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1 KM NOVÉ SILNICE
“NA TOVÁRNĚ”
JE POTŘEBA Volte
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE
Mgr. Alena Šůmová

4

č.

Kandidátka na starostku Horní Břízy
Mgr. Alena Šůmová, 47 let, učitelka
Prioritou a nejnutnější záležitostí je pro město celková rekonstrukce silnice
na továrně. Odstranění kostek, úprava železničního přejezdu a vytvoření nové silnice.
Souhlasíte? S Vaším hlasem nová silnice „na továrně“ rychleji, než si myslíte.
„Kandiduji na starostku města Horní Bříza a ráda bych ve své funkci prosadila více
než dobrou spolupráci všech zaměstnanců úřadu a zvolených zastupitelů s vámi
občany. Neziskové a zájmové organizace si za svoji činnost v našem městě zaslouží
významnou pozornost, proto je ráda podpořím v následujícím volebním období.“

POKUSÍME SE SPOLEČNĚ
SNÍŽIT CENY ZA REÁLNÝMI
ZA TEPLOU VODU PROJEKTY
A TEPLO rychleji, NEŽ SI MYSLÍTE
rychleji,
NEŽ SI MYSLÍTE

Roman Majer

Petr Grün

Kandidát č. 3 Horní Břízy

Kandidát č. 2 Horní Břízy

Roman Majer, 41 let, podnikatel

Petr Grün, 50 let, podnikatel,

V Horní Bříze bydlím již 12 let. Každým rokem zvyšující se ceny
za teplou vodu a teplo jsou neúnosné. V kompetenci města pod
naším vedením je zasáhnout rychleji, než si myslíte.

člen výboru TJ a předseda fotbalového oddílu TJ ZKZ Horní Bříza.
Již dlouhá léta pracuji ve výrobní firmě se zaměřením na sportovní
a rehabilitační produkty. Ze své praxe vím, že všechny projekty
v našem programu, které Vám zaručujeme,
jsou reálné. Jsme strana, která Vám
vždy řekne pravdu.

„Postarám se o rozvoj obce
správným směrem. Musím tedy
zajistit vyrovnaný rozpočet, pokusit
se výrazně zredukovat ceny teplé
vody a tepla, zabránit korupci
a v rámci úspor zkvalitnit a zefektivnit
radu, zastupitelstvo a modernizovat
práci ostatních zaměstnanců.“

„Mým cílem je realizovat z rozpočtu
města potřebné a hlavně reálné
projekty financované se spoluúčastí
Evropské unie a státu – silnice,
kanalizace, sportoviště a parky.“
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o osudu Horní Břízy v roce 2006
rozhodlo jen 45% voličů

PŘIJĎTE
K VOLBÁM
VÁŠ HLAS
JE POTŘEBA

DOHLED NAD
REALIZACÍ
STAVEBNÍCH
ZAKÁZEK MÁM
POD KONTROLOU

víc, NEŽ SI MYSLÍTE víc, NEŽ SI MYSLÍTE
Ladislav Čech

Kandidát č. 4 Horní Břízy

Jan Lusk

Kandidát č. 5 Horní Břízy

Ladislav Čech, 22 let, student VŠ, moderátor

Jan Lusk, 45 let, autorizovaný technik, sportovec

Také tvrdíte, že všude ve státě i městech rozhodují špatní politici?
Je to vina voličů, kteří nevolí a jen si stěžují! Využijte svojí možnost
změnit Horní Břízu k lepšímu již od 18ti let. Přijďte k volbám, jestli
Vám osud obce není lhostejný. Nenutím Vás, volit je dobrovolné
víc, než si myslíte.

Při své každodenní činnosti ve vedení oblastní pobočky stavební
firmy mám pod kontrolou velké množství zakázek. Městu,
ve kterém žiji se svojí rodinou již téměř 20 let, rád nabídnu své
služby a zkušenosti ze svého povolání. Budu též podporovat
rozvoj základního školství v našem
městě a výši jeho financování.

„Budu se věnovat problematice
„koupaliště“, bojovat o návrat
internetové diskuze na webu města
a plně podporovat a podílet se
na organizaci kulturních a tradičních
akcí, jako např. městské slavnosti,
masopust, jarmarky a jiné.“

„Dohlédnu na realizaci stavebních
zakázek ve městě, zdokonalení
infrastruktury a v neposlední řadě
zajistím maximální využití dotací
z evropských fondů..“

DALŠÍ KANDIDÁTI TOP 09 HORNÍ BŘÍZA

6. Jiří Vynáhlovský

7. Daša Čábalová

8. Antonín Ott

9. Jiří Bretšnajdr

10. Václav Mildorf

11. Ing. Lubomír Navrátil

12. Pavel Šešulka

13. Stanislav Kapr

14. Václav Tůma

15. Václav Haramule

16. Jiří Begala

17. Václav Steidl

18. Milan Zavadil

19. Václav Jícha

20. Stanislav Velík

21. Mgr. Zdeňka Fořtová

VOLTE
č. 4

KOMUNÁLNÍ VOLBY 15. A 16. ŘÍJNA 2010
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PROGRAM TOP 09 HORNÍ BŘÍZA
DO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010–2014
Vážení spoluobčané,
představujeme Vám volební program TOP09 pro komunální volby 2010. Program obsahuje jasnou
vizi budoucího vzhledu Horní Břízy, jako místa pro příjemné bydlení v upraveném a čistém prostředí.
Našimi prioritami v příštím volebním období bude zlepšování kvality životního prostředí, podpora
služeb, rozvoj společenského a kulturního života a sportu. Za důležité považujeme harmonizaci
mezilidských vztahů, profesionalitu a zlepšování komunikace s občany města. Tato vize
je podložena jasnou koncepcí celkového rozvoje a stanovením cílů.
Ve volebním období 2010-2014 chceme věnovat pozornost zejména následujícím tématům
a zajistit jejich úspěšnou realizaci.

I. Finance, infrastruktura

IV. Sport, kultura, neziskové organizace

Chceme pracovat s vyrovnaným rozpočtem „nezadlužovat naše
město“.

Budeme
podporovat
činnost
neziskových,
kulturních
a zájmových organizací, souborů a spolků města a koordinovat
pořádané akce – sestavovat a aktualizovat termínový plán akcí.

Budeme usilovat o získání dotací z EU a Plzeňského kraje a tyto
prostředky využít pro:
- dokončení rozpracovaných investic
• kanalizace – „Stará ves“,
• rekonstrukce čistírny odpadních vod,
• rekonstrukce ulic Tovární, V Jámě a Nad Sokolovnou,
• kruhový objezd Na Návsi,
- výstavbu umělého povrchu školního hřiště a druhé plochy
v areálu fotbalového stadionu a jejich zpřístupnění veřejnosti.

II. Spolupráce
Budeme spolupracovat s občany města a zabývat se jejich
názory a připomínkami, zpřehledníme web města, spustíme
internetovou diskuzi s nestranným správcem a obnovíme
vydávání zpravodaje.
Vrátíme důvěru občanů v zastupitelstvo a městský úřad.
Budeme spolupracovat s Plzeňským krajem, Správou a údržbou
silnic a ČSAD Plzeň. Povedeme jednání pro zajištění údržby
silnic a zajistíme vyhodnocení vytíženosti spojů.
Zavedeme úsporná řešení ohledně výše příspěvku na dopravu.
Zavedeme kyvadlovou dopravu továrna – ves.

III. Sociální služby, zdravotnictví
Vybudujeme odpočinkový park pro seniory a veřejnost.
Stávající hřiště pro děti a mládež chceme nenásilně rozdělit
v každé části města podle věkové kategorie.
Zachováme pečovatelskou službu, chod lékařského domu
a chceme usilovat o vytvoření ordinace očního lékaře.
Budeme spolupracovat s „Domovem pro osoby se zdravotním
postižením Horní Bříza“.

Chceme prosadit vytvoření cykloturistických tras a navázání
na Třemošenskou cyklostezku.
V kulturních tradicích města budeme dále pokračovat.

Cíl
- vytvořit město, kde budou všichni spokojeni
a hrdi, že jsou občané Horní Břízy, která zaručí
všem zábavu, ale také jistotu klidného stáří,
bezpečí a ochranu jejich majetku,
- zkvalitnit, zefektivnit a modernizovat práci
zaměstnanců městského úřadu,
- vytvořit dlouhodobý plán rozvoje a údržby
města a všechna rozhodnutí konat společně
s občany v jejich prospěch.

DISKUSE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
www.top09hob.cz

Garantujeme Vám odpověď na Váš dotaz
do 24 hodin od položení otázky!

ŽIJTE S NÁMI NA FACEBOOKU

Máte rádi tuto sociální síť? My ano! Přidejte si nás na svůj
profil kliknutím na “To se mi líbí”
Hledejte TOP 09 Horní Bříza
Důležité informace k nahlédnutí rychleji než na webu,
Vaše názory, připomínky, fotografie. Přidejte se
a diskutujte na stránkách i se svými přáteli.
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Máme horní břízu rádi ...

NA FOTBAL S TOP 09
HORNÍ BŘÍZA

sobota 9. 10. 2010
areál fotbalového hřiště Horní Bříza
Program:
14.30–16.00 HOST: kandidát TOP 09 na primátora Plzně
pan Ondřej Ženíšek
HRAJE: kapela BRASSBAND Rakovník
Dětský koutek a balonky pro nejmenší.
Každý může využít do 18:00 poukaz na klobásu
a pivo či limo ZDARMA, který Vám vydáme
u hlavního vchodu do 16:00. Přijďte včas.

16:00–17:45 Fotbalové utkání Horní Bříza – Stříbro
17:45–18:45 HRAJE: kapela Vejprask Horní Bříza
18:45–22:00 Volná zábava – českou a slovenskou
muziku k poslechu a tanci
hraje DJ Láďos

