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KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva
města Třebíče
konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Sdružení politické strany SNK Evropští 
demokraté a nezávislých kandidátů Bc. Jan Burda

radní města, předseda neziskové 
organizace - 48 let

01 02

Ing. Marie Černá 
zastupitelka města 

65 let
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Ing. Radek Číhal 
manažer investic

57 let
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Mgr. Viktor Kolář
advokát

40 let

Bc. Anna 
Machátová

projektová manažerka
49 let

Pavel Veselý
pracovník azyl. domu v 

důchodu 
64 let

Alena Kožnarová
pedagog, 

terapeutka
56 let

Ing. David Bříza
vedoucí 

pracovník
39 let

Zdeňka Palátová
sociální 

pracovnice
60 let

Bc. Jakub Hruška
IT analytik

26 let

Ing. Irena 
Hejzlarová 

středoškolská učitelka
60 let
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Miloš Morávek
oblastní manažer 

EG.D
64 let

Jitka Nevrzalová
koordinátor mezigen-

eračních aktivit 
31 let

František Šeda
tech. pracovník ŘSD 

Jihlava
61 let

Mgr. Lenka Burdová
fyzioterapeutka

31 let

Lubomír Zahrádka
prodejce - vinotéka

75 let

Mgr. Anna Černá
na rodičovské 

dovolené
33 let

Ing. Petr Spilka
tisk. mluvčí JE Dukovany 

v důchodu 
70 let

Bc. Marie 
Kuchařová

zdravotní sestra
45 let
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Mgr. Tomáš Hrnčíř
ředitel správy 

realit
46 let

Marie Dennerová
terapeutka

60 let

Ing. Drahomíra 
Fortelná

asistentka ředitele VAS
61 let

Ing. Alexandra
Malcová

referentka SPÚ
61 let

Petr Mikeš
manažer realitní 

kanceláře
73 let

Vladimíra Doležalová
podnikatelka - obchod 

obuví
60 let

Mgr. Aleš Gothard 
sociální pracovník

32 let

Zdeňka Marečková
učitelka ZŠ 
v důchodu

69 let

24

Naším hlavním cílem je vysoká kvalita života pro občany našeho města i jeho místních částí a dobré jméno Třebíče na 
Vysočině, v České republice i v Evropě tak, aby naše město naplňovalo známý slogan „Třebíč – město dobrých přátel“.

NÁŠ PROGRAM STOJÍ NA TŘECH PILÍŘÍCH, KTERÉ SE PROLÍNAJÍ VŠEMI TÉMATY.
1. SPOLEČNĚ S VÁMI – váš názor nás zajímá a bude zajímat i po volbách. Budeme podporovat komunitní plánování, veřejná 
 projednávání s občany, společné řešení koncepcí atd., abychom do rozhodování o věcech důležitých pro město zapojili občany. 
2. AKTIVNĚ S PARTNERY – ve všech oblastech budeme aktivně spolupracovat s Krajem Vysočina, státními institucemi, 
 podnikatelským subjekty i neziskovým sektorem.
3. DOKONČÍME TO, CO MÁ SMYSL – navážeme na to dobré, co se podařilo v minulém volebním období a kontinuálně 
 budeme v řadě věcí pokračovat a dotáhneme je do konce.

KOMPLETNÍ VOLEBNÍ PROGRAM NEJDETE NA WEBU www.trebicmujdomov.cz
JSME I NA FACEBOOKU www.facebook.com/trebicmujdomov 
A INSTAGRAMU www.instagram.com/trebicmujdomov/

K TOMU CHCEME PŘISPĚT V NÁSLEDUJÍCÍCH OBLASTECH:

 UDRŽITELNÝ ROZVOJ
→ úspory energií, zvyšování energetické soběstačnosti → odpady → udržitelná doprava → péče o zeleň ve 
 městě a její rozšiřování s ohledem na změny klimatu

 SOCIÁLNÍ OBLAST, PRORODINNÁ A SENIORSKÁ POLITIKA
→ sociální bydlení → sociální služby → služby pro rodiny a seniory

 CESTOVNÍ RUCH A PAMÁTKY UNESCO
→ oživení Karlova náměstí → Podzámecká niva a řeka Jihlava → udržitelnost cestovního ruchu

 ZAPOJENÍ OBYVATEL – PARTICIPACE
→ rozšíření komunikace s občany → využívat každé příležitosti připomenout historii města a pěstovat v našich
 spoluobčanech pocit sounáležitosti ke svému městu → popularizovat a rozvíjet projekt „Zdravé město 
 Třebíč“ a zajistit tak podíl nejširší veřejnosti na rozvoji města včetně spolupráce s neziskovým sektorem

 DALŠÍ DŮLEŽITÁ TÉMATA
→ rozvoj podnikání a zaměstnanost, výstavba 5. bloku EDU + výstavba obchvatu města
→ školství, volný čas a sport, kultura → podpora bydlení a bezpečné město
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