ZDRAVÁ PLANÁ

VOLTE
ČÍSLO
JEDNA

Vážení spoluobčané,
na následujících stránkách vám představujeme
náš volební program, který pro nás bude závazný po celé příští volební období. Do péče
o naše město chceme přinést potřebné nové
prvky, které Planou posunou do sféry otevřených, moderních, bezpečných a prosperujících
měst. Chceme se zasadit o to, aby prosperita
našeho města byla viditelná na první pohled.
Prosazujeme lepší plánování investic, aby se desetimiliónové částky v rozpočtu nepřesouvaly
z roku na rok. Miliony na účtu města nepřinášejí
občanům žádný užitek.
Naše priorita je zvyšování bezpečnosti dopravy a pohybu po městě. Zaměříme se na opravy chodníků a místních komunikací. Prosadíme
výstavbu chybějících chodníků i rekonstrukci
náměstí, kde přicházíme s novým návrhem na
zachování průjezdného a parkovacího pruhu
v části obchodní zóny u potravin Mandík. Máme
připravené kroky, které můžeme prosadit pouze
s vaší podporou.
Chceme, aby každý občan vnímal bohatství našeho města nejen skrz kulturní programy, ale
také rozšířenými veřejnými službami jako je například bezplatný vstup do městského koupaliště
a městských zařízení pořízených a udržovaných

z našeho rozpočtu města. Chceme zdvojnásobit
rozpočet města na podporu sportovních aktivit,
zejména plánských dětí, které chceme podpořit
v jejich aktivitách a to i v aktivitách mimo naše
město. Doufáme, že tím otevřeme nové sportovní možnosti pro děti i z nízko příjmových rodin,
nebo i pro sportovní aktivity, na jejichž rozjezd
jsou potřebné větší finanční prostředky. Chceme
dostat děti od počítačů a iPhonů a dát jim zažít
sportovní soutěživou atmosféru spojenou s potřebným pohybem.
Myslíme také na seniory, pro které chceme připravit a finančně podpořit pohybové
aktivity, výlety a společenské akce. Pro nájemníky městských bytů přicházíme s řešením na modernizaci městských bytů, která je
v současnosti velice pomalá. Chceme řešit hlučný provoz technických služeb v centru města jejich přesunutím do nového zázemí na okraj města. Od základu chceme změnit koncepci městské
policie, která má provádět prevenci a zajišťovat
naší bezpečnost.
Pokud se vám náš volební program bude líbit,
podpořte naše sdružení nezávislých kandidátů
volbou celé kandidátky. Víme jak na to a máme
potřebné zkušenosti.
Ať Planá nad Lužnicí zkvétá!

DŮVODY PROČ VOLIT ZDRAVOU PLANOU
Investice do staveb zvyšujících bezpečnost chodců a cyklistů

Zlepšení dopravní obslužnosti městskou hromadnou dopravou
Zdvojnásobení výdajů na sport dětí a mládeže
Více volně přístupných informací (text, foto i video)
Novou koncepci městské policie - více nočních hlídek
Projednávání důležitých záměrů s občany, ankety
Větší investice do modernizace městských bytů
Modernizace a bezplatný vstup do všech městem zřízených zařízení (bazén apod.)
Bezplatné rozdělování dřevní štěpky a kompostové zeminy ve sběrném dvoře
Zachování ostrova a zámeckého parku bez velkých staveb
Koukněte na naše informativní videa
na www.zdrava-plana.cz a facebooku Zdravá Planá

Náš program podporují
tyto politické strany:

JDE-LI VÁM TAKÉ O TO ŽÍT VE ZDRAVÉ PLANÉ, VOLTE ČÍSLO JEDNA

Jiří Rangl

45 let, podnikatel:
V plánském zastupitelstvu pracuji již řadu let a jsem
přesvědčen, že našemu městu by velmi prospělo
více kolektivního rozhodování, otevřený přístup
k různým názorům a také mnohem větší transparentnost. Patříme k městům s velmi dobrými příjmy, naše bohatství by mělo být znát “na každém
kroku“. Jsem pro větší kontrolu a pečlivost při
uzavírání smluv s firmami, které u nás velmi často nedokončují práce precizně. Velice rád bych
uskutečňoval náš program zvyšování bezpečnosti
na našich zatím nepříliš bezpečných vozovkách.

Karel Žatecký

47 let, zdravotnický záchranář:
Jsem ženatý, mám tři syny. Pracuji jako zdravotnický záchranář ve Zdravotnické záchranné službě
Jihočeského kraje. V Plané nad Lužnicí bydlím 10
let, z toho 8 let se snažím opakovaně o vybudování
chodníku podél ulice ČSLA, zatím bohužel marně.

Mgr. Petra Klubalová

Pavel Jirsa

47 let, obsluha CNC stroje:
Moje rodina žije v Plané nad Lužnicí již po několik
generací, a proto se považuji za “pravého plaňáka”. Jsem svobodný, mám jedno dítě. Rekreačně
se věnuji cyklistice a tenisu. Chtěl bych usilovat
o to, aby se v příštích městských projektech přemýšlelo v první řadě hlavně o funkčnosti. Vládu
jedné strany jsme tady už měli, a proto jsem proti
“vládě jednoho člověka”, ať už je to kdokoli...

36 let, učitelka:
Pracuji jako učitelka, zajímá mě dění v plánských
školách a sociální práce obce. Mám ráda svoje
děti a chci, aby se jim v Plané pěkně žilo.

Petr Boček

39 let, podnikatel:
Jsem rodilý Plaňák, autodopravce soukromé firmy. Chtěl bych, aby dotace pro město byly využívány účelně, aby z toho měli užitek všichni občané našeho města. Chceme mít Planou bezpečnou
pro naše děti i perfektně schůdnou pro naše
starší spoluobčany. Planá nabízí krásná místa a ta
chceme zachovat pro příští generaci.

Bc. Dušan Menšík

43 let, manažer výroby:
Není nutné tvářit se, že všechno známe a umíme.
Jen nesmíme být arogantní a sebestřední, jedině
tak je možné najít kompromisy a posunout věci
vpřed. Mám rád veselé lidi, dobré pití a nápadité
myšlenky.

Jiří Lukeš

44 let, podnikatel:
Nevím proč se to děje, ale lhostejnost širší veřejnosti na komunální úrovni k velmi málo transparentnímu rozhodování o veřejných prostředcích
a především ke kontrole jejich konkrétního použití
v řádu desítek milionů je pro mne zarážející.

Ing. Martin Pobuda

45 let, projektant:
V Plané trvale bydlím 12 let, jsem ženatý a mám
2 děti. Profesí jsem stavební projektant. Za Zdravou Planou nyní zastávám funkci opozičního zastupitele. Mým cílem je, aby na radnici bylo transparentní vedení, bez politikaření a prosazování
soukromých zájmů nad obecními.

Ing. Roman Hořejší

40 let, obchodní manažer:
Na naše město, ve kterém žiji cca 36 let, se dívám
z perspektivy ženatého otce čtyř dětí, aktivního
turisty a občana seznámeného s poměry v obci.
U programu Zdravé Plané oceňuji propojení města s krajinou, transparentnost, cit pro k přírodě
šetrná řešení a střízlivé investice do oblastí, které
nás, občany, spojují.

Iveta Svobodová

42 let, obchodní manažerka:
Chtěla bych všude v Plané chodníky, nově osvětlené ulice a bezpečné přechody. Představuji si
více přátelské město pro chodce a cyklisty.

Ing. Pavel Novotný

39 let, člen TOP 09, obchodní zástupce:
Záleží mi na podobě, jakou Planá nad Lužnicí bude
nabývat v příštích letech. Zda zůstane tradičně klidnou obytnou rezidencí na březích Lužnice
uprostřed lesů, se společenským, kulturním i sportovním vyžitím - místem pro život, či jestli se náhodou nestane jen ubytovnou pro levnou zahraniční
pracovní sílu v místních průmyslových provozech či
logistických skladech. Chci zodpovědné a transparentní hospodaření s prostředky města a investice
do předem prodiskutovaných projektů, proto kandiduji za SNK Zdravá Planá.

Iveta Kůrková

44 let, referent pošty:
Jsem rodinný typ: mám tři dcery, a proto myslím
na jejich budoucnost - a to se týká i našeho města. Ve své práci se denně setkávám a komunikuji
s mnoha lidmi a tak vím, co je v Plané nad Lužnicí
trápí.

Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D.

Vlasta Szutáková

Helena Klinderová

44 let, podnikatelka:
Jako podnikatelka vím, že za mě práci nikdo neudělá a že ocenění si zaslouží jen práce poctivá
a kvalitně odvedená. Mám ráda upřímné lidi
a zdravý selský rozum.

41 let, návrhář, aktuálně konzultant:
Při slově „volby“ se mi vybaví dva pojmy „dnešní
doba a společnost“. Zdá se mi, že ubývají mezilidské vztahy, jakási pospolitost, solidarita, tolerance, respekt a úcta, podpora a pomoc…
U lidí si čím dál víc cením jejich lidskosti, která se
v dnešní době bohužel pomalu vytrácí a já mám
to štěstí, v oblasti lidskosti, s lidmi spolupracovat
a podporovat je.

41 let, historik, překladatel:
Při sledování komunální politiky v Plané zjišťuji
nezájem většiny veřejnosti a malou ochotu současného vedení radnice pravidelně informovat
o tom, co pro obec koná a chystá. Podoba Plánských ozvěn ukazuje, že vedení města sice pracuje, ale že volič je pánem (jen) v den voleb.
Zdravá Planá nabízí program změny i v oblasti komunikace mezi radnicí a občany. Pokud se
nechceme vrátit k totalitě jediného “správného”
názoru na radnici, je nejvyšší čas to vyjádřit ve
volbách.

VÍME JAK NA TO

PROSAZUJEME:

FUNGUJÍCÍ DOPRAVA
A BEZPEČNOST CHODCŮ

•	Zklidnění problematických míst napojením na

dopravní radary – Strkovská ulice, Soukenická
ulice a jinde.
•	Chceme řešit zlepšení dopravní obslužnosti
okrajových částí města.
•	Dobudování dopravní infrastruktury: chodník
v ulici ČSLA (od mostu k Normě, rychle i bez
dotace), komunikace na Svitu, v Chýnovské
ulici, Průmyslové ulici, dokončení Bydžovské
ulice, Nad Hejtmanem (oprava žulové dlažby),
sídliště Nad Hejtmanem a nové lokality.
S majitelem komunikace budeme řešit
opravu povrchu mostu a vozovku směrem na
Ústrašice. Opravy dlouhodobě zanedbávaných
komunikací a chodníků.
•	Dobudování chodníků, cyklostezky
a veřejného osvětlení v průmyslové zóně
a jejich napojení na okolní komunikace –
propojení oblasti Svitu s chodníky v Chýnovské
ulici, propojení v Průmyslové ulici ve směru
Sezimovo Ústí.
•	Vybudování zpevněné cesty (cyklo- a pěší
stezky) po pravém břehu řeky směrem na
Černou od sauny.
•	Chceme centrum města rekonstruovat,
se zachováním současného rozložení.

•	Rekonstrukci podchodu (za rybníkem) pod tratí
co nejrychleji! (zkapacitnění Farského potoka).
Okamžitě řešit osvětlení a signalizaci pohybu
v podchodu.
•	Systémové řešení parkování a dopravy ve
městě. Bezproblémové krátkodobé parkování
u mateřské školky.

PŘÍRODA VE MĚSTĚ –
MĚSTO V PŘÍRODĚ

•	Třídění a využití bio-odpadu – svoz přímo

z domácností a komunitní kompostování
v sídlištích.
Výroba a distribuce
kompostové zeminy z tříděného
bio-odpadu - zdarma pro obyvatele města.
•	Necháme naše město rozkvést – pravidelné
sekání trávy, méně nevzhledných keřů, více
okrasných rostlin.
•	Chceme zpříjemnit pobyt v okolí řeky pro nás
i pro návštěvníky. Zahájíme diskusi o potřebě
lávky pro pěší a cyklisty přes Lužnici a budeme
pracovat na případné přípravě realizace.
•	Pasport (evidenci) veřejné zeleně: lze
předcházet pádu větví u neošetřených dřevin.

ÚZEMNÍ ROZVOJ –
OCHRANA KRAJINNÉHO
RÁZU

•	Chceme zachovat zámecký park na Strkově

i ostrov tak jak jsou, bez betonových staveb.
•	Nepodporujeme neuváženou investici do
projektu Zelené vrchy.
•	Podporujeme výstavbu cyklistických stezek.
•	Nechceme dále ničit charakter Plané dalšími
obřími halami.

MĚSTSKÁ POLICIE BEZPEČNOST
•	Vybudování bezpečné cesty pro pěší a cyklisty
mimo hlavní komunikace ze Strkova až na
hřbitov, podél vlečky a dráhy.
•	Vybudování parkoviště u bazénu.
•	Podporujeme obytné zóny: dopravní režim
pro větší bezpečnost chodců (např. Nad
Hejtmanem).

•	Rozšířit nebo zrušit!
•	Současné provozování městské policie je

nefunkční a nedochází k naplňování jejího
poslání: např. potřebná prevence jako je
hlídkování v noci, v problematických místech,
řešení ekologických problémů atd.
•	Celková změna koncepce fungování městské
policie.

VOLEBNÍ PROGRAM SNK ZDRAVÁ PLANÁ 2018 – 2022
ŠKOLSTVÍ

BYDLENÍ

(rekuperace) v zateplených objektech základní
školy (jako již uskutečněná řízená výměna
vzduchu v mateřské škole).
• Podporujeme moderní vybavení a rekonstrukci
školských zařízení pro kvalitní výuku.

modernizaci městských bytů. Připravíme
standardizované rekonstrukce bytů s možností
změny ze strany nájemců.
• Pro technické služby chceme nové moderní
zázemí mimo stávající centrum města.
• Zajistíme opravu chodníků a komunikace
(parkoviště pro obyvatele sídliště) v centru
města od školky k Příčné ulici.

• Postupné dobudování řízené výměny vzduchu

ZDRAVOTNICTVÍ

• Podporujeme zachování stomatologické

a pediatrické péče ve zdravotním středisku.
Jsme pro pobídky a výhody, které napomohou
tyto ordinace zachovat.

SPORT – VOLNÝ ČAS

• Podporujeme společenský a kulturní život

v našem městě pro všechny věkové kategorie.
• Větší finanční podpora sportu a volnočasových
aktivit.
• Zdvojnásobení rozpočetu města na sport.
Dotacemi podporovat sport u plánské mládeže
(až 5 tis. Kč na dítě). Podporovat také plánskou
mládež sportující mimo Planou nad Lužnicí.
• Průběžné dovybavování a modernizace
dětských hřišť včetně sportovních prvků
pro dospělé.
• Nové moderní dětské hřiště na ostrově
nebo na levém břehu řeky.
• Modernizace koupaliště. Zprovozňování
městského bazénu včas podle aktuálního
počasí (ne striktně podle termínu pořádání
Vodnického dne!) Chceme pro plánské občany
bezplatný vstup na koupaliště.
• Pro občany Plané bezplatné využívání budov,
zařízení a staveb pořízených z rozpočtu města
(koupaliště, sokolovna, bowling).
• Budeme prosazovat vyznačení a zatraktivnění
procházkových tras v krajině v okolí Plané.
• Ve městě chceme místa pro majitele pejsků.

• Chceme prosadit mnohem rychlejší

TRANSPARENTNÍ
A ZODPOVĚDNÉ MĚSTO
• Větší zapojení občanů do rozhodovacích

procesů, organizování pravidelných setkávání
s občany. Zveřejňování všech záměrů
a připravených projektů včas, jejich snadná
dostupnost na webových stránkách města.
• Zveřejňování video záznamů jednání
zastupitelstva města na webových stránkách
města.
• Do rozhodovacích procesů v obci chceme
zapojit odborníky - více využívat poradní
komise.
• Uvážlivé využívání dotačních titulů. Nepřidělení
dotace by nemělo znamenat zrušení realizace
důležitých staveb - chceme urychlit pro vás
potřebné stavby a projekty použitím vlastních
prostředků města.
• Zveřejňování všech uzavřených smluv
a objednávek.

TYTO BODY
NAŠEHO PROGRAMU
PODPORUJÍ PIRÁTI TÁBOR

VOLTE JEDNÍM
VELKÝM KŘÍŽKEM

