volební noviny
Volební program TOP 09 pro HORAŽĎOVICE

Komunální volby podzim 2010

www.top09.cz

5676 spokojených
občanů
Horažďovic
dřív, než si myslíte
Marcela Benešová
Kandidátka na starostku Horažďovic

Marcela BENEŠOVÁ
se narodila 15. července 1962 v Sušici. Základní školu vychodila v Horažďovicích a ve studiu pokračovala
na průmyslové škole ve Volyni. Po maturitní zkoušce se naplno věnovala výchově svých dvou dětí, syna a dcery.
Od roku 1990 pracovala na pozici technika v Bytovém podniku v Horažďovicích, kde se věnovala především
řešení bytové problematiky horažďovických spoluobčanů. Od roku 1995 je zaměstnána na Městském úřadě
v Horažďovicích v organizační složce technické služby ve funkci zástupkyně vedoucího technických služeb.
Je odpovědná za komunikaci s občany, kteří přicházejí se svými podněty a požadavky, podílí se na zajištění
organizačního chodu technických služeb. V neposlední řadě zodpovídá za spolupráci s Probační a mediační
službou při zadávání a kontrole výkonu alternativních trestů. Mezi její koníčky patří cyklistika, četba, hudba
a posezení s přáteli. Od ledna 2010 je členkou vedení Místní organizace TOP 09 v Horažďovicích.
„Vzhledem ke svým dlouhodobým profesním zkušenostem s problematikou technických služeb a udržováním
čistoty města se hodlám podílet na zajištění neustálého rozvoje města Horažďovice a přidružených obcí (Třebomyslice, Horažďovická Lhota,
Komušín, Boubín, Svaté Pole, Veřechov, Babín).“

MVDr. Václav DOUBEK
se narodil 22. dubna 1954 v Horažďovické Lhotě. Po povinné školní docházce, kterou ukončil roku 1969 na nynější základní škole v ulici Blatenská, nastoupil na Střední zemědělskou technickou školu do Klatov. Středoškolská studia úspěšně završil maturitou v roce 1973. Po složení všech předepsaných zkoušek promoval v roce
1980 na Vysoké škole veterinární v Brně. Po promoci ihned nastoupil na veterinární obvod v horažďovickém
středisku. V 90. letech pracoval jako soukromý veterinární lékař. Přibližně od roku 2000 působí ve státní veterinární správě, nejdříve na Okresní veterinární správě v Klatovech, nyní na Krajské veterinární správě pro Plzeňský
kraj, kde vykonává práci veterinárního inspektora pro území okresu Klatovy. Zabývá se ochranou zvířat. Je
ženatý. Má tři děti. Jeho žena Milada pochází z Komušína. Společně bydlí v rodinném domku v Horažďovické
Lhotě. Členem TOP 09 je od roku 2010.
Od školních let ho dědeček vedl ke včelaření. Ve škole navštěvoval včelařský kroužek pod vedením pana Kouby, se kterým každoročně jezdil po soutěžích včelařských kroužků. Po druhém dědovi zdědil lásku k myslivosti. Zkoušky z myslivosti složil již
na Střední zemědělské technické škole v Klatovech.
„Do komunálních voleb jdu se snahou o vzájemně vyvážený vztah města Horažďovice a přidružených obcí. Zasadím se to, aby vesnice v okolí
Horažďovic byly místem pro kvalitní život.“
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RNDr. Karel MAXA
se narodil 1. června 1955 v Klatovech. Základní vzdělání nabyl v Horažďovicích, maturitní zkoušku složil na Gymnáziu v Sušici. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, na které v roce 1985 obdržel doktorský
titul z oboru biologie. Nejprve pracoval jako odborný pracovník v oblasti biologie v laboratořích Krajské hygienické stanice v Plzni. Od roku 1990 pak tyto laboratoře vedl. O 6 let později po rozsáhlé reorganizaci pracoval
v nově vytvořené laboratoři organických cizorodých látek, kterou zároveň i vedl. V roce 2003, po zavedení systému zdravotních ústavů, byl jmenován ředitelem Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni. Je členem Akreditační
komise Ministerstva zdravotnictví České republiky pro obor laboratorních metod. Má všestranné zájmy v oblasti
cestování, četby, fotografie a biologie. Za TOP 09 kandiduje jako nestraník.
„V případě zvolení chci dokončovat věci započaté, dokončené dále udržovat a rozvíjet. Usiluji zejména o obnovu
co nejširšího kladného vztahu společnosti k vnějšímu (to znamená přírodnímu) prostředí, které nás obklopuje,
ať chceme či ne. Mým záměrem není vracet společnost zpět a zbavovat ji techniky současné doby. Přeji si jen, aby její používání nezpůsobovalo
nevratné změny vnějšího prostředí. A v případech, kdy už se tak stalo, navrhuji provést nápravu, díky níž se budou moci opětovně uplatnit regenerační schopnosti, které příroda získala dlouhodobým vývojem.“

Vít PROCHÁZKA
se narodil 12. září 1988 ve Strakonicích. Základní vzdělání získal v Horažďovicích, v roce 2008 odmaturoval
na Gymnáziu ve Strakonicích. Nyní studuje politologii na Fakultě filozofické Západočeské univerzity. Je místopředsedou Akademického spolku Česko-slovenské unie studentů politických věd v Plzni. Zároveň působí jako
člen Rozpočtové komise a Studentské komory Akademického senátu Západočeské univerzity, kde hájí zájmy
studentů společenskovědních oborů (politologie, sociologie a mezinárodních vztahů). Po dobu kampaně před
volbami do Poslanecké sněmovny byl vedoucím Tiskového oddělení a tiskovým mluvčím TOP 09 Plzeňského
kraje. Je svobodný. K jeho zájmům patří historie, turistika, jazzová a vážná hudba. Od ledna 2010 je místopředsedou Místní organizace TOP 09 v Horažďovicích.
„Mým cílem je napomoci k výraznému zlepšení bezpečnostní situace v Horažďovicích a přidružených obcích.
Za hlavní podmínku této změny považuji reformu horažďovické městské policie. Přeji si rovněž, aby Horažďovicko bylo místem spokojeného soužití všech věkových a legálních zájmových skupin. Usiluji o zakotvení tradice pravidelných setkání zástupců místní
samosprávy a zdejších živnostníků jako osvědčeného nástroje povznesení hospodářského a sociálního stavu města. Postarám se také o rozšíření
stálých expozic městského muzea, konkrétně o výstavu podrobně mapující moderní dějiny Prácheňska.“

Ing. Pavla KRÁLOVÁ
se narodila 3. května 1944 v Prostějově. V Horažďovicích žije s přestávkami od roku 1954. Po absolvování
Jedenáctileté střední školy v Horažďovicích vystudovala Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni – Fakultu strojní. Po ukončení studia v roce 1966 byla zaměstnána v Jihostroji Velešín jako vývojová konstruktérka.
V roce 1974 následovala manžela do Strakonic, kde po doplnění pedagogického studia vyučovala odborným
předmětům na Střední průmyslové škole strojnické až do roku 1991. V květnu 1991 byla jmenována do funkce
ředitelky Okresního školského úřadu ve Strakonicích. V této době rovněž přednášela na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity předmět Právní nauka pro doplňkové pedagogické studium. V roce 1995 získala bakalářský titul na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru Management ve školství, následně pak absolvovala
stáže v Belgii a Francii. Po reorganizaci státní správy a zrušení školských úřadů odešla do důchodu. Po dalším
doplnění vzdělání na Obchodní akademii ve Vodňanech obdržela certifikaci České národní banky z pojišťovnictví a finančního poradenství. Dnes působí jako finanční poradkyně. Je vdaná, má dva syny. V roce 2010 vstoupila do TOP 09.
„Občanům Horažďovic nabízím pořádek, výkonnost a profesionalitu v místní veřejné správě. Za základ dobře fungující obce považuji spokojeného
a informovaného občana, uvážlivou a srozumitelnou správu veřejného majetku. V samosprávných orgánech města nebudu působit konfrontačně,
nechci bourat to, co bylo v minulosti dobře uděláno.“

Seznam kandidátů do zastupitelstva města Horažďovice
1. Marcela Benešová
48 let, TOP 09
zástupkyně vedoucího tech. služeb
2. MVDr. Václav Doubek
56 let, TOP 09
inspektor krajské veterinární správy
3. RNDr. Karel Maxa
55 let, bez politické příslušnosti
ředitel zdravotního ústavu
4. Vít Procházka
22 let, TOP 09
student vysoké školy

5. Ing. Pavla Králová
66 let, TOP 09
finanční poradkyně
6. Antonín Polena
48 let, TOP 09
soukromý zemědělec
7. Ing. Petr Turek
49 let, TOP 09
technik
8. Bc. Markéta Jedličková
23 let, TOP 09
studentka vysoké školy

9. Mgr. Marcela Bryndová
27 let, TOP 09
lektorka cizích jazyků
10. Ivana Hokrová
35 let, TOP 09
OSVČ
11. Markéta Bučoková
39 let, TOP 09
OSVČ
12. Milena Urbanová
36 let, TOP 09
podnikatelka a zahradní architektka

13. Kateřina Polenová
23 let, TOP 09
studentka vysoké školy
14. Bc. Roman Vaněk
40 let, TOP 09
průvodce
15. Dušan Hanzík
38 let, TOP 09
technik
16. Martin Korch
35 let, bez politické příslušnosti
majitel klempířské firmy
17. Pavlína Viktoria Procházková
20 let, TOP 09
studentka vysoké školy
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Volební program
1) FUNGUJÍCÍ A HOSPODÁRNÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vstřícnost úředníků k občanům
Prodloužíme páteční úřední hodiny Městského úřadu Horažďovice. Dále
prodloužíme úřední hodiny ve výjimečných situacích.
Zodpovědné hospodaření s veřejnými penězi
Zprůhledníme zadávání veřejných zakázek. Na internetu kromě podrobně
rozpracovaného zadání zakázky zveřejníme rovněž vyhodnocení nabídek
všech zúčastněných firem i plné znění vítězné smlouvy mezi zadavatelem
(městem) a realizátorem (vítěznou firmou). Spolu s tím prosadíme systém
drobných místních zakázek, kterými podpoříme spolky a občanská
sdružení na celém Horažďovicku.
Akceschopnost organizačních složek města
Zasadíme se o jejich důslednou kontrolu zastupitelstvem a radou města.
Zpřístupnění městského úřadu přidruženým obcím
Uskutečníme pravidelné návštěvy zastupitelů v přidružených obcích
a obnovíme osadní výbory.
Využívání ověřených postupů městských úřadů okolních měst
Převezmeme cenné a v praxi osvědčené poznatky ostatních městských
úřadů Plzeňského a Jihočeského kraje.

2) BEZPEČNÉ MĚSTO
Bezproblémová cesta dětí do školy a zpět
Umístíme semafory u obou základních škol ve městě.
Nekompromisní potírání hazardu
Nevydáme ani neprodloužíme povolení provozovatelům herních
automatů.
Svědomitá a pečlivá práce městské policie
Zavedeme opakované pochůzky městských strážníků také v odlehlých
částech města (sídliště, nádražní haly, hřbitovy, parky a v neposlední
řadě sběrný dvůr), včetně nočních hodin. U příslušníků městské policie
budeme též dbát na kondiční přípravu, odborný výcvik v používání
a údržbě služebních zbraní a znalost klíčových právních norem.
Omezení volného pohybu zvířat na území města
Změníme příslušnou vyhlášku tak, že všichni psi i jiné šelmy pohybující se
na veřejném prostranství budou povinně opatřeni vodítkem a náhubkem.
Klidný dopravní provoz
U vjezdů do města instalujeme zpomalovací semafory nebo retardéry.

3) PODPORA ZAMĚSTNANOSTI, PODNIKÁNÍ
A CESTOVNÍHO RUCHU
Sounáležitost s místními podnikateli
Poskytneme zvláštní podporu podnikatelům v případě ztížených
podmínek (živelné pohromy, rekonstrukce náměstí, opravy silničních
komunikací a další).
Soustavná výměna názorů a spolupráce mezi městem
a podnikateli
Zřídíme Hospodářskou radu města, na jejíž půdě se budou setkávat
komunální politici, ekonomičtí odborníci a především zástupci
horažďovických živností a firem.
Prostor pro nové investory a pracovní místa v Horažďovicích
Připravíme podklady pro zbudování rozvojové průmyslové zóny.
Dobrá pověst Horažďovic u turistů a cestovních kanceláří celé
České republiky
Dodáme letáky propagující pamětihodnosti a přírodní krásy Horažďovicka
do většiny tuzemských infocenter.
Dlouhodobá propagace města v zahraničí
Navážeme partnerské vztahy s více městy podobné velikosti v Evropské
unii.

4) OŽIVENÍ KULTURY A VZDĚLANOSTI
Rozšíření a zkvalitnění zájmových kroužků v rámci škol
V dostatečné výši odměníme aktivní vedoucí kroužků. Zároveň jak jim,
tak i žákům jednotlivých kroužků zcela zdarma umožníme navštěvovat
městská sportovní zařízení (u sportovních kroužků), dílny (u rukodělných
kroužků), kulturní dům (u divadelních, hudebních a tanečních kroužků),
městské muzeum (u vlastivědných kroužků). Žákům výtvarných kroužků
nabídneme vhodné prostory ke stálým výstavám jejich děl.
Navrácení prestiže odbornému školství a řemeslům
Poskytneme Střední škole Horažďovice odpovídající zázemí k veřejné
prezentaci během slavnostních akcí města a pomůžeme jejím
absolventům se zdárným vstupem na pracovní trh. Při řešení této otázky
se nejlépe projeví užitečnost námi založené Hospodářské rady města.
Povznesení spolkové činnosti na Horažďovicku
Zefektivníme hmotnou a peněžní podporu spolků (např. zadáváním
drobných místních zakázek nebo poskytováním objektů v majetku města
ke schůzím za nulový nájem).
Údržba a zpřístupnění hradu Prácheň
Ve spolupráci s obcí Velké Hydčice, Národním památkovým ústavem
v Plzni, státními i soukromými organizacemi zaměřenými na regionální
rozvoj a vlastivědnými spolky vypracujeme do jednoho roku akční plán
dalšího uplatnění zříceniny hradu Prácheň pro kulturu, vzdělávání a cestovní
ruch.
Přiblížení novodobé historie Prácheňska místním občanům
i turistům
Zřídíme stálou expozici moderních dějin našeho regionu v městském muzeu.

5) DŮSTOJNÉ STÁŘÍ A PŘÍKLADNÁ PÉČE O SOCIÁLNĚ
ZNEVÝHODNĚNÉ
Využívání moudrých zkušeností starších občanů ve prospěch
řádné správy města a včasné vyřízení jejich stížností, přání
a podnětů
Ustavíme Komisi seniorů, do níž si občané důchodového věku zvolí své
zástupce. S Komisí seniorů budou alespoň jednou měsíčně jednat rada
města a odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu.
Zajištění výstavby domu klidného stáří
Zažádáme o uhrazení části nákladů projektu z evropských dotací.
Péče o osobní růst a možnost vzdělávání seniorů
Na základě dohody se Západočeskou univerzitou založíme
v Horažďovicích pobočku univerzity třetího věku.
STOP zneužívání sociálního systému
Zavedeme důslednou kontrolu domácností žádajících o sociální dávky.
Rozumná podpora sociálně slabých
Nabídneme sociálně znevýhodněným pomoc v rámci programu veřejné
služby pro občany v hmotné nouzi.

6) ODPOVĚDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Snížení hluku z komunikací
Vysadíme na příhodných místech městskou zeleň, která hluk ze
silničních komunikací dokáže pohltit.
Omezení plýtvání energií
Dokončíme úplnou tepelnou izolaci veřejných budov. Daným krokem
ušetříme městu Horažďovice velkou část nadbytečných výdajů
za elektřinu a plyn, potažmo uhlí. Současně tak přispějeme ke snížení
emisí oxidu uhličitého.
Vyčištění města od zvířecích exkrementů
Změnou vyhlášky, osvětou a přísným vymáháním pokut odstraníme
zvířecí exkrementy z veřejných prostranství.
Úcta k předkům a místům jejich posledního spočinutí
Budeme se vzorně starat o hřbitovy, pietní a významná místa
v Horažďovicích a okolí.
Zmírnění dopravní zátěže
Odkloníme dopravu z centra města přes malý obchvat.

volební program do senátu

81 senátorů
potřebuje
omezit imunitu
víc, než si myslíte
Ing. Pavel Čížek
Kandidát do Senátu

Volební program do Senátu
Zjednodušení zákonů
Zásadní omezení imunity senátorů
a poslanců
Rozumné hospodaření státu
Zlepšení postavení menších měst a venkova
Obnova zapomenutých památek
Obnova krajiny

Zjednodušení zákonů
Často narážím na zákony, které mnohé věci
zbytečně komplikují. Jakoby zákonodárci nevěřili lidem, že to či ono zvládnou sami bez
podrobných předpisů. Jsem odpůrcem mnoha
zákazů, příkazů a nařízení. Rád bych, aby se
každý zákon posuzoval především podle toho,
zda napomůže dobré aktivitě lidí, nebo ji naopak zkomplikuje. Pokud ji zkomplikuje, je špatný. Prostě méně zakazovat, více motivovat.
Dobrou aktivitou myslím zlepšení vztahů mezi
lidmi, vzájemnou pomoc, solidaritu, snahu
o lepší vzdělanost, kulturu, hospodářský výkon
a tím o bohatší společnost. Ovšem ne na úkor
poškozování přírody a historického dědictví.
Kdysi se těmto aktivitám říkalo veřejné blaho.
Samozřejmě, že je nutné eliminovat ty špatné
aktivity. Ale od toho je trestní zákoník a ten by
se měl aplikovat rychle a přísně.

Zásadní omezení imunity
senátorů a poslanců
Imunitu poslanců a senátorů vůči přestupkům

a trestným činům, které nemají žádnou souvislost s funkcí zákonodárce považuji za přežitek,
relikt minulosti.

lepšit například prodejem svého majetku, protože ten má na venkově mnohem nižší hodnotu
než v městě. Podobné je tomu tak i u dotací.

Proč by zákonodárce neměl být pokutován
za dopravní přestupek, či za jiné vědomé přestoupení zákona? Přežitkem jsou také nejrůznější privilegia, jako je například cestování veřejnou dopravou zdarma.

Evropské dotace jsou v Čechách nastaveny
tak, že na investice pro malé obce je vyčleněno
mnohem méně peněz než pro velká města. To
je nutné změnit. Evropské peníze jsou určeny
k pomoci pro málo rozvinuté oblasti v členských zemích.

Rozumné hospodaření státu
Představitelé státu hospodaří s majetkem, který
jim byl dán občany do správy. Měli by k němu
přistupovat s respektem a chovat se k němu
jako k majetku vlastnímu. V rodině se také většina lidí nechová tak, že by si každý měsíc půjčovala na běžný provoz a dětem by kupovala
cokoliv, co je jen napadne.
Pak by museli rodiče přijít za dětmi a říci jim:
milé děti, odcházíme do důchodu, nebudeme už moci splácet a tak vám tady každému
předáváme dva miliony dluhu. Chtěly jste přeci kolo, motorku, auto – no to rozbité a doteď
neopravené, chtěli jste na dovolenou, na cestu
s partou atd. Splácejte včas, ať na vás nepřijde
exekutor. V rodinách se takto nechováme. Proč
je tomu ve státě jinak?

Zlepšení postavení menších
měst a venkova
Dotace nemohou být jen pro ty největší. Při
rozdělování daní dostávají obce a menší města
na jednoho obyvatele mnohem nižší částku než
velká města. Přitom malá obec si nemůže při-

Obnova zapomenutých památek,
na něž nezbývají žádné dotace
Dotace na obnovu památek jsou rozdělovány
velmi nerovnoměrně. V rozpočtu ministerstva
kultury je v památkových programech rok
od roku méně peněz, menší památky tak nedostanou nic.
Ve velkých městech se zase s evropskou spoluúčastí připravují miliardové plány jen na několik objektů v republice. Toto je nutné změnit.

Obnova krajiny
Krajina není jen pro traktory, ale i pro lidi. Potřebuje protierozní zatravněné pásy, cesty pro
pěší a cyklisty. Pro obnovu krajiny jsou připraveny evropské dotační peníze. Bohužel kvůli
vzájemnému nesouladu předpisů tří ministerstev se toho v krajině děje jen velmi málo.
Budu prosazovat jednoduchý krajinný plán,
který by byl součástí územního plánu. Stal
by se pak podkladem pro pozemkové úpravy
i pro přímou realizaci dotovaných krajinných
opatření.

