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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2012 
 
 
 
Systém vedení kroniky se zásadně nemění,  kronikářka zůstává. 
 
 
Kronika nám připomene život  města ve dvanácti kapitolách od ledna do 
prosince 2012.  
 
Fotka, kterou jsem vybrala pro úvodní list kroniky, se může zdát obyčejná. 
Pro mě je to krásný pohled část našeho krásného města. 
 
V lednu 2012 nás zde bylo 10 745 občanů hlášených k  pobytu, z tohoto 
114 cizinců. 
 
  

 
 

 
 
 

JUDr. Jana Blahová, 
kronikářka města  

Moravské Třebové 
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Opakované představení kronikářky:   
 
 
 
Kroniku města vedu z  pověření rady města od roku 2006. 
V Moravské Třebové žiji od roku 1994, pracuji jako vedoucí 
odboru kancelář starosty a tajemníka MěÚ Moravské Třebové. 
 
 
 
 
 
 
……………………………… 
JUDr. Jana Blahová,  kronikářka města Moravská Třebová 

                                                  

 
 
 
 
 
  
Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2012 vzala na 
vědomí rada města na zasedání dne 25. 3. 2013 usnesením č. 
3117/R/250313 a v souladu s  usnesením rady téhož dne č. 
3130/R/250313  starosta města podpisem vydává souhlas obce 
s obsahem zápisu: 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………. 
 JUDr. Miloš Izák  
 
 
 
 
 
 



Kronika města Moravské Třebové 2012 

 4 

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 2012 
 
 
Události ve městě 
 
 
Den otevřených dveří chrámu Nanebevzetí Panny Marie 
 

V sobotu 21. ledna 2012 v  kostele na Kostelním náměstí se mohli zájemci 
dovědět hodně o probíhajících opravách varhanního stroje a my, kteří jsme 
přišli, jsme viděli  nevídané. Nadační fond pro chrámové varhany a 
Římskokatolická farnost v Moravské Třebové pozvali spoluobčany na Den 
otevřených dveří.  Hlavním cílem bylo umožnit všem  seznámit se se 
stavem restaurování vzácného varhanního nástroje umístěného v tomto 
kostele. Mohli jsme vidět jak některé zrestaurované kovové píšťaly 
nástroje, tak i nové, které nahradí původní nekvalitní náhražky za 
zrekvírované originály z období 1. světové války. Kdo si jako já troufl až na 
kůr, prohlédl si aktuální stav varhanní skříně, jejíž zrestaurování je 
plánováno na rok 2012.  Zaujala nás bohatá fotografická a textová 
dokumentace, která přiblížila postup restaurátorské akce. Každý 
z návštěvníků měl také možnost finančně přispět.   

 

 
 
Chrám Nanebevzetí  Panny Marie, fotoarchiv MěÚ 
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Účast zástupců města na Regiontouru 
 

Regiontour se v letošním roce konal v Brně od 12. do 15. ledna.  Tradiční 
cestovní veletrh oslovil ty, kteří hledají turistické možnosti v regionech. 
Svitavský okres, jehož součástí byla i na veletrhu Moravská Třebová, 
mohli zájemci najít na stánku Českomoravského pomezí a také regionů. U 
stánku Moravskotřebovska a Jevíčska se tradičně nalévala biskupická 
slivovice. Propagován tak byl  festival Biskupické kaléšek. Důraz byl 
kladen i na moravskotřebovskou muzejní  expozici - mumii princezny 
Hereret.  
Stánek Pardubického kraje letos stejně jako v loňském roce na 
Regiontouru nebyl. Jak uvedl projektový manažer Destinační společnosti 
Východní Čechy, náklady spojené s expozicí byly příliš vysoké, a tak před 
Brnem dali přednost účasti na pražském mezinárodním veletrhu 
cestovního ruchu Holiday World. 
V pátek dopoledne se na brněnském výstavišti sešli i starostové měst 
Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy a Moravská Třebová, která svazek 
Českomoravské pomezí tvoří.  
 
  
 

Městský úřad v lednu 
 
 
Nůžky mezi námi a státem se rozevírají, varují obce 
(volně zpracováno podle textu SMO ČR, rubrika: Reforma veřejné správy, 
17. 1. 2012) 
 
Přes měsíc zasílali starostové z různých koutů republiky do kanceláře 
svazu nůžky jako symbol stále se zvětšující propasti mezi státním 
rozpočtem a rozpočty obcí. Iniciativa Nůžky pro stát, kterou vyhlásil Svaz 
měst a obcí ČR, by měla zákonodárce upozornit na nelehkou situaci, ve 
které se samosprávy nacházejí. 
 
Vývoj legislativy v posledních letech směřuje k neustálému přenosu 
dalších úkolů ze státu na obce bez odpovídajícího finančního krytí. Tímto 
způsobem přitom v žádném případě nedochází k úspoře veřejných financí, 
neboť stát nehradí obcím služby, které si u nich objednal, a ty jsou tak 
nuceny na ně doplácet na úkor služeb pro své občany. 
 
Zcela zásadní je pro obce také novela zákona o rozpočtovém určení daní. 
Od 1. ledna 2012 došlo k mnoha změnám, které se činností měst a obcí 
znatelně dotýkají. Mnohé z nich byly připraveny překotně a na jejich 
zavedení doplácejí nejen obce, ale především samotní občané. Jedním z 
příkladů jsou elektronické občanské průkazy, které mohou od 1. ledna 
vydávat pouze obce s rozšířenou působností. Ty však na tuto situaci 
nejsou často personálně a technicky připraveny. Za zmínku stojí,  že 
Moravská Třebová si v této oblasti vede dobře – občanské informační 
centrum vybudované s pomocí partnerského města Vlaardingen v přízemí 
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budovy na Olomoucké ulici bylo realizováno velkoryse, další fotokabiny 
bylo možné umístit a tak nenastal zásadní problém. 
 
Nedostatečně připravená byla s nástupem nového roku  i sociální reforma. 
Došlo k převodu agend na Úřad práce, znamenalo to propuštění 
nadbytečných zaměstnanců i s odstupným a následně se množily zprávy, 
že Úřady práce agendu, kterou převzaly od obcí, nezvládají.  
 
Téměř bez povšimnutí pak od 1. ledna došlo k navýšení povinností a 
výdajů obcí v oblasti účetnictví. Ministerstvo financí zavedlo  povinný 
statistický výkaz, jehož vyplňování vyvolá pro obce náklady v řádech 
statisíců. Poznámka kronikářky: Ano, evidenční a statistické povinnosti tíží 
i náš finanční odbor možná víc než tvorba rozpočtu.  
 
Horkou jehlou šitý je také plán reformy financování regionálních škol, který 
připravilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V přízemí obou 
budov úřadu v Moravské Třebové je k dispozici petice, prvotně zaslaná 
školám, jejíž podepsání má napomoci hlavně malým školám, kterým prý 
hrozí likvidace. Z mého pohledu je zajímavý také zákonný požadavek 
vypsat výběrové řízení na ředitele škol, k němuž však byl zpracován 
nezávazný výklad, že tento postup není nutný. Přibližně v dubnu t.r. by 
rada města měla rozhodnout o zvoleném postupu v Moravské Třebové a 
to v návaznosti  na celkovou koncepci školství ve městě. 
 
Nesnadné jsou rovněž podmínky čerpání evropských dotací, z nichž velká 
část není nastavována Bruselem, ale naopak u nás. Obce si stěžují na 
velké množství operačních programů, nejednotné podmínky pro čerpání, 
změny v průběhu vyhlášených výzev, problémy s uznatelností DPH, 
velkou byrokracii či duplicitní kontroly.  S malou nadsázkou mohu 
z pohledu úředníka potvrdit, že dostát formálním požadavkům 
poskytovatele dotace se zatím zdá být složitější než vybudovat kanalizaci 
(Projekt OUSB) ve městě.  
 
Pro mnohé samosprávy je klíčová také problematika vypořádání vztahů 
mezi státem a církvemi.  Moravská Třebová však zásadní majetek, 
donedávna blokovaný v rámci církevních restitucí, již získala, šlo o 
převážnou část rekonstruovaného areálu Domova důchodců na ul. 
Svitavské. Skutečnost, že k tomu došlo, dovolím si označit za šťastnou 
souhru událostí, kdy město obdrželo informaci o aktuální změně přístupu 
k výkladu příslušných zákonů jako jedno z prvních.  
 
Problémů, se kterými se obce potýkají, je ale mnohem více. Iniciativa 
Nůžky pro stát měla proto zákonodárcům vtipnou formou připomenout 
smutný fakt, že zatímco státu život ulehčují, obcím jej ztěžují, když jim 
odkrajují z rozpočtů a navalují na ně další a další povinnosti. 
 
Moravská Třebová se k iniciativě nůžky pro stát připojila. 
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Občanské průkazy 
 
- nově se strojově čitelnými údaji - byly tématem ledna i v médiích, psalo 
se o tom, jak které město stíhá či nestíhá nový systém práce, jak se 
osvědčily nutné kabinky a zda jich bylo dost. Moravská Třebová zvládá, 
jistě i proto, že je budova na Olomoucké dobře vybavena a informační 
centrum s nárůstem agendy počítalo už při výstavbě.  
Na počátku ledna tedy i naši úředníci převzali hodně žádostí (cca 50) a 
docházelo ke zdržení – sešlo se i 8 čekajících. Ale o krizi se hovořit nedá. 
Bylo také zřízeno pracoviště „navíc“ – fotoaparát  a zástěna, kdyby  
kabinky nestíhaly… a časem bylo odstraněno. 
 
Stojí možná za to uveřejnit dotaz, tak, jak jsme si ho přečetli na 
internetových stránkách města: 
 
Dotaz: 
 
Dobrý den, mám dotaz, zda na novém občanském průkazu může být 
kromě mého jména uvedena i má přezdívka z dětství „Sedící Býk“. Děkuji. 
 
Odpověď: 
 
Dobrý den, bohužel přezdívku z dětství si do nového OP nechat zapsat 
nemůžete. Možná váš dotaz souvisí s novou změnou zapisování dlouhých 
jmen a více jmen nebo příjmení a více příjmení. Tyto se nově do 
občanských průkazů zapisují na první stranu OP ve zkrácené podobě a na 
zadní stranu OP v jejich nezkrácené podobě do úředních záznamů. 
Všechny údaje o jménech a příjmeních, které se do občanských průkazů 
zapisují, vycházejí z matričních dokladů – rodný nebo oddací list. Protože 
vaši přezdívku z dětství nemáte uvedenu v rodném listě, není možné ji do 
občanského průkazu zapsat. 
 
 
Změny v sociální oblasti 
 
Nové zákony od počátku ledna 2012 znamenaly, že výplata veškerých 
sociálních dávek byla převedena z obcí na Úřad práce České republiky. 
Pro městský úřad to znamenalo snížení stavu zaměstnanců, několik 
kolegyň z odboru sociálního nově chodí do práce na Cihlářovu ulici – 
odešly spolu s administrativní agendou na Úřad práce. 
 
 

Ze zasedání rady města 

 
Rada města na zasedání dne 16. 1. a 30. 1. projednala obvyklé záležitosti 
majetku města a výběrových řízení. 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem práce v měsíci 
lednu 2012 nezasedalo. 
 
 
 

Kultura 
 
Zimní měsíce začínajícího roku jsou tradičně plny kulturních a 
společenských akcí, proto se omezím jen na příkladmý výčet – zmíním, co 
mne zaujalo.  
 
V pořadí letos  už  7. městský bál se s úspěchem uskutečnil   v  budově 
muzea dne 27. ledna.  Benefiční tříkrálový koncert v klášterním kostele 
na Svitavské ul. navštívilo hodně zájemců – tradičně kostelní lavice 
nestačily a za sebe mohu říci, byla jsem dojatá. Jen první úspěšné 
zájemce o vstupenky potěšila hudební komedie podle známého filmu – 
divadelní hra Světáci. Lístky byly vyprodány během cca 15 minut.  Od 
ledna pro velký úspěch pořádá opakovně  známý taneční mistr Ing. A. 
Bílek s partnerkou  taneční hodiny pro dospělé s názvem Boršovská 
tančírna. 
  
 

Sport 

Sportovci v  lednu nelenili.  Zaujaly mne články o návštěvě sportovců 
z Banské Štiavnice, přátelském utkání  s našimi sportovci ve stolním tenise 
(naši byli stateční, že do toho šli, úroveň hráčů byla rozdílná a od počátku 
to bylo jasné) a hokeji. 
 
Ráda jsem přijala pozvání turistů na novoroční procházku kolem 
Hradiska a bylo to dobré rozhodnutí. Kdo přišel jen tak, po přečtení 
pozvánky ve zpravodaji, ocenil mimo jiné vlídné přijetí osvědčenou 
turistickou partou.  
 
 
 

Leden letem světem 
 
Počasí v prvním lednovém týdnu připomínalo jaro, pršelo a teploty byly 
nadprůměrné jako v březnu, ochlazení nastalo v polovině ledna, kdy nás 
potěšila v neděli zasněžená Moravská Třebová. 
   
V regionu je tématem roku 2012 alespoň podle článků v novinách 
využívání elektronických aukcí, sluší se proto připomenout, že také 
Moravská Třebová v minulém roce zkušebně a od roku 2012 již rutinně 
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využívá tento způsob výběrového řízení. První komoditou byla elektřina a 
plyn, následuje kancelářský materiál a postupně další… 
 
Doprava - co se týče obnovy zastavování autobusů na zastávkách U 
Komína a U Nemocnice, došlo k žádané nápravě  od 5. ledna 2012. 
. 
Likvidace vánočních stromků je úkolem ledna – v Moravské Třebové 
stromky od kontejnerových stání pracovníci technických služeb  svezou do 
sběrného dvora, kde je používají do bioodpadu. „Zpracujeme je v drtičce. 
Smícháme je s listovým odpadem a trávou. Vznikne tak dokonalý 
kompost,“ vysvětlila Gabriela Horčíková, ředitelka technických služeb 
Moravské Třebové. 
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Únor 2012 
 
 
Události ve městě 
 
 
Veřejné fórum  

 
občanů a představitelů města se konalo ve středu 22. února 2012. 

 

       

Foto: archiv MěÚ 
 

V průběhu moderované diskuse byla vytipovány tyto okruhy problémů  
jako nejzávažnější:  
 
• Soužití s romskou komunitou 
• Špatná dostupnost lékařské péče 
• Potřeba nových cyklostezek 
• Problém nezaměstnanosti 
• Oprava nebo výstavba krytého plaveckého bazénu 
• Odlehčovací služba 
• Zateplení školských budov 
• Kriminalita 
• Multifunkční sál 
• Digitalizace kina 
• Nové plochy pro průmyslovou zónu 
• Noclehárna pro osoby bez přístřeší. 
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Z mého pohledu bylo důležité nejen označení problémů, ale také 
vysvětlení, která následovala – s některými návrhy  město aktivně pracuje 
(kriminalita, romská problematika), jiné jen těžko může ovlivnit, i když se 
dlouhodobě snaží (dostupnost lékařské péče), na řadu z nich jednoduše 
teď a tady nejsou peníze. V tom se problémy města často neliší od starostí 
domácností.  
 
 
 
Počasí v únoru přineslo starosti 
 

O víkendu 11. a 12. února způsobil mráz problémy  významné  firmě, která 
vyrábí plastové součásti pro automobilový průmysl. Zamrzla část topení 
v budovách firmy Rehau, na vině byla porucha kotle. 

Počasí nás všechny vyzkoušelo  hlavně 16. února.  Silnice I/35 ve směru 
od Litomyšle na Moravskou Třebovou byla zablokovaná desítkami 
kamionů, neprojely ani osobní auta. Silničáři vyhlásili pro svitavský okres 
kalamitní stav. Na vině byl silný vítr a sníh,  odstavení kamionů a 
neprůjezdnost, kterou řešili nejen silničáři, ale i zástupci kraje.  Nabízelo se 
jen řešení objízdnou trasou a uzavření některých silnic.  Kvůli sněhu byly  
uzavřeny také mnohé železniční tratě, včetně té mezi Moravskou 
Třebovou a Třebovicemi. Nahlédnutím do elektronické docházky  
městského úřadu bylo před devátou hodinou zřejmé, že kolegové ze 
Svitav nedorazili.  Opozdili se jen někteří – většina správně usoudila, že 
vhodnějším řešením bude dovolená a vůbec nepřišli 16. února 2012 vůbec 
do práce. 

 

Nové studijní a učňovské obory v Moravské Třebové 

Ve vybraných školských zařízeních na Moravskotřebovsku se 
hejtman Radko Martínek v průběhu února zajímal o to, jaký zájem 
projevují děti o studium na středních a učňovských školách. V tomto 
období se totiž žáci základních škol  rozhodují o tom, kam podají 
přihlášku. Rozhodnutí není snadné a jistě jsou i úvahy o tom, jaké 
budou možnosti uplatnění po ukončení studia. Také proto vznikají 
nové nabídky – aktuálně  informační služby na gymnáziu v Moravské 
Třebové nebo kominík na moravskotřebovské Integrované střední 
škole, zájem o tento učební obor by mělo posílit i nabízené 
stipendium. 
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Nově ve městě  lavičky s reklamou 
 
Moravská Třebová se připojila k řadě měst a obcí, v nichž se objevil nový 
fenomén – lavičky zadarmo. Tři z laviček jsou umístěny v Komenského 
ulici,  jedna z nich před odbočením na autobusové nádraží, druhá u 
obchodního domu Billa a třetí za vjezdem na parkoviště supermarketu 
Billa. Čtvrtá lavička je ve Svitavské ulici naproti bývalé poliklinice.  Lavičky 
byly nainstalovány bez finanční účasti města a důvod je zřejmý – poskytují 
možnost umístit na opěradlo reklamu.  Také město může  jednu lavičku 
využít pro prezentaci svých vlastních potřeb. Uvažuje se tak o umístění 
poutače na turistické atrakce, například velkoplošné foto renesančního 
zámku. Opěrné části ostatních tří laviček může ve shodě se svým 
podnikatelským záměrem pražský provozovatel bezplatně vyzdobit 
reklamními polepy. 
 

         

 

Lavička, která čeká na reklamu, fotoarchiv MěÚ 

        
 

Městský úřad v únoru 
 

Novinkou, která je výsledkem úřednické práce a byla schválena zastupiteli 
města,  je přechod na elektronický hlasovací a konferenční systém při 
zasedání zastupitelstva, včetně pořizování  jmenovitých záznamů o 
výsledku hlasování a zvukového záznamu z průběhu zasedání. Očekávat 
lze zpřehlednění a zefektivnění jednání. Jako dotčený úředník mohu 
potvrdit, že funkce skrutátorů byla neoblíbená a počítání nebylo úplně 
jednoduché. Je to úsměvné, ale pokud byl zastupitel urostlý, přes jeho 
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ramena nebyla ležérně zvednutá ruka na znamení ANO vidět. Hlasovací 
systém vše usnadnil.  

Nezbytným bylo současné schválení nového hlasovacího řádu, vítaným 
doplněním budou další vstřícné kroky vůči občanům nad rámec zákona 
s cílem zvýšit jejich zájem o vlastní jednání zastupitelstva a jeho výsledky. 
Stručněji – záznamy umístěné na webu města, to opravdu není v roce 
2012 povinností obcí a v Moravské Třebové se v roce 2012 podařilo. 

 

 Ze zasedání rady města 

 
Rada města projednala zejména obvyklé záležitosti majetku města a 
výběrových řízení na zasedání (neplánovaném) 13. února a (předem 
dlouhodobě plánovaném) dne 27. února.   
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V pořadí první zasedání zastupitelstva města v roce 2012 se uskutečnilo 
13. února. Kromě majetkových záležitostí se zastupitelé věnovali zprávě o 
činnosti městské policie a schválili závěrečnou rozpočtovou změnu pro rok 
2011. Přehlédnout nebylo možné jeden z prvních bodů programu – 
schválení vnitřního předpisu č. 1/2012 jednací řád zastupitelstva města. 
Tím totiž zastupitelé změnili ráz zasedání v daném dni i pro období příští, 
více v části městský úřad. 
 
 
 

Kultura 
 

Egyptská princezna si podmanila návštěvníky Prahy 

Velký poklad a turistické lákadlo, zosobněné v postavě egyptské princezny 
Hereret, představila na 21. ročníku středoevropského veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze Moravská Třebová. Neobvykle dobře 
zachovaná posmrtně zaopatřená schránka  těla vysoce postavené 
Egypťanky, které dnes říkáme princezna Hereret, bude ještě spolu s celou 
egyptskou výstavou na stránkách kroniky zmíněna. 

V prostorách muzea zaujala beseda o Číně – Na Hedvábné stezce 
spojená s videoprojekcí. Povídání s autorem a cestovatelem Lumírem 
Moučkou bylo dlouhé a poutavé. Stojí za to připomenout, že Lumír 
Moučka, který se do Moravské Třebové před lety přistěhoval, je jedním 
z autorů v roce 2012 již úspěšně realizovaného projektu Hřebečské důlní 
stezky. 
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Kulturní nabídka v měsíci únoru pokračovala (namísto obvyklé divadelní 
hry) návštěvou baviče Zdeňka Izera spolu s mladou zpěvačkou Šárkou 
Vaňkovou a jejich programem Ve dvou se to lépe táhne.  

                  

Sport 
 
Sportovci regionu Svitavska  
 
Lukáš Kolouch, Václav Mačát mladší a Daniel Mačát, tyto 
moravskotřebovské tváře travního lyžování zabodovaly i letos  při 
vyhlašování výsledků  ankety o nejúspěšnějšího sportovce regionu 
Svitavska a to za rok 2011. Na pořádání ankety, která se konala  tradičně 
v poličském Tylově domě, se podílely Regionální sdružení sportů Svitavy, 
Svitavský deník, města Svitavy, Polička, Litomyšl, Moravská Třebová, 
Jevíčko, Březová nad Svitavou a s nimi i reklamní a marketingová 
agentura ČOK CZ.  Z moravskotřebovských úspěchů: Na druhém místě 
v kategorii jednotlivci – dospělí skončil v anketě její loňský vítěz Lukáš 
Kolouch ze Slovanu Moravská Třebová, jemuž se, mimo jiné, vloni 
podařilo obhájit titul juniorského mistra světa v super-G (super obří 
slalom). Druhé místo v kategorii žáci obsadil v okresním hlasování travní 
lyžař Václav Mačát mladší (Slovan Moravská Třebová). Mistr ČR v super-
G, dvakrát stříbrný na mistrovství ČR, získal 2. místo v celkové klasifikaci 
českého poháru. Mezi trenéry byl opět oceněn Daniel Mačát, trenér oddílu 
travního lyžování v Moravské Třebové, šéftrenér reprezentace ČR juniorů, 
mužů a žen. České travní lyžaře dovedl k 16 titulům mistrů světa, ke 
39 zlatých medailím z juniorského MS a pěti vítězstvím ve světovém 
poháru družstev. Je trenérem juniorského mistra světa Lukáše Koloucha.  
 
 
Anketa Sportovec roku  2011 města Moravská Třebová 

 

 

Vítězi ankety Sportovec roku 2011 města Moravská Třebová, vyhlášené 
tradičně v sále Základní umělecké školy,  se stali: v kategorii mládež 
tenistka Hana Hájková, v kategorii dospělí atlet Michael Havlík. Za 
nejlepšího trenéra označili hlasující Daniela Mačáta, trenéra reprezentantů 
v travním lyžování. Ten se také stal absolutně nejúspěšnějším 
sportovcem, tedy osobností, jíž respondenti ankety dali nejvíce hlasů. Ze 
2298, dosud nejvyššího počtu hlasů udělených v historii anket, jich dostal 
269. 

Ocenění Sportovní osobnost si u příležitosti životních jubileí odnesli 
Helena Šenkýřová a Bedřich Doseděl, následováni propagátorem stolního 
tenisu Jindřichem Peškarem. Ocenění starosty města za mimořádný 
sportovní výkon v r. 2011 získaly kolektivy: hokejový oddíl HC Slovan 
Moravská Třebová, muži, vítěz krajské ligy, volejbalový oddíl TJ Slovan, 
starší žákyně, vítěz krajského přeboru a atletický oddíl AK Moravská 
Třebová, vítěz krajského přeboru s postupem do 2. ligy.  
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Únor letem světem 
 

Zajímavostí února bylo hlavně počasí – překvapilo mě, rozmazleného 
člověka 21. století, když jsem si  v polední pauze 16. února nemohla koupit 
noviny – kalamita na cestách způsobila jen strohé oznámení prodavače 
„noviny nejsou, nedojeli“ (rozuměj s novinami). Výrazně se oteplilo ve třetí 
dekádě, ale hromady tajícího sněhu byly ještě 23. února na náměstí T. G. 
Masaryka i jinde.  
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Březen 2012 
 
 
Události ve městě 
 
 

Majitel hotel Morava neobnoví, pozemek je volný 

 

Místo,  kde stál hotel Morava, je i po roce od požáru prázdné. A podle 
všeho ještě dlouho bude. Majitel vyhořelé nemovitosti  ustoupil od stavby 
nového objektu a parcelu nabídl městu.  

 

         

Foto: Deník Svitavska/Iveta Nádvorníková 

 

Jak se město rozhodne začátkem roku není jasné – podnikatel pan Bílek 
požaduje cenu nemalou, ale hlavní problém je v tom, že sama cena za 
pozemek je jen prvním krokem. Město zvažuje systémové řešení, ve hře 
jsou úvahy o prodeji k nové výstavbě i ponechání např. parkové úpravy, 
která by znamenala možnost konečně dořešit problémy křižovatky. 
V měsíci březnu, krátce po podání nabídky, rozhodnuto nebylo. 
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Byl schválen rozpočet města na rok 2012 

 
Bez problémů a ve všeobecné shodě schválili v pondělí 12. března na 
svém zasedání zastupitelé Moravské Třebové rozpočet města na rok 
2012. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný, na straně předpokládaných 
příjmů je 428 milionů korun, stejně jako na straně rozpočtových potřeb. 
 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 340/Z/120312 rozpočet města 
na rok 2012 v následující podobě:  
  

  
 

  
 

 

  

Ve výdajích pro rok 2012 se neobjevily  diskutabilní položky. Na 
nejnáročnější akce města, kam patří vloni zahájený projekt Odkanalizování 
městských částí Udánky, Sušice, Boršov,  zástupce města podepsal 
(konečně – v březnu!) čerstvou smlouvu o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí. Velkým projektem s  evropskou dotací je Cesta od 
renesance k baroku a trvají projekty, kde město využije vlastní zdroje.  
Dokončena bude  rekonstrukce mateřské školy Jiráskova. Město uvažuje o 
digitalizaci kina. 

Mezi běžné výdaje rozpočtu jsou pak pravidelně zahrnovány výdaje na 
správu a provoz sportovišť, údržbu komunikací, sběr a svoz komunálních 
odpadů, provozní rozpočty škol a mnoho dalších. 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 94 100,00 tis. Kč

neinvestiční dotace 26 212,90 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 24 932,10 tis. Kč

kapitálové příjmy 227 965,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 373 210,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 14 750,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech 170,00 tis. Kč

financování - investiční úvěr na realizaci projektu OUSB 40 000,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové zdroje 428 130,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 151 230,00 tis. Kč

rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace) 1 990,00 tis. Kč

investiční výdaje 267 690,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 420 910,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 7 220,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 428 130,00 tis. Kč
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Rozpočet je poměrně vysoký.  Na největší akci -  pokračování výstavby 
kanalizace - se váže nutnost utrácet, ale již bez dotací - opravit se budou 
muset  některé komunikace a zejména chodníky. I letos  však někde 
budou peníze chybět - např. na  opravy fasád a střech na městských 
objektech, včetně škol.  

 

Turistická sezona na zámku v Moravské Třebová byla zahájena poslední 
březnový víkend… 

 
                                         

                 

 

                          FOTO: Deník Svitavska 

Počasí akci nepřálo – bylo chladno až sychravo, odpoledne pršelo. I tak se 
sešlo dost lidí a hlavně děti pobavili ochotníci – nabídli divadélko o 
Kašpárkovi a čertech. Děti si také mohly zastřílet z dobových zbraní, 
zvědaví navštívit kartářku a astroložku, nebo  podívat se na práci v 
kovářské výhni. Dobře se dalo i nakoupit – keramika byla velmi pěkná a 
medovina dobrá. Dobové tržiště nabídlo i další zboží. 

Pro veřejnost se také otevřely  výstavní sály moravskotřebovského zámku. 
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Univerzita třetího věku 
 
Devadesát šest frekventantů si mohlo 14. března přijít vyzvednout 
osvědčení za absolvování  už dvanáctého ročníku Moravskotřebovské 
univerzity třetího věku. V zasedací síni městského úřadu na  Olomoucké 
ulici  z rukou  hlavní organizátorky Marie Blažkové, starosty Miloše Izáka a 
místostarosty Václava Mačáta převzali doklad o svém studování. Zajímavé 
je, že se zvyšuje  zájem i z okolních obcí.   
 
 

Hřiště na zámku je zavřené 

Po několika letech skončil provoz dětského hřiště v areálu zámku v 
Moravské Třebové. Návštěvníci zámku nejdříve očekávali otevření areálu 
hřiště, v květnu je překvapila namísto toho volná plocha. Důvodem je 
projekt Cesta od renesance k baroku. Na plochách mezi hradebními zdmi 
budou až do září  probíhat práce na kompletní rekonstrukci zámeckých 
zahrad. Dětské atrakce by se měly do areálu zámku vrátit, ale zřejmě na 
jiné plochy, než jsme byli zvyklí. 

Za poznamenání stojí, že díra otvor v hradbách na východní straně zámku 
nedaleko hřiště je montážní otvor pro vjezd techniky, tedy zásah 
plánovaný a nutný, nikoliv dílo vandalů. 

  

Záchranný kruh bezpečí 

Město se zapojilo do Záchranného kruhu. Jedná se o informační systém, 
který občanům pomáhá v případě  ohrožení zdraví a života. V březnu radní 
rozhodli  o umístění odkazu na webové stránky města. Díky speciálnímu 
boxu mají zájemci  přístup k nejaktuálnějším a nejsrozumitelnějším 
informacím ze světa běžných rizik a mimořádných událostí,  ochrany 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku.  Důležité informace může 
také město vkládat. Moravská Třebová se stalo v Pardubickém kraji jedno 
z prvních měst, které se do kruhu  zapojila.   

 

Návštěva hejtmana  

Radko Martínka po regionu pokračovaly, v posledním březnovém týdnu 
zavítal do Moravské Třebové. V penzionu BEST zjišťoval, jak pokračuje 
přístavba budovy s přispěním evropských peněz.  Penzion pojme nově 
autobus turistů. Na rozšíření penzionu přispěla zhruba šesti miliony korun 
Unie. Hejtman zavítal také  do Hedvy, zaujala mne informace o navázání 
spolupráce akciové společnosti Hedva s obecně prospěšnou společností 
Dlaň životu, která pomáhá matkám s dětmi, které se ocitly v tísnivé životní 
situaci. Spolupráci hejtman podpořil. Klientky šijí drobné textilní předměty, 



Kronika města Moravské Třebové 2012 

 21 

tašky, polštářky a podobně, budou se jim proto hodit zbytky látek, které  
podnik  již dále nezpracovává, a to buď za symbolickou cenu nebo jako 
dar. 

  

Městský úřad v březnu 
 
 

Představitelé Svazu měst a obcí opakovaně vyjadřují svoji nespokojenost 
s připravovanou reformou koncepce veřejné správy i plánovanými 
změnami zákona o obcích.   Skutečně se někdy zdá, že nutné šetření 
státu začíná (a končí?) přísností vůči obcím a městům. Jako příklad může 
podle Svazu měst a obcí sloužit agenda  elektronických občanských 
průkazů, které od 1. ledna mohou vydávat pouze obce s rozšířenou 
působností. V mnoha městech fotokabiny kapacitně nestačí a na další 
nemají obce peníze, čekací doba se prodlužuje a s ní nespokojenost lidí. 
(Pro Moravskou Třebovou toto konstatování neplatí – naše informační 
centrum bylo vybudováno velkoryse a prostor pro kabinky se tak relativně 
snadno našel.) Nepříznivý dopad je vidět i v tom, že lidé do vybraných obcí 
musí dojíždět. V několika předchozích letech žádost o občanský průkaz 
vyřídili i doma na vesnici. Rostou obavy, že dojíždět budou muset kvůli 
všemu, co si dosud mohli vyřídit ve své obci: rybářským lístkům, 
povolením ke kácení stromů nebo stavebnímu povolení.  

   

Specialisté na efektivitu procesů ve veřejné správě přijeli přednášet 
zaměstnancům městského úřadu v Moravské Třebové. Partneři z 
Holandska vedli  vstupní semináře školení systému řízení LEAN. Lekce o 
zeštíhlování rozhodovacích procesů byly naplánovány na pondělí pro 
vedení města a na úterý 20. března pro vedoucí odborů městského úřadu. 
Na nákladech školení se více než polovinou podílela i radnice 
Vlaardingenu, partnerského města Moravské Třebové v Nizozemí. Kromě 
školícího Jana Heckera, manažera strategického rozvoje města 
Vlaardingen, a specialistů na LEAN dorazili do Třebové i členové nadace 
Přátelé Moravské Třebové.  Jako účastník semináře si dovolím 
podotknout, že lekce byly zajímavé, ale to, co jsme měli ocenit především 
– hravou formu, interakci, např. použití kostek lega při formování 
procesů… to jsme ocenili jen zčásti, tyto formy práce už ani v Moravské 
Třebové nejsou úplně nové a víme, že jiná je teorie a složitější její 
zavedení dobrých nápadů do praxe. 

 

Ze zasedání rady města 

Rada města se sešla v měsíci březnu třikrát, kromě obvyklých záležitostí 
majetku města a výběrových řízení  5. března prodloužila smlouvu o nájmu 
pro prodejnu suvenýrů na zámku se symbolickým nájemným 1Kč/rok a 
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jmenovala komisi pro udělování cen města Moravské Třebové. Dne 12. 
března byl schválen nájem dopravního hřiště městu a to s cílem umožnit 
aktivity v oblasti prevence kriminality, garantem bude městská policie. Dne 
26. března se rada zabývala mimo jiné výsledky hospodaření 
příspěvkových organizací města za rok 2011 a určila těmto organizacím 
mzdové limity pro rok letošní. Byly schváleny příspěvky neziskovým 
subjektům (do 20 tis. korun). 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zásadním bodem programu zastupitelstva dne 12. 3. bylo schválení 
rozpočtu pro rok 2012. Zastupitelstvo projednalo i další body – 
rozhodovalo o majetkoprávních úkonech a také schválilo poskytnutí 
finančních příspěvků (nad 20 tis. korun) a vzalo na vědomí výroční zprávu 
o činnosti městského úřadu za rok 2011.  
 
 
 
 

Kultura 
 

Hudba zazněla na nádraží 

  

Klasická hudba v podání Karla Hampla a Pavly Kostelecké zněla nádražím 
v Moravské Třebové dne 31. 3. 2012 odpoledne. Zájemci mohli slyšet 
skladby od Mozarta, Dvořáka nebo Bacha.  Houslista Karel Hampl a 
hobojistka Pavla Kostelecká   sehráli hodinový koncert. Jednalo se o 
bakalářský projekt mladého houslisty K. Hampla  z České Třebové, který je 
současně velkým fandou železnice. Proto vytipoval v Pardubickém kraji 
čtyři vlaková nádraží.  Poprvé hrál s kolegyní hobojistkou na nádraží v 
Pardubicích. Moravská Třebová byla jejich druhá zastávka  Nádraží v 
Moravské Třebové je z vybraných nádraží nejmenší, ale ukázalo se, že má  
příjemnou akustiku.  Lidí bylo jen pár, potlesk veliký, atmosféra vydařená – 
hudebníci přidávali. (Koncertovalo se ještě v Chocni a České Třebové.) 
 

 

 

Komedie 
 
S tvojí dcerou ne potěšila diváky 3. března, do našeho města zavítali mimo 
jiné P. Nárožný, N. Konvalinková –  úspěch byl právem očekáván. 
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Výstava 
 
Čadílci aneb ten dělá to a ten zas tohle přiblížila výtvarné schopnosti lidí, 
které ve městě potkáváme. 
 
 

 

Pod modrou oblohou 
 
Vyhodnocení sedmého ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Pod modrou 
oblohou se konalo ve středu 21. března 2012. Tématem letošního roku byl 
vesmír.   

  

Hereret jezdí po kraji 

Na koleje v Pardubickém kraji v březnu poprvé vyjely přitažlivější vlakové 
soupravy Regionova. Zaujaly na nich celoplošné polepy s regionálními 
motivy. Jde o  pokus Pardubického kraje společně s Českými drahami 
zatraktivnit cestování vlakem a využít tento pilotní projekt také k propagaci 
cestovního ruchu na východě Čech. A dobrá zpráva je, že se na vlak 
dostala i podobizna  „naší“ princezny Hereret, jejíž mumie se nachází ve 
sbírkách Městského muzea v Moravské Třebové.  

                   

Březen letem světem 
 
Počasí v březnu znamenalo  oteplení,  ale v první dekádě bylo stále po 
ránu mrazivo. Bylo pár slunečných dní a na zahradě začaly kvést 
sněženky  5. března, ale 7. března napadl na území celé ČR sníh a 
způsobil kalamitu v dopravě, nevyhnul se ani Moravské Třebové. 
K oteplení došlo v polovině měsíce, ale i 31. 3. (zahájení sezóny na 
zámku) bylo výrazně chladno. 
 
Začátkem března došlo k poškození kamenné ohradní zdi  pod 
moravskotřebovským zámkem. Mohly za to povětrnostní vlivy. Vlivem 
tajícího sněhu došlo k zatékání vody zejména do vnitřní části zámeckého 
ohradního zdiva, které je vystavěno z části z nasákavé opuky. Kámen byl 
přes metrovou sílu zdi letošními mrazy střídanými s obdobím oblevy 
poškozen natolik, že se při současném oteplení rozpadl na drobné kousky 
a soudržnost zdi byla místy zcela porušena. Odbor rozvoje města požádal 
o okamžité zajištění hradby dodavatele rekonstrukce hradeb a v pondělí už 
byly hradby opraveny. Rozpad kamenného zdiva není ve městě ojedinělý. 
Narušeny jsou také městské hradby ve Farní ulici. 
 
   
Vajíčka lámou rekordy v rychlosti, jakou zdražují. Plato deseti středně 
velkých vajec stálo koncem února  v Bille 41,90 korun, 5. března za něj 
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lidé zaplatili  téměř šedesát. Jedno vajíčko tak za jediný týden zdražilo o 
čtyřicet procent. Růst cen vajec bylo možné předpokládat také kvůli 
blížícím se velikonočním svátkům. Důvodem zdražení byla - podle 
oficielního výkladu - evropská směrnice, která od nového roku umožnila 
prodávat vejce pouze od slepic chovaných v klecích minimálně 750 
centimetrů čtverečních velkých. Tak razantní nárůst cen  ale překvapil. 
Došlo k němu v návaznosti na skutečnost, že některé státy (ze kterých 
jsme také vejce dováželi) nestačily směrnici splnit,  tak je o jejich vejce na 
trhu méně. 
 
Také v roce 2012 zavlála na budově radnice dne 10. března Vlajka pro 
Tibet.  
 
Přidělenci států NATO v České republice navštívili ve čtvrtek 15. března 
2012 město a Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu 
ministerstva obrany v Moravské Třebové. Další část návštěvy pokračovala 
na moravskotřebovské radnici.  

 
V pondělí 5. března natáčel na náměstí štáb „zlého“ kuchaře Polreicha. 
Hvězdou oblíbeného pořadu ANO ŠÉFE – vysílání očekáváme v září – 
bude restaurace Excalibur a štáb natáčel také v „rájkách“ na ul. Cihlářově 
o dva dny později. 
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Duben 2012 
 
Události ve městě 
 

Na stavbě Cesta od renesance k baroku 

byly počátkem týdne zahájeny vykopávky, respektive sondy odkrývající 
povrch části nádvoří.  Úkolem archeologického průzkumu je nalézt obrysy 
původního středověkého hradu. Ty by pak měly být vyznačeny v dláždění 
zámeckého nádvoří. Stavba po dobu zimního období neprobíhala.  

Podrobný popis projektu je také k dispozici v přílohové části kroniky. 

            

 

Foto: archiv města (odbor rozvoje města), sonda na zámeckém nádvoří 
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Beseda s představiteli města 
 
 
Možnost vyjádřit představitelům Moravské Třebové do očí svoje postřehy, 
problémy, náměty nebo připomínky  k  životu ve městě měli občané  na 
další besedě s vedením radnice.  Konala se ve čtvrtek 12. dubna od 16 
hodin opět ve dvoraně muzea.  

Setkání mělo jasně vytyčený program: 

 výstupy z ankety Zdravého města Problémy Moravské Třebové 
 stav městských projektů (OUSB, CRB) 
 vybrané kapitoly z rozpočtu (investice – měst. majetek, chodníky…) 
 co po roce s plochou po hotelu Morava 
 na závěr volná diskuse. 

Do muzea diskutující přišli, ale bylo jich málo a zamýšlela jsem se nad tím, 
zda toto setkání opakovat (tak, jak je známe) nebo inovovat.  

Byla by škoda zanechat setkávání, ale „chce to oživit“. Lidé i problémy se 
opakují… 

 
 
Moravskotřebovský Ámos v roce 2012 
 
Toto ocenění v letošním roce získala Jana Šandová. Rozhodli studenti.  

Vyhlašování nejoblíbenějšího učitele předcházely ankety na školách. 
Vítěze školních kol pak v dubnu pozvali pořadatelé, městská knihovna a 
zástupci agendy Zdravé město Moravská Třebová a po besedě  žáci 
hlasovali  o absolutním celoměstském vítězi ankety Moravskotřebovský 
Ámos. Od r. 2011 převzal nad anketou „Moravskotřebovský Ámos – Učitel, 
kterého si vážím, mám rád“ záštitu starosta Miloš Izák, letos se konal 
20. ročník. Zúčastnilo se všech osm škol ve městě, odevzdáno bylo  1 116 
správně vyplněných anketních lístků. V anketě se objevilo 131 jmen 
pedagogů. 

 

Vítězové školních kol: 

I. ZŠ -ČSA                          Jitka Motlová 
II. ZŠ - Palackého ul.          Lucie Krajčiová 
III. ZŠ - Kostel. nám.           Eva Šařecová 
VSŠ, VOŠ Min. obrany      Jana Šandová 
Gymnázium                         Přemysl Dvořák 
ISŠ                                      Eva Sopoušková 
Speciální škola                    Miroslav Muselík 
ZUŠ                                     Helena Kancírová 
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Parkování u Billy nově za úhradu 
 

U supermarketu Billa v centru města začal fungovat nový systém. 
Zákazníci prodejny mají parkování zvýhodněné, ostatní ale zaplatí podle 
ceníku provozovatele. To je zásadní změna pro ty, kteří byli zvyklí 
parkoviště používat i když nenakupují. Výhodná poloha parkoviště 
nedaleko centra k tomu nabádá. Podle vyjádření Billy tržby obchodního 
domu negativně ovlivňuje skutečnost, že zákazník má se zaparkování 
těžkosti. Mnohým se změna nelíbí – ale to je vše, co mohou. 

Provozovatel si zajistil strážní budku pro obsluhu, umístil  řádné označení 
jak strážní budky, tak dopravního značení podle schváleného projektu. 
Řidiči při vjezdu obdrží parkovací lístek označený časem vjezdu, který při 
výjezdu obsluha vyhodnotí a na základě doby strávené na místě stání řidič 
zaplatí podle platného sazebníku parkovného. Zákazník obchodu, který 
předloží označený parkovací lístek ze supermarketu nebo účtenku, má 
první hodinu parkování zdarma. 

 
 

Městský úřad v dubnu 
 
 

Delegace specialistů z Kyrgyzstánu získávala zkušenosti v Moravské 
Třebové 
 
V obou budovách úřadu v Moravské Třebové jsme v dubnu mohli 
zahlédnout  specialisty na rozvoj kyrgyzských obcí. Šlo o prestižní 
záležitost -  v  rámci USAID (program pomoci americké vlády) navštívili 
Českou republiku na studijní cestě, která je měla inspirovat a motivovat pro 
efektivnější veřejnou správu. Moravskotřebovská praxe jim představila 
svou rozvojovou strategii, úspěšně se rozvíjející městskou průmyslovou 
zónu a klientské centrum radnice (OIC) vybudované v rámci 
mezinárodního projektu s Vlaardingenem. Představitelé kyrgyzských měst 
navštívili kromě Moravské Třebové už jen velká města jako Ostravu, Brno 
a Olomouc. Partnerem pro USAID a tuto aktivitu v CZ je společnost 
Berman Group, spolutvůrce strategického plánování rozvoje 
našeho města. 
 

 

 

Ze zasedání rady města 
 
Je nezbytné v dubnovém zápise poznamenat, že se rada města  dne 30. 
dubna zásadním způsobem zabývala problematikou kronik města.  Radní 
měli k dispozici kroniky posledních let. Cílem bylo kroniky si prohlédnout a 
hlavně doplnit  prokazatelně souhlas obce se zápisem kroniky. V 
neposlední řadě rada odsouhlasila formát kroniky – zmenšení  (na formát 
A 4) tak, aby v souladu s dikcí zákona mohla být kronika psaná na počítači 
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vyvázaná vždy po roce. Rada města tedy vzala na vědomí předložené 
zápisy do kroniky města Moravské Třebové za období let 2004 až 2011 a 
také zmocnila starostu města podepsat  zápisy  do kroniky  města 
Moravské Třebové za období let 2004 až 2011 a vydat tak souhlas obce 
s obsahem zápisu. 
Zajímavé bylo  dubnové usnesení rady města, kterým  v souladu 
s ustanovením § 166, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
v platném znění a v návaznosti na přechodná ustanovení odst. 5 zákona 
č. 472/2011 Sb. rozhodla nevyhlašovat konkurs na obsazení 
ředitele/ředitelky škol a školských zařízení. Ředitelky/ředitel v Moravské 
Třebové pro nejbližší období zůstávají. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo 16. dubna 2012.  
 
Nad rámec obvyklého rozhodování o majetku města zaujalo přítomné 
schválení obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová č. 3/2012, o 
stanovení času, ve kterém mohou být provozovány loterie a jiné podobné 
hry na území města Moravská Třebová a stanovení míst, na kterých je 
provozování loterií a jiných podobných her zakázáno. Zastupitelstvo se 
pokusilo přijetím vyhlášky o regulaci „hráčských doupat“ o jejich vymístění 
zejména z centra města. Čas ukáže, nakolik byla tato snaha úspěšná. Již 
v době schválení je ale zřejmé, že v souladu s legislativou je třeba počkat 
ještě několik let, než dozní platnost povolení, která herny obdržely od 
ministerstva financí. Budiž městu útěchou, že při existenci schválené 
vyhlášky již nelze nově  provoz herny v dotčených místech povolit.  
 
Zastupitelstvo rozhodlo rozpočtovým opatřením o rozdělení Interního 
grantu Zdravého města a MA 21 (MA je zkratka místní agendy…) 
 
Zastupitelstvo města rozhodlo na základě návrhu Komise pro udělení ceny 
města o udělení ceny města Moravská Třebová panu Rudolfu Mánkovi 
(více v červnovém zápisu kroniky, až v červnu byla cena předána). 
 
 
 

 

Kultura 
 
 
Dny slovenské kultury 
 
 
se letos konaly ve dnech 19. až 25 dubna. Festival slavnostně zahájila 
skvělá kapela  Ciganski diabli. Tleskala jim zcela zaplněná aula muzea,  
bylo co obdivovat. Trochu mne přikvapila skladba programu – kapela 
předvedla díla mistrů, virtuosní výkony, ale méně očekávaných lidových 
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slovenských nebo romských kousků. Ale bylo nesporné, že např. na 
cimbál hraje mistr na nezvyklé úrovni, skutečný virtuos. 

Tradičně se  představilo partnerské město Banská Štiavnica (sokolníci, 
taneční soubor Texasky, divadelní soubor Paradajz Pikčr – ochotníci přímo 
z partnerského města), večer v  Duku Duku skupina Peha. Letos poprvé 
měl zastoupení i  Bratislavský samosprávny kraj.  

S chutí jsme přišli i do divadla na Vše o ženách – potěšilo nás trio hereček 
Šišková, Krausová, Schneiderová. 

Nechyběl program pro školy a školky - beseda se slovenským 
spisovatelem Gustávem Murínem, program Rozprávka je pohádka a 
výukový pořad o vývoji slovenské literatury. 

Potěšila slovenská kuchyně v místních restauracích.  

Plakát k DSK je součástí zápisu v přílohové části kroniky. 

V rámci festivalu Dny slovenské kultury se tady již pošesté uskutečnila 
očekávaná Květinová show se špičkovými floristy. Tentokrát se nesla v 
duchu barevného kouzlení.  

Ladislav Weinlich, moravskotřebovský florista, který je duchovním otcem a 
hlavním organizátorem show, návštěvníkům akce  nabídl  na tři desítky 
druhů růží dovezených z Ekvádoru.  Více informací o akci i známém 
třebovském floristovi přináší článek umístěný v přílohové části kroniky. 
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Překvapením  bylo strhující finále celé show. Floristka M. Bittnerová 
představila pětici extravagantních modelek, které si  oblékly výstřední šaty 
a jejich účesy ozdobily květiny. 

 

Pod modrou oblohou – vyhodnocení výtvarné soutěže 

Mezinárodní výtvarná soutěž, ve které děti tvoří  svá díla na  počítači ve 
speciálním programu, zná své vítěze. Výtvarnou soutěž nezvyklého 
zaměření vymyslela před sedmi lety malířka a učitelka Hana Horská z 
Moravské Třebové. Tradičně se jí účastní školy nejen z Čech, ale také ze 
Slovenska a Polska. Letos se přihlásili žáci ze 190 škol. Porota hodnotila 
obrazy ve dvou kategoriích. Mezi mladšími žáky zvítězila Markéta 
Stejskalová ze Zábřehu a mezi staršími Kateřina Mošnová z Vimperku. 
Nej... kresbu vybírala i veřejnost v internetovém hlasování, letos vyhrál 
obraz Denisy Vránové z Bíliny. Ceny mladým umělcům předával bývalý 
kosmonaut Vladimír Remek. Tématem letošního ročníku byl VESMÍR. A 
protože část výstavy byla  umístěna v prostorách úřadu na Olomoucké 
ulici, dovoluji si vyjádřit autorům obdiv – vždy znovu a znovu, každý rok, 
žasnu, jak mladí lidé dokáží zpracovat zadané téma. Vesmír nebyl 
výjimkou. 

 

Galerie malíře Františka Strážnického 
 
 
Malíř František Strážnický se dočkal vlastní galerie. Velkou část svého 
života strávil v Moravské Třebové, ale trochu se na něho zapomíná. 
František Strážnický se věnoval figurální i portrétní malbě, tvořil figurální 
kompozice, maloval krajiny a zátiší. Podle znalců jeho dílo vycházelo ze 
skutečného pozorování. Pro inspiraci jezdil do Beskyd, na Slovácko, 
Slovensko a také na Vysočinu. Kromě maleb krajiny je i autorem  portrétů 
pasáčků, dřevorubců, dělníků a žen. Poznámka kronikářky: Nezapomínal 
ani na Moravskou Třebovou – můj oblíbený obraz je zasněžené třebovské 
náměstí, ještě s autobusy, které tam stávaly před vybudováním 
autobusového nádraží. Obraz je dlouhodobě umístěn v zasedací místnosti 
radnice.  
 
Do Moravské Třebové přišel František Strážnický v roce 1947. Na zdejším 
gymnáziu učil zeměpis  a kreslení. Ve městě žil až do své smrti v roce 
1985.  pro své žáky byl nezapomenutelný – jako umělec, na sklonku 
pracovní kariéry tak trochu  bohém, vzpomínaný s obdivem. 
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FOTO: Noviny Svitavska 

O vznik galerie se zasloužil  Klub přátel díla Františka Strážnického.  
Vernisáž nové stálé výstavy v muzeu se uskutečnila v pátek 13. dubna.   

 

               

František Strážnický, foto: archiv Jana Vermouska 

Galerie byla  otevřena 13. dubna, tedy přesně v den, kdy by se František 
Strážnický dožil 99 let.         
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Muzeum nabídlo v květnu 2012 rozsáhlý program Týden se starým 
Egyptem. V přílohové části kroniky k nahlédnutí pozvánka na přednášku a 
projekci fotografií České objevování staroegyptské civilizace na Nilu. 

          

Velikonoce v lidové tradici přivítaly zájemce v knihovně 4. dubna, na 
prodejní výstavě výrobků lidových řemesel – keramika, perníky, kraslice, 
bižuterie, drátkování, pomlázky aj. – jsme zvyklí a rádi se chodíme dívat do 
knihovny. 

 
 

Sport 
 
 
Vandr skrz Maló Hanó 
 
Čtyřiačtyřicátý ročník Vandru skrz Maló Hanó se konal v sobotu 7. dubna 
2012. Trasy v obvyklé délce přilákaly malé, velké i cyklisty.  V den konání 
a také přes celý velikonoční víkend bylo otevřeno i občerstvení v Pekle. 

  

Duben letem světem 
 
  
Počasí v dubnu mělo na počátku podzimní charakter - sněhové vločky 
v neděli 1. dubna, chladno bylo i první dekádu. O velikonoční neděli  8. 4. 
jsme zaznamenali rekordní chladna  na území republiky, mrzlo a padal 
sníh i v Moravské Třebové a jaro bylo chladné, později aprílové. 
Překvapivě dobře vyšlo počasí na vandr, místo očekávaného deště 
vykouklo sluníčko  a oteplilo se. V závěru bylo čím dál tím tepleji a  29. 
duben přinesl opět  rekordní teploty v ČR, až nad 30 st. na mnoha místech 
republiky. V Moravské Třebové bylo o víkendu 28, a 29. dubna velmi teplo 
a příjemně.  
 

Moravská Třebová se umístila na druhém místě v soutěži Perníková 
popelnice 2011  v kategorii sídel nad 5000 obyvatel . V Moravské Třebové 
se totiž  podařilo třídit až čtvrtinu vyprodukovaných odpadů, což je v 
přepočtu na jednoho obyvatele 50 kg odpadů. Moravská Třebová patří k 
prvním městům, která se zapojila do systému EKO-KOM (v roce 1999). 

V pátek 13. dubna seděly dívky ve věku patnácti a šestnácti let na kraji 
mostu v Moravské Třebové. Jak vypověděly přivolané hlídce, před 
usednutím každá z nich údajně spolykala na čtyři desítky tablet léku a pak 
je zapila zakoupenou lahví vodky. Proč, to musely vysvětlovat, prý je 
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krásný výhled…, zásadní problémy čekaly také prodejce lihoviny. Po pár 
minutách se policii  podařilo dívky dostat do bezpečí.  

Od úterý 24. 4. 2012 od 7:00 do středy 25. 4. 2012 do 18:00 byl uzavřen 
Hřebečský tunel z důvodu pravidelné údržby. Objízdná trasa jako obvykle 
byla  vedena po staré silnici.  

V měsíci dubnu Komise památkové péče vyhlásila 14. ročník fotosoutěže 
Moravská Třebová - jak ji neznáme. Cílem je zachytit neobvyklou tvář 
města novými pohledy, v proměnách času, za rozmanité hry světel nebo 
ročních období. Prioritní je obsah (neotřelost) snímku, umělecká kvalita 
odvozená.  

Ve středu 18. 4. 2012 se v prostorách firmy Kayser s.r.o. uskutečnila 
vernisáž stálé expozice výtvarných prací. Tato výtvarná díla pro zmíněnou 
firmu vytvořili žáci a učitelé výtvarného oboru Základní umělecké školy 
Moravská Třebová a budou trvale 
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Květen 2012 
 
Události ve městě 
 
 
Zrekonstruovaný pivovar nás těší  
 
V centru města se majitelům (p. Stupka je majitelem stavební firmy, JUDr. 
Skoupý známým advokátem)  podařila  ukázková přeměna zchátralého 
objektu bývalého měšťanského pivovaru na multifunkční budovu. Trvalo 
dlouho, než se nový majitel našel, a  také stavební úpravy byly i časově 
velmi náročné.  Výsledek krásný, všem na očích, mnohým (obchody, 
bowling, restaurace) k užitku.  
 

               
 

Místostarosta Ing. P.  Brettschneider na zahájení výstavy Má vlast (foto: 
archiv města)  
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Není proto divu, že tento stavební počin s názvem „Sýpka“ byl  příspěvkem 
Moravské Třebové do putovní výstavy Má vlast. Její vernisáž se 
uskutečnila v sobotu 12. května v Praze na Vyšehradě. Výstava 
organizovaná Asociací ENTENTE FLORALE CZ SOUZNĚNÍ, o.s. 
představila „příkladné proměny zanedbaných míst v místa příjemná pro 
život".  Jde o putovní výstavu, která se stala pro obyvatele krajů České 
republiky zároveň cestovatelskou pozvánkou do přívětivých míst. 
Moravskotřebovský pivovar rekonstruovaný soukromým investorem 
v rámci revitalizace tzv. brownfields je v posledních letech ve městě 
nejvýraznějším počinem tohoto druhu. 
 

Více informací v přílohové části kroniky – plakát výstavy. 
 
 

Pokračuje projekt Cesta od renesance k baroku 
 
Podle dostupného zápisu z kontrolního dne v měsíci květnu byla 
realizována řada prací. Jejich kontrola proběhla za dozoru zástupce 
Národního památkového ústavu, územní  pracoviště Pardubice PhDr. 
Paukrta. Na dvou křídlech arkád moravskotřebovského zámku bylo 
provedeno čištění pískovce, zpevnění, tmelení a osazení  oplechování 
říms titanzinkem. Bylo dohodnuto, že čištění pískovce bude prováděno 
vapkou s přidáním jemného písku jen na cementových tmelech a nové 
tmely budou ještě barevně  retušovány, aby se více přiblížily barevnosti 
okolního kamene. Tuto část  ze zápisu je na místě zdůraznit, protože z řad 
laické veřejnosti se ozvaly kritické hlasy  ke způsobu, jakým byl kámen 
čištěn. Barevně retušována bude také část korunní římsy na levém  křídle 
arkád. 
 
Na Kalvárii bylo provedeno přeosazení vrchních krycích desek, sejmutí 
obláčků a jejich soklů. Jeden ze soklů je rozlomen na několik kusů, druhý 
je proveden ze zbytku renesančního náhrobníku, který má zbytky 
barevnosti. Z té budou odebrány vzorky pro analýzu. Bylo dohodnuto, že 
soklíky budou vysekány podle stávajících z nového kamene a původní 
budou deponovány do lapidária. Byla rovněž zahájena oprava fasády 
Kalvárie.  
 
V lapidáriu byly očištěny malby, zafixovány, trhliny vyklínovány. Zbytky 
starších maleb budou zdokumentovány, zafixovány, nejmladší výzdoba 
bude na chybějících místech rekonstruována. Zaznělo také doporučení 
provést opravu lunetového okna nad vchodem, aby nedocházelo 
k poškozování výmalby a náhrobníků povětrností a zatékající vodou.  
 
Je na místě připomenout, že trvající výzvou pro město je  úprava hřbitova. 
Cesta k lapidáriu hřbitovem je v současné době nedořešená – 
návštěvníkovi se nabízí neutěšený pohled na chátrající staré německé 
hroby. Nejde o ignoranci města, ale hledání finančních zdrojů, nejlépe ve 
spolupráci se státem, což se dlouhodobě nedaří. 
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To ale neznamená rezignaci ze strany města – důkazem toho jsou (za 
použití finančních prostředků z dotace) probíhající zásahy na dřevinách  
v areálu hřbitova ve dnech  2.5. -  30.5. 2012. Z květnového kontrolního 
dne: Na 75  dřevinách byl  proveden zdravotní řez. Na 49 dřevinách 
odlehčení korun. Na 23 dřevinách byla provedena výraznější redukce 
korun. Zdravotní řez a redukce koruny se neuskutečnila na lípě velkolisté 
č. 74. Jednalo se o torzo lípy velkolisté, které muselo být v období mezi 
zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací opatření 
pokáceno. Důvodem bylo výrazné zhoršení zdravotního stromu, kdy reálně 
hrozil zlom stromu a ohrožení okolních hrobových míst a příjezdové cesty 
ke kostelu. Nainstalováno bylo celkem 49 ks vazeb, z toho 47 ks vazeb 
s únosností 2t a 2 ks vazby s únosností 4t na lípě č.22 a 71. Na lípě 
velkolisté č. 44 došlo oproti projektové dokumentaci ke změně, v období 
mezi zpracováním projektové dokumentace a vlastní realizací prací došlo 
na lípě k odlomení části koruny. Z tohoto důvodu nebylo možné 
nainstalovat všechny 4 ks navržených volných vazeb, nainstalovány byly 
pouze 3 ks vazeb 2 t. Jeden ks vazby o nosnosti 2 t byl založen na lípu č. 
48, kde byly doplněny dvě vazby nainstalované dle projektové 
dokumentace. Strom č. 48 byl vybrán z důvodu ještě lepšího zajištění 
provozní bezpečnosti koruny lípy, která se rozprostírá nad velkým počtem 
hrobových míst. 

                

Vojáci si připomněli konec světové války 

 

67. výročí ukončení druhé světové války si připomněli v květnových dnech 
vojáci, učitelé a žáci vojenské střední školy v Moravské Třebové   při 
slavnostním nástupu v areálu školy na Jevíčské ulici. 

 

               
 
Foto: Deník Svitavska (Petr Šabaka) 
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Společně položili květiny k památníku, který vybudovali příslušníci 
velitelství 1. tankového sboru, jenž měl v areálu školy své sídlo v letech 
1945 až 1949. U památníku jsou postaveny tři urny s prstí tří 
druhoválečných bojišť Dunkerque, Tobruk a Ostrava. Během pietního aktu 
promluvil člen okresního výboru českého svazu bojovníků za svobodu 
Vladimír Báča. 

  

Trhy ve městě  

Trhy farmářských výrobků byly po zimě obnoveny, ty první přivítaly  
návštěvníky 11. května, opět na náměstí T. G. Masaryka.  Nakupovat tak 
bylo možné u prodejců domácího pečiva, výrobků z medu, rakytníku, 
syrových korbáčiků, štramberkých uší, těstovin, uzenin, balkonové a 
zahrádkářské sadby … 

O den později prostorách bývalé tržnice na ul. Komenského nabízeli 
cokoliv za málo – konal se bleší trh. 

 

 

České dny  ve Vlaardingenu 
 
se uskutečnily v květnu  jako jedna  z částí oslav letošního 20. výročí 
partnerství mezi oběma městy. (Oslavy dvacetiletého výročí partnerství 
budou pokračovat i na území České republiky, a to v rámci festivalu Kejkle 
a kratochvíle v Moravské Třebové, které jsou plánované na první zářijový 
víkend). - České dny zahájili kuchaři z Třebovské restaurace. Připravili 
barbecue party v Café de Waal. Velký úspěch mělo rožněné selátko 
upravené na český způsob i pečené krůty. Následovalo další den  v hotelu 
Delta společně s holandskými kuchaři připravené  česko-holandské menu: 
holandský chřest, česká česnečka a Třebovské řízečky s bramborovým 
salátem.   
 
 
Město se chce starat o drobné   stavby 
 
V Moravské Třebové se nachází několik desítek drobných staveb, soch a 
dalších památek, které nemají vlastníka.  Nelze je pojistit, nemá je kdo 
udržovat a starat se o ně. Město má proto zájem tyto památky vlastnit – 
uchází se o ně   jako o věci bez majitele, věci ztracené. V seznamu takto 
nabytých věcí v majetku města se tak ocitly například kaplička ze začátku 
14. století v části obce Sušice, památník francouzských vojáků zemřelých 
v Moravské Třebové roku  1813 na pozemku u muzea, kovová socha 
Krista ze začátku 19. století v katastrálním území Boršov a další dvě 
desítky památek, dále viz také dále uvedené usnesení z jednání rady 
města. 
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Městský úřad v květnu 
 

Moravská Třebová bez problémů připravuje pasy a občanské průkazy 

V přízemí budovy úřadu na Olomoucké ulici jsou k dispozici dvě 
fotokabiny, v nichž se fotí žadatelé o pasy a občanské průkazy 
s biometrickými údaji.  To má „náš“ úřad jako jeden z mála městských 
úřadů v republice. Díky tomu se netvoří fronty při vyřizování žádostí o 
cestovní doklady, které nově musí mít dokonce i nejmenší děti. Stížnosti 
na zdlouhavé vyřizování před turistickou sezónou se v jiných městech staly 
i mediálním tématem, proto problematiku opakovaně zmiňuji v kronice. 
Focení na úřadě a zejména focení malých dětí je stále novinkou, na kterou 
si v České republice zvykáme a někdy to jde těžko.  Podle vedoucího 
odboru vnitřních věcí Městského úřadu v  Moravské Třebové Pavla 
Šafaříka město na základě  statistik požádalo před časem ministerstvo 
vnitra o přidělení ne jedné, jako v případě jiných obcí s rozšířenou 
působností, ale dvou fotokabin.  Počty žadatelů navíc nejsou v Moravské 
Třebové nijak dramatické, i když včasné podání žádostí před dovolenou je 
žádoucí. 

 

Ze zasedání rady města 

Rada města se sešla 21. května aby mimo jiné projednala obvyklé 
záležitosti majetku města a výběrových řízení. Zaujalo mne schválení 
výjimky z počtu žáků pro školu na ul. Čs. armády pro školní rok 2012/1013.  

Za zaznamenání však stojí také prohlášení města o vlastnictví 
vyjmenovaných – níže uvedených artefaktů (umožní to řádnou péči o 
objekty, které jsou dlouhodobě bez známého majitele): 

 Barokně – rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století na pozemku parc. 
č. 3811/3 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Sušice; 
Gotický smírčí kříž na pozemku parc. č. 3811/3 v obci a katastrálním území 
Moravská Třebová, část obce Sušice.  

 Velký barokní kříž z 18. století na pozemku parc. č. 3491 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Sušice, Kříž nad Udánkami na pozemku 
parc. č. 3340/78 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Udánky. 

 Barokní kříž z 1. pol. 19. století na pozemku parc. č. 1725 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí, ul. Nové sady.  

 Spodní část (sokl) podstavce sochy Floriána na původní kamenné kašně na 
pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Město. 

 Památník básníka Fridricha Schillera na pozemku parc. č. 439/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Město. 

 Památník Eduarda Kasparida, akademického malíře na pozemku parc. č. 439/1 
v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí.  
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 Pomník Rudoarmějce ze 60. let 20. století na pozemku parc. č. 439/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 

 Památník francouzských vojáků   zemřelých v Moravské Třebové r. 1813 na 
pozemku parc. č. 439/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část obce 
Předměstí.   

 Socha Bedřicha Smetany z roku 1959 na pozemku parc. č. 439/1 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 

 Kříž na ul. Jiráskově z roku 1918 na pozemku parc. č. 620/3 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Předměstí. 

 Barokní kříž na ul. Jiráskově z roku 1756 na pozemku parc. č. 1315 v obci a 
katastrálním území Moravská Třebová, část obce Předměstí.  

 Památník Adolfa Cihláře z r. 1945 na pozemku parc. č. 466 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Město. 

 Barokní kříž ze zač.18.století na pozemku parc. č. 3464/1 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Sušice.  

 Kaplička ze začátku 14. století na pozemku parc. č. 3621 v obci a katastrálním 
území Moravská Třebová, část obce Sušice.  

 Rokoková socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1750 na pozemku parc. č. 3808/10 
v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 

 Kovová socha Krista ze začátku 19.století na pozemku parc. č. 3808/10 v obci 
Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 

 Památník osvobození z r. 1945 na pozemku parc. č. 532/3 v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 

 Socha panny Marie z 18. století na pozemku parc. č. 3808/16 v obci Moravská 
Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové. 

 Socha sv. Floriána na pozemku parc. č. 77 v obci a katastrálním území Moravská 
Třebová, část obce Město, ul. Cihlářova 

 

Jak se později ukázalo, výčet není úplný – prokazatelná je však snaha 
města nejen vlastnit, ale hlavně postarat se o artefakty kolem nás. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem jednání zastupitelstvo města v měsíci 
květnu nezasedalo. 
 
 
 

Kultura 
 

Moravskotřebovské arkády 

Festival Moravskotřebovské arkády se ve městě koná už dvanáct let.  
Nabízí především sborový zpěv, doprovázen je výstavami. V neděli patřil 
festival celý den vystoupením  sborů z celé republiky, vystupovali dospělí i 
děti, vyslechli jsme klasiku i tzv. populární písně nebo jazz. Sbor ZUŠ 
z Moravské Třebové nacvičil dětskou operu Budulínek.  „Během celého 
týdne se uskuteční charitativní vystoupení v domovech seniorů a ústavech 
sociální péče v Moravské Třebové a okolí.  Současně  se koná sbírka ve 
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prospěch nadace Pomozte dětem," dodal  Antonín Havelka, koordinátor 
festivalu Moravskotřebovské  arkády. Za zmínku stojí, že pořadatelé 
festivalu byli  již dvakrát oceněni a pozváni na galavečery v České televizi. 
  

Slavnostní otevření upravené muzejní expozice  

se uskutečnilo v prosluněné květnové sobotě, kdy před muzeum 
historickým vozem přijel „mecenáš Holzmaister s chotí“. A to byl jen 
začátek, který si nenechali ujít zvědaví kolemjdoucí i zvídaví návštěvníci 
nově otevřené výstavy. Po krátkém proslovu dobově oblečeného 
„mecenáše“ (mikrofon za uchem trochu překážel i zazlobil, ale rozuměli 
jsme) mohli zájemci shlédnout kulturní představení ve vstupní místnosti 
muzea, přednášku a výstavu.  Tedy ne všichni zájemci, my pomalejší jsme 
měli trochu smůlu, před otevřením výstavy bylo třeba vyslechnout povídání 
a  když se zaplnily židle, stojící vzadu už viděli a hlavně slyšeli velmi málo, 
zájemců bylo víc, než míst a někteří jsme raději odešli do sluncem zalitého 
parku. 

Klenotem  sbírky zůstala  mumie egyptské princezny Hereret, která zřejmě 
žila v prvním století před naším letopočtem. Ale možná je mnohem starší. 
Poslední průzkum totiž  ukázal, že by mumie mohla být až z desátého 
století před naším letopočtem. Mumie byla před časem na CT a na 
základě „vyšetření" se pokusili odborníci zrekonstruovat její obličej. Lidé 
tak v muzeu  od letošního roku  mohou vidět nejen kartonáž a zdobenou 
rakev, ale také to, jak zřejmě princezna opravdu vypadala. Podobu 
princezny vytvořila ve speciálním počítačovém programu výtvarnice 
Helena Lukášová. Návštěvníci mohou vidět  na projekci, jak se podoba 
princezny Hereret rodila.  A to všechno ve 3D, aby zážitek byl ještě větší.  
Neméně zajímavá je další rekonstrukce podoby  princezny, kterou vytvořil 
tradiční sochařskou metodou František Žáček a spolupracoval s ním 
Ondřej Šlahař. 

Nová expozice v muzeu je rozdělena  na tři části. U vstupu přivítá 
návštěvníky sám L. V. Holzmaister u svého psacího stolu a s rukopisy 
seznamů cenností, které muzeu posílá. V indické části návštěvníky upoutá 
alabastrový model Tádž Mahalu, který zřejmě patřil k dražším suvenýrům 
na začátku 20. století. Odborníci si cení  kolekce indické keramiky. Raritou 
je soubor předmětů, které jsou vykládané ostny dikobraza.  Zajímavé jsou 
lamaistické rituální předměty. Bubínek z lidských lebek nebo trubka z 
lidské kosti. Návštěvníci rovněž zhlédnou indické rituální zbraně nebo 
několikametrové barmské leporelo  s výjevy ze života na panovnickém 
dvoře. Z Indie se lidé dostanou do  sálu, který  je přenese do Japonska. 
Tady poutá pozornost záhadný tvor v akváriu. Je to sladkovodní rejnok a 
není tady náhodou. „Kůže z mořského rejnoka se používá na výzdobu 
rukojetí samurajských mečů," vysvětluje Jana Martínková. 
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Několik slov o mecenášovi  z tisku (Noviny Svitavska): 

L. V. Holzmaister podnikl cestu kolem světa, uskutečnil ji v letech 1902 až 
1904. „Procestoval Austrálii, Nový Zéland, Tasmánii, Japonsko, Čínu, 
jihovýchodní Asii a dostal se až do severní Afriky, do Egypta, navštívil i 
Súdán. Po této velké cestě ale podnikl ještě jednu cestu a vrátil se do 
severní Afriky, ze které pochází většina staroegyptské kolekce, včetně 
mumie princezny Hereret," uvedla Jana Martínková. Bohužel si cestovatel 
zřejmě nevedl žádný deník, nedochovaly se písemnosti, ani 
fotodokumentace. „Jediné, z čeho můžeme čerpat, je korespondence. V ní 
ale nesděloval své cestovatelské zážitky, spíše se věnoval provozním 
záležitostem muzea. Snad jen na dvou místech se zmiňuje o zážitcích z 
cest," dodala vedoucí muzea. Holzmaister se narodil v Moravské Třebové, 
ale jeho rodina odešla z města, když mu bylo asi devět let. Pak odjel za 
svým strýcem, který vycestoval  do USA, podnikal nejdříve s ním a pak 
jeho firmu převzal. Zabývali se obchodem s textilem, zaměřili se na dovoz 
rukavic a  na tom Holzmaister zbohatl. Sbírku vytvářel cíleně pro muzeum. 
„Nevíme přesně, zda si z cest dovezl i něco pro sebe. Máme jen indicie, že 
z jeho pozůstalosti byla nějaká umělecká díla darována americkým 
muzeím," uzavřela  vedoucí Jana Martínková.    

 

Den otevřených ateliérů 

se uskutečnil v sobotu 12. 5. 2012 jako součást druhého ročníku zájmové 
turistické akce také v Moravské Třebové. V rámci Dne otevřených ateliérů 
byly veřejnosti zpřístupněny prostory ateliérů a uměleckořemeslných dílen 
v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V našem městě se aktivně 
zapojily dva ateliéry. Jednak ateliér Z. Mičkové v ulici Jiráskově, autorka 
vytváří obrazy a keramiku, dále byla otevřena okrasná zahrada u Trantírků 
v Sušicích. Zahrada nabídla hned tři výstavy. Své obrazy s tématikou okolí 
Moravské Třebové v provedení tempera a akryl představila Anna 
Sekaninová. Intuitivní obrazy vytvářené enkaustikou předvedla  Danuše 
Navrátilová a spékané sklo a zahradní keramiku mezi okrasné keře 
nainstalovala  Jana Trantírková.  Počasí akci pod širým nebem zdánlivě 
nepřálo, ale po obědě se vyčasilo a ukázalo se, že lidé mají o takové akce 
zájem, vydařily se. 

 
 

Sport 
 
V květnu mne zaujaly v oblasti sportu pozvánky turistů – i nečlenové klubu 
mohli doplnit tým a zúčastnit se tradičního květnového putování, v letošním 
roce v jižních Čechách (pěší, cyklo i vodáci) nebo v Krkonoších. Cyklisté 
ještě pozvali širokou veřejnost  k účasti na cykloturistické jízdě za Hugem 
v sobotu 19. května v rámci  akce jarní otvírání Důlních stezek.  
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Květen  letem světem 

Počasí v květnu nabídlo v ČR zpočátku rekordní teploty až 30 st., krásně a 
slunečno bylo i v MT. Ochlazení a očekávaný silný déšť se dostavil večer  
7.5. „Zmrzlí“ přišli 8.5. Oteplilo se kolem 18. 5., ale následovalo ochlazení 
koncem měsíce.  

Prodej vybraných městských nemovitostí formou dražby se uskutečnil 26. 
května 2012, v nabídce byly jak budovy, tak pozemky. Úspěch byl 
vzhledem k nízké kvalitě bytů a domů nevelký. 
 
Vyhlášení výsledků místního kola výtvarné soutěže Památky očima 
mladých se konalo 22. května na moravskotřebovské radnici. Soutěž 
vypsala Rada města Moravská Třebová v rámci celorepublikové výtvarné 
soutěže, nejúspěšnější byli žáci ZŠ  Palackého. 

Bezdomovci opustili ubytovnu v Josefské ulici. Opatření nařídil statik, 
který zjistil narušení stavby. Dům je v havarijním stavu a lidé se 
odstěhovali do městské ubytovny v Brněnské ulici. 

Již poněkolikáté se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka sraz autoklubu 
SUBARU KLUB LIBERO  v dopoledních hodinách v sobotu 12.5.  

Provoz na komunikacích se snažili  zpomalit 23. 5. ve 12 krajích republiky 
zemědělci na protest proti chystanému zrušení daňových úlev u nafty a 
zavedení spotřební daně z vína.  Zapojili se také zemědělci v pardubickém 
kraji, v četnosti cca  116 ks zemědělských strojů. Utvořila se i kolona a aut 
u Hřebečského tunelu, zajímavé bylo, že řidiči netroubili, spíš zemědělce 
zdravili. 
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Červen 2012 
 
Události ve městě 
 
 
Cena města za rok 2011 

 

Za zásluhy o propagaci vážné hudby obdržel v pondělí dne 4. června na 
schůzi zastupitelstva města Cenu města Moravská Třebová za rok 2011 
Rudolf Mánek, dlouholetý předseda Kruhu přátel vážné hudby. Na jeho 
nominaci se shodlo několik občanských uskupení, jednotlivců i výběrová 
komise. 
 
 

            
 

Foto: archiv města, předání ceny, R. Mánkovi (vlevo) blahopřál také 
místostarosta Ing. V. Mačát 
 

Z podkladového materiálu, který měli k dispozici zastupitelé při jednání o 
udělení ceny města  za rok 2011, vybírám: 

„Dne 24. 3. 2012 se sešla komise pro udělování Ceny města, jmenovaná 
radou města, aby posoudila návrhy z řad občanské veřejnosti. Ze 
sedmičlenné komise se sešlo šest členů a jeden se omluvil. K 29. 2. 2012 
bylo občany města doručeno 5 návrhů pro udělení Ceny města za rok 
2011, z toho jeden z návrhů nesplňoval směrnicí požadované náležitosti a 
byl tak komisí vyloučen. Navrhovanými osobnostmi jsou Rudolf Mánek (3 
návrhy, z toho jeden neplatný), Marie Blažková (1 návrh) a Michael Havlík 
(1 návrh).“ 
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Komise projednala předložené návrhy a jednomyslně doporučila radě 
města udělit cenu Rudolfu Mánkovi. Rada města na svém zasedání dne 
26.3.2011 potvrdila návrh komise a doporučila zastupitelstvu města. 
 
Odůvodnění komise: 
 
„Rudolf Mánek patří mezi veřejnosti velmi známé osobnosti především 
z oblasti hudební kultury i veřejného života. Pan Mánek byl dlouholetým 
předsedou Kruhu přátel hudby v Moravské Třebové a s neobyčejným 
entusiasmem a obětavostí organizoval koncerty vážné hudby. Jeho 
zásluhou koncertovali v Moravské Třebové přední interpreti a hudebné 
tělesa a město se tak dostávalo do povědomí zájemců o vážnou hudbu, 
ale i široké kulturní veřejnosti. Příležitost dostávali i mladí absolventi 
uměleckých škol, často vystupovali moravskotřebovští rodáci. Sám také 
jako aktivní houslista svými vystoupeními na různých kulturních a 
společenských akcích přispěl k popularizaci vážné hudby. V pokračování 
v těchto aktivitách mu zabránily až v posledních letech pokročilý věk a 
zdravotní problémy. 
Svou obětavou prací, organizačními schopnostmi, přátelským přístupem 
k druhým i ochotou udělat něco pro druhé, aniž by očekával nějaké 
zvláštní ocenění, patří pan Rudolf Mánek mezi významné osobnosti 
našeho města a plně si zaslouží Cenu města za jeho dlouholeté zásluhy 
především na poli kulturního a společenského života města.“ 
 
 
 
Pokračuje výstavba kanalizace 
 
A někdy to není vůbec jednoduché. Také na internetových stránkách 
města se  čas od času  objeví kritika, v měsíci červnu to byla stížnost na 
to, že  v Sušicích „již čtvrtý den trvají horka a suché počasí a silnice 
v prostoru výstavby připomínají ralye Paris-Dakar“ s návrhem, že na 
pořádný úklid ještě není pozdě, stavba potrvá dlouho…. Zodpovědný 
pracovník zhotovitele přijal opatření, týkající se úklidu.  
 
Současně informoval o stavu výstavby ve městě v měsíci červnu 2012: 

V Udánkách proběhla v červnu první a druhá část pokládky živic. Před 
finální pokládkou bylo potřeba zrealizovat vpusti a nečekané přípojky, tak, 
aby město nedlouho po práci zhotovitele nemuselo řezat do nového krytu 
vozovky. Od hřiště dozadu do Udánek bylo  provedeno provizorní 
zapravení, plánovaný termín asfaltáže  -  říjen. 

V Sušicích  hlavní komunikace zůstala v provizorním zapravení, 
provedena byla  lokální oprava. Rýhu v hlavní komunikaci směrem na 
Staré Město zhotovitel zapravil asfaltovým recyklátem, termín kompletních 
úprav – říjen. Na vedlejších stokách a uličkách byla provedena rozsáhlá 
údržba provizorního zapravení. 
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V Boršově byla situace podobná jako v Sušicích – rozšířil se  počet míst 
realizace stavby,  dočasně za každým výkopem  zůstala  zapravená rýha, 
udržovaná  asfaltovým recyklátem. A náročná na úklid, jehož zlepšení bylo 
přislíbeno. 

Je jasné, že je stavba kanalizace náročná pro obyvatele dotčených ulic i 
ty, kteří projíždějí. Neumím posoudit, kde je hůř, zda v úzkých ulicích 
Boršova, nehotových Udánkách nebo v Sušicích, kde je patrná snaha 
zhotovitele, ale je tam také neustávající provoz směrem na okolní obce. 
Ukončení prací bylo naplánováno do konce roku 2012. 

 

Práce pokračují i na zámku a Křížovém vrchu 

Na nádvoří zámku a v jeho zahradách se i v červnu  intenzivně pracovalo, 
pokračoval projekt Cesta od renesance k baroku.  Stavbaři opravovali 
hradby a osvětlení, probíhal  archeologický průzkum a práce na obnovení 
zámecké zahrady. Stavbu neminuly komplikace. V průběhu prací se 
zbortila část hradeb, zjistilo se, že terasové zídky nemají základy. 

Na Křížovém vrchu pokračovaly práce na nových dlážděných cestách a 
stezkách, natírala se střecha lapidária na hřbitově a byly zahájeny opravy 
kaplí na křížové cestě.  

 
Letní škola NSZM  

V červnu byla Moravská Třebová hostitelským městem dvoudenní letní 
školy Národní sítě zdravých měst. V rámci akreditovaného vzdělávání 
pracovníků Národní sítě zdravých měst byla využita možnost zapojit se 
zdarma do Školy Zdravých měst obcí a regionů.  Moravská Třebová je 
členem Národní sítě zdravých měst od roku 1997. Hostům se ve městě 
líbilo, ocenili jak odborný program, tak péči zástupců z Moravské Třebové, 
kteří nabídli prohlídku vybraných míst ve městě a velký úspěch mělo také 
večerní posezení v prostorách aquaparku s možností koupání, aquapark je 
dobře spravován a patří mezi novější v regionu, líbil se i návštěvníkům 
z dálky.  

 

 
Obejmutí města 
 
se ve středu 27. června dopoledne zúčastnilo téměř dvanáct set žáků a 
studentů třebovských škol. Akce, kterou jako první navrhla paní Helena 
Šenkýřová, se konala se v rámci oslav připomínky 755 let existence 
Moravské Třebové jako městské lokality. 

Obejmutí města mělo být důkazem sounáležitosti obyvatel Moravské 
Třebové s místem, v němž žijí,   akcí pro všechny. Zúčastnili se jí bohužel 
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povětšinou jen děti a mládež z místních škol. I tak se povedlo z jejich 
rukou utvořit řetěz v plánované trase obvodu městské památkové 
rezervace, tedy v ulicích Zámecká, Farní, Marxova, Ztracená. Pěkný byl 
pohled na děti z mateřských škol, které se rozestoupily kolem morového 
sloupu v centru náměstí.   

             

 

Foto: archiv města (pohled na Kostelní nám.) 
 
 
Uvolněný místostarosta Ing. Brettschneider, který se významnou měrou na 
organizaci podílel, zhodnotil obejmutí města takto: 
 
 „Akce proběhla dobře bez větších problémů. počet účastníků cca 1200 
lidí!!! Především žáků a studentů. Občané se do této akce nezapojili. 
Kolem Morového sloupu nastoupily děti MŠ, na velký okruh nastoupily ZŠ, 
SŠ. Nástup byl v 8.45 hodin, což bylo poměrně brzo, protože se čekalo na 
příjezd české televize, která přijela až v 9.30 hodin. Nicméně podařilo se 
obejmout celý střed města i když někteří pedagogové ze škol moc 
nespolupracovali a tato akce se jim zdála zbytečná! Bylo využito poprvé 
přímé spojení přes mobilní telefon na městský rozhlas a proto mohl být 
vyhlášen pokyn k obejmutí města.  Vynikající spolupráce byla s I. Kelčovou 
(odbor finanční městského úřadu, úsek školství), J. Kobylkou (ředitel 
Domu dětí a mládeže) a Městskou policií. Také ředitelé škol a pověření 
zástupci měli pochopení pro tuto akci a za to jim také patří poděkování. 
Pokud se tato akce bude opakovat, tak je potřeba počítat s nějakým 
občerstvením pro školáky a učitele, dále úplně uzavřít provoz na trase, 
dříve podat upřesňující  informace pro školy a zvážit čas konání, aby se  
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účastnili i občané města. Zahájení akce bylo v 8.45 - konec akce cca 10.15 
hod.“ 
 

 
Ze zasedání rady města 
 
Rada města zasedala v měsíci červnu třikrát a to dne 4., 11. a 25. června.  
 
Jednala  převážně o záležitostech majetku města a výběrových řízení.   
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
 
Zastupitelé se sešli dne 4. června 2012.  
 
Mimo jiné schválili závěrečný účet města takto: 
 
     

 
 

401/Z/040612 Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 bez výhrad takto (v Kč): 
 
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2011: 

 

Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2011

rozpočtové příjmy (po konsolidaci) 271 479 000,00 Kč 269 171 127,80 Kč

rozpočtové výdaje (po konsolidaci) 304 269 000,00 Kč 274 970 400,58 Kč

saldo příjmů a výdajů -32 790 000,00 Kč -5 799 272,78 Kč

financování (po konsolidaci) 32 790 000,00 Kč 5 799 272,78 Kč
 
 
 Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2011: 
 

k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011

základní běžný účet 46 886 181,83 Kč 36 089 699,23 Kč

fond rozvoje bydlení 76 650,25 Kč 163 727,19 Kč

sociální fond 99 526,27 Kč 10 002,93 Kč

Rozpočtové prostředky CELKEM 47 062 358,35 Kč 36 263 429,35 Kč

depozitní účet 3 803 958,37 Kč 4 400 488,34 Kč

Mimorozpočtové prostředky CELKEM 3 803 958,37 Kč 4 400 488,34 Kč

účet hospodářské činnosti 7 014 531,07 Kč 8 271 445,39 Kč
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Kultura 
 
 
Hřebečský slunovrat poprvé 
 
Festival na pomezí Čech a Moravy nazvaný Hřebečský slunovrat potěšil v 
sobotu 23. června od 10 hodin na Hřebči v areálu parkoviště restaurace U 
Tety. Konal se jako společná akce měst Moravské Třebové a Svitav jako 
pořadatelů, za účasti obcí Koclířova a kamenné Horky, záštitu poskytl  
hejtman Pardubického kraje.  Obě města pořádala akci  na podporu 
dobrých vzájemných vztahů svých obyvatel. 
 
Slunovrat zaujal hlavně koncertem, zahájil Proč ne band a ukončil dlouho 
očekávaný Čechomor. K festivalu patřil i náročný doprovodný program 
hlavně taneční na vedlejších pódiích. Akce se vydařila, přesto si  další 
ročníky vyžádají celou řadu zlepšení, mimo jiné koordinaci dopravy, ta 
kyvadlová autobusová v roce 2012 měla rezervy. 
  

  
Fotofestival  2012 – 13. ročník 
 
  
Také v roce 2012 měli milovníci fotografie možnost  navštívit celou řadu 
fotografických výstav významných českých i zahraničních umělců. Mottem 
festivalu pro tento rok bylo „Příběh jako zdroj inspirace“. Hlavním hostem 
byl slovenský fotograf Robert Vano.  Nechyběl každoroční Salón na 
šňůrách v prostorách zámku  a internetová fotografická soutěž. Výstavy 
byly rozmístěny mezi osmi budovami. 
 
Z internetových stránek města: Fotofestival se v Moravské Třebové koná 
pravidelně od roku 2000 a patří mezi nejvýznamnější festivaly fotografií 
v České republice. Jeho hlavním cílem je představit tvorbu jednotlivců a 
fotografických sdružení a navázání pracovních, odborných i osobních 
kontaktů mezi vystavujícími fotografy. Zakladatelem fotofestivalu je Rudolf 
Zukal, provozovatel Galerie umělecké fotografie, který v roce 2010 zemřel. 
Organizátorem akce jsou Kulturní služby Moravská Třebová. 
 
 
 

Sport 
 
 
Novinka pro plavce v aquaparku 
 
Nově i v případě počasí, při kterém bude zataženo,  avšak potrvají příznivé 
teploty, lze využít koupaliště alespoň v době od 16.30 do 19ti hodin. Na 
svém mimořádném zasedání tuto příjemnou změnu schválila rada města – 
cílem bylo umožnit  pravidelné kondiční plavání, tedy aktivitu, která není 
přímo vázána na žhavé prosluněné léto. Dobře vybavený areál koupaliště 
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by také neměl ležet ladem. Nejistota, zda je otevřeno tj. jak posoudí počasí 
provozovatel, byla kritizována.   
 
Jistě je namístě zaznamenat, že pro omezený režim provozu platí snížená 
taxa vstupného a další pravidla, či stavy takto: 

1. Běžný denní provoz aquaparku je UZAVŘEN z důvodu špatného 
počasí a není předpoklad, že by v průběhu dne došlo ke změně 

2. Venkovní teplota bude vyšší než 18 stupňů C 
3. Počasí je bez bouřek i bez bouřkových přeháněk 
4. Otevřeno pro kondiční plavání je od 16.30 – 19.00 hod. 
5. Otevírací doba pro „mimořádné“ plavání nebude již v průběhu dne 

měněna i v případě, že se v 19 hod výrazně zlepší počasí 
6. Na webu TSMT bude informace – Otevřeno pouze pro kondiční 

plavání od 16.30 –19.00 hod. 
7. Jednorázové vstupné bude 20,– Kč vč. DPH 
8. Lze použít i vstup z plavenek. 

Otevírací dobu, stejně jako provozní řád a ceny vstupného přislíbil 
provozovatel  provozovatel aquaparku, technické služby, zveřejňovat na 
svých webových stránkách. 

 
 

Červen letem světem 
 
Počasí v červnu znamenalo výrazné ochlazení a to přímo 1. 6.,  
následovalo oteplení v průběhu měsíce i s červnovým koupáním, koncem 
druhé dekády jsme zaznamenali  tropické teploty.  

V polovině června se uskutečnilo výjezdní zasedání rady města Moravská 
Třebová v holandském partnerském městě Vlaardingenu. V  pátek 
15. června podepsali tamtéž oba starostové, Miloš Izák a Tjerk Bruinsma, 
komuniké, v němž deklarovali  vůli  k pokračování a prohlubování 
společných kulturních a politických styků. Začíná tak oslava (lépe, očima 
občana, jen připomenutí) 20 let partnerství Moravské Třebové a 
Vlardingenu. 

„Za milion pozemek neprodám," tak reagoval Petr Bílek, majitel pozemku 
pod vyhořelým hotelem Morava v centru města, na nabídku města. A 
zastupitelé 4. 6. rozhodli, že město nedá víc, než milion. Čas ukáže další 
vývoj. 

V sobotu 30. června se opět v prostorách městské tržnice  v dopoledních 
hodinách konal bleší  trh. Nabídnout bylo možné prakticky cokoliv... 
 

V měsíci červnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo vedoucí či 
vedoucího organizační složky města Centrum volného času. Paní Marcela 
Opluštilová, která byla při zrodu centra a pracovala zde více než 10 let, se 
chystá do zaslouženého důchodu. 
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Červenec 2012 
 
 
Události ve městě 
 

Budování kanalizace pokračuje 

také v srpnu roku 2012  a viděno očima lidí žijících ve městě to znamená 
hlavně problémy. Není divu, očekávaný přínos nastane až po spuštění 
systému, plánovaném nejdříve koncem roku 2012, ale zátěž pro občany 
přináší  všem z lokalit, kde se buduje, každý všední den.  

                             

Sušice, uložení potrubí (foto: web města, monitorovací zpráva stavby) 

Cituji z dotazu občana na webu města: „….znovu reaguji na stav vozovky 
v úseku Sušice. Myslím že mi dají za pravdu i ostatní řidiči, ale situace mi 
přijde opravdu neúnosná. V každém jiném městě by tato výstavba byla 
dávno hotová jen u nás to trvá celou věčnost. Jezdím tudy i několikrát 
denně a na mém autě je to znát, ložiska kol, tlumiče a čepy řízení. Tohle je 
opravdu možné jen u nás, vše rozkopat a ponechat v žalostném stavu.“ 
Tato reakce je častá, pro úplnost tedy přidávám i odpověď zástupce 
zhotovitele: „….za situaci v Sušicích se omlouvám, ale chceme to tento rok 
dostavět. Nyní probíhají práce na stokách E-6 ( v hlavní silnici směrem na 
Staré Město) a na E-5 (na druhé straně Kunčinského potoka). V tomto 
týdnu Sušice posílíme o další 2 čety, které výstavbu řádu urychlí. Od září 
se přesuneme na přípojky a ihned za námi půjde firma, která provádí 
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komunikace. S naším dodavatelem máme nastavený každý čtvrtek jako 
sanitární den, kdy za pomoci techniky z Technických služeb 
provádíme úklid. Děkuji za pochopení.“                        

Tolik korespondence v červenci. Ještě hodně trpělivosti potřebovali 
občané Sušic, všichni, kdo po frekventované silnici ve směru na Staré 
Město jezdili a nebyli na tom lépe ani lidé z  Boršova. Zdánlivý klid 
v Udánkách byl klidem před bouří, namísto kopáčů na místě se trápili 
projektanti a geologové přípravnými pracemi. Nespokojení občané snad 
mohli být rádi, že neznají všechny problémy výstavby, které se řeší 
v zákulisí, před tím, než technika vyjede. Problémem v červenci byly 
kaverny u nádraží. Ukázalo se, že kolem finančního úřadu je vedena stará 
kanalizace, až do Udáneckého potoku, která se měla v minulosti zafoukat 
(ale nebyla to finanční priorita). Nyní se to stalo zdrojem vody pod 
komunikací. Druhá kaverna nedaleko vypadala jako celkem nenápadná 
díra velikosti hrnce a pod ní přes 1,7m velká kaverna. Zodpovědní tedy 
museli vyřešit CO se stalo, CO  pro zlepšení udělali (případně co to stálo) 
a JAKÉ je potřeba udělat další opatření.  

Bylo by jednoduché vystačit s tvrzením, že zhotovitel nebo investor pracují 
špatně, je dobré si uvědomit složitost celé situace – tedy stavby, která 
svým rozsahem nemá obdoby.  
 

 
 

Městský úřad v červenci 
 
 
Spuštění základních registrů 

Ministerstvo vnitra od 1. července spustilo systém takzvaných základních 
registrů, jehož cílem je přispět ke zrychlení činnosti veřejné správy  Projekt 
registrů má zajistit to, aby lidé už nemuseli sdělovat různým úřadům stejné 
informace - úředníci si je zjistí sami na základě přiřazených oprávnění.  

Základní registry jsou čtyři:   

 registr obyvatel,  

 registr osob (právnické a podnikající fyzické osoby),  

 registr územní identifikace, adres a nemovitostí a  

 registr práv a povinností.  

Například registr obyvatel sjednotí údaje z dosavadních evidencí obyvatel, 
občanských průkazů a cestovních dokladů a z informačního systému 
cizinců. V praxi by měl systém fungovat tak, že pokud občan například 
poskytne jakémukoli úřadu informaci o změně bydliště, stát již po něm 
ohlášení této změny nemůže požadovat znovu. Úředník bude mít 
povinnost zjistit údaj ze základních registrů.  
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Projekt základních registrů provázely některé problémy, zajímala se o něj 
protikorupční policie.  Pilotní provoz registrů vnitro zahájilo 1. dubna. Cílem 
byl funkční systém, který bude připraven komunikovat se všemi 
agendovými informačními systémy, Czech POINTem i datovými 
schránkami. Autoři zdůraznili, že nejde o novou státní správu, ale pouze o 
napojení  informačních  systémů  na novou databázi, přičemž úředníci 
budou dál pracovat ve svých vlastních systémech.    

Registry mají nahradit systém nejednotných a mnohdy zdvojených 
databází různých úřadů. Jejich zbudování stálo zhruba 2,5 miliardy korun, 
státu se podařilo získat větší část peněz z evropských dotací. Provoz 
registrů by mohl podle odhadů stát zhruba 150 milionů korun ročně, 
systém by však měl přinést miliardové úspory ve veřejné správě. 
Zainteresovaní sdělují názory k tomu, že kolaps bude – kolaps nebude.  
Z pohledu úředníka považuji změny za revoluční, ale jak ukázal běh 
událostí po několika měsících, ke skutečnému kolapsu nedošlo.  

Cítím se jako pamětník, když mám v živé paměti složité vyžádání výpisu 
z rejstříku trestů (podání předepsané žádosti a čekání nebo osobní 
návštěva příslušné instituce v Praze) a méně složité získání výpisu 
z katastru nemovitostí (donedávna stačilo zajet do Svitav na katastrální 
úřad, relativně krátce lze vyřídit na odboru vnitřních věcí MěÚ v  Moravské 
Třebové), registry umožní úředníkovi v odůvodněném případu přímo 
dokumenty vyžádat a obdržet na stůl, tedy do počítače. A s výhodami jako 
je obvyklé jsou na začátku spojeny i těžkosti…   

V odborném tisku proto zaujala reakce magistrátu města Plzně, tisková 
zpráva viz níže, uvedená tajemnicí slovy :nechceme vzdorovat za každou 
cenu, jen žádáme občany o pochopení složité situace….    

 

Plzeň, tisková zpráva ke spuštění registrů: 

Spuštění registrů přinese problémy!  (27.červen 2012 - 06:00) 

Od 1. července dojde ke spuštění projektu, který umožňuje sdílení 
informací mezi úředníky pomocí základních registrů veřejné správy. 
  
Registry mají ulehčit občanům vyřízení jejich záležitostí zejména tím, že 
nebudou muset dokládat údaje, kterými veřejná správa disponuje. Podle 
pracovníků plzeňského magistrátu je ale projekt ze strany státu zcela 
nepřipraven a řadu jeho funkcionalit nebude možné od 1. července plně 
využít. Uvedly to webové stránky plzeňského magistrátu…. 
"Magistrát města Plzně proto zdvořile žádá občany, kteří si přijdou vyřídit 
své záležitosti po 1. červenci, aby s sebou nadále nosili doklady 
prokazující potřebné skutečnosti stejně jako před tímto datem. Vyhnou se 
tak možným komplikacím při vyřízení svých žádostí," upozorňuje městský 
web.“ 
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Odbor dopravy a registr vozidel 2012 
 
Odbor dopravy MěÚ MT v předstihu svým klientům sdělil, že ve dnech 2. 
až 4. července 2012 nebude v provozu registr vozidel a to z důvodu  
přechodu na nový systém Centrálního registru vozidel (CRV). Odstávka v 
prvních třech pracovních dnech v červenci 2012 byla nutná pro převod na 
novou aplikaci, k omezení úředních dnů došlo  ve všech registrech vozidel 
v ČR. Spuštění nového Centrálního registru vozidel (CRV) bylo plánováno 
na pondělí 9. července 2012.  Oznámení končilo obvyklou omluvou za 
případné komplikace spojené s tímto omezením a s možnými potížemi v 
souvislosti s rozjezdem nového systému.  
Ve chvíli, kdy úředníci chystali omluvu za několik avizovaných „slabších“ 
dní nikdo netušil, že přechod na centrální registr vozidel bude po několika 
měsících vyhodnocen jako dosud nejhůře připravená a realizovaná změna 
v oblasti státní správy. Zásadní problémy přetrvávaly řadu dní a po 
několika měsících si už jako by všichni zvykli, že systém přináší řadu 
problémů a nenabízí slíbené výhody, například z důvodů nedostatečného 
propojení s jinými registry.  Klienti nebyli spokojení a úředníci měli důvod 
být na pokraji zhroucení – tak jsme se to alespoň čas od času dočetli 
v novinách, v čase léta 2012. Systém práci nezrychlil, ale zkomplikoval, 
nadřízené orgány střídavě slibují řešení do konce roku (2012) a do roka… 

  

Ze zasedání rady města  
  
V prvním měsíci prázdnin se radní sešli jednou, 23. července. Kromě 
obvyklých záležitostí týkajících se majetku města projednali přípravu 
vývěrových řízení a další témata týkající se pokračujícího projektu 
kanalizace. Rada doporučila schválit smlouvu s f. Siemens, s.r.o.  o 
poskytování energetických služeb a to s cílem zabezpečit rekonstrukci 
osvětlení ve městě (světla – ne sloupy, na kterých jsou umístěna) za 
přijatelných cenových podmínek. Zvolenou metodu EPC lez přiblížit laicky 
asi takto – svítíte hned, splácíte postupně z ušetřeného na energiích. 
V první fázi si občané všimli výrazně slabších světel,  následovala 
náprava.  
  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města zasedalo 23. července a mimo jiné schválilo třináct 
dražebních vyhlášek a to s cílem opakovaně se pokusit o prodej majetku, 
kterého je těžké se zbavit – např. domu a bytů ve vnitřním městě, které 
jsou v neutěšeném stavu. Dále schválilo smlouvu s f. Siemens, s.r.o., 
podle doporučení rady města. 
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Kultura 
 
Fotosoutěž – Dějuplné Hřebečsko 
 
Vyhodnocení druhého ročníku soutěže o nejlepší snímek z lokality 
"dějuplného Hřebečska" se konalo ve středu 4. července  u příležitosti 
druhého výročí otevření Hřebečských důlních stezek. Oceněni byli Lukáš 
Částka a František Gregor. V kategorii Lidé nebyl vyhodnocen žádný 
snímek, v kategorii Příroda porota vybrala jako nejlepší fotografii s názvem 
Rezavý potok autora Františka Gregora. V kategorii Technické památky se 
nejvíce líbil snímek Lukáše Částky Kolejnice. Od představitelů města 
dostali diplomy a sošky skřítka Huga, patrona HDS.  
  
 
20. samostatná výstava výtvarnice Hany Horské 
 
se v červenci 2012 uskutečnila partnerském městě Banská Štiavnica. 
 
 

Sport 
 
Sportovní útlum nepostihl mladé fotbalisty, kteří se účastnili fotbalového 
tábora ve dnech 9. až 13. července. Program byl bohatý, sportovní i 
rekreační.  TOM Čochtani neváhali a a uspořádali tradiční vodácký tábor. 
  
  
 

Červenec letem světem 
 
Počasí prvního prázdninového měsíce bylo různorodé.   
Vedro počátkem prázdnin, ochlazení ve druhé dekádě a 23. července se 
objevil na mnoha místech republiky ranní mráz, v novinách jsme se dočetli, 
že si sv. Anna přispíšila. V Moravské Třebové bylo po ránu 9 st. a to jsme 
právem vnímali jako ranní chlad, který vadí. 

Silničáři opravovali most na hlavním tahu z Litomyšle na Moravskou 
Třebovou právě v  měsíci červenci 2012. Silnice I/35 u Koclířova byla 
průjezdná pouze v jednom pruhu. Provoz řídila světelná signalizace a  
řidiči museli  počítat se zdržením.   

Nabídku zajímavých turistických programů pro návštěvníky našeho a 
blízkých regionů připravil i v roce 2012 dobrovolný svazek obcí 
Českomoravské pomezí. Patřil mezi ně tradiční cyklobus a také novinka - 
bonus pas pro vstup do rekreačních zařízení, či pro návštěvu kulturních a 
historických památek a podobně. 
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Srpen 2012 
 
 
Události ve městě 
 
 
Spolupráce s Vlaardingenem trvá 20 let 
 
To jsme si mohli opakovaně uvědomit koncem srpna 2012. Hosté z 
holandského Vlaardingenu při slavnostním setkání na moravskotřebovské 
radnici obdrželi upomínkové dary od hejtmana Pardubického kraje Radko 
Martínka  v posledním srpnovém dni. Setkání se konalo spolu s křestem 
brožury o dvacetiletí vzájemné spolupráce.  
 
Holandskou delegaci, kterou vedl starosta Vlaardingenu Tjerk Bruinsma, 
pozvali na sobotu hasiči do Starého Města. Tam se rozhodli udělit 
starostům Moravské Třebové a Vlaardingenu čestné uznání místního 
SDH, jemuž před časem převedla Třebová dar holandských kolegů, 
hasičský speciál volvo, díky němuž se staroměstští dobrovolní hasiči stali 
důležitou jednotkou pomáhající při zásazích i v katastru města Moravská 
Třebová.  
 
Starostové obou našich měst zahájili v sobotu dopoledne mezinárodní 
mládežnické fotbalové utkání týmů z dalších partnerských míst, 
německého Staufenberku a slovenské Banské Štiavnice, v sobotním 
programu Holanďanů nechyběla ani návštěva oblíbeného festivalu 
středověké kultury Kejkle a kratochvíle. 
 
 

Prostor pod odstraněným hotelem Morava stále čeká na řešení 

 
Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské 
Třebové, jako příslušný stavební úřad, vyzval vlastníka nemovitosti  
společnost P.B. MORAVA s.r.o.  s místem podnikání ve Studené Loučce  
dne 7. 8. 2012 na schůzku na místě odstraněného hotelu Morava. 
Předmětem kontrolní prohlídky bylo prověření způsobu zajištění 
stávajících sklepních prostor v místě bývalého hotelu Morava (v návaznosti 
na problematické otvory do bývalých sklepů), úklid zbytků sutě po demolici 
a úprava výše uvedených pozemků (celkový vzhled a zajištění přístupu k 
těmto pozemkům). Výsledkem byla realizace některých opatření – ale jen 
nezbytných. Přístupy do sklepních částí byly výrazně omezeny a kolem 
celého prostoru byla instalována páska „zákaz vstupu“, samozřejmě 
dočasně.  
 
Systémové řešení, podle stavu v r. 2012, nebude ani rychlé, ani snadné. 
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Méně kontejnerů na tříděný odpad 
 
Všímaví občané se pozastavili nad tím, že ve městě, zejména v okolí 
náměstí, ubyly  kontejnery na tříděný odpad. Důvodem byla podle 
vyjádření ředitelky technických služeb lidská neukázněnost. V ulici 
Zámecká a na jiných místech ve městě byly ze svých stanovišť odstraněny 
nádoby na plasty, sklo a papír, protože sloužily k uskladnění komunálního 
odpadu, který tam ale nepatří. Občané si postupně zvykají tříděním 
odpadu podporovat recyklační programy. Někde se to však dlouhodobě 
nedaří. Tam vylepily technické služby na kontejnery upozornění, že pokud 
do nich bude ukládán komunální odpad, budou  ze stanoviště odstraněny.  
A v několika místech se to stalo. Tak se  neukázněná menšina „postarala“ 
o znepříjemnění života těm pořádnějším. 
 
 
  

Městský úřad v srpnu 
 
Bylo by chybou očekávat v srpnu okurkovou sezónu.  
 
Zahájeny byly přípravy zveřejňování výsledků personálních výběrových 
řízení městského úřadu, a to jako reakce na požadavek občana.  
 
Bylo rozhodnuto, že ve vstupní místnosti radnice bude  k dispozici tzv. 
tablo zastupitelů, tedy jejich stručné představení s fotografií.  
 
A už v době vrcholného léta vedení města jednalo o délce pracovního dne 
na Silvestra, který v roce 2012 připadl na úřední den, pondělí. Bylo 
rozhodnuto o zkrácení pracovní doby v tento den. 
 

Ze zasedání rady města 

Rada města zasedala v měsíci srpnu dvakrát, 6. a 20. 8. Obvyklým 
způsobem projednala zejména problematiku týkající se majetku města a 
výběrových řízení.  Mimořádným bylo však usnesení, kterým rada města 
schválila Bc. Lucii Jakubkovou vedoucí organizační složky města 
Moravská Třebová Centrum volného času města Moravská Třebová ke dni 
01.11.2012. Znamenalo to mimo jiné, že po 10 letech práce odchází do 
důchodu paní Marcela Opluštilová, která se zásadním způsobem podílela 
na vzniku centra a byla jeho dobrou duší po celých 10 let. Cílem města je 
zachovat centrum, jako podnětné místo, kde se schází hlavně romská 
mládež, i pro budoucnost. 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
 
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem práce v měsíci 
srpnu 2012 nezasedalo. 
 
 

Kultura 
 

Fest Pod Parou 

Třídenní festival byl v roce 2012 zahájen 2. srpna v patnáct hodin. 
Pořadatelé nachystali pro kapely hned tři pódia. Publiku se představily 
skupiny   z Čech,  Slovenska, Německa, Ameriky nebo Velké Británie. Na 
okraj Moravské Třebové zavítal desátý ročník  Festu Pod Parou, 
největšího punkového festivalu v České republice, a s ním špičky punkové 
muziky. 
 

                        

Foto: Bc. R. Šmehlík (autor poskytl foto pro kroniku města) 
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Příznivci tvrdé muziky se sešli no novém místě -  festival se přestěhoval 
pod Hřebečský tunel.   

Cituji z regionálního tisku: „Pro desátý ročník jsme chtěli udělat větší areál. 
Ten v Udánkách už kapacitně nevyhovoval. Zvažovali jsme kvůli 
dostupnosti i Hradec, ale nakonec jsme nechali festival v Moravské 
Třebové," sdělil Tomáš Kolkop, jeden z hlavních pořadatelů.  

Fest Pod Parou se tak letos uskutečnil na poli u staré silnice na Hřebeč.   

Mezi hlavní hvězdy patřily skupiny Dead Kennedys z USA, The Exploited z 
Anglie, Misfits z Ameriky nebo Yellow Umbrella z Drážďan.  Na příjezd 
návštěvníků punkového festivalu tradičně dohlížela policie, svitavská 
policie tradičně spolupracovala s  kolegy z České Třebové. K výraznějšímu 
narušení pořádku nedošlo, je třeba poznamenat, že jen malá část 
návštěvníků festivalu zavítala do města.  

Ti, kteří přišli, byli jako vždy nepřehlédnutelní. V roce 2012 mimořádně 
přálo této velké a náročné akci  počasí, účastníky potrápil  prach, vířený 
větrem a mnoha vozidly, ale obávaný déšť nenastal.  
  

Moravskotřebovský bramborák 

přilákal  s největší pravděpodobností jinou partu posluchačů. Nepřijeli 
zdaleka jako na FEST, ale zámecké nádvoří se jim podařilo zaplnit. Čekalo 
nás i zklamání – z důvodů nemoci se omluvila Naďa Urbánková. I když její 
doprovodná skupina Bokomara dělala, co se dalo, Naďa chyběla.   

Více informaci na plakátku v přílohové části kroniky. 

 

Kinematograf 

Bratří Čadíků oživil náměstí v Moravské Třebové ve dnech 21. – 24. 
srpna. Zavítala jsem na film Nevinnost a zaujal mne nejen program, ale 
hlavně velký zájem diváků a atmosféra skoro zapomenutého letního kina. 
Člověk se musel snažit, aby našel místo 15 minut před zahájením 
promítání. A zkušenější to věděli, proto jsme cestou na náměstí už na 
začátku ulice Cihlářovy potkali několik lidí s plastovými židlemi. Ještě víc 
mě překvapily skupinky diváků, kteří se posadili na deku a uspořádali 
improvizovaný piknik. Kdo si občerstvení nedonesl, měl si co koupit.   

 

Sušická pouť  

se konala o víkendu 18. a 19. srpna. Hlavní nabídkou prvního dne byla 
zábava, velkoryse (co do počtu) připravené dlouhé stoly a lavice byly 
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obsazeny, pivo teklo proudem, lidí bylo hodně v areálu hasičů i na parketu. 
Ale po pravdě – parket byl zcela zaplněn také proto, že je poměrně malý. 
Tanečníci byli hlavně středního věku, mládež se bavila jinak. Na zábavě se 
mi líbilo, ale odešla jsem před půlnocí, to už se měnila atmosféra s počtem 
vypitých piv k horšímu…  Neděle patřila hlavně rodinám a dětem, které 
přilákala nabídka sladkostí a pouťové atrakce. Po letech jsem zkusila jízdu 
na kolotoči a doporučuji všem, bylo nás dávno dospělých víc. 

 
 

Srpen letem světem 
 

Srpnové počasí začalo pravým létem, po bouřce  7. 8. se krátce ochladilo. 
Silné opakované bouřky, které sužovaly republiku, se Moravské Třebové 
vyhnuly. Překvapivě pěkně bylo ve dnech, kdy se konal Fest pod parou, 
teploty  vystoupaly až k 30 st. 

Na stránkách města jsme mohli číst poděkování městské policii, cituji 
„za to že přijeli 28. 8. 2012 po 22 hod na penzion Orka vyřídit situaci která 
tam nastala. Vloudil se tam podnapilý muž a odmítal penzion opustit a 
policie to vyřídila  a  dotyčného vyprovodila“. 

 
Z důvodu poruchy technologie zařízení byl uzavřen tunel Hřebeč dne 10. 
srpna  v obou směrech. 

Byla zahájena jednání s firmou Miltra s.r.o. o odkoupení zatravněné 
plochy, která přiléhá k pozemku mateřské školy, městem. Cílem je na ul. 
Jiráskově vybudovat  parkovací plochu včetně příjezdové cesty již 
v průběhu příštího roku. 
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Září  2012 
 
Události ve městě 
 

Moravská Třebová, jak ji neznáme 

        

        

Foto: Fr. Matoušek, vernisáž  

Letošní 14. ročník tradiční výstavy  se opět uskutečnil na osvědčeném 
místě, v klášterní kapli sv. Petra v okovech na Svitavské ulici. Měli jsme 
možnost vidět díla 11 autorů. Ukázali nám,  co míjíme bez povšimnutí a 
zaujetí a je to škoda.  Chvíli jsme dokonce rušili úvodní slovo pana starosty 
dohady o tom, jaké zákoutí města si prohlížíme. Všichni ne, ale někdo 
z hloučku vždy věděl.   Konečný verdikt nezávislé  poroty zněl: „Velmi  
objevné kolekce, mezi nimiž je složité určit absolutní pořadí, každému z 
návštěvníků může učarovat něco jiného."  Umístění podle rozhodnutí 
poroty patřilo Milanu Bačikovi, Pavlu Zukalovi a Zdeňku Pokornému.   

 

Začátek školního roku 

První třídy základních škol a také střední školy v našem městě navštívil na 
startu nového školního roku hejtman Pardubického kraje Radko Martínek v 
doprovodu starosty města Miloše Izáka. V základní škole v ulici ČSA se 
kromě první třídy oba politici podívali také do třídy přípravné, ve které se 
budoucí prvňáčci seznamují rok předem se školou a jejími pravidly. 
Nejmenším školákům,  předškolákům i jejich učitelkám rozdali drobné 
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dárky. Po návštěvách prvních tříd základní školy ČSA a Palackého 
následovala návštěva středních škol – Integrované střední školy Moravská 
Třebová,  moravskotřebovského gymnázia a vojenské střední školy. 
 
 
Retenční nádrž je bez vody 

 
Retenční nádrž mezi Moravskou Třebovou a Boršovem zůstala v roce 
2012 po částečné opravě hráze bez vody. Kdy se voda vrátí, je zatím 
nejisté. Zadržovací funkce nádrže podle vyjádření odborníků zůstala 
zachována. Přesto  pohled na vybagrované dno pomalu zarůstající 
vegetací mnohé Moravskotřebovské zamrzí.  O situaci se zajímaly také 
příslušné odbory městského úřadu. Dle jejich vyjádření na základě 
informací správce vodní plochy, MO ČRS Moravská Třebová, se po 
prvních pracích na odbahnění rybníka čeká na rozpočet na další období, 
aby bylo jasné, jak budou moci práce pokračovat. Retenční funkce 
rybníka, tedy zadržení přívalových, zejména jarních vod, by měla být dle 
sdělení rybářů zachována. 
 
  

Prohibice v ČR v září 2012 
 
Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s rostoucím počtem případů otrav 
metylalkoholem zakázalo podávání a prodej lihovin obsahujících od 20 
objemových procent ethanolu. Ministr zdravotnictví Leoš Heger vyhlásil 
v měsíci září mimořádné opatření, na jehož základě byl zakázán  
prodej, podávání a jakékoli nabízení lihovin s obsahem alkoholu nad 20 
procent objemových, včetně tuzemáku a konzumního lihu. Opatření se 
vztahovalo na všechny provozovatele potravinářských podniků včetně 
provozovatelů stravovacích služeb. Nejprve se týkalo pouze stánkového 
prodeje, rozšíření však bylo nezbytné, protože k překvapení všech Českou 
republiku postihla tragédie – řada lidí ohrožených na zdraví a také oběti na 
životech. Obětí metylalkoholu, které zaplatily životem, na území republiky 
byly až tři desítky.  

 Rozkvetlá knihovna 

Úspěchu v netradiční soutěži nazvané Rozkvetlá knihovna vyhlašované 
každoročně Svazem květinářů a floristů České republiky dosáhla letos i 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic. Z téměř stovky přihlášených se 
moravsko-třebovská knihovna dostala do výběru dvaceti nejrozkvetlejších 
knihoven. Počátkem září obdržela spolu s oceněním i zajímavou odměnu - 
předplatné časopisu Zahrada-Park-Krajina pro r. 2013. Knihovna si ale 
podle slov paní ředitelky Ludmily Koláčkové váží hlavně dobrého jména  
mezi odbornou a laickou veřejností. A jisté je, že si naše knihovna ocenění 
zaslouží, protože rozkvetlé truhlíky, o které pracovnice knihovny pečují, 
těší návštěvníky zámku řadu let. Kdo vstoupí do prostor knihovny, zjistí, že 
i tam potěší květinová aranžmá a je co se naučit. Často mne překvapila 



Kronika města Moravské Třebové 2012 

 62 

zajímavá vazba „obyčejných“ květin nebo seskupení stálezelených rostlin 
v květináči. Knihovna  právem zaslouží ocenění a  pochvalu. 

 

Městský úřad v září 

Nově připravený a následně  schválený územní plán otevřel městu cestu 
k dalšímu rozvoji. Umožní bytovou výstavbu, ale také realizaci  
obchodního centra v Moravské Třebové okolo hlavního tahu I/35. Většina 
zastupitelů dala zelenou  potenciální přeměně lokality Jihozápad na 
moderní městskou část. Změnu územního plánu iniciovala už před rokem 
žádost developera, který zastupoval společnost Tesco.   

 

Ze zasedání rady města 
  

Radní se v měsíci září sešli čtyřikrát – 3., 17., 24. a 27. 9. Vedle obvyklého 
programu, tedy jednání o pronájmech a převodech majetku města, se 
intenzivně věnovali zásadním projektům města. Tomu  připravovanému 
(tím je v roce 2012 komunitní kompostárna) i těm končícím, což je CRB 
(Cesta od renesance k baroku) a OUSB (odkanalizování Udánek, Sušic a 
Boršova). Byly také schváleny smlouvy, na základě kterých bylo možné 
zahájit plánované opravy některých městských domů v centru města.  

V měsíci září ze zdravotních důvodu rezignoval dlouholetý zastupitel a 
dříve i radní města Ing. Rudolf Rada a na jeho místo nastoupil Mgr. Pavel 
Vaňkát (ředitel Základní umělecké školy).  

  

Z jednání zastupitelstva města 
  

Zastupitelstvo města na jednání 3. září projednalo obvyklé záležitosti 
majetku města, rozpočtovou změnu a příspěvky. Dále schválilo poskytnutí 
stipendia dvěma studentům v souladu s vnitřním předpisem. Byla 
odsouhlasena změna č. 1 územního plánu.  

Zajímavé bylo, že zastupitelstvo neprojednalo a odložilo k projednání na 
dobu pozdější problematiku záškoláctví ve městě a také nabídku převodu 
pozemků v blízkosti ulice Strážnického bezúplatně (avšak s omezujícími 
podmínkami) do vlastnictví města. 
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Kultura 
 
Kejkle a kratochvíle 

nabídla jako každý rok poslední prázdninová sobota, v roce 2012 tedy 1. 
září. Tradičně historickými slavnostmi ožilo nádvoří zámku.  

Šermíře, kejklíře a komedianty jsme mohli vidět už od 13 hodin, součástí 
akce byly  stánky s tradičními řemesly a dobové občerstvení. Vystoupení 
s ohni zakončilo den. . 

 

                      

Foto: Deník Svitavska 

Program 

13.00 - začátek slavností a zahajovací ceremonie; 
13.10 - O princovi Nebojsovi; 
14.00 - Mušketýři  aneb Za války třicetileté; 
14.30 - bujaré tance v zámku i podzámčí; 
15.00 - Jeden za všechny – šermířské představení; 
15.30 - Vůně střelného prachu aneb Ukázka palných zbraní; 
16.00 - komedianti a kejklíři; 
16.30 - výcvik mušketýrů; 
17.00 - dobové tance; 
17.30 - Romeo a Julie...Trochu jinak... veselé pouliční představeníčko; 
18.30 - žonglérské pouliční divadélko; 
19.00 - Od hákovnice k mušketě; 
19.30 - ukázka výcviku žoldnéřů války třicetileté; 
20.00 - Iamor Mortis – Lozrovský žaltář; 
21.00 - večerní závěrečné představení akce šermu a ohně. 
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Dny evropského dědictví 2012     

V rámci letošních Dnů evropského dědictví nabídl zámek Moravská 
Třebová vstupy zdarma do expozic Alchymistická laboratoř mistra 
Bonaciny  a to v neděli 16. září. 

  

Příběhy moravskotřebovské mumie. 

Stejnojmenná kniha byla  slavnostně pokřtěna v září v Náprstkově muzeu 
v Praze. Publikace třinácti autorů zpracovala problematiku egyptských 
mumií v českých sbírkách, osobnost mecenáše moravskotřebovského 
muzea L. V. Holzmaistera. Poskytla informace o radiologickém vyšetření 
obličeje moravskotřebovské mumie. Dále popsala  lokalitu Láhún, ze které 
Hereret velmi pravděpodobně pochází, i dobu 22. dynastie, kdy zde žila.  
Kniha poskytla  také informace o účasti moravskotřebovské mumie na 
egyptologických výstavách. Samotného křtu se ujal Mohamed Saad, 
inspektor archeologické expedice do Wad Ben Naga v Republice Súdán 
spolu s editory publikace, egyptologem Pavlem Onderkou a vedoucí 
moravskotřebovského muzea Janou Martínkovou. 

 

 

Foto: ze křtu knihy,  autor: Luboš Kozel 
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Sport 
 

Děti  ze ZŠ Palackého  uspěly v krajské sportovní olympiádě. Odměny 
si odnesli i žáci 5. A třídy, kteří obdrželi diplom a medaile za třetí místo v 
atletickém čtyřboji. Slavnostní vyhlášení výsledků desátého ročníku 
Krajské olympiády dětí a mládeže Pardubického kraje se konalo v pondělí 
24. 9. odpoledne v Moravské Třebové. 

Studenti vysoké školy a aktivní sportovci Luděk Strouhal a Michael Havlík 
předložili radním návrh na zřízení tzv. Fit stezky. Vymysleli několik 
variant, kde by se mohla stezka nacházet.  Značená stezka pro běžce i 
pěší by měla mít stanoviště pro kondiční posilování a lidé by si tady měli 
protáhnout tělo na čerstvém vzduchu. Vedení města nápad zaujal, je proto 
reálné, že do Fit stezky bude začleněn i volnočasový areál Knížecí louka.   

Je na místě dodat, že si mladí lidé na setkání s vedením města  v roce 
2012  posteskli, že chybí místa k neformálnímu setkání, kondičnímu sportu 
či posezení mládeže – a odezvou  na setkání s mládeží je projekt 
„Lučních lázní“.  Znamená plánovanou parkovou úpravu (včetně 
nezbytného vybavení) prostoru za gymnáziem, tedy v těsném sousedství 
parku u muzea. Prostor by měl sloužit především  mladým lidem a 
studentům. 

 
 

Září letem světem 
  

Počasí v září přineslo teplé dny, začátkem měsíce mezi 20 – 25 stupni,  
letní víkend potěšil  zejména 8. a 9. září. Výrazné ochlazení následovalo 
až ve třetí dekádě. 

Zdravé město Moravská Třebová pozvalo všechny,  kteří se chtěli zapojit 
do aktivity v rámci kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez 
aut pro zdravější město, k účasti na akci Den bez aut. Kdo se zapojil, v 
pátek dne 21.9.2012  místo obvyklé jízdy šel pěšky, jel na kole nebo 
hromadnou dopravou. 

Více informací také  na plakátku v přílohové části kroniky. 
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Říjen 2012 
 
Události ve městě 
 
 
Brána času 
 
Projekt cesta od renesance k baroku zdárně v měsíci říjnu pokračoval, pod 
zámkem se začala rýsovat tzv. Brána času. Bylo možné pozorovat 
osazování betonových segmentů budoucí brány na parkovišti pod 
Bránskou ulicí.  Tím vyvrcholily přípravy k předání stavební části projektu 
Cesty od renesance k baroku.   
 
Ve snaze o objektivitu je však na místě doplnit, že harmonogram 
předávání jednotlivých částí projektu nebyl beze zbytku plněn a úkolem 
měsíce října, jak se později ukázalo, bylo mimo jiné sepsat nedodělky a 
drobné nedostatky a jednat o jejich odstranění. 
 

        

 

Z archivu odboru rozvoje města MěÚ: Brána času - vizualizace 
  

Mlýn pod zámkem 

byl právem označen na stránkách tisku v měsíci říjnu za stín revitalizace 
památek města. Existence budovy zámeckého mlýna  je problematická. 
Deník Svitavska tak právem uvedl: „Zatímco velkorysá regenerace 
památek ležících na cestě od renesančního zámku k baroknímu sousoší 
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Kalvárie na Křížovém vrchu se má stát vlajkovou lodí turistické nabídky 
města, mlýn se tomuto konceptu výrazně vymyká.“ Skutečný stav budovy, 
například zřetelná díra ve zdi, se zviditelnil velmi výrazně po dokončení 
úprav zámeckých zahrad. To, co bylo dosud skryto, se ukázalo v celé 
kráse. Stav mlýna  je kritický a soukromý majitel přes pobídky města na 
jeho stavu aktuálně není schopen nic měnit. Město proto požaduje alespoň 
zakonzervování a statické zajištění, i to je zřejmě pro Ing. J. Matouška, 
současně i majitele stavební firmy, složité. A dříve avizovaná skutečná 
rekonstrukce, která měla předcházet nově pojatému využití mlýna, je 
zřejmě v nedohlednu. 

  

Beseda vedení radnice s občany 
 
Čistota ve městě a kriminalita ve městě dominovala v otázkách kladených 
vedení radnice na třetí besedě s občany v říjnu v moravskotřebovském 
muzeu. Nechyběly ani dotazy na tradiční témata - vizi krytého bazénu a 
zřízení tanečního sálu. Nejužší vedení města (starosta a místostarostové) 
bylo v plném počtu, na dotazy z oblasti kriminality ve městě odpovídal 
velitel městské policie a to spolu s kolegou z policie ČR. Ale účast ze 
strany občanů byla slabá,  témata staronová. Nabízí se hledat novou 
cestu, jak oslovit občany města. 
 

 

Nízkoprahový klub 
 
byl otevřen v prostorách bývalé veterinární ordinace MVDr. Švece na ulici 
Komenského. Jeho realizace se ujali pracovníci občanského sdružení 
Bonanza Vendolí, prostory poskytlo město Moravská Třebová. 
Nízkoprahové zařízení je určeno pro děti a mládež ve věku 8-23 let z 
Moravské Třebové a okolí. Pracovnice klubu poskytují dětem podporu v 
období dospívání, poradenství a pomoc v obtížných životních situacích. 
Zařízení vítá klienty každý všední den odpoledne.  
 

 Navýšení úhrady za  dojíždějící žáky z okolních obcí 

Zvýšení úhrady výdajů za přespolní  žáky na tento rok ve výši pět tisíc 
korun  na jednoho žáka, tedy navýšení o 1 000 Kč, projednával z podnětu 
rady města se starosty obcí starosta Moravské Třebové. Zvýšení se dotklo 
deseti obcí, ze kterých děti dojíždějí do Třebové, a to Malíkova, Starého 
Města, Borušova, Bezděčí, Dětřichova, Gruny, Radkova, Linhartic, 
Rozstání, Útěchova.   Celkem se jedná o osmdesát tři žáků, za něž město 
po zvýšení vyinkasuje do rozpočtu 415 tisíc korun. Starostové vzali 
zvýšení na vědomí a projevili pochopení. Někteří totiž  hradí ještě větší 
náklady za dojíždějící žáky jiným obcím. A hlavně – skutečné náklady, 
které by Moravská Třebová podle zákonné úpravy mohla požadovat, jsou 
o poznání vyšší. Město při stanovení požadované úhrady zvažuje 
solventnost obcí, ale také zaplněnost tříd ve Třebové. Dohoda je tedy vždy 
na místě. Alespoň do změny zákonné úpravy, která je avizovaná pro další 
období.   

javascript:void(0)
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Havárie kanalizace na Dukelské ulici 

Po dvou velkých haváriích kanalizačního potrubí v Dukelské ulici 
v Moravské Třebové byly v říjnu zahájeny práce jeho komplexní 
rekonstrukci. Po první havárii letos v červnu průzkumné podzemní 
kamerové zkoušky zjistily v křížení ulice Dukelské s ulicí Tovární kavernu 
vytvořenou kvůli neprůchodnosti hlavní stoky. Následně bylo na dalších 
místech zjištěno zborcení staré kanalizace. Vzhledem k tomu upozornila 
město firma VHOS a.s ., provozovatel městského kanalizačního systému, 
že stav kanalizace je skutečně havarijní a již nelze zaručit bezpečné 
odvádění odpadních vod z objektů i komunikace, kvůli neprůchodnosti 
stoky bez možnosti čištění. Kdykoli navíc dle VHOSu může dojít v místech, 
kde dochází k vyplavování okolní zeminy, k propadům komunikace. 
Rekonstrukce kanalizace v ulici Dukelská byla již součástí schváleného 
rozpočtu na rok 2012, v říjnu tedy byla zahájena kompletní rekonstrukce 
kanalizace. Čas ukázal, že bude náročnější, než se při zahájení dalo 
čekat, ale do konce roku byly práce ukončeny. 

 

Region – volby 2012 

Říjen byl v ČR volebním měsícem, v Moravské Třebové jsme ve dnech 12. 
a 13. října (druhé kolo: 19. a 20. října)  mohli volit do zastupitelstva kraje a 
do senátu.  
 
Po několika dnech (23. října)  se vyjednávací týmy ČSSD, Strany práv 
občanů ZEMANOVCŮ a Koalice pro Pardubický kraj dohodly na koaliční 
spolupráci v příštích čtyřech letech. (Hejtmanem by se měl stát sociální 
demokrat. V devíti členné krajské radě zasedne pět sociálních demokratů, 
tři zástupci Koalice pro Pardubický kraj a jeden zástupce Strany práv 
Občanů ZEMANOVCŮ.) Hejtmanem Pardubického kraje byl v pátek 2. 
listopadu 2012 na ustavujícím zasedání nově složeného krajského 
zastupitelstva zvolen třicetiletý lídr sociální demokracie Martin Netolický. V 
tajné volbě pro Netolického hlasovalo 40 ze 44 přítomných zastupitelů. A 
v novinách jsme pak opakovaně četli o nejmladším hejtmanovi široko 
daleko.  
 
Moravská Třebová hlavně se všeobecným souhlasem přivítala fakt, že 
senátorem za region Svitavy se ve druhém kole voleb do Senátu 
Parlamentu České republiky konaných ve dnech 19. a 20. října 2012 stal 
odcházející hejtman Pardubického kraje, dřívější starosta Moravské 
Třebové, později poslanec a ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Nad 
druhou v pořadí, nezvolenou Zuzanou Bebarovou (30,28 %), zvítězil s 
procentním ziskem 69,71 % hlasů zúčastněných voličů.  

Memorandum o politickém uspořádání Pardubického kraje ve volebním 
období 2012 – 2016 v přílohové části kroniky. 
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Městský úřad v říjnu 
  

 

Situaci na komunikaci v Sušicích bylo třeba řešit 
 
K urychlené nápravě vyzvalo 3. října  město kompetentní firmu a správce 
stavby kanalizace v Sušicích s cílem zrevidovat stav omezení provozu 
vozidel, dopravní značení a umístění světelných zařízení. Nespokojenost 
řidičů i chodců postupně a oprávněně narůstala a situací se proto zabýval 
odbor dopravy městského úřadu, který doporučil  uvážit přesunutí 
semaforů na úsek, kde na sebe protijedoucí vozidla nevidí a nebo řídit 
provoz pracovníky („náležitě poučené osoby“). V Sušicích docházelo řadu 
týdnů denně k situacím, kdy musela vozidla couvat nebo jezdit po 
chodnících, opakovaly se  kolizní situace, které vyústily až v dočasnou 
neprůjezdnost některých úseků. - Je na místě zaznamenat skutečnost, že 
dopravní situace v návaznosti na výstavbu kanalizace byla také velmi 
složitá v  Boršově, místní obyvatelé sice podávali méně stížností, ale 
jejich trpělivost byla krutě zkoušena. K výraznému zlepšení v Sušicích i v 
 Boršově došlo až na konci roku, v souvislosti s dokončením úprav 
povrchu vozovky po ukončení prací na výstavbě kanalizace. 
 

Základní registry 

Správa základních registrů zvládla první dva měsíce ostrého provozu bez 
zásadnějších potíží. Připojuji grafické znázornění transakcí (dotací 
náhledů) jednotlivých registrů (obyvatel, osob, práv a povinností, územní 
identifikace…), jak byla k dispozici na stránkách odborného tisku v říjnu.  
Ano - v roce 2012 tato revoluce na úseku byrokracie začala. 

 Graf č. 1. Počet transakcí za registry v čase od 1. 7. do 28. 8. 2012 

 
Graf č. 2. Časové odezvy systému základních registrů od 1. 7. do 28. 8. 2012 

 
Pro zajímavost text ve věci registrů vložen do přílohové části kroniky. 
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Ze zasedání rady města 
 
Radní se sešli v říjnu 15. a 31., projednali obvyklé záležitosti majetku 
města a výběrová řízení.  
 
Usnesením rady byly mimo jiné schváleny smlouvy o dílo, které 
odstartovaly instalaci fotovoltaických elektráren na některých objektech 
města, novinku roku 2012. 
  
 

Z jednání zastupitelstva města 
  
Na zasedání 22. října schválilo městské zastupitelstvo zvýšení ceny 
stočného v roce 2013. U stočného se tak z letošních 43 Kč zvýší v příštím 
roce platby na 46 Kč/m3, pokud zůstane DPH na stejné úrovni jako v roce 
2012. V případě zvýšení DPH v příštím roce ze 14% na 15% by byla cena 
stočného s daní 46,40 Kč/m3. 
 
Zaujaly mne také četné prodeje bytů na ulici Školní a doprodeje bytů na ul. 
Ztracené. 
 
 

Kultura 
 
Mimořádně zdařilé bylo divadelní představení CAVEMAN 7. října. Z 
programu cituji, že šlo o „slavnou one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví…“. Zaplněné hlediště se nadšeně smálo 
jako jeden muž a bylo také nad čím se zamyslet… 
  
V měsíci říjnu  jsme mohli shlédnout výstavu Klenoty noční oblohy ve 
výstavních sálech zámku. Po vernisáži 4. října bylo možné zůstat na 
přednášku s tématikou dobývání druhých světů a atraktivním názvem 
Cesta bez návratu. Každý pátek bylo možné v případě slunečného počastí 
na arkádách zámku pozorovat Slunce projekční metodou Solarscope.  
 
 

Sport 
 

Klub českých turistů  TJ Slovan MT nabídl v závěru měsíce 27. 10. pěší 
výletovou akci s programem nejen pro děti – zavírání Hřebečských důlních 
stezek. 
 
  
 

Říjen letem světem 
 

Říjnové počasí začalo pěkným  babím létem, na začátku měsíce bylo 
teplo, 6. 10. teploty vystoupily až k 24 stupňům.  Ráno 8. 10. sice překvapil  
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mráz, ale i o víkendu 20. a 21. 10. se teploty přiblížily 20 st.  Ochladilo se 
až 23. října a  27. října byla zasněžená Třebová. Poslední říjnový den se 
oteplilo a svítilo sluníčko. 

Tradiční výstava ovoce a zeleniny spolu s vyhlášením soutěže Rozkvetlé 
město se konala v sobotu a neděli, 13. a 14. října 2012, v prostorách 
zámku.  V roce 2012 to byla hlavně výstava jablek –  krásných, zajímavých 
a v mnoha variantách, byl jich krásně naaranžovaných plný sál. 
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Listopad  2012 
 
 
Události ve městě 
 
 
Pokračují stavební projekty 

V měsíci listopadu pokračovaly mimo jiné významné projekty města. 
Optimisticky lze v závěru roku vyhodnotit rekonstrukci mateřské školy  
na Jiráskově ulici. Koncem listopadu  byl objekt předán – školka úspěšně 
prošla revitalizací rozfázovanou do dvou etap během posledních dvou let. 
Budova byla postavena v sedmdesátých letech a rekonstrukce se začala 
plánovat v roce 2010. Dělila se na dvě etapy: práce započaly nejprve 
v prvním objektu přilehlém do ulice a přidala se k nim část terénních prací. 
V budově se měnily dispozice šaten i heren, překládaly se sítě a vedení 
topení. Důležitou součástí bylo zřízení zbrusu nové kuchyně. Objekt byl 
zateplen, zmenšila se okna, zesílily původně izolačně nevyhovující 
obvodové zdi. Ve druhé fázi rekonstrukce se dokončily stavební úpravy 
zadní budovy a terénní úpravy.  

Po dobu rekonstrukce našly děti i učitelky azyl v nedaleké mateřince 
v Tyršově ulici, brzy se však mohly vrátit do první budovy své školky a od 
podzimu 2012 je objekt v běžném provozu. Zajímavostí je fasáda – 
graficky ztvárněná a barevná tak, jak na to nejsme zvyklí. Ale pro školku 
se to hodí.  

 

Dokončena byla stavební část projektu Cesta od renesance k baroku.  
Město ji převzalo od zhotovitele, firmy CGM Czech Praha koncem 
listopadu – tedy v tomto termínu  bylo dohodnuto předání 99 % díla, zbylo 
ještě jarní provedení ochranného nátěru na Bráně času, která celou Cestu 
staticky uvozuje. Po zaschnutí ochranného nátěru Mapei bude na jaře 
aplikován ještě antigraffiti nátěr, na který pak přijdou usadit břidlicové 
intarzní desky.  
 
Stavební část díla zahrnovala zbudování cest z oblasti renesančního jádra 
města na Křížový vrch s dominantou barokního sousoší Kalvárie kolem 
kapliček Křížové cesty a hřbitova. Spadaly do ní také zásadní úpravy 
zámku – revitalizace zámeckých zahrad, plocha nádvoří a přilehlé 
parkány, v jednom se našlo opět místo také pro zrekonstruované dětské 
hřiště. V projektu Cesta od renesance k  baroku tak zbyla část 
restaurátorská, která by měla být ukončena v roce 2012 a část  
propagační, k realizaci v dalším roce.   
 
Celková cena díla bez DPH včetně DPH 20% činila 25 343 708,40 Kč. 
Celkové náklady na celý projekt CRB jsou vyčísleny na 53 352 818Kč, 
z toho dotace: ROP NUTS II Severovýchod 92,5 %, vlastní zdroje: 7,5 %. 
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Výstavba kanalizace také pokračuje, ale v měsíci listopadu vyvolal tento 
projekt hlavně nevoli. Je na místě si uvědomit, že pokud se v rámci 
budování kanalizace něco podaří, řádně a včas – jde z pohledu občanu o 
roury uložené v zemi. Nic není vidět a stavba slouží zdánlivě jen 
nemovitostem připojeným na kanalizaci. Co ale je zcela zřejmé, to jsou 
opakované problémy v místní dopravě, které s rozsáhlou liniovou stavbou 
souvisejí.  
 
V měsíci listopadu rozeslal (inspirován opakovanými stížnostmi a podněty) 
starosta města zaměstnancům firmy dozorující průběh výstavby 
kanalizace v městských částech, stejně jako zhotoviteli prací. Důrazně 
v něm žádal  o okamžité zlepšení stavu.  

 
 

Úspěchy žáků integrované školy 

 

Žáci integrované střední školy v listopadu v Olomouci získali na soutěži 
Olima 2012 hned čtyři cenná umístění. 
 

 

         
 

Foto: Deník Svitavska 

Zabodovali v kategorii kuchař-číšník, kde získali třetí místo za přípravu 
teplého pokrmu za použití dvou předepsaných regionálních potravin. 
Porotě předložili konfitovanou vepřovou panenku s bramborovými 
kroketami v mandlovém kabátku, doplněnou brokolicovým pyré. Cukrářský 
tým pracoval na základě zadání „hudební slavnosti“. Za dort ve tvaru 
klavíru a cukrářskou dekoraci na zadané motivy získali druhé  místo. 
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 Byl opraven chodník na ulici Komenského 
 
Chodník v centru města, na němž se dlouhodobě  trápili chodci a zejména 
maminky s kočárky, byl opraven. Úsek ulice Komenského od křižovatky s 
ulicí 9. května po křižovatku s Jiráskovou dostal nové dláždění. Technické 
služby opravily „jen“ povrch chodníku na pozemcích města. Pásy zeminy 
mezi chodníkem a vstupem do dvou přilehlých obchodů jsou pozemky 
majitelů obchodů, stejně jako parkoviště na vjezdu do Jiráskovy ulice. 
S úpravou těchto ploch město nemá nic společného, ta je v kompetenci 
majitelů objektů prodejen. Stojí za to podotknout, že i s chodníkem bylo 
trápení – zejména majitel obchodu s látkami se velmi zlobil, že stavbou 
chodníku komplikovaný (ne znemožněný!) přístup do obchodu ohrozí 
předvánoční prodej. Fakt je, že komplikace byly minimální a za tři dny byl 
chodník hotový. Podařilo se ještě před zimou k radosti chodců. 
  
  
 

Městský úřad v listopadu 
 
 

Univerzální klíč pro zdravotně znevýhodněné občany 
 
Tzv. euroklíč, tedy univerzální  klíč pro lepší přístup hendikepované 
veřejnosti ke službám běžně dostupným většinové populaci na území naší 
republiky i za jejími hranicemi, začal nabízet od listopadu 2012 také  odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví třebovské radnice.  V podstatě jde o 
zahájení projektu Národní rady osob se zdravotním postižením, jehož 
dlouhodobým cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu 
dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení 
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) s tím, že budou tato 
zařízení osazena jednotným „Eurozámkem“. Osobám se zdravotním 
postižením budou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány 
univerzální „Euroklíče“. Prostřednictvím Sítě mateřských center 
v jednotlivých krajích budou „Euroklíče“ dlouhodobě zapůjčovány rodičům 
dětí do tří let. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště 
v Pardubickém kraji.   

  

Ze zasedání rady města 
  
Rada města zasedala v měsíci listopadu třikrát a to 5., 19. a 29. 11.  Nad 
rámec obvyklého programu rada 5. 11. uložila starostovi ve spolupráci 
s velitelem městské policie předložit vstupní materiál pro zřízení pracovní 
pozice koordinátora prvence kriminality. Je to důkaz toho, že narůstající 
kriminalita je vedením města vnímána. Třetí listopadová rada se týkala  
akce „Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově“.   
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Vstup města byl nezbytný proto, aby se skutečně realizoval dlouho 
připravovaný projekt Lesů ČR  Úprava Stříbrného potoka. Lesům se 
podařilo získat na projekt dotaci a tak i město muselo reagovat co 
nejrychleji.  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 

 
Zastupitelstvo v souladu se schváleným plánem v měsíci listopad 
nejednalo. 
  
  
 

Kultura 
 

 

Vánoční bazar v knihovně se uskutečnil 28. listopadu. Vydařená akce 
proběhla ve výpůjční době knihovny. Líbila se mi jako  přehlídka zručnosti, 
viděli jsme například vánoční ozdoby drhané, šité,  vyšívané, pletené, 
háčkované, drátkované, batikované, malované, FIMO bižuterii a jiné 
výrobky a předměty. Překvapila mne účast mnoha prodávajících a bylo se 
na co dívat. 

 

 

 
 
Foto: archiv knihovny 
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Třináctý ročník Moravskotřebovské univerzity třetího věku 
 
Téměř sto dvacet lidí se sešlo ve středu 7. listopadu na zahájení 13. 
ročníku Moravskotřebovské univerzity třetího věku. Kvůli velkému počtu 
přihlášených se letos slavnostní akce konala místo v zasedací místnosti 
městského úřadu v kapacitně vyhovujícím sále ZUŠ. 13. ročník 
Moravskotřebovské univerzity 3. věku otevřela její zakladatelka a garantka 
Marie Blažková. Svoji podporu tomuto už etablovanému projektu přišli dát 
najevo i starosta města Miloš Izák a místostarosta Václav Mačát. Témata 
13. ročníku budou navazovat na 12. ročník. Přednášek bylo naplánováni 
10, zajímavé je, že pro velký zájem budou posluchači rozdělení na dvě 
skupiny, takže každá zazní dvakrát. 

 
  
Divadelní přehlídka Kukátko 
 
Děti ze základních praktických a speciálních škol dostaly opět po roce už 
posedmé možnost ukázat svůj dramatický talent. V sále Kulturních služeb 
města se ve čtvrtek 8. listopadu od rána po celé dopoledne konala 
představení v rámci soutěžní přehlídky Kukátko. Krajská přehlídka 
divadelní činnosti praktických a speciálních základních škol se konala 
tradičně ve spolupráci třebovské Speciální základní školy, mateřské školy 
a praktické školy a Kulturních služeb města. Letos se jí zúčastnilo devět 
souborů, včetně moravskotřebovských žáků. Přehlídka byla sice soutěžní, 
ve finále si však všichni odnesli diplomy a stejné odměny, jako 
poděkování.  Odměna k diplomu měla letos podobu dortů upečených 
jednou z třebovských cukráren. Ceny finančně zajistil Pardubický kraj. 
 
 
Divadelní hra měsíce listopadu nesla název Doma u Hitlerů aneb Historky 
z Hitlerovy kuchyně a herci HaDivadla nám ji zahráli 27. listopadu. 
 
 
Sousedské posezení s dobrou muzikou nabídli Přátelé Kulturního domu 
v Boršově zájemcům  17. listopadu. 
 
 
 

Sport 
 
V měsíci listopadu mě ze sportovních událostí určených širokému spektru 
zájemců zaujala akce, která se stává podzimní tradicí. Dne 11. listopadu 
Dům dětí a mládeže spolu s Technickými službami zorganizovali Den 
leváků na ledě – tedy samozřejmě na ledové ploše zimního stadionu. 
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Listopad letem světem 
 
V listopadu bylo počasí opravdu podzimní, s mrholením, teplotami kolem 
10 stupňů.  Bylo mlhavo, v některých částech republiky to přineslo 
problémy v dopravě, u nás „pošmourno“ a poměrně teplo, déšť až ve třetí 
dekádě. 
  
 

Na náměstí se vztyčil vánoční strom ve středu 28. 11. 2012. Pochází z ul. 
Dr. Jánského – z majetku města. Není vysoký, ale je pěkný – napsala jsem 
si do poznámek ke kronice. Potom jsem slyšela řadu kritických hlasů, tak 
nevím. V letošním roce zesílila kritika na výzdobu vánočního stromu – je 
pěkný jen když je tma, ozdoben řadami drobných světélek. Za dne jako by 
vyzdoben nebyl.  
 
Dne 8. listopadu  2012 těsně před 19 hodinou došlo na ulici Tovární ke 
kapesní krádeži. Dva mladíci v tmavém oblečení utíkali proti ženě, která 
vezla na košíku jízdního kola tašku s osobními věcmi, doklady a platební 
kartou. Jeden z mladíků tašku z košíku vytrhnul a oba se dali na útěk.  
Oba muže ve věku cca 17 let  následující den zadržela městská policie 
(která má svoje informace i od tzv. spolupracujících osob a spolupracuje 
úzce i s Policií ČR) a to těsně před pokusem o další loupežné přepadení. 
Převážnou většinu odcizených věcí se podařilo strážníkům zajistit přímo u 
pachatelů.   
 
V souvislosti s budováním kanalizace od úterý  20. listopadu do pátku 23. 
listopadu došlo ke změně  autobusové dopravy v Boršově. Od zastávky 
„U školy“ jezdily jen vybrané autobusy, průběžné spoje pak zastavovaly  
jen u točny pod okály.  Pro úplnost dodávám, že všechny změny v dopravě 
v části města Boršov, ke kterým došlo kvůli stavbě kanalizace, jsem nebyla 
schopna na stránkách kroniky zachytit, bylo jich až moc… 
  
Odchyt toulavých koček s následnou sterilizací se uskutečnil  8. a 9. 
listopadu na ulici Lázeňská a v jejím nejbližším okolí.  Majitelé byli včas 
upozorněni, takže měli možnost kočky držet doma. Odchyt realizovala 
městská policie. 
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Prosinec 2012 
 
Události ve městě 
 
 
Adventní čas 
 
ve městě začal tradičními akcemi a to  Mikulášským jarmarkem a 
rozsvícením vánočního stromu.    

Na jarmarku jsme mohli nakoupit tradičně výrobky, na které jsme zvyklí -  
skleněné vánoční ozdoby, keramiku, adventní věnce, vizovické pečivo, 
hračky, modrotiskové výrobky, včelí produkty, medovinu, perníčky a další. 
Nechyběl stánek výrobků dětí ze speciální školy a dílny Ulita.  Děti potěšila  
pohádka  O dráčkovi, kterou mohly vidět  dopoledne i odpoledne v podání 
divadelního souboru J. K. Tyla. 

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskutečnilo v neděli 
2. prosince  v  18 hodin na náměstí. K překvapení některých nám 
nezpívala jako obvykle Fermáta a hosté, ale mohli jsme slyšet pěvecký 
sbor Cantilo Luďka Klimeše z Jevíčka s pásmem vánočních písní a koled. 
Přesněji někteří mohli slyšet – vystoupení bylo ozvučeno zcela 
nedostatečně. My, kterým se podařilo stát mimo dosah mikrofonů, stačilo 
jen 2 – 3 metry za zády zpěváků, jsme neslyšeli téměř nic. Také ohňová 
show v podání skupiny Ignis Maurka nebyla příliš vidět. Ale procházka 
náměstím, možnost občerstvení (v rozsahu nebývalém) a náhle setmělé 
náměstí stálo za to.  

 

Lékařská péče ve městě 

Po dlouhém úsilí vedení Sociálních služeb města Moravská Třebová ve 
spolupráci s vedením města obdržela organizace příslib o zajištění 
psychiatrické péče pro Domov pro seniory v Moravské Třebové.  Počínaje 
polovinou ledna 2013 by měla společnost Dopravní zdravotnictví a.s. 
v České Třebové poskytovat požadovanou péči  v rozsahu úvazku 0,2 
s tím, že zároveň běží žádost o vypsání výběrového řízení, kterou podala 
MUDr.  Krejčí pro odbornost psychiatrie.  – Je na místě poznamenat, že 
lékaři poskytující péči v Moravské Třebové stárnou, přesněji mnozí v dobré 
kondici a plném pracovním nasazení překročili hranic důchodového věku a 
někdy se obáváme dalšího vývoje. Každý odchod je citelný – řadu měsíců 
jsme čekali na náhradu MUDr. Vermouskové, zesnulé zubní lékařky, 
nezbytný psychiatr v domově důchodců dlouhodobě chyběl, stárnou 
pediatři i obvodní lékař.   
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Elektřina ze slunce v Moravské Třebové 
 
 

Moravská Třebová bude zásobovat alespoň částečně některé své 
příspěvkové organizace tzv. elektřinou ze slunce. Fotovoltaické panely 
byly do konce roku nainstalovány na  čtyři objekty  v  majetku města.  
Během listopadu byly  umístěny na střeše základní školy Palackého, na 
domě sociálních služeb a také na dvou mateřských školách. Tyto objekty 
by měly panely zásobovat elektřinou, po reálném zapojení do sítě se 
ukáže, zda vzniknou i přebytky, které byl město mohlo prodat. Umístění 
panelů vyšlo město přibližně na čtyři miliony korun a návratnost investice 
by měla být do šesti let.    

 

 

Fotovoltaika na objektu sociálních služeb, foto: archiv města 

 
 
 

Městský úřad v prosinci 
 

Nebezpečné vyhrožování 

Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví čekala v prosinci 
nevítaná  práce.  Byl nezbytný zásah orgánu péče o dítě, tedy poskytnutí 
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zákonem požadované ochrany 17letému nezletilci, který hrubým 
způsobem a s použitím nože ohrožoval vlastní rodinu. Agresivní byl 
opakovaně, v nedávné době ho vyloučili ze studií. I když otec rodinu 
v době útoku ubránil, incident útočníkovi nejbližší v obavách o další vývoj 
oznámili. Chlapce  zástupci orgánů činných v trestním řízení posadili  na 
služebnu v pondělí odpoledne 10. prosince. Mladík se svým jednáním 
dopustil provinění nebezpečné vyhrožování. V policejní cele čekal do úterý 
na verdikt orgánů péče o dítě, který rozhodoval o tom, do kterého 
výchovného ústavu by mohl být převezen. V souvislosti s tím, že se rodina 
obávala o zdraví své i ostatních v domácnosti, využili totiž policisté v tomto 
případě takzvaný institut vykázání. Mladého agresora vykázali na deset 
dní mimo domov. Jeho   útočištěm se tak na čas stal právě jeden z 
výchovných ústavů v republice. Dá mu hodně práce před soudem vysvětlit, 
že – jak na policii uvedl – nožem chtěl bratra jen postrašit.  

  
Údržba významných stromů  
 
je projektem v gesci odboru životního prostředí. Je zaměřený na ošetření 
významných dřevin v zastavěném území. Ošetření se týká stromů, které 
jsou součástí skupin či stromořadí podél zpevněných cest různého 
charakteru, a na hřbitově.  
 
Z monitorovací zprávy za rok 2012 vybírám: V roce 2012 se jedná  
zejména o zdravotní, redukční a odlehčovací řez a bezpečnostní vazby 
v koruně stromů a zajištění podchodné a podjezdné výšky. Dále se věnuje 
výchovnému řezu na mladých stromech dosazených v těchto lokalitách a 
nové náhradní výsadbě, kde se jedná o doplnění mezer vzniklých při 
kácení a rozšíření lipové aleje na ulici Svitavské. V letošním roce byla na 
jaře dokončena I. etapa a v průběhu roku pak proběhla II. etapa včetně 
nové výsadby. V rámci dokončení I. etapy, která probíhala od 1. ledna do 
30. dubna 2012, se dokončilo ošetření dřevin ve třech lokalitách – ul. 
Jevíčská u vojenské školy, parkoviště pod zámkem a Kořístkova alej. 
Celkem bylo za toto období ošetřeno 79 ks stromů v hodnotě díla 380.670 
Kč. V II. etapě, která probíhala dle harmonogramu od 30. dubna do 
31. listopadu 2012, byla provedena údržba dřevin v dalších čtyřech 
lokalitách – Hřbitov, alej ke hřbitovu, ul. Dvorní a ul. Brněnská, kde bylo 
ošetřeno 211 stromů v hodnotě 1.055.310 Kč. V rámci této etapy se 
uskutečnila i plánovaná dosadba 61 ks lip ve stromořadích na ul. 
Svitavské, Dvorní a Jevíčské v hodnotě 180.854 Kč. Od začátku roku 
2012 do 31. listopadu bylo tak celkem ošetřeno 290 ks dřevin, převážně 
lip. V příštím roce do konce března pak zbývá dokončit ošetření lipové 
aleje na ulici Svitavská. 
 

Odbor životního prostředí MěÚ 

jako orgán ochrany přírody doporučil změny  trasy v rezervaci Rohová. 
Závory a vyznačení nové trasy důlní stezky na Hřebči v oblasti přírodní 
rezervace Rohová by měly do budoucna ochránit živočichy z tohoto 
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biotopu před návštěvníky i lesníky. Zástupci odboru vyjádřili nesouhlas 
s navrženou těžbou bukových pahýlů, které jsou biotopem mnoha 
organismů vázaných na odumírající a pozvolna se rozpadající dřevní 
hmotu buku lesního. V porostu, kde je na stromech vyznačena důlní 
stezka, se nacházejí pahýly buku o výšce 8 a 15 m, porostlé houbou 
troudnatcem korytovitým, s viditelnými dutinami, jedna suchá bříza a tři 
suché borovice. Zástupci LČR navrhli skácení těchto jedinců a jejich 
ponechání v porostu, orgán ochrany přírody navrhl jiné řešení.   

 
Ze zasedání rady města 

Radní se sešli dne 3. a 17. prosince, projednali zejména obvyklé záležitosti 
majetku města, výběrových řízení a zakázek malého rozsahu. 

  

Z jednání zastupitelstva města 

Na jednání dne 3. prosince 2013 bylo schváleno rozpočtové provizorium 
pro začátek roku 2013. Rozpočtové provizorium je běžná praxe. Dokud 
není známa definitivní podoba státního rozpočtu stále  mohou nastat 
významné změny, s možností ovlivnit hospodaření měst a obcí. Město na 
období provizoria potřebuje zhruba dvaasedmdesát milionů korun. Do 
návrhu byla – jako změna oproti předcházejícím rokům -  přidána položka 
na lednové prezidentské volby. Mezi výdaji jsou zařazeny  splátky za 
modernizované veřejné osvětlení, provozní náklady škol nebo mimořádná 
dotace na vzdělávací projekt městského úřadu. Naopak součástí 
provizoria nejsou státní dotace na projekty Moravské Třebové, ty se objeví  
až v rozpočtu na příští rok. 

Důležitým rozhodnutím zastupitelstva v prosinci 2012 bylo také  schválení 
smlouvy o odprodeji městských nemovitostí firmě ALZCARE, a. s. Ústí nad 
Orlicí. Nový majitel chce rekonstruovat objekt, kde dříve sídlila speciální 
škola na ul. Nové. Cílem je zřízení centra pro lidi trpící Alzheimerovou 
chorobou. Kupní smlouva, ve které jsou stanoveny podmínky převodu 
i podmínky a termíny realizace rekonstrukce a následný způsob využití, 
bude do katastru nemovitostí vložena po úhradě celé kupní ceny ve výši 
4 mil. Kč a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí po realizaci 
výstavby. Kupující se zavázal, že učiní veškeré potřebné kroky k naplnění 
podnikatelského záměru včetně řádného provedení rekonstrukce 
prodávaných nemovitostí a sjednaného účelu využívání.   
 
 

Kultura 
 
10.12. 2012 několik desítek lidí přijalo pozvání na přednášku v rámci 
čtyřdílného  cyklu přednášek moravskotřebovského rodáka RNDr. Milana 
Blahy o pokladech zemí východní Asie, Za poklady východní Asie II. – 
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Thajsko. Zajímavé vyprávění si vyslechli ve společenském sále sociálních 
služeb.   
 
V prosinci nezklamala knihovna - ve středu 12. prosince se uskutečnil v 
městské knihovně již dvanáctý ročník soutěže Ladislavova pochoutka, 
tedy soutěže o nejchutnější cukroví. Přítomné účastnice donesly sedmnáct 
druhů cukroví a při kávě a čaji, s vánoční povídkou Františka Nepila, se 
vytvořila příjemná atmosféra. Vítězným kouskem byly margotkové koule 
v košíku paní Sojkové. 

  
Sdružení přátel kulturního domu v Boršově a občanské sdružení Fermáta 
pozvali  15. prosince do kulturního domu v Boršově zájemce na vánoční 
koncert Fermáty a hostů (seskupení hráčů na žesťové nástroje Kantor 
Brass z Jevíčka, folková skupina Hlasy ve tmě z Lanškrouna a boršovští 
studenti Základní umělecké školy). Jako obvykle neopomněli vypravit 
autobus z prostor před muzeem, zabezpečili tak dopravu tam i zpět 
z Moravské Třebové. 
 
Kulturní služby města Moravská Třebová jako hlavní kulturní pořad měsíce 
úspěšně nabídly koncert Jaroslava Hutky, k radosti posluchačů, kteří 
zaplnili dvoranu muzea. 

Vánoční atmosféru i v závěru prosince 2012 umocnil vánoční koncert – 
Rybova mše dne 26. 12. kostele na Svitavské ulici. Jako již tradičně byl 
kostel zcela zaplněn.  

  

 

Prosinec letem světem 
 
Počasí začátkem měsíce bylo chladné, sníh napadl 4. 12. a teplota na 
Mikuláše klesla až na –8 st. Třebová byla zasněžená od 8. do 12. 12. 
Potom se oteplilo. Vánice a plno sněhu překvapilo 23. 12., následovalo 
rychlé tání a teploty ve dnech 24. – 26. 12. se pohybovaly kolem nuly.  
Ochladilo se 28. 12., ale sníh už v prosinci nenapadl.  
 
Den 12. 12. 2012  mnozí lidé v republice považovali za tzv. magické 
datum. Jedna  svatba se snad proto atypicky v tuto středu a samozřejmě 
v pravé  poledne konala i v Moravské Třebové. 
 
Vánoční trhy ve čtvrtek a pátek 13. a 14. prosince potěšily nabídkou 
vánočních dárků a dekorací na náměstí. Konají se zde poprvé – nad 
rámec už zavedených trhů farmářských výrobků. 
 

V závěru roku  jsme se dočetli v tisku, že zmizely dva pracovní stroje, 
které byly používány na stavbě kanalizace v Sušicích.. Hodnotu jednoho 
stroje vyčíslil majitel na 500 tis. Kč. Neznámý pachatel je měl odcizit 13. 
prosince. 
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Nálezem Ústavního soudu PI.ÚS 1/12, „bylo zrušeno ust. 30 odst. 2 písm. 
d) zákona o zaměstnanosti s tím, že toto ustanovení stanoví uchazečům 
nepřiměřenou povinnost výkonu práce, jejíž odmítnutí sankcionuje 
vyřazením z evidence, když shledal, že povinnost uchazečů o zaměstnání 
přijmout nabídku vykonávat veřejnou službu, kterou je podmíněno jejich 
setrvání v evidenci uchazečů o zaměstnání je v rozporu se zákazem 
nucených prací…“ což  po několika letech nově v r. 2012 znamenalo  
konec veřejné služby,  obce v závěru roku přišly o možnost využít 
veřejné služby, v rámci které byly konány úklidové práce, údržba zeleně 
apod. Čas ukáže skutečné následky tohoto rozhodnutí. 

Závěr roku patřil také neformální vzpomínce na Václava Havla, nesešlo 
se plné náměstí, ale hořící svíčky i druhý den připomněly kolemjdoucím 
Václava Havla a doby nedávno minulé. 
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Z obsahu kroniky:    
 
Strana 

 
5    Leden 
5    Oprava varhan 
6    Nůžky mezi státem a námi se  rozevírají, varují obce 
8    Občanské průkazy 
 
11  Únor 
11  Veřejné fórum 
15  Sportovci regionu, sportovec roku MT 
 
17   Březen 
18   Rozpočet 
21   Reforma veřejné správy 
22   Hudba zazněla na nádraží 
 
25   Duben 
25   CRB (Projekt Cesta od renesance k baroku) 
26   Beseda s představiteli města 
26   Moravskotřebovský Ámos 
28   Dny slovenské kultury 
30   Galerie malíře Fr. Strážnického 
 
34    Květen 
34    Zrekonstruovaný pivovar 
35    CRB 
39    Moravskotřebovské arkády 
 
43   Červen 
44   Pokračuje výstavba kanalizace (OUSB) 
45   Obejmutí města 
47   Závěrečný účet města 
48   Hřebečský slunovrat 
48   Fotofestival 
 
50    Červenec 
50    OUSB 
51    Spuštění základních registrů 
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54     Fotosoutěž Dějuplné Hřebečsko     
 
55     Srpen 
55     Spolupráce s Vlaardingenem trvá 20 let 
57     Fest Pod Parou 
58     Moravskotřebovský bramborák 
 
60     Září 
60     Moravská Třebová jak ji neznáme, fotosoutěž 
63     Kejkle a kratochvíle 
 
66    Říjen 
66    CRB 
68    Volby 2012 (kraje, senát) 
 
72    Listopad 
72    CRB 
73    OUSB 
76    13. ročník Moravskotřebovské university 3. věku 
 
78    Prosinec 
81    Rozpočtové provizorium 
83    Vzpomínka na Václava Havla 
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Přílohová část 
 

kroniky města  
 

Moravské Třebové 
 

 2012 
 
 
 
 

 
Z obsahu: 
 
 
Projekt Cesta od renesance k baroku, text 
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Duben:  

 Dny slovenské kultury plakát, článek – kdo stojí za 
květinovou show 

 
 
Květen:  

 Revitalizace objektu bývalé pivovarské sýpky, plakát akce 
Má vlast 2012 

 Týden se starým Egyptem, plakát  
 
Červen: 

 Cesta na severozápad, plakát 
 
Srpen: 

 Moravskotřebovský bramborák 
 
Září: 

 Kampaň zdravého města Evropský týden mobility, plakát 
 
 
Říjen: 

 Registry – revoluce ve státní správě?, text 

 Memorandum o politickém uspořádání Pardubického kraje 
ve volebním období  2012 – 2016, text 
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