silueta dvou věží – 
radnice a kostela. Jde o pohled i s částí našeho náměstí v pozadí se 
sluníčkem. Podle autorky slunce symbolizuje sílu a energii Moravské 
Třebové i do budoucnosti.   

 

                

 
 
 

Projekt Cesta od renesance k baroku získal titul Stavba roku 

V kategorii "Veřejná prostranství" získalo naše město zásadní  ocenění za 
historicko naučnou stezku poté, co porota složená ze zástupců vedení kraje 
při červencové prohlídce Cesty od renesance k baroku prošla celé dílo a 
posoudila jeho zdařilost.  Pardubický kraj vyhlásil již 6. ročník veřejné 
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neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji. Spolupořadatelem 
této soutěže je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě (ČKAIT) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Soutěž se konala 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje. Cílem soutěže je seznámit 
odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architektury a 
projektování v Pardubickém kraji. Soutěž má také sloužit k podpoře kvalitní 
komplexní realizace staveb a zviditelnění firem v kraji. 

 

 

Třebovská orlice byla sňata z věže radnice 
 
Moravská orlice zasazená v kovovém rámu vlajky na samém vrcholu radniční 
věže byla sňata. Protože bylo zezdola viditelné, že na svém místě nedrží 
pevně, bylo nutné prověřit způsob jejího ukotvení v rámu korouhve. Ukázalo 
se, že původní držáky orlice jsou zkorodované.  
Na samý vrchol radniční věže vystoupali 23. září tři moravskotřebovští 
horolezci z tzv. horní lucerny, prosvětlené nadstavby zděné části věže. 
Z nejvyšší lucerny   už  bylo nutné lézt po vnějším plášti věže. K tomu použili 
speciálních lezeckých svírek zvaných jümar. Lana pro postupné jümarování 
umístili z pozice volného lezení. Největší problém byl vyklonit se přes 
vrcholovou kouli a dostat se na uvolněnou orlici. Koule je z měkkého plechu, 
a proto se kolem ní musí pracovat opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození. 
Pro sestup do dolní lucerny už lezci zvolili slanění po vnějším plášti.   
O dalších krocích souvisejících s revizí prvků radniční věže rozhodne 
vedení města. Orlice z tenkého ručně opracovaného plechu odinstalovaná 
z korouhve by mohla být  nahrazena novotvarem vyrobeným v místní firmě. 
Po odborném posouzení – vloženo v části zápisu „městský úřad“ – se 
ukázalo, že rozhodnutí nebude úplně jednoduché a také ne levné. Není 
vyloučeno, že stav orlice vyžádá i další úpravy věže, vedení města nechce 
jen poskytnout první pomoc a čekat, jak dlouho rychlá oprava vydrží.   
 

 

 

Lhůta napojování na kanalizaci byla prodloužena 
 
Vlastníci nemovitostí v Sušicích,  ul. Lanškrounské a  ul. Anenské údolí byli 
městem jako investorem akce informováni, že lhůta pro připojení na 
splaškovou kanalizaci se prodlužuje do 31. 10. 2013. Celý projekt města 
Moravská Třebová „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace 
ČOV“ nebyl totiž podle plánovaného harmonogramu ukončen. Opakovaně 
byla podána informace o správném postupu.  

Správný postup pro připojení na kanalizaci: 

1. Vyplnit a odevzdat „Žádost o zřízení kanalizační přípojky“ na 
VHOS, a.s. 

2. Dohodnout si telefonicky (v pracovní dny mezi 7–14 hod.) termín 
připojení se zástupcem provozovatele VHOS, a.s., Martinem Šiborem 

3. Provést fyzické připojení na veřejnou kanalizaci, vč. kontroly připojení 
provozovatelem VHOS, a.s. 
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4. Uzavřít „Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod“ 
5. Zahájit vypouštění splaškových vod. 

 

 

Městský úřad v září 
 

Úředníci odboru výstavby řešili v měsíci září petici občanů, kteří se obávali 
nadměrného hluku v části města Sušice.  Odmítali plánovanou zkušebnu 
leteckých motorů, proto vyjádřili nesouhlas  občanů Sušic  s rekonstrukcí 
objektu spol. EEA Tech spol. s r. o. v areálu bývalého zemědělského 
družstva Agrion. Petice byla na žádost autorů předložena i zastupitelstvu 
města. To ovšem písemnost, označenou jako petice (neměla všechny 
formální náležitosti petice) jen vzalo na vědomí, s tím, že řešení je v rukou 
stavebního úřadu a také krajského úřadu (a krajské hygieny), který posoudí 
plánované změny z hlediska životního prostředí.  Verdikt stavebního úřadu 
bude záviset na posouzení všech stanovisek. Aktuální situaci  v Sušicích 
utišili členové vedení města a zástupce stavebního úřadu na setkání 
s občany Sušic.  Až v roce 2014 se ukáže, jaký vliv na zamýšlenou investici 
mělo zdržení zapříčiněné nevůlí občanů. 

V měsíci září mne zaujala úřední korespondence, která se týkala korouhve - 
orlice, sejmuté z radniční věže. Z vyjádření orgánu památkové péče ke 
stavu orlice cituji: 

„Z pořízené fotodokumentace je zjevné, že stav korouhve, na které byla 
upevněna orlice, je v havarijním stavu. Kovový rám, pravděpodobně z 
pásoviny, vykazuje značné stádium koroze, je vidět, že nýty upevňující 
korouhev  nedrží v rámu. Pokud bude pouze opravena orlice, bude to v tuto 
dobu dostačující, ale je otázkou několika málo měsíců, kdy bude nutné řešit 
stav korouhve. Navrhuji proto: Zařadit akci do programu regenerace. Opravit 
korouhev, včetně ověření jejího uchycení do kupole. Celá oprava bude muset 
být prováděna z lešení, bylo by tedy vhodné počítat i s opravou možných 
závad na kupoli a sanktusníku. Vlastní korouhev a orlice je z mědi, je nutné, 
aby jejich očištění a opravu prováděla fundovaná firma zabývající se 
pasířstvím (opravami barevných kovů).“   
 
Pro úplnost dodávám, že sanktusník je malá a štíhlá věžička, nacházející se 
zpravidla na hřebeni střechy presbytáře kostela zhruba nad hlavním oltářem, 
méně často (především u staveb z období pozdní gotiky) též na hřebeni 
střechy hlavní lodi. Ve vížce je (případně původně byl) zavěšen malý zvon, 
používaný při zpěvu Sanctus a při pozdvihování. Odtud je odvozen i jeho 
název. Sanktusník coby architektonický prvek nacházíme již od 13. století. 
Zvláště v případě menších venkovských kostelů byl ve středověku jeho zvon 
často jediným kostelním zvonem. Později, zhruba od konce 15. století začaly 
být s rozvojem kovolijectví a také se zvyšováním významu a bohatství měst u 
kostelů budovány mohutné, velmi často volně stojící zvonice s řadou velkých 
zvonů. Dnes už se v Česku santusníkový zvon užívá pouze zřídka a na 
novějších kostelních budovách sanktusník nebývá vůbec stavěn. Stejná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9B%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_olt%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pozdn%C3%AD_gotika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sanctus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozdvihov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/13._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovolijectv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvonice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
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situace však nepanuje všude ve světě, například v Portugalsku je použití 
sanktusníkového zvonu běžné. 

 
 
Ze zasedání rady města 
  
Radní se sešli v měsíci záři třikrát, ve dnech 2., 16. a 30. září řešili zejména 
obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení. 
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo dne 2. září. Zaujalo mne opakované jednání o 
dalším osudu budovy na ul. Nové, bývalé tzv. „zvláštní školy“, kterou 
odkoupila společnost ALZCARE, a.s. Termíny dané smlouvou byly 
prodlouženy s cílem umožnit společnosti realizovat plánovaný projekt 
léčebny pro nemocné alzheimerovou chorobou. Vstřícnost města je zřejmá, 
není v zájmu města starat se o další chátrající budovu. Čas ukáže, zda byla i 
přínosná. Ve dnech kompletizace zápisu za rok 2013, tedy na jaře 2014, není 
vidět žádná činnost společnosti, platby váznou a město zvažuje odstoupení 
od smlouvy.  
Zastupitelstvo bylo informováno o výsledcích dražby nemovitého majetku, 
vlastnictví přešlo příklepem a tak bylo možné stav jen vzít na vědomí, nikoli 
schvalovat.  
   
 

Kultura 
 
Kino začalo promítat  od úterý 3. září 2013 digitálně 
 
Slavnostní otevření digitálního kina se uskutečnilo v úterý 3. září 2013 
v 19:00 hod. ve dvoraně muzea za přítomnosti režiséra Zdeňka Trošky a 
jeho talk show „Veselé příhody z natáčení“. Poté ve 21:00 hod. byl v kinosále 
promítán jeho film „Babovřesky“. Zúčastněné při zahájení pobavil i  předseda 
nadace přátel z Vlaardingenu, nepřehlédnutelný vousáč s vizáží vousatého 
starého námořníka, který oddálil odjezd z  Moravské Třebové a při 
slavnostním otevření digitálního kina poblahopřál občanům  k  tomuto kroku. 
Vlaardingen jej uskutečnil přibližně před rokem. Můžeme se jen domnívat, že 
v jiných rozměrech, naše kino pojme stále cca 100 návštěvníků.  
 
Z vyjádření zastupující ředitelky kulturních služeb k celé akci uvádím:   
„Zahájení digitálního promítání znamená největší změnu v kině Moravská 
Třebová za posledních 20 let. Jedná se o přechod z klasického filmového 
pásu 35 mm na digitální způsob promítání, který je řešen datovým tokem. 
Pořídit jsme museli velmi výkonný datový projektor, kinoserver, který umí 
odkódovat distribuované filmy, počítač na ovládání celé projekce a 
klimatizaci promítací kabiny. Náklady na digitalizaci kina se vyšplhaly na 
téměř 2,6 milionů korun. Tuto částku v plné výši poskytlo  Město Moravská 
Třebová. Diváci se mohou těšit nejen na lepší barevné zobrazení a zvuk u 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Portugalsko
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filmů, ale především na aktuální programovou nabídku. Dříve se v Moravské 
Třebové  promítaly novinky nejdříve za dva měsíce po českých premiérách. 
Nyní, tím že jsou snímky kopírovány digitálně, se i v Moravské Třebové 
můžeme dívat na absolutní novinky v den jejich českých premiér ve velkých 
kinech. To však znamená i zvýšení ceny vstupného, protože cenu určují 
distribuční filmové společnosti. V případě premiéry je cena nejvyšší tzn. 
stejná jako ve všech digitálních kinech v ČR. Filmy mohou být promítány 
v kvalitě 2D i 3D. Brýle na 3D diváci obdrží před vstupem do kinosálu a při 
odchodu je každý jednotlivě odevzdá obsluze.“ 
 

 
Televize natáčela na zámku 
 
Česká televize na zámku a v okolí ve středu 18. září natáčela naučný pořad 
pro dospívající děti "Záhady Toma Wizarda". Moravskotřebovský díl se 
(alespoň pracovně) jmenuje "Pátrání po příběhu plačící Anny" a rozebírá  
tajemné okolnosti populárního místního  milostného příběhu, kterému se také 
říká Annenruhe. Filmaři začínali na místě, kde se dnes nachází část originálu 
sochy plačící Anny (dolní část postavy), tj. v jedné ze suterénních prostor 
zámku, kde se aktuálně nachází prodejna suvenýrů. Dále jsme je mohli vidět 
na zámeckém nádvoří i cestou ke Kalvárii. Spolupráci se zaměstnanci na 
zámku (zejména s pracovníky Kulturních služeb) si filmaři pochvalovali, 
s takovou vstřícností se prý setkali jen vzácně. 

Pro úplnost vyprávění o Anně alespoň stručně: 

Pověst vypráví o nešťastné lásce syna starosty Moravské Třebové Josefa 
Herknera k dceři lesníka v Gruně Anně Glässerové. Ta se musela provdat za 
linhartického rychtáře, ovšem krátce nato zemřela. Po pohřbu měl dle pověsti 
Herkner její rakev vykopat a uložit do hrobu na své zahradě na Křížovém 
vrchu. V předvečer svátku sv. Anny prý osvětlily cestu z města k Herknerově 
zahradě pochodně. Ohně plály také na zahradě, kde bylo osvětleno místo 
podobné hrobu. Pochodně zde tvořily nápisy Dir Dort (Tobě tam) a Es heisse 
Annenruhe (Ať se to zde jmenuje Annino odpočinutí)… 

 

Dny česko-německé kultury 
 
a oslava partnerství se Staufenberkem byly na programu o víkendu v září. S 
německým partnerským městem jsme oslavili jubileum desetiletí.  Město 
Staufenberg je partnerem Moravské Třebové, se kterým probíhá výměna na 
poli kulturním, sportovním, vzdělání a samosprávy, od roku 1995, v září roku 
2003 byla v Moravské Třebové při příležitosti Dnů česko-německé kultury 
podepsána partnerská smlouva mezi Staufenbergem a městem Moravská 
Třebová. Jako každý rok se uskutečnily dny kultury, které jsou však – na 
rozdíl od obdobné slovenské akce – méně navštěvované, jako bychom je 
považovali za večírek pro pozvané. Může to být chyba, v letošním roce zaujal 
operní pěvec při dnech česko německé kultury natolik, že byl okamžitě žádán 
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o opakovanou návštěvu v závěru roku. Podařilo se, více v prosincovém 
zápisu kroniky.   
 

 

Setkání v Boršově 

 

Vinobraní je další z oblíbených tradičních akcí, kterou v září opět uspořádali 
členové  Sdružení přátel kulturního domu v Boršově.  V sobotu 21. září 
pozvání přijali milovníci vína a zábavy.  Z města byl do Boršova vypraven 
autobus a přijel zcela zaplněn, v sále bylo nabito, pořadatelé krátce před 
zahájením přidávali stoly. Zábava byla nenucená a příjemná, zazpívali jsme 
si s cimbálovkou  všichni a stateční si zatančili. Pochvalu zaslouží pan 
starosta – vydal se do rukou kouzelníka a chtě nechtě bavil chvilku sál. Ustál 
to velmi dobře. 

 
 

Sport 
  
Slavnostní otevření projektu FIT STEZKY Křížový vrch  
 
se konalo v neděli 29. září, začínalo se na parkovišti u smuteční síně.  Mladí 
atleti, kteří projekt navrhli a výrazně se podíleli na realizaci, spolu  se 
zástupci vedení města představili první etapu a ukázali, jak se na 
jednotlivých stanovištích cvičí. Jistě to bylo podnětné, když jsem o pár dní 
později zkoušela cviky bez ukázky „naživo“, nebylo to jednoduché. Pomohl 
dobře zpracovaný návod, ale překvapila mne moje neschopnost na jednom 
stanovišti plnit byť jednoduché úkoly. Následně jsem se dozvěděla, že 
prvkům chybí terénní úpravy – ty byly dokončeny s malým zpožděním a 
znamenaly reálné snížení kladin, zpřístupnění dalších prvků opravdu všem, 
ne jen výkonným sportovcům, kteří snadno vyskočí hodně vysoko…  Tři 
stanoviště jsou realizována, plánů je hodně, jak vyplývá z článku autorů 
myšlenky.  

Je na místě poznamenat, jak celá myšlenka vznikla. S použitím textu M. 
Havlíka a L. Strouhala  v regionálním tisku uvádím: 

„…Inspirováni pobytem v zahraničí se koncem  roku 2012 dva studenti a 
aktivní sportovci Luděk Strouhal a Michael Havlík rozhodli vytvořit běžecko-
posilovací Fit stezku pro občany   města.  Téměř po roce od prvního nápadu 
byl  slavnostně otevřen první ze tří okruhů. Stezka bude mít podobu značené 
běžecké trasy spojující přes desítku stanovišť pro venkovní posilování. Bude 
určena pro široké spektrum obyvatel od mládeže až po seniory a poslouží 
především k protáhnutí a posílení celého těla na čerstvém vzduchu. Samotné 
kondiční prvky budou provedeny převážně jako pasivní nářadí (hrazdy, 
lavice…), na nichž bude uživatel cvičit s vlastní váhou. Pohyb mezi stanovišti 
i samotné cvičení si přitom zcela přizpůsobí vlastním potřebám. Návrh na 
realizaci tohoto projektu byl nejprve předložen na radnici spolu se studií 
8 lokalit pro umístění okruhu v blízkém okolí Moravské Třebové. Nápad si 
zde našel velkou podporu a brzy byla dohodnuta cílová lokalita Křížového 
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vrchu – pro jeho potenciál přivést i sportovce k této dominantě města. Dalším 
krokem bylo podrobné naplánování trasy a stanovišť, včetně koncepce 
informačního systému a propagace. Spolu s odhadem ceny Fit stezky i tuto 
část vypracovali předkladatelé projektu. Stezku rozdělili na 3 okruhy podle 
náročnosti a přístupovou cestu, která Fit stezku propojí s plánovaným 
sportovním areálem Knížecí louky. Celkové náklady na realizaci Fit stezky 
byly propočteny přibližně na 400 tis. Kč. Nežli čekat až na rozpočet pro rok 
2014, byl projekt rozdělen do tří etap, z nichž na první se podařilo nalézt 
prostředky ve výši 100.000 Kč již v rozpočtu letošním. Na sklonku letních 
prázdnin proběhla realizace nejkratšího okruhu Fit stezky. Na klasické 1 km 
dlouhé trase kolem Křížového vrchu se nachází 3 stanoviště s několika 
pasivními prvky pro protažení a posílení hlavních svalových skupin. Nástup 
na trasu ohlašuje informační tabule u Smuteční síně. Po smutných 
zkušenostech s životností informačních tabulí i některých památek v našem 
městě bylo rozhodnuto jít vstříc novým trendům chytrých telefonů. Proto 
budou podrobné informace o stanovištích dostupné nejen ve stručné podobě 
na tabulích přímo na místě, ale i v detailnější formě přes oblíbené Q-R kódy 
umístěné přímo na fit prvcích. Stačí si tak vyfotit kód telefonem s příslušnou 
aplikací a uživateli se zobrazí detailní návod ke cvikům na webu Fit stezky. 
Webová prezentace bude obsahovat i instruktážní videa a 360 stupňové 
vizualizace stanovišť.“ 

 
Atletický stadion 
 
základní školy v Palackého ulici umožnil sportovní akci v sobotu 28. 9. 2013 
už od rána od 8 hodin.  Ve 20 kategoriích zde závodili jak děti od 5 let, tak 
špičkoví vícebojaři z celé ČR. Účast přislíbil i TOP5 koulař světa Ladislav 
Prášil. 

 
  

Region 
 
Nová vzletová a přistávací dráha 

Letiště ve Starém Městě u Moravské Třebové má novou vzletovou a 
přistávací dráhu. Slavnostně ji tamní Aeroklub a letecké centrum uvedly do 
provozu v září, široká veřejnost byla pozvána na leteckou show.  Malá letadla 
na nové dráze startovala a na obloze předváděla divy. O show – akrobatické 
létání,  kouřové stopy, skoky - byl velký divácký zájem. Po dvaceti sedmi 
letech je to první dráha svého druhu, která u nás vznikla na malém letišti 
aeroklubu. Aeroklub ji  pořídil  za čtyřicet milionů. Přistávat a startovat z nové 
dráhy mohou malá vrtulová letadla. Dráha rozhodně není  určená pro start a 
vzlet větších dopravních letadel. Na dráze mohou startovat kluzáky, je ale 
předpoklad, že budou i nadále využívat starou travnatou plochu. 
Vybudováním dráhy aeroklub reagoval na skutečnost, že  narůstá počet 
vlastníků malých sportovních a turistických letadel a ta zde budou moci 
přistávat.  Stavba by měla výrazně posílit turistický a cestovní ruch v regionu. 

 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=80309&idc=1397633&ids=10802&idp=77127&url=http%3A%2F%2Fivan-marik.takeit.cz%2Fprodukt%2Fznalecke-posudky-pricin-dopravnich-nehod-5432747
http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=86431&idc=1397633&ids=13629&idp=83153&url=http%3A%2F%2Fst-servis.takeit.cz%2Fprodukt%2Fkryty-bazen-valasske-mezirici-4045060-4045060
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Úzkokolejka opět vede až k dolům na Hřebči 

Prodlouženou trať projela parní lokomotiva v sobotu 28. září. Obnova celé 
jedenáctikilometrové úzkorozchodné železnice z  Mladějova k dolům na 
Hřebči na Svitavsku je tak zase o něco blíž.  Nebyla to však jízda pro 
veřejnost – dobrovolníci  parní lokomotivou dovezli až na Hřebeč své 
sponzory. Dosud se jezdilo jen po kratší, šestikilometrové trase do Nové Vsi. 
Celou dráhu ještě čeká hodně oprav, než bude připravená pro turisty,  
v optimálním případě to bude v roce 2015. Lidé z občanského sdružení 
Mladějovská průmyslová dráha původně chtěli žádat o dotaci, po zvážení 
rizik, souvisejících s povinnou spoluúčastí při čerpání dotace, se však 
rozhodli spoléhat na vlastní síly a sponzory. 

  

Září letem světem 
  
Počasí v září začalo silným deštěm a ochlazením, koncem první dekády se 
výrazně oteplilo.  V noci na středu 11. září překvapila průtrž mračen – pro 
město to znamenalo mimo jiné škody na budově mateřské školy na 
Piaristické ulici. Opravovaná střecha školy byla provizorně zabezpečena 
modrou plachtou, avšak proděravělou, ani dobrá by asi nestačila. Promočen 
byl strop, voda ve svítidlech, potečené stěny, namočené ložní vybavení, 
koberec… následně pracovníci  firmy  J+S pomohli ustraňovat škody a 
stěhovat, rozsah škod, zvláště stavebních, se však nedal hned odhadnout.  
Dne 18. záři řidiči škrábali skla, byl první ranní mráz. V závěru měsíce 
panovalo krásné podzimní počasí, mrazivá rána a prosluněný příjemný střed 
dne. 

Rok 2013 je rokem, kdy poprvé zazněla  nová znělka města, která se 
používá ve zkrácené verzi také v úvodu hlášení městského rozhlasu. 
Smlouva s autorem hudby, virtuosem a rodákem ze Třebové, byla sepsána 
letos v březnu a  krátce poté byla znělka ve dvojím vyhotovení používána. 
S pocitem, že se bude líbit. Nelze se ale zavděčit všem, jak vyplývá z dotazu 
na webových stránkách města, ze kterého cituji: „…pochopil jsem, že se 
občané tohoto města bez městského rozhlasu prostě neobejdou, který 
několikrát denně v 90% hlásí naprosto nezbytné a životně důležité zprávy 
(jako pozvánka na grilování nebo sportovní akci). Ale zajímalo by mě, PROČ 
musí být začátek a konec hlášení uvedený asi 10 sekundovou hudbou? 
……..Když už tady musí být několikrát denně hlášení, tak za všechny prosím 
BEZ HUDBY!!“.  V odpovědi zaznělo, že „…podnětem se samozřejmě 
budeme zabývat, v nejbližší době ovšem neplánujeme žádné změny oficiální 
znělky nebo dokonce naprosté zrušení pravidelných rozhlasových relací“. 
Moravská Třebová po celý rok 2013 využívala rozhlas jako informační kanál, 
a to i s úvodní znělkou, a mělo by to tak být i v dalším období. 
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Říjen  2013 
 
Události ve městě 
 
 

Pamětní schránka byla vložena do skříně chrámových varhan 
 

Informace nejen o současnosti Moravské Třebové byly 10. října  2013 
vloženy v zapečetěné schránce do skříně chrámových varhan 
restaurovaných v minulých letech v kostele Nanebevzetí Panny Marie v 
centru města. Správní rada Nadačního fondu pro chrámové varhany 
v Moravské Třebové se rozhodla, že nechá vyrobit schránku, která bude 
obsahovat dokumentaci k čerstvě restaurovaným varhanám se zprávou pro 
další generace, a tuto umístí po dokončení restaurování do vlastní skříně 
varhan. Památkáři při pracích na skříni objevili v roce 2010 tajný prostor, ve 
kterém byla kovová schránka s datem 4. 12. 1883, což byl rok instalování 
varhan ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Schránka ve tvaru válce 
obsahovala listinu, která se vztahuje k samotnému vzniku varhan, je psána 
v původním německém jazyce a zachovala se ve velmi dobrém stavu. Nová 
schránka bude jako ta původní z roku 1883 uložena v horní části varhanní 
skříně tak, aby nebyla snadno dosažitelná. Nová schránka byla vyrobena 
z nerezového plechu firmou TONER Moravská Třebová. Její velikost byla 
navržena tak, aby se do ní vešlo původní pouzdro s původní listinou z roku 
1883 a k dispozici aby byl prostor na velikost A4 do hloubky 12 – 15 cm. Po 
naplnění byla schránka napevno uzavřena (zaletována). Kromě původní 
listiny byla vložena listina, která obsahuje základní informace o projektu 
restaurování varhan, seznam všech dárců s poděkováním, dokumenty 
o projektu, dokumenty nadačního fondu, stránky Moravskotřebovského 
zpravodaje o varhanách, vybrané fotografie původního stavu varhan a 
jednotlivých etap, CD, kde je uložen původní hlas varhan před opravou, flash 
disk s uložením fotografií, dokumentů, plakátů z koncertů atd. Vedení města 
přidalo informace o aktuálním životě Moravské Třebové – počet obyvatel, 
důležité rozvojové projekty současnosti, složení městských orgánů (text je 
k dispozici v přílohové části kroniky) a navrhlo vložit i knihu  Cesta od 
renesance k baroku, která popisuje památky města.  
 
 
Bytový dům byl připojen na tepelná čerpadla 
 
V regionálním tisku 23. října jsme si přečetli o odpojení bytového domu od 
dálkového topení. Je rok 2013, stále více bytovek a paneláků instaluje 
tepelná čerpadla a jednoho dne se možná čtenář usměje nad řádky kroniky, 
taková samozřejmost. Není to samozřejmé  v závěru roku 2013.   Majitele 
bytů zaujala informace, že kvalitní tepelná čerpadla mají vysokou účinnost, 
topí účinně i v mrazech, mají dlouhou životnost. Navíc jsou velmi tichá a 
levná.  
 
Panelový dům s deseti jednotkami v Moravské Třebové, tak jako dnes 
spousta jiných paneláků a bytových domů, se před několika lety rozhodoval, 
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čím bude topit. Majitelé vše začali řešit v době, kdy odkoupili byty od města a 
založili vlastní společenství vlastníků jednotek. V té době byl jejich dům 
vytápěný dálkovým teplem  z uhelné centrální kotelny, která dosluhovala. 
Společenství vlastníků se proto začalo zajímat o tepelná čerpadla. Přechod 
na  zemní plyn by se bytovce totiž nikdy nevrátil. U tepelného čerpadla si ale 
spočítali návratnost kolem sedmi let. Úvěr na něj získali bez problémů. 
Hlavním důvodem jejich rozhodnutí bylo dosažení nezávislosti na centrálním 
vytápění. Výběr tepelného čerpadla ovlivnily dobré reference od menších 
uživatelů z okolí. A skutečnost, že jiný typ vytápění by v jejich podmínkách 
nebyl ekonomicky výhodný. Uvažovali i o zateplení – podle rozpočtu by 
vyžadovalo více než jeden milion korun. Obyvatelé paneláku proto ustoupili 
od myšlenky zateplení a zvolili systém tepelného čerpadla vzduch voda, 
které bere teplo z venkovního vzduchu.  Obyvatelé výrazně ušetří.  

 

 
 

Dům v Moravské Třebové přešel na tepelné čerpadlo. Na fasádu domu musel umístit 
ventilátory.  
Foto regionální deník,  R.  Vítek  
 

Odpojení od centrálního vytápění bývá nesnadné (technicky i právně), ale 
v tomto případě se prý podařilo velmi rychle. Šikovní vlastníci domu bydlí na 
ul. Jevíčské, v areálu vojenské školy. 

 
Jak vypadalo partnerství měst před dávnými lety 
 
V měsíci říjnu obdržel starosta města dopis, který stojí za zaznamenání. Je 
z něho zřejmé, že v poválečných letech město Moravská Třebová pomohlo 
jiné obci,  převzalo patronát, tzv. kmotrovství nad obcí Kateřinky, dnes 
součásti Opavy. Z období let 1946 a 1947 není k dispozici kronika obce a 
samozřejmě vzaly za své mnohé úřední písemnosti. Pokud jsou k dispozici, 
tak zejména v příslušných archivech. Ale předsedovi komise rady města pro 
památkovou péči panu Miloslavu Kužílkovi se podařilo najít  kopii Výpisu z 
protokolu  o  schůzi Rady MNV v Moravské Třebové ze dne 20. 12. 1946 o 
přijetí kmotrovství nad slezskou obcí Kateřinkami. Kopie protokolu je 
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k dispozici v přílohové části kroniky a o výsledku hledání byl tazatel 
informován. 
 
Pro úplnost vkládám text dotazu: 
 
Vážený pane starosto, 
s odvoláním na včerejší telefonický hovor dovoluji si obrátit se na Vás v 
následující věci: 
V rámci své přednáškové a publikační činnosti se zabývám tématy, 
spojenými s historií Ostravska.Tématem, k němuž nyní připravuji publikaci, je 
akce "Budujeme Slezsko". 
Jednalo se o kampaň, která probíhala v poválečných letech, kdy se okresy a 
města českého a moravského vnitrozemí ujala pomoci při obnově slezských 
měst a vesnic, poničených při urputných osvobozovacích bojích v rámci 
Ostravské operace. Tato nezměrná vlna solidarity, která má v českých 
dějinách sotva srovnatelnou obdobu, je již pozapomenuta. Snažím se ji 
připomenout a náležitě zdokumentovat jako svědectví o poválečné době a 
jako impuls pro současnost. 
Akce "Budujeme Slezsko", která vznikla zcela spontánně z iniciativy několika 
osobností, měla v prvopočátku podobu celostátních sbírek peněz, ošacení, 
obuvi, potravin a různých domácích potřeb. Později organizátoři začali 
pomoc směrovat do vytváření patronátů, přebíraných okresy a městy z 
vnitrozemí nad jednotlivými válkou zničenými slezskými lokalitami. Tyto 
patronáty byly tehdy nazývány kmotrovstvím. 
Ze studia archívních materiálů jsem zjistil, že mezi patrony - kmotry bylo i 
Vaše město, které převzalo v roce 1947 kmotrovství nad obcí Kateřinky, 
která je nyní částí města Opavy. 
Abych mohl v připravované publikaci doložit jak Vaše město přispělo k 
obnově válkou zničeného Slezska, prosím o pomoc ve vyhledávání informací 
o konkrétním způsobu a rozsahu této patronátní činnosti. Předpokládám, že 
v kronice města, případně v zápisech o jednání rady MNV z onoho období, 
jsou tyto údaje obsaženy. Jednalo by se především o datum převzetí 
kmotrovství, popsání finančních a věcných darů obci, případně škole, 
hasičům, sportovcům nebo poskytnutí rekreačních pobytů školáků a pod. 
Pomoc často přešla do vztahu družby spočívající ve vzájemných návštěvách 
oficiálních delegací obcí, spolků i skupin občanů, kulturních vystoupeních, 
případně dalších aktivitách, které někde přetrvávají dosud. V některých 
městech byly pro tuto pomoc ustaveny komise, výbory, či komitéty složené 
ze zástupců politických stran a dalších organizací. Tyto komise sestavovaly o 
činnosti zprávy nebo i brožury, které mohou být rovněž zdrojem informací. 
Byl bych Vám, pane starosto, velmi vděčný, kdybyste mohl nechat tyto 
informace vyhledat a poslat případně i s dokumentačními fotografiemi poštou 
nebo mailem a umožnil mi tak, aby publikace o této vzácné a již zapomenuté 
akci, mohla být co nejúplnější. Pochopitelně Vám bude zaslána. Pokud byste 
mé žádosti z jakýchkoliv důvodů nemohl vyhovět, prosím aspoň o sdělení, 
zda požadované informace jsou dostupné, abych si je mohl přijet 
prostudovat. 
 
S poděkováním 
JUDr. Zdeněk Bajgar, Ostrava 
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Gymnázium (GMT) oslavilo 210. výročí 

Oslav  210. výročí moravskotřebovského gymnázia 19. 10. 2013 se 
zúčastnily  stovky absolventů. Prohlédli si, jak se jejich škola za léta změnila. 
Ve společném průvodu, seřazení podle data jejich studia, prošli také 
městem.  Ti starší z absolventů si mohli pamatovat ze školy jen starou 
budovu, další trakt školy byl dobudovaný později. Zaujalo je samozřejmě i 
moderní vybavení školy nebo zájmové kroužky, které nebyly obvyklé. 

Z historie této moravskotřebovské školy: 
 
V období renesance byla Moravská Třebová střediskem vzdělanosti s 
proslulou latinskou školou. V té době začalo úsilí občanů získat gymnázium. 
Primátor Josef Georg Zecha přednesl svou prosbu císařovně Marii Terezii, 
která se v roce 1754 ve městě zastavila. Primátorův sen se naplnil až čtyřicet 
let po jeho smrti.  
 
Gymnázium bylo provizorně otevřené v roce 1803, oficiálně bylo povolené 
o rok později, 26. 7. 1804. 
1829  Metternichův absolutistický režim vyššímu školství nepřál, proto 
bylo gymnázium v Moravské Třebové zrušeno 
1834  Císař František I. rozhodl o znovuotevření školy 
1874  Moravskotřebovské gymnázium se stalo státním reálným gymnáziem 
1882  Rozšířená škola se stala druhým vyšším gymnáziem na Moravě 
1886 Na gymnáziu proběhly první maturitní zkoušky 
1921 Škola přejmenovaná na Německé státní reálné gymnázium 
1947  Přeměna školy na reálné gymnázium 
1951 Na návrh Okresního národní výboru v Moravské Třebové bylo 
gymnázium protokolárně zrušeno 
1953  Škola obnovená v podobě jedenáctileté střední školy 
1960 Z jedenáctiletky Střední všeobecně vzdělávací škola 
1968 Zavedeno čtyřleté gymnázium, rozdělené na humanitní a 
přírodovědnou větev 
1990 Zřízeno víceleté gymnázium, nejprve sedmileté 
1996 Gymnázium přeměněno na osmileté 
 
Do roku 1924 sídlila škola v nynější budově městského úřadu na Olomoucké 
ulici, poté se přestěhovala do budovy nynější základní školy Na Křižovatce, 
v roce 1954 pak na Kostelní náměstí. Od roku 1975 sídlí v městském parku 
vedle muzea. (zdroj: GMT, regionální tisk) 

 
 
Městský úřad v říjnu 
  

V měsíci říjnu se někteří úředníci zabývali podněty k vydání nových vyhlášek. 
Sem tam se totiž objeví návrh, řešit vyhláškou například sekání trávy (ne 
kosou, ale křovinořezem) nebo jiné zdroje hluku, které lidi ruší hlavně 
v závěru týdne. Výsledkem jednání radních byl závěr, že obecně vzato 
občany Moravské Třebové tento problém netrápí. Vyhláškou nelze řešit vše – 
a hlavně, je třeba schvalovat vyhlášky, které lze kontrolovat, sankcionovat 
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jejich případné porušení. A pokud jde o  požadavek regulovat – tj. zkrátit čas, 
kdy jsou otevřené restaurace, k tomuto pokusu také nedošlo. Všichni měli   
na paměti vzbouření, jaké pokus regulovat otevírací dobu  inicioval před 
několika lety. Pro takové opatření neměl kdo hlasovat, v závěru roku 2013 
nebyla vůle pokus zopakovat. 

  
 

Ze zasedání rady města 
  
Rada města se sešla na plánovaném jednání 14. října. Zabývala se obvyklou 
problematikou majetku města (mimo jiné obvyklým způsobem schválila 
prodloužení nájmů bytů všem uživatelům, kteří řádně plnili svoje povinnosti, a 
schválila také ojediněle dohody o splátkách dluhu těm, kteří měli s platbami 
potíže). Téhož dne rada neschválila záměr vydat obecně závaznou vyhlášku, 
regulující hlučné činnosti v neděli a státní svátky a také neschválila záměr 
vydat obecně závaznou vyhlášku, regulující provozní dobu provozoven 
s hostinskou činností. O týden později 21. října 2014 se rada sešla 
operativně a schválila nezbytné úkony pro dokončení kanalizace. Téhož dne 
vzala na vědomí výpověď ředitelky knihovny. Paní Ludmila Koláčková se po 
dlouholeté práci ke spokojenosti uživatelů knihovny rozhodla jak se říká 
užívat důchodu. Radní bez odkladu vyhlásili také výběrové řízení na novou 
ředitelku knihovny. 

 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 

Zastupitelstvo se v měsíci říjnu uskutečnilo v pondělí 21. 10. Byly projednány 
obvyklé majetkové záležitosti města. Zaujalo mne, že nebyla schválena 
změna územního plánu podle žádosti pana Vašíčka. Změnu navrhoval 
v návaznosti na dříve plánovanou výstavbu obchodního centra v blízkosti 
sídliště Západní. Je fakt, že v závěru roku 2013 pominulo nadšení 
k vybudování centra jak ze strany možných obchodníků, rozumí se 
obchodních řetězců, tak ze strany  vedení města. Případní nakupující 
sledovali  plány celkem vlažně, obchodníci v centru města s nevolí.  
 

 

Kultura 
 
Komu se podařilo koupit lístky, zasmál se v říjnu  při shlédnutí divadelní  
frašky Tři bratři v nesnázích. Herci zavítali do našeho města 21. října 2013. 
Je na místě poznamenat, že koupit lístky je úspěch, protože kinosál a 
současně sál divadelní v budově muzea nabízí asi 130 diváckých míst a to je 
mnohem méně, že zájemců. Každý divadelní kus je pro kulturní služby (a 
tedy pro město, zřizovatele této organizace) finančně ztrátový, proto asi není 
snaha znásobit počet představení. A představení jedenkrát za měsíc během 
divadelní sezóny je málo. 
 
Lampionový průvod, již tradiční akce hlavně pro děti, se uskutečnil v pátek 
4. října. Zájemci vycházeli večer v 18:00 hodin z parku u městského muzea.  
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Lampionový průvod je oblíbený a dost navštěvovaný, proto s hlavním 
organizátorem, Knihovnou Ladislava z  Boskovic v  Moravské Třebové, 
spolupracují také Kulturní služby města,  ochotnický soubor J. K. Tyla, žáci a 
učitelé ZUŠ a členové Klubu českých turistů. Ukončení průvodu se tradičně 
konalo v  městské knihovně a pro zájemce bylo připraveno ještě večerní 
půjčování. 
 
Knihovna se i v roce 2013 zapojila do akce Týden knihoven, letos to byl už 
17. ročník. 
 
 

Sport 
 

Podle posledních stránek Moravskotřebovského zpravodaje říjen ve městě a 
okolí žil sportem. Mne zaujala akce turistů, která nabídla pohyb i těm 
váhavějším, starším nebo ještě docela malým. Dne 19. října 2013 se konala 
pěší výletová akce Zamykání Hřebečských stezek. „Projekt HDS“, jak se 
jim někdy říká, přináší radost a mnozí si jej váží, soudě podle nové tradice, 
odmykání a zamykání stezek. 

  
 

Říjen letem světem 
 

Počasí: první říjnové dny byly jasné až polojasné, noci chladné a rána 
mrazivá. Na ul. Polní pomrzly  afrikány a  jiřiny v roce 2013 nad ránem 1. 
října. Druhá dekáda byla ve znamení oteplení, které trvalo. Teplé babí léto 
nás potěšilo o prodlouženém víkendu 25. – 28. října. V tisku jsme se dočetli, 
že padly dlouhodobé teplotní rekordy. V Českých Budějovicích naměřili 
v sobotu 26. října ve 14:30 hod 22,6 stupňů Celsia, což je o jeden stupeň víc, 
než v roce 1948. Padl tak 65 let starý teplotní rekord. 

Ve čtvrtek 9. 10. 2013 řidiče mohl překvapit odklon dopravy na ul. 
Olomoucké a to už před 7. hodinou ranní.  Městem projížděl nadměrný 
náklad o délce 66 metrů, šířce šest metrů a celkové hmotnosti 463 tun. 
Cílem  převáženého strojního  zařízení byly Chvaletice. 

Cituji z regionálního tisku (Svitavsko): „Krásné životní jubileum oslavila 
v úterý 8. října paní Marie Fučíková z Moravské Třebové. Usměvavé babičce 
je rovných sto let! I přes svůj požehnaný věk se těší dobrému zdraví. Největší 
radost v životě jí dělá její početná rodina.“ Nechyběla blahopřání a článek byl 
doplněn aktuální fotkou usmívající se pohledné staré dámy. K přání se 
připojil ošetřující personál oddělení léčebny dlouhodobě nemocných 
v Moravské Třebové. V léčebně byl jubilantce osobně popřát i pan starosta – 
a sdělil nám, že stará dáma v léčebně tráví svůj čas dočasně, než se 
z nutného lékařského zákroku zotaví (tamtéž) její dcera, která se o ni doma 
stará…  
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Listopad 2013 
 
Události ve městě 
  

 

Ocenění města v programu Město pro byznys 
 

Ve středu 27. listopadu 2013 se starosta města zúčastnil slavnostního 
předání ceny. Ocenění podle časopisu Ekonom město získalo za největší 
investici z městského rozpočtu vypočítanou z procentuálního podílu 
kapitálových investic v závislosti na rozpočtu města a bylo uděleno Moravské 
Třebové v rámci srovnávacího průzkumu Město pro byznys.   -  Uznání bylo 
uděleno také firmě REHAU a to za přínosnou spolupráci s městem Moravská 
Třebová.  Firma byla nominována jako ta, která přispívá, financuje a 
podporuje rozvoj města, s důrazem na skutečnost, že dlouhodobě podporuje 
rozvoj sportovních aktivit mládeže v Moravské Třebové. Finanční objem 
prostředků, vynaložených na tyto aktivity, činil za poslední tři roky více než 
1 mil. Kč a spolupráce dále pokračuje. 

 
Obnovení parčíku na ul. Bránské 
 

Na dolním konci ulice Bránské byl dlouhá léta malý parčík – také by se dalo 
říct rozlehlá skalka. Jak plynula léta, měnil se, a ne k lepšímu. Z iniciativy 
Technických služeb města byl tento kout v letošním roce revitalizován a 12. 
listopadu 2013 byl parčík znovu a slavnostně otevřen. Byl připomenut první 
autor parkové úpravy veřejného prostranství na tomto místě, Ferdinand 
Šindel. Komorního setkání se zúčastnili zástupci města, praneteř pana 
Šindela a  známé osobnosti města, pánové Zelený (hudba), Mauler (tisk, 
výtvarné umění) a Vermousek (právník a fotograf), kteří  autora znali osobně. 
Ferdinand Šindel (+1975)  byl vzpomenut jako moravskotřebovský občan, 
který ve městě ve své době vykonal mnoho záslužné práce. Byl mužem 
mnoha činností, mimo jiných roku 1957 založil malou oázu zeleně na rohu 
Branské a Jevíčské ulice. 
 
Návrh textu pamětní desky 
 
František Šindel (*7.8.1903, +13.9.1975) významná osoba poválečné 
Moravské Třebové. Podílel se na rozvoji kultury ve městě. Hrál divadlo, 
zpíval, maloval. Vedl nejrůznější dobrovolné spolky. Byl důvěrným přítelem 
malíře Františka Strážnického. Nesmazatelně se podílel na krajinářské a 
zahradní tvorbě ve městě. Stal se duchovním otcem tohoto parčíku, který 
realizoval kolem roku 1960. 

 
„Zlý kuchař“ Pohlreich opět u nás 

 
Loňská návštěva kuchaře, který se proslavil jako mediálně známý hodnotitel 
a poradce, restauraci Excalibur pomohla. A kuchař se podle svého zvyku 
vrátil na kontrolu, Moravskou Třebovou si vybral koncem listopadu. V té době   
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v Excalibru nabízeli kromě běžné denní nabídky i husí hody. Pochválil husí 
krev na jídelním lístku (je to neobvyklá nabídka a vrátil se s ní do dětství)  a 
následně se v televizním pořadu ukázalo, že byl v podstatě se vším 
spokojen. Tři mladí kuchaři se ke své úlevě nakonec dozvěděli, že pokrmy z 
jejich kuchyně nemají chybu, jen potřebují trochu dotáhnout. 

Tolik z novin a televize. Mohu přidat i vlastní zkušenost – husí hody v  
Excalibru jsem si nenechala ujít. Chutnalo nám všem, jídla bylo jako na 
hodech – ale v jedné z nejhezčích restaurací ve městě byly obsazeny dva 
stoly. Já jsem pozvala návštěvu z Polska a u vedlejšího stolu seděli známí 
z Prahy. Byla sobota, krátce po poledni. Velmi bych přála své oblíbené 
restauraci, aby své místo uhájila a nabízela své speciality ještě dlouho. Pro 
úplnost je na místě dodat, že v tentýž listopadový den byla nabídka husích 
hodů také U Kalvárie a v restauraci, kde se obvykle nevaří, v Sušicích.  

 
Kulatý stůl pro hlavně pro mladé 
 
Setkání veřejnosti zaměřené na nezaměstnanost (a jak si poradit) se konalo 
12. listopadu 2013 v dopoledních hodinách ve dvoraně muzea. Cílem bylo 
zejména mladým lidem poskytnout informace „potřebné pro každého, kdo se 
zajímá, nebo hodlá zajímat o práci či podnikání, a bojí se zeptat“.  Akci 
připravilo Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s úřadem práce, 
akreditovaným školicím střediskem pro rekvalifikace dlouhodobě 
nezaměstnaných a dalšími institucemi, téma znělo „Co dělat, když jsem bez 
práce!?“  Maminkám s malými dětmi byla nabídnuta možnost hlídání ratolestí 
v prostorách muzea. 
 
Pro zajímavost připojuji poděkování úřadující ředitelky Úřadu práce v našem 
městě: 
 
Dobrý den, 
dovoluji si ještě jednou vyjádřit poděkování za pozvání a možnost aktivní 
účasti na  velmi zdařilé akci projektu Zdravé město. Byla jsem překvapena 
skvělým organizačním zajištěním a netradičním pojetím průběhu.  Mohu-li 
vyslovit názor, byla to akce smysluplná. Ukázali jste, že proces hledání 
zaměstnání není záležitostí pouze nezaměstnaného, jako jednotlivce, ale 
také společnosti, ve které žije.   
Věřím, že tak jako pro mě, bylo společné setkání  přínosné a obohacující pro 
všechny zúčastněné.  
S pozdravem   
  
Ing. Vladimíra Kantoříková, ředitelka Úřadu práce České republiky 
 
 

Městský úřad v listopadu 
 

Ve čtvrtek 21. a v pátek 22. listopadu 2013 byl z technických důvodů uzavřen 
registr vozidel. Registr - tedy zejména v letošním roce nově zaváděný 
program - dal úředníkům „zabrat“. Jeho výhody v úplnosti přinese až čas. 
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V roce 2013 byly práce zahájeny a bylo třeba mnohé doladit.  Za případné 
komplikace se klientům úředníci omluvili a naplno začali pracovat pro klienty 
zase v pondělí. 
 
Odbor životního prostředí 
 
někdy řeší i případy, které by se stát neměly. Na tři desítky pytlů odpadu  
zřejmě z likvidace části stavby neznámý nepřítel životního prostředí vysypal 
koncem roku přímo za svodidla v horní části staré silnice mezi parkovištěm U 
Tety a serpentinami na Hřebči ve sjezdu na Třebovou, ano v  chráněném 
území přírodní rezervace Rohová. Tato černá skládka byla zjištěna začátkem 
měsíce listopadu Ing. Sopouškem, předsedou ZO ČSOP M. Třebová, při 
běžném monitoringu, který provádí v chráněných územích. Vlastníkem 
pozemku jsou Lesy ČR, a. s., ty již podaly Policii ČR trestní oznámení na 
neznámého pachatele pro založení černé skládky. Platí, že pokud se viníka 
nepodaří zjistit, ponese náklady na nezbytné odstranění nebezpečného 
odpadu krajský úřad nebo město, v době zápisu do kroniky ještě jednání 
neskončila. Není vyloučeno, že se povinnost bude týkat vlastníka pozemku, 
společnosti Lesy ČR a. s. Bohužel v těchto případech není snadné dopátrat 
se, kdo situaci zavinil. 

Pro zajímavost uvádím, jaké sankce by v roce 2013 přicházely do úvahy: 

- Sankce dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody: fyzická osoba – 
přestupek – sankce do 100 tis. Kč, správní delikt – práv.subjekt, 
fyzická osoba podnikající – sankce 1 mil. Kč. 

- Sankce dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech: správní delikt – 
práv.subjekt, fyzická osoba podnikající, kompetence ČIŽP, sankce až 
50 mil. Kč 

- Sankce dle z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích: fyzické osoby – sankce 
až do výše 50 tis. To vše samozřejmě při zjištění pachatele. 

 
Ze zasedání rady města 
  
Radní se v souladu se schváleným plánem sešli 4. a 18. listopadu a 
projednali obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení. Rada ale 
také zasedala operativně, dne 11. listopadu bylo důvodem setkání schválení 
smlouvy o dotaci a dne 27. listopadu se rada přijala usnesení, kterým 
jmenovala Mgr. Lenkou Greplovou novou ředitelkou knihovny. 

  

 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města, které se konalo dne 27.11.2013, mělo na programu ad 
hoc svolaného jednání jen jeden bod – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o 
poskytnutí dotace v rámci realizace dotačního projektu „Cesta od renesance 
k baroku“. 
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Kultura 
 
Zahájení univerzity III. věku  
 
Další ročník Moravskotřebovské univerzity třetího věku opět s nadšením 
přivítaly desítky zájemců.  Zájem projevilo sto dvacet lidí rozdělených do 
dvou tříd. Ve středu 6. listopadu se noví studenti sešli v sále základní 
umělecké školy na tradiční slavnostní zahájení. Pro úplnost je dobré 
zaznamenat, že loňský ročník zaznamenal rekordní počet frekventantů – sto 
šestnáct. V roce 2010 bylo přihlášených 64 posluchačů, v roce 2011 už 94… 
zájem vzrůstá.      
 

Horor v budově bývalé dětské nemocnice 

Hororový film natáčela parta amatérských filmařů v prostorách opuštěného 
dětského oddělení nemocnice. 

 

             

Foto: Archiv filmařů, Svitavsko  

Z tisku: (Noviny Svitavska): 

Celovečerní hraný film natáčený v průběhu roku amatérskými filmaři z a 
v Moravské Třebové a jejím okolí bude premiérově promítán tuto sobotu 
30. listopadu od osmnácti hodin v sále základní umělecké školy.Tvůrci jej 
situovali z valné části do objektu opuštěného dětského oddělení nemocnice. 
Roman Vacek, jeden z tvůrců o něm řekl: „Náš filmový projekt je amatérský, 
nekomerční a neziskový, natáčela ho skupina lidí stejného zájmu, kteří mají 
k filmovému průmyslu vztah, a tato práce, i když nevýdělečná, je baví. 
Ačkoliv se jedná o amatérský projekt, snažili jsme se natáčet na úrovni. 
Disponovali jsme základní filmovou výbavou, která je pro natáčení nezbytná." 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=62036&idc=1928568&ids=18&idp=59561&url=http%3A%2F%2Fcs-project.takeit.cz%2Fprodukt%2Frozvojove-projekty-3132519-3132519
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První hraný amatérský snímek natáčený především v Moravské Třebové 
vznikl už vloni. „Byla to pro nás zkouška a výzva, zda něco dokážeme 
vytvořit a vymyslet. Výsledek byl velice uspokojivý, i když celý projekt nebyl 
tak propagován jako letos. A tak jsme se rozhodli pro nový celovečerní 
projekt. Filmujeme především pro zábavu v opuštěné dětské nemocnici. 
Proto jsme se také rozhodli, že se celý projekt bude nazývat Nemocnice," 
popsal Roman Vacek. 
Film se nese v hororovém duchu. Natáčení probíhalo od konce dubna 
částečně i na jiných místech v Moravské Třebové. Mezi další lokace pak 
kromě Třebové patří například Mírov, či Městečko Trnávka. Na projektu 
pracovalo zhruba šestnáct lidí. 

 
Kukátko 
 
Osmý ročník krajské soutěžní divadelní přehlídky nazvané Kukátko, kterou 
pořádá moravskotřebovská Speciální základní škola, mateřská škola a 
praktická škola ve spolupráci s Kulturními službami města, se konal ve 
čtvrtek 21. listopadu v budově muzea. V letošním roce se divadelní přehlídky 
zúčastnilo osm škol Pardubického kraje a škola z Brna. Celkem se na pódiu 
vystřídalo se svými představeními více než 120 malých herců.  
  
 

Balvánek a Záhada hlavolamu 
 
V sobotu 16. listopadu 2013 uspořádali moravskotřebovští skauti po 
několikaleté odmlce pěvecko-dramatickou soutěž Balvánek. Dopoledne se v 
sále Na Písku sešla necelá stovka místních i přespolních dětí ve věku mezi 
6-15 lety, které předvedly publiku své hudební a taneční nadání.  

Večer na Balvánek volně navázal 16. ročník tradiční skautské večerní 
bojovky, jejímž tématem byla už podruhé Záhada hlavolamu. Hry se 
zúčastnilo 24 týmů z osmi měst, celkem na 150 dětí.  

 

Sport  
 

Starosta přijal na radnici skvělého cyklistu 
 
Úspěšný mladý třebovský cyklista Leopold König obdržel v úterý v podvečer 
Děkovný list města Moravská Třebová za jeho sportovní reprezentaci. 
Leopold König oslaví v pátek kromě jmenin také půlkulaté narozeniny, na 
schůzce se zástupci města proto zazněla gratulace k jeho letošním 
úspěchům i  k  jubileu. Na setkání byla především zmíněna jeho letošní 
superjízda ve španělské Vueltě. Vuelta a España je třítýdenní etapový 
cyklistický závod, který se koná na území Španělska a dalších zemí. Patří 
mezi tři nejprestižnější evropské silniční cyklistické závody spolu s Tour de 
France a Giro d'Italia. 
 
 

http://d.takeit.sk/vv_show_url.php?idk=89397&idc=1928568&ids=10516&idp=85939&url=http%3A%2F%2Fwww.film4u.cz%2F
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Listopad letem světem 
 

Počasí v listopadu bylo rekordně teplé. Začátkem měsíce, „na dušičky“ bylo 
polojasno a bez mrazu, živé květiny jako výzdoba hřbitova byly krásné.  Třetí 
listopadový den pršelo a  koncem první dekády bylo rekordně teplé počasí, 
údajně tak teplo nebylo 118 let. Ve druhé dekádě  bylo stále relativně teplo,  
ochladilo se 26. 11. , ukázal se nakrátko první sníh, ale jen poprašek. 
 
Na náměstí byl 12. 11. 2013 v časných odpoledních hodinách živý slon. 
Nedaleko kašny přešlapoval, žádal pamlsky a – smrděl. Jako slon. Byla to 
vydařená reklama cirkusu, dva pánové v livreji stáli několik metrů opodál, 
zvoleným způsobem propagace potěšili nejen děti. 
 

O víkendu ve dnech 16. a 17. listopadu byl uzavřen kruhový objezd. 
Uzavírka kruhové křižovatky byla nutná   kvůli opravě středového ostrůvku,  
jeho odvodnění a přípravné práce pro instalaci důlního vozíku k propagaci 
Hřebečských důlních stezek, a to včetně jeho nasvícení. 
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Prosinec 2013 
 
Události ve městě 
 
 
Vánoční náměstí 
 
Prosinec je vždy vnímán jako zvláštní období roku, měsíc vánoční. 
V Moravské Třebové máme to štěstí, že propagace vánoc nezačíná všude už 
koncem léta, sváteční výzdoba se soustředí na listopad a prosinec. Také 
proto si  konec roku, který  přináší tradiční kulturní a společenské události, 
užíváme. Tak tomu bylo i v roce 2013. 
 
Dvanáctý měsíc v roce již tradičně zahajujeme  rozsvícením vánočního 
stromu na náměstí, v roce 2013 se tak stalo v sobotu prvního prosince. 
Náměstí bylo zaplněno lidmi, nechyběly stánky s občerstvením a přihlížející 
potěšil dětský flétnový soubor Hany Dosedělové i operní pěvkyně. Silný vítr 
6. prosince ale způsobil nečekanou událost – větrný poryv dopoledne zlomil 
vánoční strom tak trochu jako párátko. Událo se tak v pátek, v den konání 
trhů. Bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo – jen prodejce uzenin se 
právem vylekal, jeho pojízdné prodejně se padlý strom přiblížil nejvíc. Svatá 
rodina, umístěná pod stromem, poškozena nebyla. Kontroverzní plastové 
uskupení, osvícené a obdivované zejména dětmi, bylo pro léta příští 
zachováno.  
 
Již 9. prosince byl nainstalován stromek náhradní, z parku u muzea. I strom 
na druhý pokus byl pěkný, jeho výzdoba ještě hezčí. Protože velká část 
původní výzdoby byla pádem stromu zničena, byly dokoupeny tzv. padající 
kapky a tato nová dekorace se líbila.    
 
Oživit náměstí se v posledních letech dařilo a jednou z vítaných možností se 
stala nabídka vánočních trhů. Ve dnech 12. a 13. prosince 2013 se  opět 
vánoční trhy konaly na náměstí a to, ozvučené koledami, bylo velmi 
příjemným místem. Pro úplnost dodávám, že na těchto trzích je vyžadován 
vánoční sortiment, minimalizuje se prodej ponožek a podobně, proto je 
procházka náměstím s trhovci příjemná. 
  
Kamion Coca – coly  dorazil na náměstí v úterý 17. prosince odpoledne. 
Říkal si kamion splněných dětských přání. Součástí této akce byly hry a 
soutěže pro děti. Nebylo snadné povolit tuto akci. Nejdříve se diskutovalo, 
zda jde o záležitost čistě komerční nebo akci jiného charakteru, kterou by 
tedy město mělo podpořit. Podporu příjezd kamionu obdržel poté, kdy bylo 
jasné, že finanční výtěžek akce půjde na činnost moravskotřebovského 
Domu dětí a mládeže. Do poslední chvíle ale někteří nevěřili, že se kamion 
opravdu dostane úzkou ulicí Čs. armády na náměstí. Nevím jak, ale podařilo 
se to. 
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Optimalizace na úseku školství? 
  
Závěrem roku vyvrcholily snahy Krajského úřadu Pardubického kraje o 
změny na úseku školství v našem regionu. Pro Moravskou Třebovou byla 
jednání důležitá, protože šlo také o budoucnost moravskotřebovského 
gymnázia. Plánována byla poměrně rozsáhlá přestavba středního školství. 
Součástí plánovaných změn bylo sloučení gymnázia v Moravské Třebové a 
Jevíčku.  
 
Tento plán se setkal s velkou vlnou protestů – je však třeba říci, že více 
v oblasti Jevíčska. Moravská Třebová měla být hlavním sídlem gymnázia a 
proto nebylo slyšet hlasitý nesouhlas. Navíc naše gymnázium je spádovou 
oblastí pro nedaleký region. V Jevíčku je tomu jinak – při plánovaných 
změnách by se dal očekávat výrazný odliv zájemců o studium v Jevíčku 
směrem k Brnu. 
 
Zavládla však všeobecná nespokojenost nejen s návrhem, ale hlavně se 
způsobem, jakým byl návrh změn na úseku školství připravován – téměř 
potají. Dokonce zaznělo, že připravované změny nebyly průběžně 
prezentovány, aby se zamezilo zbytečným protestům ze strany starostů obcí. 
Snad i proto v prosinci vydal hejtman Martin Netolický k připravované  
optimalizaci středních škol v Pardubickém kraji tiskové prohlášení, ve kterém 
se mimo jiné uvádí:   
 
Za současné situace považuji za správné o připravovaných změnách dále 
jednat se všemi dotčenými stranami. Zároveň jsem požádal odbor školství, 
aby důvody těchto změn představil na čtvrtečním zasedání Zastupitelstva 
Pardubického kraje s tím, že definitivní rozhodnutí učiníme až na únorovém 
jednání po dostatečném prodiskutování s řediteli a zaměstnanci škol, 
samosprávami, ale i odbornou veřejností. 
 
Toto prohlášení znamenalo zejména časový posun  řešení situace středních 
škol v Pardubickém kraji. 
  
  

Městský úřad v prosinci 
 
měl  v závěru roku upravenu  otevírací dobu.  Štědrý den v roce 2013 připadl 
na úterý, hlavní sváteční dny tedy byly až do čtvrtka. Pro úřad platilo, že 
v pondělí 23. 12. byl otevřen, ale v pátek 27. 12.  uzavřen, bylo by škoda 
vytápět dvě budovy a očekávat klienty. Ti měli možnost přijít a vyřídit si své 
záležitosti po celý den v pondělí 30.12. Ovšem úterý, byť obyčejný den 
pracovní, byl také svátkem sv. Silvestra a  úřad byl opět uzavřen. 
Dlouhodobá zkušenost ukazuje, že v poslední den roku mají zájem úřadovat 
hlavně problematičtí klienti, často pod vlivem alkoholu. 
Úřední doba ve dnech, kdy byla pracoviště dle výše uvedeného rozpisu 
otevřena, byla stejná, jako v průběhu celého roku. Úředníci ve dnech, kdy 
bylo zavřeno, čerpali dovolenou. 
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Také v roce 2013 byla posílána „úřední P.F.“, preferována byla jednoznačně 
elektronická forma (s malou úpravou textu podle odesilatele, nejčastěji 
odborů městského úřadu).   
 

 

 

Ze zasedání rady města 
  
Rada města jednala v prosinci ve dnech 2., 16. a 30. 12. Zabývala se 
záležitostmi majetku města, nájmů (včetně schválení splátkových kalendářů 
neplatičů za byty ) a financování v závěru roku. Zajímavé jistě bylo schválení 
žádosti o výmaz zástavního práva u domů na ul. Hřebečské, neboť tento 
krok umožní prodej bytů tamtéž. V závěru roku dne 30. 12. se rada sešla 
s cílem schválit jediný bod – pronájem pozemků městu tak, aby bylo možno 
pokračovat v přípravě výstavby plánovaného volnočasového areálu na 
Knížecí louce. 
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé se sešli 2. prosince. Jednání netrvalo dlouho, projednány byly 
majetkové záležitosti obce a obvyklé rozpočtové opatření v závěru roku. 
Občany určitě zajímalo schválení „ceny za vodu“. Platba za služby spojené 
s odběrem a vypouštěním vod se pro další rok nezměnila. Stočné zastupitelé 
schválili i pro rok 2014 ve výši 46,40 Kč s DPH.  Vodné vzali zastupitelé na 
vědomí, také v nezměněné výši a to 37,80 Kč s DPH. Kalkulaci ceny 
vodného stanoví svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska. 
  
 

Kultura  

 

Poslední měsíc roku byl i měsícem společenských setkání a kulturních 
událostí. Zahájil Mikulášský karneval pro děti v muzeu hned první prosincový 
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den. O týden později 7. 12. následoval Mikulášský jarmark s pohádkou 
Cirkus s princeznou amatérského Divadelního souboru J. K. Tyla a to hned 
dvakrát, v 10:00 a po obědě ve 14:00 hodin.  
Další víkendy patřily hudbě. Líbil se 14.12. koncert Ireny Budweiserové 
v muzeu. Krásné chvíle mohli prožít posluchači  na koncertu rakouského 
umělce Martina Bortolottiho (umělec žije a pracuje v Brně) s hudebním a 
pěveckým souborem pod vedením paní Hany Dosedělové,  pořádaném v 
neděli 15. 12. v kostele Českobratrské církve evangelické. Bylo tak plno, že 
někteří stáli – ale nelitovali. Výtěžek z dobrovolného vstupného, který činil 
šest tisíc korun, byl použit pro potřeby lidí s těžkým tělesným a mentálním 
postižením ve stacionáři Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna. 
Prosincovou klasikou, která nezklamala, byl koncert Fermáty v Boršově, 
který se uskutečnil 21. 12.  
Rok jsme společně ukončili setkáním na náměstí 31. 12. v 18:00 hodin, 
zaplněné náměstí potěšil silvestrovský ohňostroj. 
 

Sport 
 
V prosinci se konala dražba dresu, ve kterém vyhrál třebovský závodník 
Leopold König jednu z etap letošního ročníku cyklistického podniku ve 
španělské Vueltě.  Peníze za vydražený dres byly určeny dětskému domovu 
a speciální škole. Na akci spojené s Königovou autogramiádou byl přítomný i 
význačný host -  Tomáš Konečný, reprezentační trenér týmu Czech Cycling 
Tour, bývalý český reprezentant v cyklistice, účastník Vuelty i Tour de 
France. 
 
Přátelské hokejové utkání se konalo v sobotu 14. prosince od 17 hodin na 
zimním stadionu v Moravské Třebové. Město tradičně v tomto období 
přivítalo návštěvu sportovců a zástupců partnerské slovenské Banské 
Štiavnice.  Za domácí nastoupili bývalí hráči a současní členové 
managementu (trenéři). Celá akce se nesla v duchu hesla, že nejde 
o výsledek, ale o setkání a dobrou náladu. 
 
 

Prosinec letem světem 
 
Počasí v prosinci nasvědčovalo více chladnému podzimu, než bílé zimě. 
Sněhu jsme se nedočkali, ani nízkých teplot. V první dekádě překvapil 
neobvyklé silný vítr (ano, ten, který 6. 12. zapříčinil pád stromu). 

 
Mikulášská jízda parního vlaku se uskutečnila v neděli 1. prosince 2013. 
Chornický železniční klub spolu s mnoha partnery zorganizoval nostalgickou 
projížďku po trase, kam už vlaky nezabloudí, a nabídl svezení parní 
soupravičkou, do které jsme mohli nastoupit i v Moravské Třebové. A bylo 
plno!  

 
V závěru roku byl umístěn na ostrůvek kruhového objezdu důlní vozík – jako 
propagace Hřebečských důlních stezek. Vozík byl poskytnut z depozitáře 
bývalých Moravských šamotových a lupkových závodů. 
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Z obsahu kroniky 2013:    
 
Strana 

 
5    Leden 
5    První přímá volba prezidenta 
9    Městský bál 
10  Vodné a stočné (také str. 81) 
 
11  Únor 
11  OUSB (projekt odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova) 
12  Veřejné fórum 
13  Znělka města (také str. 16, 25, 66) 
 
16   Březen 
16   Sníh ve městě 
20   Rozpočet 
24   Koncert jako poděkování faráři 
 
26   Duben 
26   Zahájení zámecké sezóny 
27   Nově televizní zpravodajství z města 
29   Dny slovenské kultury 
32   Vandr skrz Maló Hanó  
 
33   Květen 
33   CRB (Projekt Cesta od renesance k baroku, také str. 41,  
       47 a 59 – ocenění) 
36   Moravskotřebovské arkády 
37   Pod modrou oblohou 
 
40   Červen 
42   Aquapark – zahájení provozu 
44   Hřebečský slunovrat 
 
46    Červenec 
46    Hodnotící kuchař v Excalibru (také str. 73) 
50    Léto na zámku (také na str. 56) 
50    Moravskotřebovský bramborák 
 
52     Srpen 
52     Spolupráce s Vlaardingenem  (také str. 55) 
54     Fest Pod Parou 
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58     Září 
58     Návštěva prezidenta M. Zemana 
59     Grafika PaedDr. H. Horské 
60     Orlice sňata z radniční věže 
62     Kino digitálně 
64     Fit stezky na křížovém vrchu 
65     Staré město – nová vzletová dráha 
 
67    Říjen 
67    Pamětní schránka vložena do varhan 
70    210 let gymnázia 
72    Sté životní jubileum 
 
73    Listopad 
73    Obnovení parčíku na Bránské 
74    Kulatý stůl pro mladé 
76    14. ročník Moravskotřebovské university 3. věku 
77     Cyklista Kőnig (také str. 83) 
 
79    Prosinec 
79    Náměstí v prosinci  
80    Střední školy v regionu 
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Přílohová část 
 

kroniky města  
 

Moravské Třebové 
 

 2013 
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Obsah: 
 
Leden: 

 Osobní záštita hejtmana festivalu Dny slovenské kultury 
(dopis) 

 
Únor: 

 Veřejné fórum (plakát) 
 
Duben:  

 Jógový ples (plakát) 
  
Květen:  

 Výstava Má vlast cestami proměn, text 

 Muzejní noc (plakát) 

 Moravskotřebovské arkády (propagační materiál) 
 
Červen: 

 Hřebečský slunovrat (plakát) 

 Fotofestival 2013, program 

 Zámecké kulturní léto 29. června – 31. srpna (plakát) 
 
Červenec: 

 Moravskotřebovský bramborák (plakát) 
 
Srpen: 

 Moravskotřebovské kejklování 

 TEXT VLOŽENÝ DO SCHRÁNKY REKONSTRUOVANÝCH 
VARHAN 

 
Září: 

 Návštěva prezidenta – program 

 Návštěva prezidenta – poděkování hejtmana 
 
Říjen: 

 210. výročí gymnázia, program 

 Kmotrovství nad obcí kateřinky, výpis z protokolu rady MNV 
20.12.1946 

 
Prosinec: 

 Pád vánočního stromu na webových stránkách města 
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