Moravská Třebová – 10 let v životě města (2006 až 2015)
Usnesením rady města jsem byla v roce 2006 jmenována kronikářkou města
Moravská Třebová. Po deseti letech psaní kroniky jsem se při přípravě materiálů
k vložení do schránek na věži radnice zamyslela nad tím, co se za uplynulá léta
změnilo v našem městě. Tak vznik text, ve kterém jsem se nesnažila zachytit vše a
v plném rozsahu, ale poznačila jsem, co mne v průběhu daného roku zaujalo tak, že
událost byla zapsána do kroniky města:
V roce 2006 byla zahájena I. etapa regenerace sídliště Západní. K významným
stavebním akcím patřila dlouho očekávaná rekonstrukce ul. Zámecké, vítaná
rekonstrukce zámeckého nádvoří včetně nového osvětlení zámku, přístavba haly
stolního tenisu i zázemí pro tenis a volejbal. V roce 2006 se uskutečnil první městský
bál. Příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová změnila svůj
profil s nástupem nové ředitelky. Vydařily se oslavy 100 let otevření městského muzea
ve městě i velkolepé oslavy 50 let od vzniku TJ Slovan. Zahájena byla nabídka nového
cvičení – spinningu a vnímali jsme úspěchy horolezce Romana Langra z Linhartic.
V roce 2006 se uskutečnily dvakrát volby.
Také v roce 2007 pokračovala regenerace sídliště Západní. V lednu zaútočil orkán
Kyrill, poškozeno bylo zimní krytí kašny, mnohé střechy i stromy, 12. ledna se zlomil
vánoční strom na náměstí. Město žilo oslavami 750ti let města, které vyvrcholily
v červnu. Na zámku byla nově otevřena expozice mučírny a kavárna. Uskutečnil se
první ročník výtvarné soutěže s využitím počítačové techniky Pod modrou oblohou a
po letech byl obnoven hudební festival Moravskotřebovský bramborák (folk, country).
Propagační DVD o Moravské Třebové Perla české renesance bylo oceněno
v Karlových Varech na akci Tourregion film stříbrnou cenou. Novinkou roku byla tzv.
„elektronizace rady“, to znamená, že radním začaly být předkládány podklady pro
jednání jen v elektronické podobě. Fr. Žáček a L. Moučka představili svůj nápad
vybudovat hornické stezky v blízkosti města, což byl první krok k následnému
vybudování Hřebečských důlních stezek.
V roce 2008 byl zahájen prodej bytů z majetku města ve významném rozsahu tzv.
„privatizace bytů“. Firma Kayser otevřela výrobní halu na průmyslové zóně na ul.
Západní a rozšířila se stabilizovaná f. REHAU v nedalekých Linharticích. Bylo
vybudováno nové parkoviště pod zámkem. Zahájen byl významný projekt Hřebečské
důlní stezky. Otevřena byla nová expozice na zámku – alchymistická laboratoř.
Uskutečnila se vernisáž unikátní výstavy „Poklady Moravské Třebové“ v Lobkovickém
paláci v Praze. Orkán Emma na počátku března vylámal stromy a poškodil bednění
kašny na zámku. Vedení města řešilo nedostatek stomatologů a problémy se
zajištěním lékařské služby (sanity). Byl zpracován dotazník spokojenosti s činností
městského úřadu a zdůrazněna snaha realizovat veřejné zakázky transparentněji tj.
byla dána nabídka občanům stát se členy výběrové komise za honorář (!), bez
adekvátní odezvy. Došlo k ozbrojenému útoku v centru města, útočník způsobil oběti
bodné poranění.
V roce 2009 byla v červnu slavnostně zprovozněna nová rozhledna Pastýřka na vrchu
Pastvisko nad městem a v prosinci nafukovací tenisová hala ve sportovním areálu.
Poprvé v novodobé historii byla udělena Cena města (PhDr. Janě Martínkové).
Zastupitelstvo opakovaně jednalo o využití budovy bývalého dětského oddělení

nemocnice (1. nerozhodnuto, 2. odložit rozhodnutí). Zvykali jsme si na datové
schránky jako na nový způsob úřední elektronické komunikace. Uskutečnila se
celostátní soutěž mažoretek v Moravské Třebové. Přívalový déšť 29.06.2009 dočasně
znemožnil dopravu a zatopil budovy (zejména) v centru města. Překvapila loupež
bankomatu na náměstí, při které pachatelé vytrhli bankomat, následně zapálili své auto
s naloženým bankomatem a bez lupu utekli. Vnímali jsme úspěch cyklisty Romana
Kreuzigera na Tour de France, kde obsadil 9. místo.
V roce 2010 byla po letech obnovena výstavba bytů – firma VARIO VILA zahájila
výstavbu bytových domů na ul. Hřebečské. Proběhla kolaudace IV. etapy regenerace
sídliště Západní a skončila poslední etapa úprav zadních traktů v městské památkové
rezervaci. Slavnostně byly otevřeny Hřebečské důlní stezky 04.07.2010. Na zámku
přibyla nová geologická expozice ve sklepení. Vydařilo se slavnostní otevření zimního
stadionu (projekt „Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – I. etapa“).
Poslední telegram jsme mohli zaslat 31.03.2010 – pošta službu ukončila. Úspěšná
byla sbírka pro povodněmi postiženou obec Raspenavu. V září se uskutečnil non stop
výstup na rozhlednu Pastýřku. Centrum volného času oslavilo 10 let činnosti. Vnímali
jsme také 75 skautingu v Moravské Třebové, připomenuto skautským dnem na
náměstí T. G. Masaryka. V říjnu se uskutečnily volby do zastupitelstev obcí.
Událostí roku 2011, které si všimli všichni, byl dubnový požár hotelu Morava v centru
města. Zahájeny byly významné projekty OUSB (Odkanalizování Udánek, Sušic a
Boršova a rekonstrukce čistírny odpadních vod) a CRB (Cesta od renesance
k baroku). Byl realizován přechod pro chodce na ul. Lanškrounská. Diskutována byla
opakovaně bezpečnost ve městě a kriminalita na setkáních vedení města s občany i
na stránkách regionálního tisku. V závěru roku byl vyhlášen státní smutek po úmrtí
bývalého prezidenta Václava Havla.
V roce 2012 byl realizován archeologický výzkum na nádvoří zámku. Z iniciativy
skupiny občanů byla otevřena galerie malíře Fr. Strážnického. Dokončen byl projekt
„Sýpka“ – majitelé Stupka a Skoupý dokázali přeměnit zchátralý objekt bývalého
měšťanského pivovaru v centru města na multifunkční budovu. Intenzivně pokračovaly
práce na stěžejních projektech města, OUSB a CRB. Uskutečnil se první ročník
Hřebečského slunovratu (hudební festival na pomezí – mezi městy) a oslavili jsme 20
let spolupráce s partnerským městem Vlaardingenem. Vyhláškou města byl regulován
provoz loterijních her, byl stanoven čas a místa, kde je hraní zakázáno. Z důvodu
plánovaných oprav byla vypuštěna retenční nádrž v blízkosti Boršova. Došlo k revoluci
na úseku byrokracie - spuštění základních registrů. Nově byly zavedeny občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji.
Rok 2013 byl rokem první přímé volby prezidenta v novodobých dějinách ČR. Město
navštívil prezident Miloš Zeman 13.09.2013. Byl úspěšně stavebně ukončen projekt
CRB, jehož součástí se stala Brána času, architektonicky zajímavý nový objekt
v blízkosti ul. Bránské. Pro veřejnost byla otevřena nová Fit stezka na Křížovém vrchu.
Byla schválena znělka města. Do skříně restaurovaných (2014) chrámových varhan
v kostele Nanebevzetí Panny Marie byla vložena pamětní schránka. V říjnu proběhly
velkolepé oslavy 210 let existence moravskotřebovského gymnázia. Nově byly
umožněny bezhotovostní platby na městském úřadu.

V roce 2014 byl zahájen projekt Lokální biocentrum Knížecí louka (revitalizace údolní
nivy) a byla uvedena do provozu komunitní kompostárna. Nově bylo ozvučeno
náměstí. Vlastník zahájil stavbu víceúčelového objektu na místě vyhořelého hotelu
Morava. Byla sňata a následně opravena a opět umístěna zkorodovaná orlice na věži
radnice. Městský úřad zahájil rozsáhlý projekt zvýšení kvality řízení. Úspěch cyklisty
Leopolda Königa, který dosáhl sedmého místa na Tour de France 2014, nadšeně
slavili občané města spolu s Leošem v centru města dne 06.08.2014.
V roce 2015 si město připomnělo 80 let působení vojenské školy. Realizován byl
rozsáhlý projekt Regenerace parků (včetně kácení stromů na náměstí, káceny byly i
lípy u nádraží). Významné archeologické nálezy překvapily při výkopových pracích na
ul. Jiráskově. Státní podnik Povodí Moravy dokončil rekonstrukci bezpečnostního
přelivu a byla napuštěna retenční nádrž v blízkosti Boršova. Vedení města se snažilo
řešit nedostatek lékařů ve městě. Léto v roce 2015 bylo neobvykle teplé a suché,
média informovala o drastickém suchu v České republice. Dne 14. června udeřil blesk
do radniční věže. V závěru roku byl stavebně ukončen projekt OUSB.
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