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Mgr. Miloslav Kulich
se narodil 24. 2. 1957 v Domažlicích. Vystudoval gymnázium a VŠ
pedagogickou v Plzni. Poté vystudoval speciální pedagogiku
na UK Praha. Jeho pedagogické začátky jsou spojeny se Železnou
Rudou, kde působil na odborném učilišti. Je ženatý a má dva
syny. Je členem TOP 09. V současné době pracuje jako terapeut
pro Vězeňskou službu ČR. Ve volném čase, jako člen Sportovního
areálu Špičák, trénuje juniory ve sjezdovém lyžování.

Seznam kandidátů do
zastupitelstva Železné Rudy
1. Mgr. Kulich Miloslav
53 let
speciální pedagog
TOP 09

7. Zelenka František
38 let
policista
bez politické příslušnosti

2. Chabr Václav
67 let
majitel pensionu
bez politické příslušnosti

8. Ašková Markéta
41 let
prodavačka
bez politické příslušnosti

3. Mgr. Bc. Najmanová Martina
34 let
knihovnice
bez politické příslušnosti

9. Häuslerová Irena
49 let
podnikatelka
bez politické příslušnosti

4. Vondryska Milan
50 let
OSVČ
bez politické příslušnosti

10. Šafandová Andrea
34 let
zaměstnanec
bez politické příslušnosti

5. Viliš Josef
54 let
poštovní doručovatel
bez politické příslušnosti

11. Topol Václav
35 let
podnikatel
bez politické příslušnosti

6. Myšková Olga
45 let
referent stráž. sl.CHKO Šumava
bez politické příslušnosti

12. Ipser Radek
36 let
podnikatel
bez politické příslušnosti
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13. Chabr Jiří
54 let
pracovník v gastronomii
bez politické příslušnosti

Mgr. Miloslav Kulich
Kandidát na starostu
Železné Rudy

Václav Chabr
se narodil 13. 7. 1943 v Plzni. Tam vychodil školu a studoval.
Povoláním projektant investičních celků nejprve v plzeňské
škodovce, později ve firmě Lurgi a Siemens - nukleární technika.
V Železné Rudě, kde spolupodniká v turistické branži, žije natrvalo
od roku 2000. Je předsedou Železnorudského klubu, členem
sociální a kulturní komise, členem komise cestovního ruchu
a členem redakční rady Železnorudského zpravodaje.

Mgr. Bc. Martina Najmanová
se narodila 11. 3. 1976 v Plzni jako nejstarší ze čtyř sourozenců.
Po studiích na gymnáziu absolvovala na Západočeské univerzitě
v Plzni bakalářský obor Sociální práce a pak obor Učitelství pro
střední školy se zaměřením na psychologii a rodinnou výchovu.
V Železné Rudě žije osm let. Dlouhodobě se věnuje výuce lyžování.
V současnosti pracuje jako knihovník a kronikář Železné Rudy.
Zpívá v Železnorudském smíšeném sboru. Domluví se německy
a anglicky. Je vdaná a má dvě děti.

Svým hlasem
můžete
dokázat
víc, než si myslíte

Volební program
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Železná Ruda - město pro život všech generací
Chceme navázat na vše dobré, co už bylo od tzv. sametové revoluce
v Železné Rudě uděláno.

Ekonomika, finance
Vypisovat jen takové zakázky, na které jsou zdroje v jednotlivých
ročních rozpočtech. Příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu udržovat
v rovnováze.
Veškerá výběrová řízení provádět transparentně (uveřejnění
na internetu). Zabránit „dělení“ veřejných zakázek do menších celků
a tím zabránit obcházení zákona o veřejných zakázkách.
Nefinancovat investiční i neinvestiční akce z vlastních zdrojů, pokud je
možno získat na ně dotace z Evropských fondů nebo prostřednictvím
ministerstev, grantových programů a dotací z rozpočtu kraje.
V oblasti rozvoje cestovního ruchu se zaměřit na využívání programů
jako – přeshraniční spolupráce, Investiční program zajišťující záchranu
na horách celého ročního období, Regionální operační programy,
Program rozvoje venkova 2007-2013, Opatření III 1,2 podpora
cestovního ruchu.

Zvláštní pozornost věnujeme zdravotně hendikepovaným občanům.
V tomto smyslu budeme usilovat o zřízení domova pro seniory. Chceme
oslovovat neziskové organizace, které svoji činnost orientují do oblasti
sociální problematiky, a spolupracovat s nimi.

Podpoříme veškerá opatření pro zvýšení autority učitelů základní školy.
V tomto směru chceme i jednat s příslušnými institucemi a požadovat
potřebné změny předpisů. Zaměřit se ve spolupráci s pedagogickopsychologickou poradnou na řešení problémů s žáky, kteří nezvládají
výuku z nějakých důvodů. Těm pak poskytnout s pomocí speciálních
výchovných a vyučovacích metod výchovu a vzdělávání tak, aby
nemuseli být přeřazování do speciálních škol, a tedy i do takových škol
dojíždět.

Budeme prosazovat, aby byla v rozumné míře co nejvíce využita pro
rozvoj města pracovní síla občanů, kteří dlouhodobě čerpají sociální
dávky. Omezíme tím najímání externích firem a tzv. práci na černo.

Budeme usilovat o zajištění potřebné úrovně a kapacity mateřské školy.

Chceme se zabývat i problémem sociálního vyloučení některých
občanů. Celý systém je ovšem nastaven tak špatně, že za současného
stavu je na komunální úrovni velmi těžko řešitelný. Proto budeme
iniciovat vytvoření racionálního integračního programu na republikové
úrovni. Cílem je dát těm, kteří o to budou skutečně usilovat, reálnou
šanci. A oslovit lidi dobré vůle z obou stran. Současně společnost
nemůže bezradně ustupovat neomalené hrubosti.

Chceme se zasadit o vznik hlídaných dětských koutků na bázi
soukromého podnikání.

Podnikatelské prostředí a zaměstnanost

Podpoříme využití muzeí ve městě, knihovny a technických památek
Železné Rudy v praktické výuce na školách.

Podpora podnikání je naší prioritou, protože je to jediný možný způsob,
jak zajistit vznik nových pracovních příležitostí.

Zdravotnictví

Zvláště chceme podporovat rozvoj malého a středního podnikání
a zejména pak ty investory, kteří nabídnou pracovní místa s vyšší
přidanou hodnotou. Jsme však připraveni pomoci každému investorovi,
jehož rozumný záměr přinese vznik nových pracovních míst.

Budeme klást důraz na další vzdělávání učitelů základních škol.

Budeme usilovat o zřízení ambulance lékaře pro dospělé.

Cestovní ruch a sport
Naše priority v této oblasti jsou následující :
Více provázat cestovní ruch s místními obyvateli. Mít strategii cestovního
ruchu včetně produktů. Zaměřit pozornost na propagaci Železné Rudy
na republikové úrovni.
Nadále věnovat péči činnosti informačnímu a turistickému centru.
Zkvalitnit statistiku a informace o cestovním ruchu v našem regionu.
Zaměřit se na užší spolupráci mezi veřejným a podnikatelským
sektorem, neziskovkami a profesními a zájmovými skupinami se
zaměřením na náš místně typický druh cestovního ruchu (turistika,
lyžování).
Tvorba zážitkových programů pro návštěvníky.
Orientace na zdravotní cestovní ruch (např.hipoterapie).
Snaha zavést jednotný odbavovací systém lanovek a vleků.
Podpora a rozvoj sportovního vyžití rodin. Rozšíření stezek pro in-line
bruslaře. Udržovat a zkvalitnit dětský koutek u fotbalového hřiště.
Zapojení školní mládeže všech věkových kategorií do sportovních
a pohybových aktivit. Pořádat turnaje a závody za využití všech
městských sportovišť (fotbal, atletika, hala v ZŠ, atd…).
Prosazovat zvýhodnění pronájmů
sportoviště) v majetku města.

Považujeme za velmi přínosnou úzkou spolupráci města s neziskovými
a kulturními organizacemi. V návaznosti na tradice by se škola měla stát
centrem nejen vzdělání a výchovy, ale i kultury a kultivace. Tím se snažit
výrazně zlepšit využití prostor ve zbytečně velké škole.

sportovišť

(haly

a

venkovní

Podpora sportu a mládežnických závodníků reprezentujících Železnou
Rudu na celostátní úrovni. Přímá dotace možná jen do rozvoje
mládežnického sportu, nikoliv pro profesionální týmy.

Školství
Považujeme celou tuto oblast za mimořádně důležitou.
Chceme všestranně podporovat Základní školu v Železné Rudě.

Pozornost věnovat lidem, kteří potřebují pečovatelskou službu.
Chceme přitom spolupracovat též s církví.

Životní prostředí
Nepřipustíme ničení územních a kulturně-historických hodnot stále
ještě krásného železnorudského okolí.
Budeme důsledně posuzovat umisťování alternativních zdrojů elektrické
energie, aby nedocházelo k dlouhodobému nebo nenávratnému
poškozování krajinného rázu okolí města.
Uděláme všechno pro likvidaci stávajících a zamezení vzniku nových
černých skládek, kdy se Železná Ruda stává mnohdy, zvláště pro
německé občany, odkladištěm všeho nepotřebného. Budeme využívat
maximální možnou výši postihů v rámci platných předpisů.
Rozšíříme možnosti ukládání tříděného odpadu a zajistíme jeho častější
odvoz. Zvýšíme informovanost veřejnosti o legálních možnostech
likvidace odpadů. Zaměříme se na problém s odpady tzv. Prázdninových
bytů.
Nepodlehneme tlaku investorů k přednostní a pro ně levnější realizaci
záměrů na tzv. „ zelené louce“.
Chceme co nejvíc zapojit veřejnost, zvláště mladé. Je potřeba, aby
si lidé uvědomovali spoluzodpovědnost za životní prostředí. Chceme
zlepšit ekologickou výchovu dětí.

Sociální záležitosti
Budeme podporovat dostupnost péče pro seniory rozšiřováním
a zkvalitňováním sítě služeb v této oblasti.
Naše úsilí budeme též zaměřovat na děti, mládež a dospělé
v psychosociální krizi.

Bezpečnost
Budeme důrazně bojovat proti drogám a proti podávání alkoholu
nezletilým. Považujeme závislost na užívání drog za důvod k nepřijetí
na střední školu.
Důraz klademe na činnost a potřebnost městské policie.

Doprava
Budeme se brát za dostatečnou a kvalitní dopravní infrastrukturu, zvláště
Špičáku a Hojsovy Stráže, kde jsou komunikace ve špatném stavu.
Chceme řešit komplexně problém s parkováním aut turistů, zvláště
v zimních měsících tak, aby se domácí obyvatelé necítili znevýhodněni.
Doprava by měla odpovídat potřebám Železné Rudy, jejímu postavení
a významu jako přirozeného sportovního centra širokého regionu.
Chceme postupovat v následujících krocích:
Zlepšení návaznosti železniční a autobusové dopravy.
Zlepšení stavu komunikací, zejména se týká Špičáku a Hojsovy Stráže,
nezanedbávání údržby, zlepšení značení komunikací a revize rozmístění
dopravních značek. Na vhodných místech zklidníme dopravu použitím
zpomalovacích prahů.

Bytová politika
Naší plnou podporu budou mít startovací byty pro mladé rodiny.
Chceme udržet rovnováhu mezi privatizací bytového fondu města
a nezbytným počtem sociálních bytů.
Budeme podporovat revitalizaci starších bytů a domů alternativně
k nové výstavbě.

