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Pro lepší život spoluobčanů 
 
Z dotací z evropských fondů jsme realizovali jeden z největších a finančně 
nejnáročnějších projektů v historii města, odkanalizování Udánek, Sušic a Boršova a 
modernizaci čistírny odpadních vod. Celkem dosáhla tato investice výše 230 milionů 
Kč. Také projekt Cesta od renesance k baroku – rekonstrukci nádvoří zámku a 
zámeckých zahrad, dláždění cesty na Křížový vrch k sousoší Kalvárie, restaurování 
kapliček na Křížové cestě a řady dalších památek celkem za 38 milionů Kč - jsme mohli 
provést díky financím z EU. Evropské peníze jsme využili na ošetření vzrostlých stromů 
ve městě, na vybudování lokálního biocentra na Knížecí louce, k vybudování 
kompostárny na Hamperku, ale také na modernizaci městského úřadu. Kromě 
evropských peněz se nám podařilo získat i státní dotace zejména na zbudování 
cyklostezek v Jevíčské ulici, na Knížecí louce a k Boršovu. S využitím dotace z 
ministerstva pro místní rozvoj jsme dokončili poslední etapu revitalizace sídliště 
Západní. V ulici Strážnického, kde bylo v první etapě vytvořeno deset parcel pro 
výstavbu rodinných domů, by měla být v příštích měsících připravena ještě další 
dvacítka parcel. Největším projektem realizovaným z vlastních zdrojů města byla 
generální rekonstrukce mateřské školy v Jiráskově ulici za 24 miliony Kč a více než 
pětimilionová investice do rekonstrukce mostů a lávek v Boršově. Zaplatili jsme také 
digitalizaci kina, pro úsporu nákladů na provoz městských budov jsme zřídili 
fotovoltaické elektrárny na pěti vybraných objektech v majetku města. Zajímavý z 
hlediska financování je projekt rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení, při 
mněmž celková investice cca 15 milionů korun je splácena z dosažených úspor 
elektrické energie. Každoročně jsme vložili 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 a další. V Boršově je kompletní 
nový vodovodní řad za cca 30 milionů korun. 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 tří nových 
zastávkových míst na stávajících linkách, což plně vyhovuje potřebám zejména 
obyvatel sídliště a přilehlých ulic. V regionu jsme se zasadili o obnovení železniční 
přepravy osob z Moravské Třebové do Chornic – nově od 1. 9. 2014.  
 
 
Péče o seniory a bezpečí všech 
 
Podařilo se nám připravit projekty na přestavbu objektů v areálu sociálních služeb na 
byty zvláštního určení a pro zřízení oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou. 
Kvalitativně narostla spolupráce s Nemocnicí následné péče Moravská Třebová, které 
jsme poskytli dotaci na vybavení Holterovskými monitory EKG pro interní ambulanci, 
na polohovací lůžka pro oddělení LDN a pro digitalizaci rentgenového pracoviště. Na 
novém vybavení nemocnice se podílel i Pardubický kraj částkou téměř 4 miliony Kč, z 
níž více než polovina je určena na modernizaci stravovacího provozu. Přispěli jsme 
též Svitavské nemocnici na pořízení defibrilátoru s kardioskopem a na zřízení 
babyboxu. Ve městě 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 a na které bylo 



v uplynulých čtyřech letech vydáno více než půl milionu korun. Zajistili jsme stálou 
obsluhu kamerového systému pro jeho efektivní a operativní využití. 
 
Vzdělávání, školství, volný čas 
 
Činíme podstatné kroky k posílení existence středních škol ve městě a k jejich 
vzájemné spolupráci, o čemž svědčí nepřetržitá komunikace a spolupráce s krajským 
úřadem a společné Memorandum středních škol podepsané 27. 5. 2013, kde jsou 
nastaveny konkrétní úkoly. Po celou dobu volebního období podporujeme vedení 
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Mor. Třebové v 
jednáních ve vztahu k nejvyšším představitelům ministerstva obrany a politické 
reprezentaci ČR o zachování existence této prestižní výběrové školy, dnes jediné v 
republice. V objektech mateřských a základních škol jsme investovali téměř 10 milionů 
do údržby a oprav. Také naším přičiněním byl realizován právě dokončený projekt 
energetických úspor v budově třebovského gymnázia. Odpovídající péče byla 
věnována sportovištím, která patří ke chloubě města. Zajistili jsme rekonstrukci 
solankovodu na zimním stadionu, rekonstrukci terasy na tenisových a volejbalových 
kurtech. Nově přibyly fit stezky na Křížovém vrchu, které vznikly z iniciativy mladých 
moravskotřebovských atletů a na jejichž první etapu v dohledné době naváže druhá. 
 
Práce hodně, peněz málo 
 
Jsme rádi, že jsme mohli podpořit rozvojové aktivity firem v průmyslových zónách na 
východním a západním okraji města, kde vznikly stovky nových pracovních míst. 
Škoda jenom, že nebylo možné v posledních letech získat dotace na přípravu dalších 
průmyslových zón, které jsme v územním plánu vytyčili. Přes významné zlepšení 
kvality života obyvatel Moravské Třebové zbyly akce, na něž nebylo možno z 
nejrůznějších důvodů vymezit kapacity finanční, ani odborné. Vleklým problémem 
města je absence víceúčelového společenského sálu. Nelze ho postavit bez dotací 
státu či unie, a ty se v minulých čtyřech letech bohužel nenaskytly. Také vybudování 
cyklostezek do Starého Města a Útěchova související se zahájením komplexních 
pozemkových úprav (KPÚ) v našem katastru, jež měly být dopracovány už dávno před 
zahájením končícího volebního období, se vlečou déle, než bychom si přáli. Nicméně 
alespoň KPÚ, technicky obsáhlou a pro rozvoj katastrálního území a vazeb na okolní 
katastry životně důležitou agendu, jsme úspěšně dotáhnout před plánovanou realizaci 
dokázali.  
 
Nejen finance pod obecnou kontrolou 
 
Instalací hlasovacího zařízení včetně zvukových záznamů z jednání zastupitelstva 
města se podařilo zvýšit transparentnost samosprávy. Samozřejmostí se stalo 
zveřejňování výběrových řízení na veřejné zakázky na webu města, včetně vyhlášení 
vítězů i zpráv hodnotících komisí. Členem každé hodnotící komise je vždy zastupitel z 
řad opozice a opoziční zastupitelé, a nejen oni, mohou kdykoli nahlédnout do 
dodavatelských smluv. Protože tato možnost není příliš využívána, předkládá rada 
města do zastupitelstva i některé finančně rozsáhlejší smlouvy, přestože jejich 
schválení je plně pouze v její kompetenci. V posledních jednáních ZM šlo například o 
dodatek smlouvy na správce stavby kanalizace, ve kterém dodavatel s ohledem na 
značné prodloužení stavby navrhoval navýšení ceny o cca 1,7 milionu Kč a který 
zastupitelé neodsouhlasili a rada města jej tudíž neschválila. Kroky vedení a práce 



viditelná za koaličními zastupiteli s většinovým zastoupením v zastupitelstvu 
hodnotíme jako úspěšné. Programové prohlášení bylo splněno na více než devadesát 
procent, o čemž se dříve, než v tomto bilančním materiálu, mohli dozvídat zájemci z 
řad veřejnosti průběžně po celé uplynulé volební období při své přítomnosti na 
jednáních zastupitelstva. Málokterý však bohužel možnosti veřejného zasedání 
využívá, avšak informace o nejdůležitějších z realizovaných i připravovaných akcích 
lze získat také z Moravskotřebovského zpravodaje či z celostátních médií, kam město 
pravidelně přispívá tiskovými zprávami. Život třebovských obyvatel nově mapuje i 
regionální televize, se kterou jsme uzavřeli finančně výhodnou smlouvu a která své 
vysílání umístila na webové stránky města Přejeme si, aby každému z vás občanů byly 
uvedené kroky ku prospěchu a abyste přes existenci projektů, na něž se ještě 
nedostalo, nezapomínali na ty, které vám díky také naší snaze zlepšují každodenní 
život. 
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Slavnostní slib 
žáků 1. ročníku, 
který se koná dne 19. září od 10:00 hod. 
na náměstí T. G. Masaryka v Moravské Třebové. 


