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Rozšířování bytové výstavby a
výstavby rodinného bydlení - oblast
Jihozápad

Podpora cykloturistiky - singltrek,
cyklostezka Útěchov

Zahájení přípravné fáze pro výstavbu
kulturního domu a knihovny jako
součást kulturně komunitního centra

Výstavba přístavby školy U Kostela

Podpora komunitního života

Podpora rodin s dětmi – mateřské
centrum Krůček

Podpora začínajících podnikatelů a
pracujících – založení coworkingového
centra Kanclárna
Participativní rozpočet - Tvoříme
Třebovou 

Rekonstrukce muzea a jeho expozic

Pracovní jednání zastupitelstva – shoda
napříč spektrem je důležitá

Zvyšování atraktivity našeho města pro
turistický ruch

Rozvoj Knížecí louky - pumtreck, vrbové
stavby, nové herní prvky, singletrack pro
malé 

PROJEKTY, KTERÉ JSME ZAHÁJILI A ZREALIZOVALI 

VIZE - CO NABÍZÍME NA OBDOBÍ 2022-2026 

Srdcem  Třebováci
Volební  program

Podpoříme bytovou výstavbu

Nové cyklostezky

Parkovací místa nejenom v centru
místo tržnice, ale i v dalších částech
města

Parkování na náměstí 20 minut
zdarma

Obnova nebo zcela nové dopravní
hřiště - je potřeba zacílit vyrůstající
účastníky provozu na pozemních
komunikací  

Nový povrch na In-line dráze - stávající
příliš hrubý

Snížení nákladů na odpad a možnost
poplatek rozložit do více splátek

Podpoříme nové komunity, spolky a
uskupení

„Jsme jed
ni z vás, jsme

Srdcem Třebováci!”

Zacílíme na děti a mládež -podpoříme
Dům dětí a mládeže, musí mít jistou vizi

Budeme motivovat studenty medicíny k
nástupu u nás ve městě

Navážeme vstřícné vztahy s
Pardubickým krajem jako klíčovým
partnerem pro náš rozvoj

Minimalizujeme dopady energetické
krize na chod města 

Zacílíme se na podporu vztahu místních
obyvatel k městu

Fandíme příměstské rekreaci a
odpočinkovým zónám 

Uvolníme pozemky k rozšíření
zahrádkářských kolonií

www.srdcemtrebovaci.cz



Srdcem  Třebováci
Naši kandidáti „Jsme jed

ni z vás, jsme

Srdcem Třebováci!”

www.srdcemtrebovaci.cz

Petr Frajvald
44 let, místostarosta

Ing. Daniela Maixnerová 
37 let, místostarostka, OSVČ

Michael Havlík
34 let, spoluzakl. MT víceboje,
Žijeme Třebovou, Otužilci MT 

Ing. Milan König
62 let, podnikatel, zastupitel

Jakub Zapletal
31 let, jednatel společnosti 

Catering Zapletal s.r.o

RNDr. Milan Blaha
67 let, podnikatel, zastupitel,

provozuje Občerstvení v Pekle

Adam Krepl 
34 let, odbytový referent 
Rehau automotive s.r.o.

Roman Neuer
33 let, prográmátor

BBA. Zdeněk Ošťádal
22 let, student, 

motokárový závodník

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ



Srdcem  Třebováci
Naši kandidáti „Jsme jed

ni z vás, jsme

Srdcem Třebováci!”

www.srdcemtrebovaci.cz

Nicola Lachman
29 let, Obchodní manažer, 

mateřská dovolená

Ing. Lubomír Trantírek 
71 let, daňový poradce

Jaroslav Čonka
55 let, zedník

Kamila Navrátilová 
19 let, studentka

Jarmila Seryn
47 let, prodavačka

Tomáš Faltejsek
19 let, student

Ondřej Kolísek
18 let, student, brigádník

Pavel Richter
47 let, prográmátor

Věra Soušková
66 let, zdravotní sestra v důchodě 

Marie Frajvaldová
38 let, porodní asistentka

Jaroslav Holub
31 let, marketingový specialista

Ing. Jiří Švorc
64 let, podnikatel 

VOLTE ČÍSLO 
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