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50 NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST
NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
DO ROZPOČTU PLAS O 10 %
dřív, než si myslíte
Ing. Jiří Prantner
Kandidát na starostu Plas

Vážení spoluobčané,
patnáct občanů Plas se rozhodlo kandidovat do zastupitelstva našeho města na kandidátce TOP 09. Dlouhodobým cílem mým a všech
kandidátů je pozvednout město Plasy na úroveň, která mu náleží – tedy přirozené centrum regionu.
Kandidujeme v době, kdy není jednoduchá finanční situace státu a to se zcela jistě projeví i na finanční situaci našeho města.
To, co vám nabízíme je společná příprava dlouhodobé vize, kam by město Plasy mělo směřovat. Na základě takové vize je pak možno začít
připravovat jednotlivé projekty jak po věcné, tak po finanční stránce. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a každá krize, tedy i finanční, v sobě
nese novou příležitost.
Projekty chceme definovat hlavně v oblastech, které jsou našimi prioritami – tedy podpora soukromého podnikání, zaměstnanosti, vzdělávání,
kultury, sociálních služeb, zdravotnictví.
Podmínkou pro to, aby projekt měl naši podporu je, aby byl dlouhodobě udržitelný. Projekt nesmí zatěžovat rozpočet města a v ideálním
případě musí prostřednictvím odvedených daní tento rozpočet navýšit.
Život v našem městě dlouhodobě ovlivní start projektu Centrum stavitelského dědictví. Jak potvrdil ministr kultury vlády České republiky, tento
projekt bude pokračovat. Je to přesně ta cesta, kterou se chceme vydat. Vytvořit a realizovat projekty s dlouhodobým dopadem na Plasy.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat manželům Sporkovým za podporu jak při sestavení naší kandidátky, tak i za pomoc při sestavení našeho
volebního programu v oblasti kultury a vzdělávání. Díky manželům Sporkovým máme v oblasti kultury a vzdělávání kvalitní odborné zázemí.

Ing. Jiří Prantner
jednatel soukromé firmy, konzultant
Narodil se 24. ledna 1952 v Plzni. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a následně
postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Není členem žádné politické strany.
Po ukončení studia na vysoké škole v roce 1975 nastoupil do tehdejšího závodu ŠKODA Plzeň
- DIZ Praha, kde pracoval jako projektant v oblasti projekce elektráren. Od roku 1979 do roku
1991 pracoval na obchodním úseku podnikového ředitelství ŠKODA Plzeň v oboru analýzy
a programování informačních systémů.
V letech 1991 až 2001 pracoval buď jako zaměstnanec, nebo OSVČ v několika soukromých firmách
se zaměřením na dodávky podnikových informačních systémů a informačních technologií.
V roce 2001 založil soukromou firmu, ve které pracuje do dnešního dne. Zaměření této firmy je směřováno do oblasti procesních
analýz jak soukromých subjektů, tak i státní správy. Cílem těchto analýz je především příprava společností na dodávku
podnikových informačních systémů, příprava firem na zavedení řízení kvality, kapacitní a personální audity. Další specializací je
vedení projektů nasazování informačních technologií, převážně na straně zákazníka. Je ženatý a má dvě děti.
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Jaroslav Cejthamr
regionální manažer a inspektor prodeje
Narodil se 25. září 1974 v Plzni. Absolvoval Střední odborné učiliště dopravní v Plzni se zaměřením
automechanik. Není členem žádné politické strany.
Po ukončení vojenské základní služby u Hradní stráže nastoupil jako obchodní vedoucí pobočky
Chio Bohemia Tábor. V letech 1996 až 1998 pracoval jako regionální manažer TBM spol. s.r.o., která patřila k významným distributorům Philips Lighting. Od poloviny roku 1998 dosud je regionálním
manažerem a inspektorem prodeje společnosti Sazka, a.s.
Je ženatý a má téměř dvouletého chlapečka Matěje. Ve volných chvílích se věnuje vysokohorské turistice převážně v Rumunsku.

Pavlína Černá
mzdová a hlavní účetní v Jednotě SD Plasy
Narodila se 3. dubna 1972 v Plzni. Vystudovala Střední ekonomickou školu obor Všeobecná ekonomika ve Žluticích, kterou zakončila v roce 1990 maturitní zkouškou. Není členkou žádné politické
strany.
V roce 1990 nastoupila jako inventurnice do Jednoty SD Plasy, kde pracovala rok. Po mateřské
dovolené nastoupila jako účetní do obchodního domu Severka v Plasích. Od roku 1995 pracuje jako
hlavní a mzdová účetní v Jednotě SD Plasy.
Aktivně se zapojuje do organizování sportovních, hasičských a společenských akcí v obci Babina, kde žije. Je hlavní pořadatelkou vyhlášeného volejbalového turnaje v této obci.
Je vdova a má jedno dítě

Volební program
1. Úvod
Hlavním cílem, který chceme naplnit je dosáhnout toho, aby se
Plasy staly přirozeným centrem regionu.
To je dlouhodobý cíl na 8 – 12 let pro město Plasy. Chceme
formou spoluúčasti občanů Plas konkretizovat společný cíl
a definovat jednotlivé kroky, které k tomuto cíly budou směřovat.
Pokud bude definovaný cíl, pak veškeré investiční akce bude
možno podřídit cílovému záměru a zabránit zbytečnému
investování.
Kromě povýšení významu Plas máme zájem na dostavbě
skutečného centra Plas – pokračování v projektu revitalizace
centra Plas. Centrum Plas dnes neexistuje a objekt kláštera je
nevyužíván.
Pro rozvoj Plas je třeba nejen revize stávajícího územního
plánu, ale i analýza možností využití stávajících prostor.
Například využití stávajících objektů (areál „Vlaštovka“, škola
v Lomničce…)
Plasy svojí polohou vylučují některé druhy podnikání – výrobní
provozy, sklady atd. Proto se zaměříme na činnosti, které nemají
dopad na životní prostředí a na projekty, kde je předpoklad, že
financování z úrovně státu i Evropské unie bude pokračovat:
• Projekty a aktivity v oblasti vytvoření prostředí pro podnikání
v oblastech vývoje, výzkumu, konzultačních služeb,
cestovního ruchu a doprovodných služeb
• Projekty a aktivity v oblasti vzdělávání

• Projekty a aktivity
(nezaměstnanost)

v

oblasti

sociální

problematiky

Náš program navazuje i na projekt Centrum stavitelského
dědictví - obnova, adaptace a nová forma využití objektů
NKP Plasy a související zatraktivnění a rozvoj města Plasy
i mikroregionu Dolní Střela. Zde je prioritou úzká spolupráce
s Národním technickým muzeem.
Zdroje financování:
• realizace našeho programu přinese nárůst příjmů do rozpočtu
Plas
• získávání dalších finančních prostředků z různých zdrojů
(evropských, resortních, krajských)
• získat zkušenosti s projekty, které kromě účasti státu jsou
financovány i ze soukromých zdrojů

2. Podpora soukromému podnikání, zaměstnanost
Naším úkolem je vytvořit prostor pro rozvoj - celkové oživení
středu Plas. Bude to znamenat vyřešení řady problémů záplavová zóna, souhlas památkářů, vlastnictví pozemků
a objektů atd.
Podpora soukromému podnikání bude v oblasti vytvoření
podmínek - prostor pro soukromé investory v následujících
oblastech:
• Vývojové, výzkumné, konzultační činnosti. Investičně jsou
objekty potřebné pro tento druh podnikání méně náročné,
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lze vyhovět požadavkům památkářů a tyto činnosti nemají
negativní vliv na životní prostředí. Plasy mají kromě dnes
nevyužitých zdrojů - středoškoláci a místní specialisté
i poměrně velkou možnost spolupracovat se ZČU. Firmy
tohoto zaměření se mohou uplatnit současně jako zázemí pro
Centrum stavitelského dědictví..
• Vytvoření ubytovacích a stravovacích kapacit
• Služby pro obyvatelstvo

4. Vzdělávání
• Vzdělávání v oblasti informačních technologií - školení,
rekvalifikace - vyšší konkurenceschopnost na trhu práce
• Vzdělávání – město jako žadatel o podporu
- občanská akademie
- středoškolské vzdělání – využití faktu, že v Plasích jsou dvě
střední školy

• Zdravotnictví – soustředění zdravotní péče do jednoho místa,
dopravně dostupného – zastávka autobusu, parkoviště,
přístup i pro zdravotně postižené.

- vysokoškolské – univerzita klasických řemesel – vazba
na projekt Centrum stavitelského dědictví

• Sociální služby – kombinovaný domov důchodců s celodenní
odbornou péčí, rozšíření kapacity v kategorii penzion –
dostupnost zdravotní péče

• Prostřednictvím finanční pomoci z Evropského sociálního
fondu pomoci našim základním školám - na úrovni regionu:

• Rehabilitační služby / menší krytá sportoviště
• Víceúčelový sál (kino, koncertní sál, divadlo, společenská
setkání…) – konference, firemní setkání, vzdělávání
Veškeré výše uvedené aktivity budou vyžadovat lidské zdroje –
tedy pozitivní dopad na zaměstnanost.

3. Kultura, sport, turistika
• Sport – podpora některého druhu sportu – propagace Plas,
Podpora TJ Sokol a místních sdružení hasičů.
• Využití památek - vytěžení všeho, co je v Plasích v oblasti
památek k disposici, propagace
• Plaské aleje – rekonstrukce, lípy, topoly
• Zlepšení v oblasti organizace kulturních akcí
• Zajištění činností v oblasti kroniky
• Museum litiny – další rozvoj
• Plaské varhany o.s. – rekonstrukce kostela sv. Václava
a varhan. Majetek obce. Vzácná replika italských varhan z 19.
století z dílny Guthů.
• Napojení Plas na mezinárodní festival Europa mitte. Další
aktivity s využitím Starckových varhan…
• Obnovit vernisáže obrazů profesionálních malířů-klasiků
ve spolupráci s Národní galerií v Praze.
• Podpořit převod Velké louky do správy NTM a dát tomuto
prostoru novou společenskou tvář, včetně kulturních projektů
pod širým nebem.
• Realizovat ve spolupráci s NPU projekt, pomocí kterého bude
vybudovaná rozhledna na kopci „Amerika“.
• Rozšířit spolupráci na poli kulturním s dalšími významnými
pražskými institucemi. Plasy spojuje s Prahou minulost
i současnost více než si myslíte.
• Nedovolit další devastaci vzácných stromořadí, která jsou
chráněna a jsou přírodní památkou první kategorie. Dvěstě
lip v „Aleji vzdechů“, vzácná výsadba na hrázi rybníka,
aleje na Rypličce či Sokolce, to je jeden z hlavních symbolů
Plas.
• Vytvořit prostor pro centrum koníčků „Plaská čajovna“
(šachy, bridž, modelářství, modeling, vaření, volně přístupný
internet).
• Plaský klášter není „posvátnou krávou“ a musí opět sloužit
široké veřejnosti a je třeba oživit tento střed obce. Zde hledat
prostor v legislativě a zároveň připravit poslaneckou iniciativu
pro zapracování změn v Zákonu o státní památkové péči.

- vzdělávání seniorů

- zatraktivnit výuku
- individuálně přistupovat k žákyním a žákům podle jejich
vzdělávacích potřeb
- dosáhnout na špičkové další vzdělávání pedagogických
pracovníků
- tím dosáhneme větší konkurenceschopnosti základních
škol přinášející více žáků, větší rozpočet a větší množství
pracovních příležitostí jak pro pedagogické, tak i pro
nepedagogické pracovníky.
• Ve spolupráci se Gymnáziem Plasy a Střední odbornou školu
Plasy a za podpory Evropského sociálního fondu využít
prázdninová období k realizaci celorepublikových letních
vzdělávacích kurzů pro mladé lidi ve věku od 15 do 24 let.
Tím dosáhneme efektivnějšího využití nejenom prostorových
kapacit, ale i unikátních příležitostí. Letní akce přinesou řadu
krátkodobých pracovních příležitostí pro obyvatele Plas
a navíc přispějí k popularizaci celého regionu. (Letní varhaní
kurzy, Letní kurzy zaměřené na studium ekosystému Dolní
Střely, Letní kurzy pro milovníky historických řemesel)
• Podpora vzniku VŠ vzdělávacích programů. Ve spolupráci
s Národním technickým muzeem a s podporou Evropského
sociálního fondu zahájit v rámci dalšího vzdělávání Akademii
„Škola řemesel“. Plasy se tak stanou jedním z významných
center dalšího vzdělávání. Existence Akademie přinese
nejenom nová pracovní místa pro plaské občany, ale zvýší
i obrat místních obchodníků.
• Vytvořit podmínky k tomu, aby do konce volebního období
byla v Plasích otevřena pobočka České zemědělské univerzity
poskytující bakalářský studijní program zaměřený na lesnictví
a ochranu životního prostředí. Tím se zvýší prestiž celého
regionu, vznikne řada nových pracovních míst a plaské
stromové aleje se dostanou do péče skutečných odborníků.

5. Sociální služby
• Zvýšení kvality domácí péče
• Sociální služby – domovy - akce pro jejich obyvatele
• Finančně dostupná právní a psychologická poradna pro
seniory

6. Bezpečnost
• Bezpečnost, vandalismus – zahájit jednání s příslušným
odpovědnými místy na zvýšení dohledu Police ČR v Plasích.
• Revize / zpracování protipovodňových opatření, krizové
řízení, soulad s územním plánem
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7. Doprava
• Dopravní obslužnost – nedostatečná dopravní obslužnost,
zastaralé dopravní prostředky - podpora alternativního
přepravce
• Využití všech možností spolupráce s
krajem, ŘSD
a ministerstvem – dokončení obchvatu Plas. Neúnosný
stávající stav – dopad na životní prostředí.
• Revize dopravních značení, omezení v Plasích a přidružených
obcích

8. Fungování zastupitelstva, městského úřadu
• Analýza finanční situace Plas - analýza nákladů, stávajících
smluv, majetku města

• Otevřená radnice – změna fungování – služby pro občany.
Zavedení moderních postupů při řízení jak úřadu, tak
i projektů, které bude mít možnost ovlivnit
• Pravidelný kontakt s občany – včetně přidružených obcí
• Změna systému ve financování a rozvoji přidružených obcí
• Zajištění čistoty a upravenosti Plas – analýza fungování
v oblasti technických služeb - vlastní síly / outsourcing –
analýza – optimum cena / výkon
• Zlepšení komunikace s občany a informovanosti – fungování
rozhlasu, tiskoviny, www stránky – nová koncepce

9. Služby pro občany

• Zpracování plánu na zlepšení finanční situace Plas

• Úprava vyhlášky města - zajištění klidu - hluk (sekání trávy,
řezání dřeva, přelety letadel nad městem)

• Fondy / dotace – zaměření úřadu na znalosti v získávání
dotací, identifikaci a definici projektů

• Památkáři – odstranění problémů při schvalování staveb
a stavebních úprav

• Realizace projektů – řízení projektů – termíny, cena, kapacity

- Podpora stavebníků – služba – schvalování, poradenství

• Investiční akce – práce pro místní živnostníky – podmínka při
zadání veřejných zakázek

- Typové projekty

• Průhlednost zadávání veřejných zakázek

• Dostupnost internetu nejen v Plasích, ale i v přidružených
obcích

• Zpracování plánu obnovy na základě zjištěné finanční situace
– chodníky, kanalizace…

• Zvýšení dostupnosti pracovišť s přístupem na internet pro
občany, kteří nemají možnost se k internetu připojit.

• Podpora obce podnikatelům a firmám – kompenzace
sponzorských aktivit

Seznam kandidátů do zastupitelstva města Plasy
1. Ing. Jiří Prantner
58 let
jednatel firmy, konzultant
bez politické příslušnosti

6. Bohumil Vavřínek
33 let
živnostník
bez politické příslušnosti

11. Miroslav Vítek
57 let
dělník
bez politické příslušnosti

2. Jaroslav Cejthamr
36 let
manager a inspektor prodeje
bez politické příslušnosti

7. Jindřich Kučírek
40 let
živnostník
bez politické příslušnosti

12. David Pröll
32 let
vrchní číšník
bez politické příslušnosti

3. Pavlína Černá
38 let
Jednota SD, účetní
bez politické příslušnosti

8. Jiří Hanzlíček
35 let
živnostník
bez politické příslušnosti

13. Petr Hess
32 let
živnostník
bez politické příslušnosti

4. Ivana Filipová
37 let
OSVČ
bez politické příslušnosti

9. Jaroslav Král
51 let
majitel firmy, doprava
bez politické příslušnosti

14. Jaroslava Henzlová
57 let
pečovatelská služba
bez politické příslušnosti

5. Jana Majnerová
61 let
OSVČ
bez politické příslušnosti

10. Eva Medulová
64 let
živnostník
bez politické příslušnosti

15. Zdeněk Formánek
57 let
živnostník
bez politické příslušnosti

