
Kandidátka na starostku

S AKTIVNÍMI 
MLADÝMI LIDMI

HORNÍ BŘÍZA, JAK MÁ BÝT

Dovoluji si vás pozvat 
na předvolební setkání 

s našimi kandidáty

v sobotu 4. 10. 2014 
od 14:00 hodin
před restauraci U Lva.

Alena Šůmová



VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2014
PŘIJĎTE VOLIT 10. – 11. 10. 2014
V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA HORNÍ BŘÍZA ROZHODUJETE O:
•    Vytvoření kvalitního multifunkčního areálu včetně dráhy na in-line brusle

•    Každému prvňáčkovi 2000,- Kč na nákup školních pomůcek

•    Radikální rozšíření kamerového systému ve městě

•    Bezpečné ulice, bezpečné město

•    Rekonstrukce Tovární ulice

CO SE PODAŘILO
•   Každoročním snižováním nákladů na odpady nedochází ke zvyšování poplatků za svoz odpadu

•   Vybudování kamerového a zabezpečovacího systému ve sběrném dvoře

•   Úplné zrušení výherních hracích automatů v našem městě

•   Kompletní rekonstrukce kuchyní v obou mateřských školách

•   Vybudování fotbalového hřiště s umělým povrchem

•   Zajištění kompletní projektové dokumentace k finální fázi rekonstrukce Tovární ulice



Jedním z hlavních témat minulých komunálních 
voleb byla rekonstrukce Tovární ulice. Jedná se 
o hlavní průtah městem s napojením na státní 
silnici první třídy. Měla by tvořit hlavní přístup 
do našeho města a být komfortním napojením 
města na státní silniční síť.
Jsme přesvědčeni, že aktuální stav této silnice, 
dopravně přetížené nákladní dopravou, trápí 
většinu našich občanů.Po komunálních volbách 
v roce 2010 jsme zahájili jednání s vlastníkem  ko-
munikace (Plzeňským krajem) a následně s jeho 
příspěvkovou organizací, Správou a údržbou 

silnic Plzeňského kraje, která se o naši komu-
nikaci stará. Vzhledem k tomu, že Plzeňský kraj 
řeší mnoho obdobných problémů v rámci celého 
kraje a realizace rekonstrukce není jeho priori-
tou, rozhodli jsme se a v rámci koalice prosadili 
zadání projektové dokumentace pro územní ro-
zhodnutí projekční kanceláři BOULA IPK s.r.o. 
Projektanti připravili projektovou dokumentaci 
v relativně krátké době a my mohli zahájit jed-
nání s majiteli pozemků, na kterých se stavba 
nachází. Tento proces byl časově náročný. 

O NAŠEM MĚSTĚ
OHLÉDNUTÍ

Pro vydání územního rozhodnutí jsme potřebovali 
smluvně zajistit pozemky původní Keramiky, které 
byly rozděleny mezi mnoho nových nástupnic-
kých subjektů.  Samotné nás překvapilo, kolik 
času, jednání, úsilí a přemlouvání bylo třeba, 
abychom zajistili pravomocné územní rozhod-
nutí.Jelikož jsme neobdrželi od Plzeňského kraje 
jasný příslib pokračování v dalším stupni projek-
tové dokumentace.Rozhodli jsme, že projekt. 
dokumentaci pro stavební povolení zajistíme      
z finančních prostředků našeho města. Velkým 

úsilím jsme dosáhli toho, že stavební povolení 
na Tovární ulici bude vydáno nejpozději do konce 
letošního roku. Málokdo z nás věřil, že celý tento 
proces zabere čtyři roky intenzivní práce. 
Jsme přesvědčeni, že to nebyl ztracený čas        
a rekonstrukce Tovární ulice bude v brzké době 
realizována ku prospěchu celého města a jeho 
občanů.

Přijďte na seznámení s kandidáty,
možnosti si s nimi popovídat o budoucnosti našeho města.

V SOBOTU 4. 10. 2014 OD 14.00 HODIN PŘED RESTAURACI U LVA.
Předvolební guláš, výborné pivo a hudební vystoupení. 

Vše zdarma!



•   Chcete změnu a zároveň preferujete tradiční přístup a nechcete narychlo vytvořené novoty?
•   Chcete nové, mladé lidi, kteří dokáží prosadit důležité věci a zároveň jistotu zkušených lidí?
•   Chcete změnu, ale zároveň jistotu, že ten, koho volím, to myslí vážně?
•   Chcete stabilitu bez nenadálých změn a unáhlených rozhodnutí?
•   Chcete, aby naše město bylo příjemným místem k životu i pro naše děti?

ODPOVÍTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY SOUHLASNĚ?

PAK PŘIJĎTE 10.–11. 10. 2014 
KE KOMUNÁLNÍM VOLBÁM.

VOLTE ČÍSLO 3 NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ
KANDIDÁTI TOP 09, HORNÍ BŘÍZA:

MGR. ALENA ŠŮMOVÁ

51 let, učitelka matematiky a informatiky

Minulé volební období jsem pracovala jako neuvolněná místostarostka města Horní Bříza. 
Za své největší úspěchy považuji snížení nákladů na likvidaci odpadů ve městě a úplný zákaz 
výherníchhracích automatů na k.ú. města Horní Bříza, kde už k odstranění chybí jen legislativní pro-
ces na ministerstvu financí. V následujícím volebním období bych ráda pokračovala na rozšíření ka-
merového systému ve městě a zaměřila se na rozvoj sportovních aktivit pro veřejnost přebudováním 
školního hřiště v multifunkční hřiště s in-line dráhou.

ROMAN MAJER 

45 let, absolvent Hotelové školy v Karlových Varech

Přestože jsem se v Horní Bříze nenarodil, žiji zde již 17 let a mám naše město rád. Je pro mě velmi 
důležitý jeho další rozvoj, o což se sám aktivně dlouhodobě snažím. Minulé období jsem pracoval 
ve finančním výboru a zasloužil jsem se o udržení vyrovnaných rozpočtů. Za svůj největší úspěch 
považuji kompletní rekonstrukci kuchyní v obou mateřských školách v Horní Bříze. V následujícím 
volebním období bych rád pokračoval v rekonstrukci jídelny na základní škole a udělám vše pro 
zkvalitnění stravování našich žáků. Hlavně starší občané, kteří jsou či byli spojeni se Západočeskými 
keramickými závody, si jistě vzpomenou, jak záslužnou práci v oblasti stravování zde odváděl i můj 
otec.

MGR. VIKTOR VANŽURA 

40 let, speciální pedagog, ředitel školského zařízení

Horní Bříza je můj domov a jsem na to velmi hrdý. Již můj děda, František Beránek, se velmi aktivně 
zapojoval do veřejného života Horní Břízy, stejně tak můj otec. Je to krásné místo k životu, a pokud 
chceme, aby se nadále rozvíjelo, nelze jen pasivně přihlížet. Proto jsem se rozhodl kandidovat.         
A jako otec dvou malých dětí chci udělat vše pro to, aby se zde dobře žilo i jim a neměly potřebu v 
18 letech odletět za lepším. Vždy je možné něco zlepšit a i v našem městě je toho spousta, co by se 
vylepšit dalo. Osobně bych se rád v prvé řadě zaměřil na zpříjemnění života dětem a jejich rodinám. 
V Horní Bříze dlouhodobě postrádám kvalitní multifunkční hřiště, jehož součástí by bylo dětské 
hřiště, sportovní areál, dráha na brusle, odpočinková zóna pro rodiče s kočárky a nejmenšími dětmi.


