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Na této kandidátce naleznete Bakováky, kteří chtějí
pomáhat městu, ve kterém žijí. Jsou připraveni poskytnout ve prospěch obce své profesní zkušenosti
a schopnosti, nové nápady, energii. Mnozí z nich mají
s prací v obecním zastupitelstvu již bohaté zkušenosti.
Většina pak v Bakově nad Jizerou pracuje, podniká
nebo se podílí na činnosti sportovních a zájmových organizací či stojí v pozadí významných pravidelných
sportovních nebo společenských akcí pořádaných
v našem městě.
Vaši důvěru získali naši kandidáti již v právě končícím
volebním období a pracovali ve vedení města. Další se
účastnili práce odborných komisí. Společně se tak podařilo uskutečnit významnou část volebního programu, se kterým do minulých voleb vstupovali.
V následujících řádcích si vám dovolujeme předložit
volební program na období 2018 – 2022 členěný do základních tematických kapitol. V těchto kapitolách pak
vždy na úvod uvádíme nejdůležitější programové
body, které se podařilo naplnit v právě uplynulém období (zeleným písmem) a dále pokračujeme programovými body na období následující (černým písmem).
Lídrem kandidátky je stávající starosta města Radim
Šimáně, který je zároveň naším kandidátem na post
starosty Bakova nad Jizerou na následující období.
Jeho kandidaturu podpoříte svými hlasy pro kandidáty volební „Koalice TOP 09 a STAN – lidé, které
znáte“, pod číslem 3.
V komunální politice budeme i nadále uplatňovat
především racionalitu, slušnost a vzájemný respekt.
Při dosahování společných cílů jsme připraveni spolupracovat se všemi konstruktivními zastupiteli.
Lídr, kandidát na starostu

Radim Šimáně
Motto: „ Kdo chce, hledá řešení – kdo nechce, hledá důvody“
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Přijďte 5. a 6. října k volbám

DĚKUJEME PŘEDEM
ZA VAŠI PODPORU!

Představujeme Vám

KANDIDÁTY koalice TOP 09 a STAN – lidé, které znáte

RADIM ŠIMÁNĚ

1

starosta města, 46 let

2

prorektor vysoké školy, 50 let

3

důchodkyně, 74 let

4

praktická lékařka, 48 let

5

systémový integrátor, 47 let

6

ředitelka mateřské školy, 57 let

MGR. PETR ŠULC

MGR. JAROSLAVA ČERNÁ
MUDR. IVA TURKOVÁ
MGR. LUDĚK ŠVEJDAR
DAGMAR VLASTOVÁ

MGR. MARTINA VLČKOVÁ

7

IT specialista, 51 let

8

psycholožka, 60 let

9

vedoucí vývoje, 51 let

10

lékař-ortoped, 61 let

11

manažer technické kanceláře, 41 let

12

důchodkyně, 71 let

13

učitelka, 46 let

14

zástupkyně ředitelky mateřské školy, 47 let

15

technolog, 30 let

16

odbory KOVO MB, 42 let

17

projektantka, 41 let

18

podnikatel-autodoprava, 57 let

19

koordinátor, 42 let

20

koordinátor výroby, 43 let

21

Odpovědně
a férově
Radim Šimáně
starosta města
Lídr kandidátky
kandidát na starostu

PHDR. JITKA SKRAMUSKÁ
ING. PETR ŠIMON
MUDR. JOSEF KŘÍŽ
MICHAL PALOUNEK

ING. MARIE DŰRROVÁ
MGR. JITKA KENDÍKOVÁ
JANA MLYNKOVÁ

MIROSLAV BERAN
TOMÁŠ MASARYK

ING. RENATA STUDNIČNÁ
ROMAN HAŠEK

VLADIMÍR SEDLÁČEK
LADISLAV LEHKÝ
KAREL NOVÁČEK

specialista informatiky, 50 let

Koalice TOP 09 a STAN
– lidé, které znáte
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Zadavatel: TOP 09; Zpracovatel: TOP 09

Dovolte, abychom vám představili kandidáty a program volební „Koalice TOP 09 a STAN – lidé, které
znáte“.

KOALICE TOP 09 A STAN – LIDÉ, KTERÉ ZNÁTE

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ
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VOLEBNÍ PROGRAM KOALICE TOP 09 A STAN
1. FINANCE
n Hospodaření s finančními rezervami města bylo za uplynulé čtyřleté volební
období velmi uvážlivé. Jedním z důvodů byla pravděpodobnost získání dotace na vybudování kanalizace na Malé Bělé a její následná realizace. Stav
fondu rezerv je vyšší než na jeho začátku. Vysoká je pravděpodobnost přílivu dalších finančních prostředků z prodeje pozemků.
n Hospodaření města bylo nadále velmi transparentní. Na webových stránkách města byly zveřejňovány informace o všech významných finančních
výdajích a to i nad rámec uložený legislativou.
n Celkové přijaté dotace z externích zdrojů (fondy EU, národní fondy, krajské
fondy apod..) činily více než 30 mil. Kč a při započetí dotace na společný projekt VaK a města Bakova - kanalizace na Malé Bělé - pak více než 60 mil. Kč.
n Zefektivněním nákupu energií pro městské budovy byly v průběhu volebního
období uspořeny více než 2 mil. Kč.
n V průběhu následujícího čtyřletého období budeme nadále udržovat vyrovnaný rozpočet.
n Rezervy z fondu rozvoje města budeme nadále používat zejména pro podporu investic spolufinancovaných z vnějších zdrojů, investic do školství,
zdravotnictví a infrastruktury.
n Budeme usilovat a maximální transparentnost hospodaření.
n Zavedením tzv. participativního rozpočtu umožníme každému občanovi
ovlivňovat každoročně část rozpočtových výdajů – věnovat je na občany
zvolený projekt.
2. ROZVOJ OBCE
n Byl dokončen a schválen územní plán - zásadní dokument umožňující další
rozvoj města a zajišťující rovnováhu mezi potřebami občanů a podnikatelských subjektů.
n Byl zpracován dlouhodobý Strategický plán rozvoje města na období 2018
– 2028 zahrnující všechny oblasti života města.
n Byla zpracována a občanům představena marketingová strategie a identita města včetně nového loga, motta a prezentačních materiálů.
n Byl zlepšen vzhled bakovského náměstí – byla zásadně rozšířena jeho květinová výzdoba a je připravena k realizaci, včetně dotace, oprava fasády
budovy bývalé „Radnice“ včetně zateplení a bezbariérového přístupu.
n Byl proveden komplexní sběr podnětů občanů města a zastupitelů k další
podobě náměstí při veřejném setkání.
n Na základě úspěšně získané dotace vybudujeme ve spolupráci se společností
Vodovody a Kanalizace Mladá Boleslav kanalizaci na Malé Bělé a následně
se zasadíme o potřebnou obnovu komunikací a chodníků v této místní části.
n Na základě výše uvedených podnětů občanů a zastupitelů připravíme zadávací dokumentaci pro výběr architektů na návrhy další podoby bakovského náměstí tak, aby se stalo důstojným společenským centrem města.
n Budeme pokračovat v úsilí o získání bývalého obchodního centra „Jizera“ do
majetku města a jeho přeměnu na objekt sloužící občanům města jako zázemí pro městský úřad, komunitní centrum, nebo částečně restauraci, která
na náměstí schází. Do rozhodování o jeho využití zapojíme občany města.
n Ve spolupráci s vlastníky pozemků budeme nadále usilovat o realizaci výstavby v lokalitě Na Výsluní.
n Podpoříme výstavbu v dalších lokalitách v souladu s územním plánem.
3. ŠKOLSTVÍ
n Bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy a rozsáhlá rekonstrukce
topení v hodnotě téměř 10 mil. Kč.
n Je připravena projektová dokumentace zásadní rekonstrukce a rozšíření
budovy základní školy zahrnující vybudování nových šaten, kmenových učeben, tělocvičny a rovněž zasíťování školy.
n Byla zintenzivněna spolupráce s vedením školy, které provedlo na základě
finanční podpory města řadu úprav výukových i ostatních prostor školy.
Byla provedena celková oprava hřiště za školou, včetně nového povrchu.
n Budeme usilovat o rekonstrukci a rozšíření budovy ZŠ podle výše popsané
dokumentace.
n Podpoříme oživení parku před budovou ZŠ.
n Budeme pracovat na potřebné revitalizaci zahrady MŠ a ŠD.
4. BEZPEČNOST
n Byl vybudován chodník v kritickém úseku mezi „Mlýnem“ a restaurací Klokočka na Malé Bělé.
n Ve spolupráci se středočeským krajem bylo realizováno bezpečnostní opatření na silnici II/610 v Chudoplesích.
n Byl vybudován chodník k městskému hřbitovu, včetně zhotovení zpevněné
plochy k parkování.
n Z dotačních prostředků byla pořízena nová velkokapacitní požární cisterna
pro jednotku SDH v hodnotě cca 8 mil. Kč.
n Byl zpracován návrh dopravně-bezpečnostního opatření, včetně místních částí.
n Budeme pracovat na zefektivnění prací městské policie, kterou chápeme
jako službu občanům k zajištění jejich bezpečnosti, včetně návrhu řešení kamerového systému.

n Budeme všestranně podporovat činnost místní jednotky SDH, kterou považu-

jeme za osvědčenou a spolehlivou součást záchranného systému v našem městě.
n Budeme usilovat o vybudování chodníků v dalších bezpečnostně problémových lokalitách.
n Budeme podporovat osvětu v oblasti bezpečnosti, zejména seniorů a dětí
a zapojení občanů do zajištění bezpečnosti školních dětí na frekventovaných
přechodech.
n V případě vyvstalých krizových a havarijních událostí ( povodně, havárie
plynu apod.) budeme i nadále aktivně a operativně informovat občany a postupovat dle nastaveného krizového plánu.
5. ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
n Byly realizovány opravy a úpravy bakovského zdravotního střediska v hodnotě více než 1 mil. Kč.
n Organizace zajišťující sociální služby pro potřebné spoluobčany byly podpořeny celkovou částku více než 2 mil. Kč.
n Bylo zakoupeno polohovací lůžko s antidekubitální matrací pro zapůjčení
občanům k umožnění péče o těžce nemocné v domácím prostředí.
n Budeme dbát o zachování stávajícího rozsahu zdravotní a lékárnické péče
v našem městě.
n Zaměříme se na modernizaci a celkové zpříjemnění společných prostor zdravotního střediska.
n Nadále bude podporovat organizace poskytující sociální služby potřebným
spoluobčanům.
6. KULTURA a SPORT
n Byla provedena rekonstrukce budovy Sokolovny a areálu hřiště za Sokolovnou (areál házené) v celkové hodnotě téměř 13 mil. Kč
n Sportovní a zájmové organizace byly v průběhu volebního období podpořeny
celkově více než 4 mil Kč.
n Kulturní organizace byly v průběhu volebního období podpořeny částkou přibližně 1 mil. Kč :
n Městem byly zorganizovány nebo finančně podpořeny mnohé kulturní
a sportovní podniky jako např. Folklorní festival, Bakovské folkování, četná
hudební vystoupení významných interpretů, oslavy 520. let města, letní kino,
pohár města v závodu horských kol pro děti a mládež apod.
n Byla provedena rekonstrukce travnaté hrací plochy hřiště č. 2 fotbalového
stadionu
n Finančně a propagačně bylo podpořeno vydání knižního díla „Paměti města
Bakova nad Jizerou“.
n Činnost sportovních, zájmových a kulturních organizací je velmi významný
prvek společenského a občanského života v našem městě - zejména pak
těch, které se dlouhodobě věnují mládeži. Budeme je nadále spravedlivě podporovat na základě transparentních kritérií. Navýšíme finanční prostředky
na tuto podporu.
n Budeme podporovat činnost sportovních a uměleckých spolků ve městě
a rovněž pořádání vhodných kulturních akcí samotným městským úřadem.
n Rozšíříme podporu na sportovních a spolkových aktivitách v přidružených
obcích.
n Po vybudování „pumptrackové dráhy“ budeme pokračovat v rozvoj dalších
sportovišť ve Volnočasovém areálu na koupališti.
n Podpoříme rozvoj dalších sportovišť na území města.
n Budeme pokračovat v hledání vhodného řešení vybudování krytého sportoviště pro potřeby školy a veřejnosti (sportovní hala, přetlaková hala apod.).
7. DOPRAVA
n Byly provedeny výstavby chodníků, rekonstrukce místních komunikací ve
městě a bezpečnostní opatření na komunikaci II/610 v Chudoplesích v celkové hodnotě více než 17 mil. Kč a to převážně z dotačních prostředků.
n Byla zbudována zpevněná plocha pro parkování u městského hřbitova.
n Byl zpracován návrh dopravně – bezpečnostního opatření komplexně řešící
dopravní situaci ve městě, včetně místních částí.
n Dohodli jsme zařazení dalších autobusových spojů z ostatní dopravní obslužnosti do základní dopravní obslužnosti, čímž došlo k úspoře finančních
prostředků města.
n Budeme i nadále usilovat o omezení těžké tranzitní nákladní dopravy přes
centrum města.
n Zasadíme se o vybudování obslužné komunikace ze silnice II/610 k areálu
„Doba“, která sníží dopravní zatížení v ulicích Smetanova a Na Výsluní.
n Na základě nově zpracovaného „dopravního plánu“ budeme systematicky
řešit dopravu a parkování ve městě a to vždy citlivě s ohledem na potřeby
občanů, dopravní průchodnost a životní prostředí. Zaměříme se na vybrané
problematické lokality.
n V rámci plánovaných rekonstrukcí komunikací se budeme nadále zasazovat
o vybudování bezbariérových přechodů pro chodce.
n Budeme usilovat o rekonstrukci zejména komunikací, které jsou zatěžovány
těžkou nákladní dopravou.
n Společně s Mnichovým Hradištěm se pokusíme prosadit vybudování cyklostezky spojující obě města povodím Jizery a dále směrem na Mladou Boleslav
– Greenway Jizera.

8. TURISTICKÝ RUCH
n Podařilo se zásadním způsobem rozšířit využití zříceniny Zvířetice. Byl zbudován prohlídkový okruh, zásadně vylepšena prezentace Zvířetic s využitím
moderních komunikačních prostředků, byla zřízena průvodcovská služba
a aktivována činnost informačního centra. Zvířetice se staly vyhledávaným
turistickým cílem a zároveň zázemím pro četné kulturní a společenské
aktivity.
n Zvířetice jsou citlivě komerčně využívány – získané prostředky jsou věnovány na jejich údržbu a rekonstrukci. Na nutné restaurátorské a sanační
práce na zřícenině Zvířetice byly prozatím získány dotační prostředky ve
výši cca 1 mil Kč. Tomuto významnou měrou napomáhá projekt Vision 21.
n Byla zpracována marketingová propagační strategie města Bakova a jeho
identity, včetně loga a motta, jako centra na pomezí Českého ráje a Máchova kraje – „Bakov nad Jizerou – rozcestí středního Pojizeří“
n Byly zrekonstruovány a vybaveny všechny chatky ve Volnočasovém areálu
v celkové výši téměř 2 mil. Kč, čímž město získalo ubytovací zázemí pro rozvoj turistického ruchu.
n Na základě výše uvedené komunikační strategie budeme usilovat o zvýšení
povědomí o našem městě jako zajímavém turistickém cíli.
n Provedeme informační značení města, včetně uvítacích cedulí.
n Budeme nadále usilovat o zvýšení návštěvnosti Zvířetic a jejich vhodného
komerčního využití. Zároveň zachováme Zvířetice jako vynikající zázemí Bakováků pro nejrůznější kulturní a společenské události.
n Budeme usilovat o získání finančních prostředků na jejich zachování. Provedeme nezbytná bezpečnostní opatření v objektu a jeho okolí.
n Budeme pokračovat v hledání řešení a návrhů opatření vedoucí ke zkvalitnění vodní plochy ve Volnočasovém areálu, resp. návrhů možností vybudování nové vodní plochy vhodné ke koupání, příp. vytipování vhodné lokality
pro zpřístupnění Jizery.
9. EKOLOGIE
n Byl zefektivněn a zlevněn provoz sběrného střediska Pod Vápeníkovými,
n Z dotačních prostředků byly zbudovány 3 stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad.
n Občanům města bylo bezplatně poskytnuto 500 kompostérů získaných
z dotačních prostředků. Byla získána dotace na další nádoby na tříděný
odpad pro občany města k jednotlivým nemovitostem.
n Z dotačních prostředků byla provedena revitalizace tůně „Pod Zbábou“
a tůně pod železničními mosty v hodnotě více než 1 mil Kč.
n Podařilo se zlepšit pořádek v ulicích města a podél komunikace na Malou
Bělou.
n Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a občany místní části budeme budovat kanalizaci na Malé Bělé.
n V oblasti svozu a likvidace komunálního odpadu budeme usilovat o další
zlepšování podmínek pro jeho třídění.
n Obdobně jako na Mírovém náměstí budeme rozšiřovat květinovou výzdobu
na veřejných prostranstvích města včetně místních částí.
n Budeme pokračovat v údržbě městské zeleně, parků a v trvale udržitelném
hospodaření v obecních lesích.
n Provedeme odbahnění „Podzemanovy“ tůně.
10. KOMUNIKACE S OBČANY, OSTATNÍ
n Velmi si vážíme toho, že se občané města významně zapojili do jeho řízení.
Účastnili se připomínkování územního plánu, tvorby Strategického plánu
rozvoje města, diskuse o budoucí podobě Mírového náměstí, systematické
odborné práce v komisích rady města a výborech zastupitelstva, práce
osadních výborů. Stejně tak byl významný podíl občanů, sportovních a zájmových organizací na různých sportovních a společenských akcích ve
městě.
n Vedení města poskytovalo transparentní informace o hospodaření a své
činnosti.
n Podařilo se posílit roli osadních výborů včetně významného navýšení finanční a materiální podpory jejich práce.
n Probíhala intenzivní komunikace a spolupráce se sportovními a zájmovými
organizacemi ve městě.
n Byl zřízen facebookový profil města.
n Byly navázány kontakty s potenciálními partnerskými městy v Německu
a ve Slovinsku, se kterými probíhají další jednání vedoucí k podpisu partnerských smluv.
n Zefektivníme činnost městského úřadu, zejména klíčových odborů poskytujících služby občanům města.
n Formou veřejné tvorby ročních akčních plánů vycházejících ze Strategického
plánu rozvoje města a participativního rozpočtu prohloubíme zapojení občanů města do jeho řízení.
n Za základní informační kanál považujeme nadále internetové stránky
města, jejichž šíři, aktuálnost a dostupnost budeme dále zlepšovat, nicméně nebudeme opomínat i ostatní informační a distribuční kanály, zejména pro důstojné veřejné diskuze mezi občany města a jejich zastupiteli.
n Dále budeme posilovat roli osadních výborů, navýšíme jejich podporu.
n Zachováme formát a bezplatnost Bakovska.

