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Vážení občané města, 
horké prázdninové dny máme za 

sebou.  Věřím, že jste si příjemně uži-
li dovolených a díky zaslouženému 
odpočinku načerpali energii, se kte-
rou vyrazíte ke komunálním volbám. 

Přijala jsem roli lídra společné kan-
didátky Občanské demokratické stra-
ny a hnutí Ta naše Třebíč, protože 
jsme za jedno v programových priori-
tách. Společně s Martinem Svobodou 
jsme si dali záležet na tom, aby naši 
kandidáti byli lidé, kteří respektují 
principy demokracie, fandí svobod-
nému rozhodování a jako osobnos-
ti reprezentují slušnost, korektnost, 
vstřícnost a otevřenost. Stojím si za 
tím, že komunální politika má mít 
lidskou tvář a zároveň má být o zod-
povědném rozhodování a hledání 
konstruktivních kompromisů v zájmu 
občanů města.  

S jakými vizemi a plány jdeme do 
letošních komunálních voleb?

Za nejdůležitější úkol pro Třebíč 
v následujícím volebním období 
považuji přípravu města Třebíč na 
případnou dostavbu Jaderné elekt-
rárny v Dukovanech. Město musí mít 
rozvojovou vizi pro minimálně další 
dvě generace.  V této souvislosti by 
politici města měli iniciovat vytvoření 
nových ploch pro rezidenční výstav-

bu rodinných domů a bytů, ideálně 
na jižním okraji města. S tím souvisí 
i prosazení výstavby plnohodnotné-
ho obchvatu města, ne průtahu, který 
rozdělí město a znemožní jeho roz-
voj jižním směrem. Dále je důležité, 
aby se zastavil trend v poklesu oby-
vatel.  Třebíč by měla být zdravým a 
bezpečným místem pro rodiny s dět-
mi.  Proto je potřeba mladým lidem 
nabídnout k atraktivní práci i finanč-
ně dostupné bydlení. Záleží nám na 
tom, aby se mladí lidé po studiích 
z velkých měst do Třebíče rádi vra-
celi.  Nemáme ambice rozhodovat 
o významných záměrech města bez 
vyjádření občanů a bourat to, co ve 
městě funguje dobře.  

 Co město aktuálně nejvíc trápí?
Největším problémem města je 

vnitřní doprava a tu je potřeba řešit 
neodkladně.  Myslím, že rozhodnu-
tí o obchvatu se dlouho a zbytečně 
odkládá.  Rovněž by bylo dobré vrá-
tit lidem vizi, že se městem dá chodit 
bezpečně pěšky nebo jinými doprav-
ními prostředky, než osobními auto-
mobily.   

Co je naopak největší předností 
města?

Třebíč je dlouhodobě ve statisti-
kách uváděna jako jedno z nejbez-

pečnějších měst České republiky.  Má 
dostatek míst v mateřských a základ-
ních školách. Je městem, které má v 
kraji Vysočina nejvíce míst v domo-
vech pro seniory a bohatou nabíd-
ku dalších sociálních a zdravotních 
služeb pro lidi, kteří se dostanou do 
obtížné životní situace. Mám radost, 
že poslední roky významně vzrostla 
nabídka pracovních příležitostí pro 
mladé lidi.  

 
V čem chceme být odlišní od stá-

vající koalice?
Jedenáct kandidátek obsadí v kam-

pani hřiště a bude avizovat „tah na 
branku“. My chceme být odlišní v 
tom, že nebudeme záměrně vyvolávat 
umělá témata s cílem zaujmout voliče. 
Fandíme otevřené komunikaci a spo-
lupráci. Razantně se budeme vyme-
zovat vůči takovým postojům, které 
mají za cíl rozeštvat či rozložit soužití 
v našem městě. 

Jedním z našich cílů je, aby v našem 
městě chtěli žít i ti, co zde nebudou 
pracovat či podnikat, ale přesto v Tře-
bíči najdou místo pro rodinný život. 
Je málo pravděpodobné, že by někte-
rá z kandidátek získala v komunálních 
volbách více jak 50% podporu. Uvě-
domujeme si, že bez dostatečného 
počtu mandátů nemáme šanci na sil-
ný hlas pro další vyjednávání koalice a 
zastoupení v Radě města. 

Proč jít k volbám a dát kandidátce 
číslo 6,  „ODS a TnT – Společně za 
Třebíč“ hlas?

Občanská demokratická strana 
i přes peripetie, kterými si prošla 
v minulých letech má znovu silné 
zastoupení v lidech, kteří mají silný 
mandát jak na Vysočině, tak v obou 
komorách parlamentu ČR. Význam-
né strategické záměry města nelze 
realizovat bez podpory politiků na 
krajské a celostátní úrovni. 

Předseda Občanské demokratic-
ké strany a poslanec Parlamentu ČR, 
pan profesor Petr Fiala jasně formulu-
je pravicové názory a je jednoznačně 
ten, kdo má silný, kritický a konstruk-
tivní hlas opozice k současnému vlád-
nutí. 

Pan RNDr. Miloš Vystrčil, paní 
poslankyně Miroslava Němcová 
a paní náměstkyně hejtmana kra-
je Vysočina Ing. Jana Fischerová na 
Vysočině žijí a pro rozvoj měst a obcí 
v kraji Vysočina udělají maximum. To, 
že se o ně můžeme opřít při vyjedná-
vání strategických záměrů města Tře-
bíče je velmi významnou devizou naší 
kandidátky.  

S přáním dobré volby! 
 Martina Bártová
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