
volební zpravodaj 
www.top09.czVolební noViny top 09 pro KlatoVy Komunální Volby 2010 

Klatovy – 
atraKtivní město, 
Kde se dobře žije
dřív, neŽ SI MYSlíTe

bc. martin Kříž
Kandidát na starostu Klatov

Program TOP 09 pro Klatovy se snaží 
řešit vyváženě celou řadu oblastí 
od  cestovního ruchu, přes dopravu, 
možnosti podnikání a  zaměstnanosti, 
vzhled města až po  konkrétní potřeby 
rodin, dětí a  seniorů. Naším cílem je 
vzkvétající město se spokojenými 
obyvateli. Je nám však jasné, že toho 
dosáhneme jen tvrdou a poctivou prací 
a že se jedná o běh na dlouhou trať. 

Kandidátem na starostu je třiatřicetiletý 
publicista a  nakladatel Bc.  Martin Kříž, 
zakládající člen TOP 09 a  předseda její 
regionální organizace. Je autorem celé 
řady knih o Klatovech a okolí, věnuje se 
spolkové činnosti, rozvoji turistického 
ruchu a ochraně památek. 

„Jsem zvyklý si práci sám vymýšlet 
a své vize dotahovat do konce a hlavně 
je realizovat. Stejným způsobem 
chci přistupovat i  k  práci pro město, 
ve kterém žiju. Není mi lhostejné, jakým 
směrem se bude jeho rozvoj ubírat. 
Rozhodně je na čem pracovat. Ve městě 

postupně zanikly větší podniky, ale jiné 
firmy se neobjevily. To je potřeba začít 
řešit. Pro turisty v  Klatovech chybí 
například naváděcí systém, který by jim 
usnadnil orientaci, či více akcí, které by 
je do  města přilákaly. Mládež postrádá 
skatepark, který byl v minulosti uzavřen, 
klub seniorů potřebuje větší prostory pro 
rozvoj svých aktivit, mladé rodiny by jistě 
ocenily alespoň jednu mateřskou školu 
s prodlouženou provozní dobou. To vše 
a mnohé další problémy jsme připraveni 
v Klatovech změnit k lepšímu,“ nastiňuje 
Martin Kříž.

Kandidátka TOP 09 v  Klatovech je 
složena z  kvalitního týmu odborníků 
na  různou problematiku, kteří jsou 
připraveni naši vizi pro město společně 
naplnit. Ve svých profesích jsou úspěšní, 
a mají tak rozhodně co nabídnout. V týmu 
naleznete například jednatele klatovské 
společnosti, která je zaměřena na výrobu 
kontaktních čoček, Ing.  Pavla Nováka, 
CSc., lékaře a  poslance Parlamentu 
ČR MUDr.  Michala Janeka, vedoucí 

provozu Markétu Vondrovou, vedoucího 
střediska městské zeleně a  známého 
pěstitele klatovských karafiátů Petera 
Pošefku, odborného poradce pro 
čerpání dotací z fondů EU Ing. Stanislava 
Šlehofera, vysokoškolského učitele 
RNDr.  Jana Brouska, Ph.D., lékárníka 
PharmDr.  Jaroslava Voráče, ředitele 
technických služeb města Jiřího Poura či 
učitele, průvodce a hudebníka Mgr. Pavla 
Kouru. 

Program TOP 09 se rozhodly podpořit 
i  osobnosti na  dalších místech 
kandidátky: primářka očního oddělení 
klatovské nemocnice MUDr.  Markéta 
Löfflmannová, vedoucí Chráněné 
krajinné oblasti Šumava Mgr.  Pavel 
Hubený či historička Mgr.  Ladislava 
Váňová. Ani závěr kandidátky není 
obsazen „lidmi do  počtu“. Zde máme 
například majitele vyhlášené klatovské 
pizzerie U  Hradeb Martina Boška či 
učitele Mgr. Jiřího Podráského.
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vaŠI lIdÉ na KandIdÁTCe Top 09

bc. martin Kříž 
33 let, publicista a nakladatel,  
Klatovy, TOP 09
„Budeme prosazovat kvalitnější 
komunikaci mezi městem a podni-
kateli. Ctíme hluboké kořeny naše-
ho města, na kterých chceme dále 
budovat současnou tvář Klatov. 
Chceme, aby v Klatovech bylo více 
aktivit pro děti, rodiny i  seniory. 
V  programu TOP 09 pro Klatovy 
máme jasně vymezeno, jak toho 
chceme dosáhnout.“

ing. pavel novák csc. 
52 let, jednatel společnosti,  
Klatovy, TOP 09 
„S penězi, soukromými i veřejnými, 
se dá nakládat různými způsoby – 
šetřit je, rozhazovat, vsázet na ris-
kantní podniky nebo s nimi uvážli-
vě hospodařit. Budeme prosazovat 
poslední variantu a  rozumně hos-
podařit s městskou pokladnou. 

muDr. michal Janek 
61 let, oční chirurg a poslanec 
PČR, Klatovy, bez politické 
příslušnosti 
„Chceme pomáhat zvyšovat od-
bornou úroveň zdravotní péče 
o spoluobčany v nové nemocnici, 
které se konečně dočkají. Zasa-
díme se o  lepší zviditelnění města 
a  jeho propagaci. Budeme hledat 
cesty k tomu, aby do Klatov jezdilo 
rok od roku více turistů.“

markéta Vondrová 
37 let, vedoucí provozu, Klatovy, 
TOP 09
 „Jako konzervativní strana staví-
me rodinu a péči o ni do popředí. 
Žijeme dnes bohužel v  době, kdy 
jsou ženy nuceny nacházet op-
timální řešení mezi prací a  péčí 
o  dítě. Na  úrovni komunální poli-
tiky chceme v  tomto ohledu být 
nápomocni. Budeme usilovat o vy-
budování alespoň jedné mateřské 
školky s  prodlouženou provozní 
dobou.“

peter pošefka 
51 let, ved. střediska městské 
zeleně, Klatovy, bez politické 
příslušnosti 
„Náš program v  oblasti životního 
prostředí je zaměřen na několik pri-
orit, které je potřeba v co nejkratší 

době realizovat. Jde zejména o re-
generaci velkého parku a Hostašo-
vých sadů. Je to nutné vzhledem 
ke stáří, stavu dřevin a k celkové-
mu vzhledu těchto sadů. Chceme 
také vybudovat nové odpočinkové 
plochy a rozšířit květinovou výzdo-
bu do dalších ulic v centru města.“

Kandidáti na 
dalších místech:
6. ing. stanislav Šlehofer
52 let, odborný poradce,
Klatovy, bez politické příslušnosti

7. bc. lukáš Helm
30 let, fyzioterapeut, Klatovy,
bez politické příslušnosti

8. rnDr. ph.D. Jan brousek
48 let, vysokoškolský učitel,
Klatovy, bez politické příslušnosti

9. ing. Věra Říčanová
65 let, důchodce, Klatovy
bez politické příslušnosti

10. mgr. zdeněk bureš
38 let, učitel, Klatovy
bez politické příslušnosti

11. pharmDr. Voráč Jaroslav
57 let, lékárník, Klatovy
bez politické příslušnosti

12. Jiří pour
63 let, ředitel Tech. služeb města,
Klatovy, bez politické příslušnosti

13. mgr. pavel Koura
33 let, průvodce a učitel, Klatovy, 
bez politické příslušnosti

14. poláček petr
25 let, metrolog, Klatovy,
TOP 09

15. mgr. Václav Šelmát
33 let, učitel, Klatovy,
bez politické příslušnosti

16. muDr. markéta löffelmannová
45 let, lékařka, Čínov,
bez politické příslušnosti

17. bc. pavla turková
29 let, úřednice, Klatovy,
bez politické příslušnosti

18. mgr. pavel Hubený
47 let, vedoucí CHKO Šumava,
Klatovy, bez politické příslušnosti

19. František Joachimsthaler
38 let, pojišťovací agent
Klatovy, bez politické příslušnosti

20. pavel roubíček
28 let, živnostník, Klatovy, 
TOP 09

21. mgr. ladislava Váňová
59 let, historička, Klatovy, 
TOP 09

22. mgr. Jiří podráský
33 let, učitel, Klatovy, 
bez politické příslušnosti

23. alena Vojíková
55 let, RDG asistent, Klatovy,  
bez politické příslušnosti

24. marcela pavelková
45 let, podnikatel, Klatovy, 
bez politické příslušnosti

25. martin bošek
38 let, podnikatel, Klatovy, 
TOP 09

26. petra nováková 
18 let, studentka, Klatovy, bez 
politické příslušnosti

27. zbyněk Flaisig
34 let, technik, Klatovy, TOP 09
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polITICKý prograM Top 09 
v KlaToveCh
Podnikání  
a zaměstnanost 
Chceme zlepšit úroveň komunikace mezi měs-
tem a  zdejšími podnikateli. Budeme usilovat 
o větší zpřístupnění města pro větší firmy, tedy 
větší zaměstnavatele.

Plánujeme vytvořit nový webový portál pro 
podnikatele, který umožní snadno nalézt infor-
mace o  podnikatelských příležitostech v  Kla-
tovech, např. nabídku volných prostor města 

k pronájmu. 

Životní prostředí
Prioritou v této oblasti je dokončení revitalizace 
Hostašových sadů a  Mercandiniho sadů 
(velkého městského parku s kolonádou) tak, aby 
bylo radostí se zde procházet a trávit volný čas.

Chceme vytvořit nový park na  Chuchli 
(za  Beránkem) s  kaskádou dvou rybníčků 
a odpočinkové zóny.

Dále plánujeme provést rekonstrukci upravené 
zříceniny kostela sv. Anny na  Hůrce a  upravit 
lesopark včetně přístupové komunikace.

Budeme podporovat vznik dalších cyklostezek 
a obnovu cest, které vycházejí z města do okolní 
přírody.

Snížíme počet nezpevněných komunikací, které 
jsou zdrojem prachu.

Důsledně budeme dbát o čistotu města a jeho 
květinovou výzdobu. 

Zavedeme kontejnery na  bioodpad, osvětou 
budeme usilovat o větší míru třídění odpadu.

Vzhled města
Začneme řešit přestavbu nevzhledné budovy 
bývalého OV KSČ. Postupně budeme opravovat 
chodníky a komunikace i mimo centrum.

Budeme důsledně dbát na  zlepšování 
architektonického vzhledu města.

Více zapojíme občany pracující v  rámci 
veřejně prospěšných prací na  úklidu města 
i  v  okrajových částech Klatov. Zajistíme lepší 
úklid listí z  chodníků a  při zimní údržbě bude 
odstraňován sníh tak, aby nebyly zatarasovány 
přechody pro chodce.

Přidáme koše pro sběr psích exkrementů 
do dalších lokalit.

Pravidelně budeme investovat do  úprav 
veřejných prostranství a  ulic v  integrovaných 
obcích.

Cestovní ruch
Vybudujeme informační systém pro turisty, 
který návštěvníkům města usnadní orientaci – 
navádění na parkoviště, památky, služby. Jeho 
součástí bude i naučná stezka městem. 

Radnice musí více zatraktivnit Klatovy novou, 
neotřelou a  důslednou formou propagace 
města; zajistí dostatek propagačních tiskovin 
a hlavně rozšíření webových stránek v němčině 
a angličtině.

Turistický ruch chceme podpořit také otevřením 
rozhledny na  Hůrce, zpřístupněním bývalé 
mučírny v prvním patře Černé věže, rozšířením 
a modernizací expozice v katakombách…

Připravíme grantové tituly, které cestovní ruch 
podpoří.

Školství
Pustíme se do  rekonstrukce základní školy 
v Tolstého ulici. 

Budeme usilovat o  to, aby alespoň jedna 
mateřská škola měla prodlouženou provozní 
dobu.

Rozvineme spolupráci se středními školami 
a  Českou zemědělskou univerzitou v  Praze, 
která má v Klatovech své konzultační středisko.
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Doprava
Dořešíme dopravu na  náměstí, vybudujeme 
nové parkoviště u  historického centra 
a  postupně omezíme počet parkujících aut 
na náměstí.

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

Zdravotnictví
Budeme usilovat o  kvalitní a  dostupnou 
lékařskou péči ať již poskytovanou soukromými 
lékaři, či v  nově budované nemocnici. 
Prostřednictvím klatovského poslance za  TOP 
09 dohlédneme na  úspěšné otevření nové 
klatovské nemocnice.

Hospodaření
Zefektivníme vynakládání finančních prostředků 
města. U všech investičních akcí, které budeme 
realizovat, bude zpracován důkladný a závazný 
rozpočet, výběrová řízení budou v  maximální 
míře průhledná.

Nebudeme město zadlužovat a  budeme 
udržovat jeho dobrou finanční kondici.

Budeme v  maximální možné míře vyhledávat 
dotační zdroje Evropské unie pro podporu 
smysluplných projektů města.

Bydlení a bezpečnost
Zachováme sociální byty města a  budeme 
podporovat soukromou výstavbu bytů 
ve městě.

Budeme podporovat spolupráci městské 
a státní policie a zlepšovat jejich součinnost.

Rozšíříme kamerový systém města.

Necháme provádět pravidelné kontroly alkoholu 
a drog u mladistvých. 

Zasadíme se o omezení počtu heren na území 
města.

Kultura a sport
Budeme podporovat stávající sportovní kluby 
a spolkovou činnost.

Kulturní aktivity ve  městě budeme lépe 
koordinovat a propagovat, zlepšíme součinnost 
s organizátory jednotlivých akcí.

Postupně zmodernizujeme a zatraktivníme krytý 
plavecký bazén a městské koupaliště.

Pro děti a mládež
Vybudujeme nový skatepark a budeme pořádat 
či podporovat více kulturních a sportovních akcí 
pro mládež; vybudujeme hrací plochy pro děti 
v integrovaných obcích.

Aktivně budeme spolupracovat na protidrogo-
vých opatřeních. 

Pro seniory
Budeme prosazovat rozšíření prostor pro 
klatovský klub seniorů. Plánujeme otevřít hřiště 
pro seniory pro aktivní trávení volného času. 

Budeme zlepšovat poskytování sociálních 
služeb v  městských zařízeních pro seniory 
a  v  této oblasti budeme spolupracovat 
s ostatními poskytovateli sociálních služeb.


