Vážení zastupitelé a radní Moravské Třebové, občané a další,
Se nemalým překvapením jsem obdržel informaci, že plánujete zastavět prázdné pole a louku mezi
ulicemi J. K. Tyla a Nová; i dozvěděl jsem se o plánu rozprodat pozemky na jihozápadě. Samozřejmě
jste vedeni dobrými úmysly. Obávám se ale, že byste si tím mohli způsobit nejen nezisk, ale i újmu.
Také jsem si všiml místy až obsesivní fixace na údaj o počtu obyvatel, jako by to bylo důležité
kritérium pro život ve městě. Ale to, že se okolní obce rozšířily satelitními osadami o obyvatele, kteří
se odstěhovali, přece nevadí. Mohou se zpět vracet za zábavou, přáteli, do práce, na kole i pěšky.
Samozřejmě se odstěhovali ti, kteří si to dokázali zařídit. Ti zbylí ve městě zbyli. Ale zastupitelstvo
zastupuje každého obyvatele. Proč stále lákat i ty nové? Město by se (podle mne) mělo zaměřit i na
propojování těch stávajících. Lidí i míst. Jsou zajímavá/é/í, jak jsem je mohl poznat. Jsou všude blízko.
V této době šťastných a veselých koronavirových svátků jsem přijal brigádu ve skladu v Bille. Silné
ponaučení v praxi. Denně mi projdou rukama palety a přepravky s jídlem a pitím (provádím
zajišťování stravy lidu). Podle údajů tam veřejně uvedených jedna Billa, hovořím z vlastních
zkušeností za posledních 30 let, odčerpala kupní sílu, nebo též roční tržbu, z níž by bylo pohodlně živo
cca 20 živnostníků v Třebové i okolí, další desítky pracovních míst a bezpočet drobných výrobců a
dodavatelů. A nyní slyším: rozšiřme se o Kaufland! No já být Kauflandem, beru to ihned. Jen počkat.
Ale na co má čekat město se svým rozvojem? Moje rada: nechť se rozvíjí dovnitř. Například doprava.
V síti mezi ulicemi Zahradnická, Lanškrounská, Jiráskova a Nová. Bezúčelný systém hlavních a
vedlejších ulic způsobuje šílené ježdění po hlavních, a „poskakování brzda-plyn“ po těch vedlejších.
Tohoto zrušení a zavedení prostého pravidla pravé ruky by uvítali všichni: řidičky, cyklistky i tatínkové
s kočárkem. V ulici 9. května byla kdysi alej. Tyršova by si zasloužila alej prodloužit. Třeba toto by šlo?
V posledních 2 týdnech jsem ve městě vysázel cca 2 tisíce vrbiček. To se ze stromu láme samo, a do
vlhké půdy se to zapichuje taky úplně samo. Jenom ohnout hřbet. Ba stačí položit to mezi traviny ve
vodě. Jen doufám, že to nějací sekáči neposekají, ale i kdyby. Já navrhuji, aby se radnice zasadila, že
příští jaro občané dobrovolně na veřejném prostranství budou sázet stromky. Sám půjdu příkladem a
vyzvednu si jich mnoho. Například na levém břehu Třebůvky směrem na Linhartice by mohla být
promenáda. Až se Sušic. Ale uznávám, že i dobré věci se už dějí. Krůček je krůček správným směrem.
Také mi dovolte nabídnout názor, že legislaviva v ČR svědčí znatelně v neprospěch obcí. Ty by se měly
velmi silně soustředit na to, aby si svá práva od státu vymohly zpět. Například takový typický
supermarket má daňový domicil v Praze, ale tržbu od obyvatel za prodej jídla a pití vybírá lokálně; a
dohromady ze všech regionů ČR odčerpají 1 mld. denně. Co takhle „obecní daň z obchodní pozice“?
A rozvoj? Mnoho ulic blízko historického jádra má jednopodlažní domky. Mnoho domů v blízkosti
centra je vybydlených. Tolik brownfieldů, velkých i malých. Vedle Knížecí louky je Hedva, tam jsou mi
domy! A též parkoviště karavanů. Rozvojové plochy jsou. Ale ne pro zítra či hned, ale třeba za 40 let.
Tak místo paneláky naležato nechte lidi vysázet 2(!) lesoparky. To by do pár let mohlo být hotovo. A
nemuselo by to ani vyžadovat žádný zásadní architektonický plán. Možná ještě tak si změnit územní
plán. Nebo se například soustřeďte na to, že v létě značná část obyvatel nepojede na dovolenou do
zahraničí a zůstane ji trávit zde. Už teď je to značně vidět. Nebo, pro případ, že by se opět zadrhla
výstavba dálnice, postavte protihlukovou stěnu kolem silnice R35 (s výhledem na její zatunelování).
Samozřejmě se omlouvám, občanem tu nejsem, jenom dojíždím. Zcela chápu složitost věci. Převzít
obec se šrámy, jež utržila před 20 či 100 lety, to je jedno, těžké to je. Starostí mnoho, starostů málo.
Dovolte mi popřát vám mnoho zdaru a prosím, prosím, nejen těchto pozemků se fakt nezbavujte!
S pozdravem, Vladimír Tůma

