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Komise pro investice a strategické plánování doporučila Radě města Moravská Třebová, aby doporučila 

Zastupitelstvu města schválit aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Moravská Třebová 

z důvodu možnosti čerpání dotací z Výzvy č. 4/2020 vyhlášenou MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko v 

souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem Zemědělství (ŘO Programu 

rozvoje venkova) na rozvoj vybavenosti a modernizaci mateřských a základních škol v Moravské 

Třebové a podporu rekonstrukcí budov a modernizaci vybavení pro spolkovou činnost a volnočasové 

aktivity. Podmínkou pro podání žádostí je aktualizace Strategického plánu rozvoje města Moravská 

Třebová pro oblast školství, pro oblast volného času a spolkové činnosti. 

Prioritní oblast A: Atraktivní prostředí pro stávající i nové Moravskotřebováky 

Záměr A. 3 Volný čas a kultura 

Rozšiřovat nabídku pro trávení volného času i kulturních akcí (více zaměřených na mladé) a zajistit, aby 

stávající aktivity po odchodu organizátorů / tahounů pokračovaly. 

Záměr A. 3 Volný čas a kultura  

V Moravské Třebové je kvalitní, postupně modernizovaná infrastruktura pro trávení volného času, 

zejména dobrá nabídka sportovišť, která jsou dostupná a přístupná různým skupinám uživatelů. Ve 

městě působí celá řada sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších skupin nabízejících příležitosti 

pro trávení volného času dětí i dospělých. Objevují se také nové iniciativy s cílem organizovat další 

aktivity. Město bude vycházet těmto iniciativám vstříc a bude podporovat rozšiřování nabídky 

volnočasových aktivit, organizovaných i „poloorganizovaných / neformálních“ skupin a nabídku 

založenou na komunitní bázi (lidé sobě). Město bude podporovat spolkový život.  

 Aktualizace: 

Město Moravská Třebová zaznamenává ve zvýšené míře vzrůstající aktivitu svých občanů v oblasti 

aktivního trávení volného času, obecně prospěšných akcích a různých forem spolkové činnosti. 

Současně se město Moravská Třebová zaměřuje na zkvalitňování života ve městě prostřednictvím 

podpory prorodinné politiky ve městě, podporu mladých rodin, ale i posilování mezigeneračních 

vztahů. Je žádoucí tyto formální i neformální aktivity podpořit rekonstrukcí budov, modernizací 

vybavení pro spolkovou činnost a volnočasové aktivity.  

Prioritní oblast B: Zvyšování přidané hodnoty místní ekonomiky 

Moravskotřebovská místní ekonomika prošla v uplynulých 20 letech hlubokou restrukturalizací, která 

výrazně změnila její profil. Dnes vykazuje mimořádnou exportní výkonnost, solidní investiční aktivitu a 

růst místních firem pomáhá překonat i dlouhodobý problém vyšší nezaměstnanosti v (mikro) regionu. 

Problémem zůstává nižší platová úroveň dále kombinovaná s nedostatečnou shodou mezi požadavky 

trhu práce a profily absolventů škol a uchazečů o zaměstnání. Komise pro strategický rozvoj vidí 

budoucnost ve zvyšování kvality / přidané hodnoty místní ekonomiky a doporučuje zaměření na 

témata směřující k podpoře udržitelného rozvoje místního průmyslu, upgradingu firem, zlepšování 

podnikatelské infrastruktury, kvalitnějšímu systému sekundárního vzdělávání a k podpoře rozvoje 

podnikavosti a živnostenského stavu.   
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Aktualizace: 

Koncepce školství v Moravské Třebové klade důraz na zvýšení celkové úrovně všeobecného vzdělání a 

posílení vazeb místních mateřských, základních a středních škol. Kvalitní vzdělávání ve všech 

vzdělávacích institucích je podmíněno dostupností vzdělávání pro všechny, uplatněním nových trendů 

ve vzdělávání, zvýšením kvality výuky, modernizací budov a zkvalitnění vybavenosti škol včetně 

rekonstrukcí zahrad mateřských škol. 

Globální cíl: Město podpoří kvalitativní změny v místní ekonomice a růst středních a malých firem. 

Záměr B. 1 Kvalitní lidské zdroje Posílit vazby místních středních škol s podnikatelským sektorem a 

sladit požadavky trhu práce, vzdělávání a klíčových zaměstnavatelů. 

Úspěšnost realizace kvalitativních změn v místní ekonomice bude do značné míry záviset na 

dostupnosti kvalifikovaných pracovníků pro místní firmy. Většina zaměstnavatelů je spokojena s 

kvalitou pracovní síly, současně však firmy upozorňují na špatnou dostupnost kvalitní kvalifikované 

pracovní síly, která se stává významným problémem. Nedostatečná je také provázanost vzdělávacích 

programů s potřebami trhu práce. 

Aktualizace: 

Zvýšení kvality všeobecné vzdělávání na všech stupních škol a důraz na dostupnost vzdělávání společně 

s moderními výukovými metodami podpořenými novými trendy společného vzdělávání je cestou, jak 

zvyšovat uplatnitelnost obyvatel města Moravská Třebová na trhu práce. 

Opatření B. 1.1 Partnerství / konsorcium pro lidské zdroje  

Založit funkční platformu pro komunikaci a koordinaci aktivit v oblasti vzdělávání, přípravy pracovní 

síly a trhu práce v Moravské Třebové. Propagace technických oborů, firem, vazba na pracovní 

příležitosti ve městě / regionu. 

Aktualizace: 

Základem pro splnění strategické vize je funkční platforma pro komunikaci a koordinaci v oblasti 

vzdělávání zahrnující zástupce všech stupňů vzdělávání s akcentem na společenskou a pracovní 

uplatnitelnost absolventů škol podpořena modernizací a vybaveností škol. 

 

 

 


