
Sdružení nezávislých kandidátů a Strany zelených

Milí spoluobčané,
představujeme Vám kandidáty do Zastu-
pitelstva města Poličky a témata, která
chceme v následujícím čtyřletém období
pomáhat co nejlépe řešit a vyřešit. 

Spolu s aktuálními problémy jsou sou-
částí našeho programu další středně-
dobé záměry, které hodláme brzy

nastartovat a které nahradí mnoho na-
šich témat z uplynulého volebního ob-
dobí již vyřešených. 
Do podzimních voleb vstupujeme opět
proto, abychom při své práci v zastupi-
telstvu a případně i v radě města aktivně
prosazovali zlepšování prostředí a pod-
mínek pro život v Poličce a integrovaných
obcích. I v budoucnu budeme prosazovat

snižování zadluženosti města až do úpl-
ného oddlužení. 

Naším cílem je motivace přispět svojí
prací, zkušenostmi  a vědomostmi
k tomu, aby Polička byla zdravým měs-
tem, kde lidi baví žít.

Kandidáti sdružení Zelená pro Poličku

Mgr. Jan Matouš
37 let, provozovatel
informačního centra

1.

MUDr. Patrik Lisý
38 let, lékař 

2.

Mgr. Petr Nožka
54 let, ředitel mateřské školy

3.

Petra Jílková
30 let, lektorka 
anglického jazyka

4.

René Habrman
35 let, finanční poradce

5.

Petr Šimon
47 let, obchodní zástupce

6.

Mgr. Kamila Hloušková
35 let, učitelka

7.

Libor Jelínek
36 let, referent cestovní
kanceláře

8.

Ing. Marie Kučerová
38 let, projektová 
manažerka

9.

Mgr. Milan Matouš
45 let, učitel

10.

Bc. Věra Žahourová
32 let, referentka prodeje
a logistiky

11.

Pavel Pražan
32 let, živnostník - truhlář

12.

Jitka Kmošková
53 let, vedoucí plaveckého
bazénu

13.

Ing. Milan Beneš
32 let, stavební technik

14.

Ing. Martina Vopařilová
32 let, krajinný inženýr

15.

Mgr. Jan Stodola
31 let, konzultant
informačních technologií

16.

Mgr. Jiřina Boušková
30 let, učitelka

17.

Ing. Blanka Stehnová
42 let, ekonomka

18.

Věra Štanclová
37 let, zaměstnankyně skladu
zeleniny

19.

Ing. Antonín Mihulka
55 let, referent územního
plánování

20.

Mgr. Stanislav Konečný
50 let, archivář

21.

Představujeme vám kandidáty do Zastupitelstva Města Poličky
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MĚSTO pro všechny generace
• zatraktivnit krytý plavecký bazén minimálně o bazének pro děti a tobogán
• u krytého plaveckého bazénu vybudovat hřiště s prvky pro děti i seniory
• vybudovat pítko u hřiště v městském parku, pravidelně opravovat a udržovat stávající dětská

hřiště
• opravit blátivé cesty na starém hřbitově
• rozšířit nabídku koupaliště o pískoviště a další herní prvky, renovovat chodníky na koupališti 

MĚSTO zdravé
• udržet stávající podporu sportovním oddílům, spolkům a zájmovým organizacím navzdory

hospodářské recesi
• zlepšit dostupnost a rozsah lékařské péče v areálu poličské nemocnice (AZASS)
• upravit část cyklostezky na vlečce pro in-line bruslení a prodloužit stezku až k přehradě
• zhotovit projekt parčíku na Mánesově ulici a zahájit terénní úpravy

MĚSTO schůdné
• opravit další desítky sjezdů z chodníků pro pohodlný pohyb městem, včetně bezbariérového

přístupu k institucím
• pokročit v opravách komunikací a chodníků, zejména v ulici Čs. Armády, Nádražní, Heydukova,

pod čerpací stanicí k Zahradám a z Pasek na ul. Hegerovu
• pomoci s opravami cest v zahrádkářských koloniích

MĚSTO kulturní a bezpečné
• finančně podporovat kulturní život, kulturní aktivity, vzdělávání a získávání zkušeností z do-

mova i zahraničí
• pokračovat v protipovodňových opatřeních v souladu s krajinou
• potlačit vandalismus zejména v městském parku a zvýšit počet strážníků městské policie
• zaměřit se na hazard a regulovat množství herních automatů 

MĚSTO moderní a pohledné
• rozšířit květinovou výzdobu města i za hranice historického centra
• v městských zařízeních realizovat moderní opatření pro úspory energie a vody, včetně jejího

čištění 
• vyspravit a zkulturnit prostranství před Masarykovou základní školou 
• při investicích zohlednit jak funkční a ekonomické, tak i estetické a zdraví blízké požadavky,

např. nová parkoviště budovat vždy s výsadbou stromů a zeleně, nové lampy veřejného
osvětlení se stínidly proti světelnému smogu.

MĚSTO prosperující
• udržet trend snižování zadluženosti města a rozumných provozních nákladů
• zhodnocovat majetek města, zejména v lesním hospodářství
• získávat finance na smysluplné projekty z národních a nadnárodních zdrojů, grantů a dotací
• zmenšovat rozdíly v kvalitě infrastruktury mezi městem a jeho částmi - Lezníkem, Modřecí

a Stříteží

MĚSTO atraktivní pro život i turistiku
• rozšířit zelené plochy, počty stromů a keřových porostů ve městě i krajině
• pokračovat v přípravě lokalit pro bydlení a podnikání, 
• vyjednat možnost revitalizace autobusového nádraží s odjezdy všech dopravců
• investovat do oprav městských hradeb, vytvořit kolem hradeb naučnou stezku a dořešit

spor o kovovou bránu v parku, finančně pomoci při opravě kostela sv. Jakuba, pokračovat
v opravách hradu Svojanov

Střednědobá vize
• úplné oddlužení města
• udržet v Poličce stávající střední školy s důrazem na gymnázium
• zatraktivnit krytý plavecký bazén o bazének pro děti, tobogán, vířivku a parní saunu
• vybudovat stezku pro cyklisty a pro pěší z Poličky do masokombinátu
• podporovat programy a aktivity pro využívání volného času dětí a mladých
• řešit problémy nadčasově a z dlouhodobého pohledu, např. dopravní obslužnost
• maximálně informovat o záměrech města a probíhajících investičních akcích
• zahájit postupné zalesnění okrajové části města mezi silnicemi na Střítež a Litomyšl

Naše cíle
pro léta 2010–2014

Zelená
pro Poličku



Během uplynulých 4 let jsme pomáhali
řešit řadu větších investičních akcí,
změny v dopravě, výsadbu zeleně
i drobnější opravy a modernizace
s cílem zlepšit kvalitu života v Poličce.

Při jednáních na pracovních schůzkách,
v komisích a výborech, v radě i zastupi-
telstvu jsme svými náměty, zkušenostmi
a aktivní účastí postupně prosazovali vo-
lební program na roky 2006–2010. 

Díky spolupráci a porozumění s kolegy
z ostatních stran a uskupení i s aktiv-
ními občany města se podařilo řadu
námětů realizovat a jsme rádi, že jsme
mohli Poličce takto prospět.

Co se podařilo

Opravené nájezdy na chodníky pro pohodlný pohyb
městem (desítky nových nájezdů),

Vytvořena podmínka pro zklidnění dopravy v centru
města - zpoplatněný vjezd

Dokončena rekonstrukce městského muzea -
otevřeno Centrum Bohuslava Martinů

Delší provozní doba recyklačního dvora (5 dní v týdnu)
a v centru větší koše na odpadky létající po ulicích

Vytvořeny podmínky pro nastartování první etapy
předláždění náměstí, vlastní realizace

Oprava a údržba dětských hřišt’ např. na sídlišti
Hegerova

Nová budova koupaliště a rozšířené služby (více
laviček, houpačka, pingpong, rozšíření beachvolej-
balového hřiště

Prováděcí projektová dokumentace pro zatraktivnění
plaveckého bazénu o tobogán, brouzdaliště, bazének,
parní saunu, viřivku

Zahájena viditelná obnova a rekonstrukce hradu 
Svojanov

Podpora využívání obnovitelných zdrojů a úspor energie
- dotace z programu OPŽP na zateplení 2 mateřských
škol a ZŠ Na Lukách

Hájenka města v Pusté Rybné propůjčena ochráncům
přírody (ČSOP), kteří zahájili její údržbu s možností je-
jího zprovoznění pro pobyty dětí a mládeže

Pokračování rekonstrukce městských hradeb při ulici
Čs. Armády na valech a při ulici Šaffova

aneb kde jsme také pomáhali



POJĎTE S NÁMI 
OPĚT K VOLBÁM!
Letos znovu můžete bez obav vhodit
zaškrtnutou celou kandidátku 

NAVÍC:
UVIDÍTE, JAK ROSTE A SÍLÍ VÁŠ HLAS! 
Za každých 21 hlasů (1 křížek) pro sdružení
Zelená pro Poličku zasadíme strom do městských lesů

volební
číslo
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z Poličky do Svitav
BUS Po - Pá 4.55 5.10 6.25 6.35 6.50 7.15 9.00 9.25 10.55 11.55

12.20 12.50 14.00 14.25 15.15 15.30 16.15 16.40 17.45*
So 14.15
Ne 13.15 + 16.48

Vlak Po - Pá 4.05 5.32 6.19 7.38 9.05 11.15 13.08 14.33 15.39 17.03
18.46 20.05

So 5.32 7.38 9.05 11.15 13.08 15.39 17.03 18.46
Ne 5.32 7.38 9.05 11.15 13.08 15.39 17.03 18.32 20.05

z Poličky do Litomyšle
BUS Po - Pá 4.20 s 5.00 5.40 5.45 s 7.15 7.18 8.00 8.55 s 10.25 s 10.30 s

10.40 s 12.55 13.55 14.30 14.40 l 15.30 15.50 s 16.14 16.35 16.40 s
17.55 s

So 6.30 s 8.50 l 10.40 s 12.20 l 15.30 l 17.55 s
Ne 6.30 s 8.50 l 10.40 s 12.20 l 13.15 + 14.25 s 15.30 l 17.55 s 18.14

ze Svitav do Poličky
BUS Po - Pá 5.20 5.55 6.25 7.05 7.15 7.50 8.10 10.00 10.45 11.35

13.15 13.35 14.25 14.55 15.00 15.55 16.05 16.40 17.15 * 18.20
So 16.10
Ne 14.40 +

Vlak Po - Pá 4.39 5.19 6.08 7.08 8.21 10.22 12.22 13.52 14.19 15.06
16.14 18.12 19.19 21.52 

So 6.08 8.24 10.22 12.22 14.14 16.14 18.12 19.19
Ne 6.08 8.24 10.22 12.22 14.14 16.14 17.52 19.19 21.52

z Litomyšle do Poličky
BUS Po - Pá 5.05 5.25 l 5.47 6.50 7.00 7.45 s 8.00 8.45 s 9.55 10.15

10.35 s 12.00 13.00 s 13.30 13.55 14.30 l 14.40 s 15.20 15.50 17.25
19.10 s

So 8.45 s 10.35 s 14.00 l 15.30 s 19.10 s
Ne 8.45 s 10.35 l 12.30 s 13.32 14.00 l 14.45+ 15.30 s 16.00 19.10 s

Vysvětlivky: * jede v Po a St,   + jede také ve státní svátek,   s jede přes Sebranice,   l jede přes Lubnou

ODJEZDY AUTOBUSŮ A VLAKŮ

Vaši důvěru ve volbách v r. 2006
jsme na jaře slavili výsadbou
cca 500 stromů do městského lesa

A toto jsou
viditelné plody

někdejší
oslavy dnes

Zelená
pro Poličku

Jsme přesvědčeni, že i náš program a prezentace toho, jak a kde chceme pomáhat, může mít svoji přidanou hodnotu 
a proto Vám přinášíme: 

Odjezdy jsou uvedeny z autobusového a vlakového nádraží. Vlakové a autobusové spoje mají platnost do 11. 12. 2010. Po tomto datu je třeba si platnost ověřit. 
Přehled odjezdů byl zhotoven k datu 20. 9. 2010.


