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Kronika města Moravské Třebové pokračuje zápisy za rok 2014.

V lednu 2014 (přesněji k 1. 1. 2014) bylo v Moravské Třebové hlášeno
k trvalému pobytu 10 570 občanů, z tohoto počtu povolení k trvalému
pobytu měli 104 cizinci.

Náměstí T. G. Masaryka v podvečer, červenec 2014, foto: archiv města

Dlouho jsem vybírala foto na úvodní stranu kroniky.
Zvítězila zdánlivě obyčejná fotografie náměstí T. G. Masaryka, místa,
které mám ráda, místa pro setkávání nás všech, kteří ve městě žijeme.
Na koncertech, kulturních či společenských akcích nebo v závěru roku
při příležitosti slavnostního ohňostroje rádi přivítáme i naše „sousedy“
z nedalekých obcí. Také o tom, co se děje na náměstí, se lze dočíst na
stránkách kroniky.
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Opakované představení kronikářky:
Kroniku města vedu z pověření rady města od roku 2006. Usnesením
rady města č. 2456/090506 ze dne 9. května 2006 jsem byla jako Jana
Blahová jmenována kronikářkou města s účinností od 1. ledna 2006.
Narodila jsem se 10. 3. 1958 v Brně, kde jsem také vystudovala
právnickou fakultu University Jana Evangelisty Purkyně. Do Moravské
Třebové jsem se přistěhovala s rodinou v roce 1994. Téhož roku jsem se
stala zaměstnankyní města zařazenou do Městského úřadu Moravská
Třebové, kde v současné době vykonávám funkci vedoucí odboru
kancelář starosty a tajemníka. Od června roku 2013 používám jméno
Jana Zemánková.

………………………………
JUDr. Jana Zemánková, kronikářka města Moravská Třebová

Zápis do kroniky města Moravská Třebová za rok 2014 vzala na vědomí
rada města na zasedání dne 27.05.2015 usnesením č. 599/R/270515 a
v souladu s usnesením rady téhož dne č. 595/R/270515 starosta města
podpisem vydává souhlas obce s obsahem zápisu:

…………………………….
JUDr. Miloš Izák, starosta města
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Podklady pro zápisy jsou čerpány zejména:
z osobních a profesních zkušeností a poznatků autorky
z jednání rady města
ze zasedání zastupitelstva města
z jednání vedení města a dalších subjektů
z radničního měsíčníku Moravskotřebovský zpravodaj a
internetových stránek města Moravská Třebová
- z regionálních periodik jako např. Svitavský deník
- z celostátních deníků Mladá fronta DNES, Právo,
Hospodářské noviny aj.
- z plakátů a oznámení.
-

Dobové plakáty, pozvánky, oznámení, místní periodika, usnesení
zastupitelstva a autentické fotografie zůstávají samostatnou a
plnohodnotnou přílohou pamětní knihy města (v části vázané i volně
ložené).
Systém vedení kroniky se nemění zásadním způsobem, avšak novou
samostatnou kapitolou je TÉMA - pro rok 2014 plnění programového
prohlášení rady města se zaměřením na realizaci investičních akcí ve
městě, doplněno informací o průmyslových zónách, které život města
ovlivňují.
Pamětní kniha nám dále v části JAK ŠEL ČAS připomene život města ve
dvanácti kapitolách od ledna do prosince 2014.
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TÉMA:
plnění programového prohlášení rady města se zaměřením na realizaci
investičních akcí ve městě a informace o průmyslových zónách, které
život města ovlivňují:

Rok 2014 byl rokem volebním, tedy rokem hodnocení – mohli jsme číst o tom, co se
zcela podařilo a co třeba jen zčásti. Po čtyřech letech končila také rada města a
zabývala se plněním svých úkolů. Rada města proto schválila na zasedání 18. srpna
2014 vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady města Moravská
Třebová na volební období 2010 - 2014.
Bylo by škoda nezachovat text, který jsme mohli číst v roce 2014 a který shrnuje,
čeho bylo ve městě dosaženo.
Programové prohlášení rady města bylo schváleno 07.02.2011 radou města a dáno
na vědomí zastupitelstvu města, které je projednalo 14.02.2011. Obsahem
hodnocení plnění Programového prohlášení byl výčet plnění jednotlivých bodů tak,
jak se je podařilo popřípadě částečně podařilo i nepodařilo realizovat. Kurzívou je
připojen komentář kronikářky.
Plnění programového prohlášení Rady města.
Programové prohlášení RM obsahuje konkrétní cíle, kterých chtěla koalice ve
volebním období 2010-2014 dosáhnout. Programové prohlášení je zveřejněno na
webu města, aby umožňovalo veřejnou kontrolu jeho plnění.
Cíle obsažené v prohlášení se podařilo splnit takto:
 Byla připravena další lokalita pro výstavbu rodinných domů a to lokalita
Strážnického. V první etapě zde bylo vytvořeno 10 parcel pro výstavbu RD.
V další etapě, která bude dokončena v roce 2015, by mělo vzniknout ještě 20
nových parcel pro výstavbu rodinných domů. V roce 2014 se na další etapě
usilovně pracovalo. Jako problém se jevil prodej parcel, nad kterým vedly
dráty elektrického napětí (jednou se tomu čtenář zasměje, ale v roce 2014
byla změna na podzemní vedení příliš drahá).
 Dokončili jsme poslední etapu revitalizace sídliště Západní s využitím dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj. Sídliště opravdu „prohlédlo“, revitalizace byla
vydařeným a vítaným projektem, trval několik let a čekání stálo za to.
 Pomocí dotace z evropských fondů jsme realizovali jeden z největších a
finančně nejnáročnějších projektů v historii města, jehož předmětem bylo
Odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a modernizace ČOV. Projekt
s pracovním názvem OUSB byl skutečně ten nej… Z pohledu
nezainteresovaného občana to bylo tak: v centru se skoro nic nedělo, ani bláta
z okolních částí města jsme si neužili, v Sušicích se vše zvládalo až na
některá připojení, jen projektem vyvolané dopravní problémy potrápily řidiče.
V Boršově jsou zvyklí – obyvatelé této části města zvládli problémy s
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kanalizací vstřícně a trpělivě. Udánky – to byl problém, o kterém se vědělo i
psalo. Podloží zvané nesprávně tekuté písky komplikovalo situaci. Ale i tak se
podařilo odkanalizování celého města zdárně – byť o něco později – dokončit.
Evropské peníze jsme využili také na ošetření vzrostlých stromů ve městě,
vybudování lokálního biocentra na Knížecí louce (ráda bych viděla tůně i potok
za několik let, v době zápisu do kroniky bylo zřejmé, že se dílo ještě
potřebuje „usadit“, v roce 2014 jsme viděli stopy bagru a břehy bez porostu),
vybudování kompostárny na Hamperku, ale také na modernizaci městského
úřadu.
Projekt Cesta od renesance k baroku nám umožnil provést pomocí dotace
z EU rekonstrukci nádvoří zámku a zámeckých zahrad, vydláždili jsme cestu
na Křížový vrch až k Lapidáriu na hřbitově a k sousoší Kalvárie. Součástí
tohoto projektu bylo i restaurování kapliček na Křížové cestě a řady dalších
památek. Velkou pozornost turistů přitahuje i moderní prvek tohoto projektu,
kterým je Brána času. Projektu je věnována pozornost na stránkách kroniky
v průběhu několika let.
Kromě evropských peněz se nám podařilo získat i státní dotace, které jsme
čerpali zejména na realizaci cyklostezek ve městě, a to na Jevíčské ulici,
Knížecí louce a k Boršovu.
Největším projektem realizovaným z vlastních zdrojů města (bez dotace) byla
generální rekonstrukce mateřské školy na Jiráskově ulici (hra barev na fasádě
je nezvyklá a zaujme, vykácet lískové keře, které tvořily živý plot, bylo asi
nezbytné, ale zvykli jsme si na ně a trochu chybí), dále potom výstavba inline
stezek na Knížecí louce, rekonstrukce mostů a lávek v Boršově (tam byla
nezbytná i diplomacie, dohoda s obyvateli, kteří léta celkem spokojeně užívali
mizerné lávky ve vlastnictví – nikdo nevěděl koho, náhle se modernizace
začala bouráním a pokračovala hledáním vlastníka a investora… a nakonec
se vše podařilo). Dále jsme realizovali digitalizaci městského kina a
fotovoltaické elektrárny na pěti vybraných objektech v majetku města.
Bez problémů funguje provoz městského kamerového systému i pultu
centrální ochrany objektů, které jsou významnou technickou pomůckou při
zajišťování bezpečnosti osob a majetku a pořádku ve městě. V rámci úzké
součinnosti s Policií ČR ve městě je realizováno technické opatření tak, aby
policisté OOP ČR mohli sami ovládat kamerový systém na svém pracovišti.
Podařilo se nám vyřídit všechny nezbytné formality a připravit projekty na
rekonstrukci objektů v areálu Sociálních služeb na byty zvláštního určení a
oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou.
Významně se nám podařilo rozšířit spolupráci s Nemocnicí následné péče na
základě obnovení komunikace s vedením nemocnice a vyrovnání majetkových
vztahů. Nemocnici jsme poskytli každoroční finanční dotaci, pomocí které byla
nemocnice vybavena Holterovskými monitory EKG pro interní ambulanci, byla
zakoupena polohovací lůžka pro oddělení LDN a byla provedena digitalizace
rentgenového pracoviště. (Změnu jsem zaregistrovala samozřejmě jako
pacient – lépe snad klient, digitalizace rentgenového pracoviště se jevila od
počátku jako dobrá investice.) Dále jsme také přispěli na pořízení defibrilátoru
s kardioskopem a zřízení babyboxu Svitavské nemocnici.
Činíme významné, podstatné a neodkladné kroky k posílení existence
středních škol ve městě a k jejich vzájemné spolupráci. Svědčí o tom i
společné Memorandum středních škol z 27. 5. 2013, kde jsou nastaveny
konkrétní úkoly. Úzce spolupracujeme s vedením Pardubického kraje i
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s vedením našich středních škol. Hodně se podařilo, ale i závěrem roku 2014
obavy zůstávají – střední školy, jejichž zřizovatelem je kraj, nikoliv město, trpí
úbytkem žáků a čas ukáže, jaký bude jejich vývoj.
Po celou dobu volebního období činíme ve spolupráci s vedením střední
vojenské školy a vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Mor. Třebové
nutné a potřebné kroky k zachování existence této prestižní výběrové školy ve
městě, dnes jediné v ČR, a to zejména ve vztahu k nejvyšším představitelům
ministerstva obrany a politické reprezentaci ČR. Ano, existenci vojenské školy
často vnímáme jako nejistou, ale rok 2014 byl rokem jednání a optimismu, rok
2015 pak i rokem budování v areálu školy. Akce školy na náměstí se stávají
vítanou tradicí.
Ve městě máme kvalitní dostupnou a ekonomicky efektivní síť předškolních a
školních zařízení (2 MŠ a 3 ZŠ). V rámci možností se daří významně pečovat
o údržby a opravy těchto objektů (viz rekonstrukce MŠ Jiráskova a zateplení
II. ZŠ Palackého).
Zajímavý z hlediska financování je projekt, jehož předmětem byla
rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení města. Celková investice ve výši
téměř 15 mil Kč je splácena z dosažených úspor elektrické energie.
Dbáme na kvalitní rozsah dopravní obslužnosti ve městě i v mikroregionu
Moravskotřebovsko a Jevíčsko. Za velmi úspěšnou lze považovat tzv.
příměstskou dopravu ve městě (zřízení 3 nových zastávkových míst na
stávajících linkách), což plně vyhovuje potřebám zejména obyvatel sídliště a
přilehlých ulic. Daří se znovu prosazovat obnovení železniční přepravy osob
od 1. 9. 2014 vlaky jezdí i z Mor. Třebové na Jevíčko a Konici.
Instalací hlasovacího zařízení včetně zvukových záznamů z jednání
Zastupitelstva města se podařilo zvýšit transparentnost samosprávy. Bylo
docela těžké rychle spočítat hlasy 21 lidí v zastupitelstvu a po letech snahy se
podařilo zabezpečit potřebnou techniku. Zastupitelé i úředníci si zvykli rádi a
rychle a občané se čas od času (ptala jsem se ) zaposlouchají do
zvukového záznamu.
Také zveřejňování výběrových řízení na veřejné zakázky na webu města,
včetně zprávy hodnotící komise a vyhlášení vítěze se stalo samozřejmostí.
Členem každé hodnotící komise je vždy zastupitel z řad opozice a opoziční
zastupitelé, nejen oni, mohou kdykoli nahlédnout do dodavatelských smluv.
Pravdou ovšem je, že tuto možnost opozice příliš nevyužila. Proto předkládá
rada města do zastupitelstva i některé, zejména finančně rozsáhlejší smlouvy,
jejichž schválení je v kompetenci rady města. Jednalo se např. o dodatek
smlouvy na správce stavby kanalizace, ve kterém dodavatel navrhoval na
výšení ceny o cca 1,7 mil Kč s ohledem na značné prodloužení stavby.
Zastupitelé podpis tohoto dodatku nedoporučili a rady města jej proto
neschválila.
Vleklým problémem města je absence víceúčelového společenského sálu.
V této věci se nám bohužel nepodařilo příliš pokročit, nenaskytla se žádná
příležitost jak společenský sál realizovat. O to více nás mrzí, že se nám
nepodařilo v předchozím volebním období v Zastupitelstvu prosadit projekt
kongresového centra, na který bylo možné získat dotaci. Zde je na místě
poznačit, že kongresové centrum mělo být zbudováno v objektu bývalé dětské
nemocnice. Koncem roku 2014 ještě stojí, ještě se o její budoucnosti jedná…
Také projekty, jejichž cílem je vybudování cyklostezek do Starého Města a
Útěchova, se vlečou déle, než bychom si přáli. Zpoždění těchto projektů je
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zapříčiněno zejména změnami ve struktuře státní správy, kdy marně čekáme
na realizaci komplexních pozemkových úprav. Podařilo se dosáhnout alespoň
toho, že komplexní pozemkové úpravy byly již zahájeny.
Jsme rádi, že jsme mohli podpořit rozvojové aktivity firem v průmyslových
zónách na východním a západním okraji města, kde vznikly stavby nových
pracovních míst. Škoda jenom, že nebylo možné v posledních letech získat
žádné dotace na přípravu dalších průmyslových zón, které jsme v územním
plánu vytyčili. Průmyslové zóny a s nimi spojená zaměstnanost je vděčným a
trvalým tématem, proto je informace o nich vložena také na stránkách,
následujících po vyhodnocení programového prohlášení.
Nepodařilo se také získat žádného investora pro využití objektu bývalé dětské
nemocnice. Proběhlo jednání s několika zájemci, žádný z nich však neposkytl
dostatečné garance realizace záměru, který by přispěl k rozvoji našeho města.
Každoročně jsme investovali nemalé částky do údržby a obnovy majetku
města, zejména do komunikací, chodníků, kanalizace. Nová kanalizace a
silnice byla vybudována v ulicích Nádražní, Pod Hamry, Jevíčská, atd.
Odpovídající péče byla věnována také našim sportovištím, která patří ke
chloubě města. Jednalo se například o rekonstrukci solankovodu na zimním
stadionu, nebo rekonstrukci terasy na tenisových a volejbalových kurtech.
Nově přibyly Fit stezky na Křížovém vrchu, které vznikly z iniciativy mladých
moravskotřebovských atletů.
Kulturní veřejnost jistě ocenila kromě zmíněné digitalizace kina také
modernizaci expozice muzea (ano, bez digitalizace by už nebylo kino a
zaznamenala jsem chválu změn v muzeu, přidané soutěže pro děti,
videoprodukce s princeznou Hereret je prý až strašidelná…) a zřízení Galerie
Františka Strážnického.
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Městské průmyslové zóny v roce 2014:
(vložen materiál zpracovaný úředníky odboru regionálního rozvoje městského úřadu)
Městská průmyslová zóna Moravská Třebová, Svitavská:
Rozloha
 11,4 ha
2. Náklady na vybudování zóny vč. inženýrských sítí
 celkem 14,6 mil. Kč (10,4 mil. Kč v letech 1999 a 2000 + 4,2 mil. Kč v roce
2005)
3. Zdroje financování
 Státní rozpočet – 6,2 mil. Kč v r. 1999 (dotace z programu Podpora rozvoje
průmyslových zón Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)
 Pardubický kraj - 2,45 mil. Kč v r. 2005 (na rozšíření a prodloužení
inženýrských sítí v roce)
 vlastní zdroje města - 5,95 mil. Kč (4,2 mil. Kč v r.1999 a 2000 spolufinancování dotace MPO a 1,75 mil. Kč v roce 2005)
4. Firmy sídlící v zóně
 DGF, a.s. (příchod do MPZ v roce 2000) – výroba bombiček CO2 - cca 45
zaměstnanců, plán na další růst, zavádění nových technologií
 Nástrojárna MM s.r.o. (od r. 2001) – výroba forem pro automobilový a
spotřební průmysl; v zóně od roku 2001; v roce 2009 investováno do nové
haly 7,6 mil. Kč, v r. 2012 90 mil. Kč, cca 50 zaměstnanců
 Atek s.r.o. (od r. 2006) – výroba plastových výlisků pro automobilový průmysl,
přímý dodavatel předních evropských automobilek; start výroby ve II. čtvrtletí
2006; 250 zaměstnanců, plán 320 do r. 2015
 Treboplast s.r.o. (od r. 2006) – výroba plastových výlisků pro automobilový a
spotřební průmysl (100% vlastněna významným španělským producentem
Industrias Tajo S.C.); ca 70 zaměstnanců, zavedena nová technologie
lakovací linky v r. 2010, plán na 90 zaměstnanců do konce r. 2015
 Protechnik Consulting s.r.o. (od 2006) – přesné strojírenství; 77
zaměstnanců (2014), nová hala v r. 2013
 Kayser s.r.o. (od r. 2008) – výroba bombiček CO2 – 60 zaměstnanců,
dokončována přístavba výrobní haly, předpoklad nárůst počtu zaměstnanců
 Abera s.r.o. (od r. 2008) – STK pro osobní automobily – 4 zaměstnanci
1.

Celkem více než 550 zaměstnanců
Průmyslová zóna Linhartice
 Rehau s.r.o. – přední světový subdodavatel v oboru automobilového
průmyslu, 538 zaměstnanců v MT (konec r. 2013), v r. 2011 otevřen nový
závod v Jevíčku – Technologické centrum, 190 zaměstnanců (konec r. 2013),
nárůst 40 zaměstnanců v r. 2014; nový obor “mechanik plastikářských strojů“
na učilišti ve Svitavách – 25 učňů ve 2. ročníku, 29 učňů v 1. ročníku
Alema (na Dukelské ul.) – 120 lidí, nástrojárna a lisovna
Moravská Třebová registruje několik zájemců o investování ve městě, radnici se
podařilo získat rozsáhlé pozemky z Pozemkového fondu ČR v trojúhelníku mezi
9
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Svitavskou ulicí a silnicí I/35. Potřebuje však podporu od státu a kraje na vybudování
technické infrastruktury, aby mohla nabízet pozemky dalším investorům, a snižovat
tak míru nezaměstnanosti. Na příkladu úspěchu Městské průmyslové zóny
v Moravské Třebové, kdy necelých 15 mil. Kč veřejných peněz stimulovalo soukromé
investice přes 700 mil. Kč, tedy více než 45x více, a vzniklo přes 550 nových míst, je
vidět vysoká efektivnost takto vynaložených prostředků. Moravská Třebová by ráda
takový úspěch zopakovala, bez spolupráce se státem a krajem a zapojení jejich
zdrojů to ale nebude možné.

10
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Jak šel čas
v roce 2014
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Leden 2014
Události ve městě
Regiontour 2014
Také v roce 2014 se město prezentovalo na tradičním brněnském veletrhu
cestovního ruchu, který se konal od čtvrtka 16. do neděle 19. ledna. Hlavním
lákadlem byl projekt Cesta od renesance k baroku (CRB). Městem předkládané
turistické projekty mají na výstavišti tu výhodu, že je turista může zhlédnout během
jednoho dne.
Veletržní stánek byl oživen vystoupením třebovských ochotníků, kteří představovali
ideovou náplň projektu CRB, motiv putování z Komenského Labyrintu, a to
prostřednictvím postav z tohoto díla, Všudybuda a Mámení.

Regiontour, stánek regionu a města, v pozadí „Mámení“ a zámek, foto: archiv města
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Veřejné fórum
Setkání občanů se zástupci vedení města (tzv. veřejné fórum) pod záštitou Národní
sítě zdravých měst se uskutečnilo 22. ledna 2014. Byly předem dány oblasti, ve
kterých je co zlepšovat, stojí za to se k nim vyjádřit a mají se stát součástí „Plánu
zdraví a kvality života“, a to:
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Kvalitní životní prostředí
3. Bezpečnost ve městě, prevence
4. Doprava a mobilita
5. Zdravý životní styl, sport
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova, volný čas
8. Kultura a místní tradice
9. Komunitní život – sociální oblast
Z navržených problémů pak přítomní vybrali deset těch pro město nejdůležitějších.
Ve výstupu z letošního veřejného fóra se v tradičním Top Ten objevily následující
skutečnosti: absence krytého bazénu, špatný stav budov základních a mateřských
škol, neexistující chráněné bydlení pro hendikepované, problematické parkování
v Jiráskově ulici a absence klubového místa pro mladé. Zásadní problémy byly
následně ověřeny anketou.
Stinnou stránkou setkání s občany zůstala i v roce 2014 skutečnost, že se nezměnila
sestava přítomných a podstatnou část z nich jako obvykle tvořili úředníci městského
úřadu, zastupitelé a učitelky…

Pardubický kraj omezil plán na splynutí středních škol
Pardubický kraj plánoval k 1. červenci splynutí deseti středních škol, které zřizuje.
Důvodem byl trvalý úbytek dětí, což školám snižuje příjmy. Náklady na mzdy a
provoz přitom zůstávají stejné a školám hrozí existenční potíže. Oznámení záměru
vyvolalo vlnu nevole ze strany škol, studentů i radnic.
Závěrem bylo rozhodnuto, že pro školní rok 2014/2015 se nic nezmění pro gymnázia
v Moravské Třebové a Jevíčku na Svitavsku, která se měla sloučit do jednoho
subjektu s vedením v Moravské Třebové. (Reakce ředitelky GMT v příloze – knize.)
Jak vyplynulo z lednového jednání zástupců kraje, představitelů samospráv obou
měst a vedení obou škol, budou přijímat své budoucí studenty moravskotřebovské i
jevíčské gymnázium bez jakýchkoliv změn v počtech přijímaných žáků, v
13
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požadavcích na přijetí ke studiu a ve schválených akreditovaných oborech. Obě
školy by však měly těsněji spolupracovat, například v nabídce volitelných předmětů.
Byla ustavena společná pracovní skupina složená ze zástupců hejtmanství, vedení
obou škol a zástupců mikroregionu, která se zaměří hlavně na dlouhodobé zajištění
kvalitní výuky a personální a ekonomickou stabilitu po dobu nejméně pěti let.

Hořelo v Duku Duku
Neznámý útočník podpálil ve středu 22. ledna asi hodinu po půlnoci
moravskotřebovský hudební klub Duku Duku. K založení požáru použil zápalné lahve
(„Molotovův koktejl“). Takový způsob žhářství vzbudil mezi místními rozruch. Někteří
mluvili o mstě, provozovatel klubu takové vysvětlení odmítl. Případ byl ze strany
kriminalistů kvalifikován na trestný čin obecného ohrožení. Zpráva nás překvapila až
pohoršila, na takové chování nejsme zvyklí. Je však na místě dodat, že budova
nebyla poškozena ani ohrožena, škody se zřejmě týkaly interiéru.

Městský úřad v lednu
Od ledna platí nový řád pohřebiště
Novým předpisem změnilo město Moravská Třebová více než jedenáct let platný řád
veřejného pohřebiště. Dosud platný dokument měl již 4 dodatky, kterými byly
průběžně řešeny změny související s provozem hřbitovů. Zásadní věcnou změnou
uplynulého období bylo vybudování rozptylové loučky v rámci úprav hřbitova
souvisejících s revitalizací Křížového vrchu. Proto bylo odboru majetku města
uloženo předložit z důvodu přehlednosti nový řád a ne pouze další dodatek. Řád
veřejného pohřebiště stanovil pravidla pro provozovatele, správce, nájemce
hrobových míst a návštěvníky veřejných pohřebišť v obci Moravská Třebová na
Křížovém vrchu a na pohřebišti v části obce Boršov. Existence řádu veřejného
pohřebiště je nezbytná, nařizuje ji zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. (Text řádu
v přílohové části kroniky.)
V pátek 24. 1. 2014 byl pro veřejnost uzavřen Obecní živnostenský úřad v budově
radnice na náměstí. Důvodem byla celostátní odstávka informačního systému. Bez
počítačů už plnohodnotně pracovat na tomto úseku nelze, je rok 2014.

Ze zasedání rady města
Rada města zasedala v lednu dvakrát, projednala obvyklé záležitosti majetku města
a výběrových řízení. Z jednání 13. ledna mne dále zaujalo schválení smlouvy o
výrobě audioreportáží, které i v roce 2014 budou ukládány cca 2x za měsíc na web
města. Dne 27. ledna rada mimo jiné schválila paní Stanislavu Šírovou předsedkyní
samosprávné komise Udánky, poté, co na vlastní žádost ukončil činnost dlouholetý
předseda Ing. Grepl.

14
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Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci lednu 2014
nezasedalo.

Kultura
Moravskou Třebovou v lednu navštívili oblíbení herci Eva Holubová a Bohumil
Klepl, kteří nabídli nikoliv divadelní kus, ale zábavný pořad s názvem Z role do role.
Městský bál připadl v roce 2014 na pátek 31. ledna. Nejen že se vydařil – zájem byl
až překvapivě velký, na úkor taneční plochy. Ale i tak bylo dobře, podařilo se tančit i
polku a valčík, protože „klasika“ vždy několik párů odradila, stateční zůstali a měli i
nezbytný prostor. A když noc pokročila, tančilo se už i mimo parket vedle stolové
úpravy. V závěru vydařeného bálu někteří tanečníci odložili saka a tanečnice
střevíčky, nálada byla skvělá.
Příjemně překvapil Tomáš Zápeca a jeho magické housle, na které krásně hrál a
které byly i pohledově magické – v setmělém sálu zářily housle i houslista duhovými
barvami. Dále v přestávkách mezi tancem potěšily mažoretky (Střípky – tedy sestava
těch nejmenších, i s jedním chlapcem) a krásně oblečené ženy různého věku, i
důchodového - skupina Alegria zatančila flamengo.

Sport
V roce 2014 oslaví výročí 100 let existence městská cyklistika – více v červencovém
zápisu kroniky.
CK Slovan v roce 2014 připravuje 14. ročník seriálu Cyklomen.

Leden letem světem
Počasí začátku roku bylo neobvykle teplé a tento stav trval několik dní, koncem první
dekády dosáhly teploty až 7 stupňů, po sněhu ani památky. Mírně se ochladilo 13.
ledna a při opakovaném ochlazení 21. ledna jsme se dočkali i sněhového poprašku.
Byl to vzácný úkaz pro zimu 2013/2014.
Vánoční strom byl odstraněn už v lednu.
Na ulici Brněnská došlo v úterý 7. ledna kolem půl sedmé ráno k dopravní nehodě.
Při vyjíždění cyklistky z účelové pozemní komunikace došlo ke střetu s osobním
motorovým vozidlem. Při kolizi utrpěla čtyřiapadesátiletá žena lehká zranění. A
některým z nás se ulevilo, když jsme tuto zprávu přečetli na webu - Svitavském
deníku. Z důvodů, které jsme neznali, totiž v ten den nedaleko místa havárie před
integrovanou školou na zemi hořely svíčky a to vyvolávalo chmurné myšlenky.
15
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Únor 2014
Události ve městě
Masopustní obchůzka městem
Nultý ročník této akce se konal v sobotu 15. února. Několik nadšenců chtělo
připomenout staré dobré tradice. Malá skupinka lidí v kostýmech vyrazila ráno od
místa srazu, parkoviště u LIDLu, na obchůzku městem. Lidé mohli potkat Červenou
Karkulku, vlka, babku s nůší na zádech, ale i kovboje, princeznu či Číňana na
náměstí i v ulicích. Někteří lidé byli z průvodu rozpačití, většina se ale s podivnými
osobami pozdravila a za sladkost vhodila příspěvek do kasičky. Výtěžek se „masky“
rozhodly věnovat dětem z místního dětského domova. Kromě příspěvku na výlet
dostali kluci a holky z dětského domova také masopustní koblihy, které pro ně
připravil pekař Lukáš Moravec.

Foto: Noviny Svitavska

Retenční nádrž
v Boršově zůstala bez vody i v roce 2014. Pokračovaly však práce s cílem obnovit
tuto krásnou a v podmínkách města i jeho okolí mimořádně velkou vodní plochu.
Prvním úkolem bylo odtěžit zhruba metrovou vrstvu nashromážděných sedimentů
z celého dna boršovské nádrže, tzv. retenčky. To je asi jednadvacet tisíc kubíků
usazenin nashromážděných za minulá léta, které podstatně snížily retenční kapacitu
vodního díla. Přípravné práce zahájil státní podnik Povodí Moravy už koncem ledna.
16
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Podle vyjádření generálního ředitele Povodí Moravy, s.p., Jana Hodovského: „…je
hlavním cílem projektu vrátit retenční kapacitu vodního díla v Moravské Třebové na
původní hodnotu. Znovu dojde k obnově někdejšího /historického/ tvaru nádrže. To
znamená, že vybagrované dno by mělo mít po odtěžení sedimentů znovu tvar
dvojitého lichoběžníku nepravidelné šířky 220–240 m. Jde o jednu z největších a
nejnáročnějších akcí, které Povodí Moravy v roce 2014 realizuje vlastními silami,
tedy bez pomoci dodavatelských firem. Veškerá vytěžená zemina bude dočasně
deponována na březích nádrže s následným využitím podle aktuálních podmínek při
údržbě toků a vodních děl ve správě Povodí Moravy, s.p.“ Lze dodat, že
deponovaná zemina kolem vodní nádrže je nepřehlédnutelná a bylo by žádoucí, aby
„dočasně“ znamenalo nikoliv „napořád“.
Součástí přípravných prací bylo také pročištění koryta Třebůvky v prostoru vodní
nádrže a provedení odvodňovacích kanálů pro co nejlepší odvodnění dna.
Vodohospodáři také vybudovali zpevněné sjezdy do nádrže. Samotná těžba
sedimentů by měla trvat tři měsíce. Ihned poté je v plánu prací Povodí Moravy, s.p.
zahájit rekonstrukci bezpečnostního přelivu vodního díla. Tato navazující investice za
cca 20 mil. Kč, která zvýší bezpečnost vodního díla, by měla být dokončena v závěru
roku 2014, to znamená, že by bylo možné znovu napustit nádrž v Moravské Třebové
nejpozději z jarního tání v roce 2015.
Pád lípy
na ulicí Svitavské v pondělí 17. února způsobil dopravní problémy a zavdal příčinu
k dohadům o stavu péče o vzrostlé stromy. Rozběhla se fáma o pádu několika
stromů. Skutečnost byla taková, že jeden ze stromů bez vnějších známek poškození
spadl, následně byla po dobu odstraňování škody odkloněna doprava. Dopravní
uzavírka trvala ještě část úterý. Strom měl výrazně poškozené kořeny – tedy vada
byla skrytá, bylo těžké usoudit, zda se jednalo o náhodu nebo následek špatných
životních podmínek stromů hned vedle frekventované silnice. Následky pádu byly
bezpečně, beze škody a rychle odstraněny. Na stránkách města byla posléze
uvedena správně věta: „Do budoucna bude město dále sledovat zdravotní stav
stromů a provádět preventivní ozdravné zásahy, které by vedly k eliminaci možných
podobných událostí.“ Současně však zaznělo na jednáních, že ozdravné zásady jsou
průběžně prováděny, také na ul. Svitavské, ale dokonale zabránit pádu stromu nebo
větví nelze.

Městský úřad v únoru
Podnět občana
Na základě aktuálního podnětu občana adresovaného starostovi Moravské Třebové
vzniklo zadání pro úředníky předložit radním pracovní materiál k možné změně
tržního řádu týkající se zákazu podomního prodeje. Dosud byl zakázán pouze
pochůzkový prodej, s odůvodněním, že porušení případného zákazu podomního
prodeje lze jen těžko kontrolovat. V dopisu, který byl podnětem ke změně úvah,
uvedl mimotřebovský občan, jehož rodiče ve městě žijí, že: „…senioři jsou poměrně
pravidelně obtěžováni prodejci elektřiny a plynu, kteří přicházejí k nim do domácnosti
17
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se stále agresivnějšími praktikami“. V uplynulém období bylo víc podobných
stížností, mnohá města a obce v ČR podomní prodej zakázaly, zřejmě z důvodu
zvyšujícího se tlaku prodejců. Padlo proto rozhodnutí města v nejbližší budoucnosti
se vážně zabývat řešením problému. Výsledkem byl nový tržní řád, o tom blíže
v dubnovém zápisu kroniky.

Ze zasedání rady města
Rada v měsíci únoru zasedala neplánovaně 17. 2. Projednala obvyklé záležitosti
majetku města a výběrových řízení.
Schválila příkazní smlouvu o obstarání správy komunitní kompostárny Technickými
službami Moravská Třebová s.r.o. – jako další krok ke zprovoznění tohoto díla.
Schválila také konání trhů v roce 2014 - trhy farmářských výrobků každý pátek a to
nově už od měsíce března, bleší trh v červenci nově ve dvorním traktu mezi
Cihlářovou a Hvězdní a 30. listopadu adventní trh nově s programem (ve spolupráci
s kulturními službami a základní uměleckou školou).
Rada projednala a schválila příslušné kroky v návaznosti na námitku uchazeče Direct
Filmexport, s.r.o. podanou v rámci zadávacího řízení „Cesta od renesance k baroku
– film a animované spoty III.“ Následně se subjekt už neodvolával, ale podařilo se mu
výrazně zdržet realizaci celé akce.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města jednalo dne 17. února a na programu byly zejména majetkové
záležitosti města. Zaujalo mne také schválení urbanistické studie prostor bývalé
tržnice na ulici Komenského.

Kultura
Kino i v sobotu od letošního roku
Čas od času zazněl požadavek, aby kino v Moravské Třebové promítalo také
v sobotu. Donedávna byly tyto návrhy hlasem volajícím na poušti. Počínaje rokem
2014 se stala změna. Přitom stále platí, že promítání mimo obvyklé dny není
jednoduché.
Z odpovědi zastupující ředitelky kulturních služeb na lednový dotaz čtenáře webu
města k termínům promítání cituji:
„…filmový sál je součástí budovy muzea, ve které se koná veškerá kultura tzn.
koncerty, divadla, plesy, přednášky, zahájení výstav, festivaly atd. Pokud se
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Kronika města Moravské Třebové 2014
v budově koná jiná kulturní akce, není možné zároveň promítat film, protože
návštěvníci kina musí do kinosálu přes společné prostory muzea. Ve stejnou dobu
může být tedy v budově muzea pouze jedna akce. V sobotu již promítáme. Je
pravda, že jsme zatím dávali pouze dětské filmy, protože u nich máme největší
návštěvnost. Od dubna budeme promítat v sobotu i pro dospělé, konkrétně od
26.4.2014. 6.4.2014 otevíráme zámeckou sezónu, kde budou všichni zaměstnanci
KS, proto nemohou být zároveň v muzeu. Od 10.4. do 16.4. máme festival Dny
slovenské kultury, proto až od 26.4. sobotní promítání pro dospělé plánujeme 2×
měsíčně, pokud nebudeme mít jinou kulturu např. v červnu Hřebečský slunovrat –
21.6. (všichni jsme na Hřebči), Fotofestival 28.6. (dvorana muzea). Prázdninový
program bude řešen v rámci Kulturního léta a bude uveřejněn na plakátech a
v Moravskotřebovském zpravodaji.“
Příznivce divadelních komedií potěšila v únoru hra Vztahy na úrovni divadelní
společnosti Háta Olgy Želenské.
Únor byl i v roce 2014 časem plesů a bálů. Například v Boršově 22. února pořádně
zatopili v kamnech (na dřevo a uhlí, ještě v roce 2014 dvě železná kamna s pomocí
šikovných lidí vytopí celý sál) a protože bylo pěkně vyhřáto, konaly se hned dvě akce,
odpolední dětský karneval a večer oblíbený a hojně navštěvovaný trubičkový bál.

Únor letem světem
Počasí v únoru 2014 bylo nadprůměrně teplé. V prvním týdnu jsme zahlédli ojediněle
zbytky sněhu. Na zahrádce (nejen) na ulici Polní kvetou talovíny, vykukují hlavičky
sněženek, mrazivo je jen občas po ránu. Teploty dosáhly až 8 st., často bylo
slunečno.
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Březen 2014
Události ve městě
Lokální biocentrum Knížecí louka
Nenápadně podél zadních traktů ulice Brněnské směrem k obchvatu Třebové byl
v letošním roce zahájen nový projekt. Na Knížecí louce si chodci mohli všimnout už
brzo zjara stavebního ruchu, ubylo trávy a přibyla rozježděná plocha, podivné jámy a
náznak vodního koryta… tak byl zahájen projekt s názvem Lokální biocentrum
Knížecí louka, který znamená revitalizaci vodního toku Třebůvka a vybudování
vodních tůní s výsadbou zeleně v této lokalitě. Z dostupných odborných textů cituji:
„Podstata technického řešení revitalizace údolní nivy v lokalitě Knížecí louka spočívá
ve vybudování nového koryta původního toku v nové trase odpovídající zásadám
revitalizace toku, vzdouvacího objektu v současném korytě toku Třebůvka,
odběrného objektu na vtoku do nového koryta a zaústění revitalizované části toku
znovu do původního koryta toku. Dále jde o vybudování vodních tůní, které budou
zřízeny jako izolované nebo protékané revitalizovaným tokem, případně s ním
propojené. Vodní tůně jsou navrženy v počtu 4 ks s nepravidelným půdorysem. Staré
revitalizované koryto toku bude plnit funkci příkopu pro odvod dešťových vod z domů
od ulice Brněnská. V prostoru mezi starým korytem toku a novým revitalizovaným
tokem bude vybudován protipovodňový val. Současně je zde řešena výsadba zeleně.
Účelem navrhované stavby je zřídit revitalizované území údolní nivy za účelem
zvýšení biodiverzity v území a umožnit rozvoj živočišných a rostlinných společenstev
mokřadního a vodního typu.“ (Revitalizace údolní nivy – také v příloze kroniky.)

Foto: archiv města, nově vznikající biocentrum v březnu 2014
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Celkové náklady byly naplánovány na částku 2 037 734 Kč a to s použitím dotace
z operačního programu životního prostředí ve výši 100 %. Zhotovitelem se na
základě výběrového řízení stala firma Hochtief a.s. Vybudováním vodních tůní a
výsadbou zeleně bude umožněn rozvoj živočišných a rostlinných společenstev,
zachování vzácných lučních rostlin. Současně se pohledově zastíní silnice I/35.
V souvislosti s celkovou revitalizací údolní nivy řeky Třebůvky v místě Knížecí louky
proběhl záchranný archeologický výzkum. Odhalil, že v místě prací byl před několika
staletími rybník. Z expertního vyjádření (je vloženo do přílohové části kroniky –
vázané knihy), zpracovaného v měsíci říjnu dále vyplývá, že ve výkopu došlo
k zachycení archeologické situace. Jedná se o rybniční sediment obsahující nejen
rybniční mušle, ale také organické materiály v podobě opracovaných dřev a větví.
Nálezy jsou starší než 17./18. století.
Kompostárna na Hamperku
Ve středu 5. března 2014 byla slavnostně uvedena do provozu komunitní
kompostárna. Přítomní – zástupci vedení města i Pardubického kraje - se na místě
seznámili s chodem zařízení, pracovníci Technických služeb města jim předvedli
způsob zpracování bioodpadu a představen byl také projekt biomasového milíře.
Výstavba byla zahájena v polovině roku 2013, příprava (včetně náročného
zabezpečení čerpání dotačních prostředků) ještě dříve. Formální krok, uzavření
smlouvy s provozovatele, byl učiněn v únoru 2014.
Nově ozvučené náměstí
Koncem března byly na budovách sousedících s objektem historické radnice
instalovány nové reproduktory. Nastala tak výměna nefunkčních reproduktorů, které
dle dostupných informací měly sloužit k informovanosti veřejnosti už po druhé
světové válce. Úvaha vedení města byla logická – na náměstí se setkávají lidé ve
velkém počtu a oslovit všechny byl se stávající mobilní technikou problém. Proto
nejen vznikl nápad oslovit tímto způsobem veřejnost, ale také „se našly“ peníze
v rozpočtu města. Modernizace ozvučení náměstí stála cca šedesát tisíc korun.
Instalace nového systému byla realizována na konzolách původních reproduktorů na
budově lékárny Pod Věží a infocentra a ovládací pult byl umístěný ve skříňce ve
vestibulu radnice. Reprosystém bude přenášet bezdrátovým mikrofonem hlas a
přehrávačem hudbu, kterou bude možno přehrát z většiny užívaných médií.
Změny k lepšímu jsem si všimla poprvé v pátek 28. března, trhy farmářských výrobků
byly ozvučeny, páteční poledne na náměstí bylo jako by podmalováno příjemnou
hudbou.
Moravskotřebovský Ámos
Vyhlášení tradiční soutěže, týkající se učitelů v Moravské Třebové, se uskutečnilo ve
čtvrtek 27. března v sále Na Písku. „Ámosem“ se pro rok 2014 stal učitel gymnázia
Přemysl Dvořák, v hodnoceném období byl třídním učitelem a učil zejména zeměpis.
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Městský úřad v březnu
Snaha zlepšit komunikaci úřadu, města a jeho obyvatel
Žijeme v období, kdy je cílem úředníků takzvaně dosáhnout na evropské peníze,
jinými slovy – získat pro ten či onen záměr dotační prostředky. Vedle projektů
zejména stavebních (kanalizace, Cesta od renesance k baroku…) našly své místo i
„měkké“ projekty, jedním z nich je projekt zvýšení kvality řízení. Cílem projektu je
v souladu s podmínkami výzvy zlepšit kvalitu řízení a managementu městského
úřadu a zefektivnit rozvoj jeho zaměstnanců. Součástí projektu je i definice nové
komunikační strategie v návaznosti na průzkum spokojenosti občanů, která je
vedena snahou o větší otevřenost a vstřícnost úřadu směrem k veřejnosti.
Z podkladového materiálu pro radu města, která vstup do projektu schválila, cituji:
„Do projektu hodláme zapojit všech 76 zaměstnanců úřadu a 10 zastupitelů, kteří
tvoří cílové skupiny projektu. Cílů stanovených výzvou chceme dosáhnout realizací
těchto projektových aktivit, které budou postaveny na výsledcích systémového
auditu, provedeného v úvodní fázi projektu jako vstupní krok pro veškeré navazující
činnosti:
1. Implementace principů projektového řízení do praxe úřadu.
2. Implementace procesního řízení do praxe úřadu.
3. Tvorba a realizace systémových opatření vedoucích k zefektivnění řízení
lidských zdrojů.
4. Implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení, řízení
ekonomiky v období finanční krize, předcházení či eliminace dopadů
finanční krize.
5. Vzdělávání zaměstnanců.
6. Tvorba a zavedení systémových změn vedoucích k vyšší transparentnosti a
otevřenosti úřadu samosprávy (good governance), poznámka kronikářky: je
také používán termín komunikační strategie.
Připojuji loga, která je v roce 2014 nezbytné používat při administraci projektů, jež
vedou k čerpání finančních prostředků z Evropské unie:

Aktivity bude realizovat externí dodavatel, který bude vybrán na základě výběrového
řízení, rozhodujícím faktorem bude kvalita poskytovaných služeb a zkušenosti
dodavatele. Dodavatel bude průběžně komunikovat se členy realizačního týmu a
zajistí tak maximální kvalitu a efektivitu všech výstupů projektu. Projekt bude probíhat
po dobu 27 měsíců, rozsah aktivit a jejich harmonogram byl pečlivě připraven ve
spolupráci se zaměstnanci úřadu tak, aby jeho realizace nezatížila běžnou činnost
našich zaměstnanců a nedocházelo tak ke zbytečným komplikacím. Projektový tým
bude sestaven z našich nejzkušenějších pracovníků s potřebnou kvalifikací a
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přirozeným respektem ze strany zaměstnanců. Celý koncept projektu jsme důsledně
zvažovali a jsme připraveni zvládnout jeho následnou administraci.“

Ze zasedání rady města
Rada města v březnu jednala třikrát. V pondělí 3. března mimo obvyklé majetkové
záležitosti schválila plán činnosti komise pro výchovu a vzdělávání doplněný o nový
úkol: „obejmutí města 2014“ v termínu květen - červen. Úkol vznikl zčásti jako reakce
na kritická slova předsedkyně komise. Začátkem léta se ukázalo, že termín je
z pohledu organizátorů nereálný. Více v zápisu za měsíc říjen. Byla schválena nové
smlouva s organizací Zelené Vendolí, útulkem pro opuštěná zvířata, která umožní
také v dalším období odbornou péči o zvířata nalezená na území města, hlavně psy.
Opakovaně rada města umožnila bezplatné užívání nebytových prostor na zámku f.
RNDr. M. Blahy – Elgeo, schválení smlouvy o výpůjčce umožnilo další provozování
prodejny suvenýrů na zámku. - Dne 10. 3. se radní krátce sešli po skončení
zastupitelstva a přijali nezbytná usnesení týkající se výběrových řízení. V pondělí 24.
března mne v zápisu z jednání zaujalo schválení pachtu rozsáhlých pozemků
společnosti AGRO Kunčina a.s. Zajímavé z pohledu historie je to, že pacht je
staronový pojem, který zavedl nový občanský zákoník, účinný od 1. 1. 2014. Ještě
v loňském roce by byla schválena smlouva nájemní.
Radní také jmenovali komisi pro udělování Ceny města Moravská Třebová za rok
2013, schválili finanční příspěvky a rozdělení interního grantu Zdravého města a MA
(místní agendy) 21.

Z jednání zastupitelstva města
Zásadním počinem zastupitelů 10. března roku 2014 bylo schválení rozpočtu města
pro rok 2014 takto:

Rozpočtové zdroje:

daňové příjmy
přijaté dotace (investiční i neinvestiční)

částka
114 500,00 tis. Kč
61 502,50 tis. Kč

ostatní (nedaňové) příjmy
kapitálové příjmy
rozpočtové příjmy CELKEM
financování - zapojení finančních prostředků ZBÚ
financování - zapojení finančních prostředků na účelových fondech
půjčka ze SFŽP na realizaci projetku OUSB
Celkové rozpočtové zdroje

25 147,50
1 600,00
202 750,00
19 900,00
150,00
2 150,00
224 950,00

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Rozpočtové potřeby:
běžné (provozní) výdaje
rozsáhlejší opravy (městská památková rezervace,...)
investiční výdaje
rozpočtové výdaje CELKEM
financování - splátky jistiny přijatých úvěrů
Celkové rozpočtové potřeby

146 255,00
1 200,00
70 095,00
217 550,00
7 400,00
224 950,00

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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Zastupitelstvo (nad rámec obvykle projednávaných záležitostí chodu města a
majetku města) uložilo radě města zintenzivnit propagaci prodeje pozemků. Prodej
pozemků v pěkné lokalitě ul. Strážnického totiž dlouhodobě vázne, nikdo nechce
parcelu pod dráty vysokého napětí. – Byl zrušen vnitřní předpis, který stanovil
pravidla pro prodej bytů a to bez náhrady. „Plošný“ prodej bytů se v dohledné době
nepředpokládá a jednotlivé prodeje jsou ovlivněny kvalitou prodávaného bytu.
Komentář k rozpočtu je uveden v přílohové části kroniky – vázané knihy – za měsíc
březen.

Kultura
Milovníky komedií potěšila divadelní hra Herci jsou unaveni dne 3. března. Pohádka
pro děti z MŠ a ZŠ, O princezně, Luciášovi a makových buchtách, byla připravena
dopoledne 19. března. Vlasta Horváth zazpíval a zahrál se svojí kapelou 23. března.
Dva dny po sobě patřila zasedací místnost úřadu na ul. Olomoucké prvňáčkům a
jejich blízkým - 24. a 25. března pod záštitou městské knihovny probíhalo tradiční
„pasování čtenářů“.
25. března měli zájemci možnost vyslechnout v sále Základní umělecké školy
koncert pedagogů.
26. března proběhlo v prostorách muzea vyhodnocení soutěže Pod modrou oblohou.
Více v dubnovém zápisu – začátkem dubna byly výsledky vyhlášeny.
Předprodej vstupenek nově
Počínaje březnem 2014 se změnil termín předprodeje vstupenek v kulturních
službách. Posun předprodeje vstupenek vždy první den v měsíci na 16 hodin kvůli
zaměstnaným lidem nově zavedly zavést Kulturní služby města Moravská Třebová.
Mnoha lidem nevyhovoval obvyklý čas od 14 hodin – na zájemce, kteří přišli pro
lístky až po obvyklé pracovní době, se lístků nedostalo. Bylo zvykem poslat pro
vstupenky aktivního důchodce, který nakupoval ihned, když se okénko otevřelo.
Nově stanovená doba předprodeje by tedy měla být pro zaměstnané výhodou. Jistě i
bude – tím se však hlavní problém předprodeje nevyřeší. Bohužel míst je málo, proto
bude vždy u atraktivních představení řada zájemců bez lístku.

Sport
Výsledky ankety Sportovec města Moravská
Slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších sportovců města za rok 2013 vybraných
sportovní veřejností už v 18. ročníku ankety se konalo v pátek 28. 3. 2014 tradičně v
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sálu základní umělecké školy na zámku. Ocenění předal starosta města Miloš Izák
spolu s místostarosty.
Výsledky 18. ročníku ankety:
Počet hlasujících: 2615
Absolutní vítěz: Matěj Piňos s 420 b.
Kategorie Mládež:
1. František Přidal – 392 b.
2. Markéta Hájková – 213 b.
3. Daniela Mašková – 103 b.
Kategorie Dospělí:
1. Matěj Piňos – 420 b.
2. Martin Řehulka – 149 b.
3. Lukáš Komprda – 140 b.
Kategorie Trenér, funkcionář:
1. Petr Zemach – 385 b.
2. Roman Cápal – 237 b.
3. Jan Klacl – 113 b.
Vyhlášení sportovců je tradiční oblíbenou akcí, v poslední době byl však opakovaně
zpochybněn způsob hlasování – s důrazem na skutečnost, že oblíbenost sportovce a
hlavně počet jeho příznivců je možná důležitější než skutečné sportovní výsledky.
Diskuse vyústila v zadání do příštího období: zpřesnit kritéria a způsob hlasování.
Mladí střelci zavítali na radnici
Reprezentanty z řad třebovského střeleckého klubu mládeže do 26 let přijal v pátek
14. března odpoledne starosta města Miloš Izák v obřadní síni radnice. Oddíl o počtu
47 členů, se dlouhodobě a úspěšně účastnil místních, okresních a republikových
závodů Svazu branně technických sportů. Proto za sportovní úspěchy v loňském
roce obdrželi pozvaní mladí sportovci diplomy z rukou starosty a zástupců branného
sportu.
11. tradiční jógový ples
se uskutečnil v pátek 28. března. Cvičilo se s V. Žáčkem a M. Landou, potěšila
ukázka cvičení pro ženy a malá ochutnávka kineziologie. Prodejna paní Horáčkové U
Kouzelných zvonků přispěla dobrým čajem a účastníci „plesu v teplákách“ donesli
zdravé, zpravidla doma připravené občerstvení.
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Březen letem světem
Počasí v březnu bylo teplé. Už neděle 2. března lákala k posezení venku a poté
pokračovalo pěkné březnové počasí. Na sv. Řehoře, tj. 12. března, v souladu
s pranostikou mohly být zahájeny jarní práce polní i zahradní, v zahrádkách kvetly
krokusy. Výrazný a náhlý zlom překvapil v sobotu 15. března, prudké ochlazení, vítr
a déšť. Oteplení nastalo ve třetí dekádě a v sobotu 22. března byly rekordně vysoké
teploty, kolem 20 stupňů. Výrazné ochlazení nastalo o dva dny později a v noci na
24. 3. byl sníh na mnoha místech nad 500 m n.m., poslední březnové dny byly opět
teplé, až 20 st., jen nás v Moravské Třebové znejistil ranní mráz 31. 3.
Tolik oblíbené páteční trhy farmářských výrobků se vracejí do města. Od prvního
březnového pátku 7. 3. se na náměstí opět objevily stánky se zeleninou, masnými
výrobky a dalším zbožím. Prodejci se pak v průběhu roku 2014 vraceli do Třebové až
do vánoc.
Starosta města Moravská Třebová v březnu vyhlásil výběrové řízení na
pracovníka/pracovnici organizační složky města Centrum volného času (včetně
výkonu terénní sociální práce). Ondřej Šlahař, který se na tomto místě osvědčil,
požádal o ukončení pracovního poměru dohodou, aby mohl akceptovat jinou
nabídku. Za sebe doporučil adekvátní dočasnou (do ukončení výběrového řízení)
náhradu a tak jeho odchodu nic nestálo v cestě.
Do konce března bylo možné podávat návrhy na ocenění významných občanů
Cenou města.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu, který byl pro rok 2014 stanoven ve výši 500
Kč na poplatníka, měl termín splatnosti do 31. března.
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Duben 2014
Události ve městě
Cena města za rok 2013
byla ve čtvrtek 24. dubna 2014 slavnostně vyhlášena a předána PaedDr. Marii
Blažkové. O udělení Ceny rozhodlo na svém zasedání zastupitelstvo města v
pondělí 14. dubna 2014.
Cituji odůvodnění, tak, jak jsme si mohli přečíst na webových stránkách města:
„PaedDr. Marie Blažková patří mezi známé osobnosti Moravské Třebové z oblasti
veřejného života. Stála u zrodu vzdělávání seniorů, které trvá více než 10 let.
Vzdělávání seniorů se postupně stalo nedílnou součástí aktivit města Moravská
Třebová a v roce 2013 dalo vzniknout sdružení „Moravskotřebovská univerzita třetího
věku“. O tom, že se jedná o nezanedbatelnou aktivitu ve městě, svědčí velký počet
zájemců, který již druhým rokem dosahuje nad 100 osob. Kromě této aktivity stála
paní Marie Blažková u nastartování projektu „Zdravé město“, který v našem městě
běží také více jak 10 let a svým významem se neomezuje pouze na určitou věkovou
skupinu obyvatel města, ale je otevřen všem občanům. Marie Blažková byla rovněž
u zrodu Centra volného času, které nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež.
V neposlední řadě je třeba zmínit její aktivní podíl na vzniku činnosti a reprezentaci
města v pohybové disciplíně mažoretky. PaedDr. Marie Blažková patří mezi
významné osobnosti našeho města a dle mínění komise pro udělování Ceny města
si za své dlouholeté zásluhy ve všech výše zmíněných činnostech Cenu města
Moravská Třebová zaslouží.“
Na výběru oceněné osobnosti města se v souladu s vnitřním předpisem, který postup
upravuje, podíleli občané svými návrhy, dále výběrová komise i rada města jako
navrhovatel. Komise obdržela 7 návrhů na 6 nominovaných osob pro udělení ceny.
Nominovanými se stali PaeDr. Marie Blažková, která obdržela dvě nominace (a
v krátké historii udělování cen byla navržena podruhé), Ing. Karel Metyš, Ing. Jan
Škoda, Ing. Alois Bílek, Ludmila Koláčková a Irena Kuncová. Komise projednala
předložené návrhy a každý člen komise hlasoval pro 3 osobnosti, u kterých určil
zároveň jejich pořadí. Následně členové komise doporučili radě města k projednání
tři osobnosti, PaeDr. Marii Blažkovou, Irenu Kuncovou a Ludmilu Koláčkovou.
Protože také nominace má svoji váhu, připojuji odůvodnění pro „první tři“ tak, jak bylo
předloženo radním:
„Paní Marie Blažková stála u zrodu vzdělávání seniorů, které trvá více jak 10 let a
v roce 2013 dalo vzniknout sdružení „Moravskotřebovská univerzita třetího věku“. O
tom, že se jedná o nezanedbatelnou aktivitu ve městě svědčí velký počet zájemců,
který již druhým rokem dosahuje nad 100 osob. Tento projekt je natolik významný
pro město, že stojí za to, aby osoba, která za tímto počinem stojí, obdržela cenu
města.
Paní Irena Kuncová je dlouholetou vedoucí Společnosti česko-německého
porozumění Waltera Hensela. Je organizátorkou Dnů česko-německé kultury, které
se v roce 2013 konaly již po 20. V loňském roce také Město Moravská Třebová
27

Kronika města Moravské Třebové 2014
podepsalo 20 let spolupráce a partnerství s městem Stauffenberg, na kterém má
paní Kuncová velký podíl. A dále byla nominovaná prostředníkem při zřizování a
umisťování pamětních desek na hřbitovech v okolních obcích i na našem hřbitově na
Křížovém vrchu.
Paní Ludmila Koláčková je navrhována za celoživotní přínos v oblasti kultury a
vzdělávání. Téměř čtvrt století řídila Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic. Je
autorkou
ankety
o
nejoblíbenějšího
moravskotřebovského
pedagoga
„Moravskotřebovský Ámos – učitel, kterého si vážím, mám rád“, který se letos konal
již po 22. Coby ředitelka MěK zorganizovala stovky besed se známými osobnostmi
ČR, ale i města. Usilovně se zasazuje o podporu čtenářství a vzdělanosti, ale i
udržování tradic a „národního povědomí“ jak u dětí, tak u dospělých. Je členkou
Klubu českých turistů, pracuje ve Sboru pro občanské záležitosti, v Komisi zdravé
město a v Komisi pro výchovu a vzdělávání.“
Rada města doporučila ocenit PaedDr. Marii Blažkovou a zastupitelstvo tento návrh
akceptovalo. Slavnostní vyhlášení se vydařilo – vstupní prostory muzea byly zcela
zaplněny frekventanty univerzity, přáteli a příznivci oceněné osobnosti. Kulturní
vystoupení se líbilo, víno v závěru akce chutnalo. Byla to slavnostní chvíle i milé
setkání, nechyběl smích a slza v oku. Dojalo nás asi všechny, když zaznělo
poděkování Marie manželovi.
Ve středu 2. dubna byla slavnostním setkáním na zámku ukončen další ročník
Univerzity 3. věku.

Ukončení univerzity III. věku na jaře 2014, 14. ročník, osvědčení předává starosta JUDr. Izák,
v pozadí místostarosta Ing. Brettschneider a PaedDr. M. Blažková, foto: archiv města
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Zahájení zámecké sezóny 2014
připadlo na neděli 6. dubna. Zájemci mohli na nádvoří zámku zažít středověkou
atmosféru. Dopoledne se konal jarmark na zámeckém nádvoří a odpoledne kulturní
program: vystoupení kejklířů a žonglérů, kata a dalších. Vstup na akci byl zdarma.
(Plakát v příloze kroniky.)
Z programu cituji:
10:00
Tradiční jarmark - I tentokrát jsme pro Vás přichystali jarmark na nádvoří,
který bude od nabízet tradiční rukodělné výrobky s dílny kovářské či mečířské.
Budete si moci koupit tradiční perní, trdelník, medovinu, koření a další.
14:00

Ceremonie - Slavnostní zahájení na nádvoří zámku.

14:30 "Stroj času" - interaktivní výlet do historie v podání členů souboru Divadla
historie v pohybu EXULIS. Komponovaný divadelně šermířský program od antiky po
baroko.
15:15 "Právo útrpné" - Promenáda zámeckého pána se zbrojnoši po dobovém
tržišti, kontrola poctivosti kupců a řemeslníků. Máčení nepoctivého pekaře v kádi,
ukázka práce kata a jeho pacholků, trestání poběhlé ženštiny na pranýři, trhání
zubů, napravování kloubů a další ukázky z renesančního života.
16:00 "Duelanti“ – Renesanční šermířské vystoupení. Během dlouhé vlády císaře
Maxmiliána zachvátila Vídeň soubojová horečka, lid trpí šlechta se baví, slovo čest
už nemá hodnotu. Dramatické představení plné akčních soubojů.
17:00

Slavnostní ukončení slavnosti čestnou salvou a šermířskou exhibicí.

Monitoring prostřednictvím kamerového systému byl posílen
Od 1. dubna bylo vytvořeno společensky účelné pracovní místo, polovičním úvazkem
byl posílen úsek obsluhy kamerového a dohlížecího systému a pultu centrální
ochrany. Vytvoření tohoto místa znamená částečnou úhradu aktivity ze zdrojů úřadu
práce, v tomto případně poloviční úvazek na půl roku. Myšlenkou najít další posilu,
která by prostřednictvím kamerového systému monitorovala dění v ulicích a pomohla
tak strážníkům, se město zabývalo už delší dobu.
Vhodný kandidát se nakonec našel mezi bývalými činnými pracovníky Policie ČR.
Před jeho nástupem kamerový systém kontrolovala hlídka, která daný den měla
službu. V době, kdy strážníci byli v terénu, na kamery nikdo nedohlížel. Záznamy
bylo možné vyhodnotit zpětně.
Nyní lze očekávat, že stálý dohled bude mnohem výhodnější a umožní podle potřeby
operativní zásah. Dohled byl nastaven tak, aby pokrýval dny a hodiny, kdy je veřejný
pořádek narušovaný nejvíce, čas se ale bude průběžně měnit.
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Městský úřad v dubnu
Obecní živnostenský úřad v dubnu informoval:
„Dnem 17. 4. 2014 končí lhůta pro bezplatné podání žádosti o koncesi s předmětem
podnikání „Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“, a to pro ty podnikatele,
kteří již vlastnili alespoň jedno z dále uvedených živnostenských oprávnění:
 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1–3 živnostenského zákona
(tzv. „nákup a prodej“)
 Hostinská činnost
 Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob.
Pokud podnikatelé do 17. 4. 2014 žádost o koncesi na živnostenském úřadu
nepodají, nemohou od 18. 4. 2014 alkohol (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních
vín a medoviny) prodávat.“
Je na místě dodat, že po uvedeném termínu nebylo možné získat koncesi poměrně
jednoduše a hlavně zdarma. Přesto podle informací z médií i koncem dubna někteří
hostinští klidně čepovali jako dřív – jen bez nově nezbytné koncese.
„Povodeň 2014“
Ve dnech 14. a 15. dubna nezvykle ožil městský úřad, kancelář „vodařů“ na odboru
životního prostředí v budově na ul. Olomoucké. Konalo se cvičení "Povodeň 2014",
naštěstí jen simulace s důrazem na předávání informací mezi obcemi.

Ze zasedání rady města
Rada města se sešla operativně ve dnech 7. dubna a 14. dubna 2014.
Plánovaným termínem zasedání rady města bylo až pondělí 28. 4. 2014. Na tomto
zasedání rada mimo jiné schválila tržní řád. Aktualizované nařízení rady rozšířilo
svou působnost o trhy, tržní místa, předsunutá prodejní místa, restaurační
předzahrádky, včetně podomního prodeje, prodeje z pojízdných prodejních zařízení
a přívěsů a prodeje bez prodejního zařízení. V souladu s ochranou spotřebitele byly
zpřísněny požadavky na vybavení míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb. Tržní řád nově zakázal podomní prodej a prodej bez prodejního zařízení.
Tímto zákazem bylo vyhověno požadavku ze strany občanů. Vzhledem ke
stoupajícímu tlaku zejména ze strany poskytovatelů energií (plyn, elektřina), kteří se
obraceli na občany a hlavně seniory v místě jejich bydliště, bylo přistoupeno k tomuto
opatření. Moravská Třebová se tak připojila k mnoha městům v blízkém okolí i na
celém území republiky. Předchozí tržní řád zakazoval jen pochůzkový prodej.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na zasedání 14. dubna 2014 schválilo příspěvky z rozpočtu
města na ochranu nemovitých kulturních památek v roce 2014 a rozdělilo interní
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grant Zdravého města a agendy MA 21. Schváleny byly dražební vyhlášky, týkající
se prodeje nemovitého majetku města.
Zajímavým rozhodnutím však bylo zejména schválení realizace několika záměrů se
společným jmenovatelem, kterým je možnost vybudovat parkoviště u nově
vznikajícího obchodního domu na místě bývalého hotelu Morava na rohu ulic
Svitavská a Komenského. Byl tak odsouhlasen plán demolice přilehlého objektu
Komenského 64 (sídlí tam nyní Centrum volného času a několik podnikatelů),
výstavba parkoviště na pozemcích v blízkosti budoucího obchodního domu s jeho
následným dlouhodobým pronájmem, a rekonstrukce objektu na ulici Kostelní nám.
1, tzv. Latinské školy, zejména pro účely přemístění Centra volného času.

Kultura
Pod modrou oblohou 2014
Na 13 škol z Česka, Slovenska a Polska se přihlásilo do letošního 9. ročníku
mezinárodní výtvarné soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a
odpovídající ročníky gymnázií. Odborná porota tak hodnotila přes 1 500 výtvarných
prací. Vyhlášena byla také letos Cena diváka. Stejně jako v předchozích letech platí,
že Pod modrou oblohou je název výtvarné soutěže, ve které je záměrně propojena
výtvarná práce s využitím počítačového prostředí jako možnost vyjádření výtvarného
cítění pomocí moderní techniky. Tím prokazují nejen výtvarné nadání, ale i svoji
dovednost v práci na počítači. Slavnostního vyhlášení oceněných prací konaného ve
středu 30. dubna se také letos zúčastnili autoři obrázků, sponzoři a zástupci města a
kraje. Oceněné práce byly vystaveny a budou k vidění na pěti místech v Moravské
Třebové: na radnici, v cukrárně Pod Věží, v budově Sociálních služeb města,
v muzeu a v budově MěÚ v Olomoucké ulici

Dny slovenské kultury – 19. ročník
Cílem pořadatelů bylo v letošním roce oslovit zejména mladé publikum, program byl
ale pestrý, s nabídkou pro všechny. Festival slavnostně zahájil ve čtvrtek 10. dubna
galakoncert Violin Orchestra Eugena Botoša se sólistkou Máriou Eliášovou. Zazněly
známé melodie - Šavlový tanec, Uherský tanec č. 5, Veselá vdova, Grófka Marica,
Čardášová princezna Cigánský pláč… Součástí zahájení byla také vernisáž výstavy
bratislavského muzea obchodu Reklama a děti.
Den s partnerským městem Banská Štiavnica připadl na pátek 11. dubna a
program v dopoledních hodinách byl určen hlavně dětem z mateřských a základních
škol. Zahájení patřilo tanečnímu souboru Aplauss ve dvoraně muzea. Úspěch měla
sokolnická skupina Svatého Bavona v parku před muzeem, její okřídlení svěřenci
dokázali jako vždy zaujmout.
Odpolední blok odstartoval v 16 hodin koncertem
štiavnické hudební skupiny Tramontana.
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Vyvrcholením programu pro milovníky divadla bylo večerní divadelní představení
souboru Paradajz Pikčr nazvané Krútňava aneb takmer rocková opera. Do nočních
hodin pak program pokračoval v rockovém hudebním klubu koncertem kapel Konflikt
a Hrana.

Foto: z představení Krútňava (archiv města)

Tradiční květinové show se její příznivci dočkali v sobotu, tentokrát na téma květiny
a muzikál. Své umění přijeli předvést několikanásobní mistři České republiky ve
floristice Petr Kopáč a Hana Kindelmannová Šebestová a ze Slovenska László
Földes. Ladislav Weinlich, moravskotřebovský florista a prodejce, byl tradičně jedním
z hlavních organizátorů show. Diváci ve zcela zaplněném muzeu žasli - na kytici pro
slečnu Doolittlovou z muzikálu My Fair Lady nechyběly kloboučky, šaty Evity tvořily
lístky rudých růží, pro Zpívání v dešti vznikl květinový deštník. Hostem večera byl
muzikálový zpěvák Marián Vojtko.
Ve večerních hodinách v sobotu zahrál v klubu Duku – duku hlavně pro mladší
publikum Martin Harich s kapelou Musitany Hope. Poté následovala česko-slovenská
diskotéka. V neděli bylo v nabídce festivalu divadelní představení Roberta Thomase
Mandarinková izba, v hlavní roli se představil Maroš Kramár. Pondělí patřilo
dětskému publiku a vynikajícímu mimovi Vlado Kulíškovi a Theatre Fortissimo.
Zajímavou nabídkou byla hudba dua Romantika v úterý, která spojila tradici cikánské
hudby s word-ethno music a to v podání dvojice Ika a Roman Kraicovi. Festival
zakončilo ve středu promítání slovenského filmu Kandidát.
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Sport
In-line bruslení
Milovníkům in-line bruslení bylo umožněno od jara letošního roku zajezdit si na
přistávací dráze letiště ve Starém Městě u Moravské Třebové. První výjezd se konal
27. dubna. Zpočátku to bylo na zkoušku po dobu tří měsíců, bruslařům byl na letišti
letiště k dispozici jeden den v měsíci. Naplnila se tak předchozí domluva s vedením
aeroklubu, že za poskytnutí 800 tisíc korun na modernizaci dráhy umožní lidem
občasné in-line bruslení. Jeden den za měsíc není mnoho, ale od té doby, co je na
letišti pevná asfaltová dráha, není jednoduché provoz letiště zcela uzavřít, neboť tam
mohou přistávat i civilní letadla. Výhodou bylo in-line bruslení přístupné komukoli bez
ohledu na místo bydliště a zdarma, také dostatek parkovacích míst v blízkosti letiště.
Je na místě poznamenat, že in-line bruslení je sportem, kterému se věnuje stále více
lidí (dětí i dospělých, často tatínků s dětmi). Co „vypilovali“ na letišti, to se ukáže na
připravované in-line stezce – více zápis v kronice za měsíc září.
Vandr skrz Maló Hanó
Sluníčko přilákalo téměř jedenáct set lidí na tradiční vandr pěšky nebo na kole
v sobotu 12. dubna. Po osmé byl součástí i dětský pochod, neboli Dětský vandr, plný
pohádkových postav, úkolů a soutěží. Oblíbená akce pro veřejnost se konala po
čtyřicátésedmé. I letos byly připraveny pochodové trasy dlouhé třináct, dvaadvacet,
dvaatřicet a dvaačtyřicet kilometrů. Dětská verze vandru měřila šest kilometrů a
cyklisté si mohli projet trať o délce padesáti kilometrů. O vandr je stále zájem a ten se
v posledních letech zvýšil zejména na dětské a 13km trati. Vítaní byli pejsci a
nejmenší děti – letos stejně jako vloni byl vandr součástí celostátní akce Toulavý
kočárek.
Program vandru začal v sedm hodin ráno na moravskotřebovské radnici a byl
ukončen v pět hodin večer na zámku, kde si všichni návštěvníci mohli vyzvednout
památeční diplom.
Odemykání Hřebečských důlních stezek
se stalo tradicí a i letos znamenalo zahájení sezóny návštěv nejen stezek
samotných, ale vůbec celé přírodní turistické oblasti okolo Moravské Třebové
směrem na západ. Odemykání v roce 2014 připravila místní organizace Klubu
českých turistů a konalo se v sobotu 26. dubna.

OVOZ
Žáci základních škol a gymnázií bojovali v pátek 25. dubna 2014 v okresním kole o
Odznak všestrannosti olympijských vítězů.
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Foto: Svitavský deník

Atletický areál základní školy Palackého se proměnil v olympijské závodiště. Závodily
děti celkem z osmi škol ze Svitavska. Soutěžící měli pět povinných disciplín a to běh
na šedesát metrů, trojskok, skákání přes švihadlo, hod medicinbalem a kliky. K tomu
si mohli vybrat běh na tisíc metrů, dribling nebo plavání. Cílem akce bylo přispět
k všeobecnému rozvoji schopností dětí.

Region
Hřebečský tunel byl uzavřen
Po velikonočním pondělí byl na několik dní uzavřen hřebečský tunel. Důvodem úplné
uzavírky silnice I/35 v tomto úseku byla plánovaná údržba, mytí tunelu po zimním
období a zkoušky protipožárních zařízení tunelu. Objízdná trasa jako obvykle vedla
„po staré“, tedy správně po serpentinách na silnici třetí třídy, po které se původně
jezdilo, než byl tunel v roce 1997 dokončen. Celý úsek náhradní trasy měří
3,5 kilometru a podmínečně po něm v době uzavírky tunelu mohou jezdit i kamiony.

Duben letem světem
Počasí prvního dubnového dne bylo krásné, jarní. V první dekádě a to i v neděli 6. 4.
na zahájení zámecké sezóny bylo polojasno a poměrně teplo, občas pár kapek
deště. Zlom nastal 9. 4., pršelo a výrazně se ochladilo. V polovině měsíce na
některých místech v ČR sněžilo, mráz byl i v nižších polohách, trvaly ranní mrazy.
Oteplení od soboty 12. 4. netrvalo dlouho, také o velikonoční neděli 20. 4. bylo
chladno, pršelo (v ČR ojediněle přívalový déšť a kroupy), další týden zataženo
s mírným oteplením.
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Květen 2014
Události ve městě
Na místě bývalého hotelu Morava
postupně a z pohledu kolemjdoucího pomalu vzniká nový obchodní dům.
V souvislosti s výstavbou tzv. obchodního centra na místě bývalého hotelu Morava
projevil investor zájem v těsném sousedství objektu zbudovat parkoviště, zdůraznil
nezbytnost parkovacích ploch pro realizaci záměru. Jako zásadní problém se tak
jevila existence budovy bývalého Jednotného klubu pracujících (JKP), v roce 2014
víceúčelového objektu v majetku města, který je městem užíván i pronajímán pro
nejrůznější účely. Největší část využívá Centrum volného času (CVČ), organizační
složka města. Rada města vstřícně schválila demolici této stavby a s tím spojila
stěhování CVČ do opuštěného objektu historické tzv. latinské školy na Kostelním
náměstí. (Restaurátorský průzkum budovy Lat. vinárny v příloze kroniky.) Tři
samostatné stavební akce tak přinesl projekt výstavby parkoviště pro obchodní dům
v ulici Komenského spojený s přeložením Centra volného času města (CVČ)
Moravská Třebová: demolici objektu, výstavbu parkoviště a významné opravy jiného
objektu, včetně plynofikace.

Plánovaná obnova plynových přípojek průběhu roku 2014
Už v květnu byla zahájena jednání o koordinaci postupu rekonstrukčních prací na
infrastruktuře v některých třebovských lokalitách mezi představiteli města Moravská
Třebová a plynárenské společnosti RWE. Bylo nezbytné vyjasnit stanoviska k možné
rekonstrukci plynových přípojek v souvislosti s plány města na obnovu kanalizace
event. vodovodů. Cíl byl zdánlivě jednoduchý – nekopat dvakrát, ušetřit za následné
opravy vozovek a chodníků. K úplné shodě nedošlo, město nemá prostředky k tomu,
aby svoje sítě rekonstruovalo vždy v návaznosti na plán plynařů. Podle RWE jsou
plánovány rekonstrukce plynovodů a přípojek v roce 2014 v ulicích Josefská,
Tyršova, Polní včetně části ul. Třešňová alej v úseku od křižovatky s ul. Míru až na
konec zástavby směrem k mostu na zahrádky. Plán pro rok 2014 byl prezentován
jako konečný. Plán pro rok 2015, rekonstrukce plynových přípojek v roce 2015 na ul.
Jiráskova v úseku od křižovatky s ul. Komenského po křižovatku s ul. Zahradnickou,
ul. K. Čapka v úseku od křižovatky s ul. Lanškrounskou po křižovatku s ul.
Bezručovou, ul. Lanškrounská v úseku od křižovatky s ul. Sluneční po odbočku k
bytovkám v Sušicích, ul. Nádražní v úseku od nádraží ČD po finanční úřad a dále
část ul. Tyršovy k sídlu VHOS a ul. Horní byl naznačen s tím, že může doznat změn.

Volby do Evropského parlamentu 2014
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. února 2014 byly dne 19. února 2014
vyhlášeny Volby do Evropského parlamentu a byl stanoven den jejich konání na
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pátek 23. května a sobotu 24. května 2014. V regionu s náskokem vyhráli lidovci,
před druhými sociálními demokraty. ANO 2011, které jinak obsadilo v rámci republiky
místo první, se na Svitavsku muselo spokojit až s třetí příčkou. Pro celou republiku
platilo, že byla poměrně nízká účast voličů. Účast za ČR činila 18,20 %, v Moravské
Třebové to bylo 15,68 %. V rámci regionu se účast lišila, v Kamenné Horce volila
necelá tři procenta voličů, ale v Janůvkách více než čtyřicetosm procent. Rozptyl byl
i ve městě – volební okrsek č. 4 hlásil 9,61 % voličů a okrsek č. 13 zabodoval 41 %
volební účastí.

Rozšíření průmyslové zóny
Jedním z opatření, jak snížit nezaměstnanost ve městě, je dostat do města nové
investory. Proto byly nově zasíťované pozemky v průmyslové zóně na západní
straně města, směrem na Svitavy. Ta byla nedávno rozšířena o další pozemky, aby
byl umožněn rozvoj zejména stávajícím firmám.
Je na místě připomenout, že také v roce 2014 trvala snaha vedení města prodat
investorům nevyužité objekty, které město vlastní – prioritně bývalou dětskou
nemocnici a také bývalou školní budovu na ulici Nová, kde by bylo možné poskytovat
zejména sociální služby. Zájemce, který plánoval v této budově na okraji města
léčebnu pro nemocné alzheimrovou chorobou, neplnil svoje závazky a stal se
nedůvěryhodným.

Městský úřad v květnu
„Transparentnost ano, další byrokracii ne“
Zástupci veřejné správy a zaměstnavatelů se obávají nárůstu administrativy, a to
v přímé souvislosti s projednávanými zákony o registru smluv a Nejvyšším kontrolním
úřadu. Podepsali proto memorandum. Z oborného tisku (Deník veřejné správy) cituji:
„Memorandum má název „Transparentnost ano, další byrokracii ne“ a jde o společné
prohlášení představitelů Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a
Unie zaměstnavatelských svazů ČR.
Velká sídla, venkov i podniky v memorandu mimo jiné požadují, aby došlo ke změně
návrhu zákona o registru smluv, který je nyní v legislativním procesu. Tak, aby se
zveřejňovaly pouze ty smlouvy, na jejichž veřejné kontrole je skutečně zájem, byla
vyjasněna ochrana osobních údajů a samotný proces zveřejňování co nejméně
zatěžoval aparát obcí, měst a krajů. Podle iniciátorů prohlášení je rovněž třeba
zamyslet se nad změnami právních předpisů, které mají rozšířit pravomoci
Nejvyššího kontrolního úřadu. Příliš se totiž nezabývají faktem, že už dnes jen města
a obce podléhají stovkám různých kontrol, které jsou často duplicitní, i multiplicitní, a
končí s různými závěry, které řeší soud.
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„Kontrolní činnost veřejné správy považujeme v demokratickém a právním státě za
podstatnou záruku jejího řádného výkonu, přičemž jakékoliv snahy o její zkvalitnění
vítáme“, cituje ze společního prohlášení předseda Svazu měst a obcí ČR Dan
Jiránek a pokračuje: „Současná podoba výše uvedených návrhů ale negarantuje, že
uvedených cílů bude dosaženo, aniž by došlo k enormnímu nárůstu byrokratické
zátěže.“
„Venkov se nebrání zveřejňování smluv, ale až v okamžiku, kdy stát prokazatelně
sníží současnou administrativní zátěž“, říká předseda Spolku pro obnovu venkova
ČR Eduard Kavala.
„Velký problém vidíme například se zveřejňováním smluv podniků, které jsou zřízeny
veřejnou či státní správou“, konkretizuje obavy Jiří Horecký, prezident Unie
zaměstnavatelských svazů ČR a dodává: „Pokud by tyto firmy měly zveřejňovat
všechny své smluvní závazky, do kterých by se mohli podívat i jiní podnikatelé,
ztratily by konkurenční výhodu a daly by tak zdarma v plén své know-how.“
Tvůrci memoranda se shodují, že je také třeba vyčíslit náklady veřejné správy, které
by případná nová právní úprava přinesla, stejně jako odstranit nejasnosti, co se týče
ochrany osobních údajů. Rovněž je nutné proces zveřejňování smluv oproti
současnému návrhu zjednodušit. (Text memoranda – dopisu – v příloze kroniky.)
V této souvislosti se už uskutečnila celá řada jednání a vedení Svazu měst a obcí ČR
chce v kontextu s připomínkováním návrhů legislativních změn jednat s vládou a
předsedy poslaneckých klubů. Už dříve deklarovalo, že nutným předpokladem přijetí
všech zákonů a dalších předpisů by v každém případě měla být analýza finančních
dopadů, stejně jako rozbor dopadů na právní prostředí. Čas ukáže, zda požadovaná
změna bude za několik let součástí běžné praxe nebo zapomenutou vzpomínkou.

Nehoda tří osobních automobilů se stala ve čtvrtek 29. 5. kolem osmé hodiny ráno
na silnici I/35 v blízkosti Mikulče. Dvě auta ve směru ze Svitav na Litomyšl zastavila
u kraje vozovky, neboť se blížil v protisměru nadměrný náklad. Toho si nevšiml za
nimi jedoucí řidič a do automobilů narazil. Naštěstí nebyl při nehodě nikdo zraněn.
Škoda na vozidlech se však podle prvních odhadů vyšplhala na 225 tisíc korun.
Zajímavostí pro zaznamenání je skutečnost, že poškozené vozidlo bylo služebním
vozidlem městského úřadu v Moravské Třebové a v autě cestovaly spolu s řidičem
jeho kolegyně, všichni zaměstnanci města. Rádi jsme je viděli nezraněné a celé po
nástupu do práce druhý den.

Ze zasedání rady města
Dne 12. května se radní sešli operativně, na programu byl jeden bod: schválit
nezbytné kroky ve věci vyřešení protispádu zatrubněného potoka na ulici Údolní.
Plánované setkání radních se uskutečnilo až 19. května. Kromě obvyklých záležitostí
majetku města a veřejných zakázek mne zaujal nově uložený úkol pro odbor
dopravy: zabývat se neutěšenou dopravní situací na ulici Jiráskově. Navrženo bylo
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řešení formou střídavého stání – a trvalo ještě řadu měsíců, než byla situace
vyřešena.

Z jednání zastupitelstva města
V souladu se schváleným programem se v měsíci květnu 2014 jednání zastupitelstva
města nekonalo.

Kultura
Moravskotřebovské arkády
jsou tradiční akcí, letošní ročník byl již čtrnáctý. Na počátku festivalu stálo stěhování
základní umělecké školy do části jihozápadního křídla zámku. Tak vznikl nápad
podniknout něco, co by odpovídalo zámeckým prostorám. Dobrá věc se podařila a
přehlídka dostala jméno podle dominanty moravskotřebovského zámku, kterými
arkády zaručeně jsou.

V roce 2014 se „arkády“ konaly na přelomu měsíce května a června, vyvrcholily
v sobotu 31. května a v neděli 1. června. Původní festival sborového zpěvu dostal
s léty novou tvář. Moravskotřebovské arkády byly původně nesoutěžním festivalem
pěveckých sborů. V průběhu času se festival významně rozrostl a stal se týdenní
akcí. Ředitel základní umělecké školy v místním tisku uvedl: „Od desátého ročníku
jsme se rozhodli ho trošku rozšířit. Sobotní program jsme věnovali hudebním
skupinám různých žánrů a neděli sborům. Od loňského roku jsme ho obohatili o sraz,
výstavu a soutěž historických vozidel. V letošním roce ještě o historická kola a
výstavu historických trojkolek. Od sedmého ročníku pořadatelé festivalu spolupracují
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s nadací Pomozte dětem“. To je pravda, zvykli jsme si v květnu vídat „kuře“, tedy
výběrčí v atraktivním kostýmu a s pokladničkou, v ulicích města. Na konto nadace
následně vždy putoval výtěžek z celotýdenní sbírky, z dobrovolného vstupného,
z víkendového programu a poplatky účastníků. Za dobu spolupráce pořadatelů
s nadací bylo tak odvedeno víc než čtyři sta tisíc korun. Přesná částka letos vybraná
jako příspěvek programu Pomozte dětem činila 38 300 korun.
V letošním roce v sobotu dopoledne nejdříve potěšil zájemce na náměstí 2. ročník
výstavy a soutěže historických vozidel. U příležitosti 120. výročí založení prvního
cyklistického klubu v Moravské Třebové se konal sraz historických jízdních kol.
Porotou byli po krasojízdě na zámeckém nádvoří vybráni ti nejlepší. Zabodovali
dáma na vysokém kole v dobovém oblečení, vhodně ustrojený dělník z Kolbenky na
hodně opotřebovaném kole, táta s živým a hodným dítětem v „sajdkáře“. Jen těsně
se nedostalo ocenění na pokuřujícího cyklistu s flašinetem. Zaujali ale všichni.
V rámci celé akce se uskutečnila jedinečná výstava historických trojkolek ze
soukromé sbírky Jiřího Fialy. Akci letos obohatilo i mobilní muzeum historických kol a
dětských dopravních prostředků manželů Počepických z Lokte.
K dobovým cyklistům se skvěle hodila stylová prvorepubliková hudba kapely Melody
Gentlemen z Lednice. Hlavním bodem odpoledního hudebního programu bylo
vystoupení vynikajících hudebních skupin a interpretů. Pro nejmenší byla připravena
nejen zábava, ale i pohádka. Hudební odpoledne patřilo dále žákům základní
umělecké školy, potěšil Bubny Band a poté Junior Band. Následoval hudební
program nesoutěžní, ale velmi očekávaný. Mladé generaci například hrála skupina
Cookies stejně jako Marek Ztracený. Revivalová kapela Abba Stars byla určená
především pro generaci střední. Tradičním hostem byl Jumping Drums.
Neděle 1. června byla zahájena v kostele Nanebevzetí Panny Marie dopolední
přehlídkou sborů s repertoárem duchovní hudby. Vystoupení sborů pokračovalo
odpoledne na nádvoří zámku s libovolným programem.
Součástí Arkád byla také tradičně výstava „Výtvarný svět na zámku“, nesoutěžní
přehlídka výtvarných prací základních uměleckých škol z celé ČR, jejíž první ročník
se uskutečnil v roce 2005. Hlavní prezentace přehlídky výtvarných prací byla
zahájena v době konání festivalu na arkádách zámku. Po zbývající dny byla výstava
umístěna do výstavních prostor zámku a Základní umělecké školy.
Závěrem si v návaznosti na festival dovoluji vložit text poděkování, tak, jak bylo
elektronickou poštou krátký čas po akci zasláno vedení města (poděkování není
mnoho, toto dal na vědomí starosta města dalším členům vedení města, tedy i
kronikářce, škoda vymazat…):
Od:
Komu:
Datum:
Předmět:

Pavla Šišmová …………
mizak@mtrebova.cz, pbrettschneider@mtrebova.cz, vmacat@mtrebova.cz,
09.06.2014 14:10
Poděkování a slova uznání jak městu, tak festivalu

Dobrý den, ač nepatřím mezi ty, kteří podávají "zpětnou vazbu" či referují o svých
zážitcích, v tomto případě považuji za správné reagovat. Do Vašeho města jsme se
vrátili po 10-ti letech při příležitosti festivalu Moravskotřebovských arkád, jehož
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upoutávku jsme opětovně slyšeli na rádiu Haná. Opravené příjemné centrum, citlivá
rekonstrukce zámku a jeho okolí a naučná stezka od renesance k baroku - taková
razantní proměna města nám vyrazila dech....k festivalu si dovolím poznamenat, že
nádherné exteriéry spojené s programem tak kreativním, pestrým ('koexistence"
hudby, výstavy historických trojkolek, závodu bicyklů) a v neposlední řadě s perfektní
jeho organizací, v nás zanechal hluboký duchovní zážitek. Věřte mi, že mám s čím
srovnávat - ať už zmíním festival duchovní hudby z mé rodné Olomouce,
Prostějovské dny hudby z mého bydliště, Kroměřížskými dny hudby či festival
Holešovská regata. Děkuji, vrátíme se k Vám i se zahraničními přáteli.
S pozdravem Pavla Šišmová, Prostějov.
Divadlo
přivítalo své věrné návštěvníky, tedy ty z nich, kterým se podařilo získat vstupenky,
13. května. Hra Sborovna, původní česká komedie, pobavila i přivedla k zamyšlení,
jak to slibovala i pozvánka v moravskotřebovském zpravodaji.
Pro děti
byla v květnu připraven výstava Jak se rodí večerníček, na které se pobavili i rodiče –
zahrát jsme si mohli pexeso, podívat se na dekorace z večerníčků a zasmát se tomu,
co dokázali Pat a Mat. 17. května zval Pohádkový les v Boršově se začátkem trasy u
hájenky. Do nedalekého Útěchova mohly děti ke koňům, 24. května se tam konal
Den dětí s koňmi. Na pohádku se mohli těšit hlavně malí školáci a předškoláci, 27.
května v muzeu nabídlo Indiánskou pohádku divadélko DRAK. Dětský den na zámku
i s klauny byl 30. května.
Muzejní noc
tentokrát s námětem života a reálií spojených se Spojenými státy americkými se
uskutečnila v sobotu 31. května.
Kácení máje
a zábava se skupinou Kontakt – to byla pozvánka ze Sušic, 31. května.

Sport
Závod míru nejmladších
Start prologu 38. ročníku cyklistického Závodu míru nejmladších se uskutečnil v
pátek 9. května na moravskotřebovské náměstí. Slavnostní zahájení se konalo před
radnicí v 9.45 hodin. Dopoledne akcí žilo celé vnitřní město, centrum bylo zcela
nedostupné pro auta, přičemž objížďky nebyly dostatečně označeny. Ulice Cihlářova
byla uzavřena tak, že se chodci tísnili za zábranami. Pod ochranou pozorných
studentů ve službě jsme mohli občas přejít, mezi cyklisty totiž byly chvilky volna.
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Podařilo se nám tedy poobědvat i vrátit se do práce. Sportovní akce se zúčastnilo 12
týmů z 12 zemí, 193 účastníků – zvítězil Dán.

Foto: ulice Cihlářova a cyklistický závod, foto archiv města
Byly zahájeny přípravné práce pro freeridové tratě
V souladu s návrhem občanů byla zahájena příprava projektu sportovního centra
v přírodě. Rada města rozhodla o podání žádosti Krajskému úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny kategorizace lesů z
lesa hospodářského nově na les zvláštního určení na pozemku parc. č. 2855 o
výměře 214 975 m2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, který je ve
vlastnictví města Moravská Třebová. Mohli jsme si na procházce všimnout, že v části
lesa blízko Třebové jsou zvláštní tratě pro cyklisty s překážkami – ovšem jen pro ty,
kteří si chtějí na kole vychutnat adrenalinový sport. Požadavku tímto způsobem i
nadále (a s respektováním pravidel) pozemek využívat vyšli radní vstříc. V současné
době je dle platné lesní hospodářské osnovy dotčený lesní porost zařazen v kategorii
lesa hospodářského, pro který je prvořadou funkcí produkce dřevní hmoty. Změnou
kategorizace dojde k nadřazení funkce rekreační stávající funkci produkční.
Požadavek vypracoval odbor majetku města po obdržení žádosti povolit uzpůsobení
stávajících stezek pro tzv. „freeride“. V podstatě jde o legalizaci započaté aktivity - na
stávajících přibližovacích lesních cestách na vrchu Pastvisku si příznivci tohoto
sportu už začali stavět malé překážky freeridové trati. Využitím lokality pro sportovní
a rekreační obyvatel města se ve své diplomové práci zabýval třebovský
vysokoškolák Petr Potyš. Odboru majetku města poskytl souhlas s použitím své
diplomové práce jako projektu, který je nutné doložit k připravované žádosti.
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Květen letem světem
Počasí v květnu začalo krásným prvním májem, bylo teplo, polojasno. Následovalo
výrazné ochlazení a přechod studené fronty. V Moravské Třebové nepotěšily ranní
mrazy 5. a 6. května. Silný déšť 7. května byl na místě - dokvétaly konvalinky a to je
čas dešťů. V sobotu 8. května nás zahnal domů odpolední místy silný déšť, který
vystřídalo náhlé vyjasnění chvilku před pátou. To umožnilo plánované zahájení
sezóny v hospůdce U Krokouše
se swingovým orchestrem. Fr. Zeleného.
Následovalo deštivé pondělní ráno, ochlazení 12. května. Ledoví muži nepřinesli
mrazíky, bylo jen chladno a nepříjemně. Zlomové oteplení nastalo v pondělí 19.
května během dne, odpoledne potěšily až letní teploty a měsíc květen ukončilo
počasí deštivé a v úplném závěru května opět chladné.
Ve čtvrtek 8. května v 10 hodin se konal v parku u muzea každoroční pietní akt položení kytice u památníku osvobození. V roce 2014 byl pořádán k 69. výročí
osvobození Československa od fašistické okupace a jako vždy, na vzpomínkovou
akci byla zvána i veřejnost.
Otevření aquaparku v roce 2014 naplánovaly Technické služby Moravská Třebová,
s. r. o. již od soboty 24. května, od 10 hodin.
Svitavský toxi tým v květnu uskutečnil dlouho připravovanou protidrogovou akci
s pracovním názvem Úklid a zakrátko byl v souvislosti s rozsáhlou protidrogovou
akcí obviněn dvaadvacetiletý muž z Moravskotřebovska, který byl v minulosti byl již
za obdobnou trestnou činnost potrestán. Lze očekávat, že obvinění dalších výrobců a
distributorů drog bude následovat. Drogy se v uplynulém období staly jedním z často
zmiňovaných problémů, počet konzumentů údajně vzrostl a to i mezi velmi mladými
lidmi.
Na základě opakovaných stížností obyvatel obce Linhartice na zápach z kalového
hospodářství čistírny odpadových vod Moravská Třebová město uplatnilo
reklamaci na technologii filtrace znečištěného vzduchu (součást PS 09).
Několik dní v květnu byl nečekaně uzavřen Hřebečský tunel – důvodem nebyla
stavební závada, ale chyba softwaru na počítači, který má na starost obsluhu
tunelových systémů. Porucha byla podle sdělení pracovníka odboru dopravy
Pardubického kraje svým charakterem shodná s poslední poruchou z 23. ledna
2014, která byla odstraněna výměnou vadného PC za obdobný repasovaný. Bez
řádné funkce řídícího systému nelze tunel bezpečně provozovat a proto musel být
uzavřen. S cílem vyřešit opakované problémy kraji předložila firma ELTODO a.s.
návrh na definitivní upgrade hardwaru i softwaru, který nahradí současný zastaralý a
tím se předejde vzniku dalšího selhání řídícího systému tunelu. Objízdná trasa byla
jako obvykle vedena po staré silnici přes Hřebeč.
Den bez tabáku v Laskavárně v květnu – plakát v přílohové části kroniky.
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Červen 2014
Události ve městě
Pastýřka měla páté narozeniny
a tak pro zájemce připravili na sobotu 7. června 2014 moravskotřebovští turisté ve
spolupráci se Speciální základní, mateřskou a praktickou školou Moravská Třebová
zajímavý program přímo u rozhledny.
Akce se konala od 13 do 17 hodin. Každý, kdo přišel, obdržel drobnou upomínku na
narozeninový den. Překvapení čekalo toho, kdo vystoupal až nahoru. Byla také
možnost opéct si špekáčky a nechyběly písničky při kytaře.

Pastýřka 2009, foto archiv města
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Připojuji, byť ne poprvé na stránkách kroniky, několik slov o oslavenkyni:
Rozhledna Pastýřka se vrátila se na místo původní rozhledy na vrchu Pastvisko po
100 letech, aby se z výšky 516 m n. m. dívala na naše město a jeho blízké okolí.
Pastýřka je dřevěná věž s ocelovým vřetenovým schodištěm a železobetonovými
základy. Výška rozhledny je 27 m, vyhlídková plošina je v 25 metrech. Z této plošiny
je možno vidět Moravskou Třebovou, a také Orlické hory, Bukovou horu, Jeseníky,
masív Králického Sněžníku a Zábřežskou vrchovinu. Stavbu projektoval
moravskotřebovský rodák Jan Škoda.

Záhadné kruhy v trávě na zámeckém nádvoří
Dne 11. června 2014 oznámila paní ředitelka technických služeb, správce
zámeckého areálu, že se na zámeckém nádvoří v trávníku objevila záhadná čtyři
symetrická kola - respektive půlkruhy. Spodní základna je rovná. Vysvětlení se
nenabídlo – správce průběžně zabezpečil pravidelné zalévání trávníku jak
automatickou závlahou, tak denní zálivku ručně (z hadice). Přesto se náhle objevilo
poškození, přičemž podivné bylo, že tráva byla spálená jen na povrchu, spodní část
zůstala živá. Marné bylo prověřování, zda poškození trávníků není zapříčiněno
například aktivitou výtvarného oboru základní umělecké školy, v podezření bylo např.
batikování savem… Zpráva byla doplněna umělecky nedokonalými, ale výmluvnými
fotografiemi, které nabádaly k různým úvahám. Chvíli vše vypadalo opravdu
záhadně…
Vysvětlení poskytla městská policie. Protože Karel Bláha, dlouholetý velitel městské
policie, je znám specifickým slohem (mnoha obyvateli jsou vítány jeho nejen aktuální,
ale často i humorně zpracované informace v Moravskotřebovském zpravodaji), cituji
jeho zprávu v přesném znění: „…jelikož se nepodařilo záhadu rozluštit za pomoci
přizvaných záhadologů ani ufologů, vložila se do případu místní městská policie. Za
pomoci nejmodernější techniky byly provedeny desítky měření, odebrány stovky
vzorků.... Nakonec však k vysvětlení záhady postačila jediná kamera městského
kamerového systému umístěná na nádvoří zámku. Při podrobném a zdlouhavém
zkoumání záznamu bylo zjištěno, že dne 8. června 2014 před čtrnáctou hodinou byl
na trávník odložený bok párty stanu, který je jak známo opatřen (jak je při bližším
zkoumání fotografie viditelné) bočními průsvitnými okénky. Působením intenzivních
slunečních paprsků, které nás v posledních dnech po dlouhém, téměř půlročním
podzimu přesvědčují, že máme slunce stále nad hlavami, došlo tímto k vypálení trávy
právě v těchto místech. Na každé z fotografií v levém spodním rohu naleznete datum
a čas pořízené fotodokumentace z kamerového systému. Na fotografiích je zřejmé,
že před položením plachty byl trávník zcela v pořádku. Poté se postupně začaly
objevovat obrysy jednotlivých oken. Při pondělní kontrole trávníku, pokud by se
člověk přímo nezaměřil na tento jev, nebylo možné zaregistrovat vznikající problém.“
Brzo tedy bylo po záhadě a rychle ustaly i úvahy o náhradě způsobené škody…
spodní část rostlin skutečně zůstala živá a trávník se brzo zazelenal.
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Příprava bytové výstavby v lokalitě Strážnického
Město se intenzivně snaží prodávat nově připravené pozemky pro bytovou výstavbu.
Ceněnou lokalitou i mezi zájemci o bydlení je místo v blízkosti již úspěšně zahájené
výstavby rodinných domků na ul. Strážnického. V regionálním tisku jsme se dočetli:
…Lokalita rodinných domů Strážnického je nejnovějším hitem bydlení v našem
městě. Pro mladé rodiny, stejně jako pro lidi bydlící léta v centru, je ideálním místem
pro relax na čerstvém vzduchu, přitom na dosah všech vymožeností, na které jsme
zvyklí. Strážnického není satelit, dojdete sem z města pěšky, v rámci každodenního
zdravého pohybu se to skoro doporučuje. Na nejnovějším a také nejkvalitnějším
třebovském sídlišti nehrozí rozrůstání do neakceptovatelných rozměrů, což je dáno
krajinnými specifiky. Město zde zainvestovalo pozemky pro výstavbu rodinného, ale
i individuálního bydlení, z nichž drtivá většina si už našla své obyvatele, či zájemce.
Na ty zbylé jejich parcely čekají a budou nabízeny v další z dražeb nemovitého
majetku města. „Důležitým faktem je, že u stavebních pozemků v této lokalitě, které
budou nabízeny v dražbě dne 14. 6. 2014, jsou ceny pro nejnižší podání pod
nákladovou cenou, kterou město do jejich zasíťování vynaložilo, a to ve snaze
podpořit zejména mladé rodiny,“ připomíná vstřícnost města při stanovování
vyvolávacích cen místostarosta Václav Mačát. Pro spokojenost, komfort a bezpečí
obyvatel je kromě zasíťování také připraveno zbudování ochranného valu proti
přívalovým dešťům, což svědčí o snaze města umožnit v kousku přírody pod
Hamperkem bydlení se všemi potřebami…
Bohužel ne o všechny pozemky v tomto nesporně pěkném a výhodném místě byl
projeven stejný zájem. Je několik parcel, nad kterými i v roce 2014 vedly dráty
vysokého napětí a přes snahu města se nepodařilo toto nadzemní vedení přeložit.
Také proto dražba 14. června nebyla zcela úspěšná. – Není ale všem dnům konec a
proto pokračovala příprava pro stavebníky stávající i budoucí, v polovině roku 2014
bylo zahájeno budování zemního valu nad lokalitou Strážnického a byla uzavřena
také dohoda o provedení archeologického průzkumu s Regionálním muzeem
v Litomyšli.

„Náš kruháč v novém“
Vedení města začátkem června schválilo návrh ředitelky technických služeb, který se
týkal zlepšení vzhledu kruhového objezdu v blízkosti obchodního domu LIDL. Kolo
v centru kruhové křižovatky silnice I/35 na jižním výjezdu z Moravské Třebové bylo
naplánováno jako přírodní vřesoviště. V červnu zdánlivě nic nenasvědčovalo
plánovanému vylepšení – v prvním kroku byl totiž použit totální herbicid a dokud
zabíral, nebylo co obdivovat. Až později nastaly další práce - návoz rašeliny,
modelace terénu a samotná výsadba. Již dříve nainstalovaný důlní vozík (upoutávka
na Hřebečské důlní stezky) zůstal. Výsadba byla doplněna občasnými solitéry
nízkých jehličnatých dřevin, kameny či pařezy. Vnější lem centra křižovatky zůstal
kvůli hrozbě možných vjezdů vozidel travnatý. A je na místě (s ohledem na členění
kroniky trochu nesystémově) zdůraznit, že se záměr podařil, již v září 2014 pohled na
kruhový objezd právem potěšil.
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Městský úřad v červnu
Ve středu 11. června se v prostorách městského úřadu uskutečnil dozorový audit ISO
27001 (tedy se zaměřením na bezpečnost informací) a atestační řízení ISVS
(informačního systému veřejné správy) s výsledkem: bez závad. Informace, se
kterými úřad disponuje, jsou tedy zabezpečeny řádně, poděkování tajemníka úřadu
za kvalitní přípravu, úspěšný průběh a závěr právem náleželo vedoucímu oddělení
informačních technologií a kolegovi z úseku krizového řízení.

Ze zasedání rady města
Rada města se v měsíci červnu roku 2014 sešla třikrát, 2., 9. a 23. června. Zaujalo
mne (02.06.) schválení dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu
při akci „Moravská Třebová, zemní val ve svahu nad lokalitou Strážnického“. Město
jako investor tak učinilo zadost požadavku orgánu státní památkové péče. Průzkum
se zavázalo provést Regionální muzeum v Litomyšli. - Na jednání 23.06. rada mimo
jiné vyslovila podporu zřízení nového studijního oboru 68-42-M01 Bezpečnostně
právní činnost na Integrované střední škole Moravská Třebová. Tuto informaci je na
místě uvést jako důkaz, že škola dělá co je v jejich silách, aby svoji existenci obhájila
i v dalších letech.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města jednalo 2. června 2014.
Schválilo závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2013 bez výhrad takto (v
Kč):
Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2013:

rozpočtové příjmy (po konsolidaci)
rozpočtové výdaje (po konsolidaci)
saldo příjmů a výdajů
financování (po konsolidaci)

Upravený rozpočet
225 187 000,00 Kč
239 517 000,00 Kč
-14 330 000,00 Kč
14 330 000,00 Kč

Skutečnost k 31.12.2013
233 898 420,84 Kč
222 062 628,71 Kč
11 835 792,13 Kč
-11 835 792,13 Kč

Stavy na bankovních účtech města k 31.12.2013:
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k 1.1.2013
31 618 713,04 Kč
191 085,74 Kč
34 439,26 Kč
31 844 238,04 Kč

k 31.12.2013
44 951 630,35 Kč
107 430,44 Kč
64 418,23 Kč
45 123 479,02 Kč

depozitní účet
Mimorozpočtové prostředky CELKEM

4 000 670,08 Kč
4 000 670,08 Kč

4 050 846,06 Kč
4 050 846,06 Kč

účet hospodářské činnosti

1 940 724,07 Kč

2 945 968,81 Kč

běžné účty vč. projektových účtů
fond rozvoje bydlení
sociální fond
Rozpočtové prostředky CELKEM

Byly projednány obvyklé záležitosti majetku města.
Byl také schválen rozpočtový výhled města pro období 2015 – 2020.
Byli zvolení přísedící Okresního soudu ve Svitavách.

Kultura
Fotofestival, 15. ročník
Slavnostní zahájení již patnáctého ročníku fotofestivalu se uskutečnilo v sobotu 28.
června 2014 ve 13.00 hodin v budově muzea. Tradičně vernisáže výstav v den
zahájení doprovázely soutěže, workshop v temné komoře, přednášky, besedy a
komentované prohlídky s odborníky a umělci – v roce 2014 např. s Ivanem Pinkavou,
Rudo Prekopem a Johanou Pošovou. (Rozhovor s Pinkavou v příloze kroniky.)

Logo festivalu
Vystavovali zejména jednotlivci, jak amatéři, tak profesionálové.
Zájemce potěšilo celkem 21 fotografických souborů na 8 místech v Moravské
Třebové.
Fotografie bylo možno shlédnout v přízemí radnice, v domově důchodců i v jeho
kapli, v budově úřadu v ulici Olomoucká i v některých restauracích. Své projekty
vystavovali vedle jednotlivých fotografů z ČR i zahraničí také školy, umělecké
skupiny, fotokluby. „Fotofestival patří mezi nejvýznamnější fotografické festivaly
v České republice. Jeho hlavním cílem je nejen představit současnou uměleckou
tvorbu mimo hlavní města, ale rovněž navazování nových vztahů mezi fotografy
profesionály, amatéry a návštěvníky na neutrální půdě právě v Moravské Třebové,"
uvedla jedna z organizátorek Olga Vrbková v článku Noviny Svitavska. Je na místě
připomenout zakladatele festivalu Rudolfa Zukala, který už bohužel není mezi námi.
Festival trval (a na vybraných místech nás tedy těšily fotografie) do 24. srpna 2014.
47

Kronika města Moravské Třebové 2014
Nechyběla oblíbená soutěž Salón na šňůrách na zámeckých arkádách.

„Salón na šňůrách“, foto Sylva Horáková (Noviny Svitavska)

Akademie speciální základní školy
Ve středu 4. června se konala v sále moravskotřebovského muzea tradiční školní
akademie speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy ve spolupráci
s kulturními službami města. Podařilo se připravit jedenáct různých vystoupení.
Všichni žáci se na samotné odpolední vystoupení moc těšili. Chtěli ukázat rodičům,
co se naučili. Hosty školní akademie byli starosta Moravské Třebové Miloš Izák a
Dagmar Krhlová za společnost VHOS. Všechna vystoupení se povedla a vystupující
žáci se z pódia rozloučili závěrečnou písní Lásku chcem vám dát, ve které se sólově
představila Barbora Cínová.
Hřebečský slunovrat
Po roce znovu na pomezí Hřebečského masívu zazněla hudba. Rok utekl jako voda
a 21. června 2014 byl zahájen hudební festival Hřebečský slunovrat, akce kulturní i
setkávací pro obyvatele části Moravskotřebovska a Svitavska. Přípravy se v roce
2014 ujaly Kulturní služby města Moravská Třebová, organizátorem akce tedy letos
byla Moravská Třebová, ovšem ve spolupráci se Svitavami, Koclířovem a Kamennou
Horkou, které mají na Hřebči styčný bod.
Reklama kladla důraz na koncert Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy a večerní
vystoupení formace MIG 21. Spolu s hudbou festival nabídl doprovodný program,
pro děti byl k mání skákací hrad, zábavná stezka a soutěžní stanoviště. Pro odrostlé
diskotéka se začátkem od 23:30 hod. Nechybělo bohaté občerstvení a byla zajištěna
kyvadlová doprava. Vstupenka pro dospělého stála 100 Kč, pro děti a mládež do 15
let vstup zdarma.
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Program: 14:00 Pavel Procházka (písničkář); 15:00 KOFE-IN (pop rock); 16:00 FLY
FISH (rock); 17:00 WERGLŮV PJOS (punk rock) – Moravská Třebová!; 18:00 DO
VĚTRU (folk rock) – Svitavy!; 19:00 WO ON THE MOON ( pop rock); 20:30 MICHAL
HRŮZA S KAPELOU HRŮZY; 22:00 MIG 21

Foto: Werglův pjos, archiv města

Sport
Odznak všestrannosti olympijských vítězů potřetí
Začátkem června Třebová přivítala krajský přebor Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů už potřetí. Zúčastnily se dvě desítky družstev z Pardubického
kraje. Podpořit školáky přijela olympijská medajlistka skokanka Šárka Kašpárková či
bývalý olympijský reprezentant diskař Gejza Valent.
Sportovní den v domově pro seniory
se koná začátkem léta už tradičně, v roce 2014 to bylo 6. června. Účastníci plnili
různé úkoly, např. hod do koše, navlékaní kroužků, poznávání bylin. Uplatnila se i
zcela netradiční disciplína - prověření zručnosti při simulaci dojení. Disciplíny byly
přizpůsobeny věku seniorů, tak, aby je mohli zvládnout. Každý soutěžící byl
odměněn a sportovní den končil opékáním párků a živou hudbou k poslechu, zpěvu i
tanci.
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Červen letem světem
Počasí: červen začal ochlazením až pod 20 stupňů přes den na začátku měsíce,
občas pršelo. Výrazného oteplení jsme se dočkali od 6. června, 9. června dosáhly
teploty v ČR až 35 stupňů, podle rozhlasu šlo o rekordní teploty po 130 letech. Vedro
a jasno bylo i v Moravské Třebové. Na Medarda ani kapka. V polovině měsíce se
ochladilo, a chladné léto bylo i v závěru. Pršelo 25. června, déšť nám byl vzácný.
Vedení moravskotřebovské radnice se vyslovilo pro zákaz vjezdu kolotočů do
městské památkové rezervace. Obvyklé stanoviště lunaparkových atrakcí přímo na
třebovském náměstí plynutím času vzbudilo nelibost a tak vznikl návrh přemístit
atrakce do prostoru, kde se již stabilně konají cirkusová představení – v blízkosti
Brány času. Návrh se vůbec nelíbil „kolotočářům“, čas ukáže, kde se budeme bavit.
Cesta k tenisovým kurtům a volejbalovému hřišti, která byla dlouhodobě
v dezolátním stavu a opravený sportovní areál tak ztrácel na komfortu, byla opravena
v létě 2014 nákladem přibližně tři sta tisíc korun. Realizoval se tak záměr, který trval
již léta a mimo jiné se přestalo prášit do areálu koupaliště.
Na pátek 20. června připravil nízkoprahový klub program pro všechny zájemce
s cílem pobavit i představit se. Provozovatelem nízkoprahového klubu Díra, kterému
město propůjčilo k činnosti prostory v Komenského ulici za městskou policií, se stalo
občanské sdružení Bonanza Vendolí. Cílem je nabídnout aktivně trávený čas
zejména dětem a mládeži, kteří nejsou členy žádného stálého zájmového útvaru.
Bonanza v roce 2014 oslavila desáté jubileum své existence, proto připravila i
v Moravské Třebové den her a soutěží.
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Červenec 2014
Události ve městě
Předseda vlády navštívil Moravskou Třebovou
Krátkou informativní návštěvu vykonal v sobotu 19. července 2014 v podvečer v
našem městě premiér Bohuslav Sobotka. S představiteli Moravské Třebové
diskutoval o aktuálních problémech města i regionu. Pobyl na radnici a také se
prošel městem - prohlédl si část Cesty od renesance k baroku spolu s Bránou času.

Premiér Bohuslav Sobotka, starosta Moravské Třebové Miloš Izák a hejtman Martin
Netolický (zleva), foto: archiv MT
Na schůzce byli přítomni starosta Moravské Třebové Miloš Izák, místostarostové
Václav Mačát a Pavel Brettschneider, a také senátor Radko Martínek a hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Mluvilo se o dopravní situaci, zejména o stavu
projektu a realizaci rychlostní komunikace R35, která by měla vést
moravskotřebovským regionem, o možnostech evropských dotací na výstavbu
nových průmyslových zón. Nebyly opomenuty historické objekty – péče o ně.
Zástupci města ocenili dotaci, díky které byl úspěšně realizován projekt Cesta od
renesance k baroku, uvítali by však finanční příspěvky od státu na investice, které si
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s jistotou vyžádají další památkově chráněné objekty. V neposlední řadě je třeba
financovat také v oblasti infrastruktury pro sport a volný čas.

Údržba zeleně probíhá i o prázdninách
Na počátku prázdnin avizovala jednatelka technických služeb krizovou situaci –
zhoršený stav trávníku na zámku.
Kvalita travního porostu se opakovaně výrazně zhoršila v půdorysu sklepení. Na vině
by podle odhadu zahradníka mohl být špatný odhad srážkových úhrnů. Už v loňském
roce se ukázalo, že požadovaná kvalita byla udržena jen díky masivnímu prolévání
travní plochy nad rámec všech doporučených hodnot. Správce proto (aby byl
minimalizován čas čekání na zelený trávník a jednou pro vždy odstraněn handicap
z důvodu špatného podloží, přičemž reklamace nebyla uznána) navrhl následující:
- z důvodu konání kulturní akce - Bramboráku - na zámku zahájit revitalizaci
plochy až v pondělí, využít také výhodu zavíracího dne,
- v pondělí odstranit travní drn, kompletně zlikvidovat navážku, navézt nový
podklad, zeminu promíchanou s kompostem, půdním kondicionerem (na
podporu zádržky vody), a půdním hnojivem, provést hrubé terénní úpravy,
- v úterý od brzkých ranních hodin zahájit pokládku travního koberce (v ploše
sklepa), přičemž budou respektovány chodníčky, ale kameny budou osazeny
později.
Cílem návrhu bylo zabezpečit ozelenění plochy bez odkladu a tento stav zachovat, tj.
vyřešit problém nastálo. K návrhu jednatelky technických služeb připojil pochvalný
souhlas místostarosta. Jako kolemjdoucí jsem následně v letní sezóně viděla jen
pěkný trávník, dobrá věc se podařila.
Technické služby pečují o zeleň ve městě a nově i na kruhovém objezdu nedaleko
retenční nádrže a obchodního domu LIDL. Kolo v centru kruhové křižovatky na
začátku léta získalo vzhled přírodního vřesoviště. Zachován byl dříve instalovaný
důlní vozík a výsadby byla doplněna občasnými solitéry nízkých jehličnatých dřevin a
také kameny, či pařezy. Vnější lem centra křižovatky zůstal kvůli hrozbě možných
vjezdů vozidel travnatý. Ještě před úplným dokončením v polovině měsíce se však
našel zloděj kytek a z kruhového objezdu byly ukradeny azalky, zakrslé
rhododendrony i vřesy. Tuto zprávu jsem se však dozvěděla jako úředník městského
úřadu, běžný řidič možná nic nezjistil, protože škody byly bez odkladu odstraněny,
výsadba po doplnění dokončena.
Udržovat městskou zeleň není levné ani snadné.

Všední život města a problémy k řešení
V létě bylo třeba řešit překvapivý problém. Firma ATEK dokoupila na sídlišti Západní
pozemky pro svůj možný plánovaný rozvoj a v souladu se zakreslenou hranicí byl
posunut stávající plot. A to bylo kamenem úrazu. Stalo se, že roky používaná pěší
stezka nad Udánkami najednou byla za plotem a chodci, lyžaři na běžkách nebo
majitelé psů najednou nemohli pokračovat po své obvyklé trase. Chvíli se zdála
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situace neřešitelná. Ale stačilo jednání zástupců města a firmy a vysvětlení. Atek
zareagoval rychle a sloupky plotu posunul. Průchod ze Západní do Udánek kolem
strže je tak opět možný.
Správce stavby spolu se zhotovitelem a zástupci města řešili i v létě vleklé potíže
v Udánkách, které se týkaly stavby kanalizace (protlaku). Stávající zhotovitel odmítl
zásah do objektu, který nebyl řádně vrácen vlastníkovi a správci, zvláště po tom, co
proběhl podle správce stavby tak neodborný zásah do podložních vrstev mostní
konstrukce, že musel správce stavby učinit zvláštní opatření, aby nedošlo k dalším
nepředvídaným událostem. Původní zhotovitel ovšem odmítl uznat chybu. Vyřešení
problému stálo velké úsilí – jak z pohledu stavby, tak z pohledu nezbytného
vyjednávání. Nakonec – poté, co původní zhotovitel předal stavbu – se dobrá věc
podařila.
Bleší trh
se uskutečnil v sobotu 12. července dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin a byl velmi
úspěšný. Konal se „na dvorečku ve městě“ a to mezi ulicemi Cihlářovou a Hvězdní.
Prodejců bylo asi 20 a zájemců dost a dost.

Městský úřad v červenci
Na počátku měsíce července tajemník městského úřadu důrazně vyzval pracovníky
k dodržování zásad bezpečnosti informací. Inspirován byl výsledky krátce předtím
realizované kontroly pracovišť úřadu na ul. Olomoucké z hlediska dodržování zásad
bezpečnosti informací za účasti auditorů managementu bezpečnosti informací a
tajemníka. Z více jak 40 kontrolovaných pracovišť byly na 8 z nich zjištěny závady.
Zjištěné nedostatky byly projednány s příslušnými pracovníky za účasti jejich
nadřízeného. Tajemník vyslovil ocenění a poděkování těm, kteří ochranu informací
považují za součást své práce a naopak nespokojenost těm, kteří to dosud
nepochopili a - jak uvedl - svým vztahem k ochraně informací prezentují i celkovou
kvalitu své práce. Přislíbil, že vzhledem ke zjištěnému stavu budou obdobné kontroly
prováděny častěji (samozřejmě i na radnici) s tím, že opakující se nedostatky bude
považovat za porušení pracovních povinností se všemi z toho vyplývajícími důsledky.
Je na místě uvést, že porušením výše zmiňovaných zásad bylo například „jenom“
nesprávné uložení písemnosti (která má být tzv. „pod zámkem“) nebo nezamčená
skříň… Je zřejmé, že opakované kontroly a tlak na dodržování deklarovaných zásad
budou i nadále patřit k životu úřadu.
Zaznamenávám na stránkách kroniky proto, že bezpečnost informací, tak, jak jí
rozumíme v roce 2014, je relativně novým institutem – počítačů nemaje, nebyly
dřívější úřady ohroženy tolik a tak mnoha způsoby. Cílem úřadu je zkvalitňovat práci
a to v oblasti informací znamená sofistikované systémy a předpisy v oblasti
počítačové i prostý pořádek, který k práci úředníků od nepaměti patří.
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Ze zasedání rady města
Radní města se v prvním prázdninovém měsíci sešli dvakrát, aby projednali zejména
obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení. Nad rámec těchto obvyklých
úkonů rada města 07.07.2014 vydala souhlas s přemístěním sochy Eduarda
Kasparidese na pozemek parc. č. 439/2 a torza kašny na pozemek parc. č. 439/1
před budovu městského muzea na okraj záhonu u pravého rohu budovy při pohledu
na muzeum od vstupní brány do parku a uložila jednatelce Technických služeb
přemístění realizovat. Souhlas byl důležitý také proto, že návrh na přemístění již
zazněl opakovaně, ale až v roce 2014 byl vyslyšen. Ovšem na základě dřívějších
návrhů město úspěšně vyřešilo otázku vlastnictví sochy – souhlas s přemístěním byl
vydán až ve chvíli, kdy vlastnictví sochy městem nelze zpochybnit. O týden později,
21.07.2014, rada vydala souhlas s využitím prostor „Dvorečku“ mezi ul. Cihlářovou a
Hvězdní pro uspořádání Blešího trhu dne 6. září téhož roku. Organizátorem byl
pověřen odbor majetku města a komunálního hospodářství městského úřadu. Celá
akce byla podpořena také rozhodnutím, že z prodejního místa na Bleším trhu nebude
vybírán poplatek.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města v souladu se schváleným plánem v měsíci červenci nejednalo.
Je ale namístě poznačit, že k datu 02.07.2014 rezignoval na členství v Zastupitelstvu
města Moravská Třebová Mgr. Peter Kopunecz. Důvodem bylo stěhování do jiného
města. Novým členem zastupitelstva se proto od 3. 7. 2014 stal Ing. Andrej Kašický,
první náhradník za volební stranu Česká strana sociálně demokratická

Kultura
Moravskotřebovský Bramborák
se konal na zámeckém nádvoří v sobotu 26. července od odpoledních hodin do
hluboké noci.
Hudební obsazení si zčásti vybrali sami posluchači. Na loňském ročníku organizátoři
oslovili diváky, udělali si malou anketku, co by si jako hosté přáli objednat na příští
ročník, a tu využili. Mezi tipy byla třeba skupina Hop Trop, jako jednoznačně žhavý
kandidát, pak Fleret a Bluegrass Nova. Zbytek už doplnili sami organizátoři - mezi
účinkujícími tak přibyli ještě Folk Team, Mirek Paleček a Ivo Jahelka.
Nádvoří zámku bylo již od začátku plné nadšených lidí. Nechyběly bramborové
pochoutky. V červenci 2014 vyšlo i počasí – alespoň pro zámek v Moravské Třebové.
Právě ve středu města bylo pěkně, pršelo v Sušicích a kapely přijížděly z oblasti
velkých bouřek, například na Šumpersku.
Jako vždy zaznělo, že Moravskotřebovský bramborák má více než třicetiletou tradici.
Poprvé se uskutečnil již v roce 1983. Oproti začátkům se ledacos v organizaci
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změnilo. Jeden z prvních organizátorů Václav Žáček, připomněl: „Teď je na zámku
veškeré pohodlí. Dříve jsme si museli hledat místa. Museli jsme si půjčovat agregáty
na výrobu elektřiny, kopat záchody. Bylo moc práce. Začínali jsme třeba dva měsíce
předem. Teď jsme chystali asi půl dne…. Proč se akce jmenuje zrovna Bramborák?
Hledali jsme, co je typické pro tuto oblast. Rodí se zde švestky, no ale pojmenujte to
Třebovská slivovice… Další návrh, který málem prošel, byl Třebovské jablíčko,
jelikož se zde rodí jablka. Ale pak jsme řekli brambory, budeme dělat bramboráky.
Brambory zde rostou, tak Bramborák." Je na místě poznamenat, že historie
Bramboráku byla na řadu let přerušena, ve Třebové se nehrálo a za písničkami
s kytarou jsme jezdili na vydařenou akci Zpívání na Cimburku – „kulisy“ hradní
zříceniny byly úžasné. Zpívání v lese nad Městečkem Trnávka po letech ustalo a to
byl pravý čas na úspěšný návrat Bramboráku, který jistě není snadné udržet. Časy se
mění a nabídka podobných pořadů je v létě zdánlivě nepřeberná. I pro rok 2014
však platí, že zámecké nádvoří bylo zaplněno. (Plakát v příloze kroniky.)
Výstava na zámku
O letních prázdninách byla na nádvoří zámku umístěná putovní výstava přibližující
významný moravský rod pánů ze Žerotína. Na sedmi výstavních panelech jsme se
mohli seznámit s historií rodu, jejich odkazem, významnými osobnostmi a také se
sídly, které bývaly v držení Žerotínů. Výstava byla společnou akcí obcí s žerotínskou
minulostí. Mezi ně patří i Moravská Třebová. Ta byla sídelním místem jednoho z
nejvýznamnějších představitelů rodu Ladislava Velena ze Žerotína, který na svém
zámku hostil řadu umělců, učenců a také alchymistů. Pro čilý kulturní ruch si město
v jeho době zasloužilo pojmenování Moravské Athény.

Sport
Fotbalové prázdniny 2014
Tradiční sportovní akce navázala svým čtrnáctým ročníkem na ty předešlé.

Foto: Deník Svitavska
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V červencovém týdnu od pondělí do pátku se desítka obětavých vedoucích v čele
s organizátorem akce Martinem Komoněm na plný úvazek věnovala účastníkům
každoročního prázdninového kempu. Náplní akce nebyl jen fotbal, ale i jiné (nejen)
sportovní aktivity. Účastnila se necelá stovka dětí. Nocovali doma, ale od rána do
večera byli chlapci a dívky rozděleni do několika skupin podle věku a každý den po
osmé hodině vyráželi po Moravské Třebové a jejím okolí. Věnovali se sportu venku
na hřišti, na kurtech nebo uvnitř hokejového stadionu (fotbal, florbal, tenis, stolní
tenis, squash, softbal, frisbee), nechyběly ani sporty spíše netradiční (spinning,
trampolínky, golf, minigolf nebo střelba z laserových pušek). Jedno celé dopoledne
bylo vyhrazeno rozličným atletickým disciplínám v areálu ZŠ Palackého, jindy se
zase lezlo o diplomy na horolezecké stěně nebo plavalo v aquaparku. A součástí
programu byla i beseda s travními lyžaři, prohlídka zámecké mučírny nebo leteckého
areálu ve Starém Městě. Na jeden den odcestovali účastníci do Brna, kde byla na
programu návštěva zábavného parku Bongo, potom přesun do obchodního centra
Olympia a zhlédnutí filmu v kinosále vyhrazeném pouze pro výpravu. V závěru děti
čekala lekce sebeobrany a bojových sportů.
Leopold König
Koncem července se v nejproslulejším cyklistickém závodu Tour de France dokázal
prodrat do první desítky jezdců (skvělé 7. místo) cyklista Leopold König a rodné
město jeho úspěchy a slávu silně prožívalo.

Vyčerpaný Leopold König v cíli 17. etapy Tour de France | foto: Tomáš Macek, MAFRA

"Jsem na tebe hrdá. Kdo by řekl, že z blonďatého malého kluka ve školce vyroste
takový borec!" "Leo, všichni ti fandíme, držíme ti pěsti, ať to dotáhneš na stupně
vítězů. Máš náš obdiv!" To jsou příklady zápisů do druhého sešitu vzkazů pro
Leopolda Königa v jedné z moravskotřebovských prodejen pánské a dámské
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konfekce. První sbírku vzkazů majitelé obchodu, tedy rodiče cyklisty, odvezli přímo
do dějiště závěrečných etap závodu v Paříži. A ukázalo se, že příběh cyklisty bude
mít pokračování (dále viz srpnový zápis v kronice).

Červenec letem světem
Počasí: První prázdninový měsíc přivedl české léto, bez velkých veder, občas déšť,
chladné noci… koupací sezonu jsem zahájila (byť otevřené koupaliště bylo dříve)
teprve 6. července. Horké léto s teplotami až 28 st. potěšilo až v polovině měsíce.
V závěru měsíce byly občas prudké místní přeháňky, několik dní zataženo, vlhko a
teplo. Extrémní vlhkost byla pocitově nepříjemná, únavná. Poslední červencový den
nás překvapil vytrvalý déšť, hasiči a povodňová komise byli v pohotovosti, nutný byl
zákrok v Boršově v části dosud neregulovaného potoka. (Problémy byly na mnoha
místech republiky, například v Brně došlo ke kolapsu dopravy následkem prudkého
deště, zatopené bylo Koliště.)
Mega koncert Fest pod parou, pravidelný festival hlavně punkové hudby, se
v Moravské Třebové, nedaleko sjezdu z Hřebče, konal naposled…
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Srpen 2014
Události ve městě
Úspěch cyklisty Leopolda Königa
S trochou nadsázky lze říct, že SPORT
Moravské Třebové začátkem srpna roku
odhadů asi 500, jiní typovali mnohem víc)
Masaryka zúčastnilo slavnostního přijetí
Königa na radnici.

byl událostí číslo jedna v životě města
2014. Několik set lidí (podle některých
se 6. srpna v podvečer na náměstí T. G.
moravskotřebovského cyklisty Leopolda

Zástupci vedení města mu předali děkovný list za vynikající reprezentaci města a
celé republiky na Tour de France 2014, kde v celkovém pořadí obsadil sedmé místo.

Foto: archiv města

Pro tento den byl Leopold „králem“ – na to poukazovala i česká vlajka umístěná před
radnicí, na níž přehláska sportovcova jména byla nahrazena královskou korunou.
Lidé byli nadšení, úspěch mladému sportovci přáli a byli pyšní a úspěch „našeho“
Leoše. Ten neopomněl poděkovat všem, kteří se na úspěchu podíleli a umožnili mu
ho – především rodičům.
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Na náměstí byl umožněn přístup každému pěšímu, také sportovcům na kolech, ale
policie zamezila vjezdu automobilů. Na to poukazovaly i cedulky s nápisem
„Königovo“.

Foto: archiv města

Sportovec také rád zapózoval s dortem, který mu předali zástupci CK. Dort
symbolizoval jeho nejsilnější zbraň – alpské a pyrenejské kopce.
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Městský úřad v srpnu
Městský úřad v srpnu žil ve znamení přípravy voleb. Kandidátní listiny pro blížící se
komunální volby ve městě podalo sedm politických stran a politických hnutí a jedno
sdružení nezávislých kandidátů.
Městský úřad v Moravské Třebové vystupoval při této činnosti také jako registrační
úřad, pod který patří 20 obcí a město Moravská Třebová, celkem tedy podalo za
město i obce kandidátní listiny 114 volebních stran – 23 politických stran a politických
hnutí, 18 sdružení nezávislých kandidátů, 73 nezávislých kandidátů.
Celkový počet kandidátů ve všech dvaceti obcích oblasti včetně Moravské Třebové
se ustálil na 567.
Začátkem roku 2014 byla podána žádost o dotaci na projekt Regenerace
městských parků, která byla akceptována. V srpnu roku 2014 bylo zahájeno
výběrové řízení na firmu, která bude projekt realizovat během následujících
podzimních a jarních měsíců. Čas ukázal, že první kroky projektu – razantní kácení
– byly přijaty s nevolí (více v březnovém zápisu roku 2015).

Ze zasedání rady města
Rada města se sešla v měsíci srpnu 2014 třikrát (07.08., 18.06. a 26.08.), aby
projednala zejména záležitosti majetku města a výběrových řízení.
Zaujalo mne (18.08.) schválení předložené smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se
společností VN REAL s.r.o., se sídlem v Brně, na pronájem pozemků na ul.
Komenského, jejichž součástí bude stavba parkoviště za účelem provozování
parkoviště pro potřeby zákazníků obchodního centra postaveného na téže ulici.
Podmínkami, které odlišují tuto smlouvu od mnohých jiných, byla zejména ujednání,
že nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 25 let, nájemné ve výši
4.840.000 Kč vč. DPH bude uhrazeno jednorázově do 14 dnů od uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě nájemní, předmět nájmu bude nájemci předán po vybudování
parkoviště, po uzavření vlastní nájemní smlouvy, nejpozději do 31.12.2015 a
nájemce bude po celou dobu nájmu zajišťovat provádění údržby a všech oprav
předmětu nájmu výlučně na svoje náklady. Výběr a výše parkovného na předmětu
nájmu bude záviset výlučně na rozhodnutí nájemce. Je namístě zdůraznit, že
hlavním záměrem při jednání o smlouvě byla snaha zabezpečit parkoviště vedle
nové budovy, která vyrostla na místě vyhořelého hotelu Morava, a tak umožnit
dlouho odkládanou dostavbu a provoz obchodního centra.
Rada města 18. srpna 2014 schválila vyhodnocení plnění Programového prohlášení
Rady města Moravská Třebová na volební období 2010 - 2014. Programové
prohlášení rady města bylo schváleno 07.02.2011 radou města a dáno na vědomí
zastupitelstvu města, které toto projednalo 14.02.2011. Obsahem hodnocení plnění
Programového prohlášení byl výčet plnění jednotlivých bodů tak, jak se podařilo
popřípadě částečně podařilo i nepodařilo realizovat. (Text s komentářem v úvodní
části kroniky za rok 2014.)
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Z pohledu kronikářky bylo velmi důležité, že rada města 18.06.2014 schválila
doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka
Matouška. Zanedlouho byl radou města doktor Matoušek i formálně pověřen
realizovat zápisy v přesně určeném období. Tak se stalo, že začátkem roku 2015 byl
po letech zpracován a odevzdán zápis – kronika města za rok 1971, s tím, že další
dosud chybějící roky budou následovat.

Z jednání zastupitelstva města
V souladu se schváleným program zastupitelstvo města v měsíci srpnu roku 2014
nejednalo.

Kultura
Volné sdružení moravskotřebovských hudebníků zahrálo 17. srpna na
zámeckém nádvoří a to ve složení Tiema Tempírová – zpěv, Lukáš Knoll – zpěv,
kytara, Jindřich Kos – kytara, Robert Kelnar – housle, Jiří Křetínský – cajón. Nejde o
překlep, neboť podle wikipedie „… Cajón (čti kachón; španělsky bedýnka) je
perkusivní hudební nástroj latinskoamerického původu. Většinou se jedná o kvádr
vyrobený ze dřeva (dřevěná bedýnka) s ozvučným otvorem na jedné straně.
Původně se pravděpodobně jednalo o bedýnku na přepravu ryb nebo pomerančů, na
kterou bubnovali otroci poté, co byli donuceni své vlastní bubínky spálit. Cajón je
důležitou součástí kubánské a peruánské hudby, využívá se také ve flamencu a
rumbě. V poslední době je ho čím dál častěji slyšet i v jiných hudebních stylech. Na
cajón se hraje prsty a dlaněmi tak, že se bubnuje na ozvučnou desku nebo její hranu.
Hráč přitom sedí obkročmo na nástroji.“ Není důvod k pochybám, zejména pokud
víme, že Jiří Křetínský, profesí městský zahradník, je známý amatérský bubeník.
Příznivci zesnulého autora (kterého si v roce 2014 z osobních setkání ještě mnozí
pamatovali) Vladimíra Čadílka mohli shlédnout retrospektivní výstavu s názvem
Všechno má své místo. Byla slavnostně zahájena v pátek 29. srpna ve dvoraně
muzea.
Nezklamali – i v srpnu 2014 zavítal do Moravské Třebové Kinematograf bratří
Čadíků. Jejich „letní kino na náměstí“ promítalo české filmy od neděle 24. srpna do
středy 27. srpna. Mohli jsme vidět snímky Donšajni, Kandidát, Revival a Příběh
kmotra. Vždy od 21 hodin. Také v roce 2014 pokračovala snaha setkat se i přes
prázdniny a oživit zákoutí města. Akce Na dvorečku ve městě 23. srpna znamenala
zábavné odpoledne pod taktovkou Kulturních služeb a Centra volného času na
dvorečku ul. Cihlářovy a odpoledne pak na Rybním náměstí připravil ukázky své
činnosti agility klub Domu dětí a mládeže.
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Vystoupení Pěveckého sboru Orpheus z Holandska
Vynikající hudební těleso o pětatřiceti členech bylo možné vyslechnout v pátek 29.
srpna v kostele na Kostelním náměstí a také v sobotu v 15.00 hod. na zámku.
V kostele se mi koncert tohoto převážně mužského sboru velmi líbil, jen škoda, že
bylo málo posluchačů. Ale ti z nás, kteří přišli, i když propagace páteční akce trochu
selhala, byli odměněni. Měli jsme možnost zazpívat si česky, sbor připravil tři písně
z moravsko-slovenského pomezí. Sboristé z partnerského města Vlaardingen přijeli
na pozvání starosty města Miloše Izáka a sérií koncertů zde oslavili významné
jubileum, 110 let od svého vzniku.
Kulturní (a společenský) srpen byl zakončen letním festivalem Kejkle a kratochvíle
v obvyklém termínu, poslední prázdninovou sobotu 30.08. Náměstí oživil historický
průvod, kejklíři, šermíři. Nakupovalo se a hrála hudba – Last Time, Rybičky 48 a jako
TOP – Kamil Střihavka se skupinou Leaders.
Srpen letem světem
Koncem první srpnové dekády oznámili meteorologové poslední dny léta a skutečně
– kolem 10.08. se vydařilo krásné koupání. Předpověď se však vydařila a třetí třetina
znamenala už jen deštivý chladný konec prázdnin.
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Září 2014
Události ve městě
Cyklostezka slavnostně otevřena
S trochou nadsázky se říká, že každý rok má svou stavbu. Několik uplynulých let byla
a i v roce 2014 zůstává nejrozsáhlejším projektem kanalizace – nová i
rekonstruovaná. To je stavba potřebná, ale ukrytá v zemi, všimneme si jí, když brání
dopravě nebo nastane problém. Také proto jsme si s chutí užili slavnostní otevření
cyklostezky a areálu pro in-line bruslení v sobotu 13. září 2014 na Knížecí louce.
Lokalita se za poslední rok hodně změnila. Neudržovaná lada na jižním okraji města
(v blízkosti obchodního domu LIDL) se stala po revitalizaci „biocentrem s nově
vybudovaným ekotopem pro nové, či staronové druhy živočichů, a s obnoveným
korytem Třebůvky“. Pravda, tak zní správná věta z tiskové právy – kolemjdoucí vidí
v září 2014 „jen“ louku s několika tůněmi, jejichž břehy teprve zarůstají travou.
Slavnostní otevření se však týkalo především navazujícího prostoru pro moderní typ
masového sportovního vyžití, cyklostezky a in-line stezek v prostoru Knížecí louky.
Cyklostezka o celkové délce 683,09 m je na začátku napojena v prostoru stávajícího
vjezdu do areálu autoškoly v ulici Brněnská a pokračuje směrem k východu na
násep, který byl zřízen v rámci projektu Revitalizace údolní nivy Třebůvky. Následně
stezka pokračuje kolem sportovního in-line areálu do ulice Gorazdovy, kde je
ukončena v prostoru stávající místní komunikace. In-line dráhy jsou celkem čtyři
v základní šířce 3 m. Povrch drah je z asfaltového betonu. Podél souběhu dráhy je
desítka odpočivadel vybavených lavičkami a dalším mobiliářem. Mezi jednotlivými inline drahami jsou navrženy propojovací větve, které zajistí okruhování celého
systému drah a plynulé přejíždění mezi jednotlivými drahami. Celková délka in-line
drah je přibližně 1,8 km. Na in-line stezce je v místě přemostění přes rameno řeky
Třebůvky zbudována designová moderní dřevěná lávka. Slyšela jsem, že otvory
v zábradlí lávky vytvářejí text napsaný morseovou abecedou. Přiznávám, sama jsem
si toho nevšimla. Ale rozhodně mne zaujal zvláštní tvar lávky, která tvoří oblouk.
Musí splňovat náročné parametry zátopového území, mimo jiné ji lze v případě
potřeby rychle odstranit.
Do konce roku byl zřejmý zájem o sport v nově zbudovaném areálu. A ukázalo se, že
nic nezabrání lidem chodit tam i na procházky nebo krátit si cestu přímo po stezce,
byť to řádně osazená dopravní značka zakazuje. Ale takový je život a nikdo z toho
nedělal problém, v roce 2014 bylo takové „smíšené užívání“ považováno z výzvu
k toleranci.

Objímání města
se stalo novodobou tradicí.
kladný vztah k městu jeho
Třebové. Stalo se tak ve
zorganizovat a je na místě

Žáci základních a mateřských škol opět dokázali svůj
„obejmutím“ – vytvořili živý řetěz v centru Moravské
čtvrtek 25. září již potřetí. Nebylo jednoduché akci
poznamenat, že co do rozsahu došlo k zúžení oproti
63

Kronika města Moravské Třebové 2014
původním plánům a návrhům z roku 2012. Ale děti se sešly, myšlenka nezapadla,
pobavil i doprovodný program.
Úspěch technických služeb
Obchodní společnost založená městem Technické služby Moravská Třebová s. r. o.
byla oceněna v prestižní soutěži Firma roku, živnostník roku 2014. Dostala se do
krajského finále mezi deset nejlepších a bylo na místě to považovat za velký úspěch.
Vybíralo se bez mála z 300 soutěžících firem. Slavnostní krajské finále proběhlo 18.
září v Pardubicích, firmu představila její jednatelka Bc. Gabriela Horčíková v krátkém
vstupu a jak následně uvedla, potěšil ji i velkým zájmem návštěvníků finále o
moravskotřebovskou společnost. Neopomněla poděkovat všem zaměstnancům
Technických služeb, kteří jsou důležitým článkem úspěchu. Poděkování směřovala i
městu, cituji: „Děkuji i jedinému společníkovi (tj. městu Moravská Třebová), že nás
nenechává usnout na vavřínech a neustále nás posouvá formou nových výzev a
úkolů. Opravdu si troufnu říci, že mezi technickými službami neznám žádné, které by
měly tak široké a rozmanité portfolio“. (Certifikát finalisty v příloze kroniky)
Jak pokračovaly práce na věži radnice
Na stránkách kroniky už bylo poznamenáno, že zkorodovaná orlice na věži radnice
musela být sňata a připravena k opravě. Nějaký čas trvaly spekulace, jak bude
připevněna zpět. Posléze bylo rozhodnuto, že lezeckým způsobem, pod vedením
pana Jiřího Kobylky (dlouholetého ředitelem Domu dětí a mládeže, sportovce, který
vede horolezecké a lezecké kroužky). V prvním kole byl nainstalován pracovní
žebříček, aby bylo možné dostat se na kouli nahoře na věži. Počasí lezcům nepřálo.
Když dal poprvé J. Kobylka zpět do hnízda orličku, začalo bouřit a tak raději práce
přerušil. Orlici nakonec připevnil silným měděným drátem přímo k rámečku orlice,
protože vrtáním by ho zbytečně zeslabil. Postup konzultoval s odborníkem (ing.
Vojtíškem), který navrhl použití měděného drátu s tím, že je lepší než šrouby,
neurezne. Orlice je na nerezovém Y (opis tvaru), které nahradilo zrezivělé původní
železo. Všechny kovové části (hrot a rámečky praporce i orlice) byly ještě na zemi
natřeny základní antikorozní barvou a svrchní černou barvou eternat. Konečnou
prací bylo upevnění rámečku a praporce a utěsnění spáry mezi plechem a rámečkem
praporce pokrývačským tmelem černé barvy, aby nedocházelo k zatékání mezi tyto
části a rezivění a upevnění plechu. A úplně nakonec bylo třeba demontovat pracovní
žebříček a likvidovat lanová zajištění. Podařilo se…

Městský úřad v září
Úspěšné čerpání dotací
Zaujala mne informace uveřejněná v Hospodářských novinách s datem 8. 9. 2014,
podle které nejlepším čerpatelem peněz z evropských fondů byla podle agentury
Datank v letech 2011 - 2013 Moravská Třebová. Znamenalo to, že Třebované na
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hlavu získali nejvyšší částku mezi obyvateli měst a obcí čerpajících na své rozvojové
projekty peníze z Bruselu. Na čerpání dotací můžeme být tedy pyšní. A je na místě
si uvědomit, že za tímto číslem se skrývá také nenápadná, ale dlouhodobá a
usilovná práce úředníků městského úřadu.
Projekt Zvýšení kvality řízení a poskytování služeb MÚ Moravská Třebová - dotazník
Jedním z projektů, na který se podařilo získat dotaci, je také výše uvedený projekt,
jehož cílem je zvýšit kvalitu úřadem poskytovaných služeb, měřit je a požadovanou
úroveň zachovat nebo zlepšovat. První krokem k realizaci tohoto úkolu byl dotazník
Průzkum spokojenosti obyvatel. Text dotazníku je uveden v přílohové části kroniky.
Dotazník byl v září vložen do Moravskotřebovského zpravodaje, distribuovaného do
všech domácností, byl také k dispozici na webových stránkách města, odkaz
nechyběl ani na facebooku. Přesto se vrátilo vyplněných jen pár desítek dotazníků
(nad 100 ks). V celkovém hodnocení podle dodavatele projektu to znamenalo běžný
výsledek pro město naší velikosti, pro mne osobně jako garanta této části projektu
(komunikační strategie) to bylo zklamáním. Dotazník ale nebyl jediným relevantním
zdrojem informací a jeho zpracování bolo teprve začátkem práce.

Ze zasedání rady města
Rada města se sešla v měsíci záři třikrát. Neplánovaně hned první den v měsíci, aby
schválila nezbytné kroky týkající se veřejných zakázek. Na jednání dne 15.09. a
29.09. byly projednány obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení,
v polovině měsíce rada projednala také celou řadu bytových záležitostí. Zaujalo
mne, že rada 15.09.2015 schválila Komisi pro zachování, odstraňování nebo prodej
hrobového zařízení u opuštěných hrobů na pohřebišti na Křížovém vrchu v Moravské
Třebové ve složení Bc. Viera Mazalová (vedoucí odboru majetku města a
komunálního hospodářství MěÚ), Bc. Gabriela Horčíková (jednatelka technických
služeb), Ing. Eva Musilová (úřednice odboru majetku a komunálního hospodářství
městského úřadu), Josef Dvořák (pracovník technických služeb, /nejen/ správce
hřbitova), uvolněný místostarosta města, PhDr. Jana Martínková (historik).

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města jednalo v pondělí 1. září 2014. Schválilo doplnění chybějících
kronik města. Po konzultaci s „úřadující“ kronikářkou a po projednání v radě města se
vedení rozhodlo využít nabídku PhDr. Františka Matouška, který předběžně
konkretizoval časový záměr doplnění kronik takto: v roce 2014 zpracovat kroniku za
roky 1971 a 1989, v roce 2015 zpracovat kroniky za roky 1972, 1990, 1991, 2000 a
2001 a v roce 2016 zpracovat kroniky za roky 1973, 1974, 1975, 2002 a
2003. Obsahem doplňujících zápisů by měla být kromě základních statistických údajů
také data o podnikání a infrastruktuře, kultuře, sportu a občanských aktivitách.
Zastupitelstvo dále schválilo (poté, co podporu záměru včetně odůvodnění vyjádřil
zastupitel a senátor Mgr. Martínek, prosadit neobvyklý návrh nebylo úplně snadné)
podporu záměru Gymnázia Moravská Třebová - přijímání dojíždějících studentů
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s možností zajištění bezplatného ubytování a stravování v areálu Vojenské střední
školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Jevíčská 7 s
finanční účastí města Moravská Třebová. Deklarovaná podpora znamenala schválení
smlouvy s Gymnáziem Moravská Třebová o poskytnutí provozní dotace ve výši
110.000 Kč na úhradu nákladů spojených s ubytováním a stravováním dojíždějících
studentů v areálu Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové, Jevíčská 7 ve školním roce 2014/2015.
Zastupitelstvem města byly projednány majetkové záležitosti. Je na místě uvést, že
byl schválen také prodej majetku města formou opakované dobrovolné dražby –
týkalo se to zejména opakované nabídky pozemků na ul. Strážnického.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Petra Kopuncze, který změnil
po letech trvalý pobyt a není občanem města. Nahradil ho v zastupitelstvu v pořadí
další člen ČSSD Ing. Andrej Kašický a novou radní do konce roku 2014 se stala
Milada Horáková, zkušená zastupitelka z téže strany.

Kultura
Dny česko-německé kultury se v roce 2014 konaly od 19. do 23. září. Obvykle tuto
akci vnímáme jako komorní, určenou pozvaným hostům. Tentokrát ale sobotní
kulturní program navštívili i mnozí další, které přilákal koncert Hudba a kultura spojují
konaný v prostorách muzea. Účinkovali Martino Hammerle - Bartolotti a Andrea
Široká - Priechodská. Operní melodie zaujaly posluchače ve zcela zaplněném foye
muzea. Operní zpěvák Hammerle navštívil Moravskou Třebovou opakovaně a vždy
měl velký úspěch.

Moravská Třebová na starých pohlednicích
V kapli františkánského kláštera byla v měsíci září v rámci dnů evropského dědictví
přístupná výstava „Moravská Třebová na starých pohlednicích".
Výstavu pořádala komise památkové péče rady města Moravské Třebové ve
spolupráci s místním muzeem. Tentokrát nešlo – jak jsme byli v prostorách kláštera
po 15 let zvyklí – o výstavu soutěžních fotografií. Výstava byla ukázkou starých
pohlednic, které měly připomenout, co zde bylo pěkného, zajímavého, neobvyklého.
Jednalo se o největší výstavu pohlednic, která ve městě byla uspořádána –
obsahovala kolem 600 kusů pohlednic. Výstava se líbila, některá místa svého města
návštěvníci na starých obrázcích nepoznávali. Autoři výstavy by rádi mnohé
pohlednice s doplněním textu vydali knižně.
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Foto: Svitavsko, Vendula Haraštová, z vernisáže výstavy MT na starých pohlednicích

Po vernisáži následovala beseda na téma „Tajuplná Moravská Třebová" v sále
sociálních služeb. Účastníci si mohli prohlédnout další sérii pohlednic, tentokráte na
promítacím plátně, a dozvědět se něco o tajnostech města.
Gymnázium v čase
byla kulturní akce gymnázia na zámku, určená pro absolventy i širokou veřejnost.
Konala se odpoledne 20. září, mezi účinkujícími byli Monika Absolonova (zpěvačka),
Martin Zounar (herec a moderátor, jako moderátor), absolventi gymnázia Pavel
Trávníček (herec), Eliška Weissová (operní pěvkyně), Jan Hájek (herec) a Michal
Mačát (bývalý reprezentant v travním lyžování).
Divadelní představení O lásce čili Parle moi d´ amour plánované na den 29. září
2014 bylo bez odůvodnění v první den předprodeje zrušeno. Neměli jsme tedy
možnost vidět herecký koncert Jany Krausové a Karla Rodena.

Září letem světem
Počasí v září bylo příjemné, potěšil první slunečný víkend, po krátkém ochlazení
následovalo od 15. září pěkné babí léto, ve středu 17. 9. teplota dosáhla až 24
stupňů. Teplo bylo i v závěrečné dekádě, po zamračené sobotě 27. 9. byla neděle
jako vymalovaná, slunečno a teplo.
Integrovaná střední škola Moravská Třebová získala prestižní certifikát kvality a
to v oblasti gastronomie. Certifikace je vyhlašována Asociací kuchařů a cukrářů
České republiky. Podmínkou získání certifikátu jsou dlouhodobě vynikající výsledky
v oblasti vzdělávání a odborných praxí, vliv měly i zlaté medaile z největších soutěží
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v ČR i zahraničí. Certifikát je udělován na tři roky a certifikovaná škola se poté může
ucházet o nejvyšší stupeň certifikace u Světové Asociace kuchařů.
Na sloup vnitřního prostoru náměstí byla symbolicky dne 19. září 2014 osazena
směrovka na partnerské město Staufenberg. Následně byla hojně focena
německými hosty v rámci Dnů česko-německé kultury.
Ke srážce na přejezdu v Sušicích došlo ve středu 19. 9. 2014. Projíždějící vlak
narazil do nákladního automobilu a to těsně za kabinou řidiče. Na místě nehody
zasahovali profesionální hasiči z Moravské Třebové, dobrovolní hasiči ze Starého
Města a hasiči Správy železniční dopravní cesty Česká Třebová. Hasiči zjistili, že
z vozidla unikaly provozní kapaliny. Olej proto zachytávali do vaničky a předešli tak
vzniku ekologické havárie. Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez zranění.
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Říjen 2014
Události ve městě
Volby 2014
Událostí měsíce října, důležitou pro rozvoj města Moravské Třebové, byly jistě volby
do zastupitelstva obce ve dnech 10. října a 11. října 2014.
Celková voličská účast v obou volebních dnech byla v Moravské Třebové 41,83 %.
V okrese Svitavy to bylo vyšší číslo – 53,03 %. Komentář z celostátního tisku (zdroj:
internet) k výsledkům ČR zněl takto: „Česko má za sebou další, v pořadí už šesté
komunální volby. ČSSD v nich klopýtla, ODS téměř zcela propadla, na vlně
popularity se naopak veze dál hnutí ANO Andreje Babiše“. Za svitavský okres platí,
že „v celém okrese jasně vedou sdružení nezávislých kandidátů před sdruženími
nestraníků na Svitavsku, ČSSD na Moravskotřebovsku, KDÚ-ČSL na Litomyšlsku a
ODS na Poličsku“. Zajímavostí je, že jako jediná si obec Víska u Jevíčka si musela
na své komunálky počkat, protože zde nebyla podaná ani jedna kandidátka.
Výsledky voleb v Moravské Třebové jsou patrny z tabulky:
Zvolení zastupitelé dle výsledku
Kandidátní listina
číslo
1
2
2

název

poř.
číslo

Křesť.demokr.unie1
Čs.str.lid.
Občanská demokratická
1
strana
Občanská demokratická
7
strana

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
věk strana příslušnost abs. v % zvolení

Jílek Josef Ing.

50 KDU-ČSL KDU-ČSL 424

8,54 1

Ošťádal Josef
RNDr.

57 ODS

ODS

701

8,31 1

König Milan Ing.

56 ODS

BEZPP

548

6,49 2

61

ANO 2011 483

5,67 1

ANO 2011 481

5,65 2

ANO 2011 477

5,60 3

KSČM

543

6,36 1

BEZPP

507

5,94 2

KSČM

483

5,66 3

3

ANO 2011

4

Bártová Lenka
Mgr. Bc.

3

ANO 2011

2

Truhlář Libor

3

ANO 2011

1

Jurenka Miroslav

1

Horská Hana
PaedDr.

4

Cápal Roman Mgr. 43 KSČM

2

Odehnal Josef

5

Kolkop Tomáš Ing. 35 SN
Blahová Daniela
29 SN
Ing.
Martínek Radko
58 ČSSD
Mgr.

BEZPP

604

8,13 1

BEZPP

501

6,74 2

ČSSD

1 263 5,93 1

Kelča Petr MUDr.

BEZPP

1 222 5,74 2

5

Komunistická str.Čech a
Moravy
Komunistická str.Čech a
Moravy
Komunistická str.Čech a
Moravy
"Sdružení nestraníků"

5

"Sdružení nestraníků"

4
4
4

6
6

Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.

1
5
3

ANO
2011
ANO
37
2011
ANO
47
2011
51 KSČM

69 KSČM

49 ČSSD
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8

Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
Česká str.sociálně
demokrat.
SNK Moravská
Třebová,SNK
TOP 09

8

TOP 09

6
6
6
6
6
7

1

Izák Miloš JUDr.

62 ČSSD

ČSSD

1 220 5,73 3

4

Muselík Miroslav
Mgr.

52 ČSSD

ČSSD

1 156 5,43 4

2

Mačát Václav Ing.

65 ČSSD

ČSSD

1 121 5,26 5

6

Vágner Petr Mgr.

47 ČSSD

ČSSD

1 012 4,75 6

7

Horáková Milada

66 ČSSD

ČSSD

964

4,53 7

54 NK

BEZPP

449

9,02 1

57 TOP 09

TOP 09

609

8,85 1

56 TOP 09

BEZPP

441

6,40 2

1
1
8

Brettschneider
Pavel Ing.
Mička Miloš Ing.
Ošťádal Zdeněk
Ing.

Z tabulky je zřejmé, že si i po komunálních volbách silné vedoucí postavení udržela
ČSSD. Právě této straně se podařilo obhájit pozici, kterou zaujala před čtyřmi lety.
Nezbytným dalším krokem bylo povolební jednání. V poslední dekádě října dvě
vítězné strany podepsaly koaliční dohodu pro volební období 2014-2018 se svým
partnerem z minulých let. ČSSD, která v komunálních volbách zvítězila s velkým
náskokem a přinesla si z nich do nového městského zastupitelstva sedm mandátů, a
KSČM (3 mandáty) se znovu spojily se SNK Moravská Třebová (1 mandát). Slova o
osvědčené a fungující spolupráci zazněla opakovaně. Z preambule koaliční dohody
cituji: „Jsme připraveni navázat na vše dobré, co bylo v uplynulém volebním období
vykonáno. Naším cílem je dokončit rozpracované projekty, připravit a zahájit projekty
nové. Mezi společně vytýčenými cíli se vyskytuje záměr vybudování nových
průmyslových zón a spolupráce se státem při budování nezbytné dopravní
infrastruktury v regionu (R35, R43), pokračování v realizaci infrastruktury pro rodinné
bydlení, rekreaci a volnočasové aktivity obyvatel, podpora podnikání v oblasti
cestovního ruchu, či sociální programy. Nechybí ani deklarovaná snaha vyřešit
dlouhodobě neuspokojivý stav v oblasti nakládání s opuštěnými nemovitostmi jak
v majetku města (bývalé dětské oddělení nemocnice), tak řešení využití soukromých
ploch (brownfields v lokalitách, kde byla ukončena zejména průmyslová výroba).
Stranou zájmu nezůstane otázka bezpečnosti a veřejného pořádku.“
Nelze pominout způsob předvolebního boje v roce 2014. Ve schránkách se nám jako
obvykle hromadily letáky, na náměstí k nám hovořili kandidáti. Náměstí (ne)zdobily
obvyklé „nástěnky“ kandidujících politických stran i uskupení s plakáty a fotkami.
Jako nový způsob oslovení voličů v Moravské Třebové mne zaujalo tzv. DIGI
VOZIDLO, auto s projekcí (velkou obrazovkou), které projelo městem a postálo na
náměstí ve čtvrtek 09.10. Měla jsem trpělivost shlédnout jen přehled kandidátů ze
SNK Moravská Třebová. - Po čtyřech letech nechyběl opět komiks. Tématem
komiksu byly například veřejné zakázky a obsazování postů na radnici. Obsahoval
i vulgarity, narážky a lži zřejmé i dobře naznačené. Není na místě tajit, že komiks měl
i své příznivce. Autor sice uvedl, že postavy jsou smyšlené a podobnost se
skutečností je čistě náhodná, ale čtenář ihned pochopil, koho se narážky týkají. Na
internetu se rozběhla diskuse o pravdivosti i autorství… Komiks byl připisován
„Sdružení nestraníků“, autor se k němu nikdy nepřihlásil. Z komiksu mi bylo smutno –
nepřímo se dotýkal i práce na mém úseku, a to uvedením zcela zkreslených a
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nepravdivých údajů. Ale je na místě i pokus o objektivní posouzení – nejen autor, i
doba je zlá. Nekorektní předvolební boj v roce 2014 nebyl jen vizitkou Moravské
Třebové. Předvolební leták plný lží a urážek našli před volbami ve schránkách a za
stěrači aut i obyvatelé Litomyšle. Nesl název „Volební pohřeb" a útočil na sedm
kandidátů. Komentáře těch, kterých se komiks osobně týkal, tak jak byly uvedeny
v tisku:
„Každý slušný člověk si udělá obrázek sám," řekl ke komiksu starosta Miloš Izák z
Moravské Třebové.
Místostarosta Vojtěch Stříteský z Litomyšle mimo jiné uvedl, že už Albert Einstein
říkal: „Dřív rozbiješ atom, než pomluvu."
Je na místě poznamenat, že starosta města na stránkách zpravodaje ještě před
volbami poděkoval za dobrou spolupráci úředníkům i zastupitelům města. Zdůraznil,
že práce dosavadního zastupitelstva probíhala v atmosféře porozumění, o čemž
svědčí i fakt, že v devadesáti procentech hlasovali zástupci politických stran i
uskupení v téměř stoprocentní shodě. To mohu potvrdit a jak se ukázalo, ocenění
bylo na místě, neboť nově zvolené zastupitelstvo se záhy rozčlenilo na koalici a
opozici.

Říjen je čas,
kdy se připravujeme na památku zesnulých tzv. dušičky, chodíme na hřbitov častěji,
než v jiném ročním období. V korespondenci městského úřadu jsem proto
nepřehlédla písemnost, poděkování zástupkyň Asociace souznění, které zaujala na
návštěvě města Cesta od renesance k baroku, z dopisu cituji „…zcela nečekaná
pro nás byla i velkolepost cesty na Křížový vrch se sochami a kaplemi, hřbitovem a
sousošími na Křížovém vrchu.… Důstojnost přístupu ke hřbitovu fascinuje
návštěvníky města a zejména vyjadřuje úctu k lidem, kterým tudy vede jejich cesta
poslední.“ (Dopis starostovi v přílohové části kroniky – knihy.)
Přála bych si, abychom i my, obyvatelé Moravské Třebové, dokázali prožít pocit
hrdosti i radosti při cestě z centra města k vrchu nad hřbitovem.

Městský úřad v říjnu
Dozvuky voleb bylo možné zaznamenat i na interních stránkách městského úřadu.
Z pochvalného vyjádření tajemníka městského úřadu Ing. Stanislava Zemánka cituji:
„Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych touto cestou poděkoval Vám
všem, kteří jste se přímo či nepřímo podíleli na přípravě a vlastním průběhu voleb do
zastupitelstva města a zastupitelstev obcí správního obvodu. Především díky Vaší
kvalitní práci vše proběhlo řádně a bez problémů, takže jsme se zařadili mezi první,
kteří v rámci Pardubického kraje volby ukončili a bezchybně předali“. Poděkování
zaznělo právem, administrativní práce v souvislosti s realizací voleb je náročná,
dobrý výsledek byl dán také solidní znalostí práce na počítači i na malých obcích (a
to do nedávna chybělo – setkávali jsme se i s výsledky ručně psanými, po
provedeném výpočtu, počítače omezily chybovost).
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Městský úřad od října 2014 vyřešil - alespoň dílčím způsobem díky internetu dlouhodobou nesnáz. Hlášení městského rozhlasu nebylo stejně dobře slyšet na
všech místech. Vzhledem k tomu, že rozhlas je zejména varovným informačním
systémem („sirény jsou slyšet vždycky“), kvalitativní změna nebyla v plánu. Od října
2014 přesto došlo ke zlepšení. Na základě podnětů občanů byl na horní liště webu
města otevřen odkaz „Městský rozhlas“, s přepisem aktuálních hlášení,
samozřejmě v režimu archivování.
Oblastní výstava ovoce a zeleniny
tradiční akce podzimu, se v roce 2014 konala 11. a 12. října, stejně jako v posledních
letech v prostorách velkého sálu Základní umělecké školy. Sál byl provoněn jablky a
mohli jsme vidět i zajímavé hlavně zeleninové výpěstky. Zaujala mne výstava
fotografií, součást vyhodnocení soutěže Rozkvetlé město.

Ze zasedání rady města
Rada města zasedala v měsíci říjnu třikrát, 6., 13. a 24. říjnový den. Projednala
obvyklé záležitosti majetku města a výběrových řízení. Dne 6. října bylo na
programu operativně svolaného zasedání pouze opakované projednání veřejné
zakázky regenerace městských parků (čas ukázal, že to nebylo poprvé ani
naposledy). 13. října byla mimo jiné zadána zakázka na zpracování průkazu
energetické náročnosti veřejných budov v majetku města. Povinnost mít jasno v tom,
jak energeticky náročná je stavba, novinka nedávného období, se vztahuje i na
majetek měst a obcí. V Moravské Třebové se tedy týká zejména úředních budov a
škol základních i mateřských.

Z jednání zastupitelstva města
Poslední předvolební jednání se konalo 6. října 2014, kromě obvyklých majetkových
záležitostí mne zaujalo několik schválených dohod o splátkách. Zastupitelstvo
rozhoduje o splátkách dluhu v délce nad 18 měsíců, nejde tedy o bagatelní
záležitosti. Je zřejmé, že město jako věřitel a pronajímatel bytů dává přednost
jednání a vnímá snahu dlužníků. Soud, případně vystěhování (řešeny byly dluhy „za
byty“) byly i v roce 2014 vnímány jako krajní řešení.

Kultura
Ani v říjnu neselhalo kino – je zřejmé, že digitalizace umožnila rychlé nabídky
představení a filmová představení jsou tak nedílnou součástí kulturního života ve
městě, obvykle na nabídku reagují mladí lidé a jim je přizpůsobena. Milovníky folku a
country potěšil koncert 24. října, Pavlína Jíšová a přátelé. Divadlo v tomto měsíci
nabídli ochotníci z Městečka Trnávky, do Boršova jsme si mohli zajet 19. října na
trochu záhrobní komedii Vrátila se jednou v noci.
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Sport
Fit stezky - další dva kondiční okruhy
byly slavnostně „otevřeny“ za přítomnosti zástupců vedení města v sobotu
25.10.2014.

Autor: archiv města
Základní trasa A, na které jsou tři stanoviště, tak byla rozšířená o další dvě trasy.
Autor projektu Michael Havlík upřesnil, že trasa B má tři stanoviště, vede pod
kynologickým centrem, okolo chatek a podél elektrického vedení. Závěrečný
nejnáročnější úsek vede přes Kalvárii a stanoviště má nad skalou. Pro realizaci bylo
místy nezbytné realizovat terénní úpravy. Na trase jsou připravena nová sportovní
zařízení, která nebyla použitá v první etapě. Po průzkumu se autoři dohodli na
bradlech, přístroji na kliky, přetahovací rampě, žebříku na ručkování a přitahování.
Na nejtěžším stanovišti přibyly kruhy a lavice na lehy sedy.
Poslední etapa by se měla realizovat v roce 2015, podle plánu by mohla navazovat
na Knížecí louku, optimálně by mohlo vzniknout i stanoviště pro seniory.
Ocenění mladým tenistům
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický předal v pátek 3. 10. 2014 na
moravskotřebovské radnici ocenění žákům tenisového klubu za vítězství v krajské
soutěži družstev O pohár hejtmana PK.

Říjen letem světem
Počasí se náhle změnilo začátkem října, bylo vlhko, slabý vytrvalý déšť, ale teplo, už
brzo ráno 14 st. Babí léto trvalo dlouho, příjemné teplo svědčilo i předvolebním
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akcím. 12. října bylo jasno a teploty odpoledne dosahovaly až 22 st. ve stínu. Ve
městě kvetly např. vajgélie. Výrazné ochlazení nastalo 22. října, první ranní mráz až
5 st. pod nulou byl 29. října, na zahrádkách zmrzly jiřiny.
Na internetových stránkách města v odkazu „Pro turisty“ byla nově zavedena rubrika
„Kam na oběd“ s cílem podat výčet stravovacích podniků a také informovat o jejich
aktuálním menu. Pro rok 2014 platí, že restaurace, které nabízejí obědy, si v dobrém
slova smyslu konkurují a nezanedbávají ani propagaci, včetně možnosti vložit denní
nabídku na web města.
Z dotazů na webu města jsem vybrala ten, který se týká průmyslové zóny. Obvykle
je hledána cesta, jak možnosti rozvoje průmyslu podpořit. Ale byla by marná snaha
zavděčit se všem. Z dotazu cituji: „… někde jsem viděl záměr města ve vybudování
další průmyslové zóny. Popravdě jsem se zděsil při představě, že by se v tom
pokračovalo za sídlištěm ulice Západní, Hřebečská atd. Myslím, že jste tady již
znepříjemnili život lidem dostatečně, kdo zde žije, ví o čem mluvím, hluk z fabrik,
zabraná půda, dál rozvádět asi netřeba. Vyveďte mě prosím z omylu…“. V odpovědi
zaznělo, že se s dalším rozšiřováním průmyslové zóny na ulici Svitavské směrem
blíže k městu, mimo rozšíření f. Atek, která ke své expanzi odkoupila pozemky od
soukromého majitele, nepočítá. Pro umístění lehké výroby jsou v územním plánu
určeny pozemky za průmyslovou zónou dále směrem na Svitavy.
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Listopad 2014
Události ve městě
O první adventní neděli,
tedy koncem listopadu, provoněl náměstí punč a zavládla sváteční atmosféra, ke
které patřily vánoční koledy a písničky i živý betlém. Historicky poprvé se uskutečnil
velký adventní trh (na náměstí) a mikulášský jarmark (ve vstupních prostorách
radnice) v jeden den a nápad se osvědčil. Ve stáncích nechyběl adventní sortiment,
keramika, krajky, vyšívané dečky, domácí perník, oříšky v cukru, svařené víno, punč
různých druhů, ručně malované hrníčky, ručně vyráběné šperky, jmelí, adventní
věnce, vánoční svícny, gelové svíčky, vánoční pečivo, grilované speciality…
Mě
zaujala vánoční štóla moravskotřebovského pekaře Moravce i rybízové víno
z daleka. Předvánoční atmosféru od dvou hodin odpoledne doplnil také pěkný
program, hlavně „z vlastních zdrojů“. Přispěli studenti gymnázia, moravskotřebovští
ochotníci, dům dětí a mládeže, základní umělecká škola, pěvecký sbor Fermáta, ale
také obyvatelé a pracovníci domova pro seniory. Novinkou byl živý betlém. Do
přípravy zobrazení známého biblického příběhu se zapojila celá řada dobrovolníků,
Hana Dosedělová s dětským sborem a nechyběl ani starosta města. Se zvířaty přijel
Stanislav Větrovský z Květné zahrady.
Akci lidé navštívili v hojném počtu a pomohli tak navodit dobrou atmosféru
přicházejícího vánočního času. Hlavní organizátorky akce, pracovnice odboru
majetku města městského úřadu, poděkovaly následně na internetových stránkách
města dětem a pracovníkům Speciální základní školy Moravská Třebová, kteří svými
pracemi vyzdobili vestibul radnice, dále Střední integrované škole Moravská Třebová
a firmě Moravec – pekárny za sponzorsky poskytnuté občerstvení pro více než
100 účinkujících. Poděkování adresovaly i žákům Gymnázia, DDM, Divadelnímu
kroužku J.K.Tyla, Fermátě, sboru Sociálních služeb města, Základní umělecké škole,
dětem pod vedením paní Hany Dosedělové a mažoretkám, Kulturním službám
města, obchodníkům na náměstí a pracovníkům Technických služeb, bez kterých by
to nešlo.
Večer program vyvrcholil rozsvícením vánočního stromu. Technické služby udělaly
vše proto, aby se neopakoval loňský pád. Smrk byl jištěn třemi kotvícími lany
uchycenými na objímce na kmeni stromu. Toto uchycení by mělo podle jednatelky
technických služeb Gabriely Horčíkové odolat i síle orkánu. Stalo se tradicí, že
vánoční stromy technické služby vybírají ze zdrojů v katastru města. K umístění na
náměstí TGM byl v roce 2014 vybrán smrk pokácený v ulici Tovární mezi domy č.
15 a 17. Budoucí vánoční strom rostl na šachtě vodovodu a bylo zde velké
nebezpečí prostupu kořenů do šachty. Vyskytoval se na pozemku akciové
společnosti Hedva, která dala k pokácení souhlas.
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Požehnání restaurovaných varhan
Slavnostní požehnání zrestaurovaných varhan se uskutečnilo v chrámu Páně
Nanebevzetí Panny Marie dne 22. 11. 2014 – v den svátku sv. Cecílie, patronky
hudebníků. Dopoledne se uskutečnila mše s požehnáním a v odpoledních hodinách
slavnostní koncert pro širokou veřejnost, v kostele byly podél lavic přidány židle, ale
mnoho posluchačů stálo. Díky aktivitě místní firmy OR CZ jsme mohli vidět v blízkosti
oltáře varhaníka v přímém přenosu, bylo to velmi zajímavé.

Z pamětního listu varhan vydaného při této příležitosti cituji:
„V roce 2013 uplynulo 130 let od postavení vzácných varhan firmou bratří Riegerů z
Krnova. Nástroj byl řadu let v neutěšeném stavu, značné poškození dřevokazným
hmyzem, plísněmi a negativními vlivy urychlovaly zkázu vnikajícího hudebního
nástroje.
V dubnu 2009 vykonal arcidiecézní organolog Jan Gottwald organologickou
prohlídku památkově chráněných varhan. Vysoce ocenil kvalitu a výjimečnost tohoto
nástroje, bohužel však zjistil, že nástroj je ve značně špatném stavu v důsledku
devastace červotočem tak, že by mohlo dojít v brzké době ke zřízení nosné
konstrukce a tím i k nenávratnému
poškození píšťalového materiálu. Z úcty
k dokonalému řemeslnému dílu naších předků a touhy zachovat je i pro budoucí
generace vznikla ve farnosti iniciativa na podporu opravy nástroje a P. František
Bartoloměj Uriga, zástupce farnosti, odsouhlasil provedení zrestaurování. Po
výběrovém řízení byla rekonstrukce varhan svěřena firmě Organa Kutná Hora.
Současně byl v srpnu 2010 z iniciativy členů chrámového sboru založen Nadační
fond pro chrámové varhany v Moravské Třebové, jehož úkolem bylo podpořit hledání
finančních zdrojů. Výše ceny opravy byla stanovena na 3 900 000 Kč. Projekt
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zrestaurování byl zahájen v září roku 2010. 12. 9. 2010 proběhl poslední koncert za
doprovodu nástroje a pro uchování původního hlasu varhan byl uložen na hudební
nosič.
Od následujícího dne byl nástroj postupně rozebrán a odvezen do dílen Organy
v Kutné Hoře. Dřevěné části byly odvezeny do Roztok u Prahy k ozáření, čímž byl
červotoč zlikvidován. Poté byly dále konzervovány lignofixem
a zpevněny
petrifikací. Takto byly ošetřeny všechny dřevěné píšťaly, vzdušnice a traktura.
Ve druhém roce oprav 2011 byly restaurovány veškeré kovové píšťaly a byly
zhotoveny také nové prospektové píšťaly, které nahradily nekvalitní píšťaly
náhradní, doplněné za původně zrekvírované k válečným účelům. Jedná se o
největší píšťaly nástroje, jejichž výška dosahuje až 4,5 metru a byly zhotoveny ze
slitiny 75 % cínu a 25 % olova. Plechy z této slitiny byly pro nás vyválcovány až ve
Slovinsku a výroby vlastních píšťal se ujal mistr Kopeček z Českého Šternberka.
Následující rok 2012 byl věnován restaurování varhanní skříně. Tato etapa probíhala
ve dvou lokalitách, veškeré odnímatelné části byly opravovány v dílnách Organy,
restaurování základního skeletu bylo realizováno na kůru kostela. Opět byl
zlikvidován červotoč lignofixem, napadené dřevo bylo zpevněno petrifikací,
provedena byla obnova nátěru - fládrování, obnova zlacení a zrestaurování
řezbářských prvků.
V roce 2013 bylo restaurování skříně dokončeno, opravena byla podlaha pod
varhanami, celá podlaha kůru byla ošetřena před červotočem a provedeno bylo
restaurování hracího stolu. Nainstalován byl nový ventilátor, který byl pro nás
vyroben na zakázku v Maďarsku. V říjnu byly zahájeny práce na opětovném
sestavení nástroje. Teplotní stav již nedovolil zahájit vlastní ladění nástroje.
Rok 2014 je rokem poslední etapy, kdy byla provedena finální regulace trakary a
intonace s laděním všech píšťal.
Oprava varhan tedy trvala do podzimu 2010 do podzimu 2014 díky finančním
prostředkům poskytnutým z ministerstva kultury, kraje Pardubice, města Moravská
Třebová, finančním darům Moravskotřebovských firem a dárců konkrétních i
anonymních.
Varhany si nesou svůj rodný list – ukrývají listiny svého vzniku, pouzdro s odkazem
předků bylo nalezeno při restaurování skříně a nese datum 4. 12. 1883.
Projekt restaurování zahájen 13.9.2010
Nalezená schránka s listinami nese datum 4.12.1883
V říjnu 2013 uložena schránka nová, obsahuje schránku původní a dokumenty
současnosti (k obsahu této schránky podrobně v kronice města 2013).
6.11.2014 provedena kolaudace zrestaurovaného nástroje.“
Setkání vedení města s občany
V pořadí už páté setkání občanů města s nově zvolenými zástupci vedení města a
strážníky městské policie se uskutečnilo v úterý 18. listopadu ve dvoraně muzea.
Bylo možné položit jakékoliv dotazy či postřehy týkající se života v našem městě.
Na programu bylo také představení Programového prohlášení rady města Moravská
Třebová pro léta 2014–2018. A byla to v podstatě vydařená akce, ve dvoraně se
sešlo asi 25 lidí – přicházeli, odcházeli, dohromady jich tedy bylo kolem 30 a hojně
diskutovali…
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Je na místě poznamenat, že setkávání s občany je relativně nová tradice (několik
let…), pamatuji jako úředník i názor „ať (občané – pokud mají o komunikaci zájem)
přijdou na zastupitelstvo…“.

Výročí sametové revoluce
Na webových stránkách města v části dotazy a odpovědi jsme mohli číst:
„Dobrý den, ráda bych věděla, jestli se v našem městě chystá alespoň menší akce na
oslavu 25. výročí významného dne, 17. listopadu 1989. Domnívám se, že přes
všechna negativa porevolučního vývoje by si den, kdy se spustilo ukončení
totalitního bolševického režimu, zasloužil být důstojně připomenut…“.
V odpovědi zaznělo, že se dne 17. listopadu od 18:00 uskuteční setkání u Morového
sloupu, které pořádají opoziční zastupitelé města Moravská Třebová. Vzpomínka
v našem městě byla věru komorní. - V celostátních zprávách jsme se dozvěděli, že
v rámci vzpomínkových oslav přišlo vystavit prezidentu Zemanovi tzv. červenou
kartu v pondělí na Národní třídu až 15 tisíc lidí. To nesvědčí o skvělé náladě po 25
letech od velké změny.

Městský úřad v listopadu
V listopadu byl vylepšen orientační systém v obou budovách městského úřadu. Na
dveřích kanceláří v radnici na náměstí TGM, stejně jako v objektu úřadu v
Olomoucké ulici se objevily modré tabulky určené pro informace o nepřítomnosti
úředníka. Dosud vládla kreativita – tj. přilepené papírky různého formátu i kvality,
poté zbytky lepidla na dveřích. Vylepšený systém se brzo dočkal i kritiky – proč jsou
na dveřích „prázdné“ tabulky (odpověď „protože je úředník v práci“ některým
nestačila). Součástí informace je sdělení, kdo úředníka zastupuje nebo v případě
potřeby informuje. Změny souvisely se zahájeným projektem zkvalitňování
komunikace úřadu navenek a s tím souvisejícím zlepšením informovanosti klientů
jednotlivých odborů a agend.
V listopadu zazněla pochvala krajského úřadu, týkající se práce správního oddělení
odboru vnitřních věcí na úseku evidence obyvatel a matriky. Krajský úřad vyzvedl
velmi dobré výsledky při kontrolách na obcích a na městě a dal zmíněné úseky za
vzor všem úřadům obdobné velikosti v kraji. Výsledky kontroly ovlivnila také
skutečnost, že obce „našeho“ správního obvodu při kontrolách chválí dobrou
komunikaci a přístup zaměstnanců evidence obyvatel a matriky.
Odbor majetku města se významně podílí na šetření elektrickou energií. V nedávné
minulosti byl kladen důraz na výběr dodavatele. V roce 2014 nastal nákup
prostřednictvím komoditní burzy, vybrána byla kladenská. Na burze mohou
obchodovat pouze osoby, které mají patřičná oprávnění, proto byl vybrán dohadce.
Moravská Třebová nakoupila za velmi výhodné ceny, zejména u plynu. Výhodné
dodávky energií, tedy i elektřiny a zemního plynu, jsou zajištěné pro objekty města,
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pro základní školy a školky, knihovnu, zařízení sociálních služeb, kulturní objekty
i technické služby.
Odbor životního prostředí neopomněl sdělit na stránkách regionálního tisku i na
webu města, že se od listopadu změnily podmínky pro kácení stromů. Nová vyhláška
o ochraně dřevin a jejich kácení umožnila kácet bez povolení ovocné dřeviny i u
rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích. Nezměnily se pouze podmínky
kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů.
U těch povinnost vyžádat si povolení zůstala. V listopadu to byla důležitá informace.
Nic se totiž nezměnilo na doporučení kácet v období vegetačního klidu, a to začíná
právě v listopadu.
Odbor životního prostředí také požádal o spolupráci občanů ve snaze snížit počet
divokých holubů na území města. Zapojit se mohli občané tím, že spolupracovali při
zjišťování jejich stanovišť, zejména hnízdiště a nocoviště v půdních prostorách, tj.
svoje poznatky oznámili úřadu.

Ze zasedání rady města
Rada města zasedala v měsíci listopad třikrát. Operativně se sešli radní 13.
listopadu, aby projednali jediný bod programu - záležitosti výběrového řízení na
realizaci úspor energie ZŠ Palackého. Plánované schůzky byly 3. a 24. listopadu,
s projednáním obvyklých záležitostí týkajících se zejména majetku města včetně
doporučení zastupitelstvu. Po vyhlášení výběrového řízení 03.11. rada města téhož
měsíce, 24.11.2014, jmenovala na základě výběrového řízení Mgr. Milana Janouška
ředitelem příspěvkové organizace Sociální služby města Moravská Třebová k datu
01.01.2015. Rozhodnutí rady se i z pohledu nezainteresovaných jevilo logické –
vybrán byl dlouholetý ekonom organizace s výbornou pracovní pověstí.
Rada města schválila dne 24.11.2014
Programové prohlášení Rady města Moravská Třebová na volební období 2014
– 2018 tohoto znění:
Preambule
Rada města Moravská Třebová v novém složení a v návaznosti na uzavřenou
koaliční smlouvu vyjadřuje tímto programovým prohlášením společnou vůli
dosáhnout při výkonu veřejné správy všestranný rozvoj našeho města v trvalém
dialogu se svými spoluobčany.
Hodláme navázat na vše dobré, co bylo v minulosti vykonáno. Naším cílem je
dokončit rozpracované projekty a připravit a zahájit projekty nové.
Konkrétní společné cíle, které v tomto prohlášení uvádíme, nejsou úplným výčtem
našich záměrů. Mají představit veřejnosti směrování našeho úsilí a umožnit veřejnou
kontrolu jeho realizace.
Všechny další problémy a úkoly, které se v průběhu volebního období vyskytnou,
budeme řešit v zájmu občanů města na základě koaliční dohody, uzavřené dne
30.10.2014 mezi zástupci ČSSD, KSČM a SNK Moravská Třebová.
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Konkrétní společné cíle
I. Cíle v oblasti ekonomiky a strategického rozvoje
1. Budeme důrazně podporovat výstavbu rychlostních komunikací R 35
(Pardubice – Mohelnice) včetně přivaděče k Moravské Třebové a R 43 (Brno –
Moravská Třebová).
2. Připravíme územní podklady a projektovou dokumentaci pro vybudování nové
průmyslové zóny v místě kolem stávající silnice 1/35 (obchvat Moravské
Třebové) a v místě křížení budoucích silnic R35 a R43
3. Vyvineme maximální úsilí ke zvýšení počtu pracovních míst, zejména pro
uplatnění absolventů středních a vysokých škol, a tím zvýšení životní úrovně i
snížení nezaměstnanosti v našem městě. V této souvislosti zintenzivníme
komunikaci s místními podnikateli s cílem umožnit jejich další rozvoj
4. Připravíme prostory bývalého dětského oddělení nemocnice Moravská
Třebová pro vhodný podnikatelský záměr
5. Všestranně podpoříme využití opuštěných výrobních areálů pro podnikatelské
potřeby
6. Ve spolupráci se státem a krajem budeme usilovat o modernizaci železniční
tratě Moravská Třebová - Česká Třebová a vybudování velkokapacitního
parkoviště a autobusové točny v prostoru vlakového nádraží. Budeme také
podporovat úsilí o obnovení provozu na železniční trati z Moravské Třebové
směrem na Prostějov a Brno v potřebném rozsahu
7. Ve spolupráci s krajem připravíme podmínky pro provoz místní autobusové
dopravy
8. Vybudujeme infrastrukturu pro novou bytovou výstavbu: bytové domy, řadové
domy, rodinné domy jako nutný předpoklad pro rozvoj ekonomických možností
města
9. Budeme úzce spolupracovat se samosprávnými komisemi Boršov, Sušice a
Udánky; nadále podporovat jejich aktivity a zlepšování občanské vybavenosti
těchto částí města
II. Cíle v oblasti zkvalitnění veřejného pořádku:
1. Budeme úzce spolupracovat s Policií ČR a Městskou policií s cílem zvýšení
bezpečnosti a ochrany majetku občanů i radikálního snížení šíření drog
především mezi mladými lidmi.
2. Udržíme čtyřiadvacetihodinovou obsluhu městského kamerového systému a
jeho rozšíření o kamery na veškerá problémová místa ve městě s doplněním o
mobilní kameru
3. Propojíme kamerový systém Městské policie Moravská Třebová s Obvodním
oddělením PČR pro lepší koordinaci spolupráce při ochraně veřejného
pořádku a boji s kriminalitou
4. Zlepšíme komunikaci městské policie s veřejností s cílem zvyšovat péči o
naše občany
5. Zapojíme se aktivně do celostátní diskuse o řešeních problematiky veřejného
pořádku a sociálních záležitostí
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III. Cíle v oblasti cestovního ruchu
1. Podpoříme veřejné a podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu
2. Budeme pokračovat v intenzívní péči o historické bohatství města s využitím
možností státních podpor
3. Prohloubíme spolupráci se sdružením Českomoravské pomezí, krajem a
státní organizací Czech Tourism, s portály Kudy z nudy a Česko jede, při
propagaci města, zlepšíme prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu
4. Najdeme nové možnosti spolupráce s evropskými partnerskými městy pro
lepší propagaci města a zvýšení návštěvnosti zahraničních turistů
5. Zkulturníme prostředí největšího turistického lákadla – rozhledny Pastýřka
6. Opravíme v trvalé kvalitě povodňové desky na kamenném mostě v Jevíčské
ulici, stejně jako budeme pečovat o stav historických památek na méně
frekventovaných místech města
7. Zmodernizujeme hvězdárnu a zpřístupníme ji široké veřejnosti
IV. Cíle v oblasti životního prostředí
1. Zrealizujeme obnovu městských parků - Knížecí louka, park na Rybním
náměstí, park u muzea, park za Gymnáziem, Křížový vrch; urychlíme
dokončení akce Lesopark v místě bývalé cihelny.
2. V lokalitě bývalé tržnice na Komenského ulici vybudujeme parkovou zónu s
dětským koutkem a zázemím pro návštěvníky
3. Dovedeme do konce jednání s Pozemkovým úřadem a Povodím Moravy
s cílem realizovat suchý poldr mezi Útěchovem a Boršovem jako
protipovodňovou ochranu města a obcí našeho regionu
4. Zajistíme financování oprav komunikací a sítí (chodníky, ulice, kanalizace,
vodovody); po dokončení kanalizace prioritně opravu komunikací v Boršově,
Sušicích a Udánkách a rekonstrukce ulic Svitavská, Lanškrounská,
Olomoucká a rozšíření křižovatky ul. u OC Kubík, o odbočovací pruh
5. Zajistíme občanům města administraci dotací na ekologické kotle na pevná
paliva
6. Nově vyvoláme jednání s majiteli soukromých pozemků užívaných veřejností o
udržování čistoty
7. Zajistíme dokončení komplexních pozemkových úprav v Moravské Třebové a
Boršově
V. Cíle v sociální oblasti
1. Podpoříme stávající sociální služby ve městě (Sociální služby v MT, Denní
stacionář Oblastní charity, Nízkoprahové centrum pro děti a mládež, Centrum
volného času, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) a v rámci
finančních možností jejich další rozvoj a zlepšování současného stavu nabídky
služeb a materiálního zabezpečení
2. Budeme spolupracovat na zřízení Centra denních služeb pro seniory a při
budování sociálních bytů, především startovacích bytů pro mladé rodiny
3. Pomůžeme rozšiřovat aktivity Dětského domova v Moravské Třebové
zaměřené na uplatňování jejich klientů a získávání bydlení v našem městě po
dosažení jejich dospělosti
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4. Zřídíme byty zvláštního určení v areálu sociálních služeb a dokončíme
rekonstrukci budovy D pro větší komfort klientů a zkvalitnění poskytovaných
služeb
VI. Cíle v oblasti zdravotnictví
1. Pomůžeme vedení Nemocnice Moravská Třebová při zkvalitňování zdravotní
péče jak finančně, tak při získávání grantových titulů ve zdravotnictví
2. Prosadíme zajištění dostupnosti zdravotní péče ve městě a okolí
prostřednictvím spolupráce s integrovaným záchranným systémem
Pardubického kraje
3. Prosadíme zájmy a potřeby pacientů z Moravskotřebovska při nově plánované
fúzi nemocnic Pardubického kraje
4. Pomůžeme náboru personálu do zdravotnických zařízení ve městě
nezbytnému vzhledem ke generační výměně lékařů
5. Pomůžeme v případě zájmu zřídit zařízení paliativní péče, popřípadě
podpoříme domácí hospicovou péči o dlouhodobě a nevyléčitelně nemocné .
6. Podpoříme vznik zařízení pro osoby postižené Alzheimerovou chorobou.
VII. Cíle v oblasti výchovy a vzdělávání
1. Zrealizujeme plán koncepce moderního předškolního a základního školství ve
městě včetně zefektivnění využití školních budov a případného zřízení péče o
děti mladší 3 let
2. Zmodernizujeme a materiálně zabezpečíme mateřské a základní školy, včetně
zajištění projektů úspor energetických nákladů (zateplení budov, výměna
oken, rekonstrukce kotelen)
3. Povedeme jednání o zachování a rozvoji středního školství ve městě.
Podporujeme gymnázium v jeho úsilí o zachování osmiletého studijního
programu se zaměřením na informatiku. Podporujeme úsilí Integrované
střední školy o zřízení nového bezpečnostního oboru a přípravu nabídky
nových technických oborů, především v souladu s potřebami místních firem.
4. V kontaktu s vládními složkami budeme všestranně podporovat zachování
existence a další rozvoj Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
Ministerstva obrany, která má klíčový význam pro strukturu školství ve městě,
stejně jako pro místní zaměstnanost
5. Zajistíme integraci Speciální školy v Moravské Třebové do veřejného života –
propojením jejích aktivit s aktivitami ostatních školských a neškolských
zařízení a aktivit garantovaných městem
6. Materiálně i organizačně podpoříme činnost DDM, městské knihovny, činnost
nízkoprahového centra a dalších sdružení a organizací, které vhodnou formou
umožňují dětem a mládeži trávit volný čas
7. Zajistíme podporu mladých talentů při studiu Základní umělecké školy,
budeme směřovat k hlubšímu propojení kulturního dění ve městě s aktivitami
a nabídkou ZUŠ
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VIII. Cíle v oblasti sportu a zdravého životního stylu
1. Provedeme komplexní rekonstrukci krytého bazénu ZŠ Palackého pro účely
školy i pro využití veřejnosti
2. Provedeme rekonstrukci atletického hřiště Základní školy v Palackého ulici
3. Najdeme zdroje na vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem
4. Poskytneme prostředky na vybudování sportovního centra v přírodě (freeride)
v lokalitě Pastvisko
5. Budeme pokračovat v rozvoji volnočasového areálu Knížecí louka realizací
dětského hřiště a zázemí pro návštěvníky, případně dalších námětů od
občanů města.
6. S Pozemkovým úřadem a s okolními obcemi zahájíme jednání o vybudování
cyklostezky do Útěchova a Starého Města v rámci komplexních pozemkových
úprav zároveň s budováním dalších cyklostezek ve městě a okolí
7. Aktivně se budeme podílet na rozvoji cyklistické dopravy ve spolupráci
s Asociací měst pro cyklisty a vytvoříme podmínky pro optimální cyklistickou
dopravu
8. Zajistíme stejně jako doposud kvalitní údržbu všech stávajících sportovišť a
lokalit pro volnočasové aktivity
IX. Cíle v oblasti kultury
1. Zadáme vytvoření nové koncepce Kulturních služeb města s návazností na
tradice úspěšných kulturních akcí, festivalů a přehlídek, s cílem rozšířit jejich
nabídku a zkvalitnit jejich obsah i organizaci
2. Rozšířením a zkvalitněním nabídky městského muzea a zámku v oblasti
výstavnictví budeme pracovat na podpoře místního a regionálního patriotismu
i prezentaci kulturního a historického dědictví města navenek
3. Podpoříme aktivity jednotlivců, sdružení, spolků a organizací ve městě i
v částech města při pořádání kulturních a společenských akcí, které jsou v
zájmu a ve prospěch obyvatel města i okolních obcí, při zakládání nových
forem občanských sdružení činných v rozvoji společenských a kulturních
kontaktů a aktivit
4. Podstatně rozšíříme propagaci centrální části památkové rezervace vně
areálu zámku ještě kvalitnějšími programy pořádanými v rámci projektu Na
dvorečku ve městě započatém v roce 2013
5. Do kulturního života zapojíme žáky všech stupňů místních škol aktivizací
účasti na organizovaných programech, i motivací k jejich vlastní činnosti pro
společenský život ve městě
6. Zvýšíme úroveň informovanosti občanů zejména v oblasti hospodaření města
( přehlednější rozpočet ) a veřejných zakázek ( zveřejňování smluv )
Závěr
Rada města Moravská Třebová tímto programovým prohlášením konstatuje, že
dosažením cílů tohoto prohlášení bude usilovat o rozvoj města ve všech výše
zmíněných oblastech.
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Rada města současně konstatuje, že využije všech legislativních a finančních
nástrojů k tomu, aby město Moravská Třebová bylo městem, kde se nám bude dobře
a spokojeně žít.
Tento svůj program chce Rada města realizovat v období do řádných voleb do
zastupitelstva města v roce 2018.
Členové Rady města: Miloš Izák, starosta – ČSSD, Pavel Brettschneider,
místostarosta – SNK, Václav Mačát, místostarosta – ČSSD, Petr Kelča – ČSSD,
Miroslav Muselík – ČSSD, Radko Martínek – ČSSD, Hana Horská – KSČM.

Z jednání zastupitelstva města
Ustavující zasedání zastupitelstva města Moravská Třebová se konalo v pondělí 3.
listopadu 2014. Zvolilo radu města Moravská Třebová ve složení: starosta města
JUDr. Miloš Izák (ČSSD), uvolněný místostarosta Ing. Pavel Brettschneider (SNK
Moravská Třebová), neuvolněný místostarosta Ing. Václav Mačát (ČSSD), radní Mgr.
Radko Martínek, MUDr. Petr Kelča, Mgr. Miroslav Muselík, PaedDr. Hana Horská.
Tři první muži radnice tedy zůstali v dalším volebním období.
Staronoví radní – rada města, která vzešla z voleb v roce 2014:

Zleva: Muselík, Martínek, Horská, Mačát, Izák, Brettschneider, Kelča
Foto: archiv města
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Zasedání bylo přítomno několik desítek obyvatel města – tolik, kolik se jich sedíc i
stojíc vešlo do zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké.
Věřím, že je na místě vzpomenout starostů bývalých:
Seznam starostů Moravské Třebové
1655 - 1660
1660 - 1665
1665 - 1670
1670 - 1675
1675 - 1680
1685 - 1690
1690 - 1695
1695 - 1700
1700 - 1705
1705 - 1720
1725 - 1730
1730 - 1755
1755 - 1765
1765 - 1770
1770 - 1780
1780 - 1787
1787 - 1790
1792 - 1815
1815 - 1819
1819 - 1830
1830 - 1833
1833 - 1844
1844 - 1850
1850 - 1856
1856 - 1870
1870 - 1873
4.6.1873
1873 - 1882
1882 - 1885
1885 - 1891
1891 - 1894
1894 - 1906
1906 - 1909
1909 - 1919
1919 - 1923
1923 - 1933
1933 - 1938
1938 – 1939
1939 - 1945

Johann Fessel
Andreas Kirchner
Georg Spaner
Wenzel Kaupe
Tobiáš Kürchner
Johanes Dauffey
Jakob Schmied
Johanes Lehman
Johanes Dauffey
Daniel Römer
Johann Josef Jung
Georg Josef Zecha
Anton Schlesinger
Josef Wenzel Zecha
August Furnier
Rupertus Wondra
Johann Paul Urbaczek
Christoph Heidrich
Johann Brauner
Josef Herkner
Mathias Knorr
Johann Josef Wondra
Franz Sales Steinbrecher
Ignaz Steinbrecher
Franz Sales Steinbrecher
Mathias Hontela
Karl Steinbrecher (resignierte)
Franz Frenzl
Mathias Hontela
Emil Hofrichter
Conrad Steinbrecher
Josef Brislinger
Emil Hofrichter
Eduard Meyer
Ignaz Jarmer
Ing. Ernst Steinbrecher
Gustav Ehrenreich
Ing. Ernst Steinbrecher
Franz Hickl

1945

František Žák, František Světlík
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1946
1947 - 1949
1949 - 1954
1955 - 1957
1957 - 1960
1960 - 1964
1964 - 1966
15.7.1966 - 18.6.1986
18.6.1986 - 31.1.1990
31.1.1990 - 30.11.1990
30.11.1990 - 1.12.1994
1.12.1994 - 27.11.1998
27.11.1998 - 14.11.2002
14.11.2002 – 06.11.2006
06.11.2006 – 08.11.2010
08.11.2010 - 03.11.2014
03.11.2014 -

pplk. Vystrčil
Miroslav Švarný
Jiří Crha
František Urban
Jindřich Dražek
Ferdinand Stodůlka
Antonín Kočvara
Vladislav Kraus
Miroslav Horák
Ing. Karel Metyš
Ing. Oldřich Vlk
Mgr. Radko Martínek
Ing. Miloš Mička
RNDr. Josef Ošťádal
RNDr. Josef Ošťádal
JUDr. Miloš Izák
JUDr. Miloš Izák

Kultura
Strašná nádhera byl nový zábavný pořad Haliny Pawlowské, one women show.
Zavítala s ním do Moravské Třebové 13. listopadu 2014. Život je někdy strašný, ale
stejně je to nádhera…
V sále ZUŠ byl ve středu 5. listopadu slavnostně zahájen 15.
Moravskotřebovské univerzity třetího věku. Přihlásilo se 120 zájemců.

ročník

Tradiční vánoční bazar v knihovně nabídl zajímavé dárky nebo alespoň vánoční
atmosféru všem zájemcům 26. listopadu.
Sezónu plesů a bálů obvykle v Moravské Třebové zahajuje rybářský večírek. Bylo
tomu tak v roce 2014, 15. listopadu.

Sport
Sport by i v měsíci listopadu mohl zaplnit mnoho stran kroniky a sportovní události
jsou podrobně zaznamenány v příloze – Moravskotřebovském zpravodaji.
Pro záznam jsem vybrala dvě tradiční „masové“ akce, které se setkávají opakovaně
s velkým zájmem (nejen) dětí. 2. listopadu se uskutečnil Den leváků na ledě, při
kterém si zájemci mohli vyzkoušet, co všechno zvládnou levou rukou. 15. listopadu
měli nebojácní možnost účastnit se večerní výletové akce Bojíte se strašidel?
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Listopad letem světem
Počasí v listopadu bylo zpočátku poměrně teplé, bylo polojasno a na hřbitově o
dušičkách zářily živé květiny. Také sv. Martin nepřijel na bílém koni, teplota
v České republice dosáhla až 17 stupňů a v Moravské Třebové kolem 10 stupňů.
Ve druhé polovině měsíce bylo už zataženo, podzimní čas s mrholením, ale s
teplotou stále nad nulou. Ochlazení nastalo až koncem listopadu.
Ve středu 19. 11. 2014 proběhla kontrolní prohlídka stavby - Rekonstrukce
bezpečnostního přelivu na vodním díle Moravská Třebová (retenční nádrž). Bylo
sděleno, že ukončení stavby se protáhne do jara 2015.

Foto: archiv města (kontrolní den)
65 let existence oslavila v listopadu 2014 mateřská škola Piaristická!
Na webu města jsme se dočetli, že z výrobních důvodů bylo posunuto vydání
listopadového čísla Moravskotřebovského zpravodaje. Jeho distribuce byla
naplánována s několikadenním zpožděním v závislosti na možnostech roznosu.
Zpoždění umožnilo vložit informace o výsledku říjnových voleb již do listopadového
čísla.
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V listopadu se v Moravské Třebové uskutečnila beseda s pracovníky České
obchodní inspekce na téma "Jak se bránit šmejdům". V roce 2014 vyvrcholil boj proti
nekalým praktikám některých obchodníků, zejména těch, kteří nabízejí zboží mimo
obchody. Nebylo výjimkou (v ČR) nucení k nákupu až agresivní formou a proto byly
plošně organizovány besedy s cílem informovat, pomáhat, napovědět, jak se lze
bránit.
Moravská Třebová v závěru roku zahájila kroky v koncesním řízení na nového
provozovatele kanalizace a čistírny odpadních vod. Zařízení bylo modernizováno (v
rámci projektu OUSB zmiňovaného i na stránkách kroniky) s pomocí evropské
dotace, jejíž podmínkou bylo i zkrácení smlouvy s dosavadním provozovatelem.
Smlouva společnosti VHOS tak vyprší na konci roku 2015.
Student Vyšší odborné školy v Bystřici nad Pernštejnem Jakub Stejskal se v rámci
školního autorského projektu rozhodl vyrábět energii z biomasy. Proto na ulici
Komenského, kousek od základní školy, vyrostla u skleníku homole materiálu –
dřevných štěpek. V roce 2014 to byl první pokus ve větší velikosti. O zajímavosti
projektu svědčilo zapojení technických služeb, v případě úspěchu uvažovaly o
vytápění skleníku. (Více v článku v přílohové části kroniky).
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Prosinec 2014
Události ve městě
Vánoční atmosféra ve městě
byla v roce 2014 podpořena také vyhlášením soutěže. Organizátoři vycházeli
z úvahy, že krášlení oken, dveří i okolí domů je spojeno s každým ročním obdobím,
avšak o Vánocích slaví největší úspěchy. Město Moravská Třebová proto nově
vyhlásilo soutěž o nejlepší vánoční výzdobu, hodnotilo se v prosinci, až do 23.12.
Vyhlášeny byly 2 kategorie - Nejlepší vánoční výzdoba, kterou vyhodnotila odborná
porota a Nejoblíbenější vánoční výzdoba – soutěž na facebookovém profilu města.
Zájemci mohli posílat fotografie reálné podoby vánoční výzdoby. Výherními cenami
byly volné vstupenky na Městský bál, volné vstupenky na vybrané divadelní
představení nebo dárková taška s hodnotnými cenami. Vyhlášení soutěže bylo na
místě – Moravská Třebová v roce 2014 byla nazdobená, ale určitě bylo správné
snahu posílit. Zatímco na květinovou letní výzdobu jsme zvyklí, o vánocích ještě
zdobení oken a předzahrádek není úplně běžné.
A vánoční atmosféru určitě posílila i možnost odnést si Betlémské světlo v neděli
21. prosince 2014 od 17 hodin z parku před muzeem. Byla to zásluha skautů a
skautek, Junáku – střediska Moravská Třebová, kteří se zapojili do již tradiční
celostátní akce a postarali se, aby světlo z Betléma doputovalo až k nám. Nechyběla
jako vždy výzva „svíčku nebo lampičku s sebou“. Bylo zvykem zapálit světlo
v blízkém kostele, odkud si je pak nejen věřící mohli ještě přinést domů i v průběhu
dalších dní.
Centrum volného času nově v „Latince“
Slavnostní zahájení provozu Centra volného času proběhlo v budově tzv. Latinské
školy (později také Latinské vinárny) na Kostelním náměstí 15. prosince v 15 hodin
za účasti představitelů vedení města. Děti, které do centra chodí, zahájily činnost
„naostro“ o dva dny později. Centrum je určeno pro práci s mládeží z romských a
sociálně slabých rodin a poradenskou činnost. Renesanční budova na Kostelním
náměstí byla dlouhodobě nevyužita a její zprovoznění znamenalo důslednou
rekonstrukci (el. rozvody, plynová přípojka, rozvody topení…). Stěhování přímo
souviselo s nutností opustit prostory v budově města v ul. Komenského. Tato budova
má být zbourána a na jejím místě je plánováno parkoviště pro zákazníky
rozestavěného (stále – i v prosinci 2014) obchodního centra na místě vyhořelého
hotelu Morava.
Zpevněná cesta na Křížovém vrchu
Podařilo se splnit přání některých občanů - dodláždit úsek spojující první kapličku
křížové cesty s komunikací vedoucí na hřbitov v úseku cesty na Křížový vrch směrem
od Olivetské hory. Po léta se tímto směrem chodilo, ale spojnice nebyla součástí
rekonstrukce v rámci projektu Cesta od renesanci k baroku. Tak se stalo, že mezi
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dvěma krásně dlážděnými úseky zbyla prošlapaná cesta travou. Cesta, která
umožnila i maminkám s kočárky pěší výstup směrem od Olivetské hory k hřbitovu.
Peníze se našly a vlídné počasí umožnilo stavbu ještě v závěru roku. Zpevněná
plocha byla dokončena.
Setkání občanů
na náměstí T. G. Masaryka při příležitosti výročí úmrtí Václava Havla se uskutečnilo
také v roce 2014 a to ve čtvrtek 18. prosince. Setkání svolal stejně jako před rokem
zastupitel města RNDr. J. Ošťádal a sešlo se cca 20 lidí. Pohled na hořící svíčky a
fotku vyvolal vzpomínku v kolemjdoucích…

Úspěšné jednání o obnovení autobusového spoje do Brna
Koncem roku, přesněji od 15. 12. 2015, byl obnoven autobusový spoj na trase
Žamberk – Brno přes Moravskou Třebovou, Dlouhou Loučku, Křenov, Březinu,
Slatinu a Letovice. Právě tento autobus nabízel spojení do Brna ve všední den
přibližně o půl sedmé a zpět z Brna od 15:40 hod a byl hojně využívaný. A byl jako
spoj ČSAD Ústí nad Orlicí bez náhrady zrušen dnem 31. srpna 2014, což přineslo
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velkou nevoli. Starosta Moravské Třebové Miloš Izák proto intenzivně v závěru roku
jednal s vedením dopravní společnosti a s náměstkem hejtmana Pardubického kraje
pro dopravu Jaromírem Duškem. Zmíněný spoj ovšem nebyl Pardubickým krajem
finančně podporovaný, navíc náměstek sdělil, že nelze hradit najeté kilometry na
území mimo kraj. Řešení se snad našlo - spolupodíl obcí na zrušené trase, a to obcí
Rychnov, Staré Město, Moravská Třebová, Dlouhá Loučka, Křenov, Březina a Slatina
na nákladech. Celkové náklady byly vyčísleny na cca 500 tis. Kč. Autobus se rozjel
už 15.12.2014, začátkem roku 2015 bylo nezbytné uzavřít příslušné smlouvy a
specifikovat spolupodíl – pro začátek na rok, s tím, že autobus nebude jezdit o
svátcích a prázdninách. Výsledek jednání byl vyhodnocen jako příznivý. Jak to bude
dál, čas (s přihlédnutím k vyhodnocení po roce) ukáže.

Městský úřad v prosinci
Na závěr roku odlehčeně. Součástí pracovní korespondence na úřadech se
v prosinci stávají vánoční přání a pozdravy, obvykle již v elektronické formě a často
se zadáním „odeslat všem“. Nedá mi to a připojuji pozdrav městské policie
adresovaný všem kolegům na úřadě. Je zřejmé, že velitel policie Karel Bláha je tak
trochu básník. Zajímavostí v přílohové části kroniky jsou jeho postřehy, uveřejňované
již léta v Moravskotřebovském zpravodaji pod nadpisem Na lince 156 – MĚSTSKÁ
POLICIE. Koncem roku nám všem napsal:
Každým rokem Vás mnohé překvapíme našim výstředním přáním, bez kterého již si
někteří jen stěží dokáží představit nadcházející svátky pohody a klidu a věřím, že
mnohé překvapíme i v roce letošním!
Vážené dámy, vážení pánové, kolegové,
Městská policie Vám všem přeje příjemné prožití neúprosně se blížících a věříme že
u všech šťastně a s láskou prožívaných svátků klidu a pohody v příjemném
kuchyňském prostředí, kde nám za zády na velkoplošných obrazovkách dnešních
televizních přijímačů pomalu a jistě utíká pohádka za pohádkou, na které jsme se po
celý předchozí rok tolik těšili, kdy touha po jejich letošním vzhlédnutí nás opět
přinutila k porušení předchozího novoročního předsevzetí, kde si užíváme se silným
prožitkem popálenin z odstřikujícího oleje z rozžhavených pánví a smažících se
řízečků, uřezaných konečků prstů při krájení ozdůbek na chlebíčky a obdobné
pochutiny a nakonec i příjemného prostředí na lůžku sanitního vozu, ve kterém při
téměř v nadzvukové rychlosti, při překonání vrcholu hřebečského valu, cestou do
nejbližšího zdravotnického zařízení, kde se snad bez následků podaří tu kostičku z
krku úspěšně vytáhnout, se cítíme téměř jako ve stavu bez tíže.
A v roce nadcházejícím? Co jiného očekávat od představitelů zákona než beztrestné
prožití všech 365 dní, kdy případné setkání s pokutovými bloky ať má pouze podobu
takovou, s jakou se s nimi setkávají naše půvabné dámy na Odboru finančním, při
sčítání přírůstků na bankovních účtech.
S pozdravem
Městská policie Moravská Třebová
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Ze zasedání rady města
Jednání rady města se uskutečnilo 15. prosince a radní se soustředili v závěru roku
zejména na veřejné zakázky a dodatky smluv. Prodloužena byla smlouva s poštou,
týkající se roznosu Moravskotřebovského zpravodaje. I když se opakuje kritika kvality
roznosu, chybí ověřená konkurence. Upřesněna byla pravidla hlášení městského
rozhlasu, ale vnitřní předpis, který upřesňoval vydávání Moravskotřebovského
zpravodaje, schválen nebyl a jeho projednání bylo odloženo. Opakovaně radní
neschválili konání tzv. čtvrtletních trhů ve městě.

Z jednání zastupitelstva města
Zastupitelstvo města najednání dne 1. prosince 2015 svěřilo místostarostům města
v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona o obcích pro nadcházející volební
období úkoly v následujících oblastech takto:
1. Uvolněný místostarosta (Ing. Pavel Brettchneider):
- správa majetku města
- bytová politika
- sociální politika a zaměstnanost
- vodovody a kanalizace (zastupování města ve Skupinovém
vodovodu, kontakt s VHOS, a.s.)
- doprava, dopravní obslužnost
- projekt Zdravé město a Místní agenda 21 (zodpovědný politik)
- městské části (Boršov, Sušice, Udánky)
2. Neuvolněný místostarosta (Ing. Václav Mačát):
- ekonomický, strategický a investiční rozvoj města
- rozvoj turistického ruchu
- podpora podnikání
- sport

Kultura
Divadlo nabídlo 3. prosince Psaní Ježíškovi, dojemný příběh o tom, jak se na
Vánoce dějí zázraky na počkání, o dětské radosti i klidu na duši. Nešlo o běžné
představení, ale neobvyklý zážitek. Například i proto, že hrálo hodně dětí i pes –
německý ovčák (vlka z pohádky o Karkulce). Všichni se velmi zodpovědně
připravovali předem, i „vlk“, který se naučil samostatně přijít a přeběhnout přes
jeviště.
Začátek měsíce ovládl Mikuláš. Knihovna nabídla Mikulášské tvoření už 1. 12.
Mikulášský karneval v muzeu, tradiční akce, se konal v neděli 7. 12., v roce 2014 po
dlouhé době jako samostatná akce, dříve byl vždy součástí stejnojmenného jarmarku
pod střechou. Mikulášské odpoledne s pohádkou ochotníků, divadelního spolku J. K.
Tyla z Moravské Třebové, O princi Nekňubovi a s písničkami pěveckého sboru
Fermáty se konalo ve stejnou neděli v Boršově.
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Vánoční koncerty nemohou chybět. Martino Hammerle - Bortolotti zpíval ve dvoraně
muzea 14. prosince. Moravskotřebovský swingový orchestr zazněl 19. prosince
v koncertním sále základní umělecké školy. „Mikulášský koncert“ se jmenovalo hraní
kapely Světlo světa z Moravské Třebové v hospůdce U Johana 6. prosince.
Vánoční atmosféru umocnilo milé vánoční zpívání žáků gymnázia pod vedením paní
učitelky Burdové. Zazpívali v dopoledních hodinách na radnici a následně
v prostorách občanského informačního centra dne 18.12.2014. Bez nároku na
odměnu, bez výzvy přispět na cokoliv. A zpívali hezky.
Silvestrovský ohňostroj se tradičně uskutečnil poslední den v roce od 18 hodin.
Uveden byl několika slovy starosty a místostarosty, doprovázen hudbou a sledován
zcela zaplněným třebovským náměstím. Sešlo se nás hodně. Krásně zasněžené
město podpořilo příjemný zážitek. Zahřát jsme se mohli dobrými nápoji zakoupenými
ve stánku na náměstí nebo v přilehlých otevřených vinotékách. Závěr roku na
náměstí byl příjemný.

Sport
V sobotu 13. prosince 2014 od 15:30 se v Rehau aréně uskutečnilo přátelské
hokejové utkání partnerských měst Banská Štiavnica a Moravská Třebová. Značím
do kroniky s poznámkou, že tato sportovní akce je považována také za akci
společenskou a jednu z těch, které potvrzují partnerské vztahy obou měst.

Prosinec letem světem
Počasí: mrznoucí déšť první prosincový den paralyzoval dopravu v Česku.
Nejvýrazněji to pocítilo Brno, kde byly mnohé trolejbusové spoje nahrazeny
autobusy. Silná námraza byla v to pondělí i v Moravské Třebové. V úterý ráno sněžilo
a to při teplotě jen několik stupňů pod nulou. Byl uzavřen Hřebečský tunel, důvodem
byl kalamitní stav zapříčiněný námrazou. Druhá dekáda začala teplotami kolem nuly,
bylo zataženo a bez srážek. V polovině měsíce se ještě víc oteplilo. Podle
předpovědi počasí 18. prosince bylo na mnoha místech v České republice 13 stupňů
a víc, nastaly rekordní teploty. Paradoxně nejtepleji na území republiky bylo
v Lednici. Prožili jsme teplé vánoce a přelomová změna nastala 27. prosince.
Nasněžilo a bylo pod nulou, polojasno a krásně zasněžené město jsme měli i 29.12.
a podobně i poslední den roku, silvestrovský ohňostroj na zasněženém náměstí se
vydařil.
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Z obsahu kroniky 2014:
Strana

5

Téma

12 Leden
14 Řád pohřebiště
15 Městský bál
16
16
16
18

Únor
Nultý ročník masopustu
Retenční nádrž (také listopad, foto, str. 87)
Komenského, prostory bývalé tržnice, návrh

20
20
21
22
23
24

Březen
Lokální biocentrum Knížecí louka
Komunitní kompostárna
Projekt zvýšení kvality řízení městského úřadu (také září, str. 65)
Rozpočet
Anketa Sportovec roku

27
27
29
31

Duben
Cena města
Zahájení zámecké sezóny
Řešení prostoru bývalého hotelu Morava na ul. Komenského
(také květen, str. 35 a srpen, str. 60)
31 Pod modrou oblohou
31 Dny slovenské kultury
33 Vandr skrz Maló Hanó
35 Květen
35 Volby do Evropského parlamentu 2014
38 Moravskotřebovské arkády
43
43
44
45
46
46
47
48

Červen
5. narozeniny rozhledny Pastýřky
Záhadné kruhy v trávě
Příprava bytové výstavby Strážnického
MěÚ – dozorový audit (bezpečnost informací)
Závěrečný účet za rok 2013
15. ročník fotofestivalu
Hřebečský slunovrat
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51
51
52
54

Červenec
Premiér v Moravské Třebové
Údržba zeleně
Moravskotřebovský bramborák

58
58
61

Srpen
Světový úspěch moravskotřebovského cyklisty
Kinematograf

63
63
64
66

Září
Cyklostezka na Knížecí louce slavnostně otevřena
Městský úřad a čerpání dotací
Dny česko-německé kultury

69
69
73

Říjen
Volby do zastupitelstva města
Fit stezky na křížovém vrchu – další etapa

75
75
76
79
84
85

Listopad
První adventní neděle
Požehnání restaurovaných varhan
Programové prohlášení rady města
Složení rady města
Seznam starostů od roku 1655

89
89
92
93

Prosinec
Vánoční atmosféra ve městě
Úkoly místostarostů v následujícím volebním období
Ohňostroj
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Přílohová část
kroniky města
Moravské Třebové
2014
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Obsah:
Leden:
 Gymnázium MT – sdělení ředitelky školy hejtmanovi, radním a
zastupitelům města
 Řád pohřebiště
Březen:
 Komentář k rozpočtu města na rok 2014 (z tisk pro zastupitele)
 Revitalizace údolní nivy Třebůvky (dotace, text)
Duben:
 Slavnostní otevření zámecké sezóny (plakát)
 Latinská škola, restaurátorský průzkum
Květen:
 Transparentnost ano, další byrokracii ne (společné prohlášení
SMO…)
 Celosvětový den bez tabáku (plakát)
Červen:
 Fotofestival (Svitavský deník, text)
Červenec:
 Moravskotřebovský bramborák (plakát)
Září:
 Technické služby, certifikát finalisty krajského kola
Říjen:
 Asociace Entente Florale CZ – souznění, pochvalný dopis
Listopad:
 Beseda s občany (plakát)
 Expertní dodatek ke stavební činnosti, Latinská škola (arch.
průzkum)
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