
  

SDRUŽENÍ NESTRANÍKŮ – SRDCEM TŘEBOVÁCI 
program nejen na 4 roky 

 
 
Děti a mládež jsou budoucností našeho města – pro ně zajistíme: 

• vyvážené rozmístění sportovišť a dětských hřišť po městě 
• rozvoj a podporu mateřských center a volnočasových aktivit pro rodiny 

s dětmi 
• podpoříme vznik lesní školky, fandíme alternativním metodám výuky 
• vnímáme nutnost sladit požadavky zaměstnavatelů a nabízených studijních 

oborů 
• vysokoškoláci s jejich studijními pracemi mají u nás dveře otevřené 
• spravedlivé přerozdělování dotací pro všechny zájmové organizace a skupiny 
• podpoříme sportovní uskupení a sportovce, kteří nejsou součástí TJ Slovan 
• nezavřeme oči před drogovou problematikou! Ani policie! 
• dopravní obslužnost velkých měst 

 
Pro všechny, kteří chtějí v Moravské Třebové žít: 

• vznik nových nájemních bytů ve stávajících nemovitostech (podkrovní byty, 
nevyužité objekty města…), byty v režimu „Startovacího bydlení“ 

• dostatek stavebních parcel – v atraktivních lokalitách za rozumné ceny 
• podporu bezbariérového bydlení  
• Městská policie bude vidět a bude konat! 
• Harmonogram opravy chodníků, který se bude dodržovat! 
• Moravskotřebovský zpravodaj – nesmí být jen hlásnou troubou radnice 
• Městský Facebook bez cenzury – nebojíme se zpětné vazby 
• Cyklostezky a stezky do okolních obcí – kde to vázne? 
• Zeleň – její obnova a údržba bude naší prioritou 
• Budeme řádně pečovat o majetky města – nedopustíme další Nemocnici… 
• Městský rozhlas do mobilu – pro zájemce jednoduchá aplikace 

 
Pro všechny, kteří si chtějí život užít: 

• zajistíme intenzivnější zapojení místních skupin (hudebních, výtvarných, 
divadelních) a žáků ZUŠ do kulturního dění města  

• městu chybí sdílená zkušebna – proč už ji nemáme? 
• Již nyní se podílíme na vytvoření festivalu a nového místa kulturního dění 
• Podpoříme všechny, kteří obohatí svou činností kulturní dění ve městě – 

plakátky ve zpravodaji, důstojné plakátovací plochy 
• Vytvoříme interaktivní kulturní kalendář města 

 
Podnikatelé, živnostníci, řemeslníci – bez nich bude město mrtvé 

• musí mít možnost inzerovat v Moravskotřebovském zpravodaji 
• nově vzniklá služba bude automaticky uveřejněna v MTZ 
• poradenství pro začínající i stávající živnostníky 
• průmyslová zóna – nedovolíme zastavět halami krásný výhled na město 
• Nebudeme dále zapadlou renesanční perlou – nakopneme cestovní ruch 
• Využijeme vztahů s partnerskými města nejen pro sport a vedení města…. 
• Nemůžeme již dále žít bez kvalitního vícejazyčného webového portálu 
• Zámek – hotel, kavárna, restaurace, návštěvníci – není? bude! 

 


