
Vážení spoluobčané, 

rádi bychom Vám předložili náš program 

na volební období 2014 - 2018.  

Jeho základem je neslibovat nemožné a nerealizovatelné 

věci, které obecní samospráva nemůže zásadním způsobem 

ovlivnit v dohledné době – např. výstavbu obchvatu města.  

Nabízíme Vám proto reálný program,  

který jsme schopni prosadit a splnit.

Komunální a senátní volby 2014Naši kandidáti - Lázně Bohdaneč
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Volte číslo 5

 Bc. Josef Štěpanovský
soukromý zemědělec, 37 let, ODS

 1

 Ing. Iveta Šimková
technik, 41 let, ODS

 2

 Ing. Josef Hrabě
stavební inženýr, 35 let, bezPP

 3

 Ing. Miroslav Antal
vědecký pracovník, 31 let, ODS

 4

 Ing. Ján Izák
technik, 51 let, ODS

 5

 Martin Pavelka
OSVČ, 41 let, ODS

 6

 René Bureš
OSVČ, 44 let, bezPP

 7

 Pavla Pozlerová
mateřská dovolená, 35 let, bezPP

 8

 Petr Doležal
dispečer dopravy, 37 let, bezPP

 9

 Jan Bažant
nástrojař, 40 let, bezPP

 10

 Leona Finková
státní zaměstnanec, 43 let, bezPP

 11

 Petr Šimek
technik, 44 let, bezPP

 12

 Eduard Pavelka
prodavač, 65 let, bezPP

 13

 Ivana Vacková
laborantka, 50 let, bezPP

 14

 Ing. Milan Stránský
technický ředitel, 50 let, bezPP

 15



1.  Nenavyšování tranzitní nákladní dopravy ve městě
 

• Jsme zásadně proti plánované těžbě štěrkopísků v lokalitě Čertoříšský. 

•  Místo nového písníku a následného rekreačního areálu chceme realizovat vý-

stavbu cyklistické stezky do lokality „Hrádek“, kde v současné době vzniká nový 

sportovně - kulturní areál.

2.  Bezpečnost cyklistů, chodců a řidičů  

motorových vozidel
 

•  Budeme prosazovat požadavek na osvětlení cyklistické stezky do Živanic a Rybitví, 

rekonstrukci chodníků, které jsou ve špatném stavu, vybudování chodníku v ulici 

Pod Břízami – tímto krokem chceme zlepšit bezpečnost (zejména dětí a návštěv-

níků hřbitova) při přecházení komunikace na křižovatce ulic Spojovací,  

Za Školkou a Pod Břízami.

•  Rozšíříme parkoviště před radnicí o jedno parkovací místo pro invalidy a rodiče  

s malými dětmi.

3.  Rekonstrukce základní školy
 

•  Chceme prosadit rekonstrukci základní školy a stavbu přístavby budovy školy 

prvního stupně a tělocvičny za rozumných finančních podmínek a vytvořit školní 

areál na jednom místě na náměstí.

4.  Kultura a sportovní vyžití občanů
 

•  Po výstavbě komplexního školního areálu chceme stávající školní budovu prvního 

stupně Na Lužci přeměnit na zájmové centrum pro děti a různé občanské spolky.

•  Provedeme základní opravu sokolovny s ohledem na finanční možnosti města 

tak, aby i nadále mohla být využívána pro společenské a sportovní akce.

•  Ve vhodné lokalitě postavíme hřiště s herními prvky pro děti všech věkových  

kategorií.

•  Ve sportovním areálu Na Baště zrealizujeme výstavbu kvalitního dětského hřiště  

pro nejmenší děti.

 

5.  Péče o seniory
 

•  Budeme finančně podporovat klub důchodců a zajistíme konání různých  

společenských akcí pro seniory.

•  Nepodpoříme prodej pozemku Za Pivovarem, kde je v budoucnu plánována  

stavba domu pro seniory. Dle našeho názoru dům pro seniory by měl být  

v majetku a správě města. Jeho výstavbu plánujeme v příštím volebním období.

6.  Zlepšení činnosti technických služeb města
 

•  Chceme prosadit častější stříhání živých plotů při výjezdu z místních komunikací 

a pravidelnou údržbu všech travních porostů a stromů v celém městě.

•  Budeme požadovat větší produktivitu a efektivitu práce všech zaměstnanců 

technických služeb.

7.  Zkvalitnění odpadového hospodářství
 

•  Budeme požadovat častější odvoz tříděného odpadu a rozšíření sběrných míst,  

a to včetně kontejnerů na bioodpad.

8.  Spojení informačního centra a městské knihovny
 

•  Do budovy malé školy na náměstí umístíme informační centrum a knihovnu.  

Spojením těchto dvou institucí klesnou mzdové a režijní náklady  

(zejména za pronájem nebytových prostor).

 

9.  Zlepšení komunikace s občany
 

•  Zajistíme funkční městský rozhlas po celém městě a kvalitní internetové stránky 

městského úřadu.
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