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K 1. 1. 2019 bylo v Moravské Třebové evidováno 10079 občanů s trvalým 
pobytem a 157 cizinců. Celkově byl tedy uváděn počet obyvatel města ve 
výši 10 236. 

K 1. 1. 201 

zdroj: www.mocr.army.cz, L. Vašáková 

 

              

Pro úvodní fotografii jsem vybrala foto z pomyslného cyklu „v našem 
městě to žije“ - pohled na vojáky i diváky zaplněné náměstí T. G. Masaryka 
v září 2019 při příležitosti slavnostního slibu žáků 1. ročníku Vojenské 
střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. 

Na snímku autorky Lucie Vašákové je vidět slavnostní pochod s přeletem 
bojového vrtulníku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mocr.army.cz/
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 Opakované představení kronikářky:   

Kroniku města vedu z pověření rady města od roku 2006. Usnesením rady města č.  
2456/090506  ze dne 9. května 2006 jsem byla jako Jana Blahová jmenována 
kronikářkou města s účinností od 1. ledna 2006. (Od června roku 2013 používám 
jméno Jana Zemánková.) Narodila jsem v roce 1958 v Brně, kde jsem také vystudovala 
právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita). 
Do Moravské Třebové jsem se přistěhovala s rodinou v roce 1994. Téhož roku jsem 
se stala zaměstnankyní města zařazenou do Městského úřadu Moravská Třebové, kde 
jsem pracovala do odchodu do důchodu v květnu roku 2019. 

 

…………………………… 

JUDr. Jana Zemánková, kronikářka města Moravská Třebová 

 

Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2019 vzala na vědomí rada města 
na zasedání dne ……………usnesením č. ………………...a v souladu s usnesením 
rady téhož dne č. ……………………….. starosta města podpisem vydává souhlas 
obce s obsahem zápisu: 

 

 ……………………………. 

 Ing. Miloš Mička, starosta města 

 

Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména: 

- z osobních a profesních zkušeností a poznatků autorky 

- z jednání rady města a ze zasedání zastupitelstva města 

- z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj a internetových 
stránek a facebooku města Moravská Třebová 

- z regionálních periodik jako např. Svitavský deník 

- z celostátních deníků např. Mladá fronta DNES aj. 

- z plakátů a oznámení. 

Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení zastupitelstva a 
autentické fotografie zůstávají samostatnou a plnohodnotnou přílohou pamětní knihy 
města (v části vázané i volně ložené). 
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Leden 2019 

Události ve městě 

Nové logo města 

Začátkem roku 2019 bylo představeno dlouho očekávané logo města. Zavedení loga 
bylo jedním z prvních kroků nové radniční koalice, která vzešla z říjnových 
komunálních voleb. „Grafické provedení respektuje barvy na znaku města a 
symbolizuje siluetu renesančních arkád moravskotřebovského zámku, který je 
významnou historickou památkou města,“ vysvětlil na webových stránkách města  
mluvčí Václav Dokoupil. 
 
Představení nového loga v radničním zpravodaji, na internetových stránkách města a 
sociálních sítích vzbudilo nadšení i negativní reakce. Na tom není nic překvapivého. 
Více pozornosti než grafické podobě loga bylo věnováno způsobu, jakým byla nová 
vizuální tvář města vybrána. Bez veřejné soutěže, přímo, jen v úzkém kruhu rady 
města. Autorem loga je Petr Holoubek, vystudovaný stavební inženýr a projektant, 
který žije už osm let v Austrálii. Logo poskytl bez nároku na honorář, jako dar městu. 
S žádostí o návrh loga oslovil Petra Holoubka přímo starosta města Tomáš 
Kolkop. Autor logo přiblížil i slovy: „Arkády zámku jsou jednoduše rozpoznatelné a 
otevírají možnosti použití. Gradace a rytmika logo oživuje. Logo je snadno čitelné, 
jednoduché ale i lokalizované. Proto si myslím, že má velký potenciál se líbit".  Autor 
se trochu mýlil, ne každý použitý motiv poznal. Důvody, které radní vedly k zavedení 
nového loga bez veřejné soutěže, vysvětlila místostarostka Daniela Maixnerová: 
„Našim motivem bylo přinést v lednu na svět něco nového. Logo, nová, moderní tvář, 
je to, co po nás lidé chtějí. Jakákoli soutěž trvá v řádu měsíců. A vždy je provázána 
s finanční odměnou nebo dalšími náklady na dopracování.“ Diskuze kolem způsobu, 
jakým logo vzniklo, byla poměrně značná, ale ne příliš dlouhá. Častým námětem bylo 
postesknutí, že nebyli vyzvání autoři z Moravské Třebové. 

Čas ukázal, že se nové logo osvědčilo. Je také na místě uvést, že tým pro komunikační 
strategii několik let tvorbu loga navrhoval – jen realizace se jevila složitá a organizačně 
i finančně náročná, proto logo městu chybělo. Bylo nahrazováno znakem města i tam, 
kde to zcela vhodné není. 

 

 

 

 

 

 

 

V lednu pokračovala rekonstrukce školního bazénu. Na kontrolním dnu 22.01.2019 
bylo prověřeno věcné plnění a to bourání stěn bazénu pod úrovní dna, odvoz suti, 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93124&idc=6371194&ids=3243&idp=90126&url=http%3A%2F%2Fwww.pamatkyziji.cz
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betonová lože pro uložení ocelových nosníků stropu pod šatnami a postupné 
osazování nosníků a bourání otvorů v nosné zdi pro rozvody VZT. 

 

Změny na radnici v Moravské Třebové zaujaly i novináře 

 

Článek MF dnes, dostupný v lednu i na internetu, by bylo škoda přehlédnout, proto 
vkládám jeho plný text i na stránky kroniky: 
 

 

„Nový starosta Moravské Třebové Tomáš Kolkop ze sdružení Srdcem Třebováci má 
dlouhé vlasy, je mu čtyřicet let a občas ho mohou lidé spatřit, jak kouří před radnicí. 
Ještě nedávno pracoval jako projektant a ve volném čase bubnoval v undergroundové 
kapele. 

Jako zastupitel za sdružení Srdcem Třebováci v posledních čtyřech letech občas dost 
hlasitě nesouhlasil s některými záměry nedávného vedení radnice. 

„Před volbami jsme se nezaměřovali na propagaci našeho hnutí formou plakátů 
rozvěšených na všech sloupech veřejného osvětlení, tak jako ostatní, ale nakonec 
jsme přece jen na poslední chvíli několik desek vyrobili a pověsili. Ve dnech voleb jsem 
řezal dříví a až v sobotu večer jsem se koukl na výsledky a nevěřil vlastním očím. 
Vyhráli jsme,“ vzpomíná na nedávný úspěch sdružení čtyřicetiletý Tomáš Kolkop, který 
má řadu nápadů, jak dát obyvatelům města i to, co jim léta chybí. 

Proč bývalé vedení prohrálo? 

Podle mne bývalé vedení nemělo žádnou vizi, žádný cíl. Investiční kroky se dělaly 
podle toho, jaká je vypsaná dotace, ale už se radnice nedívala na jejich smysluplnost. 
Například u parkovací věže na terminálu. Pokud se tam teď půjdeme podívat, parkují 
v ní dvě tři kola. Nevadilo by mi, kdyby byla součástí sítě cyklostezek a rozvinuté 
cykloturistiky a turismu ve městě. To vše ale městu chybí. Nějaké části cyklostezek tu 
sice jsou, ale jsou odnikud nikam, nenavazují na jiné. 
 
Krátce po nástupu do funkce jste zkritizoval bývalé vedení radnice za to, že tak 
velké město má na účtu na konci roku jen čtyři miliony. Hned se na vás vrhli. 
Jenomže Moravská Třebová má opravdu na účtu v současnosti málo peněz. Méně než 
okolní obce. Už po čtrnácti dnech po mém nástupu do funkce jsme řešili, jak poplatit 
momentální závazky a z čeho. Byly tady rozjeté akce, které se musely doplatit, a třeba 
i to, že město prohrálo soud a bylo třeba kvůli tomu doplatit milion ušlého zisku. S 
těmito věcmi nikdo moc nepočítal.  

Navíc bývalé vedení rozjelo dotační akce, na něž přijdou peníze až v únoru nebo v 
březnu. Takže jsme museli nějaké akce osekat, peníze přesunout. To se nakonec nějak 
povedlo. Problém nastal hlavně v oblasti běžných výdajů, které v poslední době 
vzrostly o třicet šest procent. 

Až přijdou na jaře ty očekávané dotační miliony, bude vše v pořádku? 
Zcela jistě bude město stabilnější. To ale neznamená, že se nezaměříme na ony běžné 
výdaje, uděláme jejich rozbor a pokusíme se je optimalizovat. Hodně peněz se 
vynaložilo na sportovní zařízení a hodně se zanedbávala údržba veřejných prostor. 
Ono to je na městě vidět. Na silnicích, na chodnících, na objektech města. 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

6 

Vám vadí i nová městská doprava, která začala fungovat ve městě před volbami. 
Proč? 
Některé její spoje jsou využité jen v určitých časech. Navíc se váže jen k příjezdům 
vlaků, ne k občanské vybavenosti města. Lidé už jí přezdívají „bludný Holanďan“.  

Kolikrát jsem ten autobus potkal, a buď tam jel řidič sám, nebo vezl tak jednoho člověka. 
Lidé poukazují i na to, že autobus nejezdí ke školám, ke hřbitovu nebo třeba do 
průmyslové zóny.  

Už zpracováváme statistiku naplněnosti spojů, školy nám vytipovávají žáky, kteří 
dojíždějí, jejich počty a odkud. Podobná data nám zpracovává firma Rehau, protože ta 
o zastavování autobusu MHD projevila zájem. Podle toho nastavíme spoje. Už od 
března či dubna. 

Týká se města nějak problém moravskotřebovské nemocnice následné péče, 
kterou její vlastníci nabízejí k prodeji a teoreticky hrozí, že by se z ní museli 
pacienti v poměrně krátké době vystěhovat? 
Kraj začne letos stavět nemocnici novou a já pevně věřím, že takový krizový scénář 
snad nenastane. Šli jsme ale naproti kraji, který hledá pro takový případ nějaká záložní 
místa, kam by pacienty umístil. Vytipovali jsme taková místa, kde by se rychle dalo 
lůžkové oddělení přechodně vybudovat.  

Je tady například domov pro seniory, který prošel rekonstrukcí, ale jistou dobu bude 
ještě bez využití. Nejsem si ale jist, zda tím správným řešením je zcela nová nemocnice. 
I samotná příprava se zatím jeví jako značně uspěchaná, a to vždy ponese následky, 
které se projeví až při samotné realizaci.  

Myslím, že kraj mohl se současnými vlastníky nemocnice vytrvaleji jednat tak, aby 
mohla zůstat v původních budovách. Je tam i další problém, protože kraj je majitelem 
centrální kotelny a jídelny, což má samozřejmě vliv i na prodej budov nemocnice. 
Pokud mám správné informace, majitelé již nyní budovy nabízejí za mnohem nižší 
finanční obnos. 

Kraj nemocnici postaví na místě bývalé dětské nemocnice, kterou město 
nechalo zbourat i přes protest aktivistů. Bývalý starosta Miloš Izák o nějaké 
záchraně nechtěl vůbec diskutovat. Vy jste byl proti. 
A byl jsem i spoluautorem petice proti bourání, hlavně původní části se zajímavým 
vstupním schodištěm. Nechte alespoň tuto část. Je škoda, že objekt šel k zemi. 

Město rozjelo rekonstrukci školního krytého bazénu, ale ve variantě, kdy do 
něho nebude moci široká veřejnost. Přitom lidé ve městě po krytém bazénu pro 
veřejnost volají. Máte řešení? 
Větší varianta opravy byla nesmyslná, protože u školy nejsou parkovací místa. Ale 
nám se zdá špatná i tato „levnější“ současná varianta opravy, protože stojí také velké 
peníze, přesněji 35 milionů. To je nadstandard.  

Hlavní problém je, že pokud město tento bazén zrekonstruuje a navíc z úvěru, zavře 
si vrátka pro výstavbu plnohodnotného krytého bazénu pro veřejnost. Ale já svůj jiný 
záměr mám, i místo pro takový bazén pro veřejnost už delší dobu mám a byl jsem už 
i jednat s vlastníky bioplynové stanice, která by mohla vytápět případný nový krytý 
bazén. A poměrně levně. Podmínkou by bylo přestat s rekonstrukcí školního bazénu, 
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nebo ho opravovat v okleštěné, úplně jiné variantě. To znamená nedávat tam nejdražší 
technologie či nerezovou vanu. 

Není už pozdě? 
Stále se ještě bourá. Uvidíme. 

Lidem v Moravské Třebové chybí i společenský sál. Máte na to také recept? 
Máme tu prostor, o kterém pro takový sál asi ani moc nikdo neuvažoval. Tam by byl 
pěkný sál a nebyla by to ani nijak velká investice. Je v blízkosti centra, má dostatečnou 
kapacitu, jsou tam i ochozy a veškeré zázemí už je hotovo. Toalety a další vybavení. 
A je to bývalé kino v Moravské Třebové. Všechno okolo je tam spravené a hlavní sál 
zůstal netknutý. Jen má soukromého vlastníka. Toho jsem ale oslovil a on se tomu 
nápadu nebrání. 

Je pro vás práce na radnici velkou neznámou? 
Moc ne, na městském úřadu jsem v minulosti už pracoval, a to na investičním odboru. 
Od roku 2005 do roku 2011. Pak jsem byl „odejit“ bývalým vedením. Po dvou letech 
mne oslovila bývalá mluvčí radnice, že zakládá sdružení nezávislých kandidátů. Před 
čtyřmi lety jsme se my dva dostali do zastupitelstva. 

Dva lidé, to není mnoho. Co se stalo, že vaše sdružení zvítězilo v posledních 
volbách? 
Možná na lidi zapůsobilo, že nejsme politici a snažíme se o lidský přístup. I když jsme 
kritizovali, tak vždy slušně a také jsme vysvětlovali, proč kritizujeme a jak by se to dalo 
napravit. Taky jsme se možná jako jediné sdružení ve městě nehádali.  

Jako moravskotřebovským srdcařům nám vadí hlavně to, že město v poslední době 
stagnovalo a není tam, kde by mohlo být. Možná jsme také mohli výsledek ovlivnit 
hudebním jednodenním festivalem, který proběhl v září a byl celkem podařený.  

Nicméně pořadatelem nebylo žádné hnutí, ale nezávislý spolek SHLUK, který vznikl 
za účelem podpory alternativní kultury ve městě a který si dal za cíl oživit prostor bývalé 
jízdárny na statku. 

Vy sám hrajete v kapele na bicí… 
Hrál jsem dříve, a mohu přiznat, že už mi to chybí. Člověk při tom může vypustit a 
trochu se i „vyzuřit“. 

Ocitl jste se jako rocker ve vážené funkci. Jak se v ní cítíte? 
Někdy i trochu zaskočeně. Často si uvědomím, že jsem přišel ráno do práce a než 
odbudu spousty schůzek, jednání a návštěv, tak jsou čtyři hodiny odpoledne a až poté 
sedám k počítači a začínám pracovat, vymýšlet či tvořit. S tím jsem na začátku 
nepočítal. Také si uvědomuji, že to starostování mi vzalo svobodu. Že už si nemohu 
dělat, co chci. Nemám obavy, že bych to nezvládl. Také mám slabiny, co se týče 
rétoriky v rámci prezentace navenek. Na tom musím hodně zapracovat. 

Bývalé vedení považovalo centrum města za mrtvé, snažilo se ho oživit třeba i 
neuskutečněným záměrem sezonní restaurace. Jak se na problém centra díváte 
vy? 
Hlavní náměstí je opravdu bohužel nevyužité. Takže mám plán, a to na mobilní zařízení, 
které by mělo v sezoně trojí využití. Mělo by prodejní část, využitelnou v létě i v zimě 
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jako součást adventu, ale také nějaké prvky pro děti, aby se nenudily, a ještě by sloužilo 
jako určité místo, které by umožnilo pohled z výšky a umožňovalo by i letní promítání 
filmů.  

Bylo by ho také možné přemístit všude tam, kde by takové oddechové zařízení bylo 
potřeba. Jsou to ale mé vize, které musí samozřejmě projít schválením. 

Ve městě působí v klášteře františkánů otec Šebestián, který proslul svou 
ubytovnou pro ty, kteří skončili beznadějně na ulici. Loni jej město nominovalo i 
na cenu města, leč nedostal ji. Jak se na činnost otce Šebestiána díváte? 
Byli jsme v klášteře františkánů na návštěvě a byl jsem mile překvapen. Byl to zážitek. 
On v podstatě zachraňuje to, co město nedělá. A přišlo mi smutné, že město mu ani 
neposkytlo nějakou podporu. Trochu jsem se i styděl. Rád bych proto, kdyby město 
nějak činnost františkánů podpořilo. Třeba nějakými příspěvky z dotací na sakrální 
stavby či opravy objektů františkánů.  

Ostatně jsou to zařízení a stavby, které jsou součástí města. Otec Šebestián se 
nebrání myšlence umožnit obyvatelům a turistům jednak návštěvy kostelů, ale i využití 
těchto prostor pro vhodné kulturní programy. Budu se těšit na spolupráci.“ 

Autor: Petr Broulík 
Zdroj: https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/ 

 

Domov důchodců – ukončení projektu 
 
V lednu 2019 vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Ing. Miroslav Netolický 
na intranetu úřadu uveřejnil poděkování zúčastněným na realizaci projektu 
"Rekonstrukce budov C a D domova pro seniory v Moravské Třebové".  
 
Akce byla dokončena, kolaudační souhlas od vodoprávního úřadu i kolaudační 
rozhodnutí stavebního úřadu nabyly dle podmínek dotace od MPSV právní moci na 
konci roku 2018. To byla stěžejní podmínka pro poskytnutí více než 36 milionové 
dotace, kterou se podařilo splnit.  
 
Z textu cituji: „Děkuji za spolupráci nejen kolegům na ORM Karlu Musilovi a Petře 
Procházkové, ale také Ing. Dušanu Sejbalovi a Ing. Lence Kouřilové z odboru výstavby 
a územního plánování, Ing. Zdeňku Polákovi z odboru životního prostředí a Ing. Mgr. 
Daně Buriánkové z odboru finančního. Poděkování patří i zástupcům provozovatele 
sociálních služeb, řediteli Mgr. Milanu Janouškovi, Romaně Holasové a Petru 
Richterovi. Pane tajemníku, vybudoval jste na úřadě výborně fungující tým, který 
zvládne i ty nejtěžší a nejsložitější výzvy, bude-li i nadále spolupracovat se vzájemným 
respektem a úctou a bude-li mít i nadále politickou podporu vedení města.“ 
 

http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=2757
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/starosta-moravska-trebova-tomas-kolkop-srdcem-trebovaci.A190118_184818_pardubice-zpravy_lati
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   Budovy domova důchodců po rekonstrukci, foto archiv města (pohled: v areálu) 
 

 
Protože se jednalo o významný projekt uplynulého období, připojuji i výše jmenovaným 
vedoucím odboru zpracované shrnutí projektu "Rekonstrukce budov C a D 
domova pro seniory v Moravské Třebové“: 
 
Původní náklady:  50 454 916 Kč 
Konečné náklady: 58 431 383 Kč 
 
Nejvýznamnější vícepráce: 
Nová konstrukce střechy na C vč. sanace krovu: 2 145 838 Kč (město střechu opravilo 
v roce 2006, po odkrytí byl ale její stav havarijní, oprava byla nezbytná) 
Kompletně nové omítky na C: 1 325 086 Kč (původně pouze lokální výspravy) 
Kompletně nové omítky na D: 1 294 955 Kč (původně pouze lokální výspravy) 
Provětrávané skladby podlah na C: 913 359 Kč (původně klasická skladba nebyla 
možná kvůli nadměrné vlhkosti) 
Zbylé vícepráce reflektovaly zjištěné stavy po odkrytí konstrukcí, např. nedostatečné 
zateplení apod., nebo dodatečné požadavky provozovatele - úpravy kuchyňských linek, 
AL prvků, PVC s vyšší obrusnou vrstvou apod. 
Ceny bez DPH 15% 
 
Všechny změny a úpravy byly projednány a schváleny radou města a zastupitelstvem 
města a to po projednání s poskytovateli dotace, zejména ministerstvem práce a 
sociálních věcí, a odsouhlaseny autorem projektové dokumentace a technickým 
dozorem investora. 
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Předseda komise památkové péče ukončil svoji činnost 

Dlouholetý předseda komise památkové péče a mimořádný znalec historie města 
Miloslav Kužílek po pětadvaceti letech ukončil svoji práci v komisi.            

 

Svůj odchod pečlivě zvážil a odůvodnil slovy: „Oznámil jsem to oficiálně už loni v létě. 
S Františkem Matouškem jsme chtěli naši činnost v komisi vyvrcholit velkou výstavou, 
která proběhla loni v září, a navštívilo ji přes 800 lidí. Vloni mi bylo osmdesát a to je 
věk, ve kterém se už moc nepracuje“.    

 

                    

                   Foto: archiv města Moravská Třebová, M. Kužílek 

 

Komisi památkové péče předsedal Miloslav Kužílek od roku 1994. 

„V komisi, která se tehdy utvořila, byla snaha ozřejmit veřejnosti historickou krásu 
Moravské Třebové i její dějiny, aby se to dotklo co nejširší skupiny obyvatel. Ve městě 
vznikla po válce společnost, která neměla společného historického ducha,“ 
zavzpomínal. 

Miloslav Kužílek je autorem desítek (většinou novinových) článků, ve kterých 
připomínal a zprostředkovával bohatou a mnohdy zapomenutou historii Moravské 
Třebové. Mnohaletou publikační činnost na poli místní historie, sám sběratel starých 
pohlednic, zúročil v reprezentativní publikaci Moravská Třebová a okolí na starých 
pohlednicích, která vyšla před dvěma roky. Do Moravské Třebové Miloslav Kužílek 
přišel jako sedmiletý v roce 1945 a prožil zde většinu života.  V četných rozhovorech 
uvedl, že si historickou hodnotu města poprvé uvědomil někdy v padesátých letech, 
kdy byla Moravská Třebová zařazena mezi památkové rezervace.  Za svoji neúnavnou 
a mnohaletou popularizační činnost pro město byl Miloslav Kužílek před šesti lety 
oceněn výroční Cenou města za rok 2012. Přesto, že v komisi památkové péče už 
Miloslav Kužílek svoji činnost ukončil, slíbil, že pokud přijedou návštěvníci a budou 
chtít provést po městě, kde není průvodce, rád se toho ujme. Pomyslnou štafetu od 
Miloslava Kužílka převzal zastupitel a někdejší starosta města Mgr. Radko Martínek, 
který se stal novým předsedou komise památkové péče.  S použitím textu Novin 
Svitavska 
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MESOH v lednu 2019 

Také v roce 2019 (zmíněno i v zápisu kroniky v roce 2018) pokračovala snaha vedení 
města i technických služeb korektně řešit problematiku odpadového hospodářství. Do 
lednového zápisu kroniky proto vkládám informaci zpracovanou mluvčím města Mgr. 
Václavem Dokoupilem tak, jak jsme si ji mohli přečíst v lednu na webových stránkách 
města: 
 
„Díky zavedení systému MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství, pozn. kronikářky) jsme se zařadili mezi první města, která se zaměřují 
na efektivní nakládání s odpady. Postupem času se ukazuje, že díky třídění papíru a 
plastů zůstává v popelnicích méně odpadu, mnoho nádob se často vyváží 
poloprázdných. Od 1. ledna 2019 proto přistupujeme k redukci svozu komunálního 
odpadu, který bude probíhat 1x měsíčně. 
 
Změna se netýká vývozu kontejnerů ze sídlišť a od bytových domů, kde frekvence 
vývozů zůstává stejná jako doposud. S plnou vážností vnímáme podněty a obavy 
občanů z přicházející změny oproti roku 2018. Dopady redukce svozu odpadu proto 
v období leden – březen 2019 podrobíme důkladnému vyhodnocení. Na základě jeho 
výsledků budou občané informováni, zda ponecháme redukovaný počet svozů, nebo 
že se alespoň na období letních měsíců vrátíme k původnímu modelu svozu, abychom 
eliminovali obavy veřejnosti ze zapáchajících nádob. 

Zápach z popelnic způsobuje bioodpad 

Podle celorepublikových průzkumů tvoří 70 % odpadu v nádobách tzv. biologicky 
rozložitelný odpad, který do nich nepatří a jehož postupný rozklad způsobuje 
nepříjemný zápach. Pro ukládání bioodpadu mohou občané zdarma využít 
kompostéry, které jsou stále k dispozici. Máte-li zájem o kompostér, obraťte se na 
technické služby, nebo odbor majetku města. Snížení objemu bioodpadu v popelnicích 
vede ke snížení celkového objemu komunálního odpadu. To umožňuje redukci svozů 
a s tím spojenou úsporu nákladů na manipulaci a likvidaci odpadu. Musíme se totiž 
připravit na dobu (dle zákona rok 2024), odkdy je plánován zákaz ukládání odpadu na 
skládkách. Jediný povolený způsob likvidace bude jen přes spalovny, což značně zvýší 
výslednou cenu za odstranění odpadu. Proto čím méně vyprodukujeme netříděného 
komunálního odpadu, tím méně v budoucnu zaplatíme. 

Jak správně reagovat na změnu svozu? 

Kdo správně třídí, nebude mít problém. K separaci odpadu navíc motivuje systém 
MESOH. Občané, kteří se do něj doposud nezapojili, nemohou čerpat slevy z poplatku 
za komunální odpad. Průměrně se tato sleva pohybuje kolem 215 Kč. Maximum je 
hranice 70 % ze stanoveného poplatku (v takovém případě poplatník za komunální 
odpad zaplatí pouze 180 Kč z celkových 600 Kč). Samozřejmě mohou nastat 
výjimečné situace, kdy klasická popelnice nebude stačit (vícečetné domácnosti, péče 
o staré lidi s nutností využití jednorázových plen a podobně). V těchto případech se 
všem omlouváme za způsobené komplikace. S žádostí o pomoc s řešením těchto i 
jiných vzniklých komplikací se můžete obrátit přímo na technické služby. Řešením 
může být také pořízení další popelnice (nebo popelnice s větším objemem). Rovněž 
je možné přistavit ke svozu modré pytle s logem technických služeb, nebo jakékoliv 
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pytle s přiděleným čárovým kódem. Rádi bychom připomněli, že v místním poplatku 
za komunální odpad je zahrnut nejen samotný odvoz popelnic, ale také provoz 
sběrového dvora, svoz biokontejnerů, separovaného odpadu a mimořádné svozy 
odpadu.“ 

K odpadovému hospodářství se strhla mimořádná diskuse i na facebooku. Protože 
nechyběly mnohé velmi kritické hlasy, vedení města se jimi zabývalo a mluvčí města 
předložil podklady pro posouzení, ve kterých uvedl: „Během ledna 2019 (9.1. - 31.1.) 
jsme na FB zveřejnili 3 aktuality k odpadům. Lavinu kritiky/paniky tvoří cca 70 uživatelů, 
kteří zde zanechali různé negativní komentáře. Z uvedených 70 uživatelů/kritiků jsem 
vybral 16 z nich, kteří se vyjadřují opakovaně, nebo obzvlášť kriticky. Níže uvádím 
několik zajímavých postřehů, které o nich zjistily kolegyně z odboru majetku. …z  16 
největších kritiků je pouhých 7 zapojeno v MESOH, tzn. necelých 44 % (všichni získali 
slevu v rozmezí 118 - 250 Kč), 5 z nich nemá hlášen pobyt v Moravské Třebové, 3 z 
nich nejsou vůbec zapojeni v MESOH, 1 z nich neplatí poplatek vůbec, přitom 
opakovaně zasílá foto přeplněných popelnic (není zde hlášen, bydlí v nájmu s celou 
rodinou celkem 5 lidí, majitel platí za byt jako za rekreační objekt, tj. za 1 osobu). Osoba, 
která vedení města nazývá ekoteroristy a zelenými ekomozky, není v Moravské 
Třebové vůbec trvale hlášena.“ 

Regiontour 2019 

I v roce 2019, od 17. ledna, měl region Moravskotřebovska a Jevíčska své zastoupení 
na tradičním Mezinárodním veletrhu turistických možností v regionech v areálu 
brněnského výstaviště. 

Moravská Třebová uplatnila příběh „plačící Anny“, Anna s Josefem se vydali mezi 
návštěvníky veletrhu, aby propagovali zajímavosti z našeho města. Poprvé byl 
připomenut romantický příběh spojený s Křížovým vrchem, hosté byli seznámení také 
s historií zámku v Moravské Třebové, úzkokolejkou v Mladějově na Moravě, městskou 
věží v Jevíčku, rozhlednami Pastýřka a Strážný vrch u Moravské Třebové a dalšími 
zajímavostmi z regionu. 

                         

                            Foto: archiv města, „Anna a Josef“, Regiontour 2019 
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Tříkrálová sbírka 2019 

se obcích regionu Moravskotřebovska a Jevíčska uskutečnila ve dnech 4. - 13. ledna 
s tím, že v Moravské Třebové byla hlavním koledovacím dnem sobota 5. ledna. První 
koledníci se objevili už v pátek. 
 

 

 
Jako každý rok malí koledníci pod vedením pana učitele Jarůška navštívili městský 
úřad, v pátek 4. ledna přišli hrát cca v 10:40 na radnici do obřadní síně (na fotografii – 
foto archiv města) a poté se přesunuli do budovy úřadu na Olomouckou na občanské 
informační centrum. 
 
  

Vzpomínka na Jana Palacha   
 

V Moravské Třebové jsme poprvé v lednu 2019 mohli vidět ve vestibulu renesanční 
radnice fotku a květ jako připomenutí upálení Jana Palacha. 
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Z wikipedie: Jan Palach  byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy, který se upálil na protest proti potlačování svobod a pasivnímu 
přístupu veřejnosti po začátku okupace Československa armádami států Varšavské 
smlouvy. Dne 16. ledna 1969 se zapálil v horní části Václavského náměstí v Praze. S 
rozsáhlými popáleninami byl převezen do nemocnice, kde po třech dnech zemřel. 
 
 

Městský úřad v lednu 

Rok 2019 byl rokem personálních změn, jejichž příprava nastala již v závěru 
předchozího roku a pokračovala od ledna.  V návaznosti na plánovaný odchod do 
důchodu stávající vedoucí odboru tajemník Městského úřadu Moravská Třebová již v 
lednu vyhlásil výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího odboru kancelář starosty a 
tajemníka s termínem pro podávání přihlášek 11. února 2019. Po posouzení přihlášek 
bylo výběrové řízení vyhlášeno poté opakovaně. Dne 9. ledna 2019 se uskutečnilo 
jednání výběrové komise na pozici tajemníka/tajemnici úřadu. Ve výběrovém řízení 
zvítězila Mgr. Tereza Sísová. Hlasování komise nebylo jednoznačné (šance měl i 
uchazeč s rozsáhlou praxí vedoucího úředníka městského úřadu v Moravské Třebové), 
ale starosta jednoznačně preferoval právě tuto uchazečku a mladá právnička, 
maminka dvou synů a občanka Moravské Třebové na jaře úspěšně nahradila 
dosavadního tajemníka úřadu Ing. Stanislava Zemánka. 

Na webových stránkách města byly od začátku roku 2019 nově zveřejňovány 
podkladové materiály pro zasedání zastupitelstva ještě před zahájením jednání. 
Byla tak dána možnost široké veřejnosti sledovat aktuální dění ve městě. Na web byly 
vloženy do příslušné sekce před jednáním zastupitelstva anonymizované podkladové 
materiály, na stejném místě bylo vždy po skončení zasedání zveřejněno také usnesení 
zastupitelstva a zápis z jednání. 

Od pondělí 14. ledna 2019 notářka JUDr. Šárka Navrátilová nově přesídlila do budovy 
úřadu v ul. Olomoucké č. o. 2 (kancelář č. 120). Úřední hodiny se nezměnily, dále tedy 
úřadovala v Moravské Třebové každé pondělí v čase 9:30–12:00 a 13:30–16:00 hodin. 

Ze zasedání rady města 

Radní jednali v lednu dvakrát, sešli se 7. a 21. ledna. Kromě obvyklých záležitostí 
majetku města, nájmů, obchodních smluv…. projednali a schválili také změny ve 
složení komisí rady města,  což je běžný postup na začátku volebního období. 

Z jednání zastupitelstva města 

V lednu 2019 se v souladu se schváleným plánem jednání zastupitelstva města 
nekonalo. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Student
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofická_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filozofická_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sebeupálení
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Varšavské_smlouvy_do_Československa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_vojsk_Varšavské_smlouvy_do_Československa
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/1969
https://cs.wikipedia.org/wiki/Václavské_náměstí
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Kultura 

Tříkrálový koncert 

v Moravské Třebové se konal v neděli 6. ledna v 15:00 hodin v klášterním kostele sv. 
Josefa. Vystoupilo pěvecké sdružení Fermáta a Malá nedělní hudba (I. Hřebabetzký, 
D. Jánská, A. Havelka, M. Báčová, P. Burdová, D. Burda… ). Na závěr zahráli a 
zazpívali všichni spolu a povedlo se. Jako bonus na úplný konec následovala koleda 
pro všechny, ke které se přidali posluchači v zaplněném kostele. 

Ve dvoraně muzea potěšil příznivce moravskotřebovských zpěváků 9. ledna výroční 
koncert skupiny Proč ne Band k 20 letům jeho činnosti. Vydařil se a zase nám udělali 
radost – s chutí jsme se podívali i na videoprojekci, fotografie z let minulých. 

Divadelní představení Čarodějky v kuchyni, komedie s velmi dobrým hereckým 
obsazením, se uskutečnilo 22. ledna. 

 

Sport 

Sledge hokej v Moravské Třebové 

Poprvé v historii se na moravskotřebovském hokejovém stadionu odehrál zápas České 
sledge hokejové ligy. Domácí prostředí zde během prvního lednového víkendu našli 
sledge hokejisté Olomouce. Připsali si velmi cennou výhru, když přehráli úřadujícího 
vicemistra z Pardubic 3:2 v samostatných nájezdech. Předvedené výkony i sportovní 
nadšení zasloužily obdiv. (foto – Svitavský deník) 
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Nominace na Sportovce roku 2018 byla prodloužena 

Oblíbená anketa v gesci TJ Slovan Moravská Třebová realizovaná v součinnosti s 
městem nechyběla ani v roce 2019, jen návrhů se v lednu poněkud nedostávalo. Proto 
byl termín nominace prodloužen a své favority na ocenění Sportovec roku 2018 
v kategoriích mládež do 15 let, mládež 15-19 let, dospělí a trenér/funkcionář bylo 
možné zasílat nejpozději do neděle 10. února. 

Již po třiadvacáté tak mohly sportovní kluby, svazy, ale i jednotlivé fyzické a právnické 
osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v Moravské Třebové nominovat své favority na 
ocenění Sportovec roku 2018. Písemný návrh musel obsahovat: jméno, příjmení a 
bydliště nominovaného, kategorii, do které je nominovaný navržen, konkrétní sportovní 
výsledky nebo aktivitu, které jsou podstatou návrhu, kontaktní údaje navrhovatele 
(jméno, příjmení, název právnické osoby, adresa, podpis). 

 

Sportovec regionu Svitavska 2018 

Slavnostní ceremoniál spojený s vyhlášením vítězů proběhl v Tylově domě v Poličce 
v úterý 22. ledna 2019 a třebovští sportovci zazářili. Nejvýraznější stopu v tradiční 
anketě třebovští sportovci zanechali v dorostenecké kategorii, kterou opanovala 
cyklistka Markéta Hájková. Hana Hájková (atletika) a Václav Mačát (travní lyžování) 
skončili v první šestce. Zdeněk Ošťádal (motokáry) si dojel v kategorii dospělých pro 
nevídané třetí místo. Během slavnostního vyhlášení nezůstala pozadu ani naše 
hokejová mužstva HC Slovan (muži a mladší žáci). Mezi stálicemi našeho sportu 
setrvalo i travní lyžování. 

 

Leden letem světem 

Počasí prvního lednového dne bylo deštivé, pošmourné, tedy začátek roku na blátě. 
Ale už 2. ledna se výrazně ochladilo, i s popraškem sněhu. Skutečné sněhové nadílky 
jsme se dočkali 3. ledna a několik dní se sníh držel, byť nastala i obleva. Dne 08.01. 
dopoledne sněžilo vydatně, v dalších dnech občas a silné sněžení potěšilo hlavně děti 
15.01. Následovala krátká obleva, poté sněžení 18.01. Leden byl i mrazivý, 21., 22., 
23. ledna po ránu bylo –9 až –11 stupňů, následovalo krátké oteplení a silné sněžení 
v sobotu 26.01. Ráno 30.01. nás překvapil mráz,  např. na ul. Polní bylo až  -12 st. 

Sníh není v poslední době samozřejmý – a tak zaskočil řidiče, jak dokazuje článek z 
regionálního tisku: 

Sníh komplikuje dopravu na Svitavsku (08.01. 11:43) 

Svitavsko – Dopravu v regionu zkomplikovalo v úterý ráno husté sněžení. Těžký mokrý 
sníh způsobil řidičům problémy, hasiči zasahovali u několika kolizí. Dopravu v regionu 
zkomplikovalo v úterý ráno husté sněžení. „Do Gruny jsme vyjížděli k nehodě autobusu 
a kamionu. V autobusu cestovalo 27 cestujících. Nehoda se obešla bez zranění. Řidič 
kamionu si sám sjednal odtah a autobus nakonec z místa nehody odjel sám,“ uvedla 
mluvčí hasičů Vendula Horáková. Další autobus hasiči vyprošťovali ve Vendolí a jeden 
zapadl na trase mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Zapadlý kamion hasiči jeli vyprostit 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92989&idc=6367935&ids=1721&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93089&idc=6367935&ids=8063&idp=90040&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkobit.thz
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do Dlouhé Loučky. „V Opatovci zapadl kamion, který zablokoval celou silnici I/35. 
V Koclířově hasičům pomáhal vytahovat kamion ze závěje traktor,“ dodala mluvčí 
Horáková.  

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/snih-komplikuje-dopravu-na-svitavsku-
20190108.html 

Už v lednu 2019 byla zahájena diskuse o tom, jakou podobu bude mít ohňostroj v 
roce 2019. Sotva skončily silvestrovské oslavy roku 2018. Budovami ohraničené 
náměstí prý není bezpečné místo.  Také proto byla hned počátkem roku 2019 zahájena 
neformální anketa na facebooku města, občané dostali možnost vyjádřit svůj názor (v 
lednu se jevilo, že preferují náměstí). 

Na vloženém snímku z časosběrného videa městského webu je vidět zimní idyla 
počátku ledna 2019. Vpravo je ještě vidět stánek s horkými nápoji, kterými jsme se 
zahřívali v prosinci předchozího roku, potěšila velká nabídka punčů, grogů, svařeného 
vína… 

 

 

 

V lednu úspěšně pokračovala jednání o nemovitostech v areálu domova důchodců 
(zmíněno podrobně v zápisu kroniky z roku 2018 a dále také v zápisu z dubna 2019, 
část z jednání zastupitelstva města) na Svitavské ulici, cituji z emailu zástupce 
kongregace právnímu zástupci města Moravská Třebová z 30.01.2019: „Vážený pane 
advokáte, dnes nám přišlo poštou vyrozumění o provedeném vkladu do katastru 
ohledně věcného břemene užívání kaple v Moravské Třebové, kterým Město splnilo 
své podmínky dohody. Proto Vás žádám o zpětvzetí žaloby. S přáním pokoje a dobra 
sr. (sestra – pozn. kronikářky) Vojtěcha Zikešová.“ 

V sobotu 5. ledna byl od 8:30 hod. do 16:30 hod. uzavřen tunel z důvodu opravy 
kamerového systému. Objízdná trasa byla vedena po silnici č. III/368 26 (původní 
silnice I/35, která byla opuštěna po dokončení tunelu).  Tedy lednová klasika i v roce 
2019. 

https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-obchvatu-svitav-se-vzdaluje-20190108.html
https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-obchvatu-svitav-se-vzdaluje-20190108.html
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V pondělí 21.01. od 5:41 do 6:43 hodin ráno jsme mohli sledovat úplné zatmění 
Měsíce. Podmínky na většině území Česka byly podle očekávání příznivé. Viditelnost 
v Moravské Třebové byla výborná při jasné obloze, v mrazivém počasí (cca 11 st. pod 
nulou). Zajímavosti úkazu napomohl i doprovodný jev, takzvaný superúplněk. Jde 
o situaci, kdy je Měsíc v úplňku a rovněž je na své eliptické dráze nejblíže Zemi. Na 
obloze tak více svítí. V roce 2019 další zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka 
nastane  v noci ze 16. na 17. července, bude velmi výrazné, avšak částečné. Na úplné 
zatmění si budeme muset počkat více než šest a půl roku, do 7. září 2025. 

Dne 21.01.2019 měřící stanice v Moravské Třebové naměřily dvojnásobnou hodnotu 
polétavého prachu, což znamenalo, že smog v lednu 2019 netrápil jen například  
region v blízkosti Ostravy, ale i naše město. 

Oblast Rohová se stala národní přírodní rezervací. Vyšší stupeň ochrany získala 
příroda bukových lesů u Hřebečského tunelu od ledna 2019 proto, že se v ní vyskytuje 
mnoho vzácných druhů rostlin. 

Cena vody v Moravské Třebové od ledna vzrostla o 6,10 Kč na 94,18 Kč za metr 
krychlový. Cenu zvýšila (dle tiskové zprávy města) inflace i náklady. Voda tak byla 
dražší než např. v Pardubicích, kde stála 93,50 Kč za metr krychlový. 

Na facebooku města jsme začátkem ledna zaznamenali výzvu k uplatnění 
připomínek k provozu MHD (městské hromadné dopravy). Uplynulo několik měsíců 
od zahájení provozu a ozývaly se pochvalné i některé kritické reakce. Připomínky a 
nápady bylo možno uplatnit v průběhu ledna, s tím, že budou vyhodnoceny s ohledem 
na technické a finanční možnosti a změny se projeví nejdříve v březnu 2019. 
 
Již v lednovém Moravskotřebovském zpravodaji (také jako příloha kroniky) jsme si 
mohli přečíst rozdělení kompetencí mezi starostou, místostarostou a místostarostkou 
v krátkém článku s názvem „Každý máme své úkoly a kompetence“. 
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Únor 2019 

 

Události ve městě 

Veřejné fórum 2019 

Také v únoru 2019 se uskutečnila tradiční akce s cílem definovat problémy, které 
nejvíce trápí občany města. 26. února se jí zúčastnilo rekordních 126 návštěvníků. 
Součástí akce byla beseda s občany na téma odpadové hospodářství. Řešila se 
například otázka kam s plechovkami a nápojovými kartony. Některé z nás překvapila 
novinka roku 2019, lze je totiž vložit (ano, i plechovky a jiný drobný kovový odpad) do 
kontejneru na plast nebo do pytle na plast s přiděleným čárovým kódem. Tématem 
byly i chybějící nádoby na bioodpad a kontejnery na separovaný odpad na náměstí a 
jeho okolí – zazněl příslib řešení, kterým by mělo být připravované pořízení speciálních 
nádob na bioodpad. Následně byly ověřeny návrhy anketou, v roce 2019 se významně 
zapojili (byli k tomu vyzváni a setkali se i v dubnu na zámku) mladí lidé do 20 let. 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Hlasování v muzeu, anketa, foto: archiv města 

Rozhledna Pastýřka je dočasně uzavřena 

Ode dne 26. února byla rozhledna Pastýřka uzavřena pro veřejnost. Důvodem byl 
zhoršený stav dřevěných konstrukcí, který byl zjištěn během pravidelné kontroly. Přes 
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všechnu snahu, aby rozhledna byla v co nejkratším čase opět zpřístupněna, jsme si 
na to počkali až do podzimu. 
 
Na webu města v únoru jsme si mohli připomenout základní informace o rozhledně: 
„Dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými základy je 
návrhem moravskotřebovského rodáka Jana Škody. Ke slavnostnímu otevření došlo 
v roce 2009 na místě původní historické stavby, která nesla jméno knížete Jana 
Lichtenštejna. Rozhledna Pastýřka je vysoká 27 metrů a návštěvníkům za dobré 
viditelnosti nabízí výhled na Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky, masiv Králického 
Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu.“ Znovuotevření jsme se dočkali v srpnu 2019. 

 

 

Řádění vandala 

Na začátku února policisté v Moravské Třebové chytili sprejera, který ve městě 
počmáral několik objektů. Třiadvacetiletý mladík v našem městě posprejoval osmnáct 
objektů během jednoho večera. Stihl to všechno během několika hodin, než ho 
dopadla hlídka v Moravské Třebové. Výtečník počmáral barvou ve spreji například 
automobil, dopravní značku, fasádu rodinného domu nebo bránu do dvora. A řadu 
dalších věcí. Celková škoda byla vyčíslena na 57 300 korun. Mladík byl trestaný už v 
minulosti, ale policejní mluvčí neupřesnil, za jaké činy. 

Počínání vandala značím v kronice také proto, že bylo nepřehlédnutelné – např. na 
cestě od obchodního domu LIDL k nemocnici nebo muzeu se jakoby z hodiny na 
hodinu vyskytlo nebývalé množství „klikyháků“ na fasádách a plotech… 

 

Vyhodnocení nabíjecí stanice pro elektromobily začátkem roku 2019 

Na začátku května roku 2018 byla poblíž aquaparku uvedena do provozu první 
nabíjecí stanice pro elektromobily v Moravské Třebové. Během prvních devíti měsíců 
provozu nabíjecí stanici využilo 157 řidičů a celkově se zde spotřebovalo 1 053 kWh. 
Na vybudování nabíjecí stanice se město podílelo společně s firmou LUKYsystem, 
která provedla dodávku a instalaci celého zařízení. Město zajistilo betonový základ pro 
nabíjecí stanici a přípojku s dostatečným jističem na příkon. Uživatelé zaregistrovaní 
do systému EVMAPA si zde mohli dobít elektromobil bez časového omezení za cenu 
dle spotřebovaných kWh. 
 

Zahraniční hosté nejen na radnici 

Starosta Tomáš Kolkop ve středu 13. února oficiálně přivítal osm zahraničních lektorů 
z různých zemí světa, kteří v týdnu od 11. do 15. února přednášeli na Vojenské střední 
škole a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v rámci mezinárodního projektu 
AISEC EDISON 2019. Na radnici tak byli zástupci z Tchaj-wanu, Číny, Indonésie, 
Kyrgyzstánu, Ruska, Ukrajiny, Turecka a Srí Lanky. Po absolvování prohlídky 
renesanční radnice navštívili také moravskotřebovský zámek a historické centrum 
Moravské Třebové. 
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Zahraniční lektoři v prostorách obřadní síně radnice (v pozadí místostarostka, vpravo starosta). Foto: 
archiv města 

 

V únoru měli občané možnost zasílat připomínky k provozu MHD. Na emailovou 
adresu dorazilo 16 zpráv. Mezi podněty se objevily stížnosti na nevhodné chování 
řidičů, mokrá sedadla v autobusu a požadavky na zřízení zastávek v těchto lokalitách: 
Boršov, Udánky, Sušice, Rehau, průmyslová zóna, školka Jiráskova, sociální služby, 
hřbitov, náměstí, bývalá restaurace U naděje, Jiráskova, K. Čapka. 

Některé připomínky byly vyslyšeny během roku – a nastala i změna v osobě řidiče, 
jehož chování bylo kritizováno opakovaně. 

Městský úřad únoru 

Dlouholetý tajemník Stanislav Zemánek, který pracoval na městském úřadu téměř 
třicet let, ukončil svoji aktivní pracovní činnost v únoru 2019.  Svůj odchod odůvodnil 
slovy: „Moje rozhodnutí padlo už v minulém volebním období a má prostý důvod – 
důchodový věk, který jsem dovršil před více než pěti lety.“  Již v průběhu února podle 
možností docházela na úřad jeho nástupkyně Mgr. Tereza Sísová, s cílem seznámit 
se s agendou tajemnice/tajemníka a v březnu nastoupila do funkce. (Foto a článek v 
příloze kroniky knihy, článek v MTZ.) 
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Ze zasedání rady města 

Rada města na zasedání 11. února schválila programové prohlášení Rady města 
Moravská Třebová pro volební období 2018 – 2022. Z důvodové zprávy, předložené 
radním, cituji: „Předkládané Programové prohlášení Rady města Moravská Třebová je 
závazkem politické reprezentace stojící v čele města na volební období 2018 – 2022. 
Obsahuje priority, na které bude rada města při své činnosti klást hlavní důraz. 
Základní prioritou je přitom strategické řízení města, které si váží své minulosti a které 
myslí na budoucnost. Města vstřícného pro všechny věkové a sociální skupiny, města 
přitažlivého pro všechny jeho návštěvníky a turisty, města, které je spravováno podle 
principu trvale udržitelného rozvoje. Naše kroky budou vedeny snahou zastavit 
nepříznivý trend úbytku mladé a střední generace obyvatel našeho města.“ 

Téhož dne rada jednala o veřejné zakázce ve věci kanalizace v ul. Lanškrounská, 
kterou lze označit za „stavbu roku 2019“. Proto uvádím plné znění důvodové zprávy 
tak, jak ji měli k dispozici radní 11. února 2019: 

„Firma RTS, a.s. pro město připravuje dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 
134/2016 Sb. v režimu otevřeného zjednodušeného podlimitního řízení veřejnou 
zakázku na zhotovitele akce „Kanalizace ul. Lanškrounská Moravská Třebová“. 
Zadavatel uveřejněním výzvy na profilu zadavatele vyzývá neomezený počet 
dodavatelů k podání nabídky. Ustanovení hodnotící komise a komise pro otevírání 
obálek je pouze fakultativní, povinná je pouze u zakázek nad 300,- mil. Kč, přesto 
navrhujeme jmenovat tříčlennou komisi pro otevírání obálek a pětičlennou pro 
hodnocení nabídek. Jako hodnotící kritérium pro výběrové řízení navrhujeme nejnižší 
nabídkovou cenu bez DPH. Členové komisí a hodnotící kritérium veřejné zakázky jsou 
obsaženy přímo v návrhu na usnesení. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 
celkem 18 356 344,- Kč bez DPH (z toho 1 074 140,- Kč bez DPH činí náklady na 
dopravní značení). Předpokládaná hodnota je převzata z kontrolního rozpočtu 
vypracovaného projektantem. Termín zahájení je předpokládán 13.05.2019, s 
dokončením se počítá 10.11.2019. Akce bude financována z rozpočtu města z položky 
Plán obnovy kanalizace (POK) na rok 2019. 

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nové 
jednotné kanalizace v ulici Lanškrounské v Moravské Třebové. Nová kanalizace má 
za cíl nahradit stávající historickou kanalizaci, která nyní vede po obou krajích ulice u 
obrubníků. Trasa nové kanalizace pak bude vedena uprostřed nebo ve třech čtvrtinách 
stávající komunikace. Vybourání původní historické kanalizace bude provedeno pouze 
částečně, z větší části však bude v zemi ponechána a její potrubí bude zafoukáno. Na 
závěr bude rovněž položená nová vrchní vrstva komunikace. V případě nové 
kanalizace je navržena nová stoka „A“ s větví stoky „A-1“ napojující nově stoku z ul. 
Sluneční, stoka „B“ s větví stoky „B-1“ umožňující případné odlehčení stoky z ul. K. 
Čapka do ul. Josefské, větví „B-2“ umožňující přímé napojení odvodnění parkoviště na 
severní straně obchodního domu a větví „B-3“ umožňující odlehčení stoky „B“ do 
původní stoky a zatrubněného potoka. Součástí předmětu veřejné zakázky je mimo 
výše uvedené stavební práce i zajištění dopravního značení pro uzavírky a objížďky 
související s uzavřením komunikace II/368, na které bude výstavba nové kanalizace 
probíhat, a to dle samostatné dílčí projektové dokumentace dopravního značení, které 
je nedílnou součástí zadávací dokumentace. V tomto úseku, který je součástí ulice 
Lanškrounská, budou probíhat práce i ostatních síťařů, tak aby práce byly dokončeny 
do poloviny listopadu roku 2019 a Pardubický kraj mohl v roce 2020 provést finální 
rekonstrukci této komunikace.“    
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Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé se sešli v souladu se schváleným plánem 4. února a projednali zásadní 
záležitosti majetku města jeho organizací. Zaujalo mne však také to, co odložili na další 
termín, to jest na čem se „na první dobrou neshodli“. Poměrně dlouze totiž diskutovali 
o systému svozu domovního odpadu. Ukázalo se, že na tzv. MESOH, motivační a 
evidenční systém odpadového hospodářství, s důrazem na četnost svozu, nemají 
shodný názor, bude třeba jednat a utřídit informace a následně rozhodnout. Četnost 
svozu odpadu, jak se ukázalo, byla tématem pro rok 2019. 

 
Kultura 
 

V únoru 2019 nastala výrazná novinka v předprodeji vstupenek na pořady 
organizované Kulturními službami města Moravské Třebové.   Od 4. února 2019 od 
16:00 hodin byl zahájen on-line prodej vstupenek. Vstupenky bylo možné zakoupit na 
webových stránkách kulturních služeb, umožněna byla i platba kartou. Nebyla možná 
rezervace on-line. Předprodej vstupenek na místě, jako dosud, byl zachován, vždy 
první den předprodeje v měsíci v čase 16:00 - 19:00 hodin, dále pak vždy v pondělí v 
14:00-19:00 a ve středu v 14:00-19:00 hodin a hodinu před představením.   
 
V únoru nechyběla četná filmová představení – například nový český film Ženy v běhu 
patřil k těm top začátkem roku 2019. Poznamenávám proto, že stále platí, že i malá 
kina mají díky digitalizaci možnost promítat novinky bez odkladu, my pamětníci to stále 
považujeme za pokrok… Do Moravské Třebové přijel známý režisér a taky reálně 
bavič a komik (byť tak není běžně označován) Zdeněk Troška a potěšil své příznivce 
v muzeu 14. února. Mohli jsme vidět také divadelní představení 24. února, klasiku 
„Zelňačka“. 
 

Městský úřad v únoru 

Úhrada poplatku a podstatná část nezbytné administrace odpadového 
hospodářství byla začátkem roku 2019 přesunuta do prostoru Občanského 
informačního centra (OIC) v budově úřadu na Olomoucké ulici. Cílem bylo zjednodušit 
proces plateb nájemného, pachtovného a poplatku za komunální odpad. Nespornou 
výhodou pro veřejnost byl bezbariérový přístup, možnost platby kartou a dostupnost 
ostatních služeb. Stále však platilo, že platby lze provést také bezhotovostně 
převodem na účet města. Změna znamenala odlehčení pro odbor majetku města a 
komunálního hospodářství. V prostorách OIC bylo tedy možné obdržet barevné 
samolepky/čárové kódy na tříděný odpad, obdržet pytle na komunální odpad, uhradit 
poplatek za komunální odpad a získat potřebné informace k platbám a administraci 
poplatku za komunální odpad. Neznamenalo to úplně revoluční změnu, platba na OIC 
byla možná i dříve, šlo spíš o soustředění služeb na jedno místo a jejich doplnění podle 
aktuální potřeby. V prostorách Občanského informačního centra bylo možné platit také 
nájemné a pachtovné. Jedinou službou, která zůstala v gesci odboru majetku, tedy v 
zadním traktu budovy radnice, bylo vydávání samolepících štítků na popelnice. 
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Občané, kteří se přistěhovali do města, změnili bydliště nebo si pořídili novou nádobu 
a štítek proto neměli, i nadále vyřizovali věc s pracovnicemi odboru majetku. 

 

Únor letem světem 

 

 

Počasí: Meteorologové ve čtvrtek 31.01. varovali před silným větrem, který v pátek 
a v sobotu zasáhne zejména východní polovinu České republiky. A nemýlili se – 
foukalo pořádně. První únorový den bylo zataženo, ráno mráz. Sněhová kalamita 
překvapila o víkendu 2. a 3. února, v pondělí ráno bylo město zasypané mokrým 
sněhem…  Mráz byl i za týden, 07.02. ráno asi mínus 10 st. Následovalo mírné oteplení 
a v úterý 12.02. dopoledne překvapila krátká chumelenice a za chvíli – na chvíli jasno, 
jak je vidět na obrázku z časosběrného videa na webu města. Bylo nebezpečné přejít 
náměstí, pod popraškem sněhu číhaly zmrazky. A pro změnu nastala rekordní tepla v 
neděli 17. února, v České republice až plus 15 – 17 st., teplo bylo i v Moravské Třebové. 
Koncem února byla zima mrazivá. 

Přepálený rostlinný olej a tuk bylo možné od února také třídit – to jest odevzdat v 
pevně uzavřených a neporušených PET lahvích do speciálních nádob, které byly 
rozmístěny v ulicích Nové sady, Jiráskova, Dukelská, Marxova, Zahradnická, Sušice, 
Boršov. 
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Březen 2019 

 

Upozornění na uzavírku ulice Lanškrounská 

Na počátku roku 2019 bylo pro řidiče těžké zvyknout si na změny v dopravní situaci v 
návaznosti na práce v ulici Lanškrounské. Ze zápisu z porady vedení města dne 18. 
března 2019 cituji: „Je třeba jednat o dopravní situaci ve městě v návaznosti na 
plánované práce v ul. Lanškrounské, konstatováno, že krátkodobé práce na křižovatce 
u Kubíka ukázaly, že doprava a bezpečnost vyžadují další opatření (viz vložené 
fotografie), uložen úkol vedoucímu odboru dopravy.“  Alespoň jedno foto vkládám, byť 
se jedná o fotografii nižší kvality.  Kamion se na ní „tlačí“ do úzké jednosměrky ulice 
Čs. armády do protisměru. Foto: neznámý autor, FB města 

 
 

                      
 
Fotka byla vložena na facebook s komentářem autora, ze kterého vyplývá riskantní 
situace i dalšího vozidla při výjezdu z náměstí: „Ten spodní (tj. na fotce) projel v 
protisměru na ČSA – asi viděl horního, jak se trápí při odbočování na Bránskou…“ a 
připojuji svůj postřeh: ojediněle jsem viděla v protisměru v ul. Čs. armády kolo, nákladní 
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vozidlo do března roku 2019 ne. Vedoucí odboru dopravy nám posléze vysvětlil, že 
zejména zahraniční řidiči kamionů jezdí urputně podle navigace, bez ohledu na 
aktuální dopravní značení. Potom se diví... 
 
Na webové stránky města byl již v březnu pro informaci všem vložen harmonogram 
plánovaných prací tohoto znění: 
  
„V době od 8. 4. 2019 do 10. 11. 2019 bude pro veškerý provoz uzavřena část ulice 
Lanškrounská. Důvodem uzavírky je výměna kanalizace a vodovodu, rekonstrukce 
plynovodu a realizace nových elektrických rozvodů a veřejného osvětlení. Pro aktuální 
informace sledujte web města. Děkujeme za trpělivost. 

Harmonogram opravy bude rozdělen do 2 etap. Podrobné informace budou průběžně 
doplňovány v aktualitě a banneru na webu města. Po dobu rekonstrukce bude platit 
výlukový jízdní řád MHD, který bude s dostatečným předstihem zveřejněn. Po dobu 
rekonstrukce nebude umožněno parkování u obchodního domu Kubík. (Dále byl 
uveden e-mail pro případné dotazy a vloženy přílohy s označením harmonogram 
opravy a koordinační situace) 

1. ETAPA 8. dubna - 18. srpna: 

V 1. etapě bude ulice Lanškrounská uzavřena od křižovatky s ul. Čs. armády až po 
ulici Na Stráni. Během této fáze bude rekonstruován plynovod, vyměněn vodovod a 
provedena výměna části kanalizace v úseku Na Stráni - Sluneční. 

Objízdné trasy během první etapy: osobní doprava přes Nádražní, Tyršova, 
Sluneční, 9. května; autobusy přes Udánky, J. K. Tyla, Svitavská, Komenského a 
autobusové nádraží; vozidla nad 3,5 t přes Dětřichov, Borušov a silnici I35 

2. ETAPA 19. srpna - 10. listopadu: 

Ve 2. etapě bude ulice Lanškrounská uzavřena od křižovatky s ul. Čs. armády po ulici 
Sluneční. Během této fáze bude dokončena kanalizace v úseku Sluneční - křižovatka 
s ul. Čs. armády. 

Objízdné trasy během druhé etapy: osobní doprava a autobusy přes ulice Sluneční 
a 9. května, vozidla nad 3,5 t přes Dětřichov, Borušov a silnici I35. 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na opravu kanalizace činí přes 18,3 mil. Kč 
bez DPH. Termín zahájení opravy kanalizace navazuje na výměnu plynovodu a 
vodovodu a je předpokládán na 13. května 2019, s dokončením se počítá 10. listopadu 
2019. Akce bude financována z rozpočtu města z položky Plán obnovy kanalizace 
(POK) na rok 2019. Během oprav bude provedena také rekonstrukce plynovodu, 
elektrických rozvodů a výměna vodovodu tak, aby Pardubický kraj mohl v roce 2020 
provést plánovanou finální rekonstrukci celé ulice Lanškrounská. 

Výstavba nové kanalizace v ulici Lanškrounské spočívá v nahrazení stávající 
historické kanalizace, která je v havarijním stavu. Rozsah plochy staveniště je dán 
trasou nové kanalizace, v ulici Lanškrounské, od křižovatky s ulicí Na Stráni po 
křižovatku s ulicí Olomouckou, ČSA a Komenského, mimo těchto křižovatek, dále od 
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křižovatky ul. Lanškrounské s ulicí Josefskou po napojení zadní uličky vedle domu čp. 
217/2, zasahuje několika metry do ul. K. Čapka a na pozemek mezi ul. Komenského 
a obchodním domem. 

V průběhu měsíce března proběhne rovněž výměna plynovodu v křižovatce silnic 
Komenského, Lanškrounská, Čs. armády a Olomoucká (až k parkovišti MěÚ v ul. 
Piaristická). Informace o přesném termínu a dopravních omezeních bude uvedena 
v aktualitě na webových stránkách města.“ 

Stavební akce výše uvedeného rozsahu byla náročná, určitě nechyběly problémy v 
dopravě, mohli jsme si ojediněle všimnout fronty aut…  ale je na místě uvést, že vše 
dopadlo dobře a černé scénáře se nenaplnily... 

Dotčení občané, tedy všichni ti, kteří v lokalitách dotčených stavbou bydleli nebo 
podnikali, obdrželi také oznámení o rekonstrukci formou dopisu starosty města, s 
uvedením harmonogramu prací i poděkováním za pochopení a trpělivost. 

 

Zahájení zámecké sezóny 

 

Na zámku v Moravské Třebové začala v sobotu 23. března 2019 turistická sezóna. 
K vidění byl dobový jarmark, bujaré tanečnice, vystoupil kat a své umění předvedl 
i fakír. Celé akci mimořádně přálo jindy nejisté březnové počasí. 

 

Novinkou pro rok 2019 byla mimo stálých expozic výstava exponátů ze stavebnice 
Lego s názvem Svět kostiček, kterou ocenili zejména nejmladší návštěvníci. Od 
května nabídku zámku oživila výstava historických kočárků z období 1880 – 1980, a to 
z vlastních zdrojů, kočárky dodala občanka města žijící v Boršově. 

 

Foto archiv města  
  

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=moravska-trebova-zamek-zamecky-park-nadvori-pamatka230319-sy&back=2515692570-1749-39&photo=1
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Program zahájení zámecké sezóny 23. 3. 14.00 - 18.00 
 
14.00 Písničky středověku 
14.30 Bujaré tance středověkých krčem a veselic 
15.00 Ceremonie a zahájení zámecké sezóny 
15.30 Právo útrpné, vyprávění mistra kata 
16.00 Alioquin - historická kapela 
16.30 Tance zámků i podzámčí  
17.00 Vůně orientu - fakírské kousky  
17.30 Muzika napříč věků 
18.00 Ukončení slavností 

Během slavnostního otevření zámecké sezóny návštěvníci mohli jako obvykle 
nakupovat na nádvoří zámku v řemeslných stáncích a pro labužníky byly připraveny 
středověké dobové speciality. Nechyběl mistr kat nebo fakír, zněla středověká a 
renesanční hudba a vystoupily tanečnice, pro děti byly připraveny soutěže a malování 
na obličej. 

 

Ocenění osobností města 

Učitel Gymnázia v Moravské Třebové Přemysl Dvořák se stal počtvrté 
Moravskotřebovským Ámosem (značím také jako tradiční akci, udělení „Ámose“ při 
příležitosti dne učitelů 28.03.). 

 

Úspěch a pochvala známé třebovské zdravotní sestře 

Na fotografii (zdroj: web města) „naše“ sestra paní Komoňová zcela vpravo 
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Byl uzavřen 19. ročník soutěže Sestra roku, předání ocenění se uskutečnilo v  kině 
Lucerna v Praze 28.03. Vrchní sestra Ludmila Komoňová z nemocnice následné péče 
v Moravské Třebové byla na Galavečeru v Praze oceněna jako druhá nejlepší sestra 
roku a odnesla si ještě jedno nádherné ocenění - je absolutní vítězkou v kategorii 
Sestra mého srdce. Toto ocenění náleží sestře, která obdržela nejvíce hlasů veřejnosti. 

 
Jaká je čistota ovzduší v Moravské Třebové? 
 
V Novinách Svitavska mne zaujal článek, který pro zajímavost uvádím v plném znění 
níže. Informace v něm uvedené odborně posoudit neumím. Můj laický pocit je, že se 
nám v Moravské Třebové žije a dýchá dobře – současně si však uvědomuji, že v 
našem „dolíku“ se často drží mlha víc, než bychom chtěli. Jaká je skutečnost?  Jak se 
v podobných statistikách podepisuje prostá skutečnost, že ne všude je věnována 
ovzduší a měření pozornost? Čas ukáže. Březnový článek vkládám: 
 
„Moravská Třebová – Sotva desetitisícové městečko, ačkoliv daleko od průmyslových 
aglomerací a velkých měst, má po Ostravsku a Děčíně nejšpinavější vzduch v Česku. 
Průměrné koncentrace polétavého prachu tady vloni byly 23,1 mikrogramů na kubík. 
Takzvaný emisní limit je 50 mikrogramů a v Třebové je zvláště v zimních měsících 
často překračován. 
Ukázal to právě zveřejněný žebříček Global Air Quality City Ranking 2018, který je 
největší celosvětovou analýzou dat o kvalitě ovzduší ve městech z hlediska 
koncentrací polétavého prachu. 

Moravská Třebová má přitom mnohem lepší rozptylové podmínky než Děčín, který leží 
v sevřeném údolí Labe, z něhož smog špatně uniká. Z toho pohledu výsledek Třebové, 
která leží v široce otevřené kotlině pod Hřebečským hřebenem, je ještě nelichotivější. 

Jenže každý výzkum má svá ale. „Jsme na tom v rámci Pardubického kraje nejhůř, 
protože jinde měřící stanice nemají. Takže o tom, jak mají špinavý vzduch, obyvatelé 
jiných měst prostě nevědí“, řekl s nadsázkou místostarosta Moravské Třebové Miloš 
Mička. 

Moravská Třebová se umístila na 13. místě ze všech stanic v Česku měřících 
koncentraci jemných prachových částic v ovzduší. Průměrná hodnota za celý loňský 
rok zde činila 23,1 mikrogramů na metr krychlový. 

Prvních jedenáct příček patří severní Moravě, vůbec nejhůř je na tom v Česku Dolní 
Lutyně s 35,8 mikrogramy na kubík. Pardubice se s 19,4 mikrogramy umístily až na 
26. místě a zajímavé je, že ještě lépe je na tom podle výzkumu Praha na 36. místě 
s pouhými 17,4 mikrogramy. 

Kritici podobných měření často ale poukazují na jejich nesrovnatelnost kvůli různé 
poloze měřících zařízení. Například v Pardubicích je umístěna na sídlišti Dukla daleko 
od centra, které je automobilovým provozem přitom zahlceno mnohem více. Naopak 
v Třebové měřící stanice leží v centru, hned na dohled od průtahu frekventované 
státovky I/35. 

A k tomu je třeba dodat ještě jednu zásadní skutečnost – tyto dvě stanice jsou jediné 
dvě v Pardubickém kraji, měřící kvalitu městského vzduchu. Třetí pak stojí na venkově, 
ve Svratouchu na Vysočině. 
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„Naše město leží ve špatně odvětrávané kotlině. Sice tu nemáme žádný velký 
průmyslový zdroj znečištění, své ale způsobí 'pětatřicítka', které vede těsně kolem 
centra města, a právě lokální topeniště,“ podotkl Mička. 

Jeho kritický pohled na výzkum se shoduje s názorem řady dalších odborníků. 
„Umístění měřící stanice je velmi zásadní. Myslím, že podobně vysoké koncentrace 
jsou i v dalších městech. Jenže tam nemají měřící stanice, aby to ukázaly,“ dodal. 

Z celé Evropy je na tom podle výzkumu nejhůř polské Slezsko s přilehlou severní 
Moravou a rovněž Bosna a Hercegovina. Dvě třetiny z třiceti nejznečištěnějších měst 
s nejvyšším množstvím polétavého prachu PM 2,5 jsou ale v Indii. Velmi špatně jsou 
na tom rovněž města v Pakistánu a překvapivě i v Afghánistánu a Mongolsku.“ 

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/moravska-trebova-spinave-mesto-20190308.html 

 

Postní almužna 

Ve středu 6. března 2019 byla zahájena sbírka Postní almužna. Jde o malou sbírku 
organizovanou ve farnostech v době postní, tedy 40 dní před Velikonocemi. „V této 
době si lidé přinesou z kostelů domů malou kasičku, do které mohou vhazovat peníze, 
které by jinak utratili za věci, které si v postu odepřeli. Tyto kasičky pak znovu odevzdají 
v kostele na počátku Velikonoc, aby je pracovníci charity vyzvedli a výtěžek z této 
sbírky použili na pomoc potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do rodin,“ 
uvedl Petr Matoušek z Charity Moravská Třebová. Postničku bylo možné si 
vyzvednout v kostele na Popeleční středu nebo o první neděli postní. Charita pořádala 
tuto sbírku ve všech farnostech Moravskotřebovska, Jevíčska a Velkoopatovicka. 
 

Městský úřad v březnu 

Postupně jsme se v jarních měsících seznamovali se vstřícnou novinkou na webu 
města, kterou byl navigační systém pro veřejnost, to jest navigační systém budov a 
kanceláří městského úřadu. U každého kontaktu na úředníka se zobrazila ikona se 
zelenou šipkou, která ukázala trasu do jeho kanceláře. Zelená šipka byla přístupná z 
více pohledů, ať už se občan díval na organizační strukturu úřadu, agendu potřebuji si 
vyřídit nebo přímo v odkazu kontakty na hlavní stránce, všude, kde bylo uvedeno 
jméno úředníka, šlo jméno dále rozkliknout a najít další informace o jeho funkci, 
umístění, pracovním zařazení, emailu a telefonu. 

Elektronické objednávání služeb na rozdíl od navigačního sytému „neprošlo“ a 
novinkou roku se nestalo. V zájmu zvyšování úrovně poskytovaných služeb občanům 
města vedení města zvážilo i možnost elektronického objednávání podle vybraných 
služeb na jednotlivých odborech úřadu. Vzhledem k malému zájmu o zavedení 
objednávkového systému však prozatím zůstalo vše ve stávajícím režimu. Veřejnost 
tedy měla možnost jako dosud využít úředních hodin jednotlivých odborů, pracovníci 
městského úřadu byli pro řešení specifických problémů a dotazů k dispozici také na 
telefonu. Celou situaci výrazně ovlivnil fakt, že v občanském informačním centru v 
Moravské Třebové (občanské průkazy, pasy, platby…) i v roce 2018, 2019 byla jen 
minimální čekací doba. Na dalších odborech, např. na stavebním odboru nebo odboru 
životního prostředí, by bylo těžké určit dobu, kterou bude úředník vázán v případě 
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elektronického objednávání služeb pobývat v kanceláři. Plná zastupitelnost vzhledem 
k počtu úředníků není možná a jejich výjezdy do terénu jsou nezbytné a to i operativně.   

Podařilo se však na webových stránkách města zpřístupnit rozklikávací kalendář 
akcí, s cílem propagovat akce jednotlivých spolků a organizací ve městě v kompletní 
podobě a zpřístupnit je tak širšímu okruhu potenciálních návštěvníků.   
 
 

                  
 

 

Do jednoduchého formuláře na úvodní webové stránce města stačilo zadat informace 
o pořadateli, charakteru a termínu akce, bylo možné vložit také grafické soubory a 
pozvánky na akce. 

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města na zasedání dne 25. března schválilo rozpočet pro rok 2019 a 
to v souladu s předloženým návrhem, ovšem s provedenou změnou - navýšením 
objemu finančních prostředků vyčleněných na poskytování dotací z rozpočtu města v 
souladu s vnitřním předpisem č. 6/2015 v rámci rozpočtu města na rok 2019 o 90 tis. 
Kč se současným snížením účelově nespecifikované rozpočtové provozní rezervy z 
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původní výše 285 tis. Kč na 195 tis. Kč. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný, 
přičemž celkové rozpočtové zdroje a celkové rozpočtové potřeby činily 303 760 Kč. 
  
 

Kultura 

Dne 8. března nabídlo francouzské šansony kvarteto (!) s názvem Chancon Trio 
Coucou v budově muzea. Poté 12. března potěšili v zaplněném muzeu známí interpreti 
-  Kamelot a Roman Horký a Tony Joch a přátelé. Večer nejkrásnějších operních 
árií jsme mohli vychutnat v budově radnice o den později, zazpívala i rodačka z našeho 
města, Lucie Mičková. 
 
Kdo se bojí postele byl název komedie, kterou jsme mohli vidět 18. března. 
 
Pokračovala sezóna plesů, například 5. ples ANO 15. března, fotbalový ples 16. 
března nebo Společenský večer organizace KSČM 9. března. 
 

Březen letem světem 

Počasí v březnu 2019 potěšilo, začátkem měsíce se mírně oteplilo. V zahrádkách 
vykvetly talovíny a sněženky. Na počátku druhého březnového týdne byly deklarovány 
rekordní teploty v ČR, příjemně bylo i v Moravské Třebové. Ochladilo se  v cca od 
11.03., občas i sněžilo. Foukal silný vítr - v noci na úterý 12.03. spadl vzrostlý strom 
v areálu nemocnice následné péče, vpravo od vjezdu, doslova se položil na lékárnu 
(odpoledne bylo vidět už jen drobné poškození budovy lékárny), na krátký čas zamezil 
vchodu a vjezdu do areálu. Energetická společnost ČEZ odvolala v noci na středu 
13.03. kalamitní stav v sedmi okresech, vyhlášený po nedělní vichřici  Eberhard, která 
měla na horách sílu orkánu. Kalamita v dalších dnech trvala už jen na Bruntálsku, kde 
byla krátce před úterní půlnocí bez proudu tisícovka odběratelů.   Skoková změna 
teploty nastala v neděli 17.03., kdy bylo o cca 10 st. více než v pátek a přitom méně 
než v pondělí, bylo slunečno, v Moravské Třebové odhaduji na cca 15 st., v ČR až 20 
st. Opravdu rekordní teplota pak byla v sobotu 23.03., kolem 20 stupňů a slunečno – 
ideální pro zahájení zámecké a turistické sezóny. Poté ještě nastalo výrazné ochlazení, 
sněhové vločky se objevily ojediněle v pondělí 25. března. 
 
Vlajka pro Tibet byla u budovy radnice vyvěšena 10. března 2019. Město tak vyjádřilo 
symbolickou podporu Tibetu v roce, kdy jsme si připomenuli 60. výročí povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci. Zajímavostí v Moravské Třebové je, že v minulosti tato 
symbolická podpora opakovaně poskytnuta byla – a několikrát nebyla. Podstatné pro 
vyvěšení vlajky je totiž (podle zákona o obcích jde o tzv. zbytkovou kompetenci rady 
obce) rozhodnutí rady města a to se v průběhu času měnilo. 
 
Bylo zahájeno hlasování v anketě sportovec roku města Moravská Třebová za rok 
2018. 
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Duben 2019 

Události ve městě 

Cena města 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29. dubna v souladu s návrhem Komise 
pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok 2018 udělilo Cenu města za rok 
2018 otci Šebestiánovi (P. Pavel Šebestián Smrčina, OFM). Otec Šebestián byl na 
ocenění navržen za svoji sociální a charitativní činnost. V nominaci stojí: „Vytváří 
zázemí pro lidi bez domova, pečuje o ně, pomáhá jim etablovat se zpět do života. 
Chrání město před povalováním se bezdomovců, omezuje kriminální činnost sociálně 
slabých občanů, v neposlední řadě pak dává lidem v krizové životní situaci naději a 
pocit, že jsou přijímáni a že jejich lidská důstojnost zůstala zachována.“ 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Foto: archiv města, předání ceny v zahradě františkánského kláštera v červnu 2019 (zleva: P. Pavel Šebestián 

Smrčina OFM a starosta města Ing. Tomáš Kolkop) 
 

 
Nominováni byli za rok 2018 také Lubomír Grepl a Stanislav Zemánek. Lubomír 
Grepl za dlouholetou práci v organizaci Junák-český skaut, středisko Moravská 
Třebová. Z odůvodnění dále cituji: „Začínal jako skaut v roce 1969. Po zrušení 
organizace dále pracoval v Pionýrské skupině Generála Sochora, která pokračovala v 
tradicích skautingu. Pracoval jako instruktor, poté jako vedoucí a po obnovení Junáka 
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v roce 1990 dál pokračoval v této činnosti. Největší jeho zásluhou je starost o junáckou 
základnu na Kvíčalce a opravy kluboven, kde odpracoval několik set hodin. 
V současnosti je již několik let náčelníkem střediska Moravská Třebová. Velkou 
zásluhu má na práci s mládeží, udržování a obnovování junáckého majetku. Mimo jiné 
ještě několik desítek let reprezentuje Moravskou Třebovou ve stolním tenisu.“ 
 
Nominace Stanislava Zemánka byla odůvodněna jeho dlouholetou a kvalitní prací pro 
město Moravská Třebová v pozici tajemníka městského úřadu, z návrhu cituji: „Ing. 
Stanislav Zemánek nastoupil na městský úřad 1. července 1991 a o rok později se stal 
tajemníkem. Ve funkci působil nepřetržitě 27 let a stal se zárukou dlouhodobé stability 
města, zákonnosti rozhodovacích procesů a jistotou interního chodu městského úřadu. 
Díky svému rozhodnému jednání se stal prostředníkem mezi politickým vedením 
města a kolektivem zaměstnanců městského úřadu. V roce 2003 měl výraznou 
zásluhu na nelehkém převodu administrativní agendy okresního úřadu na nově 
vznikající správní obvod obce s rozšířenou působností Moravská Třebová. Během 
svého působení na městském úřadu dbal na průběžné zavádění informačních 
systémů, vedoucích k efektivnímu výkonu státní správy i samosprávy. Veškeré úsilí 
přitom kladl na maximální efektivitu zaváděných technologií a jejich srozumitelnost pro 
občany města.“ 

 

Participační rozpočet 

Participační rozpočet se stal novinkou roku 2019. Občané žijící v částech města 
Boršov, Udánky a Sušice dostali možnost spolurozhodovat o využití veřejných 
prostředků. Rada města schválila podmínky pilotního projektu s názvem Participativní 
rozpočet 2019 v Moravské Třebové, byla schválena pravidla a na webu města 
zveřejněn formulář pro zadání projektu. Pro Boršov, Udánky a Sušice bylo v roce 2019 
vyčleněno pro tento účel 300 000 Kč. 

O způsobu využití této částky tedy poprvé mohli rozhodnout přímo občané. 
„Participativní rozpočtování je postup, jak občané města mohou vstoupit do 
rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co budou vynaloženy veřejné finance. Tímto 
krokem chceme posílit důvěru občanů a zvýšit transparentnost ve vynakládání 
veřejných prostředků,“ vysvětlil na webu města místostarosta Miloš Mička. 

Každý občan částí města Boršov, Udánky a Sušice mohl podat návrh projektu do 
konce května písemně nebo mailem. Do návrhu rozpočtu projektu bylo nutno zahrnout 
vedle realizace také všechny související náklady (například za zpracování projektové 
dokumentace či následnou údržbu). Každý návrh měl obsahovat název s uvedením 
lokality zamýšlené realizace, odůvodnění návrhu a detailní popis se všemi podklady 
pro technickou analýzu. Následně autor musel svůj projekt prezentovat na jednom 
z veřejných setkání, která byla naplánována již od počátku projektu na červen 
aktuálního roku, v kulturním domě Boršov, v hospodě v Sušicích a hospodě 
v Udánkách. Pracovníci radnice přislíbili vyhodnocení návrhů do konce srpna. O 
návrzích, které hodnocením prošly, bylo v konečné fázi hlasováno v září.  Realizace 
projektů byla naplánována od října roku 2019. (Více v zápisu kroniky za měsíc říjen.) 
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Oprava asfaltového povrchu ulice J. K. Tyla 

              
            Foto: archiv města 
 

Ve dnech 4. až 5. dubna byla uzavřena ulice J. K. Tyla v úseku mezi křižovatkou s ulicí 
Západní a křižovatkou s ulicí Jiráskova. Důvodem uzavírky byla oprava asfaltového 
povrchu před zahájením dlouhodobé opravy ulice Lanškrounská. Oprava byla 
nezbytná proto, že právě ulice J. K. Tyla byla určena jako objízdná trasa a zvýšená 
frekvence dopravy by měla za následek výrazné zhoršení situace v daném místě. 
Z toho důvodu bylo rozhodnuto o prozatímní opravě, která spočívala ve vyfrézování 
stávajícího asfaltového krytu a následné pokládce nového asfaltového koberce 
vozovky, přičemž prostor u řadových domů byl ponechán beze změn pro parkování. 
Cílem prací bylo mimo jiné snížit riziko otřesů, kaluží, hluku a prašnosti během zvýšené 
dopravní zátěže. Po dobu oprav byla stanovena objízdná trasa po ulicích Jiráskova, 
Boženy Němcové a Západní. 

 

MESOH 2019 – bylo rozhodnuto o dočasném posílení svozu odpadu 

Zastupitelstvo města vyslyšelo alespoň částečně hlasy občanů a na základě podnětů 
občanů rozhodlo, že v období od 1. 6. do 31. 8. roku 2019 bude posílen svoz 
komunálního odpadu na čtrnáctidenní režim. Zastupitelé akceptovali názor, že 
nevyvezené odpadové nádoby by zejména v letních měsících neúnosně zapáchaly. 
Na optimalizaci systému MESOH začal dohlížet nově vytvořený tým pro odpadové 
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hospodářství, složený ze zástupců města, zastupitelů a technických služeb. 
Dosavadní měsíční režim svozu odpadu i fungování celého systému MESOH bylo 
podrobeno důkladnému vyhodnocení. Měsíční svoz odpadu byl ponechán se dvěma 
úpravami: v období od 1. 6. do 31. 8. 2019 byl svoz dočasně posílen na 14 denní 
frekvenci z důvodu obav veřejnosti ze zápachu v teplých letních měsících; od 1. 9. 
2019 pokračoval stávající systém měsíčního svozu s tím, že byla upravena frekvence 
svozu KONTEJNERŮ na komunální odpad na 14 denní režim. 

V porovnání s rokem 2018 vzrostl počet poplatníků i domácností zapojených do 
MESOH. Průměrná sleva pro poplatníky zapojené do systému se pohybovala mezi 
200 až 300 Kč. Bylo zřejmé, že obyvatelé města začali prokazatelně lépe třídit. 
Technické služby svezly v roce 2018 o 224 tun komunálního opadu méně oproti 
předchozímu období a odměna EKO-KOM vzrostla o 103.088 Kč. Díky tomu klesalo 
množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, což vedlo ke snižování 
nákladů města. 

Jednatelka technických služeb upřesnila, že technické služby hledají možnosti pro 
umístění nádob na separovaný odpad v centru města a připravují systém rozmístění 
nádob na bioodpad z domácností včetně způsobu jeho likvidace. V roce 2018 dosáhlo 
město Moravská Třebová podle EKO-KOMU excelentních výsledků v oblasti třídění 
odpadu. Každý obyvatel ročně vyprodukoval 178 kg komunálního odpadu, což bylo o 
22 kg méně než v roce 2012.  Pozitivní výsledky byly zaznamenány také u papíru, skla 
a plastu. V loňském roce vytřídil každý obyvatel města 30 kilogramu papíru, 19,1 
kilogramu plastů, 17,3 kilogramů skla a téměř celý kilogram nápojových kartonů.  (Zdroj 
informací: web města MT) 

 

Městský úřad v dubnu 

Dne 15.04.2019 schválila rada města na svém zasedání organizační změnu 
městského úřadu, která znamenala zrušení odboru majetku města a komunálního 
hospodářství a odboru rozvoje města a následně vytvoření nového odboru s 
názvem odbor investic a správy majetku  a to s účinností od 01.09.2019. 
 
Spojení uvedených odborů, resp. zrušení obou stávajících odborů a vytvoření odboru 
nového odůvodnilo nové vedení města následovně: 
 
1) optimalizace organizačního uspořádání co do efektivity řízení 
2) urychlení zpracování úkolů a předávání informací v rámci nově vznikajícího odboru, 

neboť odpadne zdlouhavá komunikace mezi rušenými odbory 
3) soustředění druhově shodných či příbuzných činností v jednom nově vznikajícím 

odboru 
4) minimalizování chybovosti v rámci pořizování (investiční výstavby), péče (správy), 

pronájmů a prodejů majetku města – v rámci jednoho odboru bude probíhat 
vícenásobná kontrola povinností a podmínek, eliminace rizika nesplnění povinností 
vyplývajících z dotačních titulů a následné penalizaci ze strany dozorových orgánů 

5) zintenzivnění kontroly nakládání s veřejnými prostředky, a to zejména z pohledu 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 
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6) nutnost doplnění doposud neřešených oblastí týkajících se odpadového 
hospodářství, městské hromadné dopravy, místních komunikací, správy budov 
apod. – rozčlenění agendy v rámci jednoho odboru 

7) snížení počtu vedoucích úředníků a tím zjednodušení procesu řízení a kontroly 
8) zlepšení koordinace a synchronizace procesů a toku informací mezi úředníky 

(zaměstnanci) obou rušených odborů v rámci nově vznikajícího odboru 
 
Zmíněna byla praktická inspirace v sousedních městech Svitavy, Lanškroun nebo 
Litomyšl. 
  
Tajemnice úřadu upozornila, že náplň činností nového odboru je prakticky vymezena 
v organizačním řádu, přičemž došlo také k doplnění doposud neřešených oblastí 
týkajících se odpadového hospodářství, městské hromadné dopravy a místních 
komunikací. Personální obsazení znamená vedoucí odboru + 11 zaměstnanců (na 
základě výběrového řízení se následně vedoucí nově založeného odboru stala 
dlouhodobá vedoucí bývalého odboru majetku, Bc. Viera Mazalová).   
 

 

Ze zasedání rady města 

Radní se v měsíci dubnu sešli třikrát, 1., 15. a 29. dubna, aby projednali zejména 
obvyklé záležitosti rozvoje města, nájmů, příspěvkových organizací města. Nechyběly 
plány práce nově vzniklých komisí rady města. 

 
 
Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé jednali 29. dubna 2019. Udělení ceny města je uvedeno v úvodní části 
dubnového zápisu. Vedle obvyklých témat s důrazem na majetek města mne zaujala 
usnesení týkající se losování pozemků v lokalitě ul. Nová a schválení podmínek 
prodeje tamtéž, která znamenají novou výstavbu rodinných domků ve městě. Mezi 
zajímavá usnesení lze však zařadit i nenápadný text – schválení předloženého návrhu 
memoranda o spolupráci mezi městem Moravská Třebová, Kongregací Sester 
Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi, se sídlem v 
Olomouci a Římskokatolickou farností Moravská Třebová, jehož obsahem bylo 
navázání budoucí spolupráce. Spolupráce znamená reálné naplnění dohod, které se 
týkaly majetku města na ul. Svitavská, tedy areálu domova důchodců, což bylo 
předmětem zásadních jednání vedení města a zástupců kongregace v nedávném 
období (městu hrozila až ztráta tohoto důležitého majetku). 

 

Kultura 
 
24. ročník festivalu Dny slovenské kultury 

se uskutečnil  ve dnech 25. - 29. dubna. Při slavnostním zahájení ve dvoraně muzea 
předvedla své umění skupina THE BACKWARDS – Beatles revival, součástí byl křest 
fotoknihy Portréty 2019 Antona Diváckeho a následoval slavnostní raut. 26.04. 
nechyběl tradiční Den s partnerským městem Banská Štiavnica – ve dne to znamenalo 
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zejména vystoupení Sokolníků sv. Bavona v parku u muzea, večer pak oblíbené 
představení ochotnického souboru PARADAJZ PIKČR. Koncert Vaša Patejdla a Band 
se uskutečnil o den později. Nechybělo nedělní odpoledne se slovenskou pohádkou – 
Slovenský deň s najmenšími, v pondělí pak oblíbený mim s pořadem pro děti Vlado 
Kulíšek dětem. Závěrem 29.04. jsme mohli vidět film Ostrým nožom. 

 

Nedaleko Hedvy v dubnu předváděla své umění artistická skupina cirkusu Mistral, 
na programu byla hra “Cirkus bude“, ve které umění artistů bylo spojeno do jednoho 
představení. „Naši akrobaté předvedou cviky v odvážných výškách. Kouzelník 
překvapí neuvěřitelnou iluzí. Uvidíte fakíra, který se nebojí ohně ani ostrých střepů. 
Artista, který na svém těle dokáže roztočit neuvěřitelný počet obručí. Samozřejmě 
nechybí ani klaun, který mezi jednotlivými vystoupeními pobaví nejen děti. Celé 
představení je završeno ohnivou show,“ zvali artisté z cirkusu Mistral na webu 
Svitavského deníku. 

 

Zábavný pořad Návštěva z ordinace – Martin Zounar a Martina Randová, tedy 
známé postavy z „nekonečného“ televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě, potěšil 
diváky v muzeu 11. dubna historkami z natáčení. 

Plačící Anna tématem výstavy žáků základních škol 

V pátek 26. dubna v 16:00 hod. se v kapli sv. Petra u františkánského kláštera na ulici 
Svitavská uskutečnila vernisáž výstavy výkresů, maleb a leporel s tématikou 
romantického příběhu nešťastné lásky Anny a Josefa, které vyrobili žáci základních 
škol a studenti Gymnázia Moravská Třebová. 

Vernisáž zahájil pěvecký sbor Young Voices pod vedením Mgr. Petry Burdové. 

 

Foto: Svitavský deník, ukázka jedné z prací 
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Sport 

Byl vyhodnocena anketa „sportovec roku“. Nejoblíbenějším sportovcem se stal 
mladý tenista. 

 

Foto: web města (zleva: Ing. Pavel Charvát za Slovan, oceněný Tadeáš, starosta města) 

Z webu města cituji: 

Výsledky a úspěchy uplynulých měsíců se znovu promítly do populární městské ankety 
Sportovec roku města Moravská Třebová 2018. O pořadí nejlepších sportovců 
rozhodla odborná komise. Více než tisícovka hlasujících občanů pak zvolila 
neoblíbenějšího sportovce, jímž se stal Tadeáš Dorazil. 

Vyhlášení výsledků 23. ročníku ankety Sportovec roku se konalo v pátek 12. dubna v 
zaplněných zámeckých prostorách ZUŠ. V dvouhodinovém programu, doplněném 
vystoupením tanečnic studia Háčko, saxofonovým vystoupením Tomáše Moravce a 
Kristýny Steffanové, sólovým zpěvem Jany Haasové a Terezie Steffanové, 
doprovázené Alexandrou Vrátilovou, nebyla nouze o permanentní potlesk. Slovem 
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provázel Přemysl Dvořák. V jednotlivých věkových kategoriích odborná komise ocenila 
přínos těchto sportovců: 

 
Kategorie do 15 let: 1. Tadeáš Dorazil (tenis), 2. Leona Bártová (šachy), 3. Marek 
Sotolář (fotbal); Kategorie do 19 let: 1. Markéta Hájková (cyklistika), 2. Hana Hájková 
(atletika), Tomáš Kavan (hokej); Dospělí: 1. Zdeněk Ošťádal (motorsport), 2. Martin 
Bína (atletika), 3. David Lysoněk (střelba); Trenér: 1. Marie a Richard Adamovi 
(volejbal), 2. Petr Václavek (fotbal), Pavel Závorka (střelba) 

Za své výsledky v celostátním i světovém měřítku a zviditelnění města Moravská 
Třebová získali Čestné uznání starosty města také další jednotlivci a kolektivy: 

Jednotlivci: Roman Šatník (fotbal), Roman Muselík (hokej), Iva Kodešová (tenis), 
Daniel Mačát (travní lyžování); Kolektivy: FK Slovan Moravská Třebová (futsal), starší 
žáci SKP Slovan, mladší žáci HC Slovan; Sportovní osobností za celoživotní přínos 
městskému sportu byl vyhlášen Václav Mačát (*1949). 

52. ročník dálkového pochodu Vandr skrz Maló Hanó se uskutečnil 13. dubna 2019. 

 

Duben letem světem 

Začátkem dubna bylo příjemné jarní počasí, od 3. dubna jsme podle předpovědi 
počasí očekávali rekordní teploty a skutečně i v Moravské Třebové bylo kolem 19 
stupňů, slunečno, ale větrno. Zemědělci zaseli dřív než vloni. Už 05.04. byly v plném 
květu zlatice. Ochladilo se přibližně od druhé dekády, 12.04. ráno byl jen jeden stupeň 
nad nulou. O velikonocích, tj. od pátku 19.04. do pondělí 22.04., bylo mimořádně pěkné 
počasí, slunečno, teploty mírně nad 20 st. Zlom nastal v úterý 23.04., bylo  chladno, 
zataženo, ráno poprchalo… V pondělí 29. dubna na zahradách byly v plném květu 
konvalinky a déšť konečně zesílil; v médiích se mluvilo o vláhovém deficitu cca 
v množství „za jeden rok“ s tím, že jarní srážky snad mohou pomoci. 

Charita Moravská Třebová založila v roce 2019 novou tradici zdobení 
velikonočního stromu. Zájemci mohli nosit vajíčka na charitu ve Svitavské ulici až do 
15. dubna. Pracovníci charity poté strom ozdobili  a přispěli tak k velikonoční atmosféře 
města. Zájem byl o vajíčka odolná dešti, tedy ne papírová, ale např. háčkovaná, 
vyfouklá, plastová, skleněná nebo barevná, se šňůrkou na zavěšení. 
 

Opilá žena vzala u radnice velikonoční výzdobu. Děti ze základních škol, speciální 
školy, domu dětí a mládeže a nízkoprahového klubu Díra vyzdobily v 
předvelikonočním  týdnu prostor na náměstí před radnicí vlastnoručně vyrobenými 
ozdobami. Ve čtvrtek na radnici zjistili, že jeden stromek chybí. Práci děti odcizila 
zlodějka. „Městská policie prohlédla kamerový záznam a objevila podnapilou ženu, 
která večer stromeček odcizila. Městská policie má její popis,“ informoval mluvčí města 
Václav Dokoupil. Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-zena-vzala-u-radnice-

vyzdobu-20190415.html 

 

https://svitavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-zena-vzala-u-radnice-vyzdobu-20190415.html
https://svitavsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/opila-zena-vzala-u-radnice-vyzdobu-20190415.html
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V měsíci dubnu vygradoval čtyři roky se táhnoucí, měsíc od měsíce narůstající konflikt 
v knihovně, vnímaný veřejností jako konflikt mezi ředitelkou městské knihovny a 
dlouholetou pracovnicí knihovny. Dlouholetá pracovnice knihovny dostala v únoru 
2015 výpověď pro soustavné méně závažné porušování pracovních povinností. 
Ačkoliv Okresní soud ve Svitavách dal ředitelce v podstatě za pravdu, následně z osmi 
důvodů uznaných svitavským soudem zůstaly po přezkoumání rozsudku Krajským 
soudem v Hradci Králové jen dva, čímž došlo ke změně rozsudku a knihovna se stala 
stranou neúspěšnou. Ředitelka za knihovnu podala dovolání k Nejvyššímu soudu, ani 
zde však neuspěla. Ústavní soud se následně podáním, které vyhodnotil jako 
neopodstatněné, vůbec nezabýval. Souběžně byl veden soudní spor o náhradu mzdy, 
ve kterém byla pracovnice z podstatné části úspěšná. Rada města, konající za 
zřizovatele organizace, město, musela kvůli tomu knihovně výrazně navýšit navýšit 
mzdový limit. Ředitelky knihovny se opakovaně důrazně zastaly další pracovnice 
knihovny. Jejich stanovisko bylo i zveřejněno v regionálním tisku dne 16. dubna 2019. 
Článků v novinách (souběžně i v internetové podobě) vyšlo několik a já jsem zvažovala 
jejich zveřejnění v úplném znění. Usoudila jsem však, že není na místě pro generaci 
příští ukládat emotivní argumenty obou stran. Proto jen těchto několik slov v závěru 
dubnového zápisu, které jsou důkazem toho, že i v malém městě, kde se „všichni 
známe“, v krásných zámeckých prostorách knihovny jako organizace, která má v 
popisu práce rozdávat nám radost a poučení, kultivovat občany města, může dojít k 
zásadním a vleklým sporům, o kterých se v roce 2019 opakovaně psalo také v tisku i 
na internetových stránkách. 

V únoru se veřejného fóra zúčastnilo rekordních 126 občanů, kteří naformulovali 20 
témat v jednotlivých oblastech rozvoje města. V průběhu měsíce dubna probíhala 
obvyklá další fáze a to ověřovací anketa, ve které veřejnost určila finální pořadí 10 
nejpalčivějších problémů. 
 
Tématem regionálního rozhlasu (a také interní pošty městského úřadu, jistě nikoliv 
jediného zaměstnavatele) byla dne 05.04.2019 informace o tom, že dorazila další vlna 
podvodných e-mailů. Problematikou se intenzivně zabývala Policie České republiky. 
Občanům policie doporučila, aby podezřelé e-maily neotvírali, popřípadě na ně 
nereagovali, označili je jako spam a především nikomu nic neplatili. Rozesílatel 
podvodného/výhrůžného mailu příjemci sděloval, že přes webovou kameru získal 
citlivé osobní informace. Následně žádal o zaplacení částky ve výši 13 500 korun při 
platbě v Bitcoinech, a to ve lhůtě 48 hodin, jinak získané informace zveřejní. Policie 
zdůraznila, že odesílatel těchto e-mailů ve skutečnosti žádnými daty nedisponuje, 
doufá však, že adresát tomuto tvrzení uvěří a požadovanou částku uhradí. Už v roce 
2019 se zdá tento způsob vydírání absurdní, značím jej však v kronice proto, že se 
tento způsob trestné činnosti celorepublikově opakuje a vyděračům se, ač je to k nevíře, 
zřejmě opakovaně trestná činnost vyplatila… 

 
V dubnu, to jest v obvyklém termínu, skončil 19. ročník Moravskotřebovské 
univerzity třetího věku. Zajímavostí roku 2019 bylo, že PaedDr. Marie Blažková z 
vlastního rozhodnutí odstoupila z postu organizátorky činnost spolku (dříve sdružení) 
a bylo třeba hledat jejího nástupce. 
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Květen 2019 

 

Události ve městě 

Moravská Třebová ve snaze zlepšovat informovanost veřejnosti ve městě zavedla 
novou službu - mobilní rozhlas. Každý občan tak mohl zdarma dostávat upozornění na 
blížící se nebezpečí, odstávky a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní, 
společenské a sportovní akce přímo do mobilu nebo emailu. Při registraci si lidé sami 
mohli zvolit, jaké informace chtějí od města dostávat.  Navíc měli obyvatelé Třebové 
možnost hlásit problémy, jako je nepořádek nebo vandalismus, pomáhat sousedům při 
hledání ztracených věcí a zatoulaných zvířat.  

Kliknutím zvětšíte 

 Foto: Město Moravská Třebová 

 

Ocenění v oblasti třídění odpadu 

V úterý 28. května byly vyhlášeny výsledky soutěže ve třídění odpadů za rok 2018 
s názvem O perníkovou popelnici. Moravská Třebová se v Pardubickém kraji umístila 
na 2. místě v kategorii obcí nad 2 000 obyvatel, vítězem se stala Litomyšl. Soutěž obcí 
Pardubického kraje každoročně vyhlašuje autorizovaná obalová společnost EKO-
KOM a.s. společně s Pardubickým krajem. Celkové pořadí je výsledkem celoročního 
sběru tříděného odpadu, respektive množství vytříděného odpadu na jednoho 
obyvatele za celý rok 2018. „Je velmi příjemné sledovat, jak množství vytříděného 
odpadu postupně roste. Obce a města se snaží vytvářet svým obyvatelům podmínky 
pro pohodlné třídění a vyplácí se to,“ řekl radní Pardubického kraje pro životní prostředí 
a zemědělství Václav Kroutil. Moravská Třebová díky ocenění získala nejen diplom a 

https://svitavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=moravska-trebova-zavadi-novinku-mobilni-rozhlas&back=791650889-1749-39&photo=1
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skutečnou popelnici z perníku, ale zaslouženě také finanční odměnu ve výši 45 000 
Kč. „Tyto prostředky ve městě investujeme například do tvorby nových sběrných míst 
pro třídění odpadu,“ doplnil starosta Tomáš Kolkop.  Text: Václav Dokoupil, mluvčí 
města 

 
Volby do Evropského parlamentu se konaly na území České republiky ve dnech 
24.05. - 25.05.2019, uskutečnily se na území ČR již počtvrté. Občané v nich volili 21 
poslanců, stejně jako v roce 2014. Území ČR tvořilo jeden volební obvod a kandidující 
politické subjekty podávaly pouze jednu kandidátní listinu platnou pro celou republiku. 
Do voleb vstoupilo celkem 39 politických stran, politických hnutí a koalic (dále jen 
„strana“), do skrutinia po splnění 5% kvóra jich postoupilo 7. Hlasování proběhlo na 
území ČR ve 14 766 volebních okrscích a zúčastnilo se ho 28,72 % zapsaných voličů. 
(Hlasovací lístky přílohou kroniky.) 

 

Městský úřad v květnu 

Moravská Třebová byla oceněna za komunikaci s občany a řízení městského 
úřadu 

V polovině května se konalo slavnostní předávání Ceny Ministerstva vnitra ČR za 
kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Zástupci městského úřadu převzali bronzové 
ocenění za realizaci metody CAF, která přispívá ke zlepšování interního řízení úřadu, 
kvality poskytovaných služeb a úrovně komunikace s občany. Model CAF jako nástroj 
komplexního řízení kvality se opírá o základní zásady excelence: orientace na 
výsledky, zaměření na občana/klienta, řízení dle jasných cílů, řízení pomocí procesů a 
faktů, aktivní zapojení zaměstnanců, neustálé zlepšování a inovace, vzájemně 
výhodné partnerství a společenská odpovědnost organizace. 

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě 
prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou 
začali nebo se jí již systematicky věnují. Mezi další oceněná města se zařadila Břeclav, 
Valašské Klobouky a hlavní město Praha. (Text: Pavel Šafařík, vedoucí odboru 
vnitřních věcí MěÚ MT, pozvánka na akci v příloze kroniky – knihy, březen)) 

 

Personální změny na radnici jsou i nadále tématem pro regionální tisk 

„Povolební změnu na radnici v Moravské Třebové provází personální zemětřesení.“ 
Cituji nadpis z regionálního tisku (samozřejmě s přesahem na příslušné internetové 
stránky) s cílem zmínit skutečnost, že personální změny na radnici byly i tématem v 
měsíci květnu 2019. Přitom zásadní změnu, výměnu tajemníka, měl už úřad za sebou.  
Komentována v regionálním tisku byla personální změna na místě vedoucí odboru 
kancelář starosty a tajemníka, zaujal vznik nového odboru a s tím spojený očekávaný 
odchod dlouholetého vedoucího bývalého odboru regionálního rozvoje, tématem byl i 
avizovaný odchod dlouholeté a ceněné vedoucí odboru finančního. Na stránkách 
kroniky už zaznělo, že část změn byla vyvolána jednoduše plánovaným odchodem do 
důchodu. 
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Nový vedoucí muzea 

 
Od začátku května začal vykonávat funkci správce některých významných historických 
objektů ve městě Mgr. Petr Kočí. Odborník se zkušenostmi z Památkového ústavu 
v Pardubicích ihned po svém nástupu představil vlastní návrhy, jak přispět ke zvýšení 
atraktivity muzea i zámku.  Petr Kočí vystudoval obor Teorie dějin výtvarných umění na 
Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Po ukončení studií nastoupil na 
Památkový ústav v Pardubicích jako památkář pro nemovité památky v okrese Svitavy. 
„Při své práci jako vedoucí muzea a zámku se zaměřím na budování jednoznačného 
konceptu identity galerie a zámku. V prvé řadě budu prosazovat jednoznačné 
vymezení funkcí objektů. V objektu muzea chci postupně rozšiřovat galerijní prostory 
pro účely dlouhodobých i krátkodobých výstav. Na zámku budu preferovat zvýšení 
počtu návštěvních okruhů a zajištění provozu objektu jako významné goticko-
renesanční kulturní památky,“ popsal své vize na webu města (text Mgr. V. Dokoupila, 
mluvčího města, na webu města) 

 

Ze zasedání rady města 

 
Radní se v květnu 2019 sešli dvakrát ( 13.05. a 19.05.) a projednali zejména obvyklé 
záležitosti majetku města, nájmů a pachtů a výběrových řízení. Považuji za vhodné 
poznamenat, že i v roce 2019 rada řešila výpověď z nájmu – jako nepopulární a nutné 
opatření v případě, že nájemníci opakovaně porušují pravidla běžného soužití v 
bytovém domě a neplní své povinnosti. Schválena byla i dohoda o splátkách, značím 
jako příklad toho, co je pro město typické – snaha starat se o peníze města, preferovat 
jako způsob k vymožení dluhů dohodu. 19.05. rada jmenovala Bc. Vieru Mazalovou, 
dlouholetou vedoucí odboru majetku a komunálního hospodářství vedoucí nově 
vzniklého odboru  investic a správy majetku Městského úřadu v Moravské Třebové a 
to s účinností od 01.09.2019.   

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci květnu 2019 
nejednalo.             

Kultura 

Moravskotřebovské arkády 

TOP kulturní akcí v měsíci květnu byl i v roce 2019 hudební festival v gesci základní 
umělecké školy, Moravskotřebovské arkády. Uskutečnil se ve dnech 25. a 26. května. 
V sobotu jsme měli možnost poslechnout si hudební vystoupení od 13 hodin, přičemž 
zlatým hřebem programu byla populární zpěvačka Kristína a po krátkém vystoupení 
žáka ZUŠ Tomáše Moravce, který zahrál na saxofon, ukončil program Dalibor Janda s 
Jiřinou Annou Jandovou. Součástí akce byla výstava abstraktních prací vyučující ZUŠ 
Lucie Muchovičové a jejich žáků. V zahradách u zámku se v sobotu konal dětský den 
– pohádkové odpoledne pro rodiče a děti „V zámku a podzámčí“. V neděli dopoledne 
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jsme mohli vidět přehlídku pěveckých sboru ve farním kostele a odpoledne 
následovala přehlídka pěveckých sborů na nádvoří renesančního zámku. 

Ve dvoraně muzea v květnu zazněly dva zajímavé koncerty -  Koncert (nejen) ke dni 
matek 18.05. a koncert zpěváka Bohuše Matuše. Dne 21.05. byla v kinosále uvedena 
divadelní hra Na ostro. 

Na Křížovém vrchu na vyhlídce u Plačící Anny nedaleko bývalého lomu jsme mohli 
vidět známy příběh v podání žáků Základní umělecké školy Annen ruhe – O plačící 
Anně. Lavice, připravené ve spolupráci s technickými službami, byly zaplněny, setkání 
bylo velmi příjemné, počasí akci přálo, i několik pejsků zachovalo pořádek a krátké 
představení v krásném areálu za příjemného květnového počasí nás potěšilo. Úvodní 
slovo pronesla místostarostka s příslibem, že za rok už bude nedaleko místa 
představení socha Anny (a nebyla to výdělečná akce – šlo o přestavení „bez 
pokladničky“).            

Sport 

Dne 3. května se uskutečnila tradiční akce – Závod míru nejmladších. 

              

foto: archiv města 

 

Do města zavítalo více než 160 mladých cyklistů, slavnostní zahájení proběhlo na 
náměstí v 9:45 hodin. Trať prologu vedla ulicemi Cihlářova, Brněnská, Gorazdova, 
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Jevíčská na křižovatku s ulicí Jánskou a zpět na Jevíčskou a Bránskou do cíle na místě 
startu – náměstí T. G. Masaryka, před poštou. 

 

Květen letem světem 

V květnu 2019 bylo podle zpráv v médiích počasí průměrné – fakt ale je, že pocitově 
bylo často poměrně chladno. Více než v prvních čtyřech měsících pršelo, byť ve 
zprávách jsme slyšeli, že je dlouhodobý deficit vláhy a ten voda, která stéká po 
vyprahlé půdě, nemůže vyrovnat.  Na pohled bylo ale zřejmé, že příroda si květen 2019 
užívá, občas déšť, žádná vedra, často příjemná teplota kolem 20 stupňů. Tento ráz 
počasí provázel i významnou akci Moravskotřebovské arkády o víkendu 25. a 26.05. 
následovalo mírné a poté výraznější ochlazení. 

Moravskotřebovský zpravodaj „změnil kabát“. Kapacita byla rozšířena na 20 
stránek, zaujalo nové grafické zpracování, včetně loga města na první straně, 
obnovena byla společenská rubrika a zavedena  inzerce. Na základě výběrového 
řízení se změnil dodavatel tisku, kterým se stala brněnská tiskárna Samab Press 
Group. 

Pohybové studio Háčko ve spolupráci s Kulturními službami města Moravská Třebová 
uspořádalo 30. května 2019 v podvečer akci Roztančený zámek.
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Červen 2019 

 

Události ve městě 

Vzpomínka na Josefa Ošťádala 

„V pondělí 3. června po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý starosta RNDr. Josef 
Ošťádal. Ve vedení města Moravská Třebová působil v letech 2002 – 2010. O veřejné 
dění ve městě se zajímal i později v roli zastupitele. Čest jeho památce.“ (Citace z 
webu města) 

Doktor Ošťádal byl první porevoluční starosta, který byl ve funkci dvě volební období. 
Zapsal se do paměti nás všech jako slušný člověk, vlídný a přátelský. Byl schopen 
spolupracovat a naslouchat dobrým radám.  Prosadil velkorysou obnovu koupaliště a 
tak i díky němu máme aquapark. Za jeho působení byla rekonstruována po letech 
čekání ulice Zámecká v centru města, proběhla úspěšná regenerace sídliště Západní, 
byla realizována rozsáhlá privatizace bytů a nad městem byla postavena rozhledna 
Pastýřka. Jako starosta byl trpělivý a vlídný také k nám, jeho podřízeným. 

 

 

 

 

Úder blesku do radniční věže podruhé, po čtyřech letech 

Do věže radnice na náměstí T. G. Masaryka v noci ze soboty na neděli 16.06.2019 
udeřil blesk. Událost ani den poté nebylo možné přehlédnout - došlo k poškození a 
zastavení radničních hodin. V celé budově nefungovalo telefonní spojení. Občané byli 
požádáni, aby při řešení záležitostí využívali osobní konzultace nebo mobilní telefony.  
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Telefonní spojení bylo obnoveno postupně během následujících dní. Vedoucí odboru 
vnitřních věcí, Ing. Pavel Šafařík, právem označil opakovaný úder blesku za statisticky 
téměř nemožný. Zdůraznil, že škody v roce 2019 byly podstatně menší, úřad využil 
zkušenosti po úderu blesku v roce 2015 a provedená opatření pomohla (např. vytrhání 
starých silových drátů a osazení přepěťových ochran). Není vyloučeno, že šlo o blesk  
menší síly. V roce 2019 se přepětí nedostalo do elektrického vedení, ale "jenom" do 
datové sítě, i proto, že  „ty antény na internet ve věži  radnice nám byl čert dlužen“. Na 
servrovně odešly 3x switch (přepínač, aktivní prvek v počítačové síti…) a cca 15 - 20 
VOIP telefonů zaměstnanců se neprobudilo, poškozený byl také digitální hodinový 
stroj.  Naštěstí nebyla poškozena datová síť úřadu na Olomoucké ulici. 

Poznámka kronikářky: k předchozímu úderu blesku do věže radnice s výrazně většími následky, 

poškozením makovice věže a nálezem tubusů s dokumenty, došlo 14. června 2015 (podrobněji 

kronika roku 2015, téma a červnový zápis, také příloha – kniha kroniky 2019). 

 

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
 
Moravská Třebová vstoupila ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování do 
takzvaného Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). 
Občanům by tato spolupráce měla napomáhat při řešení dostupného bydlení, 
zadluženosti, sociálních služeb a bezpečnosti ve městě. „Zařadili jsme se mezi města, 
kterým se podařilo uzavřít memorandum v tzv. koordinovaném přístupu, což považuji 
za obrovský úspěch“, upřesnil starosta. Moravská Třebová tímto krokem navázala na 
předchozí úspěšnou spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Podepsaný 
dokument umožnil čerpání finančních prostředků ze tří dotačních programů, cílem bylo 
zlepšení situace v klíčových tématech jako je zdraví či podpora ohrožených rodin. 
Podmínkou čerpání bylo vypracování strategického plánu sociálního začleňování, 
který obcím a městům Agentura pomáhala zpracovat.  Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám (KPSVL) byl (nejen) v roce 2019 nástrojem pomoci městům, 
obcím a svazkům obcí při sociálním začleňování sociálně vyloučených obyvatel z 
prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) za místní podpory 
Agentury pro sociální začleňování. 

 

Bonanza Vendolí, z.ú. 

byla v době tohoto zápisu do kroniky více než 13 let jedním z nejdůležitější partnerů 
města Moravská Třebová v oblasti sociální prevence. Bonanza pomáhala zejména 
znevýhodněným dětem a jejich rodinám v obtížných životních situacích, poskytovala 
krátkodobou nebo střednědobou pomoc. Bonanza provozovala nízkoprahové kluby ve 
Svitavách, Vendolí a Moravské Třebové. Byla realizátorem dlouhodobě velmi 
úspěšných programů pro děti s projevy maladaptivního chování a na ně navazujících 
programů pro rodiče. Samostatnou činností byly sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a řada dalších doprovodných aktivit, programů nebo projektů v oblasti 
dobrovolnictví, ochraně přírody a jezdeckém sportu. (Na webu města byla zveřejněna 
výroční zpráva za rok 2018, tak, aby i laická veřejnost získala informace o činnosti 
organizace). 

 
 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

49 

 
Měření hluku poblíž silnice I/35 
 

Na hluk v souvislosti s „obchvatem“ města si občané stěžovali opakovaně. Nebylo v 
silách města nebo úřadu jednoduše problém vyřešit. Zaujalo mne, že petici podepsali 
i obyvatelé lokality pod Křížovým vrchem, věřím ale, že ve večerních a nočních 
hodinách k nim mohly nepříjemné zvuky doléhat. V létě roku 2019 nastal posun v 
řešení - v souvislosti s celorepublikovou akcí zajišťovanou Ředitelstvím silnic a dálnic 
ČR, konanou za účelem omezování vlivu hluku z okolí komunikací na zdraví člověka, 
v letních měsících proběhlo měření hluku ve vybraných objektech poblíž komunikace 
I/35.  Měření realizovala firma Centrum protihlukové ekologie, s.r.o.  Zástupci firmy 
předem o aktivitě informovali a požádali občany o spolupráci – tj. například o umožnění 
provedení soupisu oken, fotodokumentace a poskytnutí součinnosti při požadavku na 
vstup do vybraných objektů za účelem měření neprůzvučnosti stávajících oken.  
Měření samozřejmě neznamenalo revoluční změnu ihned, ale považovali jsme je za 
první krok správným směrem, je jisté, že doprava sílí a výstavba plánované rychlostní 
silnice v blízkosti Moravské Třebové si ještě vyžádá hodně času... 

Zábavné dopoledne se složkami IZS 

Ve čtvrtek 20. června od 9:00 do 12:00 hod. se na Knížecí louce v blízkosti Brány času 
konalo zábavné dopoledne se složkami Integrovaného záchranného systému. Akce 
se konala v gesci Městské policie Moravská Třebová ve spolupráci se Zdravým 
městem Moravská Třebová, v rámci prevence kriminality. Účastníci mohli vidět ukázky 
techniky, výzbroje a výstroje policejních jednotek, hasičského záchranného sboru a 
zdravotnické záchranné služby. Svoje aktivity při této příležitosti ukázaly také zástupci 
např. Domu dětí a mládeže Moravská Třebová, Bonanzy a Charity Moravská Třebová. 
Děti zaujala ukázka práce se psy, kterou předvedli policejní psovodi. 

 

Městský úřad v červnu 

V návaznosti na červnové bouřky spojené s vydatnými dešti úřad vyzval všechny 
vlastníky a správce nemovitostí, aby preventivně zkontrolovali průchodnost lapačů 
střešních splavenin, tzv. gajgrů. Důvodem byla skutečnost, že v případě ucpání 
dešťových svodů, gajgrů, nebo navazujících kanalizačních přípojek hrozil únik dešťové 
vody do okolí a následné poškození nemovitostí i veřejného prostranství, například 
komunikací, dlažby a chodníků.  Bohužel, nebyla to výzva první ani poslední, ve městě 
pouhým okem za deště bylo vidět, že vlastníci o kontrolu dostatečně nedbají. 
Problematická místa byla hlavně v centru města, výrazné problémy při dešti nastávaly 
na ul. Čs. armády, ale i na Svitavské u kláštera… 

 

Ze zasedání rady města 

Radní v souladu se schváleným plánem práce zasedali 10.06. a operativně jednali 
také 24.06. Projednali zejména obvyklé záležitosti majetku města, nájmů, výběrových 
řízení… Schválili cestu zástupců města do partnerského města Staufenberg ve dnech 
19. až 21. června. Rada města také 24. června pověřila Petra Kočího řízením 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

50 

příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská Třebová od 01.07.2019 do 
jmenování nového ředitele nebo ředitelky. 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé města se sešli k jednání v souladu se schváleným plánem 24. června 2019. 
Jednali zejména o majetkových záležitostech města. Byl schválen závěrečný účet 
města za rok 2018 bez výhrad. Zastupitelstvo vzalo na vědomí výstupy Veřejného fóra 
Zdravého města z 26. února 2019 a následné ověřovací Ankety 10 P, stanovení 
jednotlivých garantů a řešení jednotlivých problémů a zařazení výstupů z Veřejného 
fóra Zdravého města a následné ověřovací Ankety 10P do projektového zásobníku 
Strategického plánu rozvoje města. 

 

Kultura 

Ředitelka kulturních služeb skončila ve funkci 

Ředitelka kulturních služeb Moravské Třebové PaedDr. Hana Horská přibližně po roce, 
k poslednímu červnu 2019, skončila ve své funkci.  Rada města v červnu rozhodla 
o jejím odvolání. Deklarovaným důvodem odvolání byla ztráta důvěry a neplnění cílů 
rozvoje kultury, definovaných při nástupu do funkce, jak sdělilo ke změně v kulturních 
službách vedení města. Zazněla i slova o střetu zájmů – s důrazem na to, že ředitelka 
příspěvkové organizace města byla současně radní. Ředitelka byla zaskočena a 
uvedla: „Do výběrového řízení jsem vstupovala s motivací pozvednout kulturu a s tím, 
že chci dát organizaci do pořádku, ale nevěděla jsem, kolik mimořádných a velmi 
zásadních okolností budu muset vyřešit, a co vše se podaří po mém nástupu 
rozkrýt…“ (s použitím textu Svitavského deníku) 
 

Zpěvák Kamil Střihavka potěšil na zámku své příznivce koncertem 1. června 2019. 

Akademie škol na zámku 

Ve čtvrtek 13. června se na nádvoří zámku konala od 9:00 do 11:00 hodin Akademie 
moravskotřebovských škol. Tématem pro rok 2019 byla Láska. V programu vystoupili 
žáci obou mateřských škol, všech základních škol, gymnázia a základní umělecké 
školy. 
 

Hřebečský slunovrat 

se v roce 2019 jako tradiční TOP akce v gesci několika obcí konal 15. června, opět 
nad městem a s programem na malé i velké scéně (podrobněji v příloze kroniky, 
Moravskotřebovském zpravodaji v červnu). 
 

Fotofestival Rudolfa Zukala 

se konal od 21. června do 31. srpna a v roce 2019 byl věnován výběru díla tohoto 
zakladatele fotofestivalu. Na dalších výstavních plochách se představili 
moravskotřebovští fotografové, známí z dřívějších ročníků festivalu a dalších výstav 
(typicky např. Moravská Třebová jak ji neznáme): Milan Bačík, František Matoušek, 
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Jaroslava Petrová (v muzeu), Jan Vermousek (vestibul radnice), Petra Zápecová 
(Pizza Café) nebo Lukáš Knoll (budova úřadu na Olomoucké). 

Změna, která spočívala v důrazu na domácí autory, bez pozvání „slavných odjinud“, 
bohužel předznamenala konec oblíbeného festivalu v roce 2019 – tj. dvacátým 
ročníkem. (Alespoň v roce následujícím, tedy v roce 2020, fotofestival v obvyklé 
podobě chyběl. Fakt je, že s odchodem zakladatele a v návaznosti na rozsah akce 
byly s pořádáním festivalu potíže i v předchozích letech, ty se ale dařilo zvládnout…) 

V kinosále se konala přednáška historika: 

 

Na zámku byla v létě venkovní zajímavá výstava Po stopách Žerotínů, jejíž vernisáž 
se uskutečnila 28. června 2019 

 

Sport 

Dne 23. června 2019 se uskutečnil Mírový běh ČR 2019. Na náměstí bylo ten den 
opravdu živo. Běžely nejen školní děti, ale i paní místostarostka... 

Tento štafetový běh se koná po celém světě od roku 1987 a v roce 2019 zavítal i k 
nám, Moravská Třebová se stala jedním ze štafetových měst. Posláním běhu je 
vytvářet a šířit atmosféru přátelství a míru a překonávat hranice mezi lidmi různých 
kultur a sociálního postavení, pod heslem „s pochodní od srdce k srdci“. 
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Foto: archiv města 

 

 

Junák – český skaut, středisko Moravská Třebová, pořádal v neděli 9. června pro 
veřejnost 19. ročník cyklistické akce pro děti i rodiče s dětmi, uskutečnila se tradiční 
Cesta na severozápad. 

 

31. štafeta Javoříčko – Ležáky – Lidice, tj. tradiční běžecká a cyklistická štafeta, 
která připomíná vypálení Javoříčka 05.05.1945, se uskutečnila 14. června. 
Místostarosta předal mírovou stuhu štafetě na náměstí T. G. Masaryka v odpoledních 
hodinách. 

 

Červen letem světem 

Počasí začátkem června konečně bylo skutečně letní, 02.06. byl na území ČR první 
tropický den (obvykle tento jev nastává dříve). 03.06. i v Moravské Třebové teploty 
vystoupaly k 30 st., bylo slunečno a velmi teplo.  Varování před vysokými teplotami 
platilo od středečního (05.06) poledne do 20 hodin, výstraha před bouřkami začala 
vstupovat v platnost od čtvrtečního dopoledne a to do pátečních 4 hodin, pro celou 
republiku. A skutečně – v Moravské Třebové v noci na 06.06. byla bouřka a prudký 
déšť, nastala výrazná změna teploty, odpoledne bylo  kolem 21 st. Od druhé dekády 
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nastala vedra - úmorné vedro 11.06., tropická noc 12.06. tj. nad 20 st. Vysoké teploty 
trvaly několik dní, byla úmorná vedra až 34 st. v ČR a jen o málo nižší u nás, bez 
avizovaného deště, mírné ochlazení a polojasno nastalo až 17.06. 

Zajímavé počasí bylo 20.06: zataženo, teplo, ale ne vedro, polojasno, cca 2 hodiny po 
poledni pravé léto,  kolem 16. hodiny zataženo, v podvečer déšť, bouřka…  22. i 23.06. 
bylo polojasno, ale příjemně teplo, ne vedro. 25.06. se vrátila rekordní vedra. V středu 
26.06 bylo avizováno oteplení, pak „studená“ fronta a skutečně, v pátek 28. bylo „jen 
české léto“ - polojasno, pěkně teplo, ne zničující vedra. V závěru měsíce bylo opět 
jasno, 35 st. a víc. 

Počasí – cituji z internetu: Extrémní vedra dusí Evropu. Měsíc červen byl nejteplejší 
od roku 1880, tedy v celé historii měření. Průměrné teploty tohoto měsíce byly ve 
většině evropských zemích celkově o dva stupně Celsia vyšší, než byl normál. 
Negativní klimatické změny podle vědců stojí i za současnou vlnou rekordního vedra 
a sucha. Podle aktuální studie přispěly změny na planetě k tomu, že nával extrémního 
horka je „nejméně pětkrát pravděpodobnější“ právě kvůli postupujícímu globálnímu 
oteplování. 
Vědci ve Francii, kteří se specializují na změny a vývoj počasí, se ve studii zaměřili na 
průměry nejvyšších teplot. Výsledky porovnávali s modelem, jak by se vyvíjelo klima 
na Zemi bez vlivů člověka. A vyšlo jim, že lidé svým působením zvýšili riziko 
extrémního vedra nejméně pětinásobně. Experti přitom upozorňují, že toto číslo je 
minimální, skutečný vliv a negativní dopady mohly být i několikanásobně vyšší. 
„Léto skoro ani nezačalo a už jsou překonané téměř všechny teplotní 
rekordy,“ zhodnotil francouzský meteorolog Ruben Hallali aktuální meteorologickou 
situaci v Evropě pro britský Guardian. Za pravdu mu dávají vědci. Ti z evropského 
programu Copernicus, na kterém se podílejí i vědci z Evropské vesmírné agentury, 
potvrzují, že průměrná červnová teplota byla o více než dva stupně vyšší, než je 
obvyklé. „Jde o nejteplejší červen, jaký byl kdy zaznamenán,“ píšou doslova vědci ve 
své zprávě. Teplotu meteorologové soustavně zaznamenávají od roku 1880. 
Odborníci varují, že současný vývoj počasí je nebezpečný. „Vlny veder jsou mnohem 
intenzivnější a jsou způsobené hlavně horkým vzduchem proudícím do střední Evropy 
až ze Sahary,“ řekl Guardianu výzkumný pracovník Institutu pro změnu životního 
prostředí na univerzitě v Oxfordu Otto Friederike. Vedra s sebou přinesla nejen teplotní 
rekordy, ale také rozsáhlé požáry. 
Alarmující je podle dat poskytnutých programem Copernicus hlavně konec měsíce 
června, kdy v některých evropských zemích byla průměrná teplota vyšší o téměř 
o 10 stupňů Celsia, než tomu bylo mezi lety 1981 a 2010. 
Podle údajů programu Copernicus jsou data z dlouhodobého hlediska velmi neobvyklá. 
Celková průměrná teplota je totiž o tři stupně Celsia vyšší než v letech 1850 až 
1900. Data také ukázala, že průměrná celosvětová teplota byla v červnu vyšší 
o 0,1 stupně Celsia. 
Podle odborníků bude tento trend pokračovat. „Extrémní teplo bude stále častější a 
intenzivnější. Souvisí to s tím, jak se postupně otepluje celá planeta,“ uvedl Friederike. 
Podle něj je to důkaz, že klimatické změny se dějí právě teď. 
Teplotní rekordy byly v některých evropských zemích zaznamenány hlavně minulý 
čtvrtek, kdy ve Švýcarsku, Španělsku, Německu a Rakousku teplota překročila 
40 stupňů Celsia. V Česku pak padl rekord 26. června, kdy meteorologové naměřili 
38,9 stupně Celsia. Ve Francii naměřili dokonce 45,9 stupně Celsia. Extrémní vedra 
ve Francii jsou srovnávána s těmi z roku 2003, která byla podle meteorologů a historiků 
nejhorší od roku 1540 a v jejichž důsledku zemřelo na 15 000 lidí. 
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V sobotu 29. června od 8:00 do 12:00 se v tzv. dvorečku naproti Třebovské restauraci 
konal tradiční Bleší trh. Prodávat a nakupovat zde mohl jako obvykle každý, aniž by k 
tomu potřeboval jakékoliv povolení. Příprava prodejního místa byla možná od 7:30 
hodin. Prodejní zařízení si každý zajistil dle svých představ a možností.   Akce se 
konala pod záštitou Města Moravská Třebová a byla připravena i mokrá varianta – 
arkády zámku – která však nemusela být použita.  

 

Od středy 5. června byl v roce 2019 zahájen provoz aquaparku. Provozní doba byla 
každý den od 08:00 do 21:00 hodin.  Ve středu jsme tedy kolem půl deváté přišli, a to 
jako první návštěvníci. Ocenili jsme možnost dát si kávu v občerstvení, kde také 
probíhaly přípravy a úklid, sortiment byl omezen. Voda 23 stupňů a návštěvnost 
dopoledne byla velmi střídmá, i když na webových stránkách města bylo od 03.06. 
několik dotazů, kdy už bude otevřeno…   

 

Studenti integrované školy dohlíželi několik dní na dopravu ve městě a to v rámci 
praktické výuky ve studijním oboru Bezpečnostně právní činnost. Dohled realizovali 
hlavně poblíž škol a školek. Pomohli získat i statistické údaje, např. že křižovatkou ulic 
Palackého a Školní projíždí ráno, tedy od 7.15 do 8 hodin, více než 150 vozidel. Z toho 
dokonce v deseti procentech případů dochází k dopravním přestupkům. To je celkem 
známá věc – rodiče přivážející děti do školy příliš spěchají, je jich hodně a o drobné 
přestupky tak není nouze.    

 

V Moravské Třebové nás v letních měsících potěšilo nové bistro – Mamabistro na 
Olomoucké ulici, trochu jiný podnik, než jsme zvyklí. Majitelé se zaměřili na snídaně, 
drobné občerstvení, jednoduché, čerstvé, „domácí“ - včetně pečiva. Obědy nechyběly, 
ale nabídka obsahovala vždy cíleně jen několik málo položek. Zajímavý interiér, 
samoobsluha – ale když jsme jako hosté  zapomněli na tento nezvyklý systém, 
příjemná slečna se přišla zeptat na objednávku... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

55 

Červenec 2019 

Události ve městě 

Do vestibulu radnice byla v létě 2019 nově umístěna pamětní deska se jmény starostů 
města. 

      

 

Sekání trávy v létě 2019 

se řídilo jinými pravidly, než jsme byli zvyklí. Změna nastala v Moravské Třebové a 
viditelně i v dalších městech. Jak uvedla jednatelka technických služeb, v průběhu 
celého roku se správce stará o to, aby se k údržbě zeleně ve městě přistupovalo 
správným způsobem. V létě 2019 se technické služby v případě sekání trávníků řídily 
jasnými praktickými i environmentálními pravidly, která často vyvolala diskuzi 
veřejnosti. Viděno neznalým okem občana - „nesekalo se“. Alespoň ne se snahou 
přiblížit se v intravilánu města ideálu, kterým je v Čechách tzv. anglický trávník. Jak 
uvedla jednatelka:„…během teplých a suchých letních měsíců se plošné sekání trávy 
nedoporučuje. Na první pohled je patrné, že v období velkého sucha je sečení pro 
rostliny a půdu poškozující až likvidační. Plochy veřejné zeleně udržujeme podle priorit. 
Vnímáme podněty veřejnosti a snažíme se je operativně řešit v rámci plánu údržby a 
sekání zeleně. Některé požadavky však vyřešit nelze. Rozloha intravilánu města je 
značná a technické služby provádí údržbu zeleně postupně v rámci jejich kapacitních 
možností…“ Zdůraznila, že sekání trávy probíhá v rozumné výšce s ohledem na 
charakter využití konkrétní plochy. Na některých místech probíhá mulčování, kdy 
zbytky posekané trávy zůstávají na povrchu. 

V případě menších ploch zeleně v centru města byl dodržován interval sekání trávy 
minimálně osmkrát ročně, sídliště čtyřikrát ročně a okrajové části města dvakrát ročně. 
U velkých travnatých ploch (např. rekreační areál Knížecí louka a plocha pod zámkem) 
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bylo sekání postupně omezeno ve vazbě na zadržování vody v krajině a podporu 
biodiverzity živočichů. Vysekány tak byly pouze pruhy podél komunikací, chodníků a 
zpevněných ploch. Toto opatření platilo zejména v suchých letních měsících. 

Novinkou pro rok 2019 byla nabídka sena pro občany. Zájemci o seno (vzniklé sečením 
ploch na Knížecí louce a Křížovém vrchu) mohli kontaktovat přímo sekretariát 
technických služeb, které zajistily posekání trávy. Tu si žadatel mohl usušit a seno 
následně zpracovat a odvézt. 

 

MESOH – z webu města v červenci 

Nejnovější statistiky ukázaly, že redukce svozu komunálního odpadu z dvoutýdenního 
do měsíčního režimu byla krok správným směrem.  

„Podařilo se nám snížit celkové množství vyprodukovaného odpadu i zaplněnost 
popelnic během jednotlivých svozů. Tím ale naše aktivita v oblasti odpadového 
hospodářství nekončí, naopak. Připravujeme doplnění míst na třídění separovaného 
odpadu, zaměříme se také na efektivní rozmístění odpadkových košů ve městě a 
provoz sběrového dvora s cílem poskytnout občanům co nejlepší komfort a zároveň 
snížit provozní náklady za dopravu. Na novém odboru investic a správy majetku 
vznikne od 1. září nová pozice odpadového hospodáře, který bude koordinovat svoz 
odpadu s činností technických služeb. Postupně se řadíme mezi města, která 
k nakládání s odpady přistupují udržitelným a zodpovědným způsobem. Děkuji všem 
občanům za jejich aktivitu, bez které bychom takových výsledků nedosáhli,“ uvedl 
starosta Tomáš Kolkop. 

Snížení objemu vyprodukovaného odpadu vyplynulo z údajů za měsíce duben, květen 
a červen roku 2019. „V uvedeném období vrostl počet poloprázdných nádob 
přistavených ke svozu z původních 28 % na 49 %. Zároveň se snižuje počet nádob, 
které jsou vyváženy zcela přeplněné. V červnu letošního roku bylo svezeno celkem 
113 tun komunálního odpadu, což je o 17 tun méně, než v červnu 2018,“ doplnila  
Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová s.r.o. 

 

Opravy morového sloupu v létě pokračují    

a stále se opakují dotazy občanů, „kdy už to bude hotové“.  Mohli jsme si tedy i v 
červenci 2019 na webu města přečíst odpověď Evy Štěpařové z odboru rozvoje města: 
„Přibližně do 1 měsíce budou zahájeny restaurátorské práce na 2. etapě obnovy 
morového sloupu, které zahrnují demontáž betonové kuželky balustrády a osazení 
kopie tesané kuželky z pískovce, náhradu stávajících zkorodovaných hvězd kované 
mříže, restaurování omítky jeskyně sv. Rozalie, restaurování 8 sloupků kolem 
morového sloupu, oplechování podstavce sloupu, demontáž schodů a dlažby, řešení 
odvodnění vč. odtoků srážkové vody a zpětná montáž schodů a dlažby. 

Dokončení prací 2. etapy je dle smlouvy o dílo do 30. 11. 2019.  
Restaurování morového sloupu je hrazeno z dotace Ministerstva kultury ČR z 
Programu regenerace MPR ve výši cca 80 % a z rozpočtu města. K úplnému 
dokončení obnovy morového sloupu bude nutné v dalších letech zhotovit a osadit 
kopie dvou andílků, které obnova morového sloupů v roce 2018-2019 nezahrnovala, 
nebylo na ně možné čerpat dotaci...“ 
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Zeď v Boršově se dočkala opravy 

Díky spolupráci Pardubického kraje a Římskokatolické farnosti Moravská Třebová v 
létě roku 2019 proběhla oprava opěrné zdi schodiště vedoucího ke hřbitovu u kostela 
sv. Anny v Boršově. Historický objekt si vynutil speciální zacházení, proto byly práce 
prováděny pod dohledem odborníků, kteří při práci používají tradiční postupy. Zapojili 
se i aktivní lidé z Boršova a při procházce areálem hřbitova, s možností nahlédnout do 
kostela a vidět probíhající opravu, jsem byla velmi ráda, že vzkvétá i tato odlehlá část 
města, jejíž půvab si uvědomujeme jen svátečně. 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Čistírna odpadních vod v ohrožení 

V neděli 14. července 2020 byla provozovna čistírny odpadních vod v Linharticích 
kontaminována neznámou látkou, která se v kanalizaci během následujících dní 
objevila opakovaně. Pracovníci společnosti VHOS a. s. situaci intenzivně řešili s cílem 
udržet při životě mikroorganismy i celý provoz ČOV. Občané, podniky a továrny byli 
vyzváni, aby do odpadu (do kanalizace) nevypouštěli žádné chemikálie ani látky, které 
tam nepatří. Dostalo se jim poučení, kam směřovat jakékoliv informace, vedoucí k 
odhalení zdroje kontaminace.  

Další zprávy jsem nezaznamenala, a to ani v ústním podání. Pracovníkům společnosti 
VHOS se podařilo nemilou situaci zvládnout. 
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Jednání k participačnímu rozpočtu 

V červenci proběhlo veřejné jednání k (na stránkách kroniky dříve zmíněnému v 
dubnovém zápisu) participativnímu rozpočtu. Občané částí města Boršov, Udánky a 
Sušice na jednání „u nich doma“ představili zástupcům vedení města jednotlivé návrhy 
projektů vedoucích ke zkvalitnění života a veřejného prostranství. Každá z částí města 
měla k dispozici shodně částku 100 tis. Kč na realizaci dílčích projektů. Po představení 
jednotlivých návrhů následovala společná diskuze, poznatky byly zaznamenány. 

V průběhu září byly návrhy projektů vyhodnoceny a občané  částí měli možnost 
hlasovat o tom, který projekt bude podpořen a realizován. 

 

Dozorčí rada technických služeb 

V červenci 2019 jsme si mohli na webu města přečíst, že valná hromada Technických 
služeb Moravská Třebová s. r. o. už v červnu projednala a schválila změnu 
zakladatelské listiny společnosti, na základě které nově vznikla dozorčí rada. Cílem 
změny byla stabilizace organizační struktury a zlepšení běžného chodu technických 
služeb coby servisní organizace města. Odsouhlasenou změnu odůvodnil i starosta 
města jako nezbytný krok, neboť nebyl dlouhodobě spokojený s výsledky činnosti 
vedení společnosti a nezaznamenal ani větší snahu stávající situaci zlepšit.  Zdůraznil, 
že mezi významné problémy patří údržba, ať už se týká budov, komunikací, zeleně, 
mobiliáře či obecně infrastruktury.  Mezi orgány společnosti Technické služby 
Moravská Třebová s. r. o. byla tedy nově včleněna dozorčí rada ve složení Tomáš 
Kolkop, Pavel Charvát, Petr Frajvald, Libor Štol a Jiří Bárta s úkolem dohlížet na 
realizaci podnikatelských aktivit, dohlížet na činnost jednatele, kontrolovat účetní 
uzávěrky a svolávat valnou hromadu, které bude podávat pravidelné zprávy o činnosti 
organizace. Délka funkčního období členů dozorčí rady byla stanovena na tři roky.  

 

Táhni s kachnou 

Obce v celé zemi se zapojily do série setkání, přednášek, workshopů a diskuzí na 
téma veřejného prostoru. Symbolem akce „Táhni s kachnou“ byla maketa obří zlaté 
kachní zadnice, kterou skupina nadšenců převážela od Nového Města na Moravě přes 
Lubnou, Hlinsko, Moravskou Třebovou až do Letovic. Celé kachní putování bylo 
završeno o víkendu 20. a 21. července pěší poutí s kachnou. Dobrovolníci doprovázeli 
kachnu, která byla tentokrát tažena traktorem z Moravské Třebové zpět do rodných 
Letovic. V Moravské Třebové jsme ji prý mohli vidět na Knížecí louce. S lítostí 
poznamenávám, že o kachně vím jen to, co jsem si přečetla ve Svitavském deníku. 
Jiné zdroje o zadnici decentně mlčely, proto nevím, kudy kdo táhl… 

 

V létě roku 2019 nám chyběla rozhledna, 

na kterou byl z důvodu možného statického poškození zakázán vstup. Opakovaly se 
dotazy, proč tomu tak je. Proto opakovaně vkládám jednu z odpovědí paní jednatelky 
technických služeb, tak jak jsme ji mohli číst v červenci na webu města, i na stránky 
kroniky města: 
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Dobrý den,  

pravidelnou statickou prohlídku konstrukce a následně i návrh řešení výměny prvku 
zpracovala STATIKA Olomouc, s.r.o. Poškození dřevěné nohy bylo natolik fatální, že 
riskovat nějakou nehodu vlivem povětrnostních podmínek, či přetížení se nám jevilo 
jako nepřiměřené riziko. Prvek bude vyměněn za ocelový sloup. Obtížná je montáž 
samotná, kdy je třeba konstrukci podpěrným systémem vynést, aby nedošlo při 
odstranění prvku k deformacím konstrukce. Nicméně už se blížíme do cíle a 
předpokládáme, že do konce měsíce července bude rozhledna opět v provozu. Přeji 
pěkné prázdniny za Technické služby Moravská Třebová s.r.o. Bc. Gabriela Horčíková 

 

Městský úřad červenci 

Občané byli upozorněni na připravované změny v rozmístění kanceláří, které podle 
plánu měly probíhat v období prázdnin a to v návaznosti na organizační změny.  Cílem 
přesunu kanceláří jednotlivých úředníků bylo vytvoření přehledného úřadu pro občany, 
s důrazem na to, že služby veřejnosti a výkon státní správy budou směřovány do 
budovy městského úřadu v ulici Olomoucká.  Deklarována byla snaha o logické 
oddělení výkonu státní správy (do budovy v ulici Olomoucká) a samosprávy (do 
budovy radnice).  Změny nebylo možné realizovat v jednom kroku, stěhování bylo 
dlouhodobé, a proto bylo také včas avizováno, s tím, že kompletní navigační systém 
na stránkách města bude aktualizován až po skončení procesu stěhování.  

 

Ze zasedání rady města 

Radní města se sešli v měsíci červenci dvakrát, 8. a 22. července 2019. Projednali 
zejména obvyklé záležitosti nájmů, majetku města, příspěvkových organizací města a 
výběrových řízení. 

Dne 08.07. byla mimo jiné schválena rámcová smlouva na zajištění slušného pohřbu 
– to znamená i formální posun v zajišťování tzv. sociálních pohřbů, což je jedna z 
povinností města. Město samozřejmě dlouhodobě sociální pohřby zajišťuje (finanční 
náklady, není-li dědiců, na žádost obce kryje ministerstvo pro místní rozvoj; nově je 
podmínkou existence smlouvy, objednávka adresovaná pohřebnímu ústavu už 
nestačí), více pozornosti si ale tato smutná povinnost zaslouží, v minulém období se 
na organizaci podílelo několik odborů a to nebyl ideální stav. Například objednávky 
vyřizovali pracovníci odboru vnitřních věcí, úhradu v součinnosti s ministerstvem nebo 
od dědiců (dobrovolně nebo i cestou občanskoprávní) vedoucí odboru kancelář 
starosty a tajemníka, sociální odbor vyplňoval příslušné statistiky… posun ve vývoji 
této agendy byl posouzen jako vhodný. 

22.07. byla schválena změna v organizační struktuře Městského úřadu Moravská 
Třebová s účinností od 01.09.2019, spočívající v zrušení odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví Městského úřadu Moravská Třebová k datu 31.08.2019 a zřízení Odboru 
sociálních věcí a školství s následující organizační strukturou: vedoucí odboru, 
oddělení sociálně právní ochrany (vedoucí + 5 zaměstnanců), oddělení sociálních 
služeb a sociální pomoci (vedoucí + 2 zaměstnanci), referent školství, referent 
prevence kriminality a protidrogové koordinace. Současně byla schválena změna  
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počtu zaměstnanců zařazených pod finanční odbor ze stávajícího počtu osm na sedm. 
Tím byl navýšen celkový počet zaměstnanců města Moravská Třebová zařazených do 
organizační struktury Městského úřadu Moravská Třebová ze stávajících 80 na 81. 

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé se v souladu s předem schváleným plánem v měsíci červenci 2019 nesešli. 

 

Kultura 

Moravskotřebovský bramborák 

se uskutečnil na zámeckém nádvoří 20. července a v úvodu potěšila oblíbená místní 
skupina Proč ne Band. Následovali interpreti Miroslav Paleček, Cimbál classic, Lucie 
Dobrovodská a Paka a Folk Team. Návštěvnost byla dobrá, pohoštění se vydařilo – 
ale je na místě také uvést, že jen málo nových a mladých tváří přichází na 
Moravskotřebovský bramborák. V nabídce také nebývají republikově uznávaní TOP 
interpreti. I to má logiku – v porovnání s dobou před 15 až 20 lety nabídka podobných 
akcí s folk a country hudbou narostla několikanásobně, takže někdy „není odkud brát“. 

V červenci nechyběla nabídka filmů a už tradiční oživlé prohlídky na zámku – 27. 
července to byla Partie červeného dragouna, interaktivní detektivka z období první 
republiky. Téhož dne avizovaný koncert s názvem Hudební podvečer na zámku se 
však nekonal a nikdo nám neuměl vysvětlit proč. V Moravskotřebovském zpravodaji 
zmínění interpreti se hrát ani nechystali, jednoho z nich jsem se ptala, tak možná 
zaúřadoval tiskařský šotek. 

 

Změna ve vedení kulturních služeb 

Rada města usnesením ze dne 24. června pověřila řízením příspěvkové organizace 

města Kulturní služby města Moravská Třebová Mgr. Petra Kočího  a to od 01.07.2019 

do data jmenování nového/nové ředitele/ředitelky organizace. Jmenování předcházelo 

odvolání ředitelky PaedDr. Hany Horské. 

 

Červenec letem světem 

Počasí v červenci 2019 bylo zajímavé. Na počátku července teploty kolem 20 st., 
pocitově něco přes 20 st. Výrazně se ochladilo 05.07.  a tento stav pár dní trval. 
Nečekaně studený vítr při jasném počasí byl  11.07., na koupališti bylo avizováno 
„jen“ kondiční plavání. 12.07. bylo asi 19 st. a pršelo celý den – zahradnický déšť. 
Léto se pomalu vracelo od čtvrtka 18.07., ale voda v temperovaném aquaparku měla 
jen 21 st., za to mohly prý studené noci. 22.07. bylo příjemné léto, polojasno a 
extrémní teploty se vrátily cca 24.07. Sněhová mapa republiky v Krkonoších odtála 
v roce 2019 o 2 měsíce později, než v roce 2018, zdroj: Český rozhlas Pardubice, 
23.07. 
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Internet (seznam) 25.07, ze světa. „V Paříži ve čtvrtek meteorologové naměřili 
rekordní teplotu 42,4 stupně. Rekordy padly i v Belgii, kde se teplota vyšplhala na 
40,6 stupně Celsia či v Nizozemsku, kde dosáhla 40,4 stupně Celsia a poprvé 
překročila hranici 40 stupňů.  Rekord pro červenec naměřili také v Británii, na 
londýnském letišti Heathrow bylo 36,9 stupně Celsia. Také v Německu 
meteorologové očekávají nové rekordní zápisy, protože na severozápadě v Lingenu 
odpoledne naměřili vůbec poprvé teplotu vyšší než 41 stupňů - 41,6 stupně Celsia, 
uvedl mluvčí Německé meteorologické služby (DWD). Podle něj jde zatím 
o předběžnou hodnotu. 

I v Česku hrozí velmi vysoké teploty - až do pátku lze čekat na většině území 
tropické teploty, místy i přes 34 stupňů.“ Komentář kronikářky: v Moravské Třebové 
na Polní jsme naměřili 36 st. 

V letních měsících samozřejmě naplno probíhá údržba veřejného prostranství. V 
červenci jsme si mohli všimnout, že pracovníci technických služeb upravili zpevněné 
plochy před kostelem Povýšení sv. kříže na Křížovém vrchu. Stávající betonová 
dlažba byla nahrazena žulovou dlažbou, která plně respektuje historický charakter 
památkově chráněného objektu. A barokní kříž v ul. Jiráskově se dočkal opravy. 
Neprošel tedy kolem vandal, jak si někteří mysleli, když viděli „poškozený“ kříž, ale 
byly zahájeny restaurátorské práce. Oprava byla financována z rozpočtu města 
společně s dotací Pardubického kraje. 

Příchod patronů sv. Cyrila a Metoděje na Moravu byla událost velkého kulturního a 
duchovního významu nejen pro Čechy, ale pro značnou část Evropy. Na počest této 
události byla na radnici v Moravské Třebové v pátek 5. července vyvěšena 
moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti vnímána jako symbol 
sounáležitosti občanů k území Moravy. Do iniciativy vyvěšení moravské vlajky se 
přihlásilo více než 1 519 obcí. 

V létě roku 2019 zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR úpravu skalní stěny při pravé 
straně silnice I. třídy I/35 – viděli jsme tedy například pokládku drátěných sítí na 
úbočí Křížového vrchu.  Byl to zajímavý pohled, pracovníci v určitých chvílích byli 
víc horolezci než silničáři. Práce byly naplánovány do října. Bylo nezbytné odstranit 
náletové dřeviny, ukotvit rizikové skalní loky a plochu stabilizovat pomocí ocelových 
sítí. 
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Srpen 2019 

Události ve městě 

 
Mezinárodní setkání majitelů vozů Škoda 110 R Coupé 
 
zaplnilo moravskotřebovské náměstí v sobotu 24.08.2019 a stalo se významnou 
srpnovou událostí. V úvodu místostarosta Miloš Mička přivítal všech 162 účastníků, 
následovala prohlídka vozidel a orientační jízda. Díky příznivému počasí se unikátní 
akce vydařila. A organizátoři rádi závěrem poděkovali městu za poskytnutí prostoru 
náměstí. 
 
Krátce byla povolena i dopravní změna – dvojsměrný pohyb vozidel na ulici Bránské. 

 
 

 

Foto: Svitavský deník 
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Rozhledna Pastýřka byla v srpnu znovu otevřena pro veřejnost 

 

Rozhledna byla v únoru 2019 dočasně uzavřena z důvodu zhoršeného stavu 
dřevěných konstrukcí, který byl zjištěn během pravidelné kontroly. Jeden z nosných 
dřevěných sloupů byl v průběhu času napaden dřevokaznou houbou, která způsobila 
ztrátu požadované pevnosti materiálu. Poškozený dřevěný sloup byl proto nahrazen 
ocelovým, tak, aby byla zachována bezpečnost a pokud možno i původní vzhled 
rozhledny. Montáž ocelového sloupu byla složitá, konstrukci bylo potřeba podpěrným 
systémem vynést tak, aby nedošlo při odstranění původního dřevěného prvku k 
deformacím konstrukce. 

Po letech ukončila činnost jednatelka technických služeb 

Gabriela Horčíková, jednatelka technických služeb, v létě po letech skončila ve své 
funkci. Odešla na vlastní žádost. Rozhodnutí odstoupit z funkce jednatelky společnosti 
Technické služby Moravská Třebová s. r. o., jejímž stoprocentním vlastníkem je město 
Moravská Třebová, oznámila v srpnu na valné hromadě společnosti a odůvodnila 
následně v tisku přibližně slovy: „Moje a starostovy představy o vedení technických 
služeb jsou rozdílné. Nenašli jsme společnou řeč...“, což v témže článku v podstatě 
potvrdil a upřesnil starosta města. Není namístě citovat kritická slova, pochvalná slova, 
dotazy občanů, … to vše zaznělo, situace nebyla úplně příjemná, ale také ne kritická. 
(Po reálném ukončení práce jednatelky, od 19. září, se ujal vedení společnosti jeden z 
radních a konečné řešení, nástup nového jednatele, nastalo až v únoru r. 2020.) 

Cituji dva články z webu města: 

Zámecký mlýn konečně v majetku města 
 
„Dlouhé období, během kterého budova mlýna na Rybním náměstí měnila různé 
majitele a postupně chátrala, je minulostí. Na základě dražby došlo k jejímu převodu 
do vlastnictví města Moravská Třebová za výslednou cenu 405 tis. Kč. K úspěchu v 
podobě koupě mlýna se podrobně vyjádřil starosta Tomáš Kolkop: „Budova mlýna byla 
vždy neodmyslitelně spojena s areálem zámku. Takto urbanisticky významné objekty 
by měly být majetkem města Moravská Třebová, byť jsou aktuálně v havarijním stavu. 
Konečně máme možnost objekt smysluplně využít, aby nadále nehyzdil často 
navštěvovaný veřejný prostor, jako tomu bylo doposud. Samotná koupě nebyla zrovna 
jednoduchou záležitostí, protože první jednání jsem vedl již před půl rokem. Vyvolávací 
cena byla pouhých 280 tis. Kč a jednotliví zájemci postupně přihazovali až na 
výsledných 405 tis. Kč. Rád bych poděkoval Jiřímu Kovářovi za cenné rady a 
především všem zastupitelům, kteří celý strategický záměr podpořili. 

Prvním krokem bude vyklizení a dostatečné zajištění celého objektu tak, aby 
nedocházelo k dalšímu znehodnocování a především k ohrožování bezpečnosti. 
Některé části stavby jsou bohužel narušeny natolik, že se mohou kdykoliv zřítit. Finální 
využití objektu bude teprve určeno. Některé možná napadnou myšlenky na demolici. 
Mohu všechny ujistit, že tato možnost je až na posledním místě. Z hlediska historické 
návaznosti se nabízí lákavá obnova mlýnského kola a vodního náhonu, který v 
minulosti vedl po okraji Knížecí louky a do Třebůvky ústil na Rybním náměstí. Plně 
funkční mlýnské kolo je velkým lákadlem pro turisty a zvyšuje atraktivitu města. Další 
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možností je malá vodní elektrárna, která může krýt provozní náklady“, vysvětlil starosta. 
Ať už bude využití mlýna jakékoliv, musí být spojeno s přilehlým areálem zámku - tedy 
pro potřeby veřejného života. 

V historických pramenech se první zmínka o třebovském mlýnu objevuje v roce 1361. 
Dnešní podoba je výsledkem přestavby za majitelů panství Lichtenštejnů (od r. 1622). 
Mlýn sloužil k hospodářským účelům a ještě po roce 1945 byl v provozu. Později byl 
zrušen a jeho prostory využívaly místní podniky jako skladiště. Místní hasiči zde 
například kdysi zřídili sušárnu hadic, což dodnes připomíná dřevěná věžička na střeše 
budovy.“ 

 

 

Poznámka kronikářky: obecně jsme považovali nabytí mlýna do majetku města za krok 
vhodný a žádoucí. Dlouhou dobu bylo možné pozorovat (velmi snadno i z pohledu ze 
zámeckých zahrad a zámku) devastaci významného objektu na strategickém místě, 
ale majetkové poměry neumožňovaly snadné řešení. Na dražbu město dlouho čekalo 
a možnosti odkoupení využilo. I když mlýn v roce 2019 vypadal jako na fotce… Foto: 
archiv města 
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V Třebůvce byla nalezena dělová koule 

 
„Snížená hladina vodních toků, způsobená nedostatkem srážek v posledních měsících, 
přispěla společně se šťastnou shodou okolností k nečekanému objevu. Dva mladíci, 
kteří si v polovině srpna krátili volný čas průzkumem břehů Třebůvky nedaleko areálu 
textilky Hedva, objevili v bahně ukrytou dělovou kouli. Chlapci svůj nález pohotově 
předali strážníkům městské policie, kteří jej odevzdali vedoucímu muzea k určení stáří. 
Ocelová dělová koule váží 4 kilogramy. I přes nánosy usazenin se jedná o cenný 
sbírkový předmět, který v budoucnu uložíme v moravskotřebovském muzeu. Stáří 
dělové koule je podle Jana Teřeva z Východočeského muzea v Pardubicích 
odhadováno do období konce 14. století a nejpozději do konce 17. století. Lze se 
domnívat, že lokace nálezu může souviset se středověkým hradem, který kdysi stával 
na nedalekém vrchu Hradisko, uvedl vedoucí muzea Petr Kočí. 
 

Dvojice chlapců byla za svůj počin a příkladnou reakci oceněna. Chceme mladíkům 
poděkovat, že neváhali a nález vzorně nahlásili. Jako památku na svůj unikátní nález 
si odnesou nejen fotografii ve zpravodaji, ale také drobný finanční obnos a tašku plnou 
praktických dárků z našeho města. S potěšením kvituji, že dnešní mládež jen nesedí 
u počítače, ale svůj volný čas tráví aktivně v přírodě. I díky tomu tak chlapci přispěli k 
další mozaice do sbírky informací o historii našeho krásného města, doplnila 
místostarostka Daniela Maixnerová.“ 

 

Pozemky pro výstavbu 

V pondělí 5. srpna proběhlo losování zájemců o koupi posledního ze čtveřice 
stavebních pozemků pro výstavbu rodinného domu v lokalitě ulice Nová, které byly 
nabízeny ke koupi během června.  Cena pozemku o velikosti 1 063 m2 byla stanovena 
ve výši 520 Kč/m2 s upozorněním, že celkový náklad na přípravu jednoho metru činil 
cca 1 000 Kč. Mimo jiné tento způsob prodeje znamená, že město v roce 2019 opustilo 
dražby pozemků – dražební vyhláška totiž neumožňovala městu zadat podmínky, které 
považuje za vhodné, resp. značně tuto možnost komplikovala. Proto bylo nově 
přistoupeno k losování. 

Zaujala mne v Moravskotřebovském zpravodaji nabídka uvedená nadpisem „máte 
zájem o pozemky k zástavbě v centru města?“ s vyznačením pozemků, které by bylo 
možné k výstavbě použít.  Čas ukáže, co se podařilo – ale nápad je to dobrý... 

 

Městský úřad v srpnu 

Ve zpravodaji i na webových stránkách města jsme si přečetli klasické letní upozornění 
na možnost poskytnutí stipendia studentům vysokých škol. Žádosti vyřizoval odbor 
finanční, bylo možné je podávat na předepsaném formuláři od 1. do 15. srpna. 

 

Ze zasedání rady města 

Radní se v druhém prázdninovém měsíci sešli třikrát, 5., 19. a 26. srpna. Projednali 
obvyklé záležitosti nájmů, majetku, výběrových řízení. Zaujalo mne jmenování MgA. 
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Marie Blažkové ředitelkou příspěvkové organizace Kulturní služby města Moravská 
Třebová s datem nástupu do funkce k 01.09.2019 (RM 19.08.) a jmenování Mgr. Jitky 
Selingerové vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Městského úřadu Moravská 
Třebová (RM 26.08.). 

 

Z jednání zastupitelstva města 

Jednání zastupitelstva se v souladu se schváleným plánem v měsíci srpnu nekonalo. 

 

Kultura 

V srpnu pokračovalo kulturní léto. Potěšily koncerty 02.08. (Do větru, Buty), hudební 
podvečer na zámku “z místních zdrojů“ (Machálek, Jeníček – 03.08.), koncert Josefa 
Klíče 10.08., noční prohlídky zámku, filmová představení… 

Kinematograf bratří Čadíků nabídl na náměstí TGM od 26.08. postupně filmy Čertí 
brko, Hastrman, Chata na prodej, Po čem muži touží, Trabantem tam a zase zpátky. 

Poslední srpnový den se uskutečnila tradiční akce Kejkle a kratochvíle na zámeckém 
nádvoří, večer nechyběl koncert hostů z holandského Vlaardingenu.   

Lidovou zábavou, která nesmí v srpnu v Moravské Třebové chybět, byla 11. srpna  
Sušická pouť. 

Novodobou tradicí možná bude „Makrelování se skupinou Proč ne Band – příjemné 
posezení v Laskavárně s country hudbou a občerstvením“. Akce se konala v roce 2019 
podruhé, za účasti pro mne překvapivého množství lidí (odhadem cca 200 – místenky 
jsme si objednali předem). Občerstvení obstálo na výbornou, vepřové maso dobré, 
makrela prý výborná. Jen pro nás, kteří máme tuto hudbu rádi, byla akce trochu 
zklamáním. Nešlo a (to nás předem nenapadlo – v tom byl problém) nemohlo jít o 
klasický koncert, kapela neměla možnost „překřičet hospodu“, seděli jsme na nádvoří 
kláštera a někde v dáli jsme viděli hudebníky. Ale rozhodně se jednalo o zajímavé 
posezení.   

 

Sport 

Charitativní běh na kurtech 
 
se uskutečnil v pátek 09.08., od 17 hodin. Cílem akce bylo poskytnout pomoc dětem, 
které potřebují pomoc k tomu, aby se vyrovnaly se svým handicapem. Proto byl 
založen charitativní Běh pro Lucinku a Tomáška. Běh byl určen pro všechny věkové i 
výkonnostní kategorie a bylo možné si vybrat ze tří tratí (500 m, 1,5 km a 3 km). 
Startovné dobrovolné. 
 
Výtěžek z akce byl věnován Tomáškovi z Moravské Třebové a Lucince z Pacova. 
Patnáctiletému Tomáškovi, u kterého se po porodu rozvinula infekce a postihla i mozek, 
byla ve dvou letech diagnostikována mentální retardace. Výtěžek ze startovného byl 
určen na financování neurorehabilitačních programů. Dvanáctiletá Lucinka po 
komplikovaném a předčasném porodu trpí dětskou mozkovou obrnou, mentální 
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retardací a epilepsií. Výtěžek byl určen na doplatek invalidního vozíku.  
 
Zaregistrovat se bylo možné prioritně na facebooku nebo anebo přímo na tenisových 
kurtech.  Akce byla spojena s Charitativním tenisovým turnajem König cup, který byl v 
roce 2019 uspořádán už popáté. Za tu dobu bylo rozděleno skoro 500.000,- Kč. 
 
(Přispět jednoduše na účet mohl i ten, kdo se charitativního běhu nezúčastnil.) 
 

 
Region 
 
Ani v roce 2019 nechyběla pravidelná oblíbená akce – Bitva Mladějov - Blosdorf 
1915. Zájemci mohli vidět bitevní ukázku rakouské a ruské armády v Mladějově 24. 
srpna. 

 
Srpen letem světem 

 
Počasí: na začátku měsíce bylo obvykle polojasno, letní teploty, nikoliv vedra, občas 
déšť. Polojasno a teplo s občasným deštěm bylo i 05.08., kdy jsme krátce před devátou 
hodinou ranní, bylo cca  20 st., vcházeli na koupaliště jako návštěvníci v pořadí druhý 
a třetí (nebyla letní vedra). Ve druhé dekádě nastalo další ochlazení, ale teploty byly 
stále letní, polojasno, občas déšť. Zajímavé počasí bylo 10.08., ráno jasná obloha, 
kolem půl osmé zataženo, krátce poté polojasno, na koupališti příjemně, jen občas 
mráček, odpoledne zataženo, cca od 18. hodiny prudký déšť. Byl několikahodinový a 
pokazil jak narozeniny hospůdky U Krokouše (na ul. Brněnské se narozeniny hospůdky 
pravidelně slavily) tak i Sušickou pouť. Ochladilo se i přibližně v polovině měsíce, cituji 
informaci z rozhlasu: „15.08. na území ČR poprvé ranní teploty pod nulou,  na 
Šumavě.“ 20.08. počasí umožnilo prima koupání, ovšem málokdo věřil v pěkný letní 
den, dopoledne bylo koupaliště téměř bez lidí, ačkoliv bylo polojasno a 24 st. měl 
vzduch i voda. Pozdě odpoledně bylo zataženo. Koncem měsíce se oteplilo, nastaly 
opravdu typicky letní teplé dny. 
 
S posledním srpnovým dnem skončil posílený letní režim svozu komunálního 
odpadu, kdy byly nádoby sváženy 2x měsíčně. Od 1. září pokračoval svoz odpadu ve 
standardním, tedy měsíčním režimu. Výjimku tvořily pouze kontejnery na 
komunální odpad u bytových domů, které byly vyváženy 2x měsíčně. Aktuální 
podrobný harmonogram podle jednotlivých ulic byl k dispozici na webových 
stránkách technických služeb. 
 
Na webu města jsme si docela rádi přečetli omluvu za dočasné dopravní omezení v ul. 
Zahradnická.  Znamenalo to totiž, že ulice Zahradnická bude mít nový asfaltový 
povrch. V úseku mezi ul. Jiráskova a K. Čapka byla vyfrézována komunikace, aby zde 
nejpozději do konce srpna mohlo být dokončeno asfaltování vozovky. Současně byla 
opravena část levého chodníku směrem k ul. Jiráskova. A od pondělí 5. srpna byla 
zahájena plánovaná běžná údržba lávky na ul. Olomoucká. Došlo k výspravám a 
nátěru ocelové konstrukce a namontování nové podlahy. Nezbytná proto byla uzavírka 
a pěší byli nasměrováni po dobu rekonstrukce k chůzi po komunikaci. Opravy silnice 
probíhaly i v Boršově a to s nepříjemnými dozvuky – narychlo vynucenou objížďkou. 
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V srpnu pokračovaly přípravy stavby nové nemocnice. Během projektování byl na 
popud hejtmana Martina Netolického 05.08. svolán kontrolní den s projektanty, aby 
nedocházelo k prodražování plánované stavby na ul. Svitavská. Hejtman zdůraznil, že 
považuje za důležité jednat s projektantem, aby odstranil některé prvky, které ve 
výsledku nemají vliv ani na komfort pacientů, ani funkčnost budovy, neboť je povinností 
investora, který pracuje s veřejnými prostředky, hlídat každou položku v projektu. 
Podstatné ale zůstalo tak, jak bylo naplánováno, to jest, že součástí projektu bude 
kromě samotné nemocnice s 90 lůžky následné péče také stravovací provoz, 
rehabilitace, biochemická laboratoř a stanoviště záchranné služby včetně stání pro 
sanity.  
 
Koordinátorka prevence kriminality ve spolupráci s velitelem městské policie 
zabezpečila i v roce 2019 konání akce Den s IZS (integrovaným záchranným 
systémem), který se konal na knížecí louce dne 20. června. (více v příloze kroniky – 
MTZ srpen 2019)
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Září 2019 

Události ve městě 

 
Slib žáků vojenské školy 
 
V pátek 27. září 2019 se uskutečnil na náměstí T. G. Masaryka slavnostní slib žáků 
1. ročníku Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany. 
Slavnostní akt s tradičním „Tak slibujeme“ se odehrál v 10:00 hodin, na závěr zazněla 
státní hymna a diváky potěšil přelet letounů Armády ČR. S přípravou akce i samotným 
slavnostním ceremoniálem byla spojena dopravní omezení.  Ve dnech 26. září od 
20:00 do 22:00 hod. a 27. září od 9:00 do 11:30 hod. byla uzavřena ulice Jevíčská v 
úseku od brány vojenské školy po křižovatku s ul. Bránskou. V uvedených termínech 
byla uzavřena také ulice Bránská a náměstí T. G. Masaryka.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setkání generací - druhoválečná veteránka Jarmila Halbrštátová a žák 1. ročníku 
skladající slib, nám. TGM, autorka fotografie: Lucie Vašáková 
 

 

Tradiční akce byla nepřehlédnutelná a vydařila se. Asistentka velitele školy L. 
Vašáková na armádním webu uvedla mimo jiné, že než nastal slavnostní den, žáci 
poctivě trénovali pořadovou přípravu. Velitel školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček 
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žáky pochválil slovy: „Můj obdiv mají již teď, protože za 16 dnů od nástupu do školy se 
dokázali připravit na dnešní slavnostní akt v takové míře, že se nemusí vůbec stydět 
za své vystupování.“ Slavnostní akt začal už v areálu školy za přítomnosti hostů i 
veřejnosti tradičním pietním aktem k uctění obětí obou světových válek i zahraničních 
misí. Až poté se všichni přesunuli na náměstí T. G. Masaryka, kde v 9:55 přeletem 
letounů JAS-39 Gripen začal samotný slavnostní slib. Po předání hlášení a přehlídce 
nastoupených jednotek následovaly proslovy čestných hostů a velitele školy. Poté žák 
1. ročníku přečetl slavnostní slib a náměstím zaznělo sborové „Tak 
slibujeme.“ Ceremoniál ukončil slavnostní pochod s přeletem bojového vrtulníku Mi-
24.venti. široké možnosti 
Střední vojenská škola v Moravské Třebové v roce 2019 nabízela studium dvou oborů 
– vojenského lycea (připravuje specialisty pro pozemní síly) a elektrotechniky 
(připravuje specialisty pro vzdušné síly). Všichni absolventi školy měli zajištěno místo 
v Armádě ČR a již během studia žáci absolvovali stáže u vojenských útvarů (zdroj 
www.mocr.army.cz, www. moravkskatrebova.cz) 

 

Záchrana historického kříže 
 
Na podzim roku 2019 byla dokončena první etapa obnovy kamenného kříže v ulici 
Jiráskova. Památka byla v havarijním stavu a z důvodu statického narušení stability 
podstavce hrozilo její zřícení. Druhá etapa prací na dokončení obnovy kříže byla 
naplánována na rok 2020. 

Díky zásahu restaurátorů došlo k sejmutí a odvezení porušených částí a k následné 
opravě přední strany podstavce včetně jeho zpevnění, slepení prasklých částí a 
doplnění chybějící hmoty. Obnova byla ze 70 % hrazena z rozpočtu města a z 30 % z 
dotace z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a 
drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2019 
poskytnuté z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na rok 2019.     
   

Gymnázium doplněno o nový obor 

S novým názvem odstartoval školní rok na Gymnáziu a Letecké střední odborné škole 
Moravská Třebová. Gymnázium bylo počínaje školním rokem 2019/2020 doplněno 
o obor letectví. Hejtman popřál gymnáziu, aby zájem o tento obor trval i v letech 
nadcházejících. Prezident Aeroklubu ČR Vladimír Machula byl potěšen z velkého 
zájmu o nový obor, který se podařilo po dvou letech jednání dotáhnout do současné 
podoby. Ředitelka školy Alena Plocová dodala, že studenty čeká mnoho projektů, 
exkurzí, zahraničních výjezdů a také odborné praxe. 

Představení nového oboru, tak, jak jsme je četli ve Svitavském deníku na podzim v 
roce 2019: 

“Obor Letecké technické lyceum je čtyřletý a je ukončen maturitní zkouškou. Po 
úspěšném splnění prvních dvou ročníků se studenti rozhodují, jaké povinně volitelné 
předměty si vyberou. Ty jsou zaměřeny na letecký provoz nebo na leteckou techniku. 
Hlavní uplatnění mohou absolventi nalézt v provozních, technických a ekonomických 
službách v oblasti civilního letectví a v letecké dopravě.”  

http://www.mocr.army.cz/
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V neděli 22. září od 14 hod do 17 hod se na Knížecí louce uskutečnil Den bez aut, 
kampaň, jejímž cílem je upozornit na neudržitelný růst automobilové dopravy ve 
městech a podporovat ekologičtější způsoby přepravy. Pro veřejnost byl připraven 
program plný zajímavých soutěží, jízdy zručnosti, procvičení základů dopravní 
bezpečnosti, zkušební jízdy na elektrokole a ukázka povinné výbavy chodce i jízdního 
kola, a mnoho dalšího. Kdo přišel pěšky nebo přijel dopravním prostředkem 
poháněným vlastní silou, byl zařazen do slosování o 5 cen. 
  
 
 

Městský úřad v září 

Změna rozmístění kanceláří městského úřadu 

Počátkem nového školního roku byly dokončeny změny rozmístění kanceláří 
městského úřadu a to v obou budovách.  Nová čísla a umístění kanceláří byla 
aktualizována na informačních tabulích umístěných ve vestibulu radnice a v budově 
úřadu v Olomoucké ulici, aktualizována byla také interaktivní navigace na webu města. 
Jednotlivé změny, řečeno slovy vedení úřadu, mají přispět k vytvoření efektivního a 
přehledného úřadu pro občany. 
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Změny na webu města upřesnil a odůvodnil mluvčí města takto: 

"Změnu organizačního řádu a rozmístění kanceláří jsme navrhli s maximální snahou o 
zjednodušení chodu městského úřadu jak pro občany, tak pro zaměstnance. Nově 
budou pracovníci jednotlivých odborů sedět vždy v jedné budově. Zároveň se snažíme 
o logické oddělení výkonu státní správy (do budovy v ulici Olomoucká) a samosprávy 
(do budovy radnice)... 

Mezi nejvýraznější změny patří probíhající přesun služebny městské policie do přízemí 
radnice, který bude dokončen začátkem října. V budově radnice nově naleznete také 
kompletní Odbor kancelář starosty a tajemníka, včetně oddělení přestupků (2. patro 
radnice). V zadním traktu radnice se nachází nový Odbor investic a správy majetku, 
který vznikl sloučením Odboru rozvoje města a Odboru majetku a komunálního 
hospodářství. Opačným směrem do budovy úřadu v Olomoucké ulici putovali 
pracovníci Odboru obecní živnostenský úřad a nového Odboru sociálních věcí a 
školství.” 

 

Ze zasedání rady města 

Radní se v září roku 2019 sešli dvakrát, 16.09. a 30.09. Projednali zejména obvyklé 
záležitosti nájmů, výběrových řízení a majetku města. 

Zaujala mne usnesení první rady v září, týkající se záměru prodeje bytů s nájemníkem 
na ul. Hřebečské. Byty v domech, které postavilo město před více než dvaceti lety, bylo 
tedy možné koncem roku 2019 prodat (přednostně jejich nájemníkům) a město začalo 
prodej připravovat. 

Úsměvným se ukázalo být rozhodnutí rady ze dne 16.09., zrušení smlouvy s autorem 
busty Bohunky z Kunovic. Neboť hned následně 30.09. rada přijala usnesení č. 
937/R/300919, “kterým zrušila své usnesení č. 900/R/160919 o zrušení uzavření 
smlouvy o dílo a licenční smlouvy o vytvoření busty Bohunky z Kunovic vč. osazení na 
nádvoří zámku s podnikatelem xxx, IČO: xxx, podle předloženého návrhu.” 

Dobrá věc se podařila a busta realizovaná autorem Fr. Žáčkem byla na nádvoří zámku 
slavnostně osazena 7. prosince 2019.   

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města se konalo na obvyklém místě, to jest v  zasedací místnosti 
městského úřadu v ul. Olomoucká, v pondělí 2. září 2019 od 16:00 hodin. Na 
webových stránkách města byli občané seznámení s plánovaným programem. 

Navržený program: 

Zahájení 
Zvolení ověřovatelů zápisu, návrhové komise 
Schválení programu zasedání zastupitelstva města 
Podněty a připomínky občanů 
Souhrnná rozpočtová úprava č. 3/2019 
Rozpočtové opatření č. 4/2019 rozpočtu města - poskytnutí dotací a uzavření 
veřejnoprávních smluv s příjemci dotací 
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Poskytnutí stipendia a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia 
Záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Strážnického" 
formou losování (pozemky parc. č. 2055/140, 2055/141, 2055/142, 2055/143, 
2055/144, 2055/145) 
Prodej pozemku parc. č. 2085/2 
Prodej pozemku parc. č. 2240/5 a pozemku parc. č. 2240/1 
Prodej pozemku parc. č. 1193/9 
Výkup podílu id. 4208/10000 na pozemku parc. č. 51/4 
Žádost o převod a nabytí do majetku města z vlastnictví ČR pozemku parc. č. 
1951/25 
Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže MT 
Zrušení organizační složky města Centrum volného času s účinností k 
31.12.2019 

 
Kultura 

Kulturní služby s novým vedením 

Od 1. 9. 2019 se novou ředitelkou Kulturních služeb města Moravská Třebová stala 
scénografka Marie Blažková. „Moravská Třebová se musí stát místem, kam se lidé 
chtějí vracet, kde se chtějí bavit a prožívat výjimečné kulturní zážitky. Chci nabídnout 
městu pestrou škálu kvalitní umělecké produkce, která bude reagovat na aktuální 
poptávku,“ mohli jsme si přečíst její vizi na webu města. 

Dále cituji text V. Dokoupila, mluvčího města, tamtéž: 

“MgA. Marie Blažková vystudovala střední uměleckou školu se zaměřením na užitou 
malbu, následně úspěšně absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění v oboru 
scénografie, jevištní a kostýmní výtvarnictví. Podílela se na realizaci více jak 40 
inscenací v Čechách i zahraničí. V poslední době pracovala jako manažerka 
mateřského centra. V následujícím rozhovoru přinášíme další podrobnosti. 

Je pro Vás práce pro město výzva? 

Moravská Třebová je okouzlující a krásné město plné historie. Mám zde rodinu, miluji 
místní přírodu a unikátní památky. Chci svoje nadšení přenést i do podvědomí 
ostatních. V poslední době se vytratila hrdost obyvatel na naše město. Umělci a 
historici, se kterými jsem v kontaktu, přitom mluví o krásném místě s fenomenální 
historií. Kultura není jen o zábavě. Měla by také vzdělávat, přinášet lidem prožitky a 
dotyky, které je posunou dál. 

Jaké budou vaše první kroky? 

Mám ráda kreativitu a nové výzvy. Co nejdříve plánuji cestu na Ministerstvo kultury ČR, 
je potřeba zajistit financování a rozpočet organizace s využitím grantových zdrojů. 
Zároveň je nutné provést náročnou inventarizaci deponovaných  předmětů, které jsou 
v majetku města, čítajících přes 30 000 kusů. Chci osobně poznat všechny 
zaměstnance a prozkoumat detailní chod celé organizace. Jako prioritu vnímám 
síťování na úrovni občanů města, ale i dalších spolků, škol a institucí města. Ve vazbě 
na případnou spolupráci už jsem zahájila jednání s okolními městy i s řediteli divadel 
a kulturních center. 

Na čem je potřeba pracovat? 
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Ráda se budu podílet na hledání vhodného a důstojného prostoru pro hudební a 
divadelní představení, který zde zatím chybí. Divadla potřebují disponovat 
dostatečným zázemím a technikou. Proto zde doposud působí jen zájezdní divadla. 
Muzeum i sál základní umělecké školy jsou pro hudební akce z akustického hlediska 
nevyhovující. Připravuji také kulturní program, který dokáže veřejnost zaujmout 
netradiční a zábavnou formou. Kultura by také neměla zapomínat na bohatou historii. 
Stávající organizační struktura by se měla rozdělit na samostatné kulturní služby ve 
spojení s městským kinem, a zámek s muzeem. Bohaté historii města tak bude 
věnována patřičná pozornost. Do probíhající kulturní sezóny již nechci nijak výrazně 
zasahovat. Tvorba a aktualizace plánu akcí na rok 2020 ale už začala.” 

 

Oslava 80 let evangelického kostela 

Jako mnozí další jsem přijala pozvání na oslavu 80 let evangelického kostela v 
Moravské Třebové. Akce se konala v neděli 15. září od 9:00 hodin v evangelickém 
kostele na Svitavské ulici. Zahájena byla bohoslužbou, následovala komentovaná 
prohlídka kostela. V 11 hodin početné obecenstvo vyslechlo koncert “z místních zdrojů” 
– smyčce a klávesy, radost nám udělali Hřebabetzký, Jánská, Kelnar, Havelka, naši 
známí a oblíbení interpreti.  Následoval pro zájemce oběd – 50 porcí perkeltu a další 
pohoštění, jak jsme mohli vidět a ochutnat spolu s připravenými nápoji krátce po obědě 
na farní zahradě. Zde od 14 hodin vystoupil koncertní mistr Josef Klíč, kterého vnímám 
víc jako “našeho” Pepu Klíče, byť tento původně třebovák (a autor znělky města) 
dlouhodobě působí v Brně a ve světě. Nezapomněl zdůraznit svůj vztah k městu a 
zvláště pak k evangelickému kostelu, kde proběhlo, jak řekl “snad nejvíce mých 
koncertů”. Na zahradě, kde hrál umělec až po troše přemlouvání, preferoval koncert 
pod střechou (po hodině končil se slovy, že nástroji se už nedaří dobře, pravda, na 
cello svítilo sluníčko…), byla velmi dobrá účast, lavice pro cca 50 lidí byly zaplněny, 
mnozí stáli opodál a z korun stromů sledovaly dění děti... Starosta města se také 
účastnil, jen pro mnohé inkognito, kdo ho neznal, nevěděl. 

Kulturní září přineslo bohatou nabídku filmů, pohádku pro děti a 23. září jsme ve 
dvoraně muzea mohli vidět zábavný pořad Láďa Hron – ONMANSHOW. 

Nechyběly tradiční kulturní akce časného podzimu: Dny česko-německé kultury se 
uskutečnily 13. až 17. září, s bohatým doprovodným programem. Svatováclavské 
pohoštění ve zcela zaplněné dvoraně muzea potěšilo příznivce lidové hudby 28. září 
od 15 hodin. S kapelou Malohanačka z Velkých Opatovic si někteří i zazpívali. 

 

Září letem světem 

Počasí: První den v září byl tropický, teploty vystoupaly nad 30 st., koupaliště bylo až 
přeplněné, dopoledne modrá obloha a odpoledne občas zataženo, velmi teplý večer. 
02.09. v souladu s předpovědí přišla prudká změna, výrazný pokles teplot a silný déšť 
celé odpoledne, 6. září bylo chladno, den poté teploty kolem 15 st. a déšť většinu dne. 
Změna nastala cca v polovině měsíce, mírné oteplení, velmi teplý (až 24 st.) a slunečný 
den byl 15.09. Dne 18. září nastalo citelné ochlazení, bylo polojasno.  V září jsem si 
poznačila, že si počasí dělá, co chce. Letní den byl 24. září, o den později prudké 
ochlazení až o 10 st., poté chladné dny, občas déšť, prudký liják v noci na 28.09. 
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Překvapila větrná bouře a déšť 30.09. a následně téměř jasno (až odpoledne 
polojasno). 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na jednatele/jednatelku technických služeb a to 
poté, co dne 19. srpna na vlastní žádost odstoupila Gabriela Horčíková z funkce 
jednatelky Technických služeb Moravská Třebová s. r. o.   Termín doručení přihlášek 
byl stanoven na 31. října. Dle zákonné lhůty vypršel odcházející jednatelce mandát ke 
dni 19. září. S ohledem na nutnost zajištění chodu společnosti valná hromada zvolila 
prozatímním jednatelem technických služeb člena zastupitelstva a stávajícího 
předsedu dozorčí rady Petra Frajvalda. 

Letní sezóna aquaparku skončila 03.09.2019, s přicházejícím ochlazením, jak uvedl 
správce - technické služby už souběžně pracovaly na přípravě ledové plochy pro 
podzimní a zimní měsíce.   
 
I občané Moravské Třebové se mohli připojit k celosvětovému úklidovému dni 
Ukliďme svět, ukliďme Česko, který se konal v sobotu 21. září. Byli vyzváni, aby 
společně uklidili Udánský lesík. 
 
Koncem září 2019 rostly houby nevídanou měrou, opravdu hodně, houbaři se dočkali 
až v závěru sezóny, v létě bylo pro houby moc sucho, ale stálo to za to. Našel i ten, 
kdo houby hledat neumí. 
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Říjen 2019 

Události ve městě 

Putovní výstava na náměstí 

Ve čtvrtek 17. října v 10 hodin byla na náměstí T. G. Masaryka zahájena putovní 
výstava Než přišla svoboda.   

Čtyři muzea zřizovaná Pardubickým krajem připravila putovní výstavu, která ukázala 
občanům v 16 městech kraje situaci v různých oblastech života před rokem 1989 a 
změny, ke kterým díky tzv. sametové revoluci došlo. Vernisáž byla úspěšná, byť 
dopoledne, lidí se sešlo dost. Ovšem jistě i proto, že se na výstavu přišli podívat 
studenti s učiteli. V upoutávce, která výstavě předcházela, jsme si mohli přečíst, že 
si „na vernisáži diváci připomenou mementa z období před 30 lety, tedy jak se vázal 
pionýrský šátek, jak těžký byl nácvik průchodu kontaminovaným pásmem… vyzkouší 
si dobové plynové masky a ochranné oděvy, vyplní výjezdní doložku nebo si zacvičí 
sestavu z jedné z posledních spartakiád...“ Já jsem si všimla několika hloučků 
studentů, kteří stáli opodál a očividně řešili události aktuálního dne. Ale i to patří ke 
spokojenému studentskému životu v roce 2019. Výstava byla celkem vydařená a na 
venkovních panelech ve středu města jsme si my dávno dospělí připomínali naše 
mládí a hledali jsme právě fotky z našeho města. A dařilo se - byla tam i Moravská 
Třebová. 

Zemřel zpěvák Karel Gott 

1. října 2019 zemřel zpěvák Karel Gott a tato událost hluboce zasáhla Českou 
republiku. Zní to nadneseně, ale snažím se zdůraznit, že Karel Gott byl hudební 
legendou a jeho odchod skutečně zaznamenal snad každý, nikoliv jen skalní příznivci 
zpěváka. Zemřel na následky akutní leukemie v blízkosti svých nejbližších. Gottovi 
už na podzim 2015 diagnostikovali nádorové onemocnění mízních uzlin a Slavík 
ihned zahájil onkologickou léčbu. Do února 2016 absolvoval 6 chemoterapií v březnu 
2016 oznámil, že nebezpečné nádorové onemocnění vymizelo. V roce 2019 se však 
objevila správa o další nemoci. „Zhruba před rokem a půl se u mě objevila porucha 
krvetvorby v podobě myelodysplastického syndromu,“ řekl sám Karel Gott v roce 
2019 novinářům bulvárnímu deníku Blesk.  Česká republika doslova žila událostí, 
kterou bylo úmrtí Karla Gotta. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v pátek, 10 
dní po skonu zpěváka. Svíčky na jeho památku hořely i v Moravské Třebové – pietní 
místo spontánně vzniklo u turistického informačního centra na náměstí, lidé tam také 
pokládali květiny. 

Wikipedie: Karel Gott  (14. července 1939 Plzeň – 1. října 2019 Praha) byl 
český šlágrový zpěvák, herec a malíř. V letech 1965 – 2019 prodal 50 milionů 
nosičů alb, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. Během kariéry vydal 
293 sólových alb na domácí scéně i v zahraničí. Zpíval nejen česky, ale 
i německy, anglicky, italsky a rusky. V anketách Zlatý slavík a později také Český 
slavík získal celkem 42 ocenění. Dále obdržel více než 120 televizních ocenění, 
8 zlatých desek, 1 diamantovou desku, opakovaně se umisťoval na prvních příčkách 
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hitparád a prodeje desek. Celkově nazpíval 978 písní. Spolupracoval s mnoha 
významnými umělci. 
 

Prezident vyznamenal válečnou veteránku z Moravské Třebové 

Z Deníku Svitavska, 28.10.2019: „Pětadevadesátiletá Jarmila Halbrštátová 
z Moravské Třebové, která je válečnou veteránkou východní fronty, převzala při 
příležitosti státního svátku v pondělí večer ve Vladislavském sále Pražského hradu od 
prezidenta Miloše Zemana Medaili Za hrdinství v boji.“ 

 

Jarmila Halbrštátová při převzetí Medaile Za hrdinství na Pražském hradě. | Foto: Svitavský deník 

Plukovnice ve výslužbě Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová se v řadách 
1. československého armádního sboru v SSSR jako sanitárka a telegrafistka 
účastnila bojů u Sokolova (1943), Kyjeva (1943) a Karpatsko-dukelské operace 
u Machnówky (1944). S generálem Ludvíkem Svobodou prošla celou 
pověstnou  cestu z Buzuluku do Prahy. Zásluhy válečné veteránky ocenil i starosta 
města. Při příležitosti životního jubilea převzala čestné uznání z rukou starosty 
Tomáše Kolkopa. Starosta zdůraznil, že si váží toho, že během druhé světové války 
prokázala osobní statečnost a zachránila život stovkám raněných Čechoslováků, její 
celoživotní zásluhy jsou nezpochybnitelné, a proto je oficiálně za město Moravská 
Třebová uznal alespoň touto formou. 

Veřejné projednání Strategického plánu sociálního začleňování města Moravská 
Třebová 

se uskutečnilo na společném setkání veřejnosti i zástupců místních organizací, které 
se konalo ve středu 16. října od 17:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu 
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v ul. Olomoucká. Strategický plán sociálního začleňování byl představen jako klíčový 
dokument, který pomáhá zapojovat znevýhodněné obyvatele zpět do společnosti. 
 
Moravská Třebová se tak jako první obec Pardubického kraje se přihlásila ke 
komplexnímu řešení sociálního vyloučení, přičemž aktivně spolupracovala 
s Agenturou pro sociální začleňování. Na jednání starosta zdůraznil, že sociálně 
vyloučenou osobou se může stát téměř každý. K sociálnímu vyloučení a následnému 
ztíženému přístupu k institucím a službám může vést běžná kumulace životních 
problémů, jako jsou např. ztráta zaměstnání, platební neschopnost, problémy s 
bydlením, problémy dětí ve škole apod. Díky schválenému strategickému plánu 
sociálního začleňování by mělo být snadnější občanům pomáhat s řešením těžkých 
životních situací. 
 
 
Vylepšení na Knížecí louce 
 
V říjnu mohly děti vyzkoušet čtyři nové dřevěné skluzavky a prolézačky na Knížecí 
louce. Podle návrhu herní prvky postupně mají zaplnit celý svah podél severní strany 
areálu od kavárny ve směru k supermarketu Lidl. Několik dalších prolézaček bylo 
naplánováno už na rok 2020. Platí, že se prolézačky podařily a vypadají dobře. Ne 
tak děti, které si pohrají a vrací se domů zablácené, okolí herních prvků je podle 
počasí udupaná nebo rozmočená hlína. Ale prolézačky i skluzavky lákají a bereme 
to s humorem, my po dešti s tříletou vnučkou volíme jinou trasu. Foto: D.  Maixnerová 
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Zloděj, který vykradl peníze z veřejné sbírky, byl odhalen 

Policie v září vyhlásila pátrání po neznámém pachateli, který vykradl kasičku ve 
vestibulu radnice v Moravské Třebové. Totožnou krádež později nahlásili také 
pracovníci městské knihovny. Jednalo se o peníze, kterými turisté a občané města 
přispěli na obnovu sochy Plačící Anny a úpravu veřejného prostranství na Křížovém 
vrchu. Kolik peněz bylo v kasičce, v době krádeže nebylo známé.  Sbírka pokračovala. 
A dobrá věc se podařila – policie odhalila zloděje. Díky rychlé a svědomité práci 
policistů z Obvodního oddělení Policie ČR v Moravské Třebové bylo v úterý 1. října 
sděleno obvinění pachateli krádeže hotovosti z kasiček veřejné sbírky na obnovu 
sochy Plačící Anny.  K odhalení výrazně přispěly záznamy z městského kamerového 
systému i výborná spolupráce strážníků Městské policie Moravská Třebová s policisty 
z obvodního oddělení Policie ČR. Veřejná sbírka pokračovala podle původního plánu 
až do 31. prosince. Kasičky byly vráceny zpět do Turistického informačního centra, 
Občanského informačního centra a do kavárny na Knížecí louce – tedy na místa, kde 
mohl být zajištěn nepřetržitý dohled. Veřejnost i turisté mohli přispívat také na 
transparentní účet. 

Přípravy na stavbu nové budovy Nemocnice následné péče v Moravské Třebové 
v říjnu pokračovaly 

Krajem stanovený limit do 300 milionů korun, který vzešel z posledního srpnového 
jednání, byl po výměně projekčního týmu dodržen. Došlo k několika zásahům, z nichž 
by žádný neměl mít vliv na funkčnost celého objektu. Pardubický kraj z pozice 
investora tlačil na projektanty stavby, aby nedocházelo k jejímu zbytečnému 
prodražování.  V říjnu investor čekal na vydání společného povolení na stavbu. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby by mělo být vypsáno v březnu roku 2020.  
Plánovanou součástí projektu i po realizovaných jednáních bylo v říjnu 2019 kromě 
samotné nemocnice následné péče s 90 lůžky také stravovací provoz, rehabilitace, 
administrativně-provozní část a stanoviště záchranné služby včetně stání pro sanitní 
vozy.   

 
Stěhování městské policie 
 
V říjnu pokračoval přesun sídla a služebny Městské policie Moravská Třebová do 
přízemí budovy radnice. Podle sdělení vedení města bylo cílem zabezpečit, že 
strážníci budou díky stěhování blíže občanům a zvýší se tak bezpečnost v centru 
města. Původní termín 01.10.2019 nebyl dodržen, zpoždění oproti původnímu termínu 
1. října způsobily technické komplikace během přípravy a zajištění nových prostor. 
 
Stěhování ale v závěru roku vzbudilo rozpaky i kritiku. Klub zastupitelů ČSSD ostře 
odsoudil stěhování městské policie. Přesun o stovky metrů za statisíce korun označili 
za nehorázné vyhazování městských peněz z okna. Chybělo jim podle jejich 
vyjádření také řádné odůvodnění ze strany starosty. 

Přesunem městské policie se uvolní budova v Komenského ulici pro rodinné centrum. 
Na stěhování strážníků zastupitelé vyčlenili 300 tisíc korun. Současně probíhala 
revitalizace suterénu radnice. Bývalý starosta Miloš Izák upozornil, že stávající 
umístění městské policie vedle obvodního oddělení Policie ČR je výhodné i kvůli 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

80 

vzájemnému sdílení informací z 38 kamer městského dohledového systému, neboť 
pracoviště obou policií jsou propojena optickým kabelem. Podle vedení města ale 
stěhování strážníků funkčnost kamer neovlivní, s přesunem městské policie dojde 
také k přestěhování kamerového systému a zavedená spolupráce, kdy se Policie ČR 
v případě potřeby obrací na strážníky, bude pokračovat, jak uvedl mluvčí města. 
Městská policie působila v Moravské Třebové Třebové od roku 1992 a v ulici 
Komenského měla sídlo od roku 2008. 

Poznámka kronikářky: v závěru roku se MP přestěhovala, před radnicí bylo 
vyznačeno místo pro parkování služebního vozidla policie a označení včetně zvonků 
přibylo u brány atria radnice, tj. v uličce pod věží směrem ke kostelu. To bylo vše z 
pohledu veřejnosti. Následně se ukázalo, že uvolněné prostory byly bez zbytečného 
odkladu využity pro mládež a maminky s dětmi, tedy změna měla i další přínos. 
Změna umístění policie nevyvolala nadšení ani výraznou kritiku občanů. 

Český zahrádkářský svaz v Moravské Třebové ve spolupráci se Základní uměleckou 
školou a Zdravým městem Moravská Třebová uspořádal tradiční oblastní výstavu 
ovoce a zeleniny regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, která se konala v sobotu 
12. a v neděli 13. října od 9:00 do 17:00 hod. v sále Základní umělecké školy. Bylo co 
obdivovat – 160 vzorků od 39 pěstitelů. Následovalo vyhlášení každoroční soutěže s 
názvem Rozkvetlé město, kterého se zúčastnila místostarostka Daniela Maixnerová 
i místostarosta Miloš Mička. V roce 2019 komise hodnotila celkem 223 fotografií, ze 
kterých vybrala 10 nejkrásnějších rozkvetlých balkonů, oken a předzahrádek z 
Moravské Třebové, Boršova, Udánek a Sušic. Majitelům věnovalo Zdravé město 
Moravská Třebová hodnotné ceny. 

Městský úřad říjnu 

Městský úřad byl v provozu tak, jak jsme byli po léta zvyklí, i v říjnu 2019. 
(Poznamenávám to pro zajímavost – v době kompletizace tohoto zápisu, v březnu 
2020, zapracovala vyšší moc a stalo se nevídané, úřad dlouhodobě plnil své úkoly ve 
zcela nezvyklém režimu s omezením úředních hodin i pobytu úředníků na pracovišti. 
Takovou situaci jsme si v říjnu 2019 neuměli představit, úřad byl funkční obvyklým 
způsobem.) Zaujal mne na stránkách Moravskotřebovského zpravodaje inzerát, který 
opakovaně poptával vedoucí/ho odboru finančního. Ani o půl roku později změna 
nenastala, kvalitní vedoucí nebyl/a k dispozici. Podařilo se však najít jednatele 
technických služeb, poptávka na tuto pozici byla na téže stránce MTZ. 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelé města se nad rámec předem schváleného plánu jednání sešli v zasedací 
místnosti městského úřadu v ul. Olomoucká ve středu 23. října 2019 od 17:00 hodin. 
Hlavním bodem programu bylo jednání o schválení účasti města na kulturním projektu 
v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, Program Interreg V - A Česká 
republika - Polsko. 
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Ze zasedání rady města 

Rada města se sešla v dnech 14., 21., 23. a 25. října. Již z tohoto rozložení schůzek 
je zřejmé, že některé byly sjednány nad rámec původního plánu. Radní se zabývali 
zejména obvyklou problematikou nájmů, pachtů, majetku města a veřejných zakázek. 
14.10. rada schválila nový vnitřní předpis - Pravidla pro užívání určených prostor 
městského úřadu externími subjekty. 21.10. se rada zabývala komunikací úřadu - vzala 
na vědomí doporučení Komise pro informační a komunikační technologie zabývat se 
pořízením nové webové prezentace města Moravská Třebová a  doporučení Komise 
pro informační a komunikační technologie založit pracovní skupinu odborníků, která 
se bude zabývat konceptem Smart cities. 23.10. se rada sešla krátce – jedním ze dvou 
bodů jednání bylo projednání vyhlášky, které bylo odloženo na předchozím jednání, se 
závěrem: rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený návrh 
obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů s provedenou změnou - výší poplatku 700 Kč/1 poplatníka/1 rok 
a výši hodnoty jednoho EKO bodu 5 Kč. 25.10. Radní schválili uzavření Deklarace 
partnerství k chystanému českému mikroprojektu „Nová expozice ve věži 
zámku“ realizovanému z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci 
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko s polským partnerem a uzavření 
Deklarace partnerství k chystanému polskému mikroprojektu „Kulturní dědictví polsko-
českého pohraničí“. 

 

Kultura 

Divadlo jsme mohli v říjnu vidět dvakrát – 08.10. komedii Hodina duchů a 24.10. 
bláznivou komedii Velké lásky v malém hotelu. Nechyběla nabídka filmů, divadelní 
pohádka pro děti a  18.10. zaujal i benefiční koncert, který pořádala Speciální 
základní škol, mateřská škola a praktická škol Moravská Třebová. Akce byla pořádána 
jako třetí ročník a vystoupily skupiny Marien a Do větru. 

Zámecká sezóna skončila 26.10.a nechyběl odpolední program pro děti s Pavlem 
Machálkem. 

 

Sport 

Výstup na Pastýřku 12.10.2019 – rozhledna slavila narozeniny 

Rozhledna Pastýřka se v roce 2019 tyčila nad městem 10 let. V létě 2019 prošla 
náročnou opravou. Dřevěná konstrukce byla poškozena a na webu města jsme si po 
úspěšné opravě mohli přečíst, že „rozhledna dostala novou železnou nohu“. 
 
Jistě tedy bylo co slavit, jak upřesnila místostarostka Daniela Maixnerová: „Nyní slaví 
Pastýřka výročí 10 let od svého vzniku a my jsme se rozhodli spojit oslavy s 
dobročinnou akcí. Ve spolupráci s nadací KlaPeto jsme připravili charitativní projekt na 
podporu dětí po amputaci končetin. Symbolickým výstupem na rozhlednu může každý 
z nás přispět na osvětu i konkrétní pomoc pro ty, které v životě potkaly těžké zkoušky. 
Hlavním patronem akce bude Jaroslav Petrouš, paralympijský atlet, držitel několika 
rekordů v hodu diskem a zakladatel nadace KlaPeto.“   
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Zazněla tedy výzva „vyšlápni i ty na Pastýřku“. Účastníci výstupu se shromáždili 
v sobotu 12. října v 14:00 hodin u informační tabule pod bývalou sjezdovkou nedaleko 
čerpací stanice. Na děti čekala cesta plná soutěží s odměnou. 

Každý, kdo zdolal výšlap, mohl symbolicky otisknout svoji nohu na nohu rozhledny 
nebo prapor, který účastníci společně vyvěsili v 16:00 hod. Proběhla také krátká 
diskuse s Jaroslavem Petroušem o jeho nadaci i sportovním životě (rozumí se o 
návratu do běžného života po amputaci nohy, s protézou, která klape…). 

V říjnu začíná sezóna otužilců. Ti z Moravské Třebové nám nejdříve převáděli, co 
umí, na retenční nádrži, v roce 2019 se však z důvody nedostatečné kvality vody 
přesunuli do lomu Anna v Březině – a trénovali dál. Zimní plavání, to je období od října 
do března. 

 

Říjen letem světem 

Počasí: Začátkem měsíce jsme si vychutnali teplé dny, následovalo ochlazení. Pro 
nepřízeň počasí se nekonal plánovaný odpolední koncert kapely Proč ne band v 
Sušicích 5. října.  První ranní mráz v Moravské Třebové byl 07.10. Zmrzly jiřiny a 
voskovky nejen na Polní, ale i krásné vznosné voskovky na zámku; následoval krásný 
den – slunečno dopoledne, poté polojasno, cca do 13 st. Babí léto potěšilo ve dnech 
12. - 15.10., následoval déšť celé dopoledne 16.10. V závěru měsíce jsme si mohli 
přečíst, že: „Teplotní rekordy pro 25. říjen byly v pátek vytvořeny nebo vyrovnány na 
23 ze zhruba 150 stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo bylo hlavně na východě země. 
V Olomouckém kraji naměřili více než 21 stupňů.“ A mimořádně pěkný podzim byl na 
konci října i v Moravské Třebové. Silný ranní mráz byl poslední den měsíce.
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Listopad 2019 

 

Události ve městě 

Připomněli jsme si listopadové události roku 1989 

Z webových stránek města cituji: 

„V neděli 17. listopadu se u moravskotřebovské radnice odehrál slavnostní ceremoniál 
u příležitosti výročí 30 let od demonstrace studentů na pražském Albertově a Národní 
třídě proti komunistickému režimu. Po zaznění státní hymny a vyvěšení státní vlajky 
pokračoval program vernisáží výstavy uvnitř radnice. Výstava k výročí 30 let od 
sametové revoluce byla pro veřejnost otevřená v úředních hodinách městského úřadu 
až do 27. listopadu. Na přípravě výstavy se kromě Kulturních služeb města Moravská 
Třebová podíleli také občané zapůjčením dobových předmětů a žáci ZŠ Křižovatka 
svými výtvarnými výtvory. „Měli bychom si vážit svobody a všech možností, které nám 
dnešní doba přináší. Jsem rád, že mezi nás zavítali i ti, kteří se aktivně podíleli na 
listopadových událostech a organizaci generální stávky tady v Moravské Třebové v 
roce 1989. Především zde vítám manželku prvního polistopadového starosty paní 
Dagmar Metyšovou, pana Pavla Sikoru a Pavla Charváta st. Jejich aktivita jistě 
vyžadovala odvahu a osobní statečnost v době, kdy nebylo běžné veřejně prezentovat 
vlastní názory“, uvedl během zahájení ceremoniálu starosta Tomáš Kolkop.“ 

 

Vítězné projekty v rámci participativního rozpočtu 

Participativní rozpočet se stal v roce 2019 vítanou novinkou. Prostřednictvím 
participačního rozpočtu obyvatelé částí města Boršov, Sušice a Udánky  rozhodli o 
využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního projektu investičního 
charakteru. Pro tyto potřeby dostala v roce 2019 každá z částí města shodně částku 
100 tis. Kč. 

Z navržených projektů v každé z místních částí zvítězil ten, který získal od místních 
obyvatel nejvíce hlasů.    Příprava realizace vítězných projektů začala bez odkladu 
s termínem dokončení během roku 2020. 

Vítěznými se staly tyto projekty: 

• Boršov - Renovace parčíku u pomníku Boršov (20 z 31 odevzdaných hlasů) 

• Udánky - Herní prvky dětského hřiště na návsi (34 z 51 odevzdaných hlasů) 

• Sušice - Lanová pyramida pro děti na hřišti (21 z 24 odevzdaných hlasů) 

 

Byl obnoven provoz v ulici Lanškrounské 

V pátek 8. listopadu byl v odpoledních hodinách obnoven provoz v ulici Lanškrounská. 
Vozovka byla opatřena provizorním asfaltovým povrchem, úsek bylo vhodné projíždět 
se zvýšenou opatrností. Finální rekonstrukce celé ulice včetně nové vozovky byla 
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naplánována až na rok 2020, provede ji Pardubický kraj. V roce 2019 byla nahrazena 
původní historická kanalizace, která byla v havarijním stavu. Stavební práce proběhly 
podle harmonogramu, akce byla financována z rozpočtu města z položky Plán obnovy 
kanalizace na rok 2019. Avizovaný termín dokončení opravy byl dodržen. 
Místostarosta za vedení města poděkoval všem občanům i podnikatelským subjektům 
za trpělivost při realizaci náročných oprav. 

 

Moravskotřebovská univerzita 3. věku zahájila jubilejní 20. ročník 

Ve středu 6. listopadu proběhlo slavnostní zahájení 20. ročníku Moravskotřebovské 
univerzity třetího věku. 

 

 

Zahájení MTU v prostorách ZUŠ, v popředí PaedDr. M. Blažková a starosta města, foto archiv města 

 

Kromě imatrikulace posluchačů univerzity došlo také k volbě nového předsedy, 
kterým se stal Stanislav Zemánek. Změna byla odsouhlasena jednohlasně a byla 
vítána. Nebylo jednoduché najít pokračovatele dlouhodobé předsedkyně a emeritní 
tajemník městského úřadu se jevil jako vhodný nástupce, i proto, že byl jako tajemník 
s chodem spolku obeznámený. 

Dosavadní předsedkyně Marie Blažková byla během slavnostního zahájení oceněna 
za svůj dlouhodobý přínos a i nadále zůstala aktivní členkou lektorské rady univerzity. 
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Ing. S. Zemánek, nový předseda spolku, při projevu k posluchačům ročníku 2019/2020, foto archiv 

města 

Setkání posluchačů bylo příjemné, zásluhu na to měl i otec Šebestián, nositel ceny 
města, který krátce povyprávěl o aktivitách kláštera a na žádost posluchačů i o sobě. 
Slavnostně byly předány imatrikulační listiny. 

Z webu města: „Moravskotřebovská univerzita třetího věku se snaží o zlepšení kvality 
života seniorů ve městě, kterým nabízí možnost společného setkávání a různých forem 
společných aktivit a vzdělávání. V roce 1999 začínalo 23 posluchačů. Zájem o tuto 
formu vzdělávání se stále zvyšoval až do roku 2011, kdy byly otevřeny 2 třídy s více 
než 120 posluchači. Tento počet nelze z technických a organizačních důvodů 
překročit.“ 

 

Sázeli jsme stromky na Knížecí louce 

Vydařená a netradiční společenská akce se konala v gesci (zatím málo známého) 
uskupení Žijeme Třebovou v neděli 24.11. na Knížecí louce. Zástupci spolků ve městě, 
ale i jiní zájemci – třeba rodiny – sázeli stromky (olše) podél potoka protékajícího 
loukou, v blízkosti tůní. Sešli se tak zástupci Univerzity III. věku, hasiči, skauti... a 
mnoho jiných, i řada diváků. Odhadem kolem 100 lidí. Výrazná byla pomoc technických 
služeb, měli jsme k dispozici rýče a také byly připraveny kůly jako opora stromků na 
správných místech. Stromky vypadaly jako proutky. 

 

Sbírka potravin také v Moravské Třebové   
 
V podzimním kole celorepublikové Sbírky potravin se v sobotu 23. listopadu 
v moravskotřebovském Penny Marketu podařilo vybrat rekordních 1072 kg zboží. 
Místním koordinátorem sbírky byla Charita Moravská Třebová a dobrovolníky byli 
skauti a skautky z 38. oddílu skautů sv. Františka Moravská Třebová. 
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Cílem celonárodní charitativní akce Národní potravinové sbírky bylo dát lidem možnost 
projevit solidaritu s těmi, kterým na nákup těchto surovin nezbývá dost 
prostředků. Přestože podle Českého statistického úřadu patří Česká republika 
v Evropské unii ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo 
sociálním vyloučením, i tak se 1,5 milionu občanů v roce 2019 podle statistik nacházelo 
na nebo pod hranicí chudoby. Největší problémy měly převážně matky samoživitelky 
s dětmi a ženy starší 65 let. 

A právě těm pomohla Sbírka potravin. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží, které do 
ní zákazníci věnovali, tak mířily například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v 
azylových domech a dalším potřebným. Darující veřejnost měla prostřednictvím sbírky 
příležitost pomáhat přímo ve svém regionu. 

V moravskotřebovském Penny Marketu se podařilo vybrat rekordních 986 kg potravin 
a 86 kg drogistického zboží. Navíc až do 3. prosince mohli lidé darovat potraviny a 
drogerii také prostřednictvím on-line nákupu. Rovněž bylo přislíbeno rekordní množství 
firemních a komunitních sbírek. Celkem Podzimní Sbírka potravin v obchodech 
vynesla rekordních 382 tun zboží pro potřebné. 

(s použitím textu na webu města Moravská Třebová) 

 

Spolek Milion chvilek (ČR) 
 
představil výzvu, která obsahovala trojici obecně platných bodů pro rozvoj země. 
Výzva byla vyhlášena na závěr listopadové demonstrace na Letné, které se zúčastnilo 
podle různých odhadů 250 000 až 300 000 lidí. Podle spolku má být pozitivně 
orientovaná a nezávislá na konkrétních politicích. Signatáři se připojovali ke třem 
bodům: chceme politiky, kteří respektují demokratická pravidla a instituce či nejsou ve 
střetu zájmů; chceme být občany, kteří se zajímají o stav společnosti, a chceme žít v 
zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti. - V přílohové části kroniky knihy je vložen 
text výzvy tak, jak byl v listopadových dnech volně k dispozici také na radnici v 
Moravské Třebové. 

 
 

Městský úřad v listopadu 

Veřejnost byla pozvána na společné projednání připravovaného generelu zeleně, 
to jest důležitého podkladu pro optimální údržbu zeleně i veřejného prostranství na 
mnoho dalších let. Setkání se uskutečnilo v úterý 19. listopadu od 17:00 hod 
v zasedací místnosti MěÚ v ul. Olomoucká. Veřejnost tak dostala možnost 
připomínkovat dokument ještě před jeho schválením. 

Místostarosta uvedl, že se díky generelu zeleně veřejný prostor a zejména zeleň ve 
městě dočká výrazné změny k lepšímu.  Každá plocha zeleně (to jest např.  přes 150 
hektarů zeleně a více než 10 km stromořadí) přitom vyžaduje odlišnou péči a 
zacházení. 

Generel zeleně vznikl pod vedením zahradního a krajinářského architekta Ing. Lukáše 
Štefla, Ph.D. Jeho obsahem byla podrobná databáze všech ploch zeleně a stromořadí 
ve městě včetně mapového podkladu, a definice aktuálního i cílového stavu ploch 
(potřeba péče a zásahů). Dále zpracovatel navrhl obměny ploch zeleně a celkově 
stanovil principy rozvoje městské zeleně. Generel zeleně by také měl napomáhat, aby 
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se město lépe připravilo na probíhající klimatické změny z pohledu zeleně. Má také 
ambici usnadnit získání dotačních prostředků na tvorbu nových prvků zeleně ve městě. 

  

Ze zasedání rady města 

 
Radní se sešli v měsíci listopadu roku 2019 dvakrát. Projednali zejména obvyklé 
záležitosti majetku města a výběrových řízení. Z jednání rady města 18. listopadu mne 
zaujal pronájem smuteční síně na Křížovém vrchu společnosti Pohřební ústav Holub 
s. r. o. Ano, poté cca na přelomu roku jsme si všimli, že po mnoha letech se pohřby 
nevyřizují „u paní Netolické“, ale ve stejné kanceláři na ulici Marxově nově od konce 
roku 2019 se „společností Holub“. 

 
Rada zmocnila starostu města podepsat zápis do kroniky města Moravské Třebové za 
rok 2018 a vydat tak souhlas obce s obsahem zápisu. 

 
Rada 25.11. po mnoha letech měla možnost doporučit zastupitelstvu ke schválení 
rozpočet města na příští rok – to jest nově ke schválení už v měsíci prosinci. 

 

Z jednání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města jednalo na obvyklém místě, v zasedací místnosti městského 
úřadu v ul. Olomoucká v pondělí 4. listopadu 2019 od 16:00 hod. Na programu byly 
obvyklé záležitosti majetku města – nabytí pozemků, prodej pozemků, prodej bytových 
jednotek. Byl projednán podnět občana na přejmenování ulice Marxova, změna nebyla 
schválena.  Byla schválena účast města v projektu na podporu sociálního začleňování 
v Moravské Třebové, spolupráce s agenturou pro sociální začleňování - Strategický 
plán sociálního začleňování města Moravská Třebová pro období 2019 – 2022. 

Očekávané rozhodnutí zastupitelstva se týkalo poplatku za odpad. Zastupitelé 
rozhodli, že v Moravské Třebové zaplatíme od příštího roku za svoz odpadu 
o stokorunu více než v roce 2019. Schválili navýšení poplatku na 700 korun. Proti 
hlasovalo sedm opozičních zastupitelů. Kromě navýšení poplatku se současně snížila 
hodnota ekobodů, díky kterým lidé za vytříděný komunální odpad  získávali motivační 
slevy. „Občané zaplatí víc a za to dostanou horší služby s demotivujícím systémem 
slev. Problémem není ani tak cena, ale nedostatečná frekvence vývozu, to vidíme 
všichni,“ uvedl v prohlášení, které vydal klub sociálně demokratických zastupitelů, 
bývalý starosta Miloš Izák. Kritizován byl motivační systém, a to po dvou letech 
funkčnosti.  Byl vyhodnocen jako ekonomicky neudržitelný. Ukázalo se, že obyvatelé 
sice více třídili, ale městu to náklady na likvidaci odpadu nesnížilo, naopak. 
K postupnému zvýšení poplatku na 600 korun musela po zavedení slev přistoupit už 
minulá radniční koalice. V podstatě tedy s tím, jak rostly náklady, klesaly příjmy, které 
do systému přitékaly. 

Místostarosta Mička uvedl: „Za likvidaci plastů, které se dříve vykupovaly, musí nyní 
město naopak platit. Ani zvýšení poplatku na 700 korun nepokryje skutečné náklady, 
které Moravská Třebová s odpady má. Loni byly skutečné náklady 640 korun, letos 
byly vypočítány na 750 korun. Hlavními důvody jsou nárůst cen za uložení plastů, 
změna statutu kompostárny, rozšíření služeb  ve sběrném dvoře a výdaje na 
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kompostéry.“ Podle radního Pavla Charváta radnice snížením hodnoty ekobodu od 
motivačního systému neustupuje, ale dotovat MESOH ročně částkou dva miliony 
korun je pro město moc. „I když snížíme bod z deseti korun na pět, pořád město 
zaplatí za motivaci milion korun,“ řekl Pavel Charvát. Pokud by zůstala hodnota 
ekobodu zachována, představovaly by peníze vložené do motivace ke třídění ročně 
skoro čtvrtinu nákladů na likvidaci odpadu. Poplatky byly navýšeny i v dalších 
městech kraje. Změna čekala obyvatele Pardubic, Svitav nebo Ústí nad Orlicí. 

Kultura 

 
Hudební klub Duku Duku v listopadu avizoval ukončení činnosti 

V Deníku Svitavska jsme se dočetli, že hudební klub Duku Duku zůstane od nového 
roku zavřený. V objektu bývalého kina fungoval klub přes dvacet let. Provozovatel 
Martin Sedlák uvedl, že ho to velmi mrzí, ale nenašel žádný lék „jak to udržet“.  Lidé 
nechodí a provoz je drahý… Klub provozoval 12 let, v roce 2019 končil téměř každý 
měsíc ve ztrátě.  Situaci popsal slovy: "Je to rok od roku horší. Generace, které klub 
navštěvovaly, odrostly. Řada lidí má jiné priority nebo se odstěhovala. Nová generace 
už má jiné zájmy a neumí se moc bavit face to face."   

Klub tedy v listopadu 2019 avizoval blížící se konec a to i přesto, že město 
provozovateli přispívalo ročně kolem sto tisíc korun  na pořádání koncertů. Peníze klub 
dostával od roku 2007, za minulý rok to však bylo už jen 50 tisíc. V roce 2019 
zastupitelé klubu přiřkli částku 70 tisíc. 

Pokud jde o prostory, zázemí a technické vybavení byl klub Duku Duku široko daleko 
jediný, který byl schopen nabídnout účinkujícím adekvátní podmínky pro živé koncerty. 
Město srovnatelným prostorem nedisponuje. V roce 2019 starosta města uvedl, že 
jedná o odkoupení objektu bývalého kina s majitelem, následně však místostarosta na 
zářijovém zastupitelstvu uvedl, že jednání s ohledem na představy města a představy 
vlastníků nakonec nedopadla a z koupě sešlo. 

 
Dušičkové vzpomínání 

Za podpory Technických služeb Moravská Třebová a pod záštitou starosty města se 2. 
listopadu uskutečnila vítaná akce, Dušičkové vzpomínání. V kostele Povýšení svatého 
Kříže, to jest v kostele na hřbitově, jsme i v roce 2019 mohli v době dušiček v 
odpoledních hodinách slyšet oblíbené interprety i duchovní slovo. 
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Byla jsem přítomná na koncertu Fermáty, kostel byl z poloviny obsazen, účast byla 
tedy dobrá. Na hřbitově byl stálý pohyb lidí, byť krátce před druhou hodinou bylo ještě 
možné zaparkovat u hřbitova – o hodinu později už to šlo jen těžko. Počasí bylo 
„dušičkové“, tedy chladno, ale ne mrazivo, mlhavo, v časném odpoledni pršelo. 

Pro návštěvníky koncertu bylo připraveno občerstvení zdarma – medovina, svařené 
víno, čaj. Hřbitov byl uklizený, příjemně mne překvapila drobná změna uspořádání na 
hřbitově – v blízkosti kostela byly instalovány kříže (nejen) z litiny, tj. opticky jako by 
přibyly historické hroby na místě, kde dříve bylo pusto. Potěšila i zahradnická úprava 
prostoru v těsné blízkosti kostela – zpevnění, osázení. 

 
Benefiční večer pro onkologii 

Společnost Hedva z Moravské Třebové uspořádala 3. ročník Společensko – 
benefičního večera, který se uskutečnil v sobotu 9. listopadu od 18 hodin v jejích 
reprezentačních prostorech. Cílem bylo (za osvědčené spolupráce s českou 
návrhářkou Marií Zelenou, kterou jsme několik let znali jako autorku modré večerní 
róby se znakem našeho města) pobavit širokou veřejnost i prospět dobré věci. Zástupci 
dětských a onkologických klinik a oddělení vybraných nemocnic byli vybaveni oděvy 
pro zdravotnický personál vycházejícími z projektu Veselé zástěrky. V průběhu večera 
vystoupil houslový virtuos Pavel Šporcl, hlavní módní tváří večera byla Česká Miss 
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2004 Jana Doleželová, která vystupuje ojediněle a v podstatě jsme ji mohli vidět proto, 
že chtěla projekt podpořit a vyhovět paní Marii Zelené, se kterou často spolupracovala.   

Akce se nám líbila, bylo to vydařené společenské setkání. Ale také náročné. Program 
trval s krátkou přestávkou přibližně 4 hodiny. Okouzlily mne plně zaměstnané děti – 
vnoučata paní Zelené, osmiletý vnuk jako dokonalý moderátor spolu s babičkou a ještě 
mladší vnučka byla roztomilou modelkou. Dcera paní Zelené se osvědčila jako 
spolutvůrce projektu a modelka a maminka paní Zelené byla divákem a zřejmě i hlídací 
babičkou pro vnučku v pozdních nočních hodinách. Houslista Šporcl nezklamal a jeho 
čtyřicetiminutové vystoupení jsme proto zvládli, byť už unavení. Dotek opery byl 
dobrým nápadem a dávná miss v dobrém slova smyslu zapadla mezi mladší modelky...  

Večer končil rozdáváním dárků, některé byly z perníku: starosta Moravské Třebové 
obdržel velké perníkové barevné logo města, měl co držet (paní Zelená dostala srdce, 
Hedva znak s člunkem, Pardubický kraj znak s koněm, modelky srdíčko), dále se 
rozdávalo víno, kytky, modelky si odnesly růži. 

Pro mě osobně měl „večírek Hedvy“ ještě nečekané pokračování. Jen o několik dní 
později při přátelském setkání v Brně mi kamarádka podala propagační materiál dávné 
Hedvy, text na látce (brokát/umělé hedvábí?). Dodala, že drobnost našla při úklidu 
pozůstalosti po rodičích a posílá tedy text na látce, který si před dávnými lety uložil v 
Brně její tatínek pan Alois Hudeček (ročník 1925) zpět do Moravské Třebové. Síň tradic 

nemáme, ale do přílohy kroniky ukládám jako připomínku dlouhé historie významného 
moravskotřebovského podniku kousek látky v barvě oranžová – bílá – černá s textem 
poplatným době: „Hedva – hedvábí klenot textilu – Moravská Třebová + V pevné 
jednotě KSČ a lidu za další úspěchy při budování vyspělé socialistické společnosti“. 

V muzeu jsme mohli vidět divadelní představení autora Jakuba Zindulky Vzhůru dolů 
– volné pokračování komedie Zmýlená platí. Ve dvoraně muzea potěšil svoje 
příznivce Ivo Šmoldas v Zábavné talkshow Ivo Šmoldase dne 28.11.2019, bylo to 
velmi příjemné posezení. Tamtéž se 10.11. uskutečnil koncert smíšeného pěveckého 
sboru CANTILO (Jevíčko). 

Přátelé kulturního domu v Boršově nezklamali a zabezpečili divadelní představení Na 
správné adrese 10. listopadu už od 15 hodin a Rockový večírek pro příznivce 
starého dobrého bigbeatu a hardrockové muziky s kapelami Diesel z Hradce Králové 
a PNS hardrock Moravská Třebová (bratři Kosové) 16. listopadu. Dobře jsme se bavili 
a nechyběl ani tanec, ale bylo nás méně, než si akce zasloužila. Téhož dne se totiž 
konaly Svatomartinské slavnosti v Moravské Třebové, které odčerpaly některé 
zájemce. - Pro pořádek připomínám, že příjemné akce v kulturním domě stále 
připomínají „zlatá šedesátá léta“ a voní! Voní opravdovým dřevem, uhlím a někdy 
trochu kouřem, protože pracovití dobrovolníci z uskupení Přátel kulturního domu v 
Boršově topí ve dvojích velkých kamnech. A v přísálí vaří poctivé kafe turka, nalévají 
nápoje a prodávají brambůrky ze sáčku. Má to svoji atmosféru! 

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí se uskutečnilo 30. listopadu v 17 hodin a 
nechyběly už od 14 hodin adventní trhy na náměstí s doprovodným programem, ve 
kterém vystoupili ZUŠ Moravská Třebová, pěvecký sbor Fermáta a Divadlo Slunečnice. 
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Akce se vydařila a ocenili jsme, že jsme se v průběhu odpoledne až do večera mohli 
ohřát i ve vstupních prostorech vyzdobené radnice. 

Sport 

Zaujalo mne, že Moravskotřebovský klub bojového umění a sportu  BONUS GYM z. 
s. nově otevřel samostatné tréninky výhradně pro ženy a dívky – s cílem tvarovat 
postavu, redukovat váhu, posílit psychickou i fyzickou kondici, sebeobranu… ale i 
připravit budoucí závodnice. A nová byla i inzerce posilování formou kruhového 
tréninku Express Fit – kruháč. Tréninky probíhaly v malé tělocvičně gymnázia a byly 
určeny širokému okruhu zájemců, včetně začátečníků. 

 

Listopad letem světem 

Počasí v listopadu bylo klasicky podzimní bez mrazů, v první polovině měsíce občas 
velmi příjemné teploty. Pošmourno 16. a 17. listopadu, 18. listopadu dopoledne déšť, 
odpoledne silný déšť, ale stále teplota nad 10 st. Následující den se ochladilo a do 
konce měsíce bylo listopadově, bez mrazů. Podivuhodná změna nastala 30.11. - od 
rána bylo jasno až polojasno, chladno, krásné počasí pozdního podzimu jako na 
objednávku pro odpolední program adventní neděle ve města a rozsvícení vánočního 
stromu. 
 
Vedení města vyhodnotilo svoje roční působení v úvodním článku 
Moravskotřebovského zpravodaje s názvem Dlouhá a náročná cesta k prosperitě 
(MTZ v příloze kroniky). 
 
V gesci Charity a v jejich prostorách (v Domečku) na Svitavské se uskutečnilo první 
setkání aktivních seniorů S – klub. 
 

V roce 2019 některým z nás chyběl tradiční Mikulášský jarmark, jak bylo zřejmé z 
dotazu na internetových stránkách města 19.11.2019, který vkládám v plném znění: 
 
Dobrý den, 
bude se letos opět konat Mikulášský jarmark v muzeu? Bohužel jsem o něm zatím 
nenašla žádné informace. 
Předem děkuji za odpověď. 
 
Dobrý den, 
bohužel akce Mikulášský jarmark byla na jaře odvolána. Prodávající se tomuto stavu 
přizpůsobili. V tomto roce se tedy konat nebude. V příštím roce bude Jarmark opět 
probíhat a naváže tak na dlouholetou tradici. Mohu Vás místo Mikulášského jarmarku 
v době prvního adventního víkendu srdečně pozvat na sobotní Vánoční trhy a Jarmark 
probíhající na náměstí a v budově radnice v Moravské Třebové nebo na nedělní 
Ježíškovu poštu - odpolední program pro malé děti charitativního charakteru.  
Odpověděl: MgA. Marie Blažková, ředitelka Kulturních služeb města
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Prosinec 2019 

 

Události ve městě 

 

Nová busta na zámeckém nádvoří v Moravské Třebové 

 

Nejdříve vzpomínka na rok 2017 - byl to rok oslav 760. výročí města Moravská 
Třebová. Součástí oslav byl i slavnostní program na zámku 19.10.2017. Na programu 
byla v odpoledních hodinách také promluva k nově odhalené bustě Ladislava 
Velena ze Žerotína. Hovořil senátor Mgr. Radko Martínek, za přítomnosti autora busty 
Františka Žáčka. 

Je třeba zdůraznit, že vytvoření busty není jednoduchá záležitost a předcházelo jí 
kromě výtvarné práce autora hodně plánování a jednání, nová socha nebo busta je 
vždy nevšední záležitost. Zástupci města – město Moravská Třebová je majitelem 
zámku i zámeckého nádvoří – byli myšlence autora nakloněni. 

Stojí za to poznamenat, že na nás, kteří jsme podpořili akci svou účastí, čekalo velké 
překvapení při odhalení busty. Na podstavci byly totiž hlavy dvě – nejen Ladislava 
Velena ze Žerotína, ale i jeho ženy Bohunky. Ladislav jako práce ukončená a 
Bohunka ve stádiu příprav (foto v kronice města, rok 2017). Dlouho jsme se trvalého 
osazení „druhé hlavy“ nedočkali, byla sňata a autor dál pracoval na jejím dohotovení. 

Čas běžel, Ladislav byl na zámku sám a osud Bohunky byl nejistý - hliněná hlava 
ani v depozitáři dlouho nevydrží. Občas padl dotaz na další osud Bohunky, ale 
odpovědi byly neurčité. 
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Až v průběhu roku 2019 našli nové vedení města a autor společnou řeč a finanční 
prostředky. A od prosince 2019 jsou „bohatý Žerotín“, Ladislav Velen ze Žerotína a jeho 
manželka Bohunka z Kunovic opět spolu. Alespoň symbolicky, na nádvoří 
moravskotřebovského zámku. 

Slavnostní odhalení busty Bohunky z Kunovic při příležitosti výročí 440 let od 
narození Ladislava Velena ze Žerotína se uskutečnilo v sobotu 7. 12. od 14:00 hod. 
na nádvoří zámku. Na internetových stránkách města jsme se dočetli, že “Bohunka 
z Kunovic se narodila v roce 1582 jako dcera bohatého Archleba z Kunovic. V roce 
1601 se provdala za Ladislava Velena ze Žerotína, se kterým významně přispěli 
k rozkvětu zámku i města nazývaného v tehdejší době Moravské Atény. Dokončený 
dvojportrét šlechtického páru bude připomínat slávu Moravské Třebové v době jejich 
panování.” Ve 14:00 hodin slavnostně odhalili bustu Karla Mornstein-Zierotin a Radko 
Martínek, za účasti autora a hostů a s doprovodným programem. 

 

 

 Ladislav a Bohunka, foto archiv města 

 

V závěru roku 2019 se v prostorách muzea v Moravské Třebové konala výstava 
výtvarných prací místních autorů (viz také níže, v části kultura). Vystavoval i František 
Žáček a na stěně jsem si se zájmem přečetla povídání autora o vzniku “Bohunky”, 
které pro zajímavost cituji: 

 “V letech 1996 až 1997 jsem coby student – začátečník vytvářel sochařskou studii 
ženského aktu, figuru v životní velikosti. Modelem mi byla Bohunka – Bohumíra L. 

Po letech, už jako vystudovaný sochař, jsem dostal příležitost ztvárnit podobu 
renesančního šlechtice a významné osobnosti spjaté s Moravskou Třebovou, 
Ladislava Velena ze Žerotína. Jeho bronzová busta je od podzimu 2017 nainstalována 
na nádvoří moravskotřebovského zámku. 
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Při vytváření portrétu tohoto velmože jsem se dopodrobna seznámil s historií jeho 
života a dostal se logicky i k tomu, kdo byly jeho manželky. První z nich byla Bohunka 
z Kunovic – šlechtična z významného rodu, s níž měl Ladislav Velen ze Žerotína čtyři 
děti a která zemřela v roce 1614 ve věku 32 let. Tato žena stála po boku svého manžela 
v dobách, kdy byl zámek v Moravské Třebové velkoryse rozšířen o arkádovou 
dostavbu. 

Pokud tedy byl “přizván” na nádvoří zámku jeho tvůrce – bronzový Ladislav Velen ze 
Žerotína, přišlo mi logické, že by se k němu měla přidat také jeho žena – Bohunka z 
Kunovic. Tím by se naplnila historická hyperbola s odkazem k unikátním mramorovým 
medailonům s portréty Ladislava Velena z Boskovic a jeho manželky Magdalény z 
Dubé a Lipé. 

V roce 2017, v době vzniku pomníku Ladislava Velena ze Žerotína, jsem zastával 
funkci ředitele Kulturních služeb města Moravská Třebová a z časových důvodů se mi 
nepovedlo zhotovit během jedné sezóny současně také bustu Velenovy manželky. 

Při prvních skicách jsem použil jako předlohu pro Bohunku z Kunovic podobiznu 
renesanční šlechtičny, jejíž zvětšená kopie se nachází v zámeckých expozicích. 

Abych nějakým způsobem zvládl vytvořit alespoň portrét, využil jsem více než 20 let 
starou formu – sádrový otisk z minulosti. Hlava Bohunky L. (původem ze Znojma) 
příznačně posloužila jako základ pro modelování hlavy Bohunky z Kunovic. 

V roce 2019 bylo schváleno dofinancování i druhé bronzové busty pro nádvoří 
moravskotřebovského zámku. Busta je tak, díky zachované formě, Bohunka 
Bohunce Bohunkou.” 

 

Školní bazén byl otevřen v prosinci 

Opravený bazén základní školy v ul. Palackého v Moravské Třebové byl otevřen v 
prosinci 2019. Mnohonásobně vyššího standardu tak nabyl bazén i technologické 
vybavení a sociální zázemí.  Oprava byla vyhodnocena jako náročný projekt, během 
kterého bylo nutné řešit mnoho neočekávaných a složitých situací. Koncem roku ale 
konečně mohly děti ze základních pokračovat ve výuce plavání a vedení města se 
zabývalo myšlenkou zpřístupnit bazén také veřejnosti. V rámci rekonstrukce firma 
zateplila celý objekt, došlo k rekonstrukci sociálního zázemí. Opravená je také střecha, 
byla vyměněna okna a podlahy. Bazénová technologie byla umístěna do přízemí a 
v prvním patře byl instalován nový nerezový bazén. Náklady na opravu činily 
31 milionů korun. 

Do bazénu chodím jako „veřejnost“ řadu let a když jsem přišla na cvičení do nového 
bazénu, překvapila mne změna v hloubce – voda byla poměrně hluboká, tj. jak jsem 
se později dozvěděla od paní učitelky, pro malé děti bylo nově nemožné učit se plavat 
běžným způsobem, prostě nedosáhly nikde na dno. Škoda. Odůvodnění bylo prosté – 
bazén splňuje všechny normy. Konzultace se zkušenou vyučující tedy byla z pohledu 
realizátora zbytečná. Situaci si umím jako laik vysvětlit i tím, že školní osnovy 
nepředpokládají všeobecně výuku plavání od první třídy, v Moravské Třebové to ale je 
dlouhodobě zvykem.   
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Vánoční vzhled města 

V prosinci 2019 nás potěšilo celkem 28 vánočních stromků na náměstí a před radnicí, 
které se postupně zaplnily ručně vyráběnými ozdobami dětí, studentů a zástupců 
spolků a organizací města. Projekt vytvářející pohodovou sváteční atmosféru zaštítili 
Zdravé město Moravská Třebová ve spolupráci s technickými službami a Lesy České 
republiky. Stromky zdobily náměstí přes celé adventní období až do Tří králů. Do 
projektu se zapojily děti a klienti z I. MŠ Piaristická a odloučených pracovišť Sušice a 
Boršov, II. MŠ Jiráskova a odloučeného pracoviště MŠ Tyršova, ZŠ Křižovatka, ZŠ 
Palackého, ZŠ Kostelní náměstí, Speciální ZŠ, MŠ a PRŠ, Gymnázium a Letecká SOŠ, 
SDH Sušice, DDM, Charita Moravská Třebová, Centrum pro rodinu Sluníčko a Sociální 
služby města Moravská Třebová.  

 

Adventní expres v Moravské Třebové 

Ve středu 18. prosince v 9:00 hodin se krátce v Moravské Třebové na náměstí T. G. 
Masaryka zastavil adventní expres – autobus českého rozhlasu Pardubice. 
Zaparkovat měl trochu problém, konaly se čtvrtletní trhy a v prosinci byl počet stánků 
rekordní, byly rozestavěny do čtverce po obvodu celého náměstí. Ale podařilo se, 
kolemjdoucí se zastavili na kus řeči “na mikrofon” a prvních deset návštěvníků expresu 
obdrželo sladký dárek od pekáren Nopek, štólu nebo rybu. 

Jedním z občanů města, který promluvil do rozhlasu, byl pan Fibich, který pozval nás 
všechny na prohlídku betlému. Betlém pana Fibicha ve dvoře truhlářství Fibich se 
zařadil mezi oblíbenou adventní výzdobu města, ve večerních hodinách bylo osvětlení 
betlému i příchodu k němu úžasné (viz fotka v příloze kroniky), za návštěvu vše stálo 
i za bílého dne. Chodily tam často na vycházku děti ze školky nebo prvního stupně 
základních škol. Neváhala jsem také zajít tam jen tak pro radost. 

 

 

Na obnovu sochy Plačící Anny občané darovali přes 95 tisíc korun 
 
V úterý 31. prosince byla ukončena veřejná sbírka na obnovu sochy Plačící Anny a 
okolního prostranství na Křížovém vrchu. Z celkové částky 95 704 Kč byla více než 
polovina prostředků vložena přímo na transparentní účet města.  
 
Město spustilo veřejnou sbírku v listopadu 2018 a každý se do ní mohl zapojit 
převodem na účet, nebo hotovostí do zapečetěných kasiček. Město předpokládalo 
slavnostní odhalení nové sochy během roku 2019. 
 
Pro upřesnění cituji z webu města: 

 „Křížový vrch je po staletí dominantou města. Celou lokalitu postupně upravujeme tak, 
aby pro návštěvníky představovala příjemné místo k odpočinku i dalším volnočasovým 
aktivitám. V letošním roce se zde navíc dočkáme obnovené sochy Plačící Anny, na 
kterou máme v rozpočtu vyhrazenou částku 200 tis. Kč. Věříme, že vandalismus do 
našeho města nepatří a že si krásných míst, kde trávíme volný čas, dokážeme patřičně 
vážit,“ uvedl starosta Tomáš Kolkop. 
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Kromě občanů a návštěvníků města se do veřejné sbírky zapojil také známý 
violoncellista a moravskotřebovský rodák Josef Klíč, který ve městě vystoupil na 
koncertu v prosinci 2019. „Socha Plačící Anny pro mě znamená hodně, představuje 
vzpomínky na moje dětství a jinošství. Proto jsem moc rád využil příležitost a na 
společnou snahu o obnovu tohoto krásného místa přispěl také,“ uvedl po vystoupení. 
Veřejná sbírka ale oslovila i další rodáky. „S radostí jsem se v novinách dočetla o 
obnově sochy. Posílám drobný příspěvek a svému milovanému městu přeji, aby rostlo 
do krásy,“ píše v dopise čtyřiaosmdesátiletá paní Gardavská. „Bydlím sice v Ostravě, 
ale píši vám, protože mám doma obraz plačící dívky… Pokud máte zájem, tak mi 
prosím odepište, abych vám ho mohla poslat,“ uvádí v dalším dopise paní Tomanová. 
Originál zaslaného obrazu byl minulý rok k vidění na výstavě výtvarných prací 
s tématikou romantického příběhu v areálu františkánského kláštera.  

Vyhlídka u Plačící Anny byla obnovena technickými službami na jaře 2018 během 
úprav Křížového vrchu nedaleko bývalého lomu na úbočí kopce. Romantické místo je 
odkazem na příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy 
nesmířil s koncem jejich více než pětiletého milostného vztahu. U kamenné zídky zde 
kdysi stávala také socha Anny, kterou v devadesátých letech zničili vandalové. Ve 
vazbě na úpravy prostranství na Křížovém vrchu a výše uvedenou legendu, vznikla 
postupně myšlenka na obnovu kamenné sochy.“ 

 

22.12. v podvečer bylo ve městě nezvykle mnoho lidí, 

mnozí přijali pozvání do chrámu a šli se podívat do kostela v centru města na betlém, 
posedět, poslechnout si hudbu...  V průběhu odpoledne byla nabídnuta i komentovaná 
prohlídka kostela.  Na náměstí bylo živo u stánku s horkými nápoji, v těsné blízkosti 
vánočního stromku. A posíleni nápoji jsme vycházeli směrem k muzeu, kde bylo 
nezvykle plno – skauti i s hudebním doprovodem rozdávali betlémské světlo. Město 
nezvykle odpoledne a v podvečer ožilo. 

 

Rozezněly se sirény 
 
Také v Moravské Třebové se 17. prosince 2019 rozezněly sirény jako připomínka obětí 
střelby v Ostravě. Dne 10. prosince 2019 se stala tragická událost ve Fakultní 
nemocnici Ostrava. Bilance útoku střelce: 7 obětí, 7 zmařených lidských životů. Na 
základě usnesení vlády ČR a rozkazu generálního ředitele Hasičského záchranného 
sboru ČR byly proto dne 17. prosince ve 12:00 hod. aktivovány sirény k uctění 
památky obětí v souvislosti s tragickou událostí v Ostravské fakultní nemocnici.  
 

Současně byla zrušena pravidelná zkouška sirén dne 1. 1. 2020 (pravidelná zkouška 
sirén se obvykle konala vždy 1. středu v měsíci ve 12 hodin). 

 

Nemocnice zahájila provoz nového ultrazvukového přístroje 

Nemocnice následné péče Moravská Třebová v prosinci 2019 slavnostně zahájila 
provoz nového ultrazvukového diagnostického přístroje, který má vysokou rozlišovací 
schopnost obrazu, čímž přispívá ke zvýšení kvality diagnostiky a péče o pacienty. Na 
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pořízení přístroje v hodnotě necelých 1,7 mil. Kč se podílela nejen Nemocnice 
následné péče Moravská Třebová, ale také Pardubický kraj, město Moravská Třebová, 
společnost OR - CZ a Mikroregion Moravskotřebovsko a Jevíčsko. 

 

Provozní doba městské policie v závěru roku 2019 
 
V prosinci 2019 jsme si na internetových stránkách města přečetli upozornění na 
dočasnou změnu pracovní doby Městské policie Moravská Třebová. Změna vstoupila 
v platnost od 1. prosince 2019 a byla nutná z důvodu nízkého personálního stavu u 
městské policie a byla deklarována jako změna dočasná, podle níže vložené tabulky: 

  

PRACOVNÍ DOBA 

MĚSTSKÉ POLICE MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

Pondělí 07 - 19 neslouží 

Úterý 07 - 19 19 - 07 

Středa 07 - 19 19 - 07 

Čtvrtek 07 - 19 19 - 07 

Pátek 07 - 19 19 - 07 

Sobota 07 - 19 19 - 07 

Neděle neslouží neslouží 

 

 

Městský úřad v prosinci 

 
Na webu města si občané v prosinci přečetli, že ve dnech 23. 12. a 31. 12. bude 
městský úřad uzavřen. V ostatních dnech byli zaměstnanci k dispozici dle 
standardních úředních hodin. Tento systém se už v minulosti osvědčil. 
 
 

Ze zasedání rady města 
 
Radní se v prosinci setkali  16.12., nad rámec obvyklého programu (zejména týkajícího 
se majetku města a rozvoje města – veřejných zakázek), byly schváleny předložené 
návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města na roky 2021, 
2022.  Odloženo bylo rozhodnutí ve věci umístění lunaparku v červnu 2020, což 
značím pro zajímavost – dlouhodobě platí, že je rozhodování o umístění lunaparku ve 
městě problém (prostým nahlédnutím do následného usnesení z ledna 2020 bylo vidět, 
že k rozhodnutí došlo, bylo schváleno umístění lunaparku, ale bez upřesnění kde, to 
už bych musela hledat v podkladových materiálech rady…). 
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Z jednání zastupitelstva města 
 
Zastupitelé se sešli k jednání 9. prosince 2019. Po mnoha letech bylo jejich 
prosincovým úkolem schválit rozpočet, to jest, nepřistoupili ke schválení rozpočtového 
provizoria, ale schválili přímo rozpočet pro následující rok. Rozpočet byl připraven 
jako vyrovnaný, byly schváleny rozpočtové zdroje celkem ve výši 244 400 tis. Kč. A ve 
stejné výši celkové rozpočtové potřeby. Rozpočet byl schválen poměrem hlasů PRO 
13 a PROTI 8. Schválení předcházelo projednání několika protinávrhů, které nebyly 
akceptovány. 

 
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení opuštěného areálu bývalé mlékárny 
Miltra, sousedícího s parkem u muzea. Za strategický pozemek, o který usilovalo už 
předchozí vedení, byla dohodnuta cena 11 milionů korun. Byla dohodnuta možnost 
úhrady kupní ceny ve splátkách. První jednání probíhalo už v roce 2018, vlastník 
požadoval 13 milionů korun bez DPH, tehdy navržená cena však byla pro město 
nepřijatelná. 
 

V době převodu majetku v roce 2019 nebyly úplně jasné představy o budoucím 
využití areálu. Část prostor by teoreticky byla vhodná pro zřízení víceúčelového 
kulturního sálu včetně zázemí a parkoviště, další část areálu by mohla být přidružena 
k mateřské škole, která s Miltrou sousedí.  Budovy v zadních částech by mohly 
sloužit jako klubovny pro spolkovou činnost. Tyto možnosti naznačil starosta města. 
S tím, že pozemek má pro rozvoj města zásadní význam, souhlasili zastupitelé napříč 
politickým spektrem. Na prosincovém jednání hlasovali pro koupi Miltry kromě Pavla 
Brettschneidera všichni zastupitelé. Shodli se, že se jedná o prostor strategicky 
významný a podmínky převodu jsou akceptovatelné. Na revitalizaci areálu radnice 
plánovala žádost o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj v programu pro regeneraci 
brownfieldů. 
 

V minulosti byly ve věci prodeje areálu nejasnosti. Bývalý vlastník, společnost 
Agro2000 Invest, která zanikla na počátku listopadu 2017, opakovaně tvrdil, že areál 
prodal soukromé firmě. Mezi lidmi se tehdy rozšířila obava, že firma, která měla 
v prostorách bývalé Miltry vyrábět dřevěné palety, chce v areálu zřídit ubytovnu pro 
zahraniční dělníky nebo dokonce azylový dům. Nic z toho se však nepotvrdilo. 

Zastupitelstvo města na jednání tohoto dne ocenilo zásluhy a schválilo udělení 
čestného občanství Jarmile Halbrštátové. Pětadevadesátiletá Jarmila 
Halbrštátová-Kaplanová přežila sovětský gulag a v československých vojenských 
jednotkách se během 2. světové války zapojila do bojů na východní frontě. 
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foto: Svitavský deník 

Její ocenění odůvodnil starosta města slovy: „Během vojenských operací prokázala 
mimořádnou statečnost a zachránila život stovkám raněných Čechoslováků. Svými 
osudy i životním postojem je inspirací pro všechny ostatní a přispívá tak k šíření 
dobrého jména Moravské Třebové“. 

O paní Halbrštátové je opakovaně zmínka v kronice města za rok 2020 – v září a v 
říjnu. Proto se v této části zápisu věnuji historickým zásluhám této zajímavé ženy: 

Jarmila Halbrštátová, rozená Kaplanová, se narodila v roce 1924 na Orlickoústecku. 
Ve 30. letech rodiče odjeli za prací do Sovětského svazu a Jarmila je později 
následovala. Zde byla po německém útoku v červnu 1941 jako občanka 
nepřátelského státu zatčena sovětskou policií a intervenována do gulagu. „Seděli 
jsme ve sklepě mezi lidmi, kteří zabíjeli, kradli. Byla to hrůza. Mně bylo 
sedmnáct,“ vzpomínala. Do československé zahraniční armády vstoupila o rok 
později v červnu 1942. „V den boje u Sokolova jsem ráno byla v místní škole, kde se 
nacházelo obvaziště. Potom začal útok. Obvazovali jsme raněné u zdi kostela, bylo 
jich tam hodně. Tanky pořád přijížděly a plamenomety vše zapalovaly. Viděla jsem, 
že jednomu chlapci padl plamenomet na záda. Samozřejmě úplně shořel. Člověk se 
nesměl bát, prostě jsme museli obvazovat raněné,“ vyprávěla. Jako příslušnice 
2. baterie I. dělostřeleckého oddílu prokázala statečnost v roli radiotelegrafistky 
v bojích u Kyjeva v roce 1943.  V řadách dělostřelectva se zúčastnila několika bojů 
včetně bitvy o Dukelský průsmyk na podzim roku 1944. Po druhé světové válce 
absolvovala armádní letecký kurz a následně se usadila v Moravské Třebové, kde 
pracovala v textilce Hedva. (volně podle textu Deníku Svitavska) 

Kultura 

V prosincovém zpravodaji nás překvapila novinka – možnost zakoupit jako dárek pro 
své blízké vstupenky na některá představení v jarních měsících roku 2020. Jako 
„TOP“ možnosti jsme vnímali představení Caveman 15.03.2020 a recitál Lucie Bílé 
18.03.2020. Tzv. vánoční předprodej se nám líbil, mnozí jsme využili možnost 
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potěšit darováním vstupenky, tím víc, že nebyly levné (Caveman – 390 Kč, Lucie Bílá 
– 690 Kč…). A ukázalo se, že stále platí pořekadlo „když lidé plánují, bohové se 
smějí“. V březnu roku 2020 jsme řešili koronavirus, obávané onemocnění a nikým 
nepamatovaný vládou vyhlášený stav nouze, který mimo jiné znamenal absolutní 
zákaz divadelních představení (více v kronice roku 2020). 

Ale v prosinci 2019 ještě byl svět v pořádku a kultura obvyklá. Nechyběla bohatá 
nabídka městského kina (opakovaně je na místě uvést, že se digitalizace osvědčila). 

Vánoční koncert pro nás připravila Věra Martinová se skupinou, její vánoční 
program 8. prosince s názvem Foukneme do svící se líbil. O několik dní později, 11. 
prosince, potěšil své příznivce Marian Vojtko a jako host pěvecký sbor Petry 
Burdové z Moravské Třebové (je trendem několika málo posledních let zapojovat 
do podobných akcí místní hudební tělesa). 15. prosince jsme mohli slyšet benefiční 
koncert Josefa Klíče – Hudba pro Plačící Annu, ale účast trochu zklamala. Možná, 
že jsme často slyšeli Josef Klíče (kterého máme rádi) a možná, že dost bylo v roce 
2019 Plačící Anny. V Boršově zazpívala tradičně Fermáta, vánoční koncert 
smíšeného sboru Fermáta a jejich vánočních hostů se uskutečnil 14. prosince. 
Vánoční koncert v muzeu uspořádala i Společnost česko-německého porozumění, 
a to s houslistkou a zpěvačkou Ilonou Stryovou. 

18. prosince se uskutečnilo divadelní představení v režii Antonína Procházky - Dva 
nahatý chlapi a 30.01. rozesmála publikum stand-up comedy One Knor Show. 

Adventní prohlídky zámku se uskutečnily ve dnech 1.,  7., 8., 14. a 15. prosince, 
přitom 15.12. šlo o tzv. oživlou prohlídku. 

V prosinci se uskutečnila tradiční vánoční výstavka prací posluchačů 
Moravskotřebovské u univerzity 3. věku v prostorách Latinské školy na Kostelním 
náměstí.  Tradiční Mikulášská zábava v gesci MO KSČM se skupinou Domino a 
předtančením mažoretek Poupata (známé uskupení mažoretek ve věku cca 65+) 
potěšila 7. prosince v prostorách jídelny Hedvy na Lanškrounské. 

Advent jsme mohli v roce 2019 přivítat v muzeu, návštěvou nově nainstalované 
výstavy. K vidění byl velký betlém s příběhem o Annenruhe a výběr z prací Farní 
charity Moravská Třebová. Slavnostní zahájení obstarali studenti gymnázia a také 
autor betlému Josef Halda. Vernisáž se uskutečnila ve středu 27. listopadu v 17 hodin 
ve výstavních prostorách městského muzea a výstavu bylo možné vidět i o adventních 
nedělích 1., 8., 15. a 22. prosince od 13 do 16 hodin. Betlém byl zajímavý, řekla bych 
impozantní, co do velikosti i obsahem s příběhem známým v Moravské Třebové. 

 

 

 

 



Kronika města Moravská Třebová 2019 

101 

Sport 

Sportu bylo v závěru roku 2019 věnováno více stran Moravskotřebovského zpravodaje, 
než jindy. Je na místě uvést, že po náhlém skonu dlouholetého sportovního redaktora 
doktora Františka Matouška sport na stránkách MTZ měl i nadále místo, díky novému 
sportovnímu redaktorovi, kterým se stal Petr Matoušek. 

V prosinci 2019 jsme na stránkách MTZ četli vedle obvyklých informací více hodnocení 
sezóny a zaujala mne mnohá poděkování... 

 

Prosinec letem světem 

Počasí v prosinci přineslo výrazné ochlazení, mínus 4 stupně. Přes den 
chladno, dopoledne polojasno, občas krásný slunečný den. První sníh, přesněji 
sněhový poprašek, napadl 03.12. Krátce a symbolicky nasněžilo také 13.12. Prosinec 
byl ale poměrně teplý, např.  18.12. bylo vlhko, zataženo, několik stupňů nad nulou,  
20.12. bylo stále až 5 st. nad nulou,  následně v pátek dopoledne a hlavně kolem 
poledne téměř jasno, větrno. Vánoce byly na blátě, ačkoliv drobná změna nastala 
24.12., kdy bylo kolem poledne polojasno. Občas tedy krásně zasvítilo sluníčko, ale 
dny kolem vánoc byly vesměs sychravé, mlhavé, občas drobně pršelo, jen teplota byla 
stále mezi 3 – 7 stupni, tedy počasí vstřícné procházkám po mokrém městě. 

Na stránkách kroniky města se opakovaně v prosinci objevuje zmínka o vzpomínce na 
Václava Havla. Vzpomínka na Václava Havla se uskutečnila i v roce 2019 a to na 
„staronovém místě“ - na hlavním náměstí. V závěru roku 2019 místostarostka 
odpovídala na webových stránkách na dotaz, proč se (stejně jako v roce 2018) 
nevzpomíná na výročí prezidenta V. Havla u lávky na Knížecí louce: „… jsem ráda, že 
se vám loňská připomínka na Knížecí louce líbila. Měla jistě zajímavou atmosféru a 
nevylučujeme, že se na toto místo v budoucnu nevrátíme. Loňský rok organizovali 
Srdcem Třebováci, letos se připomínky ujala ODS a vyhodnotila náměstí jako 
vhodnější prostor. Nejdůležitější ale je, že si naše město důstojně připomene pana 
prezidenta Václava Havla. Věřím, že se zúčastníte.“ 

  

 


