CO BYLO V MINULÉM VOLEBNÍM
OBDOBÍ Z NAŠEHO PROGRAMU
JIŽ REALIZOVÁNO:
Omezil se hazard v našem městě
Na sídlišti Fučíkova se za podpory našich zastupitelů postavilo
dětské hřiště

KANDIDÁTKA PRO VOLBY:
2014 ZASTUPITELSTVA OBCÍ
MĚSTO: PLANÁ (TACHOV, PLZEŇSKÝ KRAJ)
VOLEBNÍ STRANA: TOP 09
1. Mgr. Miroslav Pelán, 44 let, učitel, TOP 09
2. Mgr. Zuzana Kokaislová, 60 let, učitelka, bezpp

Využívají se moderní komunikační technologie – facebook

3. Josef Matějovský, 61 let, školník, bezpp

Hospodaření městských služeb je efektivnější a průhlednější

4. MUDr. Věra Marešová, 55 let, lékařka, bezpp

Modernizuje se kamerový systém
Modernizuje a zefektivňuje se péče o seniory
Zámecký park prošel rozsáhlou proměnou
Multifunkční kulturní stánek v prostorách kina bude
pravděpodobně realizován
V Plané máme první in-line dráhu

5. Ing. Karel Čermák, 52 let, podnikatel, bezpp
6. Ing. Miroslav Křístek, 51 let, projektant, bezpp
7. Eva Vošahlíková, 42 let, OSVČ, bezpp
8. Jiří Brabec, 36 let, cukrář, bezpp
9. Mgr. Marián Gossányi, 47 let, učitel, bezpp
10. Marek Pelán, 23 let, student Právnické fakulty UK, TOP 09

Naši zastupitelé dále podpořili realizaci projektu centrálního
parku v Plané, řadu kulturních akcí, osazení plánských
ulic kamennými sochami, opravu kašen, realizaci projektu
centrálního parku v Plané a mnoho dalšího. Slovy současné
starostky Martiny Němečkové: „všichni zastupitelé za TOP 09
tyto projekty podpořili a po celou dobu s vedením města
spolupracovali. Bez nich by to nešlo.“
Děkujeme za ocenění naší práce.

Naše nápady a naše práce obohacuje váš
život v Plané
Planou posunujeme mezi moderní
a dynamická města
Inspirujeme naší vizí i další komunální
politiky

Přijďte k volbám
10. a 11. října

11. Mgr. Jiří Kučera, 30 let, lékárník, bezpp
12. Karel Louženský, 34 let, kontrolor, bezpp
13. Jiří Verner, 24 let, student Lékařské fakulty UK, bezpp
14. David Sovka, 21 let, student/OSVČ, bezpp
15. Lukáš Pfeifer, 21 let, administrativní pracovník, bezpp

PLANÁ
NA MÍRU
VÁŠ HLAS
BUDE SLYŠET
VÍCE, NEŽ SI
MYSLÍTE!
MĚSTO PLANÁ,
JAK MÁ BÝT!
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VSTŘÍCNÁ A PROFESIONÁLNÍ RADNICE

KULTURA, SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

DOTAČNÍ POLITIKA

Důraz na komunikaci s občany

Výrazně podpoříme Dům dětí a mládeže a další kulturní
spolky

Za pomoci odborníků zajistíme funkční systém za účelem
získávání dotací do všech oblastí nejen v rámci Plané,
ale také do jejího okolí

Občané dostanou možnost spolurozhodovat o určitých
krocích města prostřednictvím anket
Moderní personální politika

ŠKOLSTVÍ
Budeme investovat do školních budov a vyřešíme topení
v nafukovací hale
Finančně podpoříme školu s cílem snížit počty dětí ve třídách

Podpora organizací, vedoucích a trenérů věnujících se dětem
a mládeži
Rozšíření rekreačních zón v okolí města

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU

Hřiště pro seniory - petangue, pevné stolky na šachy a další
atrakce v centrálním parku

Zapojíme se do programu Czech Tourism

Podpoříme dokončení rekonstrukce náměstí
Podpoříme přestavbu kina v multifunkční zařízení

Podpoříme kvalitní a moderní předškolní přípravu dětí
v mateřské škole

BEZPEČNOST A POŘÁDEK

Zajistíme dotaci na podporu výuky německého jazyka

Využijeme zákonné prostředky k úplné regulaci hazardu

Finančně podpoříme spolupráci českých a zahraničních škol

Budeme provádět pravidelné kontroly ubytovny za přítomnosti
pracovníků policie, živnostenského úřadu, hygienické stanice
a hasičů

Finančně podpoříme školu a občanská sdružení
k vytvoření účinné protidrogové prevence a prevence
sociálně patologických jevů
Oceníme pedagogy, žáky, vedoucí a trenéry za přínos městu
S pomocí odborníků vytvoříme dlouhodobou koncepci
vzdělávání v Plané

Podpoříme prostřednictvím našich poslanců legislativní
změny ve vztahu k ubytovnám pro sociálně slabé
Budeme nadále budovat funkční kamerový systém
v problémových lokalitách s důrazem na zachování
soukromí občanů
Zajistíme efektivní koordinaci Městské police a Policie ČR

HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Zasadíme se o zodpovědné a dlouhodobě udržitelné
hospodaření vůči dalším generacím
Prosadíme nákup energií prostřednictvím elektronických aukcí
Zasadíme se o přehledné, kontrolovatelné a účetně průkazné
hospodaření
Budeme transparentně zadávat veřejné zakázky
Budeme klást důraz na garanci kvality dodavatelů

Podpoříme pravidelná setkání se zástupci Policie ČR
k vyhodnocování bezpečnostní situace ve městě

Chceme Planou jako turistický cíl představit širší veřejnosti
pomocí médií
Podpoříme infrastrukturu a zázemí pro cyklistickou a pěší
turistiku

PODMÍNKY PRO DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE
Poliklinika musí být nadále funkční a moderní
Investujeme do opravy střechy polikliniky
Finančně podpoříme pečovatelskou službu a péči o seniory
Vytvoříme podmínky pro rozvoj samostatného
bydlení pro seniory a zdravotně postižené a dostupnost
odlehčovacích služeb pro pečující rodiny

OTEVŘENOST A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Zasadíme se o rozvoj dobrých zahraničních partnerských
vztahů
Rozšíříme stávající spolupráci s partnerskými městy

PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI A PODNIKÁNÍ
Využijeme specifik města k rozvoji podnikání
Podpoříme snížení finanční zátěže maloobchodníků

Chceme pokračovat ve spolupráci s MAS Český západ
Chceme budovat úzkou spolupráci s Bavorskem ve všech
oblastech života

Budeme aktivní ve spolupráci a komunikaci s místními firmami

WWW.FACEBOOK.COM/TOP09PLANA

