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Přijďte 10. a 11. října k volbám

Pracujeme na tom společně s Vámi

Již čtyři roky zasedají členové a podporovatelé TOP09  
v zastupitelstvu a odborných komisích Rady města.

Díky mandátu, který jste nám dali v minulých volbách, jsme mnohé
dokázali a mnohému se naučili.

Kdybych byla škarohlíd, dodala bych, že jsme také přišli o mnohé
iluze. Vnímám to však raději tak, že nyní, po všech zkušenostech
skvělých i špatných jsme o mnoho lépe připraveni.

Jsme připraveni hájit zájmy Chrudimáků, kteří chtějí žít aktivní
život a vědí, že bez veřejné kontroly i sebelepší politik dříve nebo
později selže.

Přinášíme vám konkrétní návrhy, kterými chceme zlepšit fungování
našeho města. Pokud to vidíte stejně, budeme rádi, pokud budete
volit právě TOP09.

Každopádně vás však prosím, přijďte k volbám. Demokracie je
křehká květina, o kterou je potřeba denně pečovat, jinak chřadne.
Přeji nám všem, aby ta česká jen vzkétala a pomáhala nám
kultivovat sebe i naše město.

Vladislava Michalová
kandidátka na starostku Chrudimě



09 řešení pro Chrudim

Čestnost a slušnost
V uplynulém volebním období jsme v zastupitelstvu i výborech
Rady města dokázali, že to jde bez osobního osočování, napadání
a podrazů. Kultivaci prostředí pomocí osobního příkladu
považujeme za základní úkol nás všech. Nejenom v politice.
 
Pozemky pro bydlení
Spory mezi radnicí a různými developery připravují mladé rodiny  
o možnost zařídit si bydlení na území města. Budeme pracovat na
vyřešení této situace, abychom zajistili transparentní smlouvy
přijatelné pro město a dostupné bydlení pro občany.

Dětské skupiny
Podpoříme vznik a fungování tzv. dětských skupin, které snadno  
a levně vypomohou, když je potřeba na přechodnou dobu uspokojit
vysokou poptávku po místech ve školkách.

Investice s rozumem
Město bez promyšlených investic chřadne. Podpoříme ale jen
takové projekty, které nezadluží město a jejichž dlouhodobá
hodnota pro Chrudim bude odpovídat jejich ceně. Budeme bránit
většímu zadlužování města.

Dostupnost akutní zdravotní péče
I nadále budeme bojovat za zachování akutní zdravotní péče  
v Chrudimi.

Peníze města jsou peníze nás všech
My všichni jsme poslali peníze Chrudimi ve formě svých daní.
Chceme mít možnost kontroly nad tím, jak sou naše peníze
utráceny. Třeba pomocí srozumitelného rozklikávacího rozpočtu na
stránkách města.

Parkování v centru města
Navrhujeme krátkodobé bezplatné parkování v celém centru
města. Je to to nejmenší, co můžeme udělat pro podporu
tradičních chrudimských obchodníků v centru.

Podpora sportu
Chceme podporovat mládežnický sport pro chlapce i dívky.
Možnost sportovního vyžití pro mladé je tou nejlepší prevencí
sociálně- patologických jevů.

Hrdé centrum regionu
Nepotřebujeme, aby se o Chrudimi mluvilo v Dubaji. Chceme, aby
Chrudim byla dobrým sousedem a hrdým centrem svého regionu.

Podporujeme otevřenou komunikaci

S naší podporou vznikla interaktivní mapa Chrudimi, kde mohou
chrudimáci upozorňovat na problematická místa ve městě.

www.MojeChrudim.cz

Chcete se nás na něco zeptat?
Otázek se nebojíme.

Pošlete nám e-mail...
Vladislava.Michalova@pce.top09.cz

... nebo s námi přijďte diskutovat na Facebook
www.facebook.com/TOP09Chrudim

 Kandidátní listina
 
1. Michalová Vladislava, 37 let, TOP 09, OSVČ, zdravotní sestra
2. Mgr. Tichý Martin, 30 let, TOP 09, právník
3. Mgr. Chlud Martin, 30 let, TOP 09, advokát
4. Kálecký Michal, 30 let, TOP 09, podnikatel
5. Ing. Hejzlar Michal, 33 let,TOP 09, výrobní příprava staveb
6. MUDr. Pavlíčková Eva, 56 let, BEZPP, manager
7. Skřepský Jakub, 29 let, TOP 09, OSVČ
8. Ing. Netolický Tomáš, 30 let, BEZPP, vedoucí provozní oblasti
9. Ing. Trunec Václav, 37 let, BEZPP, vedoucí oddělení
10. Hanuš Jakub, 25 let, TOP 09, projektový manažer
11. Chlíbek Jiří, 50 let, BEZPP, OSVČ, trenér
12. Mgr. Skřepská Jaromíra, 56 let, BEZPP, úřednice
13. Dalecký Jan, 23 let, TOP 09, student
14. Danielová Miroslava, 73 let, BEZPP, učitelka
15. Mrázek Libor, 52 let, BEZPP, podnikatel
16. Pavlíčková Eva, 24 let, BEZPP, studentka
17. Šmaha Filip, 29 let, BEZPP, barman
18. Bc. Dymák Pavel, 26 let, BEZPP, referent klientského centra
19. Mgr. Kálecká Petra, 30 let, BEZPP, lektorka
20. MUDr. Michal Petr, 44 let, TOP 09, praktický lékař
21. Fantová Jaroslava, 57 let, BEZPP, zdravotní sestra
22. Nyklová Petra, 25 let, BEZPP, zdravotnický asistent
23. Svatoš Roman, 48 let, BEZPP, OSVČ
24. Konečný Jakub, 28 let, BEZPP, podnikatel
25. Mgr. Orságová Zuzana, 27 let, BEZPP, pracovnice
zákaznického servisu
26. Plojhar Petr, 23 let, BEZPP, barman
27. Malínská Vladislava, 60 let, BEZPP, zdravotní sestra


