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Dlouhé roky jsem, jako starostka malé vysočinské obce, pyšně prezentovala své 
nestranictví. Zmýlila jsem se a dnes se hrdě hlásím k TOP 09. Dlouholetou prací 
a mnohými přešlapy jsem si musela přiznat, že být součástí celku dá mně i mé obci 
více. Čerpat zkušenosti těch, kteří přemýšlí podobně, učit se z jejich chyb i úspěchů 
a tím předejít některým vlastním přešlapům, je nenahraditelné. V politice totiž nestačí 
mít skvělé nápady a myslet to dobře. Naprosto nezbytné je znát také možné překážky, 
zákony i vztahy. Má cesta byla naivní, pracná, někdy i zbytečně chybující. A bylo to 
právě proto, že nebyla postavena na pevných základech. Proto i v komunální politice 
podporuji kandidáty stranické, kteří pochopili, že mají zodpovědnost nejen za své 
skvělé nápady, ale také za celek, který reprezentují, k němuž se hlásí a který je připra-
ven kdykoli pomoci. Zkusila jsem cesty obě a svou prací se snažím ukazovat, jak 
důležité je mít v čele našich obcí a měst nejen lidi nadšené, ale také lidi zkušené, kteří 
se mají o koho opřít. Ti, kteří na této kandidátce nabízí svou službu a čas Vám, Třebíča-
nům, jsou ti, o které se budete moci opřít. Dnes, mnohem více než kdykoli předtím 
platí, že je třeba hledat pevné kořeny více než vzletné sliby a rychlá, snadná řešení. 
A já Vám přeji, ať je Třebíč Vaším útulným domovem, místem, kam se rádi vracíte 
a jehož historii znáte, místem, na které jste pyšní, kde je Vám hezky. Zkrátka, ať je to 
Vaše „DOMA“ dle Vašich představ. 

P.S. Nehledejte, prosím, dokonalé zastupitele, neexistují! Postavte se za ty, jejichž 
příběh Vás inspiruje, jichž si můžete vážit a kteří už prokázali, že k péči o Vaše město 
nepotřebují funkce. 

Martina Ochodnická (Lisová)
poslankyně TOP 09 za Vysočinu
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Od roku 1970 žiji v Třebíči, kde jsem 
pracoval v OSP Třebíč a v Energoprojektu 
Praha - pobočka Třebíč v různých, převáž-
ně projektantských funkcích. V roce 1991 
jsem založil soukromou projektově – 
inženýrskou firmu. Naše firma se zabývala 
převážně navrhováním staveb, našimi 
realizacemi jsou například Jódová 
sanatoria Klimkovice, Muzeum Kampa 
v Praze nebo budova České pojišťovny 
v Třebíči.
V současné době působím v orgánech 
České komory autorizovaných inženýrů 
a techniků, činných ve výstavbě (ČKAIT), 
jsem předsedou oblasti Jihlava a členem 
představenstva ČKAIT.
Kvalifikace: autorizovaný inspektor, 
autorizovaný inženýr v oborech městské 
inženýrství, pozemní stavby, energetické 
auditorství, energetický specialista MPO 
ČR, soudní znalec.

Soňa Tankó se narodila v roce 1984 v Třebíči. 
Je máma 3 synů. Vystudovala fakultu 
architektury na ČVUT a nyní pracuje jako OSVČ 
v oblasti architektonických studií, realizace 
staveb, grafických návrhů a tvorby video-spotů. 
Ve svém volném čase trénuje malé děti 
v basketbalové školičce.
Do politického dění se aktivně zapojila před 
loňskými parlamentními volbami, kde podporo-
vala koalici SPOLU. Na podzim se stala regio-
nální předsedkyní TOP 09 za Třebíčsko. Tak jako 
TOP 09 na celostátní úrovni brání principy 
demokracie a právního státu, chce toto promítat 
i do politiky komunální. Vadí jí Babišův slogan 
„řídit stát jako firmu“, protože se jako občan 
necítí být zaměstnancem nějakého politika. 
Naopak - politik je ten, který má sloužit 
veřejnosti.

Lukáš Petr se narodil v roce 1985 v Třebíči. 
Absolvoval místní gymnázium a stavební 
fakultu na ČVUT v Praze. Od roku 2007 
pracuje v třebíčském atelieru DIS projekt, 
kde se zabývá urbanismem a územním 
plánováním. Je autorizovaným urbanistou, 
autorizovaným inženýrem v oboru městské 
inženýrství a proškoleným porotcem 
architektonických a urbanistických soutěží.
Je přesvědčen, že zájem a důsledná péče 
o naše bezprostřední okolí se přímo odráží 
na kvalitě našich životů. Proto se rozhodl 
kandidovat a přispět k prosazování 
kvalitního urbanismu, htodnotné architek-
tury a principů tradice, odpovědnosti 
a prosperity také na komunální úrovni. 
V uplynulém volebním období byl členem 
komise pro životní prostředí a komise 
Zdravého města a MA21. Poznal tak 
spoustu šikovných lidí, kterým na Třebíči 
a jejích obyvatelích velmi záleží.

Narodila jsem se v roce 1989 v Třebíči. 
Po absolvování střední hotelové školy, jsem 
v Brně s úspěchem a láskou vystudovala 
bakalářský obor kroatistiky. Jenže člověk míní 
a život mění, takže místo překladatelství 
a tlumočnictví jsem v roce 2019 začala podnikat 
v gastronomii. Vlastním v Třebíči malou 
kavárnu, kde pracujeme s výběrovou kávou a já 
se nyní věnuji už pouze pečení dezertů. Jako 
drobného podnikatele, s provozovnou téměř 
na náměstí, se mě často přímo dotýká vše, co se 
děje v širším centru města, ať je to parkování, 
různé rekonstrukce nebo realizace předzahrá-
dek. Třebíč, jako moje rodné město, je pro mě 
důležitá a přála bych si některé věci zlepšit, aby 
zde bylo pro nás občany a drobné podnikatele 
příjemněji. Někdy totiž nejsem spokojená 
s děním ve městě, mám i pár negativních 
zkušeností, proto vždy přemýšlím, jak by to šlo 
udělat lépe. Jedna z možností, jak se pokusit 
konečně jednat, jsou letošní komunálky.

Ing. KAREL VAVERKA
AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR, ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Ing. arch. SOŇA TANKÓ
ARCHITEKTKA, OSVČ, REGIONÁLNÍ PŘEDSEDKYNĚ TOP 09

Ing. LUKÁŠ PETR
AUTORIZOVANÝ URBANISTA, PŘEDSEDA TOP 09 TŘEBÍČ

Bc. JITKA JULIE IROVSKÁ
MAJITELKA KAVÁRNY WE LOVE COFFEE
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Prioritou TOP 09, ke které máme díky velkému zastoupení 
architektů a projektantů na kandidátce i silné personální 
předpoklady, je koncepční řešení staveb v Třebíči. Například 
plné zprovoznění autobusového nádraží u vlakové stanice, 
výstavba parkovacího domu, dotáhnutí studie, co s prostorem 
stávajícího autobusového nádraží, zkulturnění nábřeží atd. 
Z nutných investičních akcí města považujeme za nejnaléha-
vější rekonstrukci zimního stadionu, který už je opravdu 
ve špatném stavu a jelikož jde o majetek města, je třeba se 
o něj postarat. Za velmi důležitou pro město také považujeme 
podporu výstavby pátého (a případně i šestého) dukovanského 
bloku. S tím souvisí i diskutované téma obchvatu Třebíče. Jeho 
plánovaná trasa se nám velmi nelíbí, ale vzhledem k tomu, jak 
již věci pokročily a jak neúnosná je situace na tahu Pražská - 
Sucheniova - Bráfova, jsme pro jeho co nejrychlejší výstavbu.

Samozřejmě je otázkou, co vše si v následujících letech bude 
město moci dovolit. Nečekají nás lehké časy. Levný ruský plyn 
není a už zřejmě nikdy nebude. Snad se na celoevropské úrovni 
podaří vyřešit ceny elektřiny. Bohužel kvůli tomu, kolik elektři-
ny se v Evropě vyrábí v plynových elektrárnách, se nedostatek 
a zdražování plynu projevuje i na elektrickém trhu, a tak nalézt 
řešení nebude vůbec jednoduché. Jak se současné problémy 
projeví v hospodaření města, se teprve ukáže. Nemůžeme 
tvrdit, že známe řešení na všechny problémy včetně těch, které 
se teprve objeví. Ale rozhodně můžeme prohlásit, že v TOP 09 
máme spolustraníky z vedení státu, krajů či jiných měst 
a můžeme s nimi konzultovat problémy, které budeme mít 
v Třebíči. Tradiční politická strana je v této nejisté době sázkou 
na jistotu. 

Přátelé, spoluobčané, milí voliči, nebojte se dát své 
hlasy Tradici, Odpovědnosti, Prosperitě – TOP 09. 

Rostislav Štork se narodil 28. října 1969 
v Třebíči. Absolvoval třebíčské gymnázium, 
fyziku (se zaměřením na astronomii a astrofyzi-
ku) studoval v letech 1988–1993 na Matematic-
ko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž 
pokračoval i v doktorském studiu. Již během 
doktorského studia nastoupil v roce 1994 
do Astronomického ústavu Akademie věd České 
republiky, kde pracuje dodnes. Zabývá 
se meziplanetární hmotou, především experi-
mentálním, tedy observačním, výzkumem 
meteorů.
Od roku 2016 je vedoucím technické správy 
bolidové sítě, tedy sítě kamer, které každou 
jasnou noc fotí oblohu. Síť pokrývá celou 
republiku i blízké zahraničí, jasný meteor (bolid) 
tak je zaznamenán z více míst, což umožňuje 
vypočítat parametry jeho průletu atmosférou 
a také dráhu, po které se těleso pohybovalo 
před srážkou se Zemí. 
O politiku se zajímá od listopadu 1989, který 
prožil jako student v Praze. V letech 1996–2007 
byl členem ODA, od roku 2020 je členem 
TOP 09. Od roku 2014, tedy již druhé volební 
období, je zastupitelem města a také členem 
kulturní komise.
Ve volném čase se kromě astronomie a politiky 
věnuje také hře šachové v klubu Caissa Třebíč. 
Je členem České astronomické společnosti, 
České nukleární společnosti, Jednoty českých 
matematiků a fyziků.
Rostislav Štork žije v Borovině s družkou 
a třemi kočkami.1

RNDr. ROSTISLAV ŠTORK, Ph.D.
ASTROFYZIK, ŠACHISTA, 
ZASTUPITEL MĚSTA

LÍDŘI NAŠÍ KANDIDÁTKY 
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Zatímco ve městech srovnatelné velikosti se odehrává soutěž 
celostátních politických subjektů, v Třebíči již desetiletí máme různé 
místní spolky a s každými dalšími volbami jich je více. Nyní už máme 
rekordních 14 kandidátek a i zavedené celostátní subjekty kandidují 
pod lokálním pojmenováním s Třebíčí v názvu. Chceme do našeho 
zastupitelstva vrátit soutěž klasických politických stran, která 
odpovídá městu velikosti Třebíče.

Opravená škola, kam se děti i učitelé těší. Udržované chodníky i jiná 
veřejná prostranství, kde lidé rádi tráví čas. Fungující sociální či 
vzdělávací a volnočasové služby pro všechny věkové kategorie. To 
je pouze zlomek z výsledků, které může komunální politik svým 
spoluobčanům přinést.  
Sama to dobře znám, na komunální úrovni jsem působila a vážím si 
každého, kdo pro své „sousedy“, lidi, kteří ve městě žijí, pracuje 
na radnici. Pokud pracuje dobře, výsledky jsou viditelné. Na mnohé 
z nich si lze doslova sáhnout – a to je velká motivace! Ale důležité 
jsou i méně hmatatelné věci: dostatek míst ve školkách a školách, 
rozumné hospodaření nebo dobré sousedské vztahy. 
Aby se i v Třebíči Vám, jejím obyvatelům, dobře žilo, je nezbytné 
přijít k volbám. Jsem si jistá, že pro dobrý život v Třebíči budou 
kandidáti v čele s Rostislavem Štorkem poctivě pracovat. Jejich 
zvolení je Vaší zárukou, že se budete v dalších letech moci na své 
zastupitele obracet s důvěrou a budete vždy vyslyšeni. Komunální 
politiku totiž ze všeho nejvíce vnímáme jako službu Vám, našim 
spoluobčanům. 
Přijďte 23. a 24. září, prosím, k volbám a nenechte si ujít příležitost 
rozhodnout, jak se bude v Třebíči žít. 

MARKÉTA PEKAROVÁ ADAMOVÁ 
PŘEDSEDKYNĚ POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PŘEDSEDKYNĚ TOP 09

Když jsem nastupovala do funkce ministryně, slíbila jsem, že 
zlepšíme skloubení rodinného a pracovního života pro rodiče, kteří 
pracují ve vědě a výzkumu. Nyní na tom pracuji. 
Řešíme možnost uznávání doktorského studia jako praxe. 
Snažím se i o to, aby doktorandkám byla proplácena nemocenská 
a rodiče tak měli nárok na příspěvek při mateřské dovolené.
Jedním z dalších návrhů, kterým se zabývám, je i prodloužení 
pracovní smlouvy o dobu strávenou na rodičovské dovolené, nebo 
odpuštění povinnosti přednášet v rámci doktorandského studia 
matkám nebo pečujícím osobám.  
Už nemůžeme tolerovat to, že české výzkumné prostředí není 
dostatečně “prorodinné”. Zbytečně přicházíme o talentované lidi.

HELENA LANGŠÁDLOVÁ 
MINISTRYNĚ PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE ČR 
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ TOP 09

MÁME ZASTOUPENÍ 
VE VLÁDĚ ČR

Chceme v Třebíči Lavičku Václava 
Havla a vydali jsem se tak hledat 
vhodné místo. Líbí se nám lokalita 
kolem zámku a baziliky. Ale nejvíc se 
nám zamlouvá místo na Havlíčkově 
nábřeží vedle staré lípy. Nejen, že toto 
místo má v sobě genia loci, je 
„vstupem“ do Židovského města, ale 
navíc tam příjemně hučí řeka.
Umístění lavičky u lávky do Kočičiny 
také není k zahození - lavička by tam 
byla trochu odstrčená, ale na druhou 
stranu by mohla lákat k procházce 
po nábřeží... 
Pokud máte nápad na nějaké další 
vhodné místo, napište nám, prosím, 
na e-mail top09.trebic@gmail.com. 

Paměť národa zaznamenává osudy 
politických vězňů, válečných veteránů, 
obětí holokaustu, disidentů a různých 
pamětníků. Jejich příběhy pak 
zprostředkovává veřejnosti prostřed-
nictvím televizních dokumentů, výstav, 
knih nebo vzdělávacích akcí pro děti 
i dospělé. Příběhy ve sbírce Paměti 
národa jsou jednak inspirací k odvaze 
a cti, ale i varováním před totalitními 
režimy. Neboť ti, kteří si nepamatují 
svoji minulost, jsou odsouzeni k tomu, 
aby si ji zopakovali. Výtěžek běhu 
umožní natočit a uchovat další stovky 
příběhů lidí, kteří bojovali za svobodu 
a kteří to nevzdali.  

V sobotu 23. dubna 2022 jsme ke Dni 
Země vysadili 250 stromků. Počasí 
nám přálo a práce nám šla krásně 
od ruky... Snad se dožijeme toho, že 
Vysočina bude zase plná lesů.
Symbolicky jsme tak dali najevo, že 
nám na lesním hospodářství záleží 
a že jsme stranou, která usiluje 
o vytvoření prostředí, ve kterém se 
pěstování lesa majitelům vyplatí.

V sobotu 12. března 2022 proběhla 
na zimním stadionu v Třebíči akce 
bruslení rodičů s dětmi, kterou 
připravila třebíčská TOP 09. Zahráli 
jsme si různé hry na ledě - střelba 
do brány, slalom na čas, obíhačka 
čísel, ale nechyběl ani hokej. Protože 
se akce konala v den vstupu ČR 
do NATO, byl připraven také kvíz, 
ve kterém se děti mohly zábavnou 
formou dozvědět něco o Severoatlan-
tické alianci. Malí sportovci byli 
nakonec odměněni drobnými cenami.

Dne 17. listopadu 2021 jsme si 
v hezkém prostředí zámeckého parku 
připomněli události před 32 lety. 
Přes chladné počasí byla účast 
početná, účastníci zavzpomínali 
na listopadové události a mladší 
generace se o převratových událos-
tech mnohé dozvěděla zábavnou 
formou různých her. 
Bylo zajímavé vyslechnout si 
vzpomínky třebíčských pamětníků. 
Leccos se tak dozvěděli i ti starší, 
kteří prožili události Listopadu jinde 
než v Třebíči. 
Hlavní organizátorka Soňa Tankó 
zasluhuje velké díky za uspořádání 

FOTKY Z NAŠICH AKCÍ
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Zatímco chytrá města v České republice v co nejkratší době po sametové 
revoluci začala budovat průmyslové zóny a do nich lákat perspektivní 
investory s kvalitními programy, zajišťujícími zaměstnanost svých občanů, 
Třebíč s  tímto záměrem předlouho otálela a když se po více než deseti 
letech odhodlala zřídit průmyslovou zónu, udělala druhou, zásadní chybu. 
Připravené plochy nabídla místním podnikatelům, kteří neměli potenciál 
zajistit kvalitní výrobu a potřebnou zaměstnanost. Záměr se tak zcela 
minul potřebným účinkem a dnes je již bohužel nenapravitelný. A tak se 
z Třebíče jezdí pracovat do Velkého Meziříčí, Okříšek, Přibyslavic, Jihlavy 
a dalších měst. Má to další následek: dojíždění po čase přestane člověka 
bavit a najde si bydlení v místě svého pracoviště. Z Třebíče tak odcházejí ti 
nejkvalifikovanější lidé a stále se snižuje počet obyvatel našeho města. 

Doba průmyslových zón nenávratně minula, tento hřích 
radnice je nenapravitelný. Nové pozemky pro průmyslovou 
zónu „Sever“ jsou stále prázdné, a proto nezbývá než se 
snažit a usilovat o jejich zaplnění kvalitními investory.

Zatímco moudrá města pochopila, že vzdělávání a školy jsou pro ně tím 
nejvzácnějším, Třebíč tuto příležitost hloupě zahodila. Je to prosté: Střední 
škola poskytne člověku základní přípravu do života. Ti schopnější pokraču-
jí na vysoké škole, čili odcházejí z města za touto školou a ve velké většině 
se do svého města nevracejí. Ty nejlepší tak město definitivně ztrácí. 
Pokud však město může nabídnout vysokou školu, dává tím šanci, aby ti 
nejlepší ve městě zůstali a dokonce přišli další kvalitní studenti z blízkého 
či vzdáleného okolí. A pokud se na tuto školu naváží podnikatelské 
inkubátory a výrobní kapacity, které tyto vystudované lidi zaměstnají, je to 
pro město výhra. My jsme v  Třebíči již vysokou školu měli (Západo-
moravská vysoká škola - ZMVŠ), ale laxním přístupem radnice jsme o ni 
přišli. Méně aktivní města se alespoň úspěšně pokusila do svého města 
získat pobočky zavedených vysokých škol. A tak máme vysokou školu 
v Telči, Jindřichově Hradci nebo ve Znojmě. A co my v Třebíči? Přebytečnou 
základní školu Za rybníkem, kde naše ZMVŠ sídlila a kde by mohlo sídlit 
alespoň pracoviště renomované vysoké školy, prodáme a developer z ní 
udělá bytový dům. Toto je obrovský, nenapravitelný hřích.

Samostatnou a nezávislou vysokou školu již v  Třebíči 
nezřídíme. Zbývá náhradní řešení: vytypovat budovy či 
areály budov a nabízet je remonovaných vysokým školám 
ke zřízení detašovaných pracovišť (ČVUT, VUT, MUNI, 
MENDELU apod.).

Zatímco většina měst ví, že doprava je krev města a dopravní napojení 
na okolní svět je pro město zásadně důležité, třebíčské Radnici to stále 
nedochází. Pravdou je, že tyto komunikace jsou v majetku státu nebo kraje, 
ale copak nemáme poslance, senátory, ministry, zástupce hejtmana 
a krajské radní, aby prosadili po třiceti třech letech od sametové revoluce 
nápravu? Cestou na sever překonáváme náramečské hrby, cestou na jih se 
proplétáme Jaroměřicemi nad Rokytnou, cesta na západ je zpestřena 
několika železničním závorami a spoustou zatáček a cesta na východ vede 
po silnici "tkaničce" u vladislavského nádraží. A když jsme u vlaků: 
železniční soupravy jsou staré padesát let a jízdní doby se nezkrátily ani 
o minutu.
A tak se jediným rychlým a pohodlným propojením s blízkými centry stává 
vrtulník záchranné služby. Ten však míří pouze do jihlavské nemocnice 
nebo do některých nemocnic v Brně, takže není pro všechny a ani není 
dobré ho doporučovat.

Řešení tohoto problému je možné pouze přesvědčováním 
všech možných činitelů a zástupců organizací, které mají 
v kompetenci budování a opravy komunikací. K tomu potřebu-
jeme naše poslance, senátory, krajské zastupitele a všechny 
ostatní, kteří mají přístup ke kompetentním osobám.

Zatímco šťastná města, která se honosí skutečnosti, že se v nich vyskytuje 
stavba, zapsaná v seznamu UNESCO, si toho velmi váží a o tento dar pečují, 
naše Zámostí je zapomenutou popelkou, za kterou se můžeme jenom 
stydět. Proč se Radnice za dvacet roků nepostarala o kultivaci jednotlivých 
domů, nepřispěla na likvidaci například plechových garážových vrat, 
nepodpořila podnikatele, aby zde vznikla vlídná pěší zóna, nevybudovala 
parkovací dům ve východní části Zámostí a nevytvořila normální podmínky 
pro život místních obyvatel? Potenciál nábřeží řeky Jihlavy je zcela 
nevyužit, přitom je to ideální místo pro letní posezení u chladivých účinků 
řeky nebo na projížďku lodičkou.

Finanční podporou vlastníků domů, kteří doposud nebyli 
schopni své nemovitosti uvést do potřebného stavu, dosáh-
neme esteticky přijatelného prostoru nahrazujícího pěší 
zónu. Nábřeží s lidmi a řeka s lodičkami nemusí být nespl-
nitelný sen.

Zatímco zeleň je stále důležitější element životního prostředí 
ve městech, obzvláště s ohledem ne klimatické změny, pro naši radnici 
je zeleň zbytečná a nepotřebná. Pro toto tvrzení postačí několik důkazů:
- likvidace Terovského a Libušina údolí (výstavba průchvatu I/23)
- likvidace Lorencových sadů (výstavba průchvatu I/23)
- nevybudování potřebné zeleně na Karlově náměstí
Vzhledem k  tomu, že většinu příměstských lesů Třebíče zlikvidoval 
lýkožrout smrkový, je účinek Radnice velmi podobný a nám nezbude 
než jezdit za zelení do zahraničí.

Musíme zabránit tomu, aby budoucí navrhované dopravní 
trasy nelikvidovaly žádnou, tolik potřebnou městskou a 
příměstskou zeleň.

Zatímco normální města pečují o svůj majetek, což uměl každý sedlák a 
dnes to státním vlastníkům a radnicím dokonce nařizuje zákon, nechala 
naše radnice zanedbáním údržby natolik zdevastovat zimní stadion, že 
jeho generální oprava bude stát několik set milionů korun.

Zimní stadion musíme opravit. Lední hokej patří k  Třebíči 
stejně jako Zonka.

Zatímco normální města řeší městskou dopravu hospodárně a hlavně 
pro své občany, naše město má péčí své Radnice dvě autobusová 
nádraží, přičemž dolní slouží hlavně pro parkování autobusů a na horní 
naopak autobusy většinou nesmí, protože příliš hlučí občanům Eliščiny 
ulice. A na všem profituje provozovatel městské dopravy.

Zprovoznění „horního“ autobusového nádraží na původní 
projektovanou kapacitu bude možné po vypořádání se 
s vlastníky několika rodinných domků v Eliščině ulici.

Zatímco kultura je vizitkou každého zdravého města, o našem městě to 
říci nelze. Kdyby se před dvaceti lety několik dědků nerozčílilo 
a nezařídilo dostavbu třebíčského divadla, divadlo by zcela určitě 
nebylo. Takže: existující divadlo není zásluhou třebíčské Radnice. A co 
ostatní? Národní dům pamatuje sedmdesátá léta minulého století 
(včetně původních sedadel), vyprojektovaný přírodní amfiteátr 
na Podzámecké nivě zůstal na papíře a sokolský stadion, který má víc 
než stoletou tradici, je v zapomnění.

Opravit Národní dům a Sokolský stadion je povinností města 
vůči svým občanům. Vybudování přírodního amfiteátru 
na Podzámecké nivě bude bonus k  tomu, abychom mohli 
naše město vnímat jako město kultury.

Zatímco města našeho kontinentu se snaží regulovat dopravu 
vytvářením pěších zón  a budováním parkovacích domů, naše město 
hlavně zakazuje. Parkování je stále a stále obtížnější, sliby neberou 
konce (parkovací dům v nemocnici) a konkrétní kroky stále neexistují. 
Ne že by nebyly možnosti: například několikapodlažní parkovací dům 
v proluce v Otmarově ulici (cca 120 stání), několikapodlažní parkovací 
dům na Komenského náměstí (cca 300 stání) nebo parkovací dům 
pro obyvatele Zámostí. A to nehovoříme o zoufale nevyužité ploše 
zbytečného autobusového nádraží (nové autobusové nádraží máme 
přece u nádraží železničního).

Potřebu parkování v našem městě vyřešíme dvěma cesta-
mi. První cesta bude znamenat zkvalitnit městskou dopravu 
tak, aby občané města nemuseli cestovat do centra města 
svým vozem. Druhá cesta znamená vybudovat záchytná 
parkoviště na okraji centra (Otmarova ulice, Komenského 
náměstí a další).
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Zatímco rozumná města přetvářejí své části a čtvrti pro lidi, Třebíčská 
radnice preferuje pochybnou a zcela překonanou historii a na své 
občany vůbec nemyslí. Hrůzným dokladem tohoto tvrzení je právě 
dokončovaná revitalizace Karlova náměstí. Toto náměstí nebude pro lidi 
a pokud tam člověk bude muset vstoupit, bude se obzvláště v létě velmi 
snažit, aby odtud velmi rychle odešel. Klimatické změny se Karlovu 
náměstí nevyhnou a absence jakéhokoliv stínu z náměstí udělá nelidsk-
ou výheň. Hrušně rostou velice pomalu a nevytváří ani široké koruny.

Revitalizace právě dokončovaného Karlova náměstí bude 
možná. Postačí výměna druhu osazených stromů, výsadba 
další zeleně a změna dopravního režimu. To bude znamenat 
podstatnou redukci stávajícího "lesa" nově nainstalovaných 
dopravních značek a jejich náhradu novými, smysluplně-
jšími.



VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

I když jsem byl u zakládání Břehů a pokaždé kandido-
val za ně, letos kandiduji za TOP 09. Má to jeden prostý 
důvod. Už v minulém volebním období jsem se rozho-
dl, že budu za Břehy kandidovat naposledy. Aby mohlo 
dojít ke generační obměně a dostali prostor mladí. 
Z prvních volitelných míst jsem na kandidátce dobro-
volně odstoupil na 21. místo.  V  dalších volebních 
obdobích jsem měl v úmyslu již nekandidovat.
Stalo se však, že mě letos oslovili lidé z TOP 09 a já 
zjistil, že ke generační obměně právě došlo v třebíčské 
Topce, jsou tu noví lidé a mnohé z nich znám osobně.  
Z různých akcí, pracovních setkání. 
Je mezi nimi hodně mladých. Zaslouží si 
podporu a možnost aktivně pracovat 
pro Třebíč. Proto letos kandiduji za TOP 09.

Jan Lukášek se narodil v Třebíči, kde také vystudoval 
Střední průmyslovou školu stavební. Absolvoval Vysoké 
učení technické v Brně - fakultu stavební. Pracuje ve firmě 
Kapucín na pozici vedoucího projekčního ateliéru. 
Je autor projektů: Stará pošta v Třebíči - oceněno stavbou 
roku, rekonstrukce a zpřístupnění městské věže, obnovy 
domů v židovské čtvrti - Koplův dům, dům Seligmanna 
Bauera, budovy bývalého Krankenhausu. Autor nově posta-
veného bytového domu Nad Zámkem v Třebíči.
Člen zastupitelstva za sdružení Břehy 2005–2006.
Člen komise pro architekturu 2003-2006
Předseda architektonické komise města Třebíč 2007-2010
V současnosti člen Fondu Třebíč, o.p.s.
Je členem Sokola Třebíč, kde v mládí vyrůstal pod vedením 
Ing arch. Jiřího Herzána. V letech 1990-1993 zastával 
funkci místostarosty jednoty. V období 1994 - 2007 byl 
starostou jednoty. Cvičitel III. třídy a cvičitel pobytu 
v přírodě – pravidelná celoroční činnost, vedení oddělení 
žáků. Pořádání jednodenních akcí, vícedenních pobytů 
a letních stanových táborů v teepe pro rodiny s malými 
dětmi. Příležitostně se věnuje ilustracím. Je autorem 
ilustrací a grafiky k celostátnímu projektu České obce 
sokolské: Se Sokolem do života. Tento projekt se snaží 
vzbudit a podpořit zájem nejmenších dětí o aktivní pohyb. 
Projekt běží od roku 2014. Dlouhodobě sponzorsky přispívá 
do skautského časopisu Světýlko autorskými papírovými 
vystřihovánkami.18

Ing. JAN LUKÁŠEK
JEDNATEL SPOLEČNOSTI, 
PROJEKTANT

PROČ KANDIDUJI
V TŘEBÍČI ZA TOP 09
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UMÍME PLÁNOVAT A MÁME VIZI
JAK MÁ VYPADAT MĚSTO PRO LIDI

Za stranu TOP 09 v Třebíči kandiduje hned několik 
stavebních inženýrů a architektů z místních ateliérů. 
To, co se ve městě staví, podstatnou mírou ovlivňuje 
život každého občana. Postaráme se o to, aby byl 
veřejný prostor v našem městě funkční, udržitelný 
a promyšlený v širším kontextu. 

A proto chceme obnovit stavební komisi.   

"Město Třebíč svoji stavební komisi v nedávné minu-
losti mělo. Pracovala cca 10 let v době, kdy nebyla 
obsazena pozice městského architekta. Komise 
řešila koncepční věci a posuzovala  konkrétní projek-
ty a záměry, na které Město potřebovalo širší pohled 
stavebních odborníků. Komise se scházela jednou 
za dva měsíce. V případě potřeby byla schopna zase-
dat i takzvaně na zvednutí telefonu. 
V současné době město Třebíč  svého městského 
architekta má. Je jím Ing. arch. Petr Ondráček. Mít 
městského architekta a k tomu ještě stavební komisi, 
však není vůbec od věci. Díky tomu může mít Město 
širší pohled a názory na předkládané stavební 
záměry, které přerůstají běžnou praxi. U koncepčních 
věcí získá odborný náhled lidí z praxe. 
Stavební komise bývá poradním a iniciativním orgá-
nem Rady města v oblasti stavebně-technických 
záležitostí, architektury, urbanismu, územního 
plánování a životního prostředí."

Ing. Jan Lukášek, 
jednatel společnosti, projektant

Veřejným prostranstvím jsou všechny prostory, které jsou 
přístupné každému bez omezení a slouží obecnému užívání. 
Jsou to například náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parkoviště, 
veřejná zeleň, parky… Svým kvalitním provedením a funkčností 
přispívá veřejný prostor ke  spokojenému životu ve městě, 
čistotě prostředí, malebnosti města nebo ke zvýšení atraktivity 
města pro turisty a návštěvníky.
Důraz na kvalitu veřejného prostoru by měl být jednou 
z hlavních priorit vedení.

Vize a některé příklady jak je možné přistoupit k 
veřejnému prostoru v Třebíči:

Okolí Máchalova jezírka – Libušino údolí:
Odbahnění jezírka a vyčištění celého prostoru. Dále zkulturnění, 
případně zvětšení ostrůvku uprostřed a jeho propojení lávkami 
s oběma břehy. Malé dřevené molo nad vodní hladinou jezírka. 
Zkvalitnění a vytvoření odpočinkových zón na místo stávajících 
laviček. Případné drobné sadové úpravy.

Havlíčkovo nábřeží, Hasskova zahrada – zvýšení 
odpočinkové, pobytové a relaxační funkce:
Toto území je vymezeno řekou, zástavbou židovské čtvrti a dále 
skalním masivem. Ze západu ji uzavírá Podklášterský most, 
z východu pak dětské hřiště v Kočičině. 
Hasskova zahrada – nahradit stávající lavičky jinou atraktivněj-
ší formou posezení, případně doplnit o relaxační molo. Na levém 
břehu vytvořit terasovité sezení, umožňující kontakt s řekou. 
Havlíčkovo nábřeží – upravit a doplnit prostor mezi řekou 
a opěrnou zdí pro posezení a odpočinek v  úseku od lávky 
u průchodu a Podklášterským mostem.
Celému prostoru by také prospělo nechat porůst zelení kamen-
né „valy“ břehů.

Náhled na veřejný prostor může být zcela technický – je to 
opraveno a slouží to ke svému účelu. Nebo mu také vtisknout 
určitou atmosféru, pohodu, estetiku. A nemusí jít o velké a drahé 
projekty plné betonu, kovových a jiných konstrukcí. I menší a na 
první pohled umírněnější řešení mohou svoji úlohu splnit 
několikanásobně lépe. Je potřeba klást také důraz na trvanli-
vost navrhovaného a malou náročnost na údržbu do budoucna.
                           
Parkovací dům – Otmarova ulice:
V  minulosti bylo zpracováno několik studií na parkovací dům 
v místě proluky u tělocvičny. 
Nakonec vše skončilo pouhým zpevněním stávajícího povrchu 
provizorního parkování.
Realizací parkovacího objektu by se doplnila uliční řada, navýšil 
počet parkovacích míst. Doplněním o venkovní schodiště by se 
umožnilo pěší propojení Otmarovy ulice s  parkovištěm 
za zimním stadionem. Toto parkování je v  bezprostřední 
blízkosti Karlova náměstí a přímo u zimního stadionu. Tento 
projekt tak zapadá do širšího kontextu území. Rozšiřuje kapaci-
ty parkování, zaplňuje nevzhlednou proluku v ulici, umožňuje 
zkvalitnění pěšího propojení a lepší průchodnost městem.

inspirace městotvornými prvky

parkovací dům - Otmarova ulice

kavárna s lodičkami na nábřeží



Roztříštěnost nástupních míst veřejné dopravy 
v našem městě je pověstná. Historickým 
centrem dopravy bylo v každém městě železnič-
ní nádraží. Nedávný přesun autobusové dopravy 
do prostoru přednádraží dával naději, že se 
systémové řešení dokončí. Nestalo se tak. Vznikl 
pouze další, již třetí dopravní autobusový uzel. 
Nabízíme logické řešení: Zrušíme stávající 
autobusové nádraží na Komenského náměstí 
a veškerou meziměstskou autobusovou dopravu 
převedeme na terminál Nádraží. Na Karlově 
náměstí ponecháme hlavní zastávku městské 
dopravy a zřídíme novou linku Nádraží – Karlovo 
náměstí. 
Jde pouze o jedno: Přesvědčit naše spoluobča-
ny, že časy, kdy se z autobusového nádraží 
na Komenského náměstí v centru města 
rozjížděly tisíce zaměstnanců závodů BOPO, 
ELITEX a další do svých vesnic a měst, jsou 
nenávratně pryč.

Jakýmkoliv změnám v centru města musí 
předcházet vyřešení dopravy v klidu. Bezpro-
střední okolí centra nabízí několik set parkova-
cích stání v dostupné vzdálenosti. 
Vyprojektovaný parkovací dům v proluce 
v Otmarově ulici má kapacitu cca 150 parkova-
cích stání, současná kapacita parkoviště je 50 
stání. Vyprojektovaný polyfunkční dům 
na Komenského náměstí využívá svahu 
a umožňuje ve třech úrovních zachytit 273 
osobních vozidel (přidanou hodnotou jsou 
prostory pro obchody a restaurace s výhledem 
na baziliku), současná kapacita parkoviště je 
cca 120 stání. 
Předimenzované a nevyužívané autobusové 
nádraží umožňuje parkování několika set 
osobních vozidel. 
Z výše uvedených údajů logicky vyplývá, že 
nahrazení 120 parkovacích stání na parkovišti 
na Karlově náměstí je řešitelné.

Zatímco šťastná města, která se honosí 
skutečností, že se v nich vyskytuje stavba 
zapsaná v seznamu UNESCO, si toho velmi váží 
a o tento dar pečují, naše Zámostí je zapomenu-
tou popelkou, za kterou se můžeme jenom 
stydět. 
Proč se třebíčská radnice za dvacet roků 
nepostarala o kultivaci jednotlivých domů, 
nepřispěla na likvidaci například plechových 
garážových vrat, nepodpořila podnikatele, aby 
zde vznikla vlídná pěší zóna, nevybudovala 
parkovací dům ve východní části Zámostí 
a nevytvořila normální podmínky pro život 
místních obyvatel? 
Potenciál nábřeží řeky Jihlavy je také zcela 
nevyužit, přitom je to ideální místo pro letní 
posezení u chladivých účinků řeky nebo 
na projížďku lodičkou.

Astronomie v Třebíči má desítky let dlouhou 
tradici, která vyvrcholila vzepětím v osmdesá-
tých letech, kdy byla obnovena činnost, 
postavena nová budova a rozjety nové projekty. 
Ty se však bohužel nepodařilo zcela dokončit 
především proto, že v devadesátých letech bylo 
mnoho nových možností seberealizace 
a příznivci astronomie se rozprchli za jinými 
aktivitami. Dvacet let pak hvězdárna přežívala 
jen díky obětavé práci hrstky nadšenců. V roce 
2011 se situace zlepšila vytvořením placeného 
pracovního úvazku, ale zároveň došlo 
k přechodu hvězdárny od kultury, pod kterou 
patřila přes třicet let, pod Dům dětí a mládeže. 
Postavení hvězdárny jako mládežnické 
instituce nepovažujeme za úplně důstojné a 
za nejlepší řešení považujeme povýšení 
hvězdárny na samostatnou příspěvkovou 
organizaci města.

Zatímco rozumná města přetvářejí 
své části a čtvrti pro lidi, třebíčská 
radnice preferuje pochybnou a zcela 
překonanou historii a na své občany 
nemyslí. Hrůzným dokladem tohoto 
tvrzení je právě dokončovaná 
revitalizace Karlova náměstí. 
Tento prostor nebude pro lidi, a pokud 
tam člověk bude muset vstoupit, bude 
se muset obzvláště v létě velmi 
snažit, aby odtud co nejrychleji 
odešel. Klimatické změny se Karlovu 
náměstí nevyhnou a absence jakého-
koliv stínu z náměstí dělá nelidskou 
výheň. Vysázené hrušně rostou velice 
pomalu a ani nevytváří široké koruny 
s dostatkem stínu v letních měsících.

Nedostatek nových bytů není problé-
mem stavebního zákona. 
Neúměrná doba výstavby nových bytů 
je důsledkem nepřipravenosti lokalit 
pro novou výstavbu – plochy často 
nejsou v územním plánu, nejsou 
zpracovány podrobnější masterplany 
nebo územní studie, záměry nejsou 
předjednány s dotčenými orgány atd. 
Přicházející investor tak nezná 
podmínky, za kterých se ve městě 
staví a doba výstavby se prodlužuje. 
Město se navíc s vidinou krátkodobé-
ho zisku zbavuje vhodných lokalit 
pro výstavbu a nemá tak vliv na jejich 
další využití. Dostatek startovacího, 
družstevního nebo dostupného 
nájemního bydlení může vzniknout 
pouze v případě dobře nastavené 
spolupráce města s investory.

Budoucí výstavba nových bloků 
Jaderné elektrárny Dukovany je 
pro konkurenceschopnost našeho 
regionu zásadní. Nezbytným předpo-
kladem je vybudování obchvatu 
Třebíče. 
Je však město připraveno i v jiných 
oblastech?  Zvládne město nárůst 
počtu obyvatel? Je v Třebíči a okolí 
dostatek bytů pro nové pracovníky 
a jejich rodiny? Bude zajištěna 
dostatečná infrastruktura? Budou mít 
noví obyvatelé kde trávit volný čas? 
Chceme zpracovat vizi rozvoje Třebíče 
a na výstavbu nových dukovanských 
bloků se připravit už teď. 

Kandidujeme také proto, abychom 
do třebíčské politiky opět vrátili 
věcnost (věnovat se tématu 
a argumentovat, nikoli napadat nebo 
překřikovat), 
otevřenost (nevylučovat nikoho, kdo 
může k danému tématu přispět), 
poctivost (podstatné informace 
nesmějí účastníci zatajovat nebo 
tvrdit něco, čemu sami nevěří), 
trpělivost (pochopení argumentů 
druhého může vyžadovat čas) 
a zdvořilost, která vyjadřuje společný 
zájem všech na každé věcné 
informaci.
Tedy základní předpoklady diskuse. 
Přetahovaná Pacal – Barák nás 
nebaví.

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

6 MÁME VIZI: MĚSTO PRO LIDI
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1. RNDr. Rostislav Štork, Ph.D.
52 let, experimentální 
astrofyzik, zastupitel města

2. Ing. Karel Vaverka
74 let, autorizovaný inspektor

3. Ing.arch. Soňa Tankó
38 let, architektka, OSVČ

4. Ing. Lukáš Petr
37 let, autorizovaný 
urbanista

5. Bc. Jitka Julie Irovská
33 let, majitelka kavárny 
We love co�ee

6. Mgr. Zdeněk Jakšík
41 let, učitel a historik

7. Michaela Walková
22 let, studentka stavební 
fakulty, obor architektura

8. Ing. arch. Tomáš Tankó
39 let, architekt a 3D grafik, 
OSVČ

9. Petra Němcová
56 let, zdravotní sestra, 
pečující o postiženého syna

10. Ing. Libor Fejta
63 let, expert - jaderná 
energetika

11. Ing. Arnošt Fabík
60 let, jednatel, projekční 
atelier Fabík s.r.o.

12. Lucie Jakubíčková
40 let, malířka, baristka

13. Roman Fidler
41 let, elektrotechnik 
slaboproudých systémů

14. Marie Vaverková
64 let, ekonom

15. Jiří Sedláček, BA 
(Hons), 36 let, webový 
vývojář, wikipedista

16. Ing.arch. Petr Fabík
34 let, architekt, urbanista

17. Mgr. Magdaléna Böhmová
38 let, rodičovská dovolená

18. Ing. Jan Lukášek
60 let, jednatel společnosti, 
projektant

19. Bc. Martin Franc
53 let, živnostník

20. Vladimír Uher
52 let, skladník

21. Ing. Vojtěch Novický
35 let, manažer

22. Ing. Petr Janík
28 let, výpočtář

23. Aleš Fixa
47 let, truhlář

24. PaedDr. Svatopluk Dvořák
62 let, učitel

25. Mgr. et. Mgr. 
Luboš Svíženský, 41 let, 
právník ve státních 
službách

26. Mgr. Helena Hoblová
70 let, lékárnice

27. Bc. Ladislava Ho�mannová 
47 let, vedoucí prodejny 
ENAPO ve Starči

VOLTE ČÍSLO
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„Demokracie znamená, 
že každý občan může říct po vzoru 

francouzského monarchy: "Stát jsem já." 
Nebo skromněji: "I já jsem stát."“

„Má-li naše demokracie
 své nedostatky, 

musíme překonávat ty nedostatky, 
ale ne překonávat demokracii.“

+
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1
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4

KDO JE AUTOREM TĚCHTO CITÁTŮ,
SE DOZVÍTE V TAJENCE.

Z utkání 2. ligy 8. 
dubna 2018 v Hradci 
Králové, partie 
Rostislav Štork – Jan 
Nosek, pozice po 30. 
tahu. Jak měl nyní bílý 
dále pokračovat? 
O správném postupu 
můžeme diskutovat 
na https://www.face 
book.com/top09trebic 

KDE:
ve dvoře kavárny Vrátka - adresa: 
LEOPOLDA POKORNÉHO 56/19, 
TŘEBÍČ (naproti Trumpetce). 
V případě nepřízně počasí se promí-
tání uskuteční vevnitř. 
Svetr raději s sebou :-D
KDY: 19. ZÁŘÍ 2022
Harmonogram:
18:30 - posezení s kandidáty TOP 09
19:30 - začátek promítání

VSTUP ZDARMA
Pro více info sledujte náš facebook 
nebo web.

Jedná se o exkluzívní předpremiéru snímku s naším 
čestným předsedou Karlem Schwarzenbergem, 
který natočil se svou dcerou.

ZVEME VÁS DO KINA 
NA FILM: MŮJ OTEC, KNÍŽE

ŠACHOVÁ ÚLOHA 
ŠACHISTŮ Z NAŠÍ KANDIDÁTKY

DOKÁŽETE VYŘEŠIT SUDOKU BEZ ČÍSEL?  

Židovská čtvrť je jednou z malebných částí Třebíče. Jak dobře ji znáte?
Uhodnete nebo najdete v tajemných uličkách místa na fotografiích?

KVÍZ Z ŽIDOVSKÉ ČTVRTI

SOUTĚŽ
V Třebíči se nám obnažila socha sovětských vojáků. V souvislosti s válkou na Ukrajině si 
myslíme, že by si toto sovětské sousoší zasloužilo vysvětlující tabulku, když už ho tady 
máme.  Zdá se, že voják stojící úplně v pravo jakoby nad něčím přemýšlí. Vyhlašujeme 
soutěž o nejvtipnější komentář - nad čím asi voják uvažuje.  Zašlete nám ho prosím 
na top09.trebic@gmail.com - 3 nejlepší komentáře vyhrávají poukázku na kafe v kavárně 
We Love co�ee. Zde je pár nápadů pro inspiraci:
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