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dřív, než si myslíte
MUDr. Kateřina Nová
Lídr kandidátky TOP 09 Sušice

4 roky práce před námi. Odpovědnější, než si myslíte.
MUDr. Kateřina NOVÁ
se narodila 14. 1. 1975 v Plzni.
Nyní žije v Sušici, je vdaná, má dvě děti.
Sušické gymnázium absolvovala v roce 1993, poté vystudovala 2. lékařskou fakultu UK v Praze
(absolvovala v r. 1999).
Tři roky pracovala na II. interním oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, kde získala specializaci
v oboru interní lékařství I. stupně. V roce 2005 pak dosáhla specializace I. stupně také v oboru
všeobecné lékařství. Již čtvrtým rokem provozuje soukromou praxi praktického lékaře pro dospělé
v Sušici.
Mezi její zájmy patří cestování, četba, historie, zahradničení.
Důvodem kandidatury do zastupitelstva v Sušici v podzimních volbách je možnost aktivně se zúčastnit podpory rozvoje města,
spolu s ostatními hledat a vytvářet co nejlepší podmínky pro kvalitní a spokojený život všech obyvatel.
„Stejně jako se soustředíme na řešení a podporu těch zjevných problémů, měli bychom se zaměřit i na to, co možná nyní nevidíme,
ale co je součástí života každého z nás a dotýká se všech generací. Pokud se zaměříme na oblast sociálního přístupu k občanům, pak
odpovídající zdravotnická a sociální péče by měla být vždy mezi prioritami správy města. Ano, takových oblastí je mnoho, proto jsem
toho názoru, že jejich koordinaci ve prospěch veřejného zájmu by měli zajišťovat kvalifikovaní odborníci. Minimálně by jim mělo být
nasloucháno.“

100 % veřejná správa. Důležitější, než si myslíte.
Vladislav MOUREČEK
se narodil 26. 1. 1957 v Sušici, je ženatý, má 3 dospělé syny.
Zahradnictví studoval na Střední zemědělské škole v Klatovech, kterou absolvoval v roce 1975.
Hned po studiu pracoval v OPOSu Klatovy, od roku 1992 samostatně podniká ve svém oboru. Mezi
jeho záliby patří sport a turistika.
29. června letošního roku se stal místopředsedou MO TOP 09 v Sušici.
„Za dobu odpracovaných let jsem okusil pozici řadového zaměstnance, později podnikatele a zaměstnavatele. Vím, že v současné době jsou na zaměstnavatele kladeny vysoké nároky dané legislativou,
která snahu o vytváření nových pracovních míst spíše brzdí, než podporuje. Ale na druhé straně vidím
některé možnosti, jak stávající pracovní místa zachovat, případně nová vytvořit. Efektivní hospodaření města s majetkem je jedním ze
základních předpokladů dobré prosperity. Je přinejmenším krátkozraké zbavovat se toho, co nám v budoucnu může přinést užitek. Je
až odsouzeníhodné nestarat se teď o udržení existujících zdrojů příjmů, o jejich životaschopnost v budoucnu. Ale je zapotřebí si zcela
jasně uvědomit, kam směřuje strategie rozvoje města. Co je našimi prioritami? Jednou z nich je to, aby Sušice byla stále aktivní ‚mladé’
město – tedy snaha o vytvoření dostatku pracovních příležitostí tak, aby se mladí lidé nemuseli za prací daleko stěhovat a do Sušice se
nevraceli jen na víkendy nebo na důchod...“
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Bc. Andrea STAŇKOVÁ
se narodila 6. 6. 1972 v Plzni. Sušické gymnázium absolvovala v roce 1990. Bakalářské vzdělání
získala na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha v roce 2009. V současnosti pokračuje na ČZU
v navazujícím magisterském studiu. Žije a pracuje v Sušici, od roku 1996 je redaktorkou Sušických
novin.
Má ráda literaturu, film, rekreačně sport.
„Pro město, kde se dobře žije, bychom měli udělat každý alespoň malý kousek z toho, co si myslíme, že by měl udělat ‚ten druhý’. Pro někoho ‚dobře žít’ znamená pracovat, pro někoho odpočívat
v příjemném prostředí, pro dalšího vytvořit bezpečné zázemí pro svou rodinu, zabezpečit dětem vzdělání, odpovídající zdravotní
a sociální péči atd.
Z hlediska stoprocentní odpovědné veřejné správy to znamená kvalifikovaně pracovat na trvale udržitelném rozvoji města, zvyšování kvality života v něm, zároveň přitom naslouchat jeho obyvatelům a respektovat jejich názory. S podporou kompetentních
odborníků efektivně využívat příležitosti, minimalizovat rizika, realizovat vhodné inovativní projekty, dát rovné šance, dobře hospodařit. Věřím, že z podzimních komunálních voleb vzejde zastupitelstvo, jehož členové budou po následující 4 roky ochotni udělat
maximum pro spokojené občany a jejich vzkvétající město. Tým jednadvaceti lidí, kteří budou schopni komunikovat ve veřejném
zájmu bez osobních antipatií i bez ohledu na politickou příslušnost.“

365 dní v roce budeme usilovat o to, abychom splnili co dnes slibujeme. Zodpovědněji než si myslíte.
Petr KOUTNÝ
se narodil 26. 4. 1981 v Sušici. V roce 1999 absolvoval Integrovanou střední školu – COP v Sezimově Ústí , obor mechanik-programátor číslicově řízené techniky, jejíž studium zakončil maturitou. Je
svobodný a s rodinou žije trvale v Sušici.
Po ukončení studia začal v roce 2000 podnikat v oblasti služeb a cestovního ruchu, prodeje a pronájmu sportovního vybavení se zaměřením na vodní turistiku. V této oblasti podniká dosud. Mezi
jeho koníčky patří výpočetní technika, sport (Canyoing, Bouldering, lyžování).
„Mám zájem o lepší fungování města a také o to, aby se občané města Sušice měli lépe. Chci podpořit rozhodnutí, která pomohou šetřit na správných místech, a naopak rozumně financovat to, co má smysl.“

Každý vyřešený problém je krokem vpřed. Větším, než si myslíte.
Mgr. Aleš JAHODA
se narodil 6. 3. 1972 v Sušici. Zde absolvoval školní docházku od mateřské po střední školu. V roce
1990 se stal absolventem sušického gymnázia, poté vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.
Od roku 1995 působil jako učitel základní školy střídavě v Sušici a v Kašperských Horách. Jako
zástupce ředitelky na sušické základní škole pracoval od roku 2005. V roce 2009 se rozhodl ukončit
kariéru učitele a začal podnikat v oblasti výpočetní techniky.
Po absolvování vysoké školy se oženil, má 3 děti. Mezi jeho záliby patří sportovní kynologie a zahrádka.
„Žiji v Sušici již více než 38 let. Nedovedu si představit, že bych žil někde jinde. Neměnil bych.
Osobně si myslím, že je důležité vytvářet vhodné podmínky pro všechny skupiny obyvatel našeho města. Ale přesto vnímám jako
prioritní nejmladší generaci. Kvalitní vzdělání je jakýmsi motorem růstu celého našeho regionu. Nesmíme šetřit na nepravých místech. Je důležité, aby se mladá generace v našem městě cítila bezpečně, aby sociálně patologické jevy byly eliminovány na minimum. Sušice musí být městem, kam se bude mladá generace ráda vracet, kde bude chtít žít a zakládat rodiny.“

Společně se dokážeme rozhodovat lépe. Ke změně je třeba učinit krok - přijďte nám vyjádřit
podporu v komunálních volbách 15. a 16. října 2010. Váš hlas je důležitější, než si myslíte.
Děkujeme.
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Volební program

Místo slibů vzdušných zámků nabízíme aktivní přístup, pomoc a podporu
při řešení záležitostí, které se týkají nás všech.
I my jsme občané Sušice, a proto chceme podporovat rozvoj města v zájmu jeho obyvatel, abychom z něj
společně vytvářeli místo pro kvalitní a spokojený život všech generací.

Vaši důvěru bereme odpovědně. Víc, než si myslíte.

Kam směřujeme, o co usilujeme:
zodpovědné nakládání s majetkem města
podpoříme:

• zásady rozumného a zdravého hospodaření
- prodej nevyužívaného a do budoucna nepotřebného městského
majetku za přesně definovaných podmínek a sankcí za jejich
nedodržení
- rovné šance: stanovení jednoznačných kritérií při hodnocení
nabídek investorů, zájemců o koupi, pronájem, provozovatelů
a dalších.
• správa městských bytů – chceme iniciovat:
- vyhodnocení a prověření správy tepelného hospodářství
- realizaci úsporných energetických opatření v městských bytech
- vznik dosud neexistující energetická koncepce města s orientací
na rezervy, alternativní zdroje, dodavatele, energeticky úsporná
řešení, revitalizaci
- podstatné zvýšení objemu financování oprav městských bytů
formou reinvestic nájemného

veřejná správa

důraz klademe na:
• kompetentní úřad
- průhlednost výkonů, kvalifikované úředníky
• vytvoření informačních systémů
- digitální mapy, pasporty komunikací, zeleně, cyklostezek,
sportovních zařízení, dětských hřišť atd. – rychlé a levné přístupy
- informovanost občanů, transparentnost a srozumitelnost
rozhodnutí

- spolupráci s okolními obcemi v regionu při prosazování
společných priorit a požadavků v oblasti dopravního propojení
- koordinaci s tím souvisejících investic a zájmů v rámci udržení
dobrého životního prostředí

kultura, sport, volný čas

• aktivně se zapojíme do utváření nabídky:
- kulturních, sportovních, společenských i volnočasových aktivit
pro občany města a jeho návštěvníky
- intenzivní propagace města a jeho atraktivit v rámci rozvoje
cestovního ruchu
• budeme usilovat o vhodné řešení:
- revitalizace venkovního koupaliště a odpovídajícího zázemí
- využití sportovišť pro veřejnost

V centru našeho zájmu jsou také oblasti (a v nich
podporované aktivity):
• školství

- společné projekty místních škol i škol v okolních obcích,
mezinárodní projekty
- akce za účelem prevence kriminálních a sociálně patologických
jevů, protidrogové prevence
• sociální služby města, zdravotnictví
- pomoc při realizaci rozšířené nabídky služeb sociální a zdravotní
péče
- kulturní a vzdělávací projekty pro seniory
- ve spolupráci se Sociálními službami města Sušice, Oblastní
charitou a zdravotnickými zařízeními realizace návrhů
komunitního plánu sociálních služeb

- dopracování strategie rozvoje města v oblasti podpory podnikání
související s trvale udržitelným rozvojem a zvyšováním kvality
života občanů města (revitalizace vhodných míst, využití
lokálních možností)

• životní prostředí, čistota a vzhled města
- čistota a údržba: veřejné zeleně, komunikací, odpočinkových
zón, dětských hřišť

podnikání, pracovní místa

• bezpečnost a ochrana veřejného pořádku
- kvalifikace strážníků a zefektivnění práce městské policie

naším zájmem je:

- budování „zelených ostrovů“ v centru města i v jeho okrajových
částech

- vytváření a zlepšování podmínek pro podnikatele
- vstřícné jednání a podpora soukromých investorů vytvářejících
pracovní příležitosti

doprava, komunikace

Nezájem a nezúčastněnost nám často vystaví
neúměrně vysoký účet. Nechceme ho platit…

• preferujeme:

- opravy chodníků a místních komunikací, bezpečné přechody
pro chodce

www.mojesusice.cz
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Seznam kandidátů do zastupitelstva města Sušice
1. MUDr. Kateřina Nová
35 let
lékařka
bez politické příslušnosti

8. Mgr. Pavel Kopřiva
43 let
bankovní úředník
bez politické příslušnosti

15. Josef Král
52 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

2. Vladislav Moureček
53 let
podnikatel
TOP 09

9. Vlasta Ferenčíková
50 let
zdravotní sestra
bez politické příslušnosti

16. Veronika Pavlíková
37 let
prodavačka
TOP 09

3. Bc. Andrea Staňková
38 let
redaktorka
bez politické příslušnosti

10. Hana Kodýdková
31 let
administrativní pracovnice
bez politické příslušnosti

17. Karel Fischer
40 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

4. Petr Koutný
29 let
podnikatel
TOP 09

11. Libor Diviš
49 let
zdravotní bratr
bez politické příslušnosti

18. Jiří Šmat
24 let
obchodní manažer
bez politické příslušnosti

5. Mgr. Aleš Jahoda
38 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

12. Lucie Nikodemová
31 let
prodavačka
TOP 09

19. Jaroslava Koutná
50 let
odborný referent
bez politické příslušnosti

6. Bohumil Dach
32 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

13. Ing. Zdeněk Mergl
48 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

20. Stanislava Benešová
37 let
manažerka
bez politické příslušnosti

7. Jiří Beneš
36 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

14. Mgr. Jiřina Horejšová
27 let
učitelka ZŠ
bez politické příslušnosti

21. Hana Mourečková
50 let
prodavačka
bez politické příslušnosti

21 lidí připravených pracovat pro Sušici. Lépe, než si myslíte.

