KDU_noviny_01:CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

KOMUNÁLNÍ VOLBY HLINSKO 2014

1

č.

Slušnost, vstřícnost, zodpovědnost
Vážení spoluobčané,
o rozvoji a budoucnosti každého, tedy i našeho města,
nerozhodují sekretariáty politických stran ani vláda či
parlament, ale konkrétní lidé - osobnosti, kteří po volbách vytvoří zastupitelstvo a vedení města, a budou
se tak nejvíce podílet na jeho dalším směřování.
Kandidátka KDU-ČSL je právě proto sestavena z lidí,
kteří jsou díky své práci a morálnímu kreditu dobře
známí a kterým lidé důvěřují. Jsou to lidé, kteří jsou
ochotni se podílet na veřejném životě v Hlinsku
a nezříkají se zodpovědnosti.
Mezi našimi kandidáty najdete osobnosti různých profesí, povolání i věku. Je to tým
slušných lidí s velkými zkušenostmi z osobního, profesního i společenského života,
kteří chtějí přispět k rozvoji a zodpovědné správě našeho města.
Chceme, aby se město Hlinsko rozvíjelo v moderní, prosperující město s kvalitními
životními podmínkami pro mladé i starší, pro rodiny s dětmi i seniory, pro všechny,
kteří chtějí v tomto krásném koutu Vysočiny žít.
Víme, že je nutné investovat jak do hmotných projektů, tak zároveň je třeba podporovat
zaměstnanost, vzdělanost, kulturu, sport či aktivity vedoucí k vzájemné pospolitosti.
Vážení spoluobčané, ujišťuji vás, že budeme pracovat při správě a rozvoji našeho
města svědomitě a zodpovědně, neboť vaše podpora je pro nás velkým závazkem.

Mgr. Josef Remeš
kandidát na starostu
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N A Š I KA N D I D ÁT I

1. Mgr. Josef Remeš
39 let místostarosta, učitel
základní školy

2. MUDr. Ing. Petr Ptáček
44 let, ortoped

3. Ing. Josef Jůn
28 let, projektant

4. Ludmila Pavlišová
56 let, pečující o osobu blízkou

5. Ing. Pavel Šotola
43 let, člen Rady
Pardubického kraje

8. Libor Knotek
54 let, seřizovač

9. Ing. Petr Bulena
39 let, vedoucí odboru
technologie

10. Ing. Jana Nadrchalová
46 let, bankovní poradce

11. Petr Drahoš
54 let, jednatel společnosti

12. Mgr. Lucie Bisová
32 let, manažerka projektů financovaných z evropských fondů

15. Jitka Pešková
35 let, prodavačka

16. Ing. Jan Štorek
65 let, senior

17. Radek Žák
39 let, vedoucí směny

18. Jan Štůla
37 let, elektromechanik

19. Irene Lukášková
54 let, vedoucí prodejny

VOLEBNÍ PROGRAM
Prostřednictvím veřejně
prospěšných prací jsme
vytvořili více než 120 pracovních příležitostí,

proto budeme ve spolupráci s Úřadem
práce v tomto projektu pokračovat
l Budeme jednat o nabytí některých
pozemků v areálu bývalé ETY do vlastnictví města a dále je nabízet investorům
l Volné nebytové prostory budeme
pronajímat či prodávat pro účely podnikání
l Budeme spolupracovat s velkými i malými zaměstnavateli v oblasti zaměstnanosti
a rozvoje podnikání v Hlinsku

l Budeme podporovat aktivity k rozvoji cestovního ruchu, neboť tuto oblast
vnímáme jako velkou příležitost pro rozvoj
služeb v našem městě a vznik nových pracovních míst

O výstavbu rodinných
domů budeme usilovat
zejména v lokalitách
pod Urnovým hájem
a na Drachtinách

l Nadále budeme podporovat poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení
města Hlinska

l Budeme podporovat záměry investorů
o výstavbu nových bytových domů

KDU_noviny_03:CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

č.

1

ochrany majetku a pořádku ve
městě
l Provedeme opatření pro
zvýšení bezpečnosti účastníků
silničního provozu

Udržení a rozvoj
středního školství
je pro nás zcela zásadní

6. Květoslava Chaloupková
59 let, ředitelka MŠ

13. Mgr. Vojtěch Homolka
29 let, vedoucí
Dobrovolnického centra

20. Karel Blažek
47 let, obsluha CNC strojů

l Budeme prosazovat zavedení
etické výchovy na základních
školách v Hlinsku, a tím ovlivnit
budoucí chování mladých lidí,
jejich životní postoje a vztah
k druhým lidem
l Budeme nadále zajišťovat
potřebnou materiální vybavenost
základních škol
l Podpoříme projekty celoživotního vzdělávání a vznik
vzdělávacích programů

7. Libor Hintnaus
44 let, strojník

14. Stanislav Trunec
48 let, technik STK

21. Pavel Bednář
49 let, zástupce ved. obchodu

Rodina - základ našeho
města

l Rozšíříme granty města na podporu
vzdělávání a prorodinných aktivit
l Podpoříme aktivity zaměřené na rodinné vztahy, výchovu, vzdělání a volný čas
l Budeme prosazovat rodinné vstupné
jako výraznou slevu pro rodiny s dětmi
v městských zařízeních
l Budeme nadále podporovat činnost
Mateřského centra a dalších neziskových
organizací

Budeme prosazovat zřízení
kamerového systému na
klíčových místech v Hlinsku

l Velký důraz klademe na výchovu
mládeže v rámci prevence kriminality
l Městskou policii vnímáme jako
důležitý pilíř pro zajištění bezpečnosti,

Zajistíme efektivní
a profesionální provoz
Multifunkčního centra
a Městských sportovišť

l Budeme podporovat kulturní,
společenský a sportovní život ve
městě
l Podpoříme konání trhů, jarmarků a kulturních akcí v lokalitě
Betlém
l Provedeme postupnou a pravidelnou údržbu sportovních zařízení
l Budeme usilovat o vybudování
„aktivního parku“ pro naplnění
volného času především starší
mládeže

Za čtyři roky město
obdrželo více jak 100 mil.
Kč z Evropských fondů
na řadu projektů

l Budeme nadále usilovat o získávání
dotačních prostředků z Evropské unie,
ministerstev, Pardubického kraje či jiných
zdrojů na realizaci projektů a naplňování
záměrů Programu rozvoje města

Provedeme rekonstrukci
hřbitova dle zpracované
studie

l Budeme prosazovat dokončení rekonstrukce centra města na Tylově náměstí
l Budeme provádět postupnou rekonstrukci místních komunikací včetně
chodníků

l Zahájíme přípravu pro budování
dalších cyklostezek a cyklotras (např.
Hlinsko - Srní, apod.), podpoříme aktivity na rozvoj cykloturistiky
l Budeme usilovat o rozšíření počtu
parkovacích míst především na sídlišti
l Budeme nadále usilovat o vybudování
rybníka na Ratajích pro rekreační využití
l Podporujeme vybudování autobusového nádraží
l Budeme prosazovat vybudování nové
komunikace mezi ul. Poličská a Rataje, čímž se zvýší bezpečnost účastníků
silničního provozu a vznikne řada nových
parkovacích míst
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Budeme prosazovat
navýšení finančního
příspěvku města pro místní
části Blatno, Čertovina,
Chlum, Srní a Kouty

l Zajistíme postupnou opravu místních
komunikací a veřejných prostranství
l Budeme podporovat spolkový, kulturní a sportovní život v místních částech
l Podpoříme vybudování sportovního
hřiště v Chlumu

Dostupnost a kvalita sociální
péče a zdravotnictví

l Budeme podporovat neziskové organizace působící v sociální oblasti

l Budeme podporovat zkvalitňování
poskytovaných služeb v Domově seniorů
Drachtinka, Domově s pečovatelskou
službou a Centru denních služeb Motýl
l Podporujeme aktivity Klubu seniorů
a dalších, kteří naplňují volný čas seniorů
l Důraz klademe na zachování lékařské služby první pomoci a rychlé záchranné služby

Spolupráci se zahraničními
partnerskými městy vnímáme
jako důležitý nástroj pro
rozvoj vzdělávání, inspiraci k novým projektům a
přístupům a zprostředkování
výměnných pobytů pro
mládež, seniory či spolky
z našeho města
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č.

Budeme důslední ve vyžadování profesionálního přístupu a chování všech
úředníků a dalších zaměstnanců města
Znám aktivity lidí z kandidátky KDU-ČSL v Hlinsku přes deset let a musím uznat, že je za nimi obrovský kus
práce. Proto se nebojím s čistým svědomím jim dát svou podporu a vyzvat nás všechny, abychom je šli ve volbách
podpořit. Jejich volbou zajistíte Hlinsku ve vedení slušné a pracovité lidi s tahem na bránu.

Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu
Milí Hlinečtí!
Řadu kandidátů KDU-ČSL vašeho pěkného města pro nastávající komunální volby osobně dobře znám. Ať už jde
o Josefa Remeše, Pavla Šotolu či třeba paní Ludmilu Pavlišovou. A ve výčtu bych mohl dlouze pokračovat. Jsou
to slušní, pracovití a obětaví lidé, kterým Hlinsko a jeho další budoucnost není lhostejná. Proto všem s klidným
svědomím doporučuji v komunálních volbách si vybrat kandidátku KDU-ČSL a jako celek ji podpořit.

Ing. Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje

