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PROGRAM
Program TOP 09 pro Komárov
– komunální volby 2010
Nabízíme
spolupráci s jinými politickými stranami na reálných návrzích.
Budeme
pokračovat v tom, co je pro komárovské občany důležité.
Neslibujeme
nesplnitelné.

TOP 09 – tradice, odpovědnost , prosperita
Tradice
Komárov je obec bohatá svojí historií i tradicemi, které by
měly mít vždy místo v životech místních lidí. Na vše dobré
z minulosti chceme navázat. Chceme obnovit některé zapomenuté slavnosti (Masopust, Máje, posvícenská zábava),
chceme nabídnout občanům při těchto příležitostech pocit
vzájemné sounáležitosti a hrdosti na místo, kde žijí.
Odpovědnost
Finanční prostředky, které jsou v obci k dispozici, musíme vynakládat naprosto transparentně s rozmyslem. Naším cílem
je také získat větší možnost přístupu k penězům z Evropské unie.
Prosperita
Komárov se musí stát obcí, která poskytuje svým občanům
nejen komfortní prostředí pro život, ale chceme dát větší podporu jak drobným živnostníkům, tak i zájmovým skupinám.
Nabízíme základní body, ve kterých chceme v naší obci působit a změnit některé věci k lepšímu. Budeme však velmi otevření a pozorní ke všem vašim připomínkám a podnětům:
• Rozšíření parkovacích míst – zejména na sídlišti
• Rozšíření travnatých ploch určených pro oddech a volnočasové aktivity
• Vybudování bezpečného dětského hřiště podle norem EU
• Vybudování sportovního areálu pro sporty typu skateboardingu, in-line bruslení apod.
• Obnovení a modernizace městského mobiliáře (odpadkové
koše, stojany se sáčky na psí exkrementy atd.)
• Stálá podpora pro třídění odpadu, pravidelný úklid kolem stanovišť s nádobami na tříděný odpad
• Rozšíření propagace městyse na webových stránkách s podporou drobných živnostníků, kteří v Komárově podnikají
• Založení informačního místa s přístupem k internetu a možností podávat základní informace o Komárově a jeho okolí turistům
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• Rozvoj expozice místního muzea, spolupráce s národními organizacemi
• Propagace pro podporu cestovního ruchu a vylepšování obrazu městyse pro jeho návštěvníky
• Prohlubování spolupráce s místním Sokolem
• Vybudování úzké spolupráce s místní školou – možnost využití prostor školy pro volnočasové vzdělávací aktivity občanů
(využití učebny s PC, tělocvičny, možnost jazykových kurzů
v prostorách školy atd.)
• Rozšíření akcí konaných v místní knihovně
• Vvydávání regionálního časopisu – účelné profinancování vytvoří peněžní prostředky, které se zpětně použijí na modernizaci a rozvoj knihovny
• Zajištění větší bezpečnosti v obci, zejména v nočních hodinách
– stálá hlídka Policie ČR
• Zapojení občanů, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, do veřejné služby – tento způsob umožní snížit náklady na
údržbu veřejných prostranství, zejména travnatých ploch
• Absolutní transparentnost veškeré dokumentace k veřejným
zakázkám – zveřejňování na webových stránkách a zpřístupnění co největšímu počtu uchazečů o tyto zakázky
• Rozšíření úředních hodin formou možnosti individuálního objednání pomocí internetu, prohlubovat ochotu, kvalifikovanost
a nasazení úředníků obce při práci pro občany.

KANDIDÁTI
1. Ing. Eva Királyová
42 let, ekonom, Komárov 539, Člen Top 09
2. Markéta Kopečná
46 let, vychovatelka, Komárov 364, nestraník
3. Libor Ráž
41 let, jednatel společnosti, Komárov 155,
nestraník
4. Klára Chaloupková
23 let, studentka, Komárov 519, nestraník
5. Lenka Nesnídalová
36 let, školnice, Komárov 447, nestraník
6. Taťána Chaloupková
44 let, obchodní manažerka, Komárov 519, nestraník
7. Miloslav Chaloupka
47 let, soukromý podnikatel, Komárov 519, nestraník
8. Petr Vaic
35 let, vývojový pracovník, Komárov 327, nestraník
9. Pavel Poch
45 let, soukromý podnikatel, Komárov 223, nestraník

KOMÁROV
LEPŠÍ MÍSTO
PRO ŽIVOT
VÍC, NEZ SI MYSLÍTE
www.ikomarov.cz

TOP09_Komarov_letakDL.qxd

24.9.2010

14:09

StrÆnka 2

KANDIDÁTI

www.top09.cz/komarov

4.
Klára
Chaloupková
5.
Lenka
Nesnídalová

6.
Táňa
Chaloupková

7.
Miloslav
Chaloupka
2.
Markéta
Kopečná

MĚSTYS KOMÁROV

8.
Petr Vaic

3.
Libor Ráž
1.
Eva
Királyová

9.
Pavel Poch

