
KOMUNÁLNÍ VOLBY 10. – 11. ŘÍJNA 2014 
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT

Město s přívětivou tváří, které bude stát za svými občany 

•  Máme nezištný zájem na dalším rozvoji Klatov a nebojíme se tvrdé práce. 
•  Samosprávu vnímáme především jako službu občanům. 
•  Nabízíme odpovědný přístup, aktivní zájem a otevřenost.
•  Problémům se postavíme čelem a uděláme vše potřebné pro rozkvět našeho města.

Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť voliči se rozhodují podle 
svých každodenních zkušeností a ty jsou největší právě s místní samosprávou. Málokdy se člověk setká s činiteli vlády 
nebo Evropské komise, ale co se děje v jeho městě nebo v jeho obci, to zažívá denně a podle toho se rozhoduje. Je 
opravdu na nás, abychom při těchto volbách postavili důstojné kandidáty a lidi, kteří mají pro své město, pro svou obec 
cit a všemi silami budou hájit zájmy svých občanů. Vím, že to často není lehké. Býti starostou u nás je pro dotyčného 
spíše trest než vyznamenání. Proto mám veliký respekt před těmi, kteří se tomuto úkolu rozhodli věnovat. Vás ale, milí 
voliči, prosím, abyste se opravdu podívali na kandidátní listiny, abyste viděli, jaké ženy a muže vám TOP 09 v těchto 
volbách nabízí, a rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši budoucnost a budoucnost vašich 
obcí – a to znamená také o budoucnost naší země.

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09

VOLTE ČÍSLO 10

Celý náš program najdete na facebookovém profilu TOP 09 Klatovy a na www.top09.cz

„CHCI DÁT VĚTŠÍ PROSTOR MLADÝM LIDEM 
A VNÉST DO ŘÍZENÍ MĚSTA NOVÉ POHLEDY 
NA STARÉ PROBLÉMY.“

Ing. Martin Kříž
kandidát na starostu města Klatovy
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MĚSTO S PŘÍVĚTIVOU TVÁŘÍ, KTERÉ BUDE STÁT 
ZA SVÝMI OBČANY
ZÁKLADNÍ TEZE PROGRAMU:
•    Zaměříme se na konkrétní potřeby rodin s dětmi, seniorů a handicapovaných občanů.

 •    Seniorům zajistíme nové kvalitní prostory pro jejich klub.

 •    Rozšíříme autobusové spojení MHD k nemocnici a budeme dbát o zajištění návaznosti na příjezd 
      osobních vlaků.

 •    Rozšíříme aktivity pro rodiny s dětmi.

•    Budeme nápomocni klatovským podnikatelům a zlepšíme s nimi komunikaci.

 •    Aktivně budeme iniciovat dialog s řadou partnerů na regionální i státní úrovni (různé komory, sdružení, 

      úřad práce, kraj, ministerstva...)

 •    Budeme usilovat o lepší zpřístupnění města pro větší firmy, tedy větší zaměstnavatele.

 •    Budeme prosazovat vybudování obchvatu města, který by odvedl především nákladní dopravu.

 •    Zřídíme pro podnikatele webové stránky s praktickými informacemi.

•    Chceme město, kde se dobře žije.

 •    Podpoříme vznik dalších cyklostezek a obnovu cest, které vycházejí z města do okolní přírody.

 •    Otevřeme hřiště pro seniory pro aktivní trávení volného času.

 •    Zavedeme WIFI pokrytí veřejných prostor Klatov - náměstí, parky…

 •    Vytvoříme naváděcí systém, který usnadní návštěvníkům města orientaci. 

 •    Přivedeme více turistů. Systematicky a cíleně budeme město propagovat, zejména v bavorském 
      příhraničí.

•    Máme vizi a odvahu hledat nové přístupy i při řešení běžných úkolů. 

 •    Zintenzivníme tlak města na redukci soukromých ubytoven s nepřizpůsobivými občany.

 •    Aktivně budeme spolupracovat na protidrogových opatřeních ve městě.

 •    Budeme vyhledávat ve spolupráci s dalšími institucemi možnosti na zlepšení pracovní nabídky.

•    Dokončíme rozpracované projekty.

 •    Dokončíme revitalizaci Hostašových sadů a Mercandinových sadů.

 •    Budeme hledat smysluplné využití pro budovu semináře sv. Josefa v Balbínově ulici (budova, která 

      navazuje na jezuitskou kolej).
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•    Dáme prostor mladým lidem a zapojíme je do aktivit města.

 •    Vytvoříme nové poradní orgány města složené ze zástupců podnikatelů a mladých lidí, 
      kteří mají chuť se nějak zapojit a společně se zástupci města hledat nová řešení problémů.  
         Nechceme, aby odcházeli z města.

 •    Budeme podporovat stávající sportovní kluby a spolkovou činnost.

•    Budeme pečovat o finanční zdraví města a nedopustíme jeho zadlužování.

 •    Zefektivníme vynakládání finančních prostředků města. U všech investičních akcí, které budeme 
      realizovat, bude zpracován důkladný a závazný rozpočet, výběrová řízení budou vždy  
      transparentní 
 •    Budeme v maximální možné míře vyhledávat dotační zdroje Evropské unie pro podporu smysluplných 
      projektů města.

KLATOVSKÉ KANDIDÁTY ZA TOP 09 PODPORUJE 
POSLANEC EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
JUDR. JIŘÍ POSPÍŠIL. 
„Martina znám už od devadesátých let, kdy nás spojil společný zájem o historii. Vím, že se dlouhodobě zajímá o region, 
ve kterém žije, a zapojuje se zde do celé řady činností. Jsem rád, že v Klatovech znovu kandiduje, protože si myslím, 
že má co nabídnout občanům Klatov i celému regionu,“ nastínil důvody své podpory Jiří Pospíšil.

Ing. Martin Kříž
kandidát na starostu města Klatovy

Markéta Vondrová
kandidátka do zastupitelstva
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PŘEDSTAVUJEME VÁM 
NAŠE KANDIDÁTY:

6. Bc. Lukáš Helm
34 let, fyzioterapeut, 

Klatovy II, bezpp

1. Ing. Martin Kříž
37 let, živnostník, publicista, 

člen Rady města Klatovy, 
Klatovy IV, TOP 09

2. MUDr. Michal Janek 
65 let, oční chirurg, 

člen Rady města Klatovy, 
Klatovy IV, TOP 09

3. Markéta Vondrová
41 let, regionální manažerka, 

Štěpánovice, TOP 09

5. MUDr. Filip Halada
29 let, lékař, Klatovy III, bezpp

10. RNDr. Jan Brousek, Ph.D.,
52 let, akademický pracovník, 

VŠ učitel, Klatovy III, bezpp

11. Mgr. Pavel Koura
37 let, učitel, 

průvodce a hudebník, 
Klatovy III, bezpp

12. Ing. Stanislav Šlehofer
56 let, odborný poradce 

pro čerpání dotací z fondů EU, 
Klatovy IV, bezpp

13. MUDr. Markéta Löffelmannová
49 let, primářka klatovské 
nemocnice, Čínov, bezpp

14. Ing. Jiří Gabriel
56 let, jednatel, 

Klatovy II, bezpp

15. Mgr. Zdeněk Bureš
42 let, učitel, 

Klatovy II, bezpp

16. Petr Pojar
59 let, živnostník, 
Klatovy II, TOP 09

17. PharmDr. Jaroslav Voráč
61 let, lékárník, 

Klatovy IV, bezpp

18. Ing. Miroslav Bělohoubek
56 let, obchodní zástupce, 

Klatovy III, TOP 09

25. Miloslava Šeflová
56 let, vedoucí klatovského psího 

útulku, Klatovy III, bezpp

26. Martin Bošek
42 let, majitel 

pizzerie San Martino, 
Klatovy II, TOP 09

27. Zbyněk Juračka
32 let, operátor 

komunikačních služeb, 
Klatovy IV, TOP 09

19. František Joachimsthaler
42 let, vedoucí pobočky pojišťovny, 

Klatovy IV, bezpp

20. Petr Poláček
29 let, technik metrologie, 

Klatovy III, TOP 09

21. Šárka Radwan
40 let, provozovatelka galerie 

Šiwa, Klatovy II, bezpp

22. Jiří Kotan
42 let, spoluprovozovatel 
klatovské restaurace Lev, 

Klatovy IV, bezpp

23. Maria Sternbergová
70 let, důchodkyně, 

Klatovy IV, bezpp

24. Petr Rosa
37 let, vedoucí 

gastronomického provozu, 
Klatovy IV, TOP 09

4. Peter Pošefka
55 let, ředitel Technických 

služeb města Klatovy, 
Klatovy IV, bezpp

9. Ing. Pavla Štumbauerová
33 let, referentka úřadu práce, 

Klatovy IV, bezpp

7. Mgr. Jiří Nejdl
31 let, právník, 

Klatovy IV, bezpp

8. Mgr. Leopold Rojík
56 let, manažer obchodní skupiny, 

Klatovy III, bezpp

PŘIJĎTE K VOLBÁM 10. A 11. ŘÍJNA 2014
Kandidátní listinu najdete také na: 
www.Top09.cz/volby/2014-zastupitelstva-obci
Další podrobnosti se dozvíte na facebookovém profilu TOP 09 Klatovy
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