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Kronika města Moravské Třebové v roce 2011  

 

Kronika nás opět provede celým rokem -  od ledna do prosince 2011.  
 
Zvažovala jsem, zda zahájit zápis roku 2011 smutnou fotografií – je ale 
nesporné, že požár hotelu Morava byl nepřehlédnutelnou událostí letošního 
roku a na chvíli spojil nás obyvatele  města, smutní jsme byli všichni, toho 
dne 12. dubna 2011 
 
 

 
 

Z historie hotelu: 
Na místě hotelu stál původně předměstský dům číslo 305 postavený 
nejpozději v poslední čtvrtině 16. století. Začátkem 20. století byl majitelem 
domu Otto Steinbrecher z významné rodiny, který do objektu umístil provoz 
hostince. Jeho potomci zařízení rozšířili, koncem roku 1918 byl hostinec i v 
domě 302. Pod názvem Steinbrecher začala kavárna a restaurace fungovat 
nejpozději koncem roku 1919, krátce poté se změnil v jeden ze dvou 
nejlepších hotelů ve městě a byl vyhledáván zejména pro dobrou kuchyni. 
Druhým byl větší hotel Komarek na náměstí. Ve 30. letech byl hotel 
Steinbrecher vybaven ústředním topením, vodovodem a garážemi. Sousední 
dům číslo 304 byl k hotelu připojen až po válce. V roce 1946 byl přestavěn na 
kavárnu hotelu, který se tehdy jmenoval Národní dům. Na začátku 50. let 
minulého století byl objekt majetkem Ústřední rady odborů a byl přebudován 
na „vyživovací středisko ROH“. Později se stal už jako hotel Morava součástí 
podniku Restaurace a jídelny. V roce 1969 vyhořel, škody však zdaleka 
nebyly tak velké jako po   požáru v r. 2011. V polovině 90. let byl od hotelu 
oddělen salonek a přeměněn na prodejny. 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/dynamic-space-novy-standard-v-kuchyni/3862591?rtype=V&rmain=6947179&ritem=3862591&rclanek=11220400&rslovo=419121&showdirect=1
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Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména: 
 

- z osobních a profesních zkušeností a poznatků autorky 
- z jednání rady města 
- ze zasedání zastupitelstva města 
- z jednání vedení města a dalších subjektů 
- z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj a 

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

noviny aj. 
- z plakátů a oznámení 
 

 
Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení 
zastupitelstva a autentické fotografie zůstávají samostatnou a plnohodnotnou 
přílohou pamětní knihy města. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2011 vzala na vědomí rada 
města a v souladu s usnesením rady č. 2228/R/300412 a 2224/R/300412 
starosta města podpisem vydává souhlas obce s obsahem zápisu: 
 
 
 
 ……………………………. 
 JUDr. Miloš Izák  
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Leden 2011 
 
Události ve městě 

Začátkem roku se plánují akce na další období 

Města chystají plány na další rok. To se týká i Moravské Třebové. Město 
plánuje velké projekty. Největším z nich  je odkanalizování městských částí 
Sušice, Boršov, Udánky a rekonstrukce čistírny odpadních vod (tzv. projekt 
OUSB). Je to nejnákladnější akce v desetileté historii města. Samotná 
realizace by měla začít na jaře a ulice města a hlavně jeho okrajových částí 
budou postupně rozkopané až do konce roku 2012. 

Výstavba kanalizace v okrajových částech města a rekonstrukce čistírny 
odpadních vod nabraly zpoždění. Za vším stojí kauza s firmou, kterou radní 
vyřadili z výběrového řízení na dodavatele stavby. Do výběrového řízení na 
dodavatele se přihlásilo několik firem. Průměrná nabídka činila zhruba dvě 
stě šedesát milionů korun. Jedna z firem, kterou město z řízení vyřadilo, se 
ale odvolala. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže následně potvrdil 
správný postup města, ale zahájení stavby se posunulo. Projekt zahrnuje 
nejen položení kanalizačního potrubí do země v délce sedmnácti kilometrů, 
ale také rekonstrukci čistírny odpadních vod v Linharticích. Stavební práce 
potrvají dva roky. Čilý ruch bude panovat především v okrajových částech 
Třebové, a to v Udánkách, Boršově a Sušicích. Je předem jasné, že to bude i 
zátěž pro obyvatele města.  

Výstavba kanalizace a rekonstrukce čistírny odpadních vod je největší 
investiční akcí v Moravské Třebové za posledních několik let. Celkové 
náklady dosahují dvě stě padesáti milionů korun. Výstavba kanalizace ve 
Třebové by měla být hotová na jaře roku 2013.  

Dalším významným projektem, který Moravskou Třebovou čeká, je Cesta od 
renesance k baroku. Znamená  poslední úpravy zámeckého areálu – 
dokončení nádvoří, opravu hradeb a rekonstrukci Křížové cesty až na 
Kalvárii. Na projekt město získalo  dotaci z Evropské unie ve výši čtyřicet osm 
milionů korun.  

Město plánuje i menší projekty – například lidé poukazují na chybějící 
přechod u obchodního domu Kubík poblíž autobusového nádraží. Proto je 
v plánu  přechod pro chodce na Lanškrounské ulici.  Uvidíme, zda se 
dopravní situaci dořeší, zatím my chodci nedisciplinovaně přebíháme od 
„Kubíka“ (obchodní dům)  k  „Hájkovi“ (zelenina) a to je nejen nebezpečné, 
ale i nepříjemné pro řidiče. Zásadní rekonstrukce čeká mateřskou školu na 
Jiráskově ulici. 

Obnovení maleb v objektu na Svitavské ulici 

Studenti Fakulty restaurování Univerzity Pardubice dokončili obnovu 
nástěnných maleb ve františkánském klášteře.   

http://european-commission.takeit.cz/politiky-a-cinnosti-evropske-unie-6741920?373455&rtype=V&rmain=182157&ritem=6741920&rclanek=9320521&rslovo=484314&showdirect=1
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Foto: archiv MěÚ 

Ambit kláštera zdobí několik nástěnných maleb. Fresky vytvořil na začátku 
20. století představený kláštera Albín Hlawatsch. Malby v lunetách znázorňují 
korunovaci Panny Marie nebo Nejsvětější srdce Páně jako symbol horoucí 
křesťanské lásky a další výjevy. Malby byly silně poškozené a studenti 
Fakulty restaurování museli nejdříve provést odborný průzkum. K němu 
využili několik metod, také průzkum pomocí UV záření. Museli zpevnit 
omítku, která byla někde až v havarijním stavu. Náročná byla konsolidace 
uvolněné malby. Celé restaurování proběhlo velmi citlivě. U několika maleb 
se setkali restaurátoři s narušenými ikonografickými prvky, které museli 
zrekonstruovat. Museli zjistit podobu výjevů přímo ve františkánských 
pramenech. Postupy konzultovali se zástupcem Národního památkového 
ústavu a také s řeholníky z kláštera.  

Františkánský klášter v Moravské Třebové byl založen Karlem Eusebiem 
 z Liechtensteina roku 1678. Výstavby kláštera se roku 1680 ujal Jacopo 
Brascha a dokončil jej v roce 1695. Hlavní klášterní kostel je zasvěcen 
svatému Josefovi a boční kaple je sv. Petra v okovech. Kostel má celkem 
osm oltářů. Nejvýznamnějším dílem je socha sv. Josefa z roku 1712 
umístěná nad vchodem do kláštera od sochaře Jiřího Antonína Heinze. 
Interiér kláštera zdobí početná skupina dřevěných soch z dílny Jiřího Pacáka, 
tzv. Třebovské pašije. V klášteře se nachází barokní knihovna s mnoha 
cennými historickými svazky, z nichž nejstarší pocházejí z doby před rokem 
1500. 
 

Vojenská škola  

V poslední době se  opět diskutuje o zachování jediné české střední 
vojenské školy v Moravské Třebové První náměstek ministra obrany Jiří 
Šedivý navštívil střední vojenskou školu v Moravské Třebové  25. ledna. Jiří 

http://parfemy-levne-od-parfikycz.takeit.cz/only-the-brave-od-diesel-6287473?370867&rtype=V&rmain=7787444&ritem=6287473&rclanek=9426281&rslovo=475366&showdirect=1
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Šedivý  pracuje na tzv. bílé knize. Ta má nastavit budoucnost a rozvoj resortu 
obrany. Zatím to vypadá, že ministerstvu záleží na tom, aby vojáci měli  
i příslušné střední vzdělání. Vojenská škola v Moravské Třebové znamená 
nejen prestiž, ale i mnoho pracovních míst pro obyvatele města. Ztrátu 
střední školy by určitě město pociťovalo jako újmu. Vojenská škola tohoto 
typu je  jediná v zemi a městu na ní záleží.  

 

Městský úřad v lednu 
 

Opět OIC 

Z časopisu MODERNÍ OBEC, článku  Informační a komunikační technologie, 
z ledna 2011, cituji:    

„Průměrná čekací doba u správních agend v našich městech činí sedm 
minut. V Občanském informačním centru (OIC) Městského úřadu v Moravské 
Třebové ji však dokázali stlačit v průměru jen na půldruhé minuty. Také co do 
počtu úředních hodin, které mají na radnici k dispozici, jsou na tom 
moravskotřebovští občané se 38 hodinami v týdnu o 15 hodin lépe ve 
srovnání s republikovým průměrem. K těmto výsledkům se v Moravské 
Třebové dopracovali díky projektu, který uskutečnili ve spolupráci s 
partnerským nizozemským městem Vlaardingen a občanským sdružením 
Agora Central Europe. .... V hodnocení spokojenosti občanů si OIC vysloužilo 
známku 1,36. Průměrná známka celého úřadu byla 1,76 (známkování jako ve 
škole). Rozdělením činností na front a back office a díky možnosti měření 
výkonu se postupně zvýšila produktivita práce, vyjádřená čekací dobou 
občanů.“  Ano, OIC opakovaně a možná zdánlivě  příliš často  zmiňuji na 
stránkách kroniky – ale opravdu se o moravskotřebovském odboru vnitřních 
věcí  stále píše!  

 

Ze zasedání rady města 
 
Rozhodnutím rady města ze dne 21. 1. 2011 došlo  ke změně v organizační 
struktuře Městského úřadu Moravská Třebová, která se stala i námětem 
rozhovorů nejen mezi úředníky, ale ve městě vůbec. Změna to byla 
překvapivá a rychlá.  K 31. 1. 2011 byl zrušen odbor investičního a 
regionálního rozvoje a k 1. 2. 2011 zřízen nový odbor rozvoje města. 
Hlavními cíly této změny byly zkvalitnění a zefektivnění procesů v oblasti 
rozvoje města, sjednocení činností souvisejících s rozvojem města do 
jednoho odboru a úspora mzdových nákladů v důsledku zrušení jednoho 
pracovního místa. Hlavní náplní odboru rozvoje města (ORM) se stala 
realizace rozvojových aktivit na úseku tvorby a aktualizace strategického 
plánu rozvoje města, zpracování a aktualizace územně plánovací 
dokumentace města, realizace rozvojových projektů města a investiční 
výstavby města. Odbor zaštítí také projektový a dotační management, projekt 
Zdravé město a místní Agenda 21. Obsáhne také koordinaci rozvoje města 
s rozvojem obcí regionu a propagaci města a činnost mluvčí města.  

http://onlineshopcz.takeit.cz/gorenje-rk-60359-dfe-za-14-990-kc-doprava-zdarma-8734622?279360&rtype=V&rmain=5115962&ritem=8734622&rclanek=9657695&rslovo=466748&showdirect=1
http://duovize-sro.takeit.cz/vadi-vasemu-diteti-noseni-bryli-laserova-operace-ho-jich-zbavi-8745947?372688&rtype=V&rmain=7796723&ritem=8745947&rclanek=9657695&rslovo=421071&showdirect=1
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Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci lednu 
nezasedalo. 
 
 

Kultura 
  
 
Městský bál 
 
se konal dne 28. ledna 2011 ve dvoraně muzea. Byl to již šestý ročník 
městského bálu. Součástí programu bylo slavnostní předtančení, představení 
tradičního brazilského bojového umění v provedení taneční skupiny Capuera 
mataum a bohatá tombola. V letošním roce se napravila chyba časů minulých 
– a k dispozici bylo také občerstvení. V porovnání s předcházejícími ročníky 
bylo plno a to je dobře, znamená to, že město chce organizovat další ročníky 
plesu zvaného bál. Vloni už byly pochybnosti... 
 

 
Foto archiv MěÚ 

 



Kronika města Moravské Třebové v roce 2011 

 7 

 
Sport 

Po šestnácté byli cyklisté už 1. ledna mezi prvními, kteří uvítali svojí 
aktivitou nový sportovní rok.                                         

Od roku 1996 tuto pozoruhodnou akci organizuje Ing. Pavel Brettschneider, 
jeden z iniciátorů novodobého cyklistického boomu ve městě (po léta radní a 
aktuálně místostarosta města). Na startovní čáře stálo 25 nedočkavých 
cyklistů.  Přijeli tradiční účastníci (věkové rozpětí 20 – 65) i ti, kteří kouzlo 
lednového cyklovýletu objevili nedávno. Počasí sportovcům přálo. 

 

Leden letem světem 

Také rok 2011 zahájili Tři králové – žáčci II. ZŠ pana učitele Jarůška a 
nezapomněli navštívit i radnici, foto (archiv MěÚ) v obřadní síni radnice 
s panem starostou v popředí. 

 

 

http://parfemy-levne-od-parfikycz.takeit.cz/zvyraznete-kazdy-den-svuj-pohled-kosmetikou-dior-jiz-od-780-kc-8577223-8577223?370867&rtype=V&rmain=7787444&ritem=8577223&rclanek=9301565&rslovo=475366&showdirect=1
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V úterý 18. ledna 2011, asi hodinu po půlnoci do jedné z heren v Moravské 
Třebové vstoupil muž  s pistolí v ruce a obsluhu, která byla v herně sama, 
 žádal, aby mu vydala hotovost. Vzhledem k tomu, že se barman obával o 
své zdraví, vydal pachateli jistý finanční obnos. Než z místa činu i s kořistí 
lupič utekl, nastříkal své oběti do očí pepřový sprej. 
  

Stojí asi za zmínku, že při obnově maleb kláštera, na ul. Svitavské, která 
byla ukončena právě letos v lednu,  zpočátku pomáhal Petr Markušic ze 
Svitav, který v klášteře nalezl útočiště po návratu z vězení, kde si odpykal 
trest za vraždu. V srpnu roku 2008 ale pobodal na náměstí muže a putoval 
zpět do vězení. „Měl slušné chování a pomáhal nám,“ řekl tehdy duchovní 
správce farnosti František Bartoloměj Uriga. Slovy chvály nešetřil. 

Na základě požadavků občanů z Boršova došlo v lednu ke změnám na 
autobusové lince ze Svitav do Moravské Třebové. Ranní spoj pojede o třicet 
minut dříve. Touto změnou se vyřeší návaznost na spoje směrem na 
Mohelnici, Olomouc a Lanškroun, což je důležité i pro studenty. Změny se 
týkají také večerních spojů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wwwaaanapojecz.takeit.cz/olmeca-anejo-075-l-38-7334447?328506&rtype=V&rmain=1017424&ritem=7334447&rclanek=9426281&rslovo=419142&showdirect=1
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Únor 2011 
 
 
Události ve městě 
 
 
Bojíme se v Moravské Třebové? 
 
Hodně se mluví a také jsme mohli číst v regionálním tisku o tom, že ve městě 
jsou stále častější přepadení a krádeže. Policii se  daří případy objasňovat, 
ale lidé mají přesto obavy. Situace se výrazně vyostřila po zveřejnění názoru 
členky Věcí veřejných v  Deníku Svitavska. Moravskotřebovský klub Věcí 
veřejných na svém pravidelném jednání údajně zvažoval  podání podnětu 
Inspekci ministerstvu vnitra pro šetření nečinnosti Policie ČR a  interpelaci 
starosty města ve věci zabezpečení pořádku a bezpečnosti 

Věci veřejné v tisku (Deník Svitavska): 

Město, z něhož pochází mimo jiné i současný hejtman Pardubického kraje 
Radko Martínek (ČSSD), je proslulé svým přehlížením problémů vzhledem k 
bezpečnosti slušných občanů. Není výjimkou, kdy vás sotva dvanáctiletý 
výrostek po „policejní hodině“ bezohledně „požádá“ o nějakou tu korunu či 
cigaretu. Po zamítavé odpovědi můžete mluvit o štěstí, pokud z této 
zkušenosti vyjdete otitulováni výrazy nepublikovatelnými. I přes neustálé 
upozorňování a stížnosti na městském úřadu, který je zodpovědný za činnost 
městské policie, a na místní služebně Policie ČR, je situace nadále kritická. 
Místnímu parku, kdysi průchozímu, se po setmění občané Moravské Třebové 
zdaleka vyhýbají. Vandalismu neušlo ani jinak krásné náměstí, ze kterého si 
pro změnu zdejší výrostci nezřídka udělají fotbalové hřiště. A spravedlnost? 
„Nejtěžším“ trestem bylo udělení dvou set hodin nucených prací, které si 
stejně nikdo neodpracuje, neboť co je jednoduššího než dojít si k lékaři pro 
neschopenku, jako nezaměstnaný. 

Reakce městské policie tamtéž: 

Na stížnosti občanů v Moravské Třebové reaguje velitel strážníků Karel 
Bláha. Připomíná, že jim pomáhá i kamerový systém. 
 
Kontroluje městská policie pravidelně několikrát denně největší sídliště 
Západní? 
 
Konkrétně sídliště Západní je jednou z lokalit, kde provádíme kontrolní 
pochůzkovou činnost několikrát v průběhu denních i nočních služeb. Tyto 
kontroly se zaměřují zejména na dodržování veřejného pořádku, správné 
parkování a samozřejmě i na dodržování obecně závazné vyhlášky, která 
stanoví pravidla pohybu psů na veřejném prostranství. Jejich účelem je i 
prevence ve smyslu páchání trestné činnosti. V nedávné době jsme 
vzhledem k množícím se problémům ve městě rozšířili pochůzkovou činnost 

http://parfemy-levne-od-parfikycz.takeit.cz/originalni-parfemy-levne-1-6300273?370867&rtype=V&rmain=7787444&ritem=6300273&rclanek=9938843&rslovo=475366&showdirect=1
http://simply-you-pharmaceuticals-as.takeit.cz/clavin-strong-ke-zkvalitneni-erekce-3901966?69898&rtype=V&rmain=7791681&ritem=3901966&rclanek=9938843&rslovo=480741&showdirect=1
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jak na samotném sídlišti, tak i v centru města. Samozřejmostí jsou nastavené 
kontroly jednotlivých rajónů, kterým se věnují konkrétní strážníci podle toho, 
jak jsou zařazeni do výkonu služeb. 
 
Členové strany Věci veřejné poukazují na to, že vedení radnice a 
městská policie přehlíží problémy spojené s bezpečností občanů. Podle 
nich je situace ve městě kritická a lidé se například vyhýbají po setmění 
místnímu parku. Jak vidíte situaci vy? Jsou strážníci stále v ulicích? 
 
Na tuto otázku se dívám pouze jako na názor jednotlivce nebo úzké skupiny 
osob. Zaráží mě fakt, že do dnešní doby nikdo ze strany Věci veřejné 
nenavštívil Městskou policii v Moravské Třebové ani kolegy z obvodního 
oddělení a na tuto problematiku se nedotázal. Možná by tato forma byla 
jednodušší, jak se dozvědět něco o práci a činnosti policejních složek a jejich 
objasněnosti. To, že město přehlíží problémy, které s sebou doba přináší a 
bohužel se nevyhnuly ani Moravské Třebové, považuji za značně 
nadsazenou argumentaci, která se dotýká nejen činnosti města a jeho 
nadstandardního postoje k zajištění bezpečnosti občanů, ale také 
nadprůměrné práce městské policie a Policie ČR. Obě uvedené složky v 
případech, které se v posledních měsících v Moravské Třebové odehrály, 
odvedly kus velmi dobré práce s vynikajícími výsledky. O tom svědčí nemálo 
objasněných případů i z Moravské Třebové a navrácených věcí, které se 
podařilo u pachatelů nalézt a vrátit zpět jejich majitelům. Městská policie v 
Moravské Třebové úzce spolupracuje s Obvodním oddělením Policie České 
republiky a kriminální policií. V posledních případech, které se ve Třebové 
odehrály, se městská policie spolupodílela na objasnění několika trestných 
činů, a to přímo i zadržením pachatelů trestných činů. Na objasňování 
kapesních krádeží, loupežných přepadení, vloupání a další trestné činnosti 
páchané v Moravské Třebové se značně podílí rovněž kamerový systém 
městské policie. Právě do něho město Moravská Třebová v nedávné době 
vložilo hodně vlastních finančních prostředků na jeho renovaci a rozšíření. 
Téměř denně jsou vyhodnocovány záznamy systému ve spolupráci s 
kriminální policií, ale i s policisty z obvodního oddělení v Moravské Třebové. 
Strážníci mají nastavený systém pochůzkové činnosti, kdy kontrolují zejména 
centrum města a právě sídliště Západní a hlídkové činnosti, kdy se věnují 
zejména problematice okrajových částí města a odlehlých oblastí. V ulicích 
se pohybují téměř neustále. Samozřejmě nás také zatěžuje administrativa a 
zpracování případů, které se postupují správním orgánům nebo Policii ČR. 
Ale tuto dobu se snažíme minimalizovat. Co se týče městského parku a 
bezpečnosti v něm, není rozdíl v bezpečnosti nebo nebezpečnosti mezi 
parkem a jinými lokalitami. Trestná činnost bohužel v poslední době vzrůstá, 
a to nejen v Moravské Třebové. 
 
Je personální obsazení Městské policie v Moravské Třebové dostačující, 
nebo vám chybějí chlapi? 
 
Co se týká personálního obsazení Městské policie Moravská Třebová, jsme v 
současné době ve stavu, který v našem městě doposud nebyl. Momentálně 
jsme v počtu dvanácti osob. Dva nově příchozí strážníci, kteří nastoupili do 
pracovního poměru v lednu tohoto roku, jsou touto dobou na rekvalifikačním 

http://onlineshopcz.takeit.cz/panasonic-sdr-sw21ep-s-za-10-033-kc-10787207?279360&rtype=V&rmain=5115962&ritem=10787207&rclanek=9940160&rslovo=466748&showdirect=1
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kurzu, který je nutností pro činnost strážníka. A tady bych chtěl opět 
vyzdvihnout zájem města, které muselo najít v dnešní ekonomicky nelehké 
situaci prostředky na rozšíření řad městských strážníků. Od března letošního 
roku, až se tito dva strážníci vrátí z rekvalifikačního kurzu, budou občané v 
mnoha případech potkávat hlídky městské policie v počtu tří i více strážníků. 
 
Pomáhá vám při práci kamerový systém? Zabere ta nejrušnější místa ve 
Třebové? 
 
Kamerového systému jsem se už jsem nejednou ve svých odpovědích 
dotknul. V roce 2008 byl systém kompletně renovován a přestavěn z 
analogové do digitální technologie. Tímto zásahem se značně zkvalitnil 
záznam, který je pro práci policie a orgánů činných v trestním řízení 
nejpodstatnější. Z původních dvou kamer byl rozšířen o další tři kamery. V 
dnešní době monitorujeme značnou část historického centra města (náměstí 
a okolní uličky). Pokrýváme i ulici Lanškrounskou, Olomouckou, 
Komenského, Brněnskou a Svitavskou. Na sídlišti Západní je kamera v 
současné době umístěna na křižovatce ulic Jiráskova a Hřebečská. Další 
kamera - z důvodu snížení páchání trestné činnosti v této lokalitě - bude 
umístěna v jarních měsících na křižovatce u kotelny nad Udánkami. Kamera 
bude pokrývat ulici Západní od dětského domova s dohledem na ulici 
Hřebečskou a dále část ulice Západní ve směru k ulici Sportovní s dohledem 
na ulici Svitavskou. Veškeré náklady spojené s inovací a rozšířením 
kamerového systému jsou plně v režii města. 

A co na to kronikářka? Ano, došlo i k přepadení a krádežím a o téměř 
každém případu se dozvíme a povídáme si o něm – jsme malé město. Ale 
opravdový strach – to necítím.  Kladu si otázku: Měl článek Věcí veřejných  
zviditelnit problém nebo autorku a skupinu kolem ní? 

 

Kontrole se podrobily místní restaurace a bary v sobotu 13. února 2011 

Cílem namátkové kontroly bylo zjistit, zda se po desáté hodině večerní v 
zařízeních zdržují děti mladší osmnácti let a zda jim někdo nepodává alkohol.  
Policisté prošli sedm restaurací. Ve třech z nich odhalili sedm mladistvých, 
kteří požili alkohol. Šest chlapců a jednu dívku. Někteří konzumovali pivo, jiní 
víno a destiláty. Jednomu z hochů, kterému někdo zřejmě nabídl pivo, 
policisté naměřili 0,46 promile alkoholu. Další chlapec se obhajoval tím, že do 
restaurace přišel již ve vylepšené náladě. Uvedl, že našel láhev rumu a napil 
se z ní. Tento výtečník nadýchal 0,82 promile alkoholu. Zajímavé na tom je, 
že tentýž mladý muž byl obviněn z přestupku krádeže – hájil se nešikovně, tu 
láhev, kterou údajně našel, si – podle právníků - přivlastnil. Jak to dopadlo, to 
nevím – jednání proběhlo samozřejmě neveřejně. Zda bylo poučením, 
můžeme jen hádat. Policisté ve stejném podniku zajistili ještě jednoho 
mladistvého. Ten byl pod vlivem drog. Přiznal, že dostal jednu cigaretu 
marihuany a tu vykouřil. Z výsledků policejní akce neměli radost ani rodiče 
dětí. Navíc o celé záležitosti bude policie informovat také sociální odbor. 
Zjišťuje se,  kdo alkohol mladistvým podával. Ale to je těžké – všichni vědí, 

http://ticketportal.takeit.cz/shanite-vstupenku-na-sportovni-akci-kupte-si-ji-v-klidu-domova-708856?146721&rtype=V&rmain=7791027&ritem=708856&rclanek=9940160&rslovo=419385&showdirect=1
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jak vypovídat a „děti“ si nepamatují... 

Úspěšné pátrání 

Policistům se podařilo v neděli na jedné ulici ve městě vypátrat celostátně 
hledaného muže. Na 35letého muže byl již v roce 2008 vydán příkaz k 
dodání do výkonu trestu. Ani po více jak dvou letech celostátně hledaný 
spravedlnosti neunikl. Policie muže eskortovala do věznice v Olomouci, kde 
si ho převzala vězeňská služba.  Výtečník  se choval v městském bytě na 
náměstí tak nepřístojně a hlučně, že sousedi zavolali Policii – a bylo to. 

 
 

Městský úřad v únoru 

 

Národní konference kvality ve veřejné správě 

V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi ve dnech 
7. až 9. února byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při 
zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010.  Článek o udělení cen 
byl nudně dlouhý – neuvádím v kronice, o Moravské Třebové tam nepsali. 
Neboť pro Moravskou Třebovou, úspěšnou v minulých obdobích, bylo 
závěrečné ohodnocení nemilé: „naše lotusy“  tj. přihlášené programy 
v prostředí Lotus Notes, úspěšně používané městským úřadem a z mého 
pohledu oprávněně považované za inovaci v úřednické práci, byly 
vyhodnoceny jako ne dost inovativní. Jak bylo městu (až drsně přímočaře) 
písemně sděleno.  

 

Usnesení rady nově na webu města 

Rozhodnutím rady města jsou na webu města pod záložkou radnice/rada-
města/usnesení-rady nově zveřejňována usnesení rady města a to od 
začátku volebního období 2010 – 2014. Ačkoliv není povinností tato usnesení 
zveřejňovat, rozhodla rada města informovat občany o své činnosti a 
rozhodnutích jako jeden z kroků přibližování správy města občanům. Už od 
roku 2004  jsou na webu města zveřejněná usnesení zastupitelstva. 
Uveřejněná usnesení jsou upravena z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Úplná znění jsou i nadále 
k nahlédnutí na radnici. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
Rada města se sešla dvakrát na plánovaném setkání. Kromě obvyklých 
jednání o majetkových záležitostech města na zasedání 7. února schválila 
také Programové prohlášení rady  na období 2010 – 2014. Dne 28. 2. bylo 
předmětem jednání také rozhodování rady o udělení příspěvků a dotací. 



Kronika města Moravské Třebové v roce 2011 

 13 

Operativně se radní sešli 14. 2. a rozhodovali o jediném bodu – výběrovém 
řízení na stavební úpravy sekretariátu. 

Z jednání zastupitelstva města 

Na programu zastupitelstva 14. února 2011 bylo kromě obvyklých 
majetkoprávních úkonů na programu také projednání  ceny vodného a 
stočného. Zvolen byl nový člen rady města – odstoupivšího Zdeňka  Stupku 
nahradil  Mgr. Peter Kopunecz.  

 

Kultura 

Skauti zavzpomínali nad knihou Šmerala 

Únorový páteční večer patřil ve dvoraně muzea skautům. Historik Jiří Šmeral 
představoval svoji novou knihu, kterou vydal u příležitosti 75. výročí od 
založení skautské organizace v Moravské Třebové.  
                                              

 

Foto archiv MěÚ 

Na slavnostním představení knihy nechyběli skauti, kteří vzpomínali na letní 
tábory a další akce. Všichni zaujatě listovali knihou, která přináší nové 
fotografie, které ještě nikdy nebyly publikovány. Autor přibližuje také dobu 
druhé světové války a totality. Informace čerpal mimo jiné z deníků, které 
psaly děti a ty považuje Jiří Šmeral za velmi cenný zdroj.  

 
Únor -  čas plesů a divadelních představení 
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To platí snad každý rok. A tak kdo chtěl, užil si trubičkový bál v Boršově a 
ještě před tím Sdružení přátel KD v Boršově pozvalo děti na dětské maškarní 
odpoledne, to všechno 19. února.  Ale Baronky, divadelní představení E. 
Holubové a Z. Bydžovské bylo odloženo. Na programu divadelních 
představení tedy zbyla činoherní pohádka pro děti  Velké trampoty Kašpárka 
a Kalupinky 16. února  a nabídka ochotníků, divadelního souboru J. K Tyla 
Moravská Třebová – Příhody Křemílka a Vochomůrky 24. února. 
 
 

Sport 

Nejúspěšnějším sportovcem roku 2010 je Lukáš Kolouch 

V   sále Tylova domu byly v úterý 1. února večer slavnostně vyhlášeny 
výsledky třetího ročníku ankety o nejúspěšnější sportovce regionu Svitavska.  
Nejúspěšnějším sportovcem roku 2010 v okrese se stal travní lyžař TJ 
Slovan Moravská Třebová Lukáš Kolouch, také oceněný jako Sportovní 
hvězda Svitavského deníku. - Z našeho města se dále umístili v kategorii 
jednotlivci - dospělí Petr Havlík (kulturistika, Slovan Moravská Třebová); 
jednotlivci - žáci  Václav Mačát (travní lyžování, Slovan Moravská Třebová); 
kolektivy - dorost Slovan Moravská Třebová, volejbal – kadetky Mor. 
Třebová; trenéři  MAČÁT Daniel (travní lyžování, Slovan Moravská Třebová; 
Zvláštní cena Regionálního sdružení sportů Svitavy CYKLOMAN 2010, 
pořadatel CK Slovan Moravská Třebová.  

 

Únor  letem světem 

Počasí: po prvních mrazivých dnech přinesl víkend 5. a 6. února jarní počasí 
– republikové rekordy až 14 st. Změna nastala brzo a pondělní ráno 21. 2. 
bylo nejchladnější za celý únor. Například v Liberci naměřili meteorologové 
minus 14 stupňů Celsia, v Karlových Varech minus 11,1 stupně a Ruzyně u 
Prahy hlásila minus 9,7 stupně. V Moravské Třebové  9 – 10 st. a jasné 
mrazivé dny trvaly do 25. 2. Koncem měsíce potěšily jasné dny s mírným 
oteplením. 

K 24. lednu odstoupil z rady města Moravská Třebová Zdeněk Stupka 
(ČSSD). Stalo se tak z důvodu velkého časového vytížení. Sdělil, že vše 
souvisí s novými rozvojovými projekty jeho společnosti  (Zdeněk Stupka je 
majitelem stavebnin a jeho rozhodnutí možná ovlivnilo i nové miminko 
v rodině). 

Republika žije krizovou situací – avizovaným odchodem lékařů 
z nemocnic. Reagoval i Pardubický kraj – mluvčí uvedla, že pokud se  kraji 
nepodaří kvůli odchodům lékařů zajistit po 1. březnu ve svých nemocnicích 
alespoň základní akutní péči, je připraven v krajním případě vyhlásit stav 
nebezpečí.  Celkem avizovalo odchod v kraji  224 ze zhruba šesti stovek 
lékařů. Podle hejtmana je Pardubický kraj mezi pěti nejvíce postiženými 
regiony v zemi. Snad je namístě prozradit, že skutečně odešli jen někteří. 

http://ticketportal.takeit.cz/mezinarodni-zavod-v-automobilovem-driftovani-8345230?146721&rtype=V&rmain=7791026&ritem=8345230&rclanek=9778483&rslovo=419387&showdirect=1
http://tema.novinky.cz/liberec
http://tema.novinky.cz/karlovy-vary
http://tema.novinky.cz/praha
http://bazeny-desjoyaux.takeit.cz/nove-bazeny-a-obnova-starych-829205?3439&rtype=V&rmain=0&ritem=829205&rclanek=9923949&rslovo=420944&showdirect=1
http://fashion-days-exclusive-shoppin.takeit.cz/damska-moda-se-slevami-az-70-9562269?375013&rtype=V&rmain=7796678&ritem=9562269&rclanek=9923949&rslovo=419605&showdirect=1


Kronika města Moravské Třebové v roce 2011 

 15 

Zdlouhavé jednání znamenalo navýšení platů a dočasné zklidnění situace. 
 

Březen 2011 
 
 

Události ve městě 
 
 
Na zasedání zastupitelstva města v měsíci březnu byl schválen rozpočet 
pro rok 2011 
a to v následující podobě: 
 

 
 
  

Jak je vidět, v rozpočtu města jsou investice za padesát šest milionů korun. 
To je poměrně hodně a to ještě v rozpočtu chybí největší projekt – dostavba 
kanalizace. Ta se v rozpočtu projeví, až město získá úvěr a bude jasná jeho 
výše. Jedna položka rozpočtu však vyvolala mezi lidmi diskuze. Úprava 
sekretariátu starosty za sedm set třicet tisíc korun připadá někomu v době 
úspor zbytečná. Návrh ale prošel. Podstatou je  přestavba přístupu na 
sekretariát, kde vznikne   recepce (nyní návštěvník narazí na pult, za kterým 
je zabudován kuchyňský kout, rozhlíží se a neví kudy kam). Naplánovány 
jsou nové technologie a modernizace pracovního prostředí. Cílem je důstojné 
prostředí a to za dohledu památkáře, s přihlédnutím ke kvalitám budovy. 
Z výběrového řízení následně vzešla cena o něco nižší. Rozpočet na rok 
2011 počítá s  již zmíněnými projekty – kanalizace, Cesta od renesance 
k baroku, mateřská škola. Sedm milionů korun půjde na přípravu deseti 
parcel pro stavbu rodinných domů v lokalitě Strážnického. Tři a půl milionu 

Rozpočtové zdroje: částka

daňové příjmy 96 705,00 tis. Kč

neinvestiční dotace 101 362,70 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy 21 282,30 tis. Kč

kapitálové příjmy 19 530,00 tis. Kč

rozpočtové příjmy CELKEM 238 880,00 tis. Kč

financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ 19 120,00 tis. Kč

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

Celkové rozpočtové zdroje 258 170,00 tis. Kč

Rozpočtové potřeby:

běžné (provozní) výdaje 195 890,00 tis. Kč

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

investiční výdaje 56 290,00 tis. Kč

rozpočtové výdaje CELKEM 253 170,00 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatých úvěrů 5 000,00 tis. Kč

Celkové rozpočtové potřeby 258 170,00 tis. Kč
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korun dá město na pátou etapu revitalizace sídliště Západní.  

Kanalizaci bude stavět pražská firma Hochtief 

 

 
  
 
Foto archiv MěÚ 

Vítězem výběrového řízení na realizaci kanalizace – zásadního projektu 
města - je pražská firma Hochtief.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
zhodnotil, že výběrové řízení proběhlo bez závad, a odmítl stížnost vyřazené 
firmy. Ta si stěžovala na postup. Město ji vyřadilo kvůli podezřele nízké 
cenové nabídce. Vysoutěžená cena činí zhruba 250 milionů korun. 

 
 

Městský úřad v březnu 
 

Platy úředníků v regionálním  tisku 

vysvětloval na dotaz  místostarosta. Dočetli jsme se, že zatímco v Litomyšli a 
jiných městech snížili platy zaměstnanců radnice o pět procent, v Moravské 
Třebové   na platy nesáhli. Na úřadě   pracuje osmdesát šest zaměstnanců a 
průměrná mzda dvacet jedna tisíc korun jim zůstane. „Již s předstihem se 
nám podařilo snížit běžné výdaje na provoz úřadu. Snížili jsme počet 
zaměstnanců a také příspěvek do sociálního fondu. To nám dalo zhruba pět 
procent, takže už nebylo potřeba sahat na platy zaměstnanců,“ vysvětlil 
místostarosta Václav Mačát.  

Řadoví zaměstnanci četli řádky o svém platu minimálně s pohnutím, neboť 
„průměrný plat“ na úřadě má podobnou vypovídací hodnotu jako „průměrný 
plat“ v republice. Pravda je, že rok 2011 v Moravské Třebové plošné snížení 
platu všem nepřinesl.  

 

http://hot-economy.takeit.cz/my-vam-to-vyuctujeme-8387245?17929&rtype=V&rmain=0&ritem=8387245&rclanek=10477779&rslovo=419616&showdirect=1
http://world-of-beauty-spa.takeit.cz/jak-o-sebe-pecovat-4613717-4613717?199653&rtype=V&rmain=0&ritem=4613717&rclanek=10477779&rslovo=466894&showdirect=1
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Ze zasedání rady města 
 
Rada města se sešla třikrát, 8., 14. a 28. března. Zajímavá byla právě  
neplánovaná rada uprostřed – umožnila sepsání smlouvy, která povede 
k ošetření významných stromů na území města a druhým bodem jednání 
bylo jmenování vedoucího nově vzniklého odboru rozvoje města. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zásadním bodem jednání zastupitelstva 14. března 2011 bylo – jako obvykle 
v tomto termínu – schválení rozpočtu města, po rozpravě a drobných 
úpravách bylo o rozpočtu rozhodnuto. 
 
 

Kultura 
 

Koncert: The Plastic People Of the Universe vznikli v roce 1968 a jejich 
tvorba, ovlivněná v začátcích zejména americkými Velvet Underground, 
Captainem Beefheartem či Frankem Zappou se stala během doby jednou z 
nejoriginálnějších na nejen české rockové scéně. Koncert se konal v pátek v 
18.30 od 20:00 v klubu Duku Duku. 

Trochu jinému publiku byl určen koncert Country večer se skupinou Proč ne 
Band v hotelu Morava v sobotu 26. 3. 

Divadelní představení s perfektními herci Janu Krausovou a Karla Rodena 
s názvem Otevřené manželství, které bylo přeloženo z konce minulého roku, 
potěšilo diváky 24. 3. 
 
 
 

Březen  letem světem 
 
 
Počasí bylo opravdu březnové – první týden slunečno, v noci mráz a ve dne 
cca 5 – 6 stupňů, sněhový poprašek ráno 3. března. Oteplení v polovině 
měsíce vystřídal déšť a ochlazení a poslední dekáda přinesla mrazivá rána a 
slunečné dny. 
 
Starosta města  se účastnil představení nového učebního oboru Mechanik 
plastikářských strojů ve firmě REHAU.   
 

K vloupání došlo v době mezi 28. a 29. březnem. Neznámý pachatel 
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překonal na jedné z ulic v Moravské Třebové ocelovou mříž skladu. Následně 
se dostal ještě přes další ochrannou mříž prodejny. Z objektu odcizil  přibližně 
tři sta padesát kartonů cigaret různých značek a telefonní dobíjecí kupony. 
Majitel prodejny odhaduje škodu, kterou lupič způsobil, na tři sta tisíc korun.  
 

Přednost zprava na sídlišti je stále novinkou, na kterou se zvykáme, na 
dotazy občanů opakovaně odpověděl vedoucí odboru dopravy takto: „Na 
sídlišti platí přednost zprava na křižovatkách. Dopravní značky „Dej přednost 
v jízdě“ označují povinnost dát přednost při vyjíždění z parkoviště nebo 
účelové komunikace. Tyto dopravní značky zdůrazňují výjezdy z parkovišť, 
protože to nejsou křižovatky. Myslím si, že daleko víc musíme být ostražití my 
domácí, máme zažit dopravní režim před úpravou, než řidiči, kteří na sídliště 
přijedou poprvé. Všichni bychom měli dodržovat pravidla silničního provozu“. 

 
 
Vlajka pro Tibet je akcí, ke které se naše město tradičně připojuje. 
Opakovaně tedy zavlála dne 10. března 2011  na moravskotřebovské radnici 
tibetská vlajka. Připomněli jsme si tak 52. výročí povstání Tibeťanů proti 
čínské okupaci Tibetu, při kterém zemřelo nejméně 80 000 Tibeťanů.  

 

Březnem skončila platnost papírové padesátikoruny 

 

 Papírovou padesátikorunou budou moci platit lidé už jen do konce března, 
od 1. dubna 2011 totiž končí její platnost a v oběhu zůstanou jen 
padesátikorunové mince. Důvodem, proč bankovní rada ČNB rozhodla o 
ukončení bankovky, je vyšší trvanlivost mince. Padesátikoruna byla navíc 
jediným českým platidlem v kovovém i papírovém provedení. 
Padesátikorunová mince z dílny akademického sochaře Ladislava Kozáka je 
v oběhu od roku 1993. Ve stejném roce jí i odborníci numismatického 
časopisu World Coin News udělili titul "Mince roku 1993" v kategorii Best 
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Trade Coin. " 
 

Duben 2011 
 
 

Události ve městě 
 
 
Slavnostní zahájení klíčového stavebního projektu města v roce 2011, 
 
tedy projektu „Odkanalizování Udánek,  Sušic a Boršova a rekonstrukce 
čistírny odpadových vod v Linharticích“ (OUSB), se odehrálo 6. dubna na 
nádvoří zámku. Nechyběly atributy slávy – zástupci města i zhotovitele, 
symbolické poklepání kladívkem, symbolická „roura“ budoucího 
kanalizačního potrubí…   
 
Ale není divu. Celková délka kanalizace bude měřit 22 945,4 m. Z toho délka 
kanalizace v Sušicích 4 616,2 m, v Boršově 9 263,8 m a v Udánkách 3 782,9 
m. Něco málo také v  Anenském údolí - 162,7 m. V Sušicích bude 
vybudována čerpací stanice pro asi 430 obyvatel. Smlouva o dílo byla 
podepsána 25. 2. 2011, k předání staveniště došlo 8. 3. 2011. V roce 2011 je 
v plánu kompletní rekonstrukce ČOV, práce v Udánkách dle harmonogramu 
cca 80%, (v závislosti na vývoji podpisu smlouvy o dotaci), realizace 
potřebného protlaku v Boršově, dále stoka B 1,173-3,346; Sušice A, E.  
 
V následujícím roce je plánováno dokončení prací v Udánkách, Boršově a 
Sušicích a  plné rozvinutí kapacit. Předpokládaný termín dokončení všech 
prací a  předání díla je v prosinci 2011, současně je plánovaný zkušební 
provoz a připojování domácností. Celkové očekávané náklady na vybudování 
kanalizační sítě a rekonstrukci ČOV činí 255 mil. Kč. Z této částky bude 
hrazeno 75% prostředků z fondu EU a SFŽP Státního fondu životního 
prostředí a 25% pokrývá z vlastních zdrojů zadavatel – Města Moravská 
Třebová.  

 
 

Plameny zachvátily hotel Morava 

V úterý 12. 4. 2011 kolem poledne se valil centrem města hustý dým. 
Plameny zachvátily hotel Morava v sousedství domova důchodců na ulici 
Svitavské. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovalo až do pozdního 
odpoledne asi patnáct jednotek hasičů. Při příjezdu na místo hasiči zjistili, že 
hoří střecha na dvou objektech hotelu. Velitel zásahu vzhledem k rozsahu 
požáru nechal povolat další jednotky. S hotelem sousedí těsně domov 
důchodců. Klienti byli  pro jistotu evakuováni  ze zadní části budovy do 
přední. Po čase však přistoupilo vedení domova důchodců k úplné evakuaci 
a obyvatele domova  svezli do přízemí a rozmístili po sousedních budovách. 
Mezi klienty bylo asi dvacet vozíčkářů a lidí na postelích, ale vše bylo 
zvládnuto - pomohly  také studentky na praxi, některé klienty bylo třeba  
snést i na rukou, když byl už vypnutý výtah. Celkem bylo evakuováno 
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devadesát pět seniorů. 

  

 

Požár hotelu Morava, foto archiv MěÚ 

Požár hotelu byl opravdu rozsáhlý. Ještě ve čtrnáct hodin byly v oknech vidět 
plameny. Na místě zasahovalo několik  hasičských aut, ale i výšková 
technika. V okolí budovy stály hloučky zvědavců. Netrvalo dlouho a na 
internetu jsme si mohli prohlížet amatérská videa.  Chvíli jsem chtěla věřit, že 
požáru padne za oběť jen část prostor vzadu za vstupní částí hotelu, ale to 
se nestalo. 

Hořet začalo v pokoji v prvním patře hotelu. Hasičům velmi ztěžoval práci 
obrovský žár. Museli pracovat s dýchacími přístroji. Štiplavý kouř se valil také 
do sousedních ulic. Obyvatelé města byli dvakrát vyzváni městským 
rozhlasem, aby nevětrali a nezdržovali se v blízkosti požáru. Také jsme 
zaslechli z městského rozhlasu, že nemáme vycházet, cestou z práce mezi 
15. a 17. hodinou to bylo trochu úsměvné. Po příjezdu hasičů byly v domě 
propadlé stropy, takže hned nemohli  dovnitř.  Během hašení se zřítily dovnitř 
objektu střechy dvou domů. Hasičům se  podařilo před plameny zachránit 
sousední budovu  domova důchodců.  Ještě kolem patnácté hodiny byl žár 
tak silný, že hasiči nemohli dovnitř k ohniskům.  

http://produkty.topkontakt.cz/p/dovolena-v-italii-s-consultour-val-d-aosta/2090651?rtype=V&rmain=0&ritem=2090651&rclanek=10743034&rslovo=421071&showdirect=1
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Hasiči požár lokalizovali před šestnáctou hodinou. Následně museli rozebrat 
střešní konstrukce a dohasit ohniska požáru. S ohněm bojovalo přibližně sto 
hasičů jak profesionálních, tak dobrovolných z okolních obcí.   V 19.50 hodin 
ukončili hasiči rozebírání střechy pomocí hasičské plošiny, ale další likvidační 
práce pokračovaly.   

Hasiči hlídali torzo hotelu do druhého dne, několik  dalších dní město žilo 
v očekávání, co se stane s dříve dominantní budovou nedaleko centra. Závěr 
statika byl neúprosný – v květnu započaly demoliční práce a po několika 
týdnech mohli kolemjdoucí vidět jen dlažbu bývalé restaurace a tušit sklepní 
prostory. Škoda byla vyčíslena předběžně na 15 mil. korun.Objasněn byl i 
důvod požáru – šlo  zřejmě o závadu na elektroinstalaci  

 
  
Zdravé město v dubnu, Den země 

Na sobotu 16. 4. připadla skautská akce operace PVC – Poctivě vyčištěné 
cesty – úklid odpadků na turistických trasách, s výzvou k účasti veřejnosti se 
zahájením  v 8.30 u vjezdu do Pekla.  V neděli Duhový labyrint slavnostně 
zahájil oslavy ke Dni Země okrášlením vrbového přístřeší s doprovodným 
programem, vystoupením skupiny bubeníků z Duhového labyrintu.  Pondělí 
patřilo na zámku dětem, dopoledne je přivítal program pro předškoláky a  
malé školáky -  Krtkovo putování.  

Odpoledne následovala soutěž Šaty dělaj člověka 

 

Módní přehlídka oděvů vyrobených z odpadových materiálů, foto archiv MěÚ.  

 

Přítomni byli zástupci  firmy EKO-KOM se svým programem Barevný den 
plný her, který byl zaměřen na třídění odpadů. Firma Miltra – partner 
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Zdravého města – nabídla ochutnávku svých výrobků. 

V sobotu 23. 4. Knihovna Ladislava z Boskovic uspořádala tradiční a 
očekávaný Dětský bleší trh.  

 
V měsíci dubnu proběhlo jednání představitelů města, zástupce kraje a 
vojenské školy v Moravské Třebové, s dobrou zprávou, že 
moravskotřebovská vojenská škola zatím zůstává v tzv. „Bílé knize v systému 
vzděláváni armády“. Město deklarovalo podporu škole, vztahy v současném 
období jsou velmi dobré. Současně je ale zřejmé, že škola musí hodně 
přemýšlet o další náplni s cílem toto školství udržet, stát šetří všude a prostá 
nabídka středoškolského vzdělání již nestačí. Škola připravuje koncepční 
materiál dalšího rozvoje. 
 

 
 
FOTO: vedení města, Hrbata – zástupce voj. školy,  Pernicová – krajský 
úřad, z archivu MěÚ,   
v pozadí oblíbené foto kronikářky – zimní  Moravská Třebová z dob, kdy autobusy stávaly na 
náměstí.  
 

 
 

Městský úřad v dubnu 
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Internetové stránky města se částečně změnily, s hlavním cílem informovat  
o zásadních projektech města. Na úvodní stranu webu nahoře byla vsazena 
nová rubrika Projekt Kanalizace, kde jsou obecné a základní informace o 
projektu a budou sem vkládány aktuální informace; je tam i prezentace 
k projektu. Pro zajímavost – průměrně web města navštíví asi 460 lidí denně. 
Ale 13. 4. 2011 se na web města podívalo  2390 uživatelů a dosavadní 
rekord byl  z 18.10.2010 - 1115 návštěv. 
 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
Rada města zasedala v měsíci dubnu operativně, třikrát. Neplánovaně 11. 
dubna (kdy mimo jiné stihla schválit bezplatný pronájem zámku a nádvoří 
ČSSD na 1. máj) a 27. dubna, protože bylo nezbytné řádně projednat a 
schválit smlouvu s VHOS a.s., provozovatelem kanalizace, která je nutná pro 
plánované opravy kanalizace včetně čerpání dotace. 
Předem plánovaná rada města zasedala 18. dubna. Pro občany mohlo  být 
zajímavé, že (vedle obvyklých záležitostí majetku města a výběrových řízení) 
schválila poskytnutí náhradních hrobových míst na žádost občanů. Znamená 
to, že i přes dosud přijatá opatření je na městském hřbitově stále zvýšená 
hladina spodní vody, která v části hřbitova znemožňuje klasické pohřby.  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Prioritou jednání zastupitelstva města dne 4. dubna byl tisk k projektu Cesta 
od renesance k baroku, včetně schválení smlouvy o poskytnutí dotace.   
 
 

Kultura 
 
Zahájení zámecké sezóny 
  
připadlo v roce 2011 na sobotu 2. dubna. Opět  se otevřely expozice 
moravskotřebovského zámku. K této příležitosti jsme měli možnost shlédnout 
od 10:00  na nádvoří doprovodný program. Atmosféru zpestřil středověký 
jarmark s různými rukodělnými výrobky.  Hlavně pro děti bylo připraveno 
Kejklířské divadlo s pohádkou Kouzelná kulička a Žonglérské vystoupení 
jednoho z nejlepších českých žonglérů Vojty Vrtka. Provázela keltská hudba 
GWALARN. Vstup byl zdarma, počasí přálo,  hlavně po obědě byla účast 
velká. Akce se vydařila. 
 
 
Dny slovenské kultury 2011 
 
 
uvedla tak trochu v předstihu vernisáž výstavy „Nejkrásnějších české a 
slovenské dětské knihy“ 8. dubna.  
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Na slavnostní zahájení festivalu jsme si ale počkali až do čtvrtka 14.dubna, 
kdy jsme mohli vyslechnout  duo  Beňo & Ptaszek, blues jazzový koncert.  
Vydařil se koncert – s plně obsazenou dvoranou muzea, v popředí V.I.P. 
hosté  – a příjemný byl i raut po vystoupení. 
 
 

                         
 
duo  Beňo & Ptaszek v muzeu v MT, foto archiv MěÚ 
 
 
Už tradičně vyvrcholením festivalu byl v pátek 15. dubna Den s partnerským 
městem Banská Štiavnica. Štiavnica nabídla vystoupení tanečního souboru 
Texasky a hudebního folklorního souboru Sitňan pro školy, u muzea viděly 
hlavně děti  ukázku výcviku dravých ptáků, vystoupení souboru Texasky a 
Sitňan proběhlo opakovaně odpoledne. Těšili jsme se právem na  „Slepačí 
bujon“ – divadelní představení v Moravské Třebové oblíbeného  souboru 
Paradajz Pikčr. V Duku duku skupina Polemic nabídla koncert.   
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V sobotu 16. dubna pokračoval festival na zámku – mohli jsme si poslechnout 
kapelu Koblížci  – účastníky rockového festivalu United Island of Prag a 
skupinu Good Fancy  – držitele ceny za nejtalentovanější kapelu ve 
slovenském slavíku. 
 
V dalších dnech následovalo opět divadelní představení -  „Umri, skap a 
zdochni!“ divadla SKrat Bratislava. Obecenstvo bylo trochu rozpačité, i když 
herecké výkony neměly chybu a věřím, že jsme měli možnost vidět velmi 
kvalitní představení – jen některé vtipy opravdu nebyly určeny ženám a 
trochu morbidní nálada, tak jak naznačuje název, provázela celé divadlo. 

Součástí festivalu byl i film – letos Legenda o létajícím Cypriánovi a program 
pro děti hlavně z mateřských škol: Povídejme si pohádku - Rozprávajme si 
rozprávku, netradiční česko-slovenské loutkové představení Viery Kučerové 
a Martina Matějky. 

Dny slovenské kultury vyvrcholily koncertem Miroslava Žbirky,  předního 
slovenského zpěváka a skladatele. Miro nezklamal, jako perfektní autor, 
zpěvák, hudebník i moderátor vlastního koncertu nadchl úplně zaplněnou 
dvoranu muzea. 

 
Dobrodružství na hradě – hlavolamy 
 
Netradiční interaktivní výstava byla určena hlavně (a nejen)  pro dětského 
návštěvníka. V kulisách hradních rozvalin čekaly na návštěvníky hlavolamy, 
hry a rébusy s různou obtížností pro zkušené luštitele i pro začátečníky. Do 
katalogu si návštěvníci mohli zapsat správná řešení nebo si za splněný úkol 
nechali dát razítko. Po celou dobu se návštěvníkům věnoval průvodce, který 
je seznámil s historií jednotlivých hlavolamů a pomohl při práci s katalogem. 
Nově koncipovanou výstavu tak bylo možné označit za  ,,školu hrou". Aniž by 
dítě vědělo, učilo se matematiku, procvičilo si paměť, logické myšlení, 
kombinační schopnosti, postřeh a trpělivost.  
 

Výtvarná soutěž Pod modrou oblohou,  

kdy děti vytvářejí obrázky na počítačích v základním programu Malování 
operačního systému Windows, se uskutečnila i v roce 2011. Tématem 
letošního roku byla „RADOST“. V pátek 29. dubna  proběhlo ve dvoraně 
muzea slavnostní vyhlášení. Porota vybrala ze 3 000 obrázků 140, které byly 
následně vystaveny v muzeu, na radnici, v budově úřadu na Olomoucké ulici, 
v cukrárně Pod věží a ve vestibulu Domova důchodců. Ve výloze turistického 
informačního centra probíhala non stop prezentace.  
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Foto: organizátorka výtvarné soutěže Pod modrou oblohou PaedDr. Hana 
Horská, starosta města JUDr. M. Izák,  zahájení v muzeu, archiv MěÚ 
 
 
 

Sport 

Prvním závodem se v dubnu představil jubilejní desátý ročník populárního 
seriálu Cykloman, důležitého fenoménu současného sportovního dění na 
Třebovsku. Jeho deset podniků různého charakteru zrodí v průběhu šesti 
měsíců nejuniverzálnějšího cyklistu města. Závodníci z Moravské Třebové a 
celého regionu poměří svoje schopnosti v osmi věkových kategoriích. 

 

Pardubický kraj 

Exploze chemičky v Semtíně  

  
Výbuch nitroglycerinu zdemoloval před sedmou ráno 20. dubna 2011  tovární 
budovu firmy Explosia v Pardubicích-Semtíně. V troskách objektu o půdorysu 
deset krát deset metrů zůstali čtyři zaměstnanci. Exploze byla znatelná i ve 
20 kilometrů vzdáleném Hradci Králové nebo v Chlumci nad Cidlinou, 9 
zraněných (střepinami, ne vážně).   
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Duben letem světem 
 

Počasí bylo dubnové – proměnlivé. Po nejistém začátku překvapila neděle 3. 
a 4. - na některých místech (například v nedalekém Hradci Králové) padly 
teplotní rekordy, krásně a mimořádně teplo bylo také v Moravské Třebové. 
Už v týdnu od 4. 4. bylo ale zataženo, občas mírný déšť, poměrně teplo. 
Výrazné ochlazení nastalo 12. a 13. dubna. -  na horách sníh a krátká 
sněhová přeháňka také v našem městě. V týdnu od  18. do  24. 4. bylo 
krásné jaro -  slunečno a teplo. Zlom nás čekal na velikonoční pondělí 25. 
dubna -  po poledni náhlé  ochlazení a prudký déšť, dále chladno a deštivo 

Pravidelné trhy na náměstí  se konaly  24. 4. a v plánu jsou termíny 15. 6., 
21. 9. a  21. 12. 

Sčítání lidu, domů a bytů v dubnu končí. Čtvrtek 14. 4. byl je posledním 
dnem, kdy si lidé mohli ještě vyzvednout a zároveň odevzdat sčítací 
formuláře.  

Od pondělí 18. do pátku 22. dubna byl kvůli údržbě uzavřený hřebečský 
tunel na silnici I/35 před Moravskou Třebovou. Důvod byl v tisku i upřesněn – 
pravidelné mytí tunelu. 
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Květen 2011 
 
 

Události ve městě 
 
  
Veřejné fórum 2011  
 
V úterý 24. května měli zájemci možnost  vyjádřit svůj názor. Jak se vám žije 
v Moravské Třebové? Co by se dalo zlepšit? To byly otázky, na které jsme 
společně hledali odpověď. Akce se konala v Muzeu od 16:00 a její součástí 
bylo představení výrobků Fair Trade a tombola. Vše bylo dobře připraveno, 
profesionální moderátoři jistě přispěli k úspěchu setkání. Ale je také dobře  
připomenout, že účast byla na první pohled dobrá, my zkušení jsme si však 
všimli, že přišli úředníci, učitelé, několik klientů „Domečku“ a pár občanů… 
Nicméně byly vytipovány problémy města a co je velmi dobré, byly také 
předány k vyjádření následně v Moravskotřebovském zpravodaji, tak, aby 
mohly být ty zásadní potvrzeny větším počtem lidí. Ale to už je téma pro další 
měsíce.  
 

 
 
Foto: setkání občanů v muzeu, archiv MěÚ,  (koláčky „od Moravce“ byly výborné, na 

to jsme zvyklí) 

 



Kronika města Moravské Třebové v roce 2011 

 29 

Universita třetího věku v Moravské Třebové 

V květnu letošního roku slavnostně ukončili absolventi spolu s představiteli 
města a zdravého města již jedenáctý ročník Univerzity třetího věku. Po 
různých společensko politických tématech v posledních třech letech vyslyšeli 
organizátoři volání tradičních účastníků a zaměřili pozornost opětovně na 
historii a současnost Moravské Třebové. Důraz byl položen  na historické 
reálie, architektonický vývoj památek, pozadu nezůstaly odkazy na slavné 
osobnosti či problematika školství v relaci minulost - současnost.  Posluchači 
chodili v hojné míře. Byli maximálně ukáznění, vstřícní. Zájem překvapil i 
samotné lektory. Ti se nestačili „ohánět“, aby kreativně shromáždili informace 
o aktuálních tématech, týkající se minulosti a současnosti Moravské Třebové. 
Svedli je multimediálně využít a prezentovat.  Definitivním ukončením 11. 
ročníku byl  již tradičně  zájezd účastníků  - tentokrát do Slavonic, renesanční 
perly jižní Moravy, a sousedních Dačic.  
 
  
Mezinárodní konference věnovaná národnostním menšinám v Mor. 
Třebové 
 
se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka, 
starosty města JUDr. Miloše Izáka a s podporou Mezinárodního 
visegrádského fondu ve dnech 20.  - 22. 5. 2011. 
 

Školáci z Moravské Třebové vyhráli zájezd na Safari 

Začátkem května proběhlo v prostorách Městského kina v Berouně vyhlášení 
republikového vítěze výtvarné soutěže pro děti třetích a čtvrtých ročníků 
základních škol na téma Koloběh vody v přírodě, kterou vyhlásila společnost 
Energie AG Bohemia. (foto vítězné třídy – archiv MTZ,, web města) 

 

                        
  

Akciová společnost VHOS Moravská Třebová oslovila osm základních škol a 
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soutěže v regionu se zúčastnilo třináct tříd v celkovém počtu 261 dětí. Vítěz 
této regionální soutěže, třída IV. C ze ZŠ Moravská Třebová, postoupil do 
republikového kola. IV. C pod vedením třídní učitelky Jiřiny Faktorové také 
krátce představila svůj projekt. Navzdory silné konkurenci byl jejich obrázek 
vyhodnocen jako nejlepší. Cenou pro vítěze je zájezd vítězné třídy do Dvora 
Králové nad Labem, kde navštíví Safari.  

  
Ožil palouček v Pekle 
 
V sobotu 14. května po mnoha letech opět bylo živo na paloučku v Pekle. 
Třebovákům známé výletní místo nabídlo hudbu – koncert kapely Proč ne 
band, jízdu na koních, program pro děti, westernové vystoupení. Nechybělo  
točené pivo, byla možnost opékat buřty. Akci pořádalo Občerstvení v Pekle a 
vydařila se, na lavičkách před krytým improvizovaným podiem bylo plno a 
hodně lidí stálo. Hlavně Proč ne band potěšil a všem přítomným odpoledne 
přálo počasí (pár kapek spadlo až v závěru koncertu). 
 
                                    
                 
Trhy farmářských výrobků 
 
byly zahájeny v Moravské Třebové  v pátek  27. května. Svoje produkty zde 
nabízí zemědělci, farmáři a výrobci. V našem městě nejde přímo o tzv. 
„farmářské trhy“, ty mají svá přísnější pravidla. Předpokladem je opakovaní 
trhů každý pátek. 
 
              
                                  

Ze zasedání rady města 
  
Rada města zasedala třikrát.  
Dne  2. května bylo zásadním bodem jednání rady schválení  nového 
předpisu pro zadávání zakázek malého rozsahu. 
Dne 16. května rada projednala záležitosti veřejných zakázek a zabývala se  
operativním řešením bytové otázky rodiny, kterou dlouhodobě nelze 
vystěhovat z domu určenému k rekonstrukci. 
Dne  20. května rada města schválila náležitosti výběrového řízení, které se 
týkalo projektu kanalizace.  
 
 

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

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/prihlaste-svuj-pivovar-do-souteze-zaciname-uz-od-zari/9272905?rtype=V&rmain=0&ritem=9272905&rclanek=11089804&rslovo=420958&showdirect=1
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Kultura 
 
 
Moravskotřebovské arkády 
 
se rozezněly již po 11.  v sobotu 21. května  na zámku. Ještě před tím byla 
zahájena výstava fotografií Jana Saudka. V sobotu na nádvoří mohly vidět 
nejen děti představení Divadelního studia „V“ O Budulínkovi. Následoval 
koncert Mira Šmajdy a jeho fanynky „šílely“. Večer Peter Nagy rozezpíval 
zámecké nádvoří, zapojili jsme se jako málokdy. Dumping Drums byla 
zajímavá ukázka toho, co dokáží bubny a bubeníci. Na zámku bylo plno a 
počasí moravskotřebovským arkádám přálo. 
 
Neděle nabídla Festival duchovní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
odpolední festivalovou přehlídku na nádvoří zámku a to včetně výstavy Jana 
Saudka a výtvarných prací žáků ZUŠ. 
 
 

Sport 
 
 
6. května bylo uzavřeno náměstí. Konal se zde start závodu Grand prix 
Matoušek - závod míru nejmladších. Zúčastnilo  se  122 cyklistů. Kromě 
zástupců České republiky zde byli závodníci z Rakouska, Chorvatska, 
Slovenska, Slovinska, Polska, Dánska a Ruska.  Součástí zahájení bylo 
vystoupení mažoretek a jízda kolem náměstí. Závod zahájil starosta města. 

  

Květen letem světem 
 
 
Počasí začátkem května (3. 5.) překvapilo sněžením a následoval  4. 5. ranní 
mráz. Kupodivu hned 6. a 7. potěšil téměř letní víkend. Tento ráz počasí 
samozřejmě netrval dlouho.  Sem tam se objevily  letní dny také ve třetí 
dekádě, občas pršelo. Výrazné ochlazení a déšť koncem měsíce  zapříčinilo 
odsunutí plánovaného zahájení plavecké sezóny, v neděli 29. překvapila 
ráno modrá obloha a potom příjemný teplý den, polojasno. 
 
Bleší trh se uskutečnil 7. května v prostorách bývalé tržnice na Komenského 
ulici. Byl to první pokus o velkou akci tohoto druhu (zkušenosti jsou „dětským“ 
bleším trhem na zámku vždy v dubnu) a byl úspěšný, pochvalovali si 
prodávající i kupující.   

Demolice Moravy byla zahájena 2.5., bez omezení dopravy, v plánu je 
údajně zachování zdobného kamenného portálu bývalé pivnice. 
Z bezpečnostních důvodů po dobu demolice bylo rozhodnuto o přerušení 
provozu v Centru volného času.    
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Červen 2011 

 
 
Události ve městě 
 
 
Slavnostní předání ceny města  
 
z rukou starosty města Miloše Izáka proběhlo v úterý 7. června od 16:00 
hodin ve dvoraně Muzea Moravská Třebová za účasti občanů. Cenu města 
za rok 2010 získal Jan Mauler, který byl občany nominován za svůj přínos 
městu v oblasti umělecké, ať už jako autor uměleckých děl nebo 
spolupořadatel různých kulturně zaměřených akcí. Osobnost roku 2010 je 
známý umělecký tiskař, intenzivně se zajímá o krásy Moravské Třebové, je 
významným fotografem. Ale to není všechno, ve stručnosti jen stojí za to 
zmínit, že nominován byl jednotlivci, Komisí památkové péče, Klubem přátel 
výtvarného umění i Českým zahrádkářským svazem v M. Třebové.   
 

 
Předání ceny J. Maulerovi starostou města v muzeu, foto archiv MěÚ 
 
Město udělilo cenu města Janu Maulerovi za významný přínos k uchování a 
rozvoji kulturního dědictví Moravské Třebové, za dlouhodobou aktivní práci 
v oblasti ochrany a dokumentace památek a prezentaci výtvarného umění, za 
vynikající výsledky v práci uměleckého tiskaře, které přispěly k dobré pověsti 
a popularitě města.  
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Červený autobus na náměstí 
 
Ve středu 1. června zaparkoval na náměstí T. G. Masaryka anglický 
doubledecker, aby propagoval Olympijské hry pod heslem „žijeme 
Londýnem“.  „Olympijský“ doubledecker tovární značky Bristol byl vyroben 
v roce 1959. Dlouhá léta sloužil v Londýně, jeho maximální konstrukční 
rychlost dosahuje 85 kilometrů za hodinu. V České republice je registrován 
jako historické vozidlo na veteránských značkách. Je vybaven speciální 
multimediální technikou a představuje komplexní informační základnu 
o všem, co souvisí s Českým olympijským týmem a olympiádou v Londýně. 
Šlo o to, zábavnou formou mládež informovat o idejích olympismu a 
novinkách z tábora českých olympioniků.  
Děti měly možnost mimo jiné zúčastnit se soutěží s olympijskou tématikou, 
také si mohly v autobusu připomenout slavné olympijské momenty nebo  
poslat vzkaz svému oblíbenému sportovci.       
 
                                       
Trhy farmářských výrobků na náměstí 
 
Čerstvou zeleninu od místních producentů, koláče jako od babičky nebo 
výrobky z bylin či ze dřeva (nebo vždy alespoň něco z toho) si mohli nakoupit 
zájemci   v  pátek (oficielně od 10:00 do 17:00, ve skutečnosti i dřív a koncem 
stanovené doby už v nabídce moc nezbylo)  na náměstí v Moravské Třebové. 
Producenti nahlásili zájem prodávat na odboru majetku města, tam vyřídili 
formality a sami si postavili stánek na náměstí. Tak pokračovaly  trhy 
v červnu 2011. Na rozdíl od mnoha jiných města v Moravské Třebové zatím 
město nenabídlo tzv. farmářské trhy, které mají svá přísná pravidla. Ale i tak 
se prodej na náměstí setkal s radostným přijetím, nakupovalo se dost a 
s radostí.  
Jedním z cílů podobných akcí je vždy i oživení centra města a to se podařilo. 
 
 
Ukázka integrovaného záchranného systému ve městě 
 
Ve středu 8. června bylo na největším náměstí ve Třebové opravdu rušno. 
Od ranních hodin mohli zájemci – a to tradičně zejména žáci místních a 
nedalekých okolních škol – vidět v akci BESIP team, hasiče, vojáky i 
záchranáře. Náměstí se stalo i dějištěm simulací dopravních nehod.   Děti  i 
dospělí se tak mohli seznámit se složkami integrovaného záchranného 
systému. K nahlédnutí bylo mobilní koordinační centrum, které policisté 
používají například při pátrání po pohřešovaných osobách nebo při 
povodních. Všichni si mohli také vyzkoušet výstroj pořádkové jednotky. 
Zdravotníci měřili zájemcům krevní tlak, hladinu cukru i cholesterol. Požární 
sport ukázali malí hasiči z Udánek. Nejmladší hasičce byly pouhé čtyři roky. 
Studenti vojenské školy ovládli náměstí ukázkami bojových sportů. 
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Ukázky integrovaného systému, foto archiv MěÚ 
 
 

Městský úřad v červnu 
 
 
Schválení pořízení změny územního plánu 
 
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 6. června schválilo pořízení změny 
územního plánu města v lokalitě Jihozápad, poblíž Svitavské ulice. Jde o 
první krok, který zde v budoucnu umožní vybudovat obchodní centrum. 
Pořízení změny územního plánu bude trvat přibližně tři čtvrtě roku, poté ji 
bude schvalovat zastupitelstvo města.  
 
Možná výstavba  obchodního centra Tesco s nákupní galerií na Svitavské 
ulici naproti Městské průmyslové zóně byla také v měsíci květnu  
projednávána na veřejném fóru občanů a ukázalo se, že toto téma je pro 
obyvatele města zásadní. Rozhodnutí zastupitelstva proto předcházela 
anketa, občané měli možnost vyjádřit svůj názor k možné budoucí výstavbě. 
Mnozí  z  hlasujících měli o výstavbu na kraji města zájem,  pro mnohé se 
jeví jako zajímavější lokalita  bývalý areál Hedvy v Sušicích a  to ovlivnilo 
jejich souhlas, neboť je zřejmé, že dvě nová obchodní centra, to  by bylo pro 
město moc.  
 
Je ale jisté, že schválením zahájení řízení o změně územního plánu ještě 
není rozhodnuto o tom, zda zde nějaké nákupní centrum bude či nikoliv. 
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Zastupitelstvo města bude o samotné změně územního plánu a poté 
samozřejmě i o případném prodeji městských pozemků rozhodovat někdy 
začátkem příštího roku. Při rozhodování deklarovalo snahu maximálně 
respektovat názory a přání většiny občanů města. Protože je v zájmu města  
dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek pro město a také co nejvyšší ceny, 
pozemky budou zřejmě prodávány ve výběrovém řízení, do kterého se budou 
moci případní developeři obchodních center přihlásit.     
 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
Rada města se v červnu 2011 sešla dvakrát. První červnový den mimo jiné 
schválila řadu smluv, kterými pardubický kraj udělil granty na podporu 
kulturních, sportovních a školních aktivit. Rozhodnutím rady byla také na 
základě dobrých zkušeností zřízena přípravná třída při ZŠ na ul. ČSA. Rada 
27. 6. se větším dílem věnovala obvyklým záležitostem majetku města a 
výběrovým řízením. 
 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města na zasedání dne 6. 6. 2011 schválilo závěrečný účet 
města Moravská Třebová bez výhrad a rozpočtový výhled na období let 2012 
– 2017. Důležitým krokem bylo také schválení rámcového postupu s cílem 
dosáhnout  vyvázání společníků Nemocnice Moravská Třebová, komanditní 
společnost.   Projednány byly majetkové záležitosti města a ze strany města 
byla určena   částka neinvestičních výdajů na žáka, kterou hradí obce 
dojíždějících žáků, na 4 000 Kč. Je to o poznání méně, než by činil výpočet 
podle zákona – je však třeba uvážit, že v zájmu našeho města je nejen vybrat 
peníze, ale i zabezpečit potřebné obsazení škol. 
              
 
 

Kultura 
 
 
Fotofestival v Moravské Třebové 
 
Již 12. ročník Fotofestivalu byl slavnostně zahájen v sobotu 25. června. 
Součástí festivalu bylo 15   výstav (krásné fotky byly nejen ve výstavních 
sálech muzea a zámku, ale také jako obvykle v obou budovách úřadu, 
domově důchodců, vybraných restauracích atd.), přednášky (Jaroslava 
Kučery a Libuše Jarcovjakové a Jana Rambouska) i workshopy. V den 
zahájení proběhlo také vyhlášení vítězů nové internetové fotografické 
soutěže a tradičního Salonu na šňůrách. 

Fotofestival Moravská Třebová 2011 je přehlídkou umělecké fotografie, na 
které se představují umělci z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Do roku 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/znackove-parfemy-levne-v-praze/7634315?rtype=V&rmain=0&ritem=7634315&rclanek=10840906&rslovo=432747&showdirect=1
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2010 organizovala fotofestival Galerie umělecké fotografie v popředí se 
zakladatelem galerie i fotofestivalu  R. Zukalem, v posledních letech také ve 
spolupráci s Kulturními službami Moravská Třebová. Letošní ročník se po 
úmrtí pana Zukala vloni v prosinci podařilo zachovat   a pokračovat  v tradici 
díky lidem, kteří projevují zájem o kulturní dění ve městě, díky milovníkům 
fotografií. Zvýšenou měrou se na organizaci akce podílely i  Kulturní služby.  

Novinkou letošního ročníku je i velká internetová soutěž. Fotofestival 
Moravská Třebová vyhlásil velkou internetovou soutěž o hodnotné ceny. 
Soutěže se mohl zúčastnit kdokoli, kdo rád fotografuje. Tématem celé 
soutěže je „Člověk“.  

Vystavované fotografie si zájemci mohli prohlédnout až do 31. srpna 2011. Já 
jsem zvládla (kromě potěšení setkávat se s fotografiemi v práci) výstavu Sáry 
Saudkové na zámku a nebyla jsem zklamaná. Je na místě pochválit i 
vstřícnost pořadatelů, kteří umožnili vstupy v den zahájení ještě před 
slavnostní vernisáží, v den otevření zdarma a když jsem se s přáteli vrátila na 
tutéž výstavu po pár dnech, bylo požadováno v podstatě symbolické vstupné. 
Fotofestival byl velmi úspěšný a je dobře, že pokračuje, i když jeho zakladatel 
už není mezi námi. 

  

Městské slavnosti 2011 

připadly na sobotu 18. 6., uskutečnily se na náměstí. Vstup byl zdarma a 
občerstvení na velmi dobré úrovni.  Letošní pátý ročník se opět vrací na 
moravskotřebovské náměstí. Tento úžasný prostor je jistě příslibem dobré 
zábavy po celé sobotní odpoledne. Oslavy na náměstí samozřejmě 
znamenají vstup zdarma. Žízeň hasil  Dačický pivovar a nechybělo pestré 
občerstvení.   

Stojí za to uvést program tak, jak byl prezentován v tisku: 

„13:00 Báječná maskotí show Školák Albertík představí publiku ty 
nejžádanější soutěžní klání, vtipné scénky a hudební vstupy ze svých 
autorských programů. Na cestě za dobrodružstvím mu společnost bude dělat 
dvanáct maskotích kamarádů: pirát Zoubek, houbička Bob, medvídek 
Maňána, opičák, oslík, tygr, sob, králíček, pes Pluto, panenka Madlénka, 
Elmo a Shreka. Na všechny diváky v průběhu programu navíc čeká 
narozeninová nadílka. Uvádí umělecká agentura SHAKER Václava Třasáka. 

15:30 The Shapes (alternative Olomouc) Anita Blokšová – bicí, Tomáš 
Morávek – elektroakustická kytara, Miroslav Novotný – elektrická kytara, 
Jakub Lorenc – baskytara, Helena Pernicová – housle, Michaela 
Grohmanová – externí zpěvačka, Suppapol Kaeowichian – elektrická kytara – 
thajský student z Bankoku, který je v ČR na ročním studijním pobytu a žije 
v rodině ve Šternberku. 

17:30 ALEŠ BRICHTA BAND Aleš Brichta, český rockový zpěvák, zakládající 
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člen a kdysi vůdčí osobnost legendární české heavy metalové skupiny 
Arakain. Dnes vystupuje se svou vlastní kapelou Aleš Brichta Band. V roce 
2008 byl posluchači českého Radia Beat zvolen v kategorii „Osobnost“ do 
Beatové síně slávy. 

19:00 Moravskotřebovský swingový orchestr Františka Zeleného 
Desetičlenná moravskotřebovská kapela má ve svém repertoáru skladby jak 
pomalé, tak rychlé, z repertoáru českých i zahraničních interpretů (Frank 
Sinatra, Glenn Miller). Velký ohlas vždy sklízí hity Loudá se půlměsíc, Dva 
roky jezdím bez nehod, Koukej, se mnou si píseň broukej nebo česká verze 
Elvisova Falling in love with you. Milovníci dobrého swingu si zajisté přijdou 
na své. 

20:30 Laura a její tygři Hudební skupina ovlivněná řadou hudebních žánrů: 
funk, soul, jazz, rock. V roce 1985 v Neprakta klubu Karel Šůcha založil 
skupinu Laura a její tygři. K názvu Šůchu inspirovala Saroyanova novela 
Tracyho tygr. Skupina si ode dne založení po dnešek drží typickou image: 
bílé košile, černé brýle, kravaty i kalhoty. V roce 1999 prošla totálním 
přeobsazením. Zprofesionalizované amatéry nahradili absolventi 
konzervatoří. Dnes z původní sestavy v kapele působí Karel Šůcha a 
Bohumil Vitásek. Skupinou prošla řada umělců (Jana Amrichová, Martin 
Pošta, Ilona Csáková, Dan Nekonečný, Miloš Vacík, Ivan Myslikovjan, Tereza 
Hálová, Lenka Nová, Vladěna Svobodová a další). 

22:00 Werglův Pjos Moravská Třebová Živá, energická, pohodová a 
zábavná – to je moravskotřebovská punk-rocková kapela, kterou zajisté není 
třeba místnímu publiku dlouze představovat. Jejich poslední album s názvem 
„Pia Fraus“ bylo kritikou označeno jako výborně zahraná muzika se svižnými 
hudebními nápady, působivou razantní energií a dokonalým smyčcovým 
kořením…“ 

Poznámka kronikářky:  Byla jsem se podívat, ocenila jsem dokonalou 
přípravu, stánky s dobrotami a hudbu, kterou jsem slyšela. Bohužel letošní 
ročník byl postižen opravdu nevlídným počasím, bylo chladno a deštivo. 
Nejvíce na to prý doplatil swingový orchestr. Přesto ale zájemci o hudbu na 
setkání přišli. Mohu potvrdit – i když jsem spěchala do tepla, Aleš Brichta 
zpíval slušně zaplněnému náměstí. 

  

Mezinárodní týden čtení dětem 

Letos poprvé proběhl od prvního do sedmého června Mezinárodní týden 
čtení dětem, jehož organizátory jsou společnosti Celé Česko čte dětem a 
Cala Polska Czyta Dzieciom.  Cílem akce je spolupráce různých organizací, 
které vychovávají děti k lásce k literatuře a čtení. K této celostátní akci se 
Městská knihovna Ladislava z Boskovic připojila pravidelným předčítáním 
pohádek dětem na nádvoří zámku.  

Pohádkové čtení na zámku začínalo každý den vždy v sedmnáct hodin a 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/nova-nabytkova-rada-z-duboveho-dreva-trend-knihovny/3694050?rtype=V&rmain=0&ritem=3694050&rclanek=11306246&rslovo=420984&showdirect=1
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účastnily se ho děti různého věku, někdy i v doprovodu svých rodičů. 

  

Sport 
 
 
Cesta na severozápad, 

tradiční akce pořádaná moravskotřebovskými skauty, letos připadla na neděli 
5. června. Jako obvykle byla cyklistická nesoutěžní projížďka doplněná 
mnoha zábavnými úkoly připravena pro mládež i  pro rodiče s dětmi. Osvědčil 
se start u hasičské zbrojnice v Udánkách. Zájemci měli možnost strávit 
příjemné nedělní dopoledne v pěkném koutě přírody mezi Moravskou 
Třebovou a Hřebečským hřebenem, urazit při tom na kole etapovým 
způsobem asi 12 – 14 km a vypořádat se s nástrahami přírody a zábavnými 
úkoly na kontrolách.   

  

Třináctý Qanto Cup   

Festival fotbalového srdce se konal o posledním červnovém víkendu.  
Přihlásilo se  176 družstev mužů a žen. Jednalo se o 13 ročník akce.  Hrálo 
se ve dvou městech. Hlavní stan byl v Moravské Třebové, kde se na osmi 
hracích plochách v sobotu odehrály základní skupiny mužů i turnaj žen, celý 
program druhého dne a v sobotu večer také laser show. Dalším hracím 
místem byl Svitavský stadion, kde byly k dispozici čtyři hrací plochy a na nich 
odehrálo základní skupiny čtyřicet týmů. 

  

Červen letem světem 
 

Počasí prvního červnového dne bylo letní, ale prudké ochlazení překvapilo 
už 2. 6. Následovaly dny s teplotou kolem 20 st. a Medard 8. 6. přinesl 
dvoudenní déšť.  Až  v polovině měsíce nastalo mírné oteplení, v nabídce 
počasí bylo ale polojasno, přeháňky a žádné horké léto.  

Bleší trh v sobotu 18. června byl opět možností  prodat nebo nakoupit 
nejrůznější věci za pár korun. Konal se na osvědčeném místě -  v bývalé 
tržnici na Komenského ulici od 8:00 do 12:00, poplatek za prodej činí 
50 Kč. 

 

 

 

 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/obr-mezi-rodinnymi-stany-3862599/3862599?rtype=V&rmain=7797288&ritem=3862599&rclanek=11432475&rslovo=426282&showdirect=1
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Červenec 2011 
 

 

Události ve městě 
 
 

Potíže při výstavě kanalizace 

způsobily problémy se spodní vodou v lokalitě Udánky.  Na  krátký čas byly 
v této části města práce i zastaveny. 

 
 Reportážní foto, archiv MěÚ 

První metry kanalizačního potrubí položili dělníci v Udánkách již v květnu. 
Pak ale museli práci přerušit. Narazili na problém s vysokou hladinou spodní 
vody. Dále se tam objevily nepříznivé geologické podmínky, zejména se 
jedná o tzv. zvodnělé  písky.  V červenci bylo tedy třeba problém řešit -  
odborníci zvažovali (hodně drahé) odvodňovací vrty   i možnost odklonění 
trasy kanalizace do vhodnějších podmínek,  vše na podkladě geologického 
průzkumu.  Viděno očima některých občanů – rozkopalo se a práce stojí. To 
se nestalo - výstavba kanalizace byla přesunuta do jiné části Udánek a také 
byly zahájeny práce v Sušicích, původně plánované až na září. V Sušicích 
stavba – v podstatě podle očekávání – zkomplikovala dopravu. V Boršově si 
kanalizace vyžádala pokládku speciální technologie, komplikace způsobily 
také časový odklad prací.  Neměl by však být ohrožen konečný termín 
realizace projektu. 
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Problémy města, jak je vidí občané 

S červnovým Zpravodajem obyvatelé města obdrželi  anketní lístek, kterým  
mohli hlasovat o nejpalčivějších problémech města, jak byly formulovány 
občany na Veřejném fóru v květnu tohoto roku.   

Výsledky ankety jsou vždy podle daných pravidel tzv. „metodou ověřování“ 
mixovány s výsledky veřejného fóra. K tzv. ověření došlo u těchto osmi 
problémů, které budou dále předloženy k řešení zastupitelstvu města: 

 Oprava bazénu ZŠ Palackého 
 Chráněné bydlení 
 Společenský sál 
 Řešení křižovatky „U Kubíka“ 
 Obnova varhan ve Farním kostele 
 Nedostatek zubařů ve městě 
 Nízkoprahové zařízení pro mládež 
 Třídění odpadů – černé skládky, čistota ve městě 

Přestože některé problémy obdržely v anketě vyšší počet hlasů, metodou 
ověření neprošly. Tyto problémy nikam nezapadnou. Vedení města se jimi 
bude zabývat. Jedním z problémů, který byl naformulován na veřejném fóru, 
ale obdržel málo hlasů, byl požadavek častějšího konání „kulatých stolů“ 
neboli projednávání připravovaných investičních akcí s širokou veřejností.  
Zazněl příslib ze strany vedení města takto avizovaný požadavek občanů 
reagovat. 

 
Cyklobus 
 
Autobus uzpůsobený pro převoz kol se letos poprvé vydal na svou trasu už 1. 
července. V provozu pak byl po oba prázdninové měsíce a v září vždy od 
pátku do neděle.  Jednotná cena pro cestující s kolem do kterékoliv zastávky 
na trase cyklobusu byla i letos  40 Kč.   

Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si od roku 2006 našel již 
mnoho příznivců.  V loňském roce došlo k rozšíření jízdního řádu o nové 
zastávky v České Třebové a na Kozlově. Cyklisté tak mohou využít napojení 
na nový systém cyklo a in-line stezek na Orlickoústecku nebo navštívit 
rozhlednu na Kozlovském kopci. I v roce 2011 byla fanoušky cykloturistiky 
připravena novinka. Do projektu se podařilo zapojit Vysoké Mýto, poslední 
z měst Českomoravského pomezí, ve kterém cyklobus doposud nestavěl. 
Myšlenka výborná, návaznost na hromadnou dopravu se tak mírně 
zkomplikovala.  

Možnost dostat se blíž k atraktivitám Českomoravského pomezí byla 
nabídnuta  ve spolupráci s firmou Zlatovánek, městy Polička, Svitavy, 
Litomyšl, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a Česká Třebová. Projekt opět 
podpořil Pardubický kraj. Každý ze třinácti prodloužených víkendů ujel 
cyklobus 954 km, což je o 64 km více než v uplynulém roce. 
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Městský úřad v červenci 
 
Dostupná čísla statistiky nezaměstnanosti v Moravské Třebové i v regionu  
k 30. 6. 2011 jsou následující: 
 

 město MT - 12,1% 

 Moravskotřebovsko - 13% 

 celý MTJ (Moravskotřebovsko a Jevíčsko)- 12,9% 
 
S touto neradostnou statistikou pracují také odborné útvary městského úřadu, 
je podkladem pro další jednání a plánování rozvoje města.  Začátkem roku 
nabídla statistika čísla tak vysoká, že budila nedůvěru – i ta však byla 
správná. Vztahovala se e totiž k celému Moravskotřebovsku (bez Jevíčska) a 
v prvních třech měsících roku 2011 nezaměstnanost skutečně oscilovala 
kolem 18% s vrcholem v lednu, kdy byla 18,2%. Ve městě samotném pak 
byla nezaměstnanost ve stejném období na hladině 14,5%.  
 
 

Ze zasedání rady města 
 
  
Rada města se sešla v prvním prázdninovém měsíci třikrát. Plánovaným 
jednáním s obvyklým programem rady bylo zasedání 25. 7. 2011, ve dnech 
22. 7. a 27. 7. se rada sešla jen krátce – bylo potřebné schválit neodkladné 
záležitosti,  týkající se výběrového řízení na úvěr pro kanalizaci. 
 
 

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

Kultura 
 
Každý ro©k na zámku 
 
Je název již  4. ročníku přehlídky amatérských rockových a beatových kapel, 
které tradičně rozezněly nádvoří moravskotřebovského zámku. V   sobotu 6. 
srpna vystoupily kapely z Moravské Třebové, Brna, Kunštátu a další.  
 
 
Moravskotřebovský bramborák 
 
potěšil své příznivce v sobotu 23. července nádvoří zámku. Letos  se nesl v 
duchu oslav dvacetiletého působení Poutníků, jedné z nejosobitějších skupin 
u nás a. Všichni vystupující byli  přátelé nebo bývalí spoluhráči. Mohli jsme 
tedy slyšet hudbu  Madalen (country) – štemberské skupiny, Pavlíny  Jíšové 
a přátel (folk-country),  skupiny  Garcia (irská hudba). 
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Netrpělivě očekávaní byli  Poutníci (blugreass), jedna z legend čs. 
bluegrassové a country scény, bývalé působiště R. Křesťana  a L. Maliny, 
základních kamenů Druhé Trávy.  

                                       

 

Bramborák 2011: R. Křesťan uprostřed, L. Malina vpravo, foto D. Blahová, mluvčí 

města 

Za hvězdu večera mnozí považovali Roberta Křesťana s Druhou Trávou 
(bluegrass) – jednu z nejlepších a také nejoriginálnějších bluegrassových 
kapel současnosti. Jako jedni z mála se prosadili i v USA, v domovině stylu, 
který hrají. Robert zpíval dobře, ale vypadal unaveně a mnohé zklamal tím, 
že nepřidal ani jednu písničku. Ale přivedl až do Moravské Třebové skvělého 
hráče na harmoniku. 

Překvapením večera pro mě byl CHARLIE Mc COY (USA) – bezesporu 
nejvyhledávanější hráč na foukací harmoniku ve své vlasti.  A to 
překvapením skvělým. Předvedl úžasnou hru na harmoniku a dokonalou 
show – opakovaně děkoval Druhé Trávě, se kterou také hrál, obracel se na 
diváky promyšlenou jednoduchou angličtinou, která pro mladé musela být 
srozumitelná a pro nás méně zdatné v angličtině byly jeho repliky také jasné. 
Opakovaně pochválil Moravskou Třebovou i diváky, malý velký muž, který 
umí svoje řemeslo. 
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Pochybil, kdo nevydržel a odešel před nočním vystoupením  Docuku 
(folkbeat) – šestičlenné kapely z Valašského Meziříčí, kombinující folk a 
melodický rock. Líbili se moc. Nemohu posoudit, ale prý připomínají 
Čechomor. 

  

 
 
Všichni se rádi sejdeme na zámku. Bramborák 2011, foto D. Blahová, mluvčí 

města 

 
 
Noční prohlídky zámku 
 
Bylo možné absolvovat  sobotu 9. července.  Po setmění mají historické 
prostory hradů a zámků kouzelnou atmosféru a návštěvníky v Moravské 
Třebové přivítaly expozice Středověká mučírna a Poklady Moravské Třebové, 
začátky prohlídek byly stanoveny na neobvyklou hodinu -  22:00 a 23:00 
 
Sport 
 
 
Nikola Pařilová byla na juniorském mistrovství světa sedmá nejlepší. 
Výškařka, která první cenné kovy sbírala pro moravskotřebovskou atletiku, 
působí v Brně a v nedávné době zaznamenala několik pozoruhodných 
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výsledků. Prvním z nich bylo republikové mistrovství juniorů a dorostu, kde se 
Nikola Pařilová stala šampiónkou ve své kategorii.  Dalším startem pro 
mladou atletku bylo mistrovství České republiky mužů a žen v Brně. Nikola se 
ho zúčastnila v barvách domácího klubu JAC a mezi ženami získala konečné 
čtvrté místo za výkon 175 cm, jenž byl shodný s tím, jaký dosáhla bronzová v 
pořadí, ta však byla lepší na pokusy. 
Díky výborné formě se třebovská odchovankyně mohla těšit i na premiérový 
start na světovém šampionátu do 17 let. Do francouzského Lille cestovala 
coby pátá ve světových tabulkách ve své kategorii. Její velký okamžik 
nadešel třetí den mistrovství, kdy bylo odpoledne zahájeno finále výškařek. 
Základní výška byla v soutěži stanovena na 165 centimetrů a Nikola ji zdolala 
bez problémů. Zvyšování bylo velice rychlé, když další postupné výšky šly po 
pěti centimetrech a jak 170, tak 175 cm překonala na první pokus a naprosto 
v pohodě. Další postupnou výškou bylo 179 cm, což by znamenalo páté 
místo a hned první pokus Nikola neuvěřitelně lehce shodila. Když všichni její 
příznivci na tribuně již křičeli radostí, tak se laťka poroučela dolů. Druhý 
pokus byl horší a třetí stejný jako první, když laťka znovu spadla, až byla 
Nikola v doskočišti. Přesto vybojovala fantastickou sedmou pozici na světě a 
za to patří obrovská gratulace jí i trenérskému tandemu Nezdařilových.  
  
 
 

Červenec letem světem 
 
Počasí: po rozpačitém začátku měsíce léto nastoupilo v plné síle koncem 
první dekády. V noci na neděli 10. 7.  zasáhla město prudká bouře, krátký 
rychlý déšť a hlavně silný vítr, který poškodil mnoho stromů ve městě 
(Jevíčská, náměstí TGM) i v blízkém okolí (cesta do Pekla). Opakovaná 
bouřka následující den už nebyla tak intenzivní. Nad 30 st. vystoupala teplota 
13. 7. „na Markétu“ a následovala tropická noc, krátká bouřka nad ránem a 
ochlazení . Po letním víkendu 16. a 17. 7. následoval teplotně podprůměrný 
týden, počasí od 25. připomíná podzim 
 
 
Jako v pořadí 25.  byla nominovaná soutěží  Svitavského deníku jako  
hospůdka roku restaurace moravskotřebovská  U Kalvárie,  v pořadí 29. 
restaurace U Komína , 28. herna U Matouše,  33. Zámecká kavárna. 
 
 
Majitel vyhořelého hotelu Morava deklaroval v měsíci červnu na stavebním 
úřadu záměr vystavět restauraci na témže místě a to tak, že hrubá stavby by 
měla být hotová ještě v roce 2011. Čas (a zápis z kroniky v roce 2012) ukáže, 
že všechno bude jinak. 
 
 
Vedení města navštívilo v červenci město REHAU v SRN, akce byla 
hodnocena jako úspěšná a měla by být krokem další podpory rozvoje 
podnikání stejnojmenné firmy v nedalekých Linharticích. 
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 Srpen 2011 
 
 

Události ve městě 
 
 
Příprava volnočasového areálu Knížecí louka, 
 
setkání s občany 
 
Knížecí louka je krásný a dosud téměř nevyužitý prostor. Ještě nedávno 
bychom ji lokalizovali v místech „pod Hedvou“ a „naproti školnímu statku“, ale 
tomu by dnes mládež možná nerozuměla. Takže: kdo sejde ulicí Bránskou, 
půjde ke školnímu hřišti pod zámkem a bude procházet krajem louky směrem 
k autoškole, má po levé ruce Knížecí louku. 
 
Město nechalo vypracovat studii, která by splňovala současné požadavky 
obyvatel. Již dlouho se v anketách vyskytuje potřeba in-line stezky, která je 
ústředním motivem tohoto projektu. Dne 17. srpna měli občané možnost se 
k   projektu vyjádřit a předat své podněty či dotazy vedení města a 
architektovi projektu. Této možnosti využila necelá dvacítka obyvatel, ale ti, 
kteří přišli, měli o jednání zájem. 
 
Zástupce projekční firmy Ing. arch. Radim Javůrek představil studii. 
Vzniknout by měly 4 okruhy o délkách 800, 700, 400 a 300 m. Uživatelé si tak 
budou moci zvolit kombinaci podle vlastních potřeb a kondice. Stezka by 
měla být široká 3 m, obklopená lavičkami a samozřejmě i osvětlením. 
Uspokojeny budou i potřeby dětí a maminek, které zde naleznou moderní 
hřiště i odpočinkovou zónu. Zeleň bude upravena a částečně dosázena. 
Prostor in-line stezky navazuje na značené cyklostezky a stane se jejich 
součástí. Naváže také bezprostředně na biocentrum v západní části Knížecí 
louky, které je řešeno vlastním projektem. 
 
Občané upozorňovali na záplavové území a vodní zákon, který nepřipouští 
stavby v aktivní záplavové zóně. 
 
Pan Ing. Cedzo z odboru životního prostření městského úřadu připomněl,  že 
protipovodňové opatření Moravské Třebové bude vybudováno na přítoku 
Třebůvky – suchý poldr Útěchov. Hovořilo se o tom, že Třebůvka nemá jen 
přítok od Útěchova, ale také z Pekla. Dále se občané  ptali, zda má město 
dostatek financí na budoucí provoz a údržbu prostoru Knížecí louky. 
Místostarosta zdůraznil, že je důležitý komplexní rozvoj města, potřebujeme 
nejen pracovní místa, ale také místa pro sport.  
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Dětský koutek  (počítačová vizualizace, součást dokumentace pro město) 

 
Petice za urychlení stavby R 43 
 
Petici za brzkou výstavbu rychlostní silnice R43, která spojí Brno a Svitavy, 
podepsalo v regionu bezmála 9200 lidí. Představitelé radnic z Boskovic a 
Moravské Třebové předali v pátek 12. 8. 2011 petiční archy na ministerstvu 
dopravy. Dopravní superstrategie státu počítá se zahájením stavby R43 až 
v roce 2024, což se ale lidem nelíbí. Tak dlouho dotčená města nechtějí 
čekat.  Petice by na to měla ministerstvo upozornit. Akci pořádalo sdružení 
obcí a měst pro výstavbu R43 a lidé ji mohli podepisovat od jara až do konce 
července. Rychlostní silnice R43 se stane jedním z nejdůležitějších silničních 
tahů na Moravě. Nahradí současnou hlavní komunikaci I/43, přezdívanou 
kvůli častým nehodám silnice smrti. Denně po I/43 projíždí průměrně 
13 000 aut, přičemž tento silniční tah není na takový provoz dimenzován. 
Problémem není jen vysoká nehodovost, ale také četné dopravní zácpy. 
Současná komunikace protíná centra obcí, které provoz ochromuje. Silnice 
se měla stavět již za druhé světové války. Projektu se proto také přezdívá 
Hitlerova dálnice. Dlouhá léta na něj nebyly peníze. Výstavbu komunikace 
oddálila současná hospodářská krize, která přinutila stát v úsporám v oblasti 
nové výstavby. .  
Obyvatelům vadí současné přetížení silnice první třídy z Brna do Moravské 
Třebové a časté dopravní nehody, ale hlavně rozhodnutí ministerstva, že 
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stavba R43, která by ji měla nahradit, se odsouvá až na rok 2024. „V blízkosti 
našeho města se budou protínat rychlostní komunikace R35 a R43 obě tyto 
komunikace jsou pro náš region bytostně velmi důležité z důvodu například 
podnikatelských aktivit,“ uvedl starosta Moravské Třebové Miloš Izák. „Šlo 
nám o to, aby se nezastavily všechny přípravné práce a aby všechny 
legislativní náležitosti byly splněny,“ vysvětlil podání petice za urychlení 
stavby silnice R43 starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Podle něj místní lidé 
chápou argumenty ministerstva, že přípravné práce teprve nedávno začaly, 
stavba rychlostní silnice je ale pro region klíčová. Podle sdělení  Ministerstva 
dopravy zahájení stavby nebrání pouze nedostatek financí, ale i nekompletní 
dokumentace, např. chybějící povolení a u některých úseků rozhodnutí 
o trase nebo posouzení vlivu na životní prostředí. Ministr Pavel Dobeš však 
přiznal, že stavba R43 není pro jeho resort prioritou. V seznamu financování 
dopravních staveb je prý až za klíčovými projekty zahrnutými do programu 
Doprava, jako jsou D1, dostavba D8, napojení polské A1 a D1 na severní 
Moravě a dostavba čtyř železničních koridorů. Ministr upozornil, že problém 
není zdaleka jen ve financích, zdůraznil, že nejsou  ještě schváleny ani 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, na některých úsecích chybí 
stanovisko k  vlivu na životní prostředí, a nelze tím pádem vydat ani ono 
územní rozhodnutí, otázkou zůstává samotná trasa, kdy nepanuje shoda 
mezi krajem a městem, zda obchvat Kuřimi půjde jižní nebo severní částí.  
V rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012, ani ve výhledu 
na léta 2013–2014 nejsou proto specificky na R43 alokovány žádné finanční 
prostředky. Přípravy údajně budou pokračovat.  

Zazněl tedy – formou petice – hlas obyvatel, ale čas ukáže, zda a jakou měl 
sílu… 

 
Nová sanitka 

V úterý 9. srpna byl za přítomnosti starosty města a vedení Zdravotnické 
záchranné služby Pardubického kraje předán do užívání nový vůz. Starší 
Octavia byla nahrazena novou Škodou Yetty. Toto vozidlo je přizpůsobeno 
pro práci Rychlé záchranné služby. Od 15. srpna 2011 bylo auto plně 
nasazeno do služby. Nový vůz má oproti staršímu tipu výraznější polepy 
reflexními nálepkami, bude tak pro řidiče lépe rozeznatelný, což zvýší 
bezpečnost průjezdu k zásahu.  Obnova  vozového parku je nezbytná pro 
překonání kritického stavu, kdy průměrné stáří sanitky před nákupy bylo 
téměř šest let s najetými 150 tis. kilometry.   

 
Pochvala policie v tisku  
 
je tak vzácná, že jsem ji nedokázala pominout bez povšimnutí a proto 
z Deníku Svitavska  cituji: 
 
„Pomáhat a chránit, to je naplněné heslo třebovských policistů. Rád bych 
tímto vyjádřil pochvalu a obdiv policistům z Moravské Třebové, kteří byli na 
svém místě a dokázali s přehledem a velmi účinně řešit naši svízelnou 
situaci. Pochvala se týká jedné konkrétní situace z Moravské Třebové, ve 
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které jsme sehráli roli účastníků dopravní nehody na křižovatce ulic 
Lanškrounská a Olomoucká. Po nehodě zůstalo naše auto nepojízdné na 
chodníku mimo vozovku, navíc plné otřesených účastníků. To ale jen do 
chvíle, kdy se na ulici objevil vůz hlídky Policie ČR z místní služebny v 
Moravské Třebové. Tito profesionálové evidentně na první pohled věděli, 
kolik uhodilo a jak se k takové situaci postavit. Okamžitě se ujali řízení 
dopravy tak, aby se nikdo další k nehodě nepřidal. Zkontrolovali všechny 
zúčastněné, jestli není někdo zraněn, poradili nám a sami přidali ruku k dílu 
při vyprošťování vozu. Situaci zvládli s naprostým přehledem v neuvěřitelné 
krátkém čase a z místa odjeli jako poslední, až si byli jisti, že jsou všichni v 
pořádku. Co ale je třeba vyzdvihnout, je takt a empatie, s jakou se nám 
věnovali. Podobná událost by neměla zůstat zapomenuta, protože v dnešní 
době není časté, aby někdo nezištně a profesionálně dělal svěřenou práci, 
navíc za minimální ohodnocení. Třebované by měli být hrdí na své policisty a 
snažit se nepřidávat jim práci, protože když nějakou práci budou mít, 
nepochybně ji budou dělat nejlépe, jak to u policie jde.  
MUDr. Kamil Navrátil“ 
(Jedná se o Ondřeje Klegera, který slouží u policie více jak deset let, a 
Michala Fučíka, který je u policie více než tři roky.)  
 
 
Obnova dlažby na Cihlářově 
 
byla potřebná už dlouho a byla provedena v  měsíci srpnu, alespoň tedy 1. 
etapa oprav. Pochůzí dlažba (kamenné desky) byla v levé části značně 
poškozena vlivem přejezdů vozidel. Oprava, která byla provedena, si 
vyžádala dlouhodobou přítomnost zásypu na povrchu dlažby.  Stálo to za to. 
(Čas ukáže, že dobré věci škodí stálé vjezdy zásobovacích vozidel, těžko 
řešitelný problém…) 

  

Městský úřad v srpnu 
 
Práce úřednické – neviditelné pokračují i během prázdnin, časem se ukáže, 
že jednou z důležitých činností byla příprava na změny největšího sídliště ve 
městě. V srpnu byla zahájená pátá a poslední etapa revitalizace sídliště 
Západní. Práce jsou plánovány téměř do konce roku 2011.  
 
 

Ze zasedání rady města 
  
Rada města se v měsíci srpnu sešla třikrát – 15., 24. a 29. srpna. Na 
programu byly zejména záležitosti majetku města a výběrových řízení, včetně 
nezbytného doporučení k čerpání úvěru na kanalizaci. Zajímavostí možná je 
schválení bezúplatného převodu tzv. vysavače na včely hasičům (město tedy 
podpořilo likvidaci roje včel, pokud ohrožuje obyvatele, jak se několikrát stalo 
v letošním roce v centru města) a výrazná finanční podpora města 
sportovcům v Boršově na nakoupení sekačky na trávu -  i když koupě nebyla 
v plánu, hřiště se udržovat musí a patří městu…   

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/profesionalni-stehovaci-sluzby/8541561?rtype=V&rmain=0&ritem=8541561&rclanek=11853766&rslovo=421325&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyloznikovy-stozar-typ-b63-lehky-1462845/1462845?rtype=V&rmain=0&ritem=1462845&rclanek=11853766&rslovo=419551&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/pojizdne-pistove-kompresory-stavebni-rada-petrolmaster-26464/26464?rtype=V&rmain=0&ritem=26464&rclanek=11853766&rslovo=419114&showdirect=1
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelstvo města jednalo 15. srpna 2011, nejčastějšími projednávanými 
body byly převody majetku města. Zaujaly odpisy pohledávek – a to velmi 
starých, některé ještě z dob bytového podniku, evidovaných technickými 
službami. Město opakovaně přispělo na dobrou věc – Aeroklubu MT se 
sídlem ve Starém městě na vzletovou dráhu (800 000 Kč, s cílem podpořit 
rozvoj regionu, který pozitivně ovlivní i město) a Nadačnímu fondu pro 
chrámové varhany (100 000 Kč). 
 
 

Kultura 
  

Fest Pod Parou – punkový festival pod širým nebem 

byl početně (podle počtu účastníků) největší tradiční akcí konce prázdnin. O 
víkendu 18. 8. – 20. 8. vyvrcholil   v Udánkách.  

 

Ilustrační foto, Svitavský deník 

Letos se ho zúčastnilo více než tři tisíce lidí. První návštěvníci do Moravské 
Třebové přijížděli již ve středu a další pak ve čtvrtek, pátek a v sobotu. Na 
jejich příjezd a pobyt na festivalu dohlížela také policie a v pohotovosti byli   
třebovští strážníci. Ostré byly kontroly požití alkoholu před jízdou.  K malým 
nesrovnalostem došlo, k vážnějším problémům ne. Možná i proto, že snaha 
pořadatelů zvládnout nápor lidí byla nesporná – k dispozici bylo poprvé 
ohrazené stanové městečko a motorizovaní návštěvníci mohli zkusit před 
jízdou test na alkohol. Obyvatelé města vesměs oceňují, že jen malá část 
návštěvníků prochází městem. Za sebe mohu říct, že tomuto festivalu – už 
jednomu z největších svého druhu v republice – fandím, ale jsem ráda, že 
pořadatelé dokázali vybrat tu správnou lokalitu, místo, kde je prostor pro 
zábavu a poměrně málo příležitostí „zavazet“ těm, kteří mají jiný program. 
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Jen obyvatelé Udánek by tak docela nesouhlasili, pochod části mládeže jejich 
čtvrtí je zneklidňuje…   Snad stojí za to ještě dodat, že slovo mládež není 
úplně přesné – mnozí návštěvníci jsou mladí hlavně duchem, to nemluvím o 
těch kolem 40, ale o starších. Stále platí, že některým z mužů připevňují 
partnerky „číro“ až na poslední chvíli po příjezdu do města… zajímavé. 

 

Kejkle a kratochvíle 

Tradiční středověký festival plný lidového veselí, dobových řemesel, kejklířů, 
šermířů a trubadúrů na zámku byl 27. srpna 2011 výrazně a negativně 
ovlivněn počasím. Skutečně nastal meteorology avizovaný náhlý  teplotní 
zlom, ochlazení bylo velmi výrazné a rychlé  spolu s ním déšť vyhnal mnoho 
účastníků ještě před vyvrcholením oslav 

 

Sušická pouť 

přilákala jako každoročně své příznivce na hřiště v Moravské Třebové – 
Sušicích. K tanci a poslechu při taneční zábavě v sobotu hrála hudba Rytmus 
Líšnice, k mání byla bohatá tombola. V neděli zábava pokračovala 
stánkovým prodejem. Součástí akce byly atrakce a občerstvení. tradičními 
pořadateli byli hasiči. 

                                         
  
Kinematograf bratří Čadíků 
 
ani v letošním roce nechyběl v Moravské Třebové  - zakončil svou pouť po 
České republice právě na náměstí našeho města. Od pondělí 29. srpna do 
čtvrtka 1. září se promítalo každý večer. Zájemci mohli vidět  filmy „Největší 
z Čechů“ – film Roberta Sedláčka (komedie, 95min), „Román pro muže“ – 
film Tomáše Bařiny, podle scénáře Michala Viewegha 
(komedie/drama, 95min), Tacho“ – film Mirjam Landové (akční komedie, 
102min)  a „Kawasakiho růže“ – film režiséra Jana Hřebejka (drama, 95min) 
 
 

Sport 
 
 Srpnová sportovní pozvánka na stránkách tisku byla určena cyklistům – 7. 
závod Cyklomanu, Powerman, se uskutečnil 13. 8. Své letní akce 
prezentovali turisté  (zahraniční zájezd i cykloturistické putování) a mnozí 
další hlavně v období dovolených bilancovali. 
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Srpen letem světem 
 

Počasí v srpnu bylo často chladné, v prvním týdnu se ukázalo léto jen na 
několik dní, následovalo ochlazení a déšť, nejchladněji koncem dekády 10.8. 
a podivné léto pokračovalo.  Od 22.8. překvapily „tropy“,  25. 8.  v ČR až 36 
stupňů. Už  27.8. se v souladu s předpovědí počasí  v odpoledních hodinách 
ochladilo cca o 10 – 15 st. a následoval déšť a bouřky (k nelibosti účastníků 
kejklí v MT) , od neděle pak nastal příjemný závěr léta – teploty nad 22 
stupňů, polojasno. 

  
Přes dlouhodobé úsilí radnice i úřadu práce se míra nezaměstnanosti ve 
městě a okolí drží na nejvyšších číslech v Pardubickém kraji.  
 

V úterý 23.8.odpoledne vyjížděli profesionální a dobrovolní hasiči k požáru v 
Zahradnické ulici. Jednalo se o požár v garáži. Hasiči zaparkovaný a 
požárem poškozený automobil vytlačili ven. Na muži, který se pohyboval v 
garáži, se z dosud nestanovených příčin vzňal oděv potřísněný benzinem. 
Muž byl s popáleninami transportován na popáleninové centrum.  
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 Září 2011 
 
Události ve městě 
 
 
Evropský Týden Mobility a Evropský Den Bez Aut 
 
Tématem  roku 2011 byla  stanovena alternativní doprava. Součástí akce byl 
na 16. 9. 2011 vyhlášený den bez aut. Následoval sobotní cyklovýlet 
s představiteli města – 2. ročník, 17. 9. Účast nebyla početná, ale akce se 
vydařila. Trasa byla vhodná i pro rodiny s dětmi, ale výlet byl avizován jako 
tajný. Protože jsem se nezúčastnila, znám jen směr – Staré Město.  K akci se 
19.9. 2011 připojila Městská knihovna a to slavnostním otevřením výstavy 
s tématikou „Alternativní doprava“. Zapojil se DDM, 20. 9. nabídl školám 
dopolední soutěž na In-line bruslích, koloběžkách  a dětských kolech. Téhož 
dne měli zájemci možnost účastnit se procházky s názvem Za historií města 
bez bariér, která  byla doplněna výkladem pana Kužílka o historii města, 
současně proběhlo zmapování přístupů do historických objektů města pro 
imobilní občany.  Dne 21. 9. 2011 byla měřena  rychlost projíždějících 
dopravních prostředků městem Moravská Třebová a ukáznění řidiči obdrželi 
odměnu. Na závěr kampaně 22.9. 2011 proběhlo tradiční malování 
tematických obrázků dětmi z mateřských škol na ulici Piaristická. 
Městská policie uspořádala dne 8. září od 9:00 na náměstí   ukázku možnosti 
zabezpečení jízdních kol a to formou   očipování kola a označení 
samolepkami upozorňujícími na takto zabezpečené kolo 
 
 

Veřejné fórum mládeže 

Na veřejná projednávání různých problémů s veřejností si už lidé v Moravské 
Třebové zvykli. Poprvé však dostala prostor i mládež, na setkání 
s představiteli města dne 12. září v budově úřadu na Olomoucké ulici  žáci ze 
základních a středních škol mohli říci, co jim ve městě schází, co jim vadí a 
co je potřeba změnit. Akci určitě prospělo, že ji moderoval profesionál - Petr 
Herman z Národní sítě zdravých měst. Probírala se mnohá témata, povídání 
mělo spád. Nejen mě překvapil jeden z výstupů – jako dva nejdůležitější 
problémy mladí lidé označili kriminalitu ve městě a problematiku 
nezaměstnanosti v Moravské Třebové.  V rámci Národní sítě zdravých měst 
byla Moravská Třebová vytipována jako jedno z mála měst, kde NSZM 
pomohla s použitím dotačních prostředků setkání uspořádat a vést. Město 
plánuji zopakovat setkání s mladými lidmi i v dalším období. 

 

Setkání starosty města se slovenským prezidentem 

V rámci návštěvy   partnerského města Banská Štiavnica ve dnech 2. až 4. 9. 
(Dny sv. Huberta) se starosta města  setkal se slovenským prezidentem  



Kronika města Moravské Třebové v roce 2011 

 53 

 
Ivanem Gašparovičem. Předal mu zvací dopis na 17. ročník tradičního 
festivalu města Dny slovenské kultury v roce 2012. Pan prezident byl 
pozváním potěšen. Milým překvapením bylo i to, že v Moravské Třebové již 
byl a to v době, kdy ještě nebyl prezidentem. Starosta Miloš Izák a radní 
Hana Horská byli přizváni k neformálnímu obědu. 
 
 
České dny ve Vlaardingenu 
  
Tzv. „Czech days“ v měsíci záři t. r. úspěšně navázaly na  Holandské dny 
v Moravské Třebové v uplynulém roce. Akce  byla úspěšná a česká jídla, 
která byla nabízena v partnerském městě, moc chutnala. 
 
 
 

Městský úřad v září 
 
V rámci kampaně Zdravého města  mnozí zaměstnanci reagovali 16. září na 
výzvu „Městský úřad do práce bez auta“ a přiznám, že pokud jsme šli do 
práce pěšky, jeli na kole nebo použili hromadnou dopravu, nebylo to bez 
odměny. Dostali jsme (jak je dobrým zvykem) cereální tyčinku. Dobrou chuť. 
 
Odbor dopravy intenzivně a na zakázku připravuje potřebné kroky k tomu, 
aby na vybraných ulicích města (Bránská ano, ČSA ne) mohli cyklisté jezdit i 
v protisměru. 
 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
 
Rada města jednala dvakrát v měsíci, plánované jednání 19. září mělo 
obvyklý program – tedy hlavě záležitosti majetkové a výběrová řízení, dále 
byly schváleny služební cesty delegace města do partnerských měst. Náhlé 
jednání rady 22. září mělo jediný výstup ve formě usnesení, byla schválená 
smlouva, jejíž uzavření bylo nezbytné pro výměnu oken na penzionu C 
domova pro seniory. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Jednání zastupitelstva 19. září netrvalo dlouho. Zastupitelstvo schválilo 
nezbytná rozpočtová opatření a  základním bodem programu bylo schválení 
smlouvy s ČS a.s. o přijetí investičního úvěru do výše 40 milionů korun v 
souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a čistírny odpadových vod.  
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Kultura 
 

Ve Svitavském deníku mne  20. září zaujalo: 

„J. A. Komenský a Moravská Třebová 

Důvěrným přítelem Jana Amose Komenského byl Ladislav Velen ze Žerotína, 
majitel Moravské Třebové. Jemu je také věnována Komenského mapa 
Moravy (1627): „Nejjasnějšímu panu Lad. Velenovi z Žerotína, pánu na 
Břeclavi, Třebové, Zábřehu a Rudě, nejmilejšímu mému pánovi… Tu Tobě, 
slovutný pane, přednímu šlechtici naší vlasti a velikému svému ochránci, 
připisuji a věnuji, modle se k Bohu, aby Tebe vlasti a vlast Tobě k veliké 
oboustranné radosti co nejdříve navrátil. Psáno ve vyhnanství. Tvé 
nejjasnější slovutnosti nejoddanější J. A. Komenský“. Na této mapě také 
použil Komenský počeštěný název města „Třebowa“. Vztah Komenského k 
Moravské Třebové byl blízký poté, když se v roce 1618 v Zábřehu oženil s 
Magdalenou Vizovskou, která byla dcerou správce statků Velena ze Žerotína. 
Příbuzný první Komenského manželky Burian Vizovský byl totiž zlatníkem v 
Moravské Třebové, s jeho sestrou Marií se oženil Jiří Klotzmann, kterému 
patřilo v Moravské Třebové několik domů, mj. na náměstí dům č. p. 23 s 
nápadným bohatě zdobeným renesančním arkýřem, ze kterého měl údajně 
promlouvat k občanům města také Jan Amos Komenský, pravděpodobnost 
takového veřejného vystoupení Komenského je však mizivá. Když Komenský 
prchal z Fulneku, zastavil se patrně v Moravské Třebové a dostal od městské 
rady podporu na cestu (25 grošů 5 denárů). Přes Moravskou Třebovou tajně 
cestoval Komenský i v listopadu roku 1625 z Brandýsa nad Orlicí do Letovic 
řešit majetkové spory mezi tehdejší šlechtou, když si před tím podle pověsti 
zapůjčil koně ve Svitavách. Při troše fantazie se můžeme s Komenským 
setkat i dnes na moravskotřebovském zámku, který je ozdoben arkádami, na 
jejichž pilířích jsou masky a portréty. V jednom z nich, v pátém napravo od 
vchodu při pohledu z nádvoří, se snad skrývá podoba Komenského.“ 

 

Dny evropského dědictví 

V rámci Dnů evropského kulturního dědictví měli zájemci možnost navštívit  
o víkendech 10. – 11. září a 17. – 18. září  zdarma vybrané zámecké 
expozice, a to 10. a 18. září  Alchymistickou laboratoř mistra Bonaciny a 
11. a 17. září Poklady Moravské Třebové. Každý vstup byl z kapacitních 
důvodů omezen počtem 25 návštěvníků. 

  

Dny česko-německé kultury  

Festival mezinárodního porozumění se konal v muzeu od 16. do 22. září 
2011. Na sobotu večer byl připraven bohatý kulturní program s tancem. 
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Výstava 
 
Výstava „Olejomalby a počítačová grafika Hany Horské“ byla slavnostně 
zahájena v pátek 30. září v 17 hodin ve dvoraně muzea.  
 
 

Sport 
 

Cyklovýlet s představiteli města   

Letošní druhý ročník akce  se uskutečnil17. září, sraz účastníků byl v 9:00 
hodin na náměstí T. G. Masaryka před radnicí. Trasa byla  vhodná i pro děti,  
byla avizována jako trasa tajná. Znám byl  předem jen přibližný směr. 

Cyklisté později zvolili trasu na Radkom, M. Trnávku a Pěčíkov, ti zdatnější  
jeli přes Grunu, Bukovou a Vranovou Lhotu. Účastníků bylo poměrně málo, 
necelá dvacítka, ale ti, kteří se odhodlali, nelitovali. 

 
Výborné výsledky travních lyžařů z Moravské Třebové 

Nejlepší travní lyžaři planety se sešli ve středisku Atzmännig-Goldingen ve 
Švýcarsku na mistrovství světa juniorů a seniorů. Reprezentace České 
republiky získala pět medailí mezi dospělými a třináct v závodech mládeže. 
Juniorským zlatem a stříbrem přispěl do této sbírky jezdec Slovanu Moravská 
Třebová Lukáš Kolouch. Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska za rok 
2010 letos dokázal obhájit titul šampióna v super–G, do něhož nastupoval po 
dvou předešlých nepovedených kláních. Nejlepšího výsledku v seniorských 
závodech tak Kolouch dosáhl v superkombinaci. Tu dokončil na výborné 
šesté pozici jako druhý nejlepší Čech. 

 Svěřenci Daniela Mačáta se vrátili s prestižními a vysoce ceněnými 
křišťálovými glóby jak v kategoriích jednotlivců (Zuzana Gardavská a Jan 
Němec), tak v hodnocení týmů. Lukáš Kolouch prokázal ve svých startech, že 
se může měřit s absolutní světovou elitou. V obřím slalomu si vyjel osmé 
místo, v super-G a superkombinaci obsadil desátou pozici. 

 
 

Region 
 
Z tisku (IDnes, Pk): Mzdy v Pardubickém kraji  
 
Pardubický kraj je ze 14 českých krajů tím, kde jsou druhé nejnižší mzdy v 
republice: v letošním druhém čtvrtletí v průměru jen 21 010 korun. Hůř jsou 
na tom jen v Karlovarském kraji. Jenže na průměr dosáhne sotva 40 procent 
lidí. Velká část Východočechů je ráda, že domů přinese v čistém 10 tisíc 
korun.  Minimální mzda se nezměnila již od ledna 2007 a činí 8 000 korun. 
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Měsíční hrubé výdělky podle odvětví: 
 
1. peněžnictví a pojišťovnictví - 46 817 Kč 
2. informační a komunikační činnosti - 43 012 Kč 
3. výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu - 38 762 Kč 
17. zemědělství, lesnictví a rybářství - 17 672 Kč 
18. administrativní a podpůrné činnosti - 16 556 Kč 
19. ubytování, stravování a pohostinství - 12 870 Kč 
 
 
 
Výročí letecké havárie na Útěchovem 
 
19. září uplynulo 80 let od havárie československého vojenského letadla nad 
Útěchovem při které utrpěli těžká zranění plukovník Augustin Charvát a 
nadporučík Karel Brožek a v následujících dnech v moravskotřebovské 
nemocnici podlehli. V pátek 23. 9. se   v muzeu konala přednáška PhDr. 
Pavla Petra, který zasadil události z Moravskotřebovska do kontextu dějin 
letectví ve východních Čechách. Přednáška byla doprovázena projekcí 
bohaté fotodokumentace.  
Komise památkové péče a Klub českých turistů Mor. Třebová připravili v září 
vzpomínkovou akci na místě neštěstí u „Pomníku letců“ nad Útěchovem. 
 
 

Hejtman Radko Martínek se vrátil znovu do úřadu 

Z informací na webu pardubického kraje: Martínek podstoupil celkem tři 
operace, jednou z nich byla také transplantace ledviny.                                                         

 
 Ilustrační foto, web Pardubického kraje 

Do svého úřadu se vrátil úterý 6. 9. 2011. V rozhovorech uvedl, že nástupem 
do práce  ukončil etapu, která byla opravdu složitá, zásadním způsobem se 
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mu změnil život. Z osobního jednání vím, že za velkou změnu považuje i úsilí 
odpočívat, v práci zvolnit. Čas ukáže, nakolik se mu podaří toto předsevzetí 
dodržet. Hejtman utrpěl vážný úraz, když si na horách pohmoždil levou 
ledvinu. Po jednom ze svých rodičů  - jak uvedl - podědil onemocnění ledvin, 
při kterém se na ledvinách vytvářejí cysty a úraz na lyžích jen celou událost   
urychlil.  Hejtman opakovaně ocenil výbornou péči všech lékařů. 
  

Září  letem světem 
 
 
Počasí nabídlo příjemné teplé dny pozdního léta: chladné ráno 1. 9., 3. a 4. 
9.– letní počasí, koupaliště bylo ještě v provozu, v neděli plné. Navzdory 
předpovědi horké lét trvalo i po 5. 9. a následoval pěkný letní víkend 10., 11. i 
dále. Od  19.9. přišlo ochlazení, déšť a chladnější  babí léto v poslední 
dekádě. 
 
V pátek 23. září se uskutečnil na nádvoří zámku v dopoledních hodinách 
slavnostní slib žáků prvního ročníku vojenské školy. Součástí akce byl i 
přelet bojových vrtulníků. 

Tragická nehoda se stala v pondělí 19. 9. před polednem v místní části 
Udánky. Řidič nákladního automobilu firmy Hochtief, která realizuje výstavbu 
kanalizace v této části města, zřejmě přehlédl při couvání starší ženu, která 
šla po silnici, a srazil ji. Paní na místě svým zraněním podlehla. V Udánkách 
v současné době probíhá výstavba kanalizace a je tu větší provoz těžké 
techniky. 

Delegace města zavítala v měsíci září na konferenci ve Staufenbergu. 
Předmětem jednání bylo čerpání finančních prostředků z evropské unie, 
s důrazem na vícestrannou spolupráci partnerských měst a možnosti, které 
s tím jsou spojeny.  
 
Na ulici Brněnské byla nově otevřena hospůdka  (opravdu malá, ale i milá) 
Krokouš. Znovuotevření se dočkal podnik U Johanna – sklepní vinárna 
zadního traktu domu na ul. CSA, s příchodem ze Zámecké. 
 
Tradiční  Svatováclavské pohoštění se uskutečnilo i letos  na zámku, ve 
velkém sále Základní umělecké školy na zámku. 
 
Bleší trh byl pro velký úspěch opakovaně uspořádán  v prostorách bývalé 
městské tržnice v sobotu 17. září. 
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Říjen 2011 
 
 
 

Události ve městě 
 
 
 
Od prvního říjnového úterý až do čtvrtka 20. října byl pro veškerou dopravu 
zavřený tunel Hřebeč u Moravské Třebové.  Tunel potřeboval především 
opravu portálů, ale také mytí, kontrolu technologie i výměnu světel. 

 

 

 
Ilustrační foto, Svitavský deník 

 

Objížďka důležitého úseku na silnici I/35, která spojuje východ Čech s 
Moravou, vedla tradičně po staré silnici. Na ní jsou serpentiny a velká 
převýšení, které brzdí dopravu.  Uzavírky tunelu v minulosti vždy znamenaly 
komplikace pro řidiče. Objížďka vede po serpentinách po silnici třetí třídy, kde 
je nutné zpomalit a nelze předjíždět. Proto vždy hrozí kolony. Ředitelství 
silnic a dálnic sehnalo peníze na opravu opět tak, že opravy mohly začít až v 
říjnu. Že to není úplně nejlepší nápad, se ukázalo před dvěma roky, kdy 
během uzavírky tunelu napadl v půlce října sníh. Ředitelství silnic a dálnic 
vysvětlilo, že dříve peníze na tunel nemělo k dispozici. Sněhová kalamita se 
v říjnu 2011 naštěstí nekonala. 
 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/najdete-si-lepsi-praci-10950082/10950082?rtype=V&rmain=7827346&ritem=10950082&rclanek=12390263&rslovo=419114&showdirect=1
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Změna jízdních řádů  

Jednání o optimalizaci dopravy započala od října ve velkém a čas ukázal, že 
jde o úkol dlouhodobý a nelehký. Dvoudenní jednání o autobusové dopravě 
ve svitavském okrese začalo v Poličce a končilo   v  Moravské Třebové. Do 
sálu městského úřadu v Moravské Třebové přijaly pozvání hejtmana 
Pardubického kraje Radko Martínka a jeho náměstka Jana Tichého tři desítky 
starostů spadajících pod obec s rozšířenou působností.  Zástupci kraje 
sledovali, jak technologové ze společnosti OREDO vyřizují připomínky 
starostů k návrhům jízdních řádů.  

 

Foto D. Blahová, mluvčí města 
 
Fotografie je svědectvím o práci starostů – snažili se, když vytvořili pracovní 
skupinky, v malé kanceláři městského úřadu se jich sešlo 16. 
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Zaznělo motto: „Kraj musel přistoupit k optimalizaci, protože veřejná doprava 
přestala lidem vyhovovat.“   

V říjnovém zápisu kroniky nezbývá než konstatovat, že na první pokus se 
optimalizace nezdařila a snaha zúčastněných bude pokračovat i v roce 
následujícím. 

 

FAKTA  

 

Železniční doprava v Pardubickém kraji:  18 tratí, délka 4,7 mil. Km,  
pravidelně využívá 23 tis. cestujících, tj. necelých 5 % obyvatel Pk,  Pk dotuje 
částkou 445 mil. Kč,  rušení tratí se dotklo 553 obyvatel, náhrada autobusy  

 Autobusová doprava v Pardubickém kraji: 230 linek, délka silniční sítě 18 
mil. Km, pravidelně využívá 15 % obyvatel,  Pk dotuje částkou 305 mil. Kč.                                   

S trochou nostalgie připojuji z tisku (Svitavský deník) reportáž pana Prchala i 
s fotografií vláčku, který občas překvapil moje hosty – krásnou krajinou 
opravdu jede jeden vůz a cestujícím, kteří nejsou zvyklí, připomíná Troškovy 
filmy Slunce, seno… 

 

„Narvaným vlakem po 'nevyužívané' železnici  

 

Ilustrační foto Svitavský deník 
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Na druhém nástupišti českotřebovského nádraží postávají desítky lidí. 
Nečekají však na rychlík, jak by si leckdo mohl myslet, nýbrž na příjezd malé 
lokálky ve směru Moravská Třebová, Chornice a Skalice nad Svitavou. Právě 
té lokálky, kterou se rozhodl Pardubický kraj, i přes protesty dotčených obcí a 
jejich obyvatel, z velké části zlikvidovat. Pro příští jízdní řád totiž mezi 
Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi neobjednal žádnou osobní 
dopravu. Prý z důvodu nízkého počtu cestujících. 

Narváno! 

Lokálka byla přistavena krátce po čtvrt na dvě, tři minuty před svým 
odjezdem. Vlakovou soupravu tvoří jeden vůz řady 810, takzvaný šukafon. 
Lidé se do „málo využívaného” spoje téměř nevejdou. Místa k sezení jsou 
zcela obsazená a někteří musí i stát. Přesně ve 13.19 hodin se vlak vydává 
na svoji pravidelnou cestu do Moravské Třebové. 

„Rušení regionálních tratí bylo trendem některých politiků už ve druhé 
polovině devadesátých let. Doplatilo na to několik tratí. Většinu z nich ale 
později převzali soukromí dopravci,” říká 

Pavel Prchal z Klubu přátel lokálek. „To, co se ale chystá v současné době, je 
naprosto alarmující a postrádá to jakoukoliv koncepčnost,” dodává Prchal. 

Politici argumentují tím, že autobusová doprava je levnější a pro cestující 
výhodnější, protože zajíždí přímo do center obcí. „Jenže každý nebydlí přímo 
v centru. Nikdo nebere v potaz kvalitu zdejších silnic, které jsou, zvláště v 
zimě, často životu nebezpečné a při sněhových kalamitách a náledích 
nesjízdné,” podotýká Antonín Minařík ze Sdružení kolejové dopravy, další 
člen naší osádky, která se se mnou vydala na cestu po ohrožené trati z 
České Třebové do Chornic a Skalice nad Svitavou. Potíž je podle něho v 
tom, že dnes politici, a bohužel i řada lidí, vidí a slyší jen na okamžité úspory, 
které ale navíc bývají velmi pochybné. Nikdo ale nepřemýšlí s výhledem na 
další desetiletí. „Politici neberou v potaz, jak zrušení železničních tratí naruší 
ráz života na venkově, který je už tak dost krutý. Lidé jsou nuceni jezdit za 
prací do dalekých měst a nyní jim chtějí vzít i možnost levné a vcelku 
pohodlné a kvalitní dopravy. Zánikem železniční dopravy dojde i k omezení 
turistického ruchu a tím ke konci mnoha podnikatelů na ruchu závislých,” 
vyjmenovávají následky nerozumného rušení malých tratí Pavel Prchal a 
Antonín Minařík. 

Zastavujeme v Moravské Třebové, kde je nutné přestoupit do nové soupravy. 
Je sice úplně stejná jako ta, kterou jsme přijeli, ale kraj si zde přál 
přestupování. Přibližně dvacítka lidí se tak žene i s batožinami ven z vlaku, 
aby se na vedlejší koleji zase nacpala zpět do druhé soupravy. „Je to jeden z 
triků, jak lidem znepříjemnit cestování a vyhnat je z vlaků. Zavede se 
nesmyslné přestupování a dlouhé čekací lhůty v zastávkách, nabourá se 
návaznost přípojů... Lidé pak začnou přesedat do aut, ano do aut, nikoliv 
autobusů, jak si možná myslí někteří politici, a vlaky jsou pak vydávány za 
neefektivní a navrhovány ke zrušení,” říká další člen výpravy Michal Skála ze 
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Severočeské dráhy. 

A hned přidává zkušenost ze svého regionu. „U nás se také takto před 
několika lety postupovalo. Nejdříve se posunuly časy odjezdů a příjezdů 
vlaků, aby lidé nestíhali dojet včas do zaměstnání a škol. Poté se začalo 
přestupovat a lidí ubývalo. Nakonec se některé tratě zavřely a místo nich 
vyjely autobusy. Jenže ty jezdily sotva rok a pak se většina z nich také zrušila 
či omezila. Lidé s nimi totiž nejezdili. Raději než by se mačkali v 
nepohodlném autobusu, pořídili si auta. Dnes je situace na severu Čech na 
mnoha místech taková, že lidé nemají od pátečního odpoledne až do 
pondělního rána do svých obcí žádná spojení hromadnou dopravou,” líčí 
osud železnice v okolí Kadaně Michal Skála. 

Vlaky v létě? 

Právě jeho společnost se snaží ve spolupráci se soukromým dopravcem 
provozovat na opuštěných tratích alespoň letní provoz. „Zájem je veliký,” říká 
Skála a začíná zadávat data do své moderní GPS navigace. Dnes je tu totiž 
také pracovně. Rád by oslovil radní dotčených obcí s nabídkou, že by zde 
jejich společnost mohla provozovat své vlaky. „Myslím, že jde o velmi hezkou 
a zajímavou trať, která má svůj turistický potenciál. Bylo by určitě škoda 
nechat ji ležet ladem,” dodává Skála. 

Vlak se vydal na cestu k Chornicím a Velkým Opatovicím. Pořád je téměř 
plný. Na to, že by jím nikdo nejezdil, jak argumentuje Pardubický kraj, to 
rozhodně nevypadá. Přisedá si k nám Naděžda Bartošová, rodačka z 
Jevíčka, která jede na návštěvu k rodičům. „To je dobře, že se proti tomu 
někdo snaží bojovat. Sama jsem psala panu náměstkovi pro dopravu své 
připomínky. Dodnes jsem ale nedostala žádnou odpověď. Je to smutné 
zjištění, že naše volené politiky vlastně vůbec nezajímáme,” zapojuje se do 
hovoru mladá inženýrka. 

Stejně reagují také další cestující, kteří považují chování představitelů 
Pardubického kraje za skandální. „Všichni si jezdí v nablýskaných drahých 
služebních automobilech a nám berou i tuhle malou lokálku,” zlobí se 
důchodkyně Růžena Mládková, která cestuje vlakem na chalupu do Chornic. 

Svezte se i vy 

Většina cestujících vystupuje ale až o dvě zastávky později v Jevíčku. Do 
sousedních Opatovic, kde se mění vlakové čety, jedeme ve voze prakticky 
sami. Ptám se strojvůdce a průvodčího na jejich názor. „Nechtějte, abychom 
se k tomu vyjadřovali. Je to debilita, co tam nahoře vymýšlí,” procedí jen mezi 
zuby a pak už pospíchají do soupravy, která právě přijela ve směru od 
Skalice a Boskovic. 

Naše lokálka pokračuje už opět téměř plná do cíle své cesty. Ve Skalici nad 
Svitavou zastavujeme přesně na čas. Na nástupišti už stojí noví cestující, 
kteří míří opačným směrem“.  
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„Lokálka na trati 262 zatím ještě stále žije. Pánové radní, přijeďte se podívat,” 
zval politiky na projížďku po trati, kterou chtějí zničit, Pavel Prchal z Klubu 
přátel lokálek. 

 

Problémy s Romy  

ve Šluknovském výběžku sleduje celá republika. Tak se stalo, že se novináři i 
v našem regionu na romskou otázku zaměřili více, než bývá zvykem.  Pravda 
je, že potíže eskalují. Nejvíce si stěžují mladí lidé – obávají se skupinek 
Romů v pozdních večerních hodinách, poukazují na jejich agresivitu. Krádeže 
ve velkých obchodech začínají být běžné. Policie častěji než dříve vyjížděla  
ke rvačkám v restauracích a hernách.  Došlo i k loupežným přepadením v 
ulicích města. 

 

 
 Ilustrační foto, Svitavský deník 
  

Mediálně vděčné bylo i jiné téma: Třebovou se na podzim nyní šířila fáma, že 
místostarosta Pavel Brettschneider chce do  města přivést větší množství 
Romů.  Částečně se lidé inspirovali událostmi v jiných městech, zčásti je 
snadné připisovat různé záměry městu s budovami, které stojí ladem, jako je 
bývalé dětské oddělení.  „To je lež, nikdy bych nepřipustil takovou věc,” 
dementoval nařčení Brettschneider. Radní ve Třebové ale přiznávají, že 
Romové jsou ve městě problematickými obyvateli, ale ne všichni. „Chceme 
potíže řešit, i když je to obtížné, ale myslím, že najdeme společnou řeč. Je to 
dlouhodobý problém a nezáleží jenom na radnici, ale také na těch lidech. 
Jejich myšlení se musí změnit,” uvedl místostarosta. Městská policie řeší 
potyčky v restauracích i přepadení na ulici. Pro řešení romské problematiky 
zřídili na městské policii skupinu pro prevenci kriminality, policie  spolupracuje 
s centrem volného času, kde se Romové scházejí.  
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 Městský úřad v říjnu 
 
V Moravské Třebové, v lokalitě mezi komunikací I/35 a areálem bývalého 
školního statku, na ulici Dvorní započaly před několika týdny stavební práce. 
Tato činnost neunikla pozornosti ze strany občanů. Na jejich dotazy, co se 
vlastně staví,  opakovaně odpovídali úředníci  odboru výstavby. Vlastníkem 
výše uvedených pozemků je v současné době soukromá osoba. Stavebníkovi 
(investorovi) bylo vydáno před cca  deseti lety stavební povolení na výstavbu 
obchodního centra. Toto stavební povolení je stále platné. Investor oznámil 
stavebnímu úřadu, že zahájil provedení hrubých terénních úprav. Na části 
pozemku došlo k sejmutí ornice a k navezení zeminy pro vyrovnání terénu. 
Na stavebním úřadě probíhala jednání s cílem kontrolovat postup prací na 
stavbě. Práce se jevily jako přípravné práce pro  zahájení vlastní stavby, 
investor ale neprozradil, který  konkrétní obchodní řetězec by měl obchodní 
centrum provozovat. Zazněly i hlasy, že je všechno jinak a jedná se o úklid 
zeminy odjinud, žádná stavba nebude. Nezbývá nepočkat na další vývoj. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
 Rada města na zasedání dne 4. října 2011 schválila uzavření dohod, 
nezbytných pro předčasné užívání rekonstruované čistírny odpadových vod. 
Následně 14. října rada projednala záležitosti veřejných zakázek města.  
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé se sešli 24. října 2011. Na programu byly jako obvykle majetkové 
a jiné záležitosti města.  Zásadním bodem jednání bylo schválení  dohody o 
změně společenské smlouvy o založení společnosti Nemocnice Moravská 
Třebová, komanditní společnost ze dne 11. května 1994, kterou komanditista 
město Moravská Třebová vystoupením ukončuje svoji účast ve společnosti a 
s tím spojené majetkové převody. Město se rozhodlo vyvázat z komanditní 
společnosti, ve které faktické rozhodování městu (podle počtu hlasů, tak, jak 
bylo dohodnuto v roce 1994) nebylo umožněno. Z uzavřených dohod 
vyplynula také platba finančního vyrovnání městu a zejména vstřícný přístup, 
bezúplatný převod pozemků, které jsou nezbytné pro další rozvoj výstavby ve 
městě. 
Zaujalo mne také usnesení, kterým zastupitelstvo potvrdilo stávající členění 
města (části Město, Předměstí, Boršov, Sušice, Udánky) s uvedením nových 
ulic, aktuálně. 
 
 

Kultura 
 
Snímku Dějuplné Hřebečsko autora Lumíra Moučky udělila soutěžní porota 
Mezinárodního festivalu TECHNÉ OSTRAVA 2011 (Mezinárodní fetival filmů 
a TV pořadů o technických a průmyslových památkách) hlavní cenu festivalu 
– Ostravskou Venuši. 
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Oblíbená akce zahrádkářů - Oblastní výstava Moravskotřebovského a 
Jevíčského regionu a vyhodnocení soutěže "Rozkvetlé město" se konala ve 
dnech 15. a 16. října na zámku v sále ZUŠ. Součástí byla poradna 
rostlinolékaře Ing. Kalabuse a po oba dny prodej ovoce a stromků, prodej 
keramiky Speciální školy v M.T., prodej výrobků chráněné dílny Nový zámek 
Rudoltice a produktů včelařů z M.T. 
  
Lampiónový průvod pro děti a soutěž o nejhezčí pohádkový kostým se 
uskutečnil v pátek 7. října u městského muzea v 18:00 hod. Už ve středu 5. 
října si zájemci v Městské knihovně mohli vytvořit vlastní lampión. 
Spolupracovali zástupci Kulturních služeb města Mor. Třebová, ochotnický 
soubor J. K. Tyla, žáci a učitelé ZUŠ, členové Klubu českých turistů a kapely 
Proč ne band.   
  

Dny hlavolamů na zámku aneb od 5. do 30. října byla na zámku otevřena 
interaktivní výstava s 20 velkými hlavolamy. Přijít mohli všichni, kteří rádi řeší 
různé hlavolamy a logické úlohy. K dispozici byly i pracovní listy, kam si 
můžete své výsledky zaznamenat.   
 
 

Sport 

 Pejskiáda 

Soutěž pejsků potěšila nejen chovatele v sobotu 8. 10.  Od 13.30 hodin 
pořádal dům dětí a mládeže a Agility klub na kynologickém cvičišti v lomu na 
Křížovém vrchu akci plnou pejsků a zábavy.  Chovatelé psů se utkali v 
závodu na překážkové dráze nebo v soutěži o nejkrásnějšího psa. 
Návštěvníci zhlédli ukázku výcviku psů ve sportovní kynologii. Svou účastí 
podpořili útulek pro psy ve stanici Zelené Vendolí. 

 

Region 
 
Také v říjnu 2011 jsme se dočkali pozvání na víkend 1. 10. do Biskupic -  kdo 
chtěl ochutnal pálenku, kdo chtěl, podíval se na staré velocipédy. K tomu 
hrála hudba – konal se Biskupické kaléšek. Spolu s návštěvou z Moravské 
Třebové se zúčastnila i delegace partnerského města Banské Štiavnice. 
 
 

Říjen letem světem 
 
Počasí začátkem října nabídlo  letní teploty přes den, padl dokonce rekord 
v ČR, bylo velmi teplo a slunečno i v Moravské Třebová. Následoval první 
ranní mráz 14.10.,  následně ranní chladna,  slunečné dny.  
Mimořádně špinavé město   překvapilo nás chodce po víkendu 29., 30. října 
–  centrum v ulicích  ČSA a Cihlářova bylo pozvracené, krev jsme viděli na 
Svitavské u restaurace  Manhatten. Nezjistila jsem, co bylo příčinou a hlavně 
– tento stav se v dalších týdnech (plošně) neopakoval. 
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Listopad 2011 
 
 

Události ve městě 
 
 
Den zdraví 
 
Zdravé město a VZP uspořádaly už tradiční Den zdraví v Moravské Třebové. 
V pátek 18. listopadu si ve vestibulu radnice mohli zájemci nechat zdarma 
naměřit EKG, tlak, tělesný tuk, BMI... Připraveny byly ukázky první pomoci, 
poradenství zdravé výživy, dětský koutek a mnoho dalšího. 
 
 
Moravskotřebovská universita 3. věku v roce 2011/2012 
 
V listopadu roku 2011 byl zahájen již 12. ročník Moravskotřebovské univerzity 
3. věku. Jako téma byla zvolena  „Škola - základ života“.   
V hodině dějepisu si zájemci obnoví znalosti o českých panovnících, v hodině 
českého jazyka zjistí, že čeština je jazyk hravý, v zeměpisu navštíví exotické 
země, psychologie nabídne zabývat se pamětí…  V letošním roce zájemci 
vytvořily dvě skupiny, o setkávání mělo zájem tolik lidí, že by se najednou do 
zasedací místnosti úřadu na ulici Olomoucké nevešli. Výuka byla zahájena 2. 
listopadu. 
 
 
Skauti oslavili 100 let netradičně 
 
Skauti z Moravské Třebové se rozhodli oslavit 100 let skautingu v České 
republice netradičně. V pátek 11. 11. 2011 se svíčkami rozsvítili kopec u 
Moravské Třebové, na němž se tyčí rozhledna Pastýřka. Desítky skautů se 
sešly v 17 hodin pod kopcem naproti čerpací stanici OMW. Kouzelná 
podívaná na sebe nenechala dlouho čekat. Světelná štafeta ke 100 letům 
českého skautingu vytvořila paprsek světla z postupně zapalovaných svíček 
a vyrazila vzhůru sjezdovkou k Pastýřce. Symbolika je zřejmá, každý rok, 
každá generace posouvá český skauting o kousek dál a výš. Akce to nebyla 
dlouhá, spíše symbolická pro všechny, kteří se skautingu věnují. Sešli se ti, 
kteří skautingu věnovali kus života, i malé světlušky a vlčata, kteří jsou ve 
skautu teprve krátce. Moravskotřebovské středisko má 160 členů všech 
věkových kategorií. Další stovky tvoří „přátelé skautingu“, kteří již nejsou 
aktivními členy, přesto mají ke skautu a především k místní základně 
Kvíčalov vztah a navázali zde přátelství na celý život. 
 
Je na místě připomenout, že v loňském roce oslavili moravskotřebovští skauti 
75 let. K této příležitosti postavili stany na náměstí, předváděli nejrůznější 
dovednosti. Také vydali knihu a uspořádali výstavu ve vestibulu radnice. 
Skauting, i když kvůli minulému režimu několikrát přerušený, má ve městě 
své pevné místo a tradici. 
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Akce modernizace MŠ Jiráskova 
 
v hodnotě 20 mil. Kč je rozdělena na dvě etapy. První etapa byla právě 
dokončena, plynule bude navázáno realizací druhé etapy. Celá stavba bude 
předána v srpnu 2012. Děti se mohou těšit na nově zrekonstruované a 
vymalované třídy, šatny i sociální zařízení. Součástí modernizace byla také 
realizace zateplení, osazení nových oken a výměna střechy, což přispěje ke 
snížení provozních nákladů na vytápění budovy. Komfort malým strávníkům 
zvýší kompletně nová kuchyň s moderními technologiemi. Děti se do nových 
prostor přestěhují během listopadu. Stavební práce budou plynule 
pokračovat na druhé budově mateřské školy. V srpnu příštího roku bude 
druhá etapa dokončena, včetně nového oplocení školky a zadláždění 
chodníku na ulici Jiráskově. 
Nově zrekonstruované prostory symbolicky převzal starosta města Miloš Izák 
od Ladislava Olivy, majitele firmy OLSPOL s.r.o. Svitavy, která celý projekt 
realizuje. 
 
 
Nové hřiště u školy na ul. Palackého 
 
Základní škola na Palackého ulici může svým žákům nabídnout nové hřiště. 
O jeho vybudování se zasloužily děti z této školy, které vyhrály víceboj 
podporovaný nadací ČEZ a získaly pro svou školu dotaci ve výši 600 tis. Kč. 
Dalšími 320 tis. Kč se na zbudování hřiště podílelo město. Zbývající část si 
škola doplatila ze svého investičního fondu. 
Celkem stálo hřiště s umělým povrchem 1 129 500 Kč včetně DPH. Děti se 
mohou těšit na fotbal, basketbal, volejbal a mnoho dalších sportů, které si 
zde budou moci zahrát. Pro občany by mohla být doplněna informace, že 
hřiště neuvidí, je jakoby schované tak, že si jej kolemjdoucí náhodný chodec 
nevšimne. Ale je tam   . 
 
 
Veřejné setkání s občany 
 
se uskutečnilo ve čtvrtek 24. listopadu od 16:00 v muzeu. Na programu bylo 
zhodnocení roku 2011, vyhláška o veřejném pořádku a kriminalita ve městě. 
Pořadatelem akce byl měsíčník Moravská Třebová a Místní akční skupina 
(uskupení málo známé, regionální). Lidí přišlo nemnoho – ale měli zájem o 
diskusi se zástupci vedení. Kriminalita – možná přesněji veřejný pořádek a 
jeho narušování ve městě – zaujala natolik, že je s tímto tématem počítáno i 
na dalších setkáních. 
 
  
Městský úřad v listopadu 
 
Uživatelé a vlastníci nemovitostí v městské památkové rezervaci si na 
webových stránkách města mohli v listopadu 2011 přečíst upozornění: 
 
„V současné době se začíná ve velké míře rozmáhat nahodilé osazování 
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satelitních přijímačů na objektech v městské památkové rezervaci. 
Upozorňujeme vlastníky a uživatele nemovitostí v městské památkové 
rezervaci, že osazení tohoto zařízení podléhá schválení orgánu státní 
památkové péče. 
Pokud osazení satelitního přijímače nemáte povoleno, dostavte se prosím co 
nejdříve v úředních dnech na Městský úřad, Olomoucká 2, odbor výstavby a 
územního plánování, kancelář č. 224 – p. Žouželková nebo si předem 
dohodněte schůzku – tel. 461 353 020. 
V měsíci únoru 2012 proběhne kontrola těchto zařízení, a jestliže jejich 
umístění nebude povoleno ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči, bude s vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti zahájeno 
správní řízení dle § 35 nebo § 39 výše uvedeného zákona.“ 
 
 
Ze zasedání rady města 
 
Rada města projednala (zejména) obvyklé záležitosti hospodaření města ve 
dnech 7., 14. a 21. listopadu 2011.  
  
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
V souladu se schváleným plánem práce zastupitelstvo města v měsíci 
listopadu nezasedalo. 
 
 

Kultura 
 
4TET, 
 
Tj. skupina, kterou tvoří tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 
2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár tak trochu překvapili v Moravské Třebové 
16. listopadu.  Zaujaly  úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design 
kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá 
a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a “taneční” 
výkony všech aktérů na jevišti. 
 
 

Sport 
 
Zamykání Hřebečských důlních stezek 
 
Zorganizoval jako turistický pochod Klub českých turistů. Zahájení bylo na 
Hřebči „U Tety“ a cílem se stala rozhledna Na Strážném vrchu.  
 
 
Bojíte se...strašidel? 
 
Opakovaně se zeptal turistický oddíl mládeže. Již po dvanácté se zájemci 
mohli vydat na strašidelnou cestu kolem hřbitova v sobotu 12. listopadu. Na 
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účastníky  čekala tradiční i netradiční strašidla, úkoly a nástrahy, a to tradičně 
na Křížovém vrchu pod vedením TOM Čochtanů Moravská Třebová. 
 
 

Listopad letem světem 
 
 
Počasí začátkem listopadu nabídlo chladná a mlhavá rána, slunečné 
poměrně teplé (až 12 st.) dny a po změně času brzo tmavé chladné večery. 
Silná inverze byla na mnoha místech republiky v polovině měsíce.   

U tunelu Hřebeč v pondělí 14. listopadu hořel kamion i s naloženými 
Toyotami. Kvůli technické závadě vzplanul večer na hlavním tahu I/35 u 
Moravské Třebové, při příjezdu hasičů už byly v plamenech i tři toyoty. Řidič 
soupravu odstavil u tunelu Hřebeč, provoz ale bude komplikovala ještě v 
úterý dopoledne. 

 

 

Popožár kamionu s toyotami u tunelu Hřebeč | foto: HZS Pardubického kraje  
 

Hasiči se o požáru dozvěděli pár minut před desátou večerní. Na místo 
vyrazily dvě profesionální jednotky z Moravské Třebové a Svitav a do bojů s 
plameny se pustily s pomocí vody a pěnidla. 
 
V rámci gastronomické soutěže pro žáky základních škol připravila 
Integrovaná střední škola M.T. ukázku práce profesionálního baristy, který 
předvedl tajemství přípravy kávy. Akce se konala v pondělí 14. listopadu od 
16:00 v muzeu 
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Zadržena byla celostátně hledaná žena. Strážníkům městské policie se 
podařilo před nedávnem na jedné z ulic města Moravská Třebová vypátrat 
celostátně hledanou osobu - ženu středního věku, na kterou vydalo Městské 
státní zastupitelství souhlas se zadržením pro podezření ze spáchání zvlášť 
závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti.  
  
Policejní hlídka se nestačila divit, když přístroj po nehodě cyklistky ve 
středním věku ukázal 5,39 promile alkoholu v dechu. Jak k nehodě došlo a co 
všechno žena vypila, policisté  nezjistili. Na místě podle policie  nebyl žádný 
svědek ani další poškozený. Na jízdním kole nevznikla žádná škoda. A jak 
jsem slyšela, paní – jistě se nehodí uvést jméno v kronice – nebyla známá 
alkoholička. Přihodilo se, náhodou. 
 
Z důvodu výstavby kanalizace byla v Boršově  od 1. do 6. listopadu zavedena 
částečná autobusová výluka. Autobusy zastavovaly  od 3. 11. na 
zastávkách: Státní statek, Hájenka a Hostinec. Podařilo se vyřešit i odvoz 
žáků do školy a zpět.  Operativně byl vyřešen i ořez stromů, na málo 
používaných komunikacích totiž překážely větve. 
    
Starosta města Moravská Třebová Miloš Izák vyjádřil symbolickou podporu 
snaze města Moravský Krumlov zachovat cyklus obrazů Alfonze Muchy 
"Slovanská epopej" na zámku v Moravském Krumlově. Učinil tak na žádost 
starosty Moravské Krumlova Tomáše Třetiny. Stalo se tak formou dopisu, 
tento krok byl zveřejněn také na internetových stránkách města. 
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Prosinec 2011 
 
Události ve městě 
 
 
Státní smutek po úmrtí Václava Havla 
 
byl vyhlášen v ČR  ve dnech 21. – 23. prosince 2011.  Vlajky na státních 
budovách byly staženy na půl žerdi. Mnohá divadla i televize zrušily či 
změnily svůj program, omezeny byly především zábavné pořady. Zakázány 
byly některé loterie a provoz kasin. Událost ovlivnila i sportovní utkání, hráči 
měli na rukou černé pásky. Pohření ceremoniál byl náročný, pietním aktem 
žila nejen Praha. 
 
V Moravské Třebové vzniklo symbolické pietní místo u morového sloupu na 
Náměstí T. G. Masaryka – neznámí položili ke  sloupu fotku a rozsvítili   
svíčky, které kolemjdoucí měnili a doplňovali několik dní.  
 
                                                   

 
 
Foto D. Blahová, mluvčí města 
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Všimla jsem si, že vhodným způsobem uctili památku bývalého prezidenta 
v restauraci Excalibur – v decentně ozdobeném elektronickém fotorámu 
běžely fotografie V. Havla z doby dávno i nedávno minulé. 
 
Mnoha lidem však chyběly vzpomínkové akce pořádané městem. Bývalý 
starosta města Josef Ošťádal sepsal otevřený dopis Miroslavu Váňovi, 
krajskému šéfovi ČSSD. Poukázal v něm na fakt, že Moravská Třebová 
nedostatečně uctila památku bývalého prezidenta Václava Havla. A všimli si 
toho i občané města, kteří se s dotazy obrátili na radnici. (Nejen) na 
rozhořčený dotaz na internetových stránkách města, proč město nevyvinulo 
žádnou iniciativu, odpověděl starosta města: 
 „Chtěl bych všechny občany města ujistit, že já i ostatní členové vedení 
chovají k osobě zesnulého exprezidenta Václava Havla úctu, která mu jako 
prvnímu legitimně demokraticky zvolenému prezidentovi v novodobých 
dějinách českého státu náleží. Všechny významné městské akce, které 
zůstaly na programu i v období před pohřbem Václava Havla, jako byly 
například koncerty ZUŠ, byly zahájeny minutou ticha. V rámci státního 
pohřbu zazněly v našem městě kostelní zvony. U morového sloupu vytvořili 
občané pietní místo, kde svítily nepřetržitě svíčky. O konání veřejné akce 
jsme nakonec nerozhodli s vědomím, že oficiální vzpomínky na zesnulého 
exprezidenta byly dostatečně zastoupeny v médiích, a s přesvědčením, že je 
niternou záležitostí každého jedince vyrovnat se se smutnou skutečností jeho 
náhlého odchodu.“ 
  
Okolní města k pietě přistoupila jinak,  umístěny na vhodných místech byly 
kondolenční knihy – např. v Litomyšli ve foyae Smetanova domu, ve 
Svitavách v přízemí budovy městského úřadu, obdobně jako v Poličce – ve 
vestibulu městského úřadu. 
 
 
Vodné, stočné 
 
Zvýšení ceny stočného ze současných 34,80 Kč/m3 na 43 Kč/m3 schválilo 
dle návrhu rady města a provozovatele městského vodovodu a kanalizace 
firmy VHOS a. s. v pondělí 5. prosince 2011 zastupitelstvo města.  
Navýšení ceny bylo dáno několika faktory: důležitou položkou kalkulace 
stočného je nájemné od firmy VHOS a. s. za užívání kanalizace v majetku 
města, což je příjem do pokladny města, který následně slouží k údržbě 
kanalizace. Je povinností města tento příjem zajistit ve výši, která je dána 
podmínkami evropské dotace na nově budovanou část městské kanalizace. 
Další významnou položkou podílející se na nárůstu ceny stočného je cena a 
spotřeba elektrické energie. Zvýšení její spotřeby si vyžádá zejména použití 
nových technologií čistírny odpadních vod, jejíž modernizace je nutná, aby 
naše město splnilo limity čistoty odpadních vod stanovené Evropskou unií. V 
případě neplnění těchto limitů by městu hrozily od 1.1.2012 vysoké pokuty. 
Potěšující je, že nová čistírna, která je od 1.1.2012 ve zkušebním provozu, 
dosahuje  vysokou kvalitu odpadních vod, kdy jsou stanovené limity plněny 
se značnou rezervou. Kalkulační vzorec ovlivnilo samozřejmě také zvýšení 
DPH, která k 1. 1. 2012 vzroste o 4 % ze současných 10 % na 14 %, a další 
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nutné náklady – za úhradu vypouštění odpadních vod do vod povrchových, 
monitorování a čištění kanalizací, laboratorní služby, údržbu a opravy. Cenu 
za vodu pro rok 2012 tvoří také položka vodného. O té rozhoduje 
Dobrovolný svazek obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovsko, který na 
svém zasedání v listopadu 2011 schválil zvýšení ceny vodného na 34,50 
Kč/m3 s DPH ze současných 30 Kč/m3. Také u vodného má na jeho novou 
cenu vliv růst nákladů na údržbu sítí které je třeba krýt z nájemného, zvýšení 
DPH a cena elektrické energie. 
  
 
Poškození povodňových desek na Jevíčské ulici 
 
V polovině prosince došlo k poškození sochy Jana Nepomuckého a 
povodňových desek na ul. Jevíčské.  Na místo bez odkladu po nahlášení 
přijela městská policie a  zajistila pokud možno zbývající části sochy. Byla 
nahlášena pojistná událost a samozřejmě také informována Policie ČR. 
Smutné je, že si ještě pamatujeme nákladnou renovaci desek, které doslova 
„prohlédly“ v letech nedávno minulých.  
  
 

Městský úřad v prosinci 
 
 
Původci odpadů byli v prosinci na stránkách zpravodaje i webu města 
důrazně upozorněni pracovníky odpadového hospodářství městského úřadu  
na nutnost  plnit ohlašovací povinnost, a to podáním Ročního hlášení o 
produkci a nakládání s odpady, pokud přesáhnou zákonem stanovené limity. 
Dotčení byli nabádání věnovat pozornost legislativním změnám v této oblasti 
a vyhnout se tak případným sankcím. 

  

Ze zasedání rady města 
 
Radní se sešli v měsíci prosinec třikrát, na plánovaných setkáních 5. a 19. 
prosince řešili běžné záležitosti majetku města a výběrových řízení, také se 
zamítavě postavili k žádosti občanky o propůjčení prostor Centra volného 
času o vánocích k setkání rodiny. Mimořádné jednání 12. 12.  bylo věnováno 
nezbytným dohodám týkajícím se čistírny odpadových vod. 
 
 

Z jednání zastupitelstva města 
 
Zasedání se konalo v pondělí 5. prosince od 15:00 v zasedací místnosti 
městského úřadu na Olomoucké ulici. Zásadním bodem programu byla cena 
vody ve městě. Platba za vodné a stočné se zvýšila výrazně. Na programu 
zastupitelstva bylo také rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu na první tři 
měsíce následujícího roku. Bylo potřeba zabezpečit financování (kromě 
běžného provozu města) na právě realizované projekty jako dostavba 
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kanalizace a projekt Cesta od renesance k baroku.   
 
 

Kultura 
 
Zajímavostí letošního prosince byly unikátní zámecké prohlídky s 
kostýmovanými průvodci si na „Štěpána“, tedy na druhý svátek vánoční 26. 
prosince. Návštěvníky čekala prohlídka Středověké mučírny s ukázkami 
práva útrpného a přehlídka mučících nástrojů, pro zájemce o tajemno byla 
otevřena Alchymistická laboratoř Mistra Bonacciny a pro obdivovatele 
okázalých zámeckých prostor   prohlídková trasa Poklady Moravské Třebové 
s dostupnými artefakty z doby nedávno minulé. Zámek v Moravské Třebové 
otevřel své brány v 10 hodin a prohlídky ukončil v 16 hodin. 
 
Adventní koncert nabídlo ve středu 21. 12.  Rodinné a mateřské centrum 
Sluníčko a to v kapli sv. Petra - vedle františkánského kláštera na ul. 
Svitavské. Výtěžek z koncertu byl věnován na obnovu vyhořelého sirotčince 
v Mongolsku  a účinkovali Účinkují Schola za 5 pět! a Barbora Vacková. 
Potěšil tradiční koncert o vánočních svátcích, letos  Rybova mše v kostele na 
Svitavské. Obecenstvo bylo vděčné a kostelní lavice se zcela zaplnily. 
Vánočních koncertů bylo víc, z těch tradičních jistě stojí za zmínku vánoční 
koncert v ZUŠ a swingový orchestr Fr. Zeleného také v prostorách školy 
 
V prosinci jsme mohli jít do divadla na přestavení Zmýlená neplatí – ovšem 
jen ti, kterým se podařilo koupit lístky, v Moravské Třebové je to problém, 
představení je méně než dřív, zájemců hodně a míst v kinosále stále stejně. 
Nepřekvapí „vyprodáno“ 20 minut po zahájení předprodeje. 
 
Divadelní přehlídka Kukátko se letos konala v prostorách muzea 8. prosince. 
 
Ani letos v prostince nechyběl tradiční Mikulášský jarmark pod střechou 
v muzeu 3. 12. a nezklamali skauti, kteří před budovou muzea nabídli 
Betlémské světlo 18. prosince. 
 
 

Sport 
 
Svoje příznivce – a to hlavně ženy – našla prosincová Zumba party 
v Boršově. 
Pro padesátku zúčastněných byla výslužkou báječná atmosféra a skvělá 
nálada všech aktérek. Okamžiky varu a transu, kdy ze všech tekly potoky 
potu, se střídaly s uklidněním. To zejména ve chvílích, kdy se ostatním 
představila skupina „Kočky“, složená z dvaceti děvčat ve věku do deseti let.   
Naplnilo se tak plakátové heslo, které slibovalo odreagování a možnost získat 
novou, tolik potřebnou, energii. „Fakticky dokonalá předvánoční relaxace,“ 
poznamenala jedna z mnoha spokojených žen. 
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Prosinec letem světem 
 
Počasí nabídlo první sníh, poprašek, až na Mikuláše, dále bylo poměrně 
chladno. Dna 21. 12.  potrápil sníh řidiče. Vánoční čas přinesl pošmourno, 
beze sněhu a  vlhko. Až 30.12. zkrášlil město ranní sníh. 
 
Podpořit svým hlasem výzdobu vánočního stromu na náměstí v Moravské 
Třebové bylo možné prostřednictvím internetu. Naše město se připojilo do 
soutěže se spoustou dalších měst a obcí. Výsledky ovšem nebyly tak skvělé, 
abych je zaznamenala. Snad příště. 
 
Brýle pro Taškent bylo možné darovat dětem a dospělým na území 
Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu, kteří se ocitli v nouzi. Umožnila 
to charitativní sbírka v prosinci. Sběrná místa byla v knihovně, v obou 
budovách městského úřadu, ve speciální ZŠ a mateřské školce v Sušicích. 
  
Připravují se nové jízdní řády  a v prosinci informace váznou, ačkoliv první 
změny by měly nastat již koncem roku. V průměru se ceny jízdného zvýšily o 
šest procent. V našem městě se plánovalo  posunutí školní výuky, děti 
nestíhaly. Čas ukáže, že změny jízdních řádů budou tématem mnoha jednání 
v příštích měsících a přinesou málo chvály – nebo žádnou.. 
 
Ohňostroj na Silvestra tradičně na náměstí v podvečerních hodinách vidělo 
velké množství lidí – náměstí bylo zcela zaplněno. Jen někteří neznalí jako já 
se postavili k radnici, byla to pro mě strašidelná podívaná, ohňostroj byl 
odpalován před radnicí a pohled z dálky byl bezpečnější i lepší. 
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Z obsahu kroniky: 
 
Strana 

 
3   Leden 
3   OUSB (projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova …) 
4   Vojenská škola 
5   OIC (Občanské informační centrum)  
 
9   Únor 
9      Bojíme se v MT (+ vyjádření městské policie) 
12    Web města 
 
15    Březen 
18    Konec padesátikoruny 
 
19    Duben 
22    Vojenská škola 
22    Web města 
23    Dny slovenské kultury 
 
28    Květen 
28    Veřejné fórum 2011 
30    Trhy farmářských výrobků 
31    Moravskotřebovské arkády 
 
32    Červen 
32    Cena města 
35    Fotofestival 
36    Městské slavnosti   
 
39    Červenec 
39    OUSB 
41     Statistika nezaměstnanosti 
41     Moravskotřebovský bramborák 
 
45     Srpen 
47     Pochvala policii 
49     Fest Pod Parou 
50     Kejkle a kratochvíle 
 
52     Září 
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52    Veřejné fórum mládeže 
54    Dny evropského dědictví 
57    Vojenská škola 
 
58    Říjen 
59    Doprava 
65    Biskupský kalíšek 
 
66    Listopad 
66    Skauti 
67    Setkání s občany 
 
71    Prosinec 
71    Úmrtí Václava Havla 
72    Vodné, stočné  
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