
aby byla městem, kde lidi baví žít.
Vážení a milí spoluobčané,

představujeme Vám kandidáty do Zastupitelstva města 
Poličky a  témata, na která se chceme v  následujícím 
čtyřletém období více zaměřit.

Ve vyspělém městě, kterým Polička dozajista je, 
považujeme za samozřejmost a předpoklad jeho dobré 
správy zajištění oprav komunikací, chodníků, kulturních 
památek, chodu a  činnosti městských zařízení, dostatečné 
množství kapacity ve školkách, podporu zájmových 
a sportovních organizací, výsadbu stromů atd. atp.

Při uskutečňování různorodých záměrů se zejména 
chceme zaměřit na jejich praktické provedení. Aby 
se např.  hřiště budovala s  moderním, pohybu zdravým 
a  levnějším povrchem, než je asfalt, stromy byly sázeny 
vždy do kvalitní zeminy, prodej pozemků v  nové lokalitě 
Bezručova byl spravedlivý k  předchozím etapám výstavby 
a neumožnil spekulativní nákup, apod.

Chceme rozvíjet společnost, v níž si lidé pomáhají, tolerují 
se, setkávají se nad společnými zájmy, hájí spravedlnost, 
vytěsňují nesnášenlivost, závist, nadřazenost i jiné nectnosti.

Nebudeme podporovat žádné laciné náměty, které by 
dlouhodobě poškodily morální hodnoty, � nanční možnosti 
města a  tím i  jeho budoucí údržbu, jako např.  zrušení 
poplatku za komunální odpad, zrušení vstupného do 
kulturních a sportovních městských zařízení, apod. Naopak 
budeme vyhledávat možnosti, jak pomoci příjmové stránce 
městského rozpočtu.

Při své případné práci v  zastupitelstvu či v  radě 
města hodláme aktivně prosazovat zlepšování prostředí 
a podmínek pro život v Poličce a integrovaných obcích. Naší 
motivací je přispět svojí prací, zkušenostmi a  vědomostmi 
k tomu, aby Polička byla městem, kde lidi baví žít.

Děkujeme za vaši účast ve volbách.

Mgr. Jan Matouš
41 let, provozovatel služeb 
v cestovním ruchu

Petr Šimon
51 let, procesní specialista

Petra Jílková
34 let, projektová manažerka

Ing. Petr Klusoň
45 let, stavební projektant

Mgr. Milan Matouš
49 let, učitel

René Habrman
39 let, � nanční poradce

Petr Mach
49 let, vychovatel, 
pedagogický asistent

Pavel Pražan
36 let, truhlář

Ing. Martina Vopařilová
36 let, ekonomka

Lukáš Zrůst
33 let, živnostník

Ing. Marie Kučerová
42 let, projektová manažerka

Mgr. Olga Kosíková
38 let, ředitelka základní školy

Josef Popelka
64 let, stavební technik

Alena Červová
57 let, zdravotní sestra

Mgr. Jan Dus
46 let, ředitel Diakonie 
ČCE - střediska humanitární 
a rozvojové pomoci

Ing. Blanka Stehnová
46 let, ekonomka

Mgr. Stanislav Nožka
39 let, učitel

Ing. Karel Pokluda
55 let, technik

Michaela Mužíková
22 let, studentka

Ladislav Kučera
41 let, pracovník 
v zemědělství

Mgr. Stanislav Konečný
54 let, archivář

Naši kandidáti do Zastupitelstva města Poličky

www.propolicku.cz
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Naše cíle pro léta 2014 – 2018
Volební program

PROSPERITA
  Městský rozpočet musí být udržen bez dluhů. 
Pro zvelebování města chceme využívat � nanční 
zdroje z dotačních programů kraje, státu, EU.

  Chceme, aby město bylo dobrým partnerem 
podnikatelům tvořícím pracovní místa.

  Prosazujeme, aby veřejné prostředky byly účelně 
vynakládány a výsledky veřejně prezentovány. 
Požadujeme zavedení životopisu veřejných 
zakázek na webu města, tedy zveřejnění všech 
dokumentů od zadání přes výběrové řízení až po 
smlouvu s dodavatelem.

KULTURNÍ ŽIVOT
  Chceme, aby kultura byla v Poličce otevřená 
s přívětivým přístupem města pro všechny, kteří se 
na ní chtějí podílet, užívat ji a předávat dál.

  Chceme zachovat a rozvíjet stávajících kulturní 
akce a tradice. Přejeme si rozšíření nabídky akcí 
Tylova domu pro mladé.

  Město musí i nadále � nančně podporovat údržbu, 
provoz a opravy kulturních památek (muzeum, 
divadlo, hradby, mariánský sloup, radnice, kostely, 
sochy a sousoší, hrad Svojanov).

  Podporujeme veřejné produkce pro začínající 
umělce napříč spektrem, od hudby, přes výtvarné 
umění až po fotogra� i

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
  Prosazujeme modernizaci krytého plaveckého 
bazénu ve prospěch rodin s dětmi.

  Chceme zahájit výstavbu cyklostezky 
k masokombinátu a prodloužení cyklostezky na 
vlečce k přehradám dle zpracovaných studií.

  Chceme zvýšit � nanční pomoc města na činnost 
spolků, sportovních a zájmových organizací.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
  Budeme prosazovat zavedení separace a svozu 
bio-odpadu a vytvoření kapacitně přiměřené 
kompostárny.

  Chceme aktualizovat a rozvinout možnosti 
výsadby náhradní zeleně za pokácené stromy. 
Prosazujeme zatravnění a ozelenění pásu pole 
za místní částí Paseky. Prosazujeme založení 
pásu zeleně, který v budoucnosti odstíní sídliště 
Hegerova od průmyslové zóny

  Chceme snižovat energetickou náročnost 
městských budov a zařízení

VYBAVENOST
  Chceme průběžně obnovovanou a udržovanou 
infrastrukturu, chodníky a komunikace. 
Konkrétně:

 » vybudování chybějících chodníků 
(např. stezka ze sídliště Hegerova přes 
lesík kolem elektrárny k tenisovým kurtům, 
aby se nechodilo blátem), nedokončených 
chodníků (např. Heydukova ul.) a opravy ulic 
opomíjených (např. Alšova ul.)

 » projekčně připravit komunikační propojení 
Hegerovy ulice s ulicí pod průmyslovou 
zónou podél kolejí

 » další etapu oprav cest na starém hřbitově
 » pokračovat v úpravě chodníků na 
bezbariérové

  Prosazujeme dobrou dopravní obslužnost 
a adekvátní vybavenost Stříteže, Lezníka 
a Modřece.

  Prosazujeme, aby chystaná nová zástavba  byla 
řešena citlivě a rozumně, aby byly případné 
městské investice do výstavby řešeny formou 
veřejných architektonických soutěží.

SOUŽITÍ GENERACÍ
  Chceme podporovat širší zapojení seniorů do 
aktivit města, jak je to obdobné v zahraničí.

  Budeme hledat možnosti, jak více propojit 
všechny generace obyvatel města.

  Chceme dát větší prostor středoškolákům pro 
zapojení se do dění ve městě.

VEŘEJNÉ SLUŽBY
  Podporujeme � nanční pomoc města pro účelné 
sociální služby.

  Požadujeme zajistit bezpečnější noční park.
  Podporujeme zdravé stravování ve školách.
  Chceme i nadále dostupné zdravotnické služby.

www.propolicku.cz


