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JIHOČESKÝ

Přijďte k volbám
10. a 11. října 2014

ČSSD Jihočeský kraj

Moderní bezplatné vysokonákladové noviny pro volný čas

Vaši důvěru nezklameme
kordních 94 milionů korun, tedy jednoznačně nejvíce ze všech ostatních
krajů v České republice.
 Zdá se, že komunálním volbám
přikládáte velký význam.
Samozřejmě. Komunální volby jsou
odrazem běžného, každodenního života, kde tak úplně nejde o takzvaná velká témata, myslím mediálně zajímavá, ale o spoustu různorodých záležitostí, pro lidi mnohdy důležitějších. S těmi žije, řeší je
a trápí se každý z nás. Neupadnu
před domem na rozbitém chodníku do hromady odpadků z přeplněných nevyvezených popelnic? Dostanu se nějakým autobusem nebo vlakem vůbec do práce? Seženu
školku pro děti? Zaparkuji své auto?
Dostanou se starší děti bezpečně do
školy? Nespadne nám obecní hospoda na hlavu? Sousedův pes utíká
a běhá po okolí. Doktor se chystá do
důchodu a nemá jej, kdo nahradit.
Každý to zná. Problémy se liší podle velikosti jednotlivých obcí a měst,
ve svém základu jsou ale stejné, nebo velmi podobné. Komunální volby
dávají lidem možnost vybrat si své
zástupce, kteří pro ně budou pracovat a problémy řešit. Na neplnění
slibů je v menších obcích a městech
lépe vidět, a kdo neplní, co slíbil, nemůže s důvěrou svých sousedů počítat. Politika zde často nehraje až takovou roli, důležitější je kvalita daného člověka a zcela konkrétní řešení problémů.
 Jak je vidno, komunální politika
je opravdu každodenní práce a často neviditelná dřina.

Ano. Jsem proto velmi potěšen, že
ČSSD je natolik silnou stranou, že
jen v jižních Čechách dokázala sestavit kandidátní listiny v celkem devadesáti obcích a městech, řádově tak
v našich barvách jeví aktivní zájem
o komunální politiku tisícovka lidí.
 Přesto, nejsou volby do obecních
a městských zastupitelstev jistým
lakmusovým papírkem spokojenosti lidí s onou velkou politikou?
V malých obcích určitě ne. Tam bývá často rozhodnuto již při sestavování kandidátky. S rostoucí velikostí obcí a především měst, kde politické strany hrají podstatnější roli,
se to ale mění. Pokud některá ze zavedených stran drtivě propadne, má
to jistě částečně souvislost s tím, co
se aktuálně odehrává v horních patrech politiky. Již jsem se o tom zmínil. Jsem skálopevně přesvědčen, že
víc kvalitní práce na parlamentní půdě udělá člověk se zkušenostmi z komunální sféry, než vrcholný politik,
kterému tato škola života chybí.
 Můžete tedy čtenářům nabídnout recept na správnou volbu?
Takový recept neexistuje. Do lidí a do
melounů nevidíš. Důležité je, aby se
lidé nenechali oklamat líbivými sliby,
které nikdy nebudou splněny. Aby spravedlivě posoudili práci těch, kteří je zastupovali v uplynulém období a podle
toho buď řekli dost, nebo jim umožnili pokračovat. Ale hlavně, aby šli volit.
V hospodě u piva se toho fakticky moc
nevyřeší a obětovat na volby svého zastupitelstva deset minut jednou za čtyři roky snad není tak moc.
Text: Metropol, foto: archiv

Městu se daří získávat dotace, zainvestovalo řadu přínosných projektů
Zatímco se v médiích často zmiňovaly problémy s čerpáním evropských dotací,
pro město České Budějovice byl minulý rok co do úspěšnosti čerpání nejlepší od
roku 2002, kdy se o evropské dotace začalo žádat.
„Z hlediska počtu podaných žádostí dosáhla úspěšnost 72%, z hlediska finančního objemu jsme zaznamenali téměř
60% úspěšnost. Přepočteno na finanční
prostředky to znamená, že z požadovaných necelých 307 miliónů korun se nám
podařilo získat přes 183 miliónů korun,“
informoval 1. náměstek primátora pro
ekonomiku a majetek města Č. Budějovice Miroslav Joch (ČSSD). Dá se předpokládat, že úspěšnost při podávání
žádostí ještě vzroste, protože dotační
prostředky ve výši 14 miliónů jsou sice schválené, ale zatím nemají vydané
rozhodnutí a žádosti o dotaci ve výši
800 tisíc korun jsou stále ve fázi hodnocení. Úspěchy zaznamenává město
i v letošním roce. „Za období od počátku roku do srpna jsme podali žádosti za
necelých 163 miliónů korun a bylo nám

přiznáno 145,5 miliónu, což v přepočtu
na procenta znamená úspěšnost více než
89 %,“ doplnil náměstek.
Město ale nevyužívá pro financování
investičních akcí jen evropské dotační programy, ale i národní a regionální. Z dotací se podařilo zainvestovat
celou řadu akcí. „Největší investiční akce se týkaly dopravních staveb. Pokračovaly další etapy zanádražní komunikace, jde o prioritní dopravní stavbu, která
městské dopravě zásadně ulehčí. V rámci projektu Stavební úpravy ulic se rekonstruovaly ulice včetně vodohospodářské
sítě, komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení, přibyla parkovací místa, revitalizovala se zeleň. Další prostředky směřovaly do revitalizace sídlišť Máj i Vltava, v případě druhého sídliště jsme se zasadili o obnovení dalších etap výstavby.

Vyzdvihnul bych i úspěšné završení revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory otevřením volnočasového parku,“ vypočítal investiční akce Miroslav
Joch a dodal: „Snažili jsme se ale zajistit i dotační prostředky pro děti, vznikla
řada dětských hřišť, rekonstruovali jsme
sportoviště ZŠ a ZUŠ Bezdrevská a jídelnu
ZŠ Pohůrecká, zateplili ZŠ a MŠ Kubatova a L. Kuby, i seniory, rozšířili jsme kapacitu Domova pro seniory Máj, Domov
pro seniory Hvízdal jsme vybavili centrální koupelnou.“
Město investovalo i z vlastích zdrojů.
„Za zásadní považuji dokončení I. etapy
odkanalizování části města Nové Roudné, pokračování výstavby nového vodovodu a kanalizace v Třebotovicích, dokončení rekonstrukce objektu sousedícího
s Jihočeským divadlem, která umožnila
navýšit kapacitu diváků, rozšířit technické a společenské zázemí, pokračovala
i rekonstrukce technického zázemí hlavní tribuny fotbalového stadionu,“ vyjme-

noval některé z akcí náměstek. Při plánování investičních akcí
kcí se podle Miroslava Jocha snažilo město o vyvážený
dosah investic, ať už se jedná o hledisko tematické (např. školství,
olství, sport, kultura či rekonstrukce ulic)
lic) či místní.
Důležitou výzvou pro další rok je i příprava projektů na nové
ové programovací období. „Jednou z prioritních oblastí
Integrovaného plánu rozvoje
ozvoje území, tzv.
IPRÚ je rozvoj dopravyy a správy území.
Chtěli bychom ho protoo využít například pro sestěhování několika
ěkolika magistrátních odborů do areálu bývalých Žižkových kasáren,
en, který
je pro občany města i sousedních 79 obcí, jimž zajišťujeajišťujeme výkon státní správy,
vy, lépe
dopravně dostupný,“ uvedl příklad připravovaného
aného
projektu lídr kandidátky
dátky
ČSSD pro komunální volby v Českých Budějoviovicích Miroslav Joch.
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 Jak vzpomínáte z hejtmanské
pozice na vaše starostenské roky
v Nové Bystřici?
Na mých deset let v pozici starosty Nové Bystřice vzpomínám moc
rád. Připadá mi, že tam byl svět ještě normální. Ale hlavně, díky těmto zkušenostem se mi mnohem lépe posuzují problémy obcí i z krajského pohledu. Proto jsem přesvědčen, že politik má mít poznatky od
komunální úrovně a nevěřím náhle
a zčistajasna se vynořujícím subjektům a osobám, které nás mají spasit. Není lepší školy, než přímý kontakt se svými voliči. Politika je totiž
řemeslo jako každé jiné a budete-li
od lidí odtrženi, nebudete-li znát, co
chtějí a potřebují, nemůžete je dobře zastupovat.
 Jak moc je důležité, z pohledu
vaší funkce, udržovat dobré vztahy se starosty?
Jihočeský kraj je rozlohou druhý
největší v republice, máme tu 623
obcí včetně 53 měst, tedy i stejný
počet starostů. A ukočírovat takový kolos ke spokojenosti všech občanů bez vzájemné dobré spolupráce mezi hejtmanstvím a obcemi ani
není reálně možné. I proto se společně s dalšími krajskými radními se
starosty pravidelně setkáváme, abychom mohli osobně prodiskutovat
důležitá témata, většinou taková,
která je nejvíce pálí. Dobře si totiž
uvědomujeme, že obce jsou srdcem
i rukama celého regionu. Dokladem
toho ostatně je, že jenom letos jsme
v grantovém Programu obnovy venkova Jihočeského kraje vyčlenili re-

http://jihocesky.socdem.cz

Zkušenosti komunálního politika jsou nenahraditelné pro vyšší patra samosprávy a státní správy. O tom ví své
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který začínal jako starosta v Nové Bystřici.
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Metropol: noviny, které s vámi mluví | bezplatná distribuce do domácností a stojanů

Jen pracovité vedení dokáže posunout město o kus dál

Ing. Miroslav Joch, kandidát ČSSD na primátora krajského města České Budějovice
Věk: 37 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: strojní inženýr • Pracovní pozice:
jednatel soukromých firem, které zároveň vlastním, v současné době zastávám uvolněnou funkci 1. náměstka primátora statutárního města České Budějovice • Koníčky: Když ušetřím trochu volného času, rád si přečtu z odborné, dobrodružné či detektivní literatury nebo si vyrazím na střelnici

http://cssd-cb.cz

 S čím vstupujete do volebního klání?
Chtěl bych, abychom měli k výročí
750 let od založení naše město čisté a uklizené a aby čisté a uklizené
zůstalo nejen na oslavy. Do úklidu
bych určitě rád zapojil i občany, kteří nemohou dlouhodobě sehnat práci, a tímto jim nabídl šanci obnovit
pracovní návyky a v případě, že se
osvědčí, získat případně i stálé zaměstnání. Našim občanům bych rád
zajistil větší bezpečnost. Každodenně narážíme na celou řadu negativních jevů, které v nás vyvolávají pocity ohrožení, ať už je to běžná kriminalita, vandalismus či narušování
veřejného pořádku nebo občanského
soužití. Město musí tyto problémy
řešit mnohem aktivněji. Potřebujeme dále rozšiřovat kapacity v jeslích,
školkách, ale také v seniorských domovech. Chceme i nadále zlepšovat
vybavení našich předškolních a školních zařízení. Senioři si pak zaslouží kvalitní péči a prohloubení nabíd-

ky terénních sociálních služeb. Rád
bych se dočkal situace, kdy nebude
v našem městě prioritním tématem
doprava. Na řešení tohoto problému
je ale zapotřebí vzájemná spolupráce
řady subjektů, ať už je to kraj či stát
jako nejčastější investoři, nebo dotčení vlastníci pozemků či nemovitostí,
kteří si mnohdy jen málo uvědomují,
že hájením svých partikulárních zájmů blokují jakékoli řešení, často na
úkor jiných svých spoluobčanů. Proto bych určitě ocenil přístup například vlastníků graráží a pozemků při
výkupech kvůli stavbě zanádražky.
 Co vám vadí na komunální politice v krajské metropoli a jak to
chcete změnit?
 Bez dlouhého rozmýšlení můžu říci, že mi vadí politikaření. To často
překáží při prosazování zásadních
kroků podstatných pro rozvoj města či jeho správu. Řešení je pomyslným míčkem na straně voličů, kteří
mohou politikaření zabránit jen tak,

že někomu dají silný mandát. Obecně totiž platí přímá úměra: Čím více
je složení zastupitelstva roztříštěné,
tím přibývá politikaření.

 Jaké kroky na radnici byste udělal jako první?
Po zvolení nové rady a vedení města bych si v první řadě sednul s ve-

doucími odborů města a prodiskutoval s nimi, jak nejlépe naplnit priority nového vedení radnice. Město má
dobré úředníky, jen je třeba s nimi
hovořit a dát jim vědět, jakým směrem chtějí politici město vést.
 Jak vidíte svoje město v horizontu příštích čtyř let?
Záleží na pracovitosti zvolených politiků.
Město díky daňovým, ale i nedaňovým
příjmům bude investičně hodně limitované. Jen pracovité vedení, které se dokáže shodnout na prioritních projektech
a ty dobře připravit, aby si k jejich profinancování mohlo pomoci čerpáním zdrojů z dalšího dotačního období, dokáže za
této situace město posunout dopředu.
 Co vzkazujete Budějovičákům?
Přijďte k volbám, město má 60 tisíc
registrovaných voličů, ale k volbám
jich chodí polovina. Ačkoli chápu jejich zklamání či rozčarování z politiky, jsem přesvědčen, že by neměli rezignovat na možnost ovlivnit svou volbou směr dalšího vývoje našeho města. To ve svém vedení potřebuje slušné,
pracovité lidi, jen tak může naše město
využít ohromný potenciál k tomu, aby
se stalo velmi zajímavým nadregionálním centrem obchodního, průmyslového, kulturního i sportovního dění.

Bc. Josef Vochoska, kandidát ČSSD na starostu Nových Hradů
Věk: 49 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské (Bankovní institut VŠ Praha) • Pracovní
pozice: vedoucí výrobně obchodní společnosti • Koníčky: aktivně hudba (dechová hudba Veselá
muzika, hudební skupina PARTY), cestování po ČR
 Co je podle vašeho názoru třeba v Nových
Hradech změnit, aby se tu lidem lépe žilo,
a jaký máte recept?
Hlavním tématem komunálních voleb v Nových Hradech je rozvoj prorodinné politiky
města, toto téma dále doplňuje zajištění větší
bezpečnosti občanů a rozvoj pracovních míst.
V prorodinné politice nezvýšíme cenu vodného a stočného, nezvýšíme poplatek za odstraňování komunálních odpadů, rozšíříme třídění odpadů o sběr oděvů, zrušíme poplatek
z ubytovací kapacity, zavedeme tržní řád, zvý-

nančních prostředků v rozpočtu města jako
příspěvek na vybavení a provoz služebny Policie ČR za účelem zajištění pravidelných služeb na území města. Pro rozvoj pracovních
míst rozšíříme strojní park technických služeb k údržbě veřejné zeleně a k úklidu chodníků a komunikací, rozšíříme nabídku služeb občanům města, připravíme samostatné provozování vodohospodářského majetku. Ve městě
umožníme provádění veřejných zakázek malého rozsahu místním podnikatelům, osvobodíme je od placení poplatků za užívání veřejného prostranství a upřednostníme pronájem
nebytových prostor města a zemědělských
pozemků místním podnikatelům, podpoříme
cestovní ruch ve městě.

šíme kapacitu mateřské školy, zatraktivníme
místa aktivního odpočinku pro rodiny s dětmi, nabídneme motivační ceny pro zájemce
o městské stavební parcely, vytvoříme nové
bytové jednotky (rekonstrukce domů, půdní
vestavby), objekt „Jesle“ po rekonstrukci využijeme především pro potřeby místního školství a zdravotnictví, zjednodušíme pravidla
pro poskytování finančních příspěvků místním spolkům (činnost, pořádání akcí), kulturní život přiblížíme více zájmu občanů. Co se
týče bezpečnosti občanů, vyčleníme část fi-

David Slepička, kandidát ČSSD
na starostu Týna nad Vltavou
ČSSD České Budějovice

Věk: 39 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: střední
Pracovní pozice: živnostník
Koníčky: rodina, přátelé, závody F1
 Co podle vašeho názoru obyvatele Týna
nad Vltavou nejvíc trápí a jak by se to dalo léčit?
Myslím si, že většinu občanů Týna nad Vltavou
v posledních letech trápí postupně se zhoršující bezpečnostní situace ve městě. Ať již se jedná o vlastní bezpečnost, tak i o ochranu jejich
majetku. V poslední době přibývá případů vandalismu, rušení nočního klidu a ničení majetku
občanů i města, jako jsou např. automobily, koše a lavičky. Velkým problémem na největším
vltavotýnském sídlišti Hlinky je konzumace alkoholu mladistvých před zdejším KD a jejich
následné rušení nočního klidu. Těmto jevům
lze zabránit zvýšením počtu strážníků Městské
policie. V současné době má MP Týn 4 strážníky. I když jsem v posledním roce několikrát žádal o navýšení počtu strážníků, nepodařilo se
mi tento návrh prosadit a byl radou zamítnut.
Pokaždé byla rada města proti rozšíření Městské policie. Dalším krokem by mělo být zřízení
kamerového systému na nejvíce problémových
místech, jako jsou veřejná prostranství, parky
nebo velká parkoviště, kde velmi často dochází
k ničení zaparkovaných automobilů.
Dalším závažným problémem jsou stále častěji se opakující povodně a lokální vyplavování
nemovitostí občanů města. Jako město na Vl-

tavě jsou části v blízkosti řeky ohrožovány velkou vodou. Naposledy se tak stalo v roce 2013,
předtím v roce 2009 a 2002. Stále častější jsou
škody na majetku občanů v důsledku vniknutí
vody do objektů při přívalových deštích. Chci
lidi žijící v sousedství řeky a v oblastech, které
jsou zaplavovány vodou mimochodem i díky
chybně vybudované kanalizaci minulými vedeními města, zbavit strachu z každého většího deště. Řešením je vybudování protipovodňových opatření v lokalitě Předního a Zadního

Podskalí a v přidružené obci Koloděje nad Lužnicí. Vím, že vybudování těchto opatření je časově a finančně náročné, ale je potřeba v zájmu občanů se o to pokusit a jednou provždy
tento problém vyřešit. Rovněž je potřeba posílit kanalizace v těchto částech města. Nutná
budou i další opatření, jako jsou např. zaústění okapů do kanalizace. Tato opatření považuji
za prioritu, aby nedocházelo dále k ničení majetku vltavotýnských občanů.
Třetím opatřením ke zvýšení bezpečnosti jsou
stavby na komunikacích. Za velkou prioritu považuji vybudování chodníku z ulice Ječná. Jedná se o část města, kde žijí převážně mladé rodiny s dětmi. Z této ulice je jediná cesta směrem do centra přes velmi frekventovanou silnici, kterou musí chodci přejít třikrát, než se
dostanou na chodník. Hlavně pro děti je toto velmi nebezpečná lokalita při cestě do školy. Další neméně důležitou dopravní stavbou je
křižovatka Na Kohoutě, která je na horizontu,
tudíž značně nebezpečná. Řešením je vybudování kruhového objezdu, jak bylo počítáno pro
dostavbu JETE. Bohužel s odložením dostavby
JETE se odložila i realizace kruhového objezdu. Tato komunikace je v majetku Jčk, proto věřím, že jednáním s odpovědnými osobami bude
možné dosáhnout výstavby tohoto opatření na
zvýšení bezpečnosti v této lokalitě.
Samozřejmě, že si uvědomuji, že je v Týně
mnoho problémů i v jiných oblastech a jsem
připraven v případě volebního úspěchu tyto
problémy v zájmu města a občanů řešit.

Vladimír Sokolík,
kandidát ČSSD na starostu
města Trhové Sviny
Věk: 53 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
ÚSO s maturitou (obor strojírenství)
Pracovní pozice: Vedoucí pracovník
Koníčky: Turistika, sport, motorismus

 Jaké jsou priority volebního programu
sociální demokracie ve městě?
Velmi stručně řečeno: „Radnice pro občany“,
to znamená vstřícný a slušný přístup k občanům bez arogance a neochoty. Dále zprůhlednění financování a hospodaření města, prosazení rozšíření kapacity domu s pečovatelskou
službou, podpora investorů a vzniku nových
pracovních míst v našem městě. Zachovat
chceme úroveň a rozsah zdravotnických služeb a podporovat jejich rozšiřování. Naši pozornost budeme směřovat k rozšíření obchodních služeb a budeme usilovat o získání dotací
na vybudování koupaliště a dětských hřišť.

 Jako stávající místostarosta dobře znáte řízení města. Co
byste dělal jako starosta jinak?
V některých názorech se úplně neztotožňuji s koalicí, zvýšil
bych důraz při zahajování některých investičních akcí, které byly doposud v přípravě a zůstaly
pouze na papíře.

Věk: 61 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské ekonomické
• Pracovní pozice: starosta Jindřichova Hradce • Koníčky: rybaření, sport
 Znovu kandidujete na starostu.
Kam chcete město posunout za další čtyři roky?
Dokázali jsme mnohé změnit, a proto chceme v tomto směru pokračovat. Podporovat vznik nových pracovních příležitostí, zpracovat strategický plán rozvoje města, udržet rozumné náklady, pro obyvatele
(odpady, cena vody, tepla, cena dopravy). Chceme pokračovat v rekonstrukci infrastruktury (kanalizace,
chodníky, komunikace), ve zlepšování životního prostředí (rozšiřování
parků a míst pro odpočinek), v budování sociálního bydlení, podpořit
vznik hospicové péče a také zachovat a podporovat kulturu a sport.
Ostatní konkrétní body jsou v našem volebním desateru.
 Voliči se budou ptát, zda byly
splněny sliby, dané v minulých volbách. Jaká je vaše odpověď, co se
podařilo a zbývá nějaký dluh?
I přesto, že zde působila velmi široká
koalice 5 stran (pak je plnění programu
o částečných kompromisech), podařilo
se splnit více jak 90% našeho programu. Byly tam úkoly snadno kontrolova-

telné a tak je plnění těchto bodů pod
veřejnou kontrolou. Zbývajících 10% je
rozpracováno.
 Proč máte Jindřichův Hradec rád
a co přejete jeho obyvatelům?
I když nejsem hradecký rodák, město se mi stalo domovem. Má krásné
a jedinečné historické centrum, kolem nádhernou přírodu a jak říká klasik: „Lid je milý a pracovitý“. Obyvatelům přeji, aby se jim zde žilo spokojeně, aby nacházeli dobře placenou práci a byli na své město hrdí.
 Jakému ekonomickému zdraví se
těší městská pokladna?
Nejvyšší hodnocení v rámci Jihočeského kraje ze všech měst v oblasti financí, dostatečné finanční rezervy a každý rok 30 a více procent
rozpočtu do investic jsou parametry ojedinělé.
 Který úkol považujete pro sebe
za nejdůležitější?
Dokončit dlouhodobé strategické
plánování, přispět ke zlepšení společenských vztahů mezi jednotlivými kategoriemi obyvatel a také k vytváření podmínek pro spokojený život obyvatel města.

Ing. Jaromír Slíva, kandidát
ČSSD na starostu Českých Velenic
Věk: 44 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Pracovní pozice: Starosta města
Koníčky: Hudba, četba, kolo, cestování
 Obhajujete pozici starosty města. Co nejvíc v současné době trápí obyvatele příhraničního města a jak
to budete řešit?
Je toho hodně, ale jedním z nejdůležitějších problémů
k řešení je jistě bezpečnostní situace ve městě. V současné době nám s udržováním pořádku pomáhá bezpečnostní agentura a my chceme jejích služeb využívat
i nadále, protože jejich práce je ve městě vidět. Zahájili
jsme spolupráci a budeme i nadále spolupracovat s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Ta nám pomáhá
řešit problémy v sociálně vyloučené lokalitě. Chtěli bychom i nadále rozvíjet městskou infrastrukturu, a proto
nás čekají i větší investiční akce. Chybí nám například
dům s pečovatelskými byty pro naše seniory, trasa pro
in-line bruslení, možnost letního koupání přímo ve městě. Důležitá je ale i údržba stávajícího majetku. Chceme
proto nadále pokračovat v opravách místních ulic, vodovodů a kanalizací. Na své řešení čeká například i místní
hřbitov, kde je nyní opravena zeď s márnicí, ale vnitřní
prostory jsou zatím neřešené. Receptem na to, jak zvládnout i financování těchto potřeb je dobré hospodaření
a maximální využívání dotačních možností. To se nám
zatím dařilo a rádi bychom v tom pokračovali.

Věk: 41 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: středoškolské
Pracovní pozice: vedoucí pošty
 Ženy obyčejně přinášejí do politiky jiný, empatičtější vhled,
než muži. Cítíte to také tak a jak
byste město z postu starostky řídila?
Ano, samozřejmě souhlasím. Z mého pohledu je třeba k funkci starostky přistupovat s úctou, pokorou a vstřícností. Občané by měli
mít pocit, že mi mohou důvěřovat,
a že pracuji především v jejich prospěch. Myslím, že řízení obce není
pouze prací jednotlivce, ale prací
týmovou a mít více pohledů a názorů je vždy pozitivní. Do letošních
komunálních voleb proto vstupu-

Zvláštní pozornost chceme věnovat problémům Žižkova
předměstí. Je to část města se specifickým rázem a zaslouží si jistě to, co jiné části. Připravujeme proto opravu
ulic v této lokalitě včetně rekonstrukce vodovodu, chceme zde upravit zelené plochy na příjemné parky a chybí zde i dětské hřiště.

Ing. Mgr. Vilma Szutová, kandidátka ČSSD na starostku Deštné
Věk: 52 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské • Pracovní pozice: ředitelka Místní akční skupiny
Česká Kanada o.p.s. • Koníčky: patchwork, volejbal, kolečkové brusle
 Co podle vašeho názoru chybí obyvatelům Deštné ke
spokojenosti a jak byste to řešila?
Pro lepší a spokojenější život na venkově, kam bezesporu Deštná patří, je nutné dostatečné dopravní spojení, možnosti zaměstnání v místě i pro maminky s malými dětmi, lepší vybavenost ZŠ a MŠ (zde je problém s nenaplněností tříd), modernizace zdravotního střediska, nezvyšování poplatků za třídění odpadu a za vodné a stočné a dokončit odkanalizování celé Deštné
a s tím souvisí i příprava stavebních parcel (aby se v Deštné usadily mladé rodiny s dětmi) a také kvalitní místní komunikace.
Pro volný čas zřídit přírodní koupaliště. Posledně jmenované tu
chybí už hodně dlouho. Do budoucna bychom měli řešit i pečovatelský dům, vzhledem k tomu, že populace stárne.
Největší problém je ve finančních možnostech města. Řešení
vidím v tom, že je nutné si nejdříve stanovit priority rozvo-

Jitka Liščáková, kandidátka ČSSD na
starostku Starého Města pod Landštejnem

je celé obce, mít koncepci či plán (střednědobý možná i dlouhodobý), který by všichni zastupitelé plnili (i když už nebudou v zastupitelstvu). Pak bude nutné zajistit finanční zdroje.
Takovými zdroji mohou být dotace ze státního rozpočtu, kraje nebo EU. Je důležité také v rozpočtu vyčlenit na dofinancování vlastního podílu, kdyby se získala dotace. Zaměřit se
i na netradiční zdroje financování, kdy se na akci podílí obec
společně s podnikateli, kteří by se určitou finanční či materiální částí na projektu podíleli. Není to u nás ještě zažitý způsob financování jednotlivých akcí. Připravovat podmínky pro
zřízení nových pracovních míst ve spolupráci s podnikateli či
drobnými živnostníky a ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako je MAS Česká Kanada o.p.s., ale i jinými.
Rozvoj obce je běh na dlouhou trať. Nesmíme se nechat odradit, když něco nevyjde, jak si přejeme nebo se nezdaří hned.

ji se skupinou lidí, kteří jsou rozhodnuti se spolu se mnou na rozvoji obce podílet.

MĚNÍME
MĚSTA
K LEPŠÍMU

ČSSD Jindřichův Hradec

Ing. Stanislav Mrvka, kandidát na starostu Jindřichova Hradce

http://www.cssd-jh.cz

Věk: 58 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
střední
Pracovní pozice:
místostarosta města
Koníčky: sport, myslivost,
aktivní život

Mnohé jsme dokázali změnit
a chceme v tom pokračovat

OVV ČSSD Jindřichův Hradec:

Zdeněk Mráz,
kandidát ČSSD
na starostu
města Třeboň
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OVV ČSSD Strakonice:
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Josef Eigner: Komunální
politik by měl být trpělivý

Josef Eigner, kandidát ČSSD na starostu města Strakonice
Věk: 30 let
Nejvyšší dodělané vzdělání: středoškolské s maturitou
Pracovní pozice: technik rozvodů tepla v Teplárně Strakonice, a.s.
Koníčky: historie, četba, sport, táboření, cestování, přátelé a rodina

http://jihocesky.socdem.cz

 Z jakého důvodu jste přijal kandidaturu ČSSD na starostu města?
O politice se obecně říká, že neumožňuje mladým prosadit se, a tak jako
každý mladý člověk jsem nepředpokládal, že mi bude umožněno kandidovat na volitelném místě. Mí kolegové spolustraníci mne však vyvedli
z omylu. Asi nikdy jsem se nesetkal
s tak širokou podporou, jakou jsem
dostal jako kandidát na starostu za
ČSSD. Samotná kandidatura tedy nebyla mým nápadem, ale byl jsem
osloven vedením místní organizace
ČSSD. Rozhodnout se přijmout tuto
žádost nebylo jednoduché, protože
se vždy snažím dělat věci na sto procent, a toto je přeci jen jiná výzva,
než doposud. Po zvážení všech pro
a proti jsem přijal kandidaturu na
starostu města z důvodu, který byl
rozhodující i pro můj vstup do ČSSD
před téměř dvěma lety. Nechci sedět
doma se založenýma rukama a nadávat na politickou situaci od televize. Vždy jsem se zajímal o politiku,
a to jak komunální, státní nebo mezinárodní a funkce starosty je možnost, jak se přímo podílet na utváření prostředí, ve kterém žiji já, moje
rodina, mí přátelé i spoluobčané.
 Jaké jsou priority volebního programu sociální demokracie pro
Strakonice?
Pro ČSSD je prioritou v následujícím
funkčním období prosadit kroky vedoucí k obnovení důvěry občanů ve
vedení města Strakonice. Jedná se
konkrétně o prosazení participativního rozpočtu, který dává občanům
města bezprecedentní možnost přímo se podílet na rozhodování o financování města Strakonice. Dále
máme zájem o zveřejňování detailních informací o jednotlivých vý-

běrových řízeních ze strany města
a o rozšíření stávající diskuse o prioritách občanů. Další prioritou ČSSD
je zvýšení atraktivity města Strakonice pro nové investory, s čímž souvisí scelení průmyslových zón, podpora využití stávajících průmyslových objektů a podpora rozvoje dopravní infrastruktury.
 Co podle vašeho názoru obyvatele nejvíc trápí a jaké léčení navrhujete?
Uvědomujeme si, že pro občany
města Strakonice je palčivým tématem dostupný a efektivní systém MHD. K řešení tohoto problému
jsme již zahájili spolupráci s odborníky z VŠTE - Magisterský program
Logistické technologie, konkrétně s vedoucím katedry strojírenství
Ing. Danielem Kučerkou Ph.D. Spolupráce s VŠTE by měla probíhat formou tematických diplomových prací zaměřených na dopravní problematiku města Strakonice. Tento
druh spolupráce se v mnoha obdobných případech osvědčil a jsem tedy přesvědčen, že i v našem případě
přinese dobré výsledky.
 Kam byste ve Strakonicích pozval hosty a proč?
Jak jsem psal již výše, zajímám se
o historii, proto bych vzal hosty na
prohlídku po pamětihodnostech našeho města. Rozhodně bych neopomenul náš nádherný zachovalý
hrad, kostely svatého Prokopa, svaté
Markéty a svatého Václava, zbytky
městského opevnění, morový sloup
na Palackého náměstí, dům Kochana z Prachové anebo Rennerovy sady. Za návštěvu samozřejmě stojí
též zrekonstruované Velké náměstí
s jeho historickými budovami, krásnou květinovou výzdobou a bronzo-

vou sochou dudáka, které bylo původně kupeckou stezkou. Strakonice
jsou neodmyslitelně spojeny s dudáckou tématikou, a tak bych hosty pozval na mezinárodní dudácký
festival, který je pořádán jednou za
dva roky. Příjemným spojením historie, kultury a pohybu je též naučná stezka Švandy dudáka, která jis-

Ing. Václav Valhoda, kandidát
na starostu města Volyně

inzerce

ČSSD Strakonice

Věk: 55 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Pracovní pozice:
starosta města Volyně
Koníčky: sport, literatura faktu,
turistika
 Znovu kandidujete na starostu
Volyně. Kde vidíte město v horizontu příštích čtyř let?
Volyně je pošumavské městečko
s bohatou historií. Je to město škol,
kultury, sportu, město s tradicí spolkové činnosti, město s kvalitní turistickou nabídkou služeb. Rád bych tyto tradice dále rozvíjel a vylepšoval.
Chci dobře spravovat město, ve kterém budou občané rádi žít a vychovávat své děti. Mám připravené programy pro podporu mladých rodin,
pro pomoc novým i stávajícím živnostníkům, pro zájemce o výstavbu
nových rodinných domků. Budu dále
pokračovat v obnově kulturních památek a budov v majetku města. Budu pokračovat v opravách inženýrských sítí a místních komunikací.

tě osloví všechny nadšence pro pohyb v přírodě.
 Jaké vlastnosti by měl mít komunální politik?
Podle mého názoru by měl být komunální politik poctivý a neúplatný.
To je z mého pohledu samozřejmost,
i když se to může zdát jako klišé.
Za zdaleka nejdůležitější vlastnost

však pokládám trpělivost ve spojení s otevřeností k diskusi s kýmkoliv,
ať k onomu člověku pociťuji osobní
sympatie, či nikoliv. Pevně věřím,
že právě dialog a obyčejná lidská
slušnost jsou nezbytné k vytvoření
funkční spolupráce mezi lidmi, a ta
je pro prostředí komunální politiky
nejnutnější.

Pavel Ounický, kandidát
na starostu města Blatná

Věk: 33 let
Nejvyšší dokončené vzdělání: středoškolské s maturitou
Pracovní pozice: místostarosta města Blatná
Koníčky: stolní tenis, hasiči, fotbal
 Co by se mělo, podle vašeho názoru, ke spokojenosti obyvatel
Blatné změnit a jak byste to provedl?
Spokojenost je subjektivní pocit
hodnotitele. Vyjadřuje vztah mezi jeho očekáváním a skutečností,
tj. tím, co jako obyvatel skutečně
dostal a v jaké kvalitě. Vzhledem
k tomu, že očekávání obyvatel
Blatné mohou být různá, může být
i spokojenost velmi rozdílná. Proto
se přikláním k ochotě naslouchat,
pokračovat s veřejnými průzkumy
u obyvatel, diskutovat s občany
o plánovaných projektech.

Dále budu rozvíjet Technické služby
města. Budu pracovat na vybavení
mateřské a základní školy kvalitními učebními pomůckami a na vylep-

šení zázemí pro školáky a pedagogy.
Budu i dále podporovat činnost zájmových spolků, rozvoj sportovních
a kulturních aktivit ve městě.

MĚNÍME MĚSTA
K LEPŠÍMU

Věk: 58 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, učitel M - DG
• Pracovní pozice: starosta města • Koníčky: horská služba, lyžování, turistika, kytara

 Český Krumlov je známým cílem
turistů z domova i ze světa. Najdou
ve městě dostatečné zázemí, a jakým jsou každoročně přínosem pro
městskou kasu?
Myslím, že v tomto smyslu jsme na
tom velmi dobře. Ve městě je dostatečné množství všeho pro turisty a jejich zážitek z historie. To, co
chybí, jsou pouze nabídky volnočasových aktivit. Centra oddychu, relaxace, cyklostezky. Podmínky rozvoje v tomto směru jsou pro město
velmi složité už jeho geografií, jeho pozicí v sevřeném údolí meandrů Vltavy.
 Jaké vlastnosti by neměly dobrému komunálnímu politikovi chybět?
Hlavně výdrž. Umět se odpoutat
od věčných stěžovatelů a umět vyfiltrovat dobré náměty a připomínky od těch, které jsou jenom kritikou pro kritiku. Poznal jsem za dobu svého starostování, že stěžovatelé jsou většinou lidé, kteří toho moc
sami nedokázali. Většina z nich pro
své město „nehrábla“.
 Co chcete vzkázat spoluobčanům?
Nabízím opět svoje síly a schopnosti
na 100% pro naše město. Tak jsem se
snažil pracovat i v tomto volebním
období. Pokud se vám to líbilo, volte mě znovu. Ve svém úsilí nehodlám polevit.

Ing. Pavel Svoboda, kandidát
ČSSD na starostu města Kaplice
Věk: 47 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Pracovní pozice: ředitel obchodní společnosti – AGRO SVOBODA s.r.o.
Koníčky: turistika, plavání, historie, myslivost

 S čím se hraniční město Kaplice
potýká nejvíc a jak by bylo možné to odstranit?
Vedení města se musí zaměřit na
zastavení pravidelného snižování počtu obyvatel města. K tomu
potřebujeme vytvářet pracovní

místa pro absolventy škol a zlepšit dostupnost lékařské péče, chybí oční a zubní lékaři. Problematická je kvalita silniční sítě a absence
D3 – R3. A protože jsme hraniční
město, uvítali bychom legislativu
k potírání prostituce.

Mgr. Bc. Antonín Krák, kandidát
ČSSD na starostu obce Větřní
Věk: 48 let
Vzdělání: vysokoškolské
Pracovní pozice: starosta obce
Větřní a radní Jihočeského kraje
Koníčky: nohejbal, tenis, rodina
a má práce, na další zájmy už
nemám bohužel čas

 Jste radním pro územní plánování, dopravu a dopravní obslužnost, správu komunikací a přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje.
Jak jste v tomto směru prospěšný
svým spoluobčanům?
Soudím, že můj přínos je velký. Kterýkoliv starosta obce či města, který
zastává ještě nějakou další významnou funkci ať už radního, poslance
či senátora, může pro svou obec či
město přinést spoustu finančních
pobídek z grantových či dotačních
titulů. Takový starosta disponuje prvotními informacemi ze všech oblastí, které jsou důležité pro rozvoj
jeho obce či města. A můj konkrétní přínos pro obyvatele obce Větřní? Na to si odpoví oni sami, když
se podívají na zateplené obecní domy, školku, projdou a projedou se
po nových komunikacích, zaparkují svá vozidla na nových parkovištích a proběhnou se po rekonstruovaných sportovištích.

inzerce

Přijďte k volbám
10. a 11. října 2014

OVV ČSSD Český Krumlov:

 Obhajujete křeslo starosty. Co
byste ještě rád dokončil a zahájil
ve prospěch obyvatel města?
Práce ve městě je mnoho. Některé
problémy jsou velmi složité a obyvatelé o nich ani neví. Pro lidi ve
městě jsou dvě ožehavé otázky.
Autobusové nádraží a venkovní
koupání.
 Na které bolístky si českokrumlovští občané nejvíc stěžují a jaké
je jich řešení?
Občané si pořád stěžují, že město
pracuje jenom pro turisty. Je s podivem, že to říkají i lidé, kteří by měli být informováni o dění ve městě.
Turistů je tu opravdu hodně, ale investice města jsou směřovány pouze pro novou infrastrukturu, která slouží jenom občanům města. Dá
se to velmi jednoduše dokázat čísly, která jsou veřejně přístupná na
webu města. Investujeme tedy pouze do občanů. Snažíme se však před
světem udržet vysokou laťku v čistotě a stavu středu centra, opravit památky, které máme v majetku, udržet a rozvíjet historický odkaz. To samozřejmě také něco stojí.

ČSSD Český Krumlov

Mgr. Dalibor Carda, kandidát na starostu města Český Krumlov

www.cssdck.cz

Dalibor Carda: Ve svém úsilí nehodlám polevit
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Ondřej Veselý: Chtěl bych
dokončit započatou práci

JUDr. Ondřej Veselý, kandidát ČSSD na starostu města Písek
Věk: 38 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: VŠ – rigorózní zkoušky na UK Praha
Pracovní pozice: starosta města
Koníčky: četba, hudba, cestování, VHT, snowboard

http://ovv-cssd-pisek.cz

 Obhajujete pozici starosty. Co vás k tomu vede?
Když jsem nastupoval na radnici, velmi mě
překvapilo, jak málo dlouhodobých projektů zde leží. Bohužel se naplno projevil trend
„Čtyři roky a pak se uvidí“. Naším záměrem
však bylo ve městě dělat projekty kvalitně
a se zaměřením na dlouhodobý rozvoj Písku.
Za čtyři roky se tak dá stihnout pouze projektová příprava a projednání s veřejností. Realizace těchto projektů pak zůstává na další čtyři roky. Je samozřejmě možné, že připravené
projekty bude realizovat někdo jiný, ale velmi
se obávám situace, kdy vše, co je připraveno,
bude zahozeno jenom proto, že věci připravoval politický oponent. Hlavním motivem dalšího působení na radnici proto pro mě je dokončení započaté práce, která Písku přinese další rozvoj.

prostoru a upřednostňování pěších a cyklistů
před osobní automobilovou dopravou.
 Jakou formou a jak často komunikuje
městský úřad s občany?
Volby jsme v roce 2010 vyhráli mimo jiné s vizí
otevřené radnice. A v tomto směru jsme se posunuli o obrovský krok. Zpřístupnili jsme veškeré informace z jednání rady i zastupitelstva,
zřídili jsme pozici tiskového mluvčího, který
média zásobuje informacemi o dění ve městě,
vysoutěžili jsme nový městský zpravodaj, který je rozsáhlejší a barevný. Hlavně jsme se však
rozhodli spustit systém participace občanů na
rozvoji města. Pořádáme pravidelné besedy
s občany k jednotlivým projektům ve fázi přípravy studií a jejich připomínky a podněty jsou
pak spolu se studií podkladem zadání projektu.
Naopak jako neúčinné se ukázaly ankety.
 Co vzkážete spoluobčanům?
Aby při komunálních volbách nezůstávali sedět doma. Komunální volby považuji za nejdůležitější volby vůbec – právě tady má každý
z nás možnost ovlivnit, jakým směrem se bude vyvíjet město, ve kterém žijeme.

 Které ze slibů, dané v roce 2010, se podařilo splnit, a které naopak zůstávají ve vašem
hledáčku?
Za čtyři roky se nám podařilo naplnit více než
80% našeho volebního programu. Některá předsevzetí se ukázala jako nereálná. Z těch, která reálná byla, ale nepodařila se prosadit, mě nejvíc
mrzí nepřijetí etického kodexu zastupitele, problémy v Žižkových kasárnách a plavecký bazén.
 Jak se žije obyvatelům Písku dnes a co by
si přáli zlepšit?
Město Písek bylo v rce 2012 vyhlášeno nejlepším městem pro život a tento trend si drží
i nadále. Nemohu hovořit za všechny obyvatele, ale pokud se oprostím od pozice starosty, pak se mi jako občanovi Písku žije v mém
městě velmi dobře. Za důležité považuji projekty, které dál zvýší komfort života ve městě – zejména pokud jde o oživování veřejného

Mgr. Petr Matouš, kandidát
ČSSD na starostu obce Putim
Věk: 40 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské - obor kulturní historie, Jihočeská univerzita 1999
• Pracovní pozice: starosta obce • Koníčky: včely, chovatelství, historie a literatura

ČSSD Písek

 Obec Putim proslavil Haškův
Dobrý voják Švejk. Jak ji vnímáte vy a co chcete v dalším volebním období udělat pro její obyvatele?

Putim je známá tím, že tu máme
bohatý spolkový a kulturní život,
který bych chtěl i nadále podporovat. Obec potřebuje pokračovat v rekonstrukcích a opravách

místních komunikací, zateplit
budovu mateřské školy a získat stavební parcely pro ty, kteří
jsou opakovaně zatopeny při povodních.

MĚNÍME MĚSTA
K LEPŠÍMU

Mgr. Martin Třeštík, kandidát
ČSSD na starostu města Milevsko
Věk: 58 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy Praha, obor teorie systémů
Pracovní pozice: místostarosta města Milevska, předtím dlouholeté
podnikání v oblasti IT
Koníčky: aktivní výtvarník, několik samostatných výstav obrazů
 Co by, podle vašeho názoru, přispělo k větší spokojenosti obyvatel
Milevska, a jak to budete řešit?
Nepochybně by to byl lepší stav toho,
po čem lidé každý den chodí, jezdí, na
čem parkují a co jim k tomu v noci svítí. Tedy lepší stav komunikací ve městě
a lepší stav dopravy jako takové. Máme
projektově připravenu rekonstrukci několika ulic, které to opravdu potřebují.
Právě v tyto dny probíhá architektonická soutěž na centrum města, kde je
hodně akcentováno právě dopravní řešení. Věříme, že na vítězný návrh naváže rychlé řešení autobusového nádraží, i že se podaří ještě rozšířit parkování v centru nebo jeho blízkosti. Vzhledově dokončit musíme také náš první
kruhový objezd, který byl připraven
za podpory kraje. V končícím volebním období jsme ještě přijali velmi podrobný plán obnovy veřejného osvětlení a zahájili první kroky, v tom se musí
rozhodně pokračovat.

Ing. Karel Kratochvíle
Kandidát okresu Strakonice, západní části
okresu Písek a západní části okresu
Prachatice do Senátu České republiky.

inzerce

Budu se řídit zdravým
selským rozumem!
Termín konání voleb: 10. a 11. října 2014.

Věk: 59 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Pracovní pozice: učitel gymnázia v Prachaticích
Koníčky: historická literatura, práce na
zahrádce a myslivost

 Co byste, jako starosta, dělal jinak?
Změnil bych bytovou politiku města, viz výše, protože město se postupně vylidňuje
a v obecní pokladně chybí nejen prostředky za nevybrané nájemné z více než 100 volných bytů, ale i propad na sdílených daních
několik milionů korun ročně. Prohloubil
bych spolupráci s profesními sdruženími,
drobnými podnikateli, hospodářskou komorou a zástupci zaměstnanců, zřídil komisi
výstavby a územního plánování, zveřejňoval všechny smlouvy uzavřené městem, rozšířil působnost městské policie v rámci mikroregionu, rozšířil úřední hodiny na radnici
a provedl audit dopadů heren na jejich okolí tak, aby nedocházelo k rušení veřejného
pořádku.
 Na co jste pyšný a co by nemělo uniknout
pozornosti obyvatel a turistů?
Pyšný jsem na pracovité spoluobčany a slavnou historii Prachatic a na památky především v městské památkové rezervaci, na slavnosti Zlaté solné stezky a farmářské trhy, na
libínskou rozhlednu s panoramatickým výhledem, Prachatické muzeum, okolní lesy, cyklistické trasy pod Libínem, ale i na nově budovaný sběrný dvůr, který bude patřit k nejmodernějším v zemi.

 Prachatice nepatří mezi největší města
jižních Čech. Jak se v nich žije a co je třeba změnit?
Změnit je nutné především bytovou politiku
města tj. snížit nájmy v obecních bytech a tím
zamezit postupnému úbytku obyvatel, dále vytvořit vhodnější podmínky pro výstavbu nových rodinných domů na soukromých pozemcích, připravit další etapu investiční strategie
tepelného hospodářství a tím vytvářet podmínky pro další snižování cen tepla, posoudit možnosti otevření další průmyslové zóny včetně vybudování nové infrastruktury v tomto území.
 Které vlastnosti by neměly komunálnímu
politikovi rozhodně chybět?
Především umění naslouchat, schopnost spojovat občany a nalézat přijatelné kompromisy
ve prospěch většiny, samozřejmostí je obyčejná lidská slušnost a vize dalšího rozvoje města, kterou podpoří spoluobčané ve volbách.

Ing. Petr Bednarčík, kandidát
ČSSD na starostu města Vimperk
Věk: 53 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské
Pracovní pozice: zastupitel města

Ing. Robert Pročka, kandidát ČSSD
na starostu města Volary
Věk: 53 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské – zeměměřičský inženýr
Pracovní pozice: místostarosta města Volary
Koníčky: myslivost, četba, sportovní rybolov

ho postavení na trhu práce, zvýšit
nabídku pracovních sil, zachovat
střední a učňovské školství, vylepšit bezpečnostní politiku města a jeho mediální obraz na veřejnosti. Našim občanům nabídneme
řád, slušnost a pořádek.

 V komunální politice nejste nováčkem. Co byste
chtěl, jako starosta, udělat pro obyvatele Volar?
Z volebního programu, se kterým jde ČSSD do komunálních voleb, chci zmínit jen několik priorit, které bych rád prosadil a které směřují ke zvýšení spokojenosti každého občana s životem v našem městě
a k dalšímu rozvoji Volar. V našem městě je čím dál
více seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří
ke svému plnohodnotnému životu potřebují pomoc
druhých. Chci prosadit výstavbu Domu s pečovatelskou službou, který by měl těm nejpotřebnějším občanům sloužit k důstojnému životu. Velká poptávka
je i po vhodných parcelách pro výstavbu rodinných
domů. Budu prosazovat zainvestování nových parcel (ZTV) a poté tyto pozemky nabízet za rozumnou
cenu zejména mladým lidem, kteří ve Volarech chtějí trvale žít a pracovat. Volary mají i velký turistický potenciál. V této oblasti bych rád prosadil vybudování nové cyklostezky na Soumarský Most, který
je výchozím místem pro poznávání krás jižních částí Národního parku Šumava včetně nádherné přírody kolem horního toku řeky Vltavy. V neposlední řadě budu velký důraz klást na veřejný pořádek a bez-

OVV ČSSD Prachatice:

 Říká se, že ve Vimperku žijí, zejména v zimě, otužilí lidé. Co byste pro ně, jako nově zvolený starosta, udělal?
Dovolím si pozdravit touto cestou
všechny čtenáře vašich novin, nejen ty otužilé. Současně trochu poopravím vaši otázku. Kandiduji,
ostatně jako všichni ostatní lídři,
do městského zastupitelstva, nikoliv jen na starostu. Volba starosty
náleží zvoleným zastupitelům při
prvním povolebním zasedání zastupitelstva.
Ve Vimperku žijí, nejen v zimě,
otužilí lidé, ale také lidé pracovití a inteligentní, kterým není potřeba slibovat, co pro ně udělám.
Je potřebné jim vymezit prostor
a oni sami ukáží, co umí, a dovedou. A co je skutečně důležité?
Vytvořit koncepci rozvoje města
ve střednědobém i krátkodobém
výhledu, stabilizovat ekonomicky činné obyvatelstvo a zlepšit je-

pečnost. Chci podpořit zřízení městské policie a tím
částečně eliminovat projevy vandalismu, drobných
přestupků a dalších sociálně negativních jevů, které se čím dále více v našem městě vyskytují a obtěžují slušné občany.

Bc. František Sklář, kandidát ČSSD na starostu města Netolice
Věk: 41 let
Nejvyšší dosažené vzdělání: Lesnická
a dřevařská fakulta ČZU v Praze
Pracovní pozice: vedoucí digitálního zpracování lesních hospodářských plánů a osnov
Koníčky: lesnictví, včelaření, myslivost, literatura

V úzké spolupráci s Jihočeským krajem jako zřizovatelem Domova a dětí a mládeže zajistíme
nové prostory pro práci s dětmi v jejich volném čase a zajistíme větší prostory pro městskou knihovnu. Dokončíme proces schvalování územního plánu a s ním související uvolnění ploch pro novou výstavbu rodinných domů.
Zvýšíme počet zelených a odpočinkových ploch,
nezapomeneme ani na lavičky a stojany na kola, minimálně zdvojnásobíme počet odpadkových košů, vybudujeme nové veřejné WC, zajistíme opravy břehů potoka. Vyvineme maximální úsilí pro zvýšení tolik potřebných pracovních
míst, například jinou koncepcí nových technických služeb, které budou zodpovědné i za vodohospodářství, svoz komunálního a biologického odpadu a veškerou údržbu našeho města. Pomůžeme dořešit pozemkové vztahy sportovců, kynologů a Moto sport klubu. Důstojně
opravíme hřbitov a smuteční obřadní síň.

inzerce

 S jakými prioritami vstupujete do volebního klání?
Netolická radnice se musí zásadně změnit.
Chceme, aby naše radnice byla přátelská
a partnerská ke všem svým občanům a byla připravena aktivně řešit všechny životní
situace. Netoličáci musí Netoličákům pomáhat, jinak nemůže dojít k očekávané změně.
Vybudujeme prostředí, kde město je domovem, odkud člověk nerad odjíždí, ale kam se
rád vrací. Domovem, který je jistotou, bezpečím, pohodlím i místem, který nám dá větši-

nu toho, co potřebujeme. Na základě podnětů občanů se zavazujeme, že vstoupíme do
osobního jednání s vedeními obchodních řetězců pro vybudování obchodního domu. Aktivně se zaměříme na opravu místních komunikací a jejich údržbu, zvýšíme počet parkovacích míst, dokončíme chodník na Podroužek a cyklostezku z Kratochvíle do Netolic
Vodu, která teče v našich vodovodech, si umíme prodávat sami. Peníze z Netolic nebudou
odtékat do zahraničí.
Využijeme všechny dostupné prostředky k zajištění dostatečné kapacity míst v mateřské školce a její větší dostupnost v období prázdnin. Nesmírně si vážíme práce hasičů a místních kulturních a sportovních spolků a jsme připraveni spolu s nimi rozvíjet život v našem městě.
Vyměníme neefektivní zdroje vytápění ve
škole a domově seniorů, vyměníme okna
v budově školy.

ČSSD Prachatice

PaedDr. Jan Klimeš, kandidát ČSSD na starostu města Prachatice

www.cssdprachatice.cz

Jan Klimeš: Změnil bych bytovou
politiku, aby se město nevylidňovalo
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Tibor Stano: Moji práci za mě nikdo neudělá
Mgr. Tibor Stano, kandidát ČSSD na starostu města Tábor • Věk: 42 let •
Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské • Pracovní pozice: advokát,
taneční mistr • Koníčky: společenský a sportovní tanec, lyžování, vaření, pěstování citrusů, akvaristika

http://www.cssd-tabor.cz

 Proč se chcete stát starostou?
Podle mne to není zcela přesná otázka. Zda a jestli se starostou stanu, rozhodnou jedině voliči. Tím, že jsem přijal pozici lídra kandidátky a byl jsem
jím také zvolen na primárních volbách
v naší místní organizaci ČSSD, říkám
voličům především, že jsem připraven funkci starosty města zastávat. Jinak bych pozici lídra nepřijal. Táboráky v tomto směru nechci lacinými volebními prohlášeními klamat, není to
můj styl. Po pravdě řečeno jsem váhal
nejméně půl roku. Byla to zásadní volba mezi fungující advokátní kanceláří a případnou prací na pozici starosty.
Musel jsem tedy vyřešit chod kanceláře. Manželka – výborná advokátka –
by se v tomto případě o trochu dříve
vrátila z mateřské dovolené a v kanceláři mám ještě velmi zdatnou koncipientku. Musím ale přiznat, že mám
z toho opravdu respekt, a to je podle mne dobře. Budu se snažit dělat vše

naplno a co nejlépe. Starosta však není všechno sám, ale dobře fungující
orgány města si musí zajistit on, to
je jeho úkol. Možná to zní trošku obyčejně, ale Tábor je opravdu můj program. Jsem relativně mlád, chci tady
bydlet, žít a vychovávat své děti, a to
je podle mne záruka toho, že to s Táborem myslím opravdu vážně. Chci žít
ve městě, které poskytuje svým občanům možnost práce, zábavy, hezkého
životního prostředí a hlavně normální dopravy.
 Co byste dělal jinak, aby se život
jeho obyvatel zlepšil?
Určitě je třeba řešit věci, které usnadňují obyčejný život občanů a nejen velké projekty, kde se stříhají pásky a píše
se o nich v novinách. Jen zmíním pro
příklad „obyčejných věcí“, a to současnou dopravu, cenu vodného a stočného, cenu tepla z teplárny, cenu MHD.
Je třeba nezapomenout na lokálně nevyrovnanou kapacitu školek, kam dát

děcko na kroužek, ne všichni chtějí
mít doma vrcholového sportovce, tanečníka nebo umělce. V zimě by se
mělo město zajímat o úklid sněhu na
hlavních trasách chodníků, protože

Ing. Olga Bastlová, první žena
sociální demokracie v Táboře
Věk: 44 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Vysoká škola ČVUT Praha
Pracovní pozice: místostarostka města Tábor
 Na které projekty se v Táboře
zaměříte v sociální oblasti?
V sociální oblasti bude naší snahou
zachovat a zajistit obyvatelům města podporu a péči pro potřebné, tedy zdravotně postižené občany, seniory, rodiny s dětmi nebo pro ty, kteří se
ocitnou v nepříznivých životních situacích. Pokračovat budeme v realizaci

nového Domova pro seniory a zajistíme tím opravdový domov těm, kteří
z důvodu nemoci nebo vysokého věku

pomoc druhých již potřebují, a který
jim umožní prožít důstojné stáří.
Budeme spolupracovat s Úřadem práce
na možnosti poskytnutí práce v rámci veřejně prospěšných prací, veřejné
služby a státní dotační politiky zaměstnanosti pro občany Tábora, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní, a to i z řad
lidí bez domova.
I nadále budeme formou stipendia podporovat nadané studenty VŠ ze sociálně slabého prostředí a pokračovat budeme i v podpoře zařízení poskytující
péči dětem do 3 let.
Je na druhém místě kandidátky ČSSD.

Mgr. Jan Mach, kandidát ČSSD na
starostu města Veselí nad Lužnicí
Věk: 41 let • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské - Jihočeská univerzita České Budějovice, Historický
ústav - obor kulturní historie • Pracovní pozice: archivář ve Státním oblastním archivu v Třeboni • Koníčky:
historie, cestování, cyklistika, četba

inzerce

ČSSD Tábor
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ně důležité využívání nedalekých
pískoven k rekreačním účelům.
Pískovny získal letos v létě nový
majitel, a my si uvědomujeme nutnost s ním jednat, aby tyto vodní
plochy bylo možno využívat tak,
jako doposud. Pro občany našeho
města se budeme i nadále snažit
pracovat tak, aby se jim ve Veselí nad Lužnicí žilo co nejpříjemněji
a pokračovat v již zahájených projektech. Pokud mám vypíchnout
něco důležitého, jsou to naše programové body zaměřené na bezpečnost našich spoluobčanů. Jedná se především o záměr pořídit kamerový systém a další technické vybavení pro
městskou policii. Protože
jsme si vědomi dopravní situace v našem městě, chceme také instalovat technické prostředky pro snížení
rychlosti při průjezdu motorových vozidel městem.

pokud napadne hodně sněhu, dojde
si senior nebo maminka s kočárkem
v příměstské části nakoupit, nebo se
jen projít? Mám malé děti, bydlím na
Blanickém předměstí. Opravdu, prodírat se sněhem s kočárkem, je pro mne,
jako muže, pěkně náročné. Za hlavní
úkol za svoji osobu považuji zaměřit
se na běžný život občanů.
 Tábor je druhé největší město jižních Čech. Co by se v něm, podle vašeho názoru, mělo změnit?
Tábor podle mne bylo druhé největší průmyslové město na jihu hned za
Budějovicemi, dnes už ale není. Je to
podle mne město Písek. Mnoho zaměstnavatelů odešlo jinam, např.
právě do Písku, kde je dobře připravena průmyslová zóna. Svoji roli sehrály zcela jistě i nákladové položky pro podnikatele, tedy cena vodného a stočného, tepelné energie
z centrálního zásobování tj. od naší
teplárny. Pro podnikatelské projekty
je průmyslová zóna Tábor dlouhodobě nefunkční. Je malá a její dopravní
napojení na dálnici neexistuje a o napojení na železnici ani nemluvím. Nemám pocit, že by se doposud funkční

průmyslovou zónou někdo vůbec zabýval a přesto je to zásadní téma, které řeší nezaměstnanost nejen v Táboře a v okolí, ale řeší i výši průměrné mzdy zde v Táboře. Kdo má v Táboře oficielní průměrnou mzdu v ČR?
Otázkou je také cestovní ruch. O něm
v Táboře kdekdo mluví, ale konkrétní
kroky nikdo nedělá. Podpora cestovního ruchu nejsou koncerty nebo jiné akce na náměstí či v hospodách.
To je podle mne málo. Turista tu musí
mít dobrý důvod se ubytovat na několik dní a déle. Prostě nestačí jednorázové akce, či jednorázové návštěvy muzea, galerií a podobných podniků, nebo cyklostezky. To vše musí
doplňovat hlavní důvod pobytu turisty v Táboře. V současné době je vysoký zájem o domácí dovolenou. Proč
k tomu nevyžít Jordán? To si dokážu
reálně představit. Připravit pro turisty opravdu kvalitní koupání pro celou rodinu, večer rybaření, procházka, večeře a to, co dále již nyní nabízí k zábavě město. To je důvod, aby
zde turisté strávili rodinnou dovolenou. Samo se to ale neudělá. Občané
musí mít dobré zaměstnání, aby zde
mohli spokojeně žít.
 Na co jste pyšný, když procházíte
historickou částí města?
Tábor je nádherné město. Mohl jsem
jako právník zůstat po studiích v Praze, ale Táboru jsem zůstal věrný. Pyšný jsem na především na Žižkovo náměstí. To je prostě ve srovnání s jinými městy nesrovnatelné. Dále pak
uličky na Starém městě zejména Pražská ulice, náměstíčka, hospůdky, prostě vše, co k historickému centru patří. Musím ale i poděkovat současným
vlastníkům domů, že o ně dobře starají, mají je pěkně opravené a udržované, pečují o květinovou výzdobu a je
se na co dívat.
 Jaký vzkaz máte pro voliče?
Můj osobní vzkaz zní: „Moji práci za
mne nikdo neudělá a můžete se na to
spolehnout!“. A dále možná již opotřebovanou, ale stále platnou frázi:
„Pojďte k volbám!“ To za vás také nikdo neudělá.

Mgr. Vladimír Drachovský,
kandidát ČSSD na starostu
města Soběslav
Věk: 54 let
Nejvyšší dosažené vzdělání:
vysokoškolské
Pracovní pozice:
místostarosta města Soběslav
Koníčky: sport, rodina
 Co by, podle vašeho mínění,
v novém volebním období nejvíc
prospělo Soběslavi a jejím obyvatelům?
Především příchod investorů,
který by napomohl vytvoření nových pracovních míst a snížil nezaměstnanost. Dále by si občané zasloužili zavedení dalších
odborných zdravotnických služeb například kožního lékaře, či
rozšíření rehabilitačních služeb.
A v neposlední řadě také vybudování turistických tras a cyklostezek, které by mimo jiné do města
přivedly více turistů.

MĚNÍME MĚSTA
K LEPŠÍMU
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