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Registrační číslo projektu: 
Název nositele strategie: MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.  
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1. Dagmar Schreiberová  

Ráda bych se vyjádřila k zveřejněné verzi Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje. Zúčastnila jsem se komunitního  
projednávání, kde byly prezentovány výsledky z vámi 
provedeného obsáhlého dotazníkového šetření s občany území 
MAS, dále byla konzultována analýza jednotlivých problémů a 
potřeb území MAS. Bohužel se mi nepodařilo najít zpracované 
výsledky ve Strategii SCLLD na období 2014-2020. Předpokládám, 
že tyto informace nedopatřením ze zveřejněné pracovní verze 
prozatím vypadly. 

Připomínka doplněna – 
kapitola č. 11, s názvem 
Dotazníkové šetření na 
území MAS MTJ. 

2. 
Petr Šejnoha, soukromý 

zemědělec 

Kapitola 5 
Zemědělství, 
podkapitola 

5.1. 
Charakteristika 

zájmového 
území MAS 

MTJ, výrobní 
podmínky; 
strana 77 

Přečetl jsem pracovní verzi Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje (SCLLD) na období 2014-2020 a žádám vás tímto 
o opravu a doplnění v kapitole zemědělství: 
 Je nesprávně  uvedena nadmořská výška území.  Správně má být 
od 350 m n. m. v Moravské Třebové (a ne 420 m). 
 

 
 
 
Nadmořská výška ve větě 
opravena. 

3. 
Petr Šejnoha, soukromý 

zemědělec 

Kapitola 5 
Zemědělství 
podkapitola 

5.1.1. 
Rostlinná 
výroba; 

strana 78 

Kapitola rostlinná výroba: správně má znít věta takto: 
 Výměra pěstované řepky ozimé se však pohybuje na hranici 
zdravého osevního postupu. 

Chyba ve větě opravena. 
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4. 
Petr Šejnoha, soukromý 

zemědělec 

Kapitola 5 
Zemědělství, 
podkapitola 

5.1.2. 
Živočišná 
výroba; 

strana 79 

Živočišná výroba:  Doplnit:  Chov býků je ještě v Chornicích ve 
firmě ERGO 

Připomínka doplněna. 

5. 
Petr Šejnoha, soukromý 

zemědělec 

Kapitola 5 
Zemědělství, 
podkapitola 

5.1.7. 
Potravinářské 

a 
zpracovatelské 

podniky; 
strana 81 

 Doplnit: Další pálenice je v Jevíčku v budově bývalého pivovaru a 
patří firmě ERGO 

Připomínka doplněna. 

6. 
Petr Šejnoha, soukromý 

zemědělec 

Kapitola 12 
Strategická 

část 
podkapitola 

12.2. Priority a 
specifické cíle, 

opatření; 
strana 172 

 Doplnit a více rozpracovat vize, specifické cíle. 

Tato připomínka je více 
rozpracována ve strategické 
části. 

7. Pavel Šejnoha  

Rád bych připomínkoval pracovní verzi strategii CLLD na období 
2014-2020: 

 Ve strategii mi chybí více grafů, které jste prezentovali 
při schůzkách a veřejném projednávání podkladů pro 
strategii. 

 Některé části by podle mého názoru mohly být napsány 
více čtivě (nezabírat se tolik procentuálním poměrem 
např. u zaměstnanosti a podnikání, ale více 

Nejedná se o konkrétní 
připomínku. Dle názoru 
zpracovatelů SCLLD je textu 
a grafů v SCLLD dostatek. 
Byla přidána kapitola č. 11 
s názvem Dotazníkové 
šetření na území MAS MTJ, 
ve které se nachází další 
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interpretovat data slovně). grafy.  

8. Pavel Šejnoha 

Kapitola 3.3. 
Předškolní 
výchova a 
základní 
školství; 

strana 43 
a 

Kapitola 11.1. 
Problémy a 
rozvojové 

potřeby území; 
strana 160 

Školství: 

 Z původních pracovních materiálů příliš zkrátili popis 
Integrované střední školy. Chybí zde více popsané 
stávající obory a zmínka, že ze školy odchází málo 
vyučených řemeslníků do zaměstnání. Jednou z velkých 
potřeb území je aktivní spolupráce základních škol, 
středních škol a firem. Spolupráce by měla probíhat 
zejména v oblastech odborných exkurzí žáků 7,8,9 tříd, 
aby si mohli udělat představu o svém budoucím 
povolání a jeho vhodném výběru. Dále je třeba více 
podporovat praxe a stáže studentů ve firmách. 

 Některým školám by prospěla modernizace odborných 
učeben a laboratoří, spolupráce s vysokými školami a 
případně i výzkumnými ústavy. Zdvořile Vás žádám o 
uvedení těchto potřeb do strategie.  

 

Daná připomínka je 
zapracována v kapitole 
3.3.3. s názvem Střední 
vzdělávání. 

9. Ludmila Dostálová 

Kapitola 
3.1. 

Zdravotnictví ; 
strana 23-29 

Nenašla jsem zmínku o zajištění terénní ošetřovatelské péče – 
vím, že v regionu působí  zatím asi 2 zdrav. sestry na živnostenský 
list, které spolupracují s lékaři a jezdí k nemocným lidem domů. 
Celý region zcela jistě pokrýt nestihnou. 

Informace nebyly zjištěny, 
potřeba terénní služby je 
popsána v kapitole 3.2. 
s názvem Sociální služby. 

10. Ludmila Dostálová 

Kapitola 11.1. 
Problémy a 
rozvojové 

potřeby území; 
strana 161 

 Poznámka z praxe: Ve většině větších měst 
v Pardubickém kraji a ČR je zajištěna registrovaná 
zdravotní služba s názvem OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA – 
v našem regionu  taková služba chybí  (slabá stránka). 
Pacient službu neplatí, všechny provedené úkony hradí 
zdravotní pojišťovna. Úkony rozepisuje a doporučuje 
pouze lékař, provádí je v domácím prostředí pacienta 
kvalifikovaná zdravotní sestra. 
Do OCHMT častokrát zavolají např. z některé z nemocnic 
z onkologického oddělení a chtějí zajistit návaznou péči 
pro pacienty, kteří jsou z nemocnice propuštěni do 
domácího ošetřování a nemáme jim co nabídnout. 

 V regionu nikdo rovněž neposkytuje terénní službu 

Připomínka je zapracována 
do kapitoly č. 12 s názvem 
Analýza potřeb, podkapitola 
B) Občanská vybavenost, 
odst. III. Sociální služby. 
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Domácí hospicovou a paliativní péči, takže nemocný 
člověk musí v případě těžkého zdravotního stavu či 
blížící se smrti opustit domov a odejít do nemocnice. 
Není tím pádem zajištěna podpora rodinných příslušníků 
ani krizová intervence v době, kdy umře člen rodiny. 
Domácí hospicová a paliativní péče nabízí komplexní 
souhrn služeb, péče a podpůrných aktivit pro všechny 
zúčastněné členy rodiny, v první řadě pacienta. Služba 
má své odborníky (krom lékařské péče, kterou poskytují 
kvalifikované zdravotní sestry a lékař,  je zajišťována 
psychologická, psychiatrická, terapeutická a duchovní 
podpora. Sestra učí rodinného příslušníka jak prakticky 
pečovat o pacienta, tak aby co nejvíce úkonů zvládla 
rodina samostatně….). 
Vzhledem k tomu, že v blízkosti regionu MTJ se 
nenachází ani pobytová služba Hospicového typu a 
nejbližší je na sv. Kopečku v Olomouci, kde je stále 
kapacita naplněná, jsou těžce nemocní spoluobčané 
odkázáni pouze na zvládnutí těžké nemoci nebo 
dokonce úmrtí pouze v nemocnici. Toto je pro člověka 
traumatizující, zvláště staří a nemocní lidé mají úzkou 
vazbu na svůj domov. 
Jednou z vizí Oblastní charity M.T. je tuto službu 
v budoucnu zřídit. Možnosti a kapacity by nebyly 
problém, je však potřeba podpora ze strany lékařů a 
jejich motivace takovou službu v regionu mít. Následně 
přesvědčit VZP, aby uzavřela smlouvu – čemuž se často 
brání. Pokud by se podařilo tyto dva aspekty splnit, 
mohlo by se začít – finanční překážky by pak již nehrozily 
(jedině kdyby sjednané úkony pojišťovna nechtěla 
zpětně uhradit a porušila tak ujednání ve smlouvě). 
Pokud se podaří službu zřídit po dohodě s VZP, služba je 
nadále schopná samofinancování 

Připomínka je zapracována 
do podkapitoly č. 3.2. 
s názvem Sociální služby, 
konkrétně 3.2.1. SWOT 
analýza v oblasti sociálních 
služeb. 

11. Ludmila Dostálová 
Kapitola 3.2. 

Sociální služby; 

Kapacita STD Ulita: chybně uvedeno 12 klientů - na str. 32 – 
správně uvést: denní kapacita – 15 klientů, max. 18 smluv  

Chybný údaj opraven. 
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strana 32 

12. Ludmila Dostálová 
Kapitola 3.2. 

Sociální služby; 
strana 31 

Opravit název : Centrum pěstounské péče Cesta – chybně je 
uvedeno na str. 31 nahoře Centrum pro pěstounskou péči. 

Chybný údaj opraven. 

13. Ludmila Dostálová 

Kapitola 3.2. 
Sociální služby, 

podkapitola 
3.2.1. SWOT 

analýza, 
strana 35 

 

SWOT Analýza: - SILNÉ – SLABÉ STRÁNKY: 
Tabulka: 

 Soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sem nepatří 
noclehárny nebo azyl. dům pro osoby bez přístřeší.  Toto 
patří k jiné cílové skupině (osoby bez přístřeší). Změnila 
bych u SAS pro rodiny s dětmi:  potřebnost zřídit azylový 
dům pro matky s dětmi a postavit sociální byty. 

Slabé stránky: 

 Osoby bez přístřeší – chybí azyl. dům nebo noclehárna a 
terénní programy pro soustavnou práci s touto 
skupinou. Tato skupina osob v regionu žije a není pro ni 
zajištěna žádná registrovaná sociální služba. ( Stálo by 
zato sem dopsat, že v M. Třebové a ve Starém Městě 
funguje dobrovolná aktivita bratří Františkánů, kteří se 
lidí bez přístřeší ujali a zabezpečují jim ubytování a 
hygienu. OCHMT těmto osobám poskytuje na vyžádání 
okamžitou přímou materiální pomoc - potraviny a 
ošacení z humanitárního šatníku). 

 Chybí pobytové služby pro dospělé osoby se zdravotním 
postižením 

 Chybí terénní služby pro osoby s duševním 
onemocněním, které nemohou využívat ambulantní soc. 
služby a z důvodu nepříznivého zdravotního stavu musí 
zůstávat v domácím prostředí. 

 chybí služba zaměřená na odborné sociální poradenství 
v oblasti finanční gramotnosti a dluhové problematiky (+ 
osvěta a přímé oddlužení) 

PŘÍLEŽITOSTI: 
Dalo by se přidat: 

 Profesionalita v oblasti sociálních služeb – 

 
 
Připomínka k sociálně 
aktivizačním službám – ve 
SWOT analýze je údaj 
správně napsaný.  
 
 
Připomínka o dobrovolné 
aktivitě Františkánů 
doplněna, podkapitola 3.2.1. 
SWOT analýza v oblasti 
sociálních služeb. Ostatní 
připomínky jsou v textu 
SCLLD zmíněny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínka doplněna, 
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zkušenosti OCHMT s realizací a administrací 
několika evropských projektů.  

 Rozšíření sítě odborných neregistrovaných veřejně 
prospěšných služeb zaměřených na pěstounské 
rodiny – raná péče, centrum vzdělávání pěstounů, 
odlehčovací služby, hlídací centrum 

 Navázání spolupráce se zahraničními partnery 

 Využívání prostředků z evropských sociálních fondů 
k financování služeb či na zřízení nových služeb 

podkapitola 3.2.1. SWOT 
analýza v oblasti sociálních 
služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Ludmila Dostálová  

Centrum pěstounské péče Cesta – není uvedeno v tabulce…... O 
službu vzrůstá zájem, kvalitní spolupráce OCHMT s OSPOD M. 
Třebová. Počet rodin, s kterými jsou sepsány Dohody o výkonu PP 
vzrůstá. Zájem o pěstounství roste – počet pěstounských rodin 
v regionu přibývá. 

Připomínka zapracována do 
textu, podkapitola 3.2. 
s názvem Sociální služby. 

15. Ludmila Dostálová 

Kapitola 11.1. 
Problémy a 
rozvojové 

potřeby území; 
strana 160  

a  
kapitola 11.2. 
Celková SWOT 
analýza území; 

strana 164-
168 

DOPLNIT NA STRANU 160 a 166 – SOCIÁLNÍ SLUŽBY – chybí 
terénní soc. služby také pro osoby s duševním onemocněním a 
doplňující služby pro rodiny s dětmi (azyl. dům pro matky… a 
poradenství (finanční, dluhové…). POZN: duševní onemocnění 
nepatří do skupiny zdravotní postižení. 

Připomínka je zapracována 
do kapitoly č. 12 s názvem 
Analýza potřeb, podkapitola 
B) Občanská vybavenost, 
odst. III. Sociální služby. 
 

16. Ludmila Dostálová 

Kapitola 3.3. 
Předškolní 
výchova a 
základní 
školstí; 

CHYBÍ OBLAST (patrně v kapitole školství) – DĚTSKÝ DOMOV. 
Nikde jsem o něm nenašla zmínku a přijde mi také zajímavé se o 
této oblasti zmínit. Vzhledem k tomu, že se mají postupně ještě 
více umenšovat nebo rušit a ve státě je více podporovaná oblast 
terénní práce, bylo by vhodné tuto situaci popsat a zjistit, jaká je 
strategie Dětského domova v M. Třebové.  

Připomínka doplněna 
v kapitole č. 3.3. s názvem 
Předškolní výchova, základní 
školství a střední vzdělávání, 
podkapitola č. 3.3.4 
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strana 37-45 s názvem Dětský domov. 

17. Ludmila Dostálová 

Kapitola 4 
Podnikání a 

zaměstnanost; 
strana 52-76 

1) Chybí zmínka o organizacích, které jsou zaměřeny na 
zaměstnávání lidí se zdravotním postižením – tj. 
chráněné dílny a sociální podniky. 

2) Možná by se hodila i statistika o počtu osob se ZP 
v regionu MTJ (případně v PK) – určitě poskytne ÚP. 
V regionu působí  v této oblasti tyto organizace: 

    o. p. s. Naproti – soc. terapeutická kavárna 
„Laskavárna“  

 V r. 2013 byl založen sociální podnik Speramus s. r. o., 
jehož zakladatelem je Oblastní charita Mor. Třebová. 
Podnik nemá dosud započatou aktivní činnost, neboť 
čeká na vhodného donátora či zdroj z fondů EU apod., 
z kterého by mohl získat finanční prostředky na rozjezd a 
pokrytí provozních nákladů minimálně v prvním 
nejrizikovějším startovním roce. Jako vhodný prostor 
k sociálnímu podnikání se nabízí objekt neobydlené fary 
v obci Gruna. 

Připomínka doplněna do 
kapitoly č. 4.5. s názvem 
Zaměstnanost a trh práce na 
území MAS MTJ, dále do 
podkapitoly 4.6.5. s názvem 
SWOT analýza. 
 
Statistiku o počtu osob se ZP 
Úřad práce ČR nemá 
k dispozici. 

18. Ludmila Dostálová 

Kapitola 12.2. 
Priority a 

specifické cíle, 
opatření; 

strana 171 

Str. 171 – cíle: nešlo by do Strategických cílů  -  Priorita 1: rozvoj 
podnikání ….doplnit tyto 2 cíle ?: 

 vytvořit nová pracovní místa pro osoby se 
zdravotním postižením 

 podpořit rozvoj sociálního podnikání 
….. vím, že je to v rozpracovaných dílčích cílech, ale přijde mi to 
jako samostatná oblast v oblasti podnikání. Ale je to jen návrh, 
možná to takto stačí. 

 

Připomínka zapracována do 
kapitoly č. 12 s názvem 
Analýza potřeb, odstavec C) 
Podnikání a zaměstnanost. 

19. Ludmila Dostálová 

Kapitola 9.1 
Kultura, 
podkapitola 
9.1.1. Nositelé 
kultury;  
 strana 127 
 a 

 Každoročně v lednu po ukončení Tříkrálové sbírky 
pořádá Oblastní charita M. Třebová pro širokou 
veřejnost Tříkrálový koncert a to jak ve městě M. 
Třebová (kostel), tak ve městě Jevíčko. 

 Každoročně kolem 11. listopadu pořádá OCHMT ve 
spolupráci s Vojenskou školou k tradičnímu svátku 
Svatého Martina významnou kulturní a 
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 podkapitola 
9.1.3. Kulturní 
akce; strana 
131 

 

společenskou akci pro osoby se zdravotním 
postižením a jejich rodiče a hosty z mikroregionu 
MTJ a z dalších okolních měst s názvem 
Svatomartinské veselí. Nad akcí přebírá obvykle 
záštitu hejtman Pardubického kraje, hraje živá 
hudba, soutěží se, tančí a losuje se o 
svatomartinskou husu 

 Několikrát do roka OCHMT organizuje další akce: 
- velikonoční a vánoční výtvarné dílničky pro děti 
základních škol z regionu 
- tvořivé dílničky pro děti a dobrovolníky v programu 
Kamarád 
- dílničky a víkendové akce pro děti se soc. slabších 
rodin nebo z pěstounských rodin 
- sportovně společenskou akci pro osoby se 
zdravotním postižením a pro seniory s názvem 
„Zeptej se mě“ 
- přednášky a vzdělávací akcí pro veřejnost 
(významní hosté, lektoři, přednášející) 
- přednášky a vzdělávací akce, workshopy se 
zaměřením na konkrétní cílovou skupinu (např. 
rodiny s dětmi, pěstouni, dobrovolníci, mládež…) 

 Každoročně (září – říjen) několik akcí pro veřejnost 
k oslavám Dnů charity 

Chybí  kulturní akce pořádáné farností – tj. Církev – 
zejména Římskokatolická a Evangelická 

 ŘK : výstavy pro širokou veřejnost v kapli sv. Petra 
v klášterním kostele M. Třebová (výstavy obrazů, 
fotografií ….) 

 Pořádání různých koncertů v klášterním a farním 
kostele – pěvecké, varhanní, chrámový pěvecký 
sbor, Schola  Za pět 5, atd. 

 Karneval pro děti na konci školního roku – 
františkánská zahrada 

 Zájezdy 

 
 
 
Připomínka zapracována do 
kapitoly 9.1.1. Nositelé 
kultury 
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 Vánoční zpívání v Domově pro seniory a na LDN 

 Vánoční koncerty – schola + chrámový sbor 

 Evang: - pořádá koncerty  pro veřejnost v kapli na 
evangelické faře 

 Husitská: tuším, že přednášky – ale přesně nevím 
jak často a co dalšího ?? 

20. Ludmila Dostálová 

Kapitola 9.3.5. 
Příloha č. 23 

Přehled 
kulturních akcí, 

strana 147-
148 

 
Výše uvedenou připomínku doplnit na str. 147 Přehled kulturních 
akcí. 

Z důvodu zapracování 
předchozí připomínky do 
kapitoly Nositelé kultury, 
nebude se zapracovávat do 
přílohy č. 23, Přehled 
kulturních akcí. 

21. Ludmila Dostálová 
Kapitola 10.1. 

Památky 
strana 151 

Dům na ul. Svitavská 655/44 Moravská Třebová  – nyní sídlo soc. 
služeb Oblastní charity M. Třebová: - dům je evidován  nově 
(tuším od května 2014?) jako významná kulturní památka (jde o 
bývalou základní školu postavenou významným architektem ??? 
(jméno si nyní nevzpomínám, bude na netu …... Ojedinělost 
v republice ? 

Kulturní památka – historické 
domy v M. Třebové se v SCLLD 
nevypisovaly (z důvodu 
velkého množství historických 
domů), proto se tato 
připomínka o domě na ul. 
Svitavská nezapracovává. 

22. Ludmila Dostálová 
Kapitola 5 
Zemědělství; 
Strana 77-84 

Navrhuji zařadit:  

 podpořit vznik ekofarem, podpora agroturistiky, vznik 
ekocenter – zaměření na osvětu veřejnosti. 

 větší podpora drobných živnostníků - zahradníků, 
pěstitelů, chovatelů 

 

Připomínka doplněna 
v kapitole č. 5 s názvem 
Zemědělství a lesnictví. 
 
Připomínka doplněna do 
kapitoly č. 12 s názvem 
Analýza problémů, D) 
Zemědělství a lesnictví 

23. Zdeňka Motlová 

Kapitola 6 
Životní 
prostředí; 
Strana 99 

Tabulka dále zobrazuje tři hlavní skupiny odpadů, které tvoří 
nejvýznamnější podíl z CP odpadů. Jsou to odpady skupiny 15. 
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů 
a plastů – průměrný podíl v časové řadě 8 %, 17. Stavební a 
demoliční odpady - průměrný podíl 43 % a skupina 20. Komunální 
odpady – průměrný podíl 32 %. V roce 2012 představovaly 

Chybný údaj opraven. 
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odpady těchto tří skupin téměř 90 % celkové produkce odpadů. - 
komentář: v tabulce nad tímto textem uvedeny sk. 12 ne sk. 15- 
což je správně. 

24. Zdeňka Motlová 

Kapitola 6 
Životní 
prostředí; 
Strana 99 

Na této ploše je přijímán stavebné odpad - překlep v textu. Chybný údaj opraven. 

25. Zdeňka Motlová 

Kapitola 6 
Životní 
prostředí; 
Strana 192 

Opatření 6.2.2: Optimalizace nakládání s odpady. Zejména 
zlepšení podmínek pro třídění odpadů, rozšíření počtu, 
„sortimentu“ a otevírací doby sběrných dvorů, propagace třídění 
- vhodnější text: množství a  druhů odebíraných odpadů... 

Text doplněn a opraven. 

26. Zdeňka Motlová 

Kapitola 6 
Životní 
prostředí; 
Strana 90 

Doporučení: bod 6.1.1.1. Hygiena ovzduší  nahradit textem 
Znečištění ovzduší či Kvalita ovzduší. 

Nadpis bodu 6.1.1.1. 
opraven. 

27. Zdeňka Motlová 

Kapitola 6 
Životní 
prostředí; 
Strana 101 

Doporučení: bod 6.1.6.1. Hygiena odpady nahradit textem 
Nakládání s odpady. 

Nadpis bodu 6.1.6.1. 
opraven. 

 


