
zde společně žijeme

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 

MĚST A OBCÍ

15.-16. ŘÍJNA 2010

KOMUNÁLNÍ VOLBY NEJSOU BOJEM MEZI STRANAMI,

JSOU O SPOLUPRÁCI VE PROSPĚCH OBYVATEL MĚSTA.

 Správa města je zde pro potřeby obyvatel                                     
Nasloucháme názorům a potřebám obyvatel. 
Zasadíme se o kvalitní dopravní obslužnost. 
Podporujeme veřejné besedy a řešení sporných 
otázek veřejným referendem.

 Podpora podnikání                             
Poskytneme pozemky pro realizaci podnikatelských 
záměrů. Podpora podnikatelů ve spolupráci                 
s Jihočeskou hospodářskou komorou.

 Rozvoj turistického ruchu                                    
Podporujeme turistický ruch ve městě pro zlepšení 
podnikatelských příležitostí a propagaci našeho 
města. 

 „Škola v přírodě“                                            
Provoz areálu bývalé školy je pracovní příležitostí 
pro obyvatele města. Podpoříme jeho znovuoživení. 

 Kvalitní vzdělání na MŠ a ZŠ                   
Rozvíjet kvalitu výuky prostřednictvím progresivních 
učebních metod. Zajistíme modernizaci školy            
a učeben.

 Podpora pečovatelské služby                             
a dalších neziskových organizací                  
Úcta ke stáří a důstojné zacházení                                   
s hendikepovanými občany.  Poskytnutí zázemí 
neziskovým organizacím a podpora domácí péče.

 Realizace protipovodňových opatření                                                     
Je nutné se poučit z povodňových škod                      
a realizovat preventivní opatření. Vyčištění koryta 
řeky a potoků, opravy břehů, regulace vodního 
toku. Oprava a úprava kanalizační sítě.

NÁŠ PROGRAM JE TAKÉ O VÁS
Máme čistý záměr a chceme být aktivní. Na uvedené cíle použijeme prostředky z grantů a dotací.

 Zdravé ovzduší ve městě                            
Prostředí, kde žijeme, nám není lhostejné. Jsme 
proti vzniku spalovny ve městě.

 Kvalitní voda z každého kohoutku                                                     
Obnova dosluhující úpravny vody.                             
Voda ve správě města.

 Čisté životní prostředí ve městě a okolí      
Řešení otázky odpadů neodkládáme do budoucna. 
Rozvoj sběrného dvora. Svoz komunálního                 
a separovaného odpadu městem. Minimalizace 
černých skládek. 

 Revitalizace náměstí a návsí, hřbitova                         
a sídliště            
Náměstí a náves jsou srdcem města a obce. Jejich 
vzhled a funkčnost jsou podstatné pro život.                     
Ani ostatní části města a osady nám nejsou 
lhostejné.

 Odpovědná správa majetku města 
Nebudeme prodávat nemovitosti v majetku města, 
budeme je rozvíjet. Rekonstrukce a efektivní využití 
nemovitostí města (např. půdních prostor pro 
městské byty). Zlepšení stavu místních komunikací 
a veřejného osvětlení. Městské lesy pod správou 
města. 

 Naplňující život ve městě                                  
Chceme naplňující a zábavné trávení volného času 
ve městě. Podpora spolků – spolkového života. 
Podpora kulturních a sportovních akcí. Zajištění 
provozu dětských hřišť. Otevřené sportoviště           
na Zvěřinci s odpočinkovou zónou. 



ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ
Hospodaříme odpovědně, efektivně        
a průhledně ve prospěch města.

DOTACE Z EU, J.Č. KRAJE                                       
A MINISTERSTEV
Dotace a granty jsou podstatné pro 
rozvoj  a obnovu města. Proto je důležité 
dotace nepřehlížet, ale co nejvíce 
využívat.

ROZVOJ BYDLENÍ
Dokončíme zpracování územního plánu.  
Zajistíme městské byty a cenově 
přístupné stavební pozemky. Chceme 
rostoucí, rozvíjející se a nestárnoucí 
město.

ROZVOJ TECHNICKÝCH SLUŽEB
Technické služby v rukou města jsou  
úspornější a k obyvatelům vstřícnější. 
Lépe můžeme reagovat na Vaše 
požadavky. Soběstačnost a nezávislost 
města.

OBCHVAT MĚSTA
Chceme demokratické schválení výstavby 
obchvatu veřejným referendem.

PODPORA KULTURNÍHO, 
SPOLKOVÉHO A SPORTOVNÍHO 
ŽIVOTA V OBCI
Kultura, sport a činnost v zájmových 
spolcích mají být samozřejmostí pro 
všechny. Podporujeme aktivní život.

HLAVNÍ BODY

PROGRAMU
VÁŠ TÝM PRO SPRÁVU A ROZVOJ NAŠEHO MĚSTA

Kandidát na starostu

Ing. Václav Valhoda
51 let, elektroprojektant

Člen Rady Jihočeského kraje, Místostarosta Volyně

Petr Holoubek
34 let, úpravář vody

Ing. Pavel Litoš, Ph.D.
31 let,manažer

Ing. Marie Náhlíková
54 let, zástupkyně ředitelky  

střední školy

Martin Hejduk
33 let, vedoucí technických služeb

Ing. Olga Holoubková
40 let, středoškolská učitelka

Jana Litošová
56 let, referentka VZP

Marie Lienauová
62 let, pracovnice nezisk. sektoru

Michal Wostrý
28 let, technik

František Hynek
55 let, kontrolor

Miloslav Valhoda
49 let, dispečer rozvodoven

Jaroslav Hodánek
55 let, technik

Drahoslava Holečková
54 let, prodavačka

Karel Kadlec
54 let, skladník

Josef Hůda
49 let, seřizovač


