Jsme Břehy. Jsme tu už 20 let.
Za tu dobu se naplnilo hodně
z našich minulých programů
– např. obnovení historického
průchodu do baziliky a severního
zámeckého příkopu včetně ledárny
a bludiště, rekonstrukce Karlova
náměstí včetně vodních prvků
a nové zeleně, regenerace sídlišť,
areálu bývalé borovinské továrny
nebo Týnského údolí, zateplení
škol, vznik nové průmyslové čtvrti,
sportovního areálu v sídlišti
Za Rybníkem, okruhu kolem Zámiše
nebo lesního hřiště u hvězdárny,
zkulturnění kruhových objezdů
nebo zvýšení možnosti rozhodování
místních částí. Další naše nápady
se v současnosti realizují
(regenerace parku na Hrádku),
jiné připravují (pump track,
skate park a bowl).

Pořád platí, že chceme Třebíč zelenou
a čistou, opravenou, průjezdnou a průchodnou, rozvíjející se, kulturní a sportovní, vyhledávanou, prosperující a dobře hospodařící,
tak, aby byla příjemným místem k životu.

Polní ulice), dále vybudovat stezky propojující
oddechové zóny a dokončit pěší koridory do
přidružených obcí (k velkoprodejně Brabec
a dál do Pocoucova, z Boroviny do Poušova
a do Řípova)

Chceme mít město se zdravým životním
prostředím, které bude lépe čelit klimatické
změně s novými stromy v rozpálených ulicích,
s mozaikovou sečí ve vhodných lokalitách
s revitalizovaným zámeckým parkem a podzámeckou nivou, dokončeným projektem
obnovy Masarykových sadů na Hrádku včetně
dobudování zbývající části pohřební cesty
ze Zámostí k židovskému hřbitovu, regenerovanými Tyršovými sady, Lísčím, parkem před
gymnáziem a Libušiným údolím včetně nového využití prostoru staré Střelnice, upraveným
parkem nad starým hřbitovem pojmenovaným po primáři MUDr. Veselém.

Chceme mít město kulturní a sportovní,
která si zaslouží postupnou rekonstrukci budov
nejdůležitějších kulturních institucí (Národního
domu, Fóra a knihoven na Karlově náměstí i
na ul. Modřínová), obnovení někdejšího klubu
pracujících v Borovině včetně zřízení rockového klubu, nalezení vhodného prostoru pro
městskou galerii, která by připomínala J. Kremláčka, L. Nováka, V. Tomana a další místní
autory, dokončení modelu města, připomenutí
významných výročí vyhlášením roků města
(100 let skautingu, 100 let Ladislava Nováka),
podporu připravovaných sportovních staveb

Chceme mít město opravené, ve kterém
se dobře žije, a proto vidíme jako důležité
pokračovat v revitalizaci historického centra
města navazující na novou podobu Karlova
náměstí rekonstrukcí pravého břehu Jihlavky,
obnovením zástavby jižní části Nezvalovy
ulice a opravu ulic v nejbližším okolí náměstí
(Hasskovy, Kotlářské, Staré pošty), pokračováním regenerací sídlišť i ulic ve starší zástavbě
(v prvé řadě sídlišť na Nových Dvorech a ulic
ve staré Borovině, Domcích, Kočičině a také

(např. víceúčelového atletického tunelu),
modernizování nejvýznamnějších sportovišť
(především zimního stadionu a sportovních
hal na ulicích Fügnerova a Manželů Curieových), dokončení rekreačního areálu v okolí
Zámiše a Bažantnice včetně pump tracku,
skate parku a bowlu, rekonstrukci plovárny
včetně vybudování vodáckého tábořiště
Chceme mít město s velkými i malými
výzvami, přičemž tou největší je pro nejbližší
budoucnosti je včasná příprava na rozvoj
Třebíče v souvislosti s chystanou dostavbou
jaderné elektrárny Dukovany, těmi menšími
třeba nastupující trend sdílených prostor pro
práci (tzv. coworkingových center), nebo vznik
dalších dětských skupin, které jsou řešením
pro maminky, které chtějí třeba jen částečný
úvazek nastoupit dříve do práce.

BŘEHY

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí
www.brehy.cz

FB brehytrebic

IG brehy_trebic

Ještě jsme tu my:
Břehy, číslo 14!

Najdete nás na druhé straně
hlasovacího listu úplně napravo.
Komunální volby, 23. a 24. září 2022
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Milan Zeibert

Mgr. Hana Houzarová

Jaroslav Bohutínský

61 let, botanička, Zelení

7

6

8
Ing. Michal Zábrš

44 let, muzejník na rodičovské
dovolené, BEZP

13

9
Ing. Ivana Janíková
59 let, učitelka, BEZP

14

16
Mgr. Petr Veleba
51 let, učitel, BEZP

15

17
Petr Palík

40 let, prodejní technik, BEZP

22

18
Pavel Hlaváč

71 let, frézař, malíř, bluesman,
BEZP

23

Karel Konečný

52 let, OSVČ – výškové práce,
BEZP

24

40 let, rodičovská dovolená,
BEZP

B.Eng Ondřej Piálek

42 let, personalistka, BEZP

26
Bc. Pavlína Sichertová

40 let, manažer, BEZP

Zuzana McBain, DiS.

33 let, operátor, BEZP

25

Ing. Ivan Touška

42 let, OSVČ – mezinárodní
obchod, BEZP

Bc. Markéta Koutná

41 let, učitel, BEZP

21
Ing. Václav Kroupa

33 let, operátor, BEZP

Mgr. Roman Čapka

36 let, hasič, BEZP

20
Mgr. Hana Koutná

57 let, obchodní zástupce, BEZP

Štěpán Dvořák

49 let, konzultantka, BEZP

19
Ing. Martin Koutný

50 let, strojník – řidič, BEZP

Mgr. Jitka Švaříčková

24 let, projektová manažerka,
studentka, BEZP

12
Andrej Huňák

46 let, aplikační specialista,
BEZP

Bc. Michaela Doležalová

59 let, správce stadionu, BEZP

11
RNDr. Dana Sichertová, Ph.D.

50 let, OSVČ – živnostník,
podnikatel, BEZP

33 let, vědecký asistent, Zelení

5

10
Zdeněk Kratochvíl

Ing. Jarmila Krásová

59 let, učitel, BEZP*
*BEZP = bez politické příslušnosti

4

3

34 let, OSVČ, BEZP

27
Bc. Jana Dvořáková
26 let, OSVČ, BEZP

Ing. Milan Šťastný
62 let, manažer, BEZP

Zadavatel: Břehy / Zpracovatel: Vojtěch Janoušek

