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Kdo jsme?

Navýšení ubytovací kapacity stávajících zařízení pro se-
niory – rozvoj terénních a !sňových služeb s cílem umožnit 

občanům co nejdelší pobyt v domácím prostředí

Vyrovnaná finanční podpora pro všechna zdravotnická 

zařízení ve městě (poliklinika, nemocnice i soukromé praxe)

Centrální nákup potřeb pro výtvarnou výchovu ve školách 

s částečnou úhradou z rozpočtu města – „Městské 
pastelkovné“

OSTROV RADOSTI

Maximální využi% stávajících sportovišť – úhrada mzdových 

nákladů pro trenéry a správce

Rozvoj a podpora venkovních hřišť pro všechny věkové 

skupiny – např. workout pro dospívající mládež apod.

Výraznější podpora kultury, která vzniká v Ostrově a jeho 

bezprostředním okolí 

Navýšení příspěvku ZUŠ tak, aby mohlo být žákům sníženo 

školné

Pořízení koncertního křídla do divadelního sálu v Domě 

kultury Ostrov

Nové řešení vstupu do městské knihovny od budovy zámku

Změna financování a dramaturgie ostrovského „kulturního 

léta“ 

OSTROV BUDOUCNOSTI

Příprava a realizace projektů podle skutečných potřeb 
města, vždy na základě pečlivých studií, kvalitní projektové 

přípravy a zejména analýzy budoucích provozních nákladů 

(nikoliv narychlo podle vypsaných dotačních *tulů)

K nové zástavbě přednostně využít proluk a volných 
prostranství uprostřed města, zásadní je zejména co 

nejrychlejší dořešení zástavby prostoru mezi Penny markety 

s cílem urbanis*cky propojit staré a nové město. Tuto 

zástavbu dále realizovat bez soukromého developera.

Zrušení stále platného projektu „Ostrov Východ“ a příprava 

projektu nového s důrazem na využi! území pro bydlení 

a zachování maximálního možného množství zahrádek

Odstranění centrální tržnice na Mírovém náměs% 
a v případě potřeby náhrada novým architektonicky 

kvalitním objektem

Co chceme?

Jsme tým lidí různých názorů a životních zkušenos%, 
různých vyznání a poli(ckých preferencí. Není nám 
lhostejná budoucnost našeho města, a proto jsme se 
shodli na základních principech, na nichž hodláme 
budovat správu veřejných věcí.

· Důraz na tradiční hodnoty (ochrana rodiny, slušnost, 

 osobní zodpovědnost, dodržování daného slova, ochrana 

 a rozvoj kulturního odkazu)

· Otevřenost a profesionalita veřejné správy

· Vytváření prostředí, které bude pomáhat občanům 

  v jejich ak"vním veřejném životě

· Soulad rozvoje města s ochranou životního prostředí

Do voleb jdeme proto, abychom uspěli a měli možnost se 
podílet na řízení města ku prospěchu všech občanů.

· Přestože současné vedení pro město za#m neznamenalo 

 žádnou katastrofu, řada jeho rozhodnu# budí rozpaky. 

· O podstatných věcech rozhoduje příliš úzká skupina lidí.

 Do rozhodování orgánů města chceme doplnit odbornost 

 a širší rozhled. Naši kandidá" těmito vlastnostmi disponují.

· Poli"cká kultura ve městě upadá, názory opozice nebývají 

 slyšeny. Je na čase se vrá"t k věcné diskusi a vzájemné 

 úctě.

Pro následující období považujeme za klíčový významný 
přesun prostředků - namísto inves(c do „betonu a cihel“ 
chceme investovat do zvelebování vztahů mezi lidmi, 
sociální činnos(, vzdělanos( a kultury. 

Volební program

OSTROV BEZPEČÍ

Bezpečnost a pořádek zejména v problémových lokalitách 

– změna organizace práce Městské policie, důsledná kontro-

la ubytoven ze strany Odboru sociálních věcí a hygieny

Razantní omezení hazardu za pomoci změny obecně 

závazné vyhlášky – stejná pravidla pro všechny 

provozovatele hazardních her, vytěsnění hazardu 

z obytných bloků

Boj pro( závislostem – důsledná pro*drogová prevence, 

podpora krizových center a nízkoprahových zařízení, pravi-

delné kontroly podávání alkoholu mladistvým…

Podpora školních družin a klubů  – zvýšení bezpečnos* 

dě! do 10 let bezprostředně po vyučování 

Řešení problema(ky bezdomovců – zřízení azylového 

centra ve spolupráci s okolními obcemi

Odstranění bariér – komplexní vyřešení bezbariérovos* 

veřejných budov a komunikačních tras ve městě

OSTROV PŘÍLEŽITOSTÍ

Ucelený systém pozi(vních pobídek pro nové podnikatele 

a živnostníky – bydlení + prostory pro podnikání + pora-

denství…

Otevřená veřejná správa a efek*vní komunikace s občany – 

záměry, projekty, výběrová řízení, zveřejňování smluv 

a faktur na internetu, pravidelná setkávání s občany

Využi% zahraničních partnerů ke zlepšení výuky cizích 

jazyků na školách

Finanční podpora nadaných žáků, příspěvky na nákup 

zahraničních časopisů, úhrada cestovného při účas* 

na olympiádách a jiných soutěžích

Kvalitní speciální pedagogika a podpora zachování speciální 

a prak*cké školy

Profesionální marke(nk cestovního ruchu – řízená spolu-

práce všech subjektů v oblas* cestovního ruchu (des*nační 

management) s cílem zvýšení zájmu o ostrovské památky 

a rozvoj podnikání a zaměstnanos* v této oblas*

OSTROV SPOKOJENOSTI

Dostupné nájemní bydlení v majetku města – analýza 

potřeby výstavby městských bytů

Zachování přiměřené ceny tepla – zabránění divoké priva*-

zaci teplárny, její efek*vní modernizace v režii města 

s přiměřeným využi!m obnovitelných zdrojů
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Zdeněk Polomis
vedoucí pobočky RK

Monika Dašková
živnostník

Ivan Hlaváček
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