OPĚT PŘIŠEL ČAS PRO VAŠI VOLBU
Jsme si velice dobře vědomi odpovědnosti, kterou má
každé zastupitelstvo a jednotlivý zastupitel v tom, že
svým postojem může výrazně změnit charakter obce i
životní podmínky jejích obyvatel.
Cítíme potřebu vytvářet zázemí pro příjemný život
nejen mladých rodin s malými dětmi, ale i starších
občanů, kteří jsou naší společností často ignorováni.

OSOBNÍ NASAZENÍ
Vyznáváme princip, že o správných věcech nestačí jen
hovořit, ale je třeba je vykonat. Každý náš kandidát je
připraven najít si v případě zvolení v zastupitelstvu
svou „parketu“. Chceme intenzivně pracovat ve
všech komisích města, tak jako doposud a podle
svých schopností a možností přispět ke konkrétním
projektům, akcím a řešením. Aby byly po čtyřech
letech vidět výsledky. Věříme, že takto budou
postupovat i ti z nás, kteří zvoleni nebudou. To
patrně přispěje k tomu, že se do veřejných aktivit
zapojí i další občané Nového Strašecí

Volební témata
Identifikovali jsme několik témat, na které chceme
soustředit pozornost. Naším cílem není vypočítat
precizně vše, co bychom rádi udělali. Vždyť ani není
možné předem přesně předvídat, jaké situace bude
nutno řešit, či na jaké záměry a projekty budou
vypisovány dotační tituly. Naše kandidátka se
připravovala několik měsíců a i přes radikální změny
ve výboru MO v ní najdete jak osobnosti, které se
angažovaly již v minulosti, tak i úplně nové
kandidáty, kteří mají chuť přiložit ruku k dílu. Jsou
mezi námi jak reprezentanti rodů, žijících v našem
městě od nepaměti, tak i lidé, kteří sem přišli teprve
před několika lety. Jsme zástupci řady profesí a
odborností. To, že se ocitáme společně na jedné
kandidátce, však není náhoda. Spojuje nás totiž
několik společných principů:

TRADICE ODPOVĚDNOST PROSPERITA
Vše co se nám povedlo v rámci koaličního
uskupení a jednání prosadit včetně realizace za
poslední volební období je uvedeno dále. Je velmi
důležité připomenout , že díky prosazení a přijetí
zákona o Rozpočtovém Určení Daní (RUD),který
předložila a vypracovala TOP 09 v parlamentu, získala
naše obec v roce 2014 do městského rozpočtu

10,1 miliónu korun navíc.
Tato podobná částka se bude nyní již každý rok
opakovat. I na posledním jednání se starostou města
jsme se shodli, že tolik pravicových rozhodnutí , které
padly za poslední 4 roky se nepovedlo prosadit snad
od revoluce.

VOLEBNÍ TÉMATA TOP 09
1/Mateřské školky a školy
 Léta nedostačující kapacita MŠ v tomto roce nepřijato cca 40 dětí
 Využití všech možných dotačních
programů MŠMT – zpracování
projektu pro zvýšení kapacity v MŠ
nebo nejlépe výstavbu nové MŠ
 Školní jídelna
2/Technické služby
 Odbornou práci jen odborníkům,
stop neodborným zásahům
 Veškeré poskytované služby pro
město fakturovat pouze na základě
předem sjednaného ceníku
 Provoz sběrného dvora – úprava
provozní doby a vstřícnější přístup
k občanům
 Čisté město – komplexní a
pravidelná údržba města
 Ulice bez psích výkalů, více
odpadkových košů do ulic města
 Provozování současných veřejných
WC ve městě – mincový automat
 Zvýšení kapacity parkovacích míst v
sídlištích
 Revize poplatků za svoz odpadů
3/Více informací pro občany
 Více informací v Novostrašeckém
měsíčníku - ne každý občan má
přístup na internet
 Spolehlivé doručování
informačních SMS zpráv
 Přehlednější a pravidelně
aktualizovaný WEB města
4/Zodpovědnější hospodaření s rozpočtem
města a jeho důslednější kontrola
 Snížení nákladů provozu
Městského úřadu a ostatních
spravovaných zařízení
 Maximální využití všech
prospěšných dotačních titulů
 Revize veškerých vyhlášek města o
poplatcích
5/ Městská policie - Metodické a Koncepční
řízení – efektivní a cílená práce strážníků
 Snížení provozních nákladů
 Nutná výměna na pozici vrchního
strážníka
 Posílení a funkčnost kamerového
systému
 Centrální pult ochrany – ochrana
majetku občanů
 Strážníci z aut do ulic!!!
6/Sport
 Podpora menších sportovních
oddílů bez zázemí
 Rozšíření cyklostezek
 IN LINE dráha
7/Kultura
 Zásadní změna koncepce NKC
 Větší podpora kulturních aktivit
 Rozšíření současné provozní doby
knihovny dle požadavků občanů

