Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014
Koalice pro město VARNSDORF
ODS; KDU-ČSL, HNHRM; VV; SUVERENITA - blok Jany Bobošíkové; SZSP

1.

Rozvoj města a regionu

Priority:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

2.

Udržení finančního zdraví města a zvýšení úsilí v čerpání dotací z EU.
a) Prosazování vyrovnaného rozpočtu,
b) zvýšení čerpání finančních prostředků z ESF, včetně finanční rezervy na spoluúčast.
Zpracování nového územního plánu.
Zpracování studie a projektové přípravy na zástavbu náměstí E. Beneše a u „Věžičky“.
Zpracování koncepce turistického ruchu; rozvoj turistických cílů a vybavenosti (naučné stezky,
cyklostezky, turistická okružní stezka Varnsdorfem, místní značení, veřejné WC).
Realizace investice do kanalizační a vodovodní sítě (jedná se o připojení dalších cca 850 obyvatel na
kanalizaci, 250 lidí na vodovod a zajištění inženýrských sítí včetně plynu pro další nutný rozvoj města).
Rozšiřování sítě horkovodu na další objekty.
Pokračování rekonstrukce Městského divadla.
Zahájení rekonstrukce Zimního stadionu.
Záchrana Městského muzea.
Záchrana Červeného kostela.
Dostavba Hrádku a úprava jeho okolí.
Revitalizace sídlišť včetně dopravních řešení a parkovišť.
Podpora výstavby nových rodinných domků ve vybraných lokalitách.
Zřízení vlakové zastávky a železničního přechodu pro pěší na Starém nádraží.
Řešení vstupních bran do města (Nádraží ČD, Jatka, dále prostor ulic Plzeňské, Žitavské a 5. května).

Školství a Vzdělávání

Priority:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Trvalá péče o školská a výchovná zařízení (zvýšení investic do školských zařízení - fasády budov, výměna
oken, zateplení, vybavenost, apod.).
Stabilizovat situaci ve středním odborném školství, podpora samostatnosti VOŠ a SPŠ Varnsdorf
(transformace na VŠ).
Posílení kapacity mateřských škol.
Pokračovat v nutné rekonstrukci školních jídelen.
Dětská a sportovní hřiště u každé školy s možností využití i po vyučování.

Životní prostředí

Priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokončit klidovou zónu mezi ulicemi Národní - Otáhalova - Legií.
Dokončit úpravy parku a dětského koutku na Národní ul. včetně vstupu do parku a vhodného vodního
prvku.
Podpora obnovy stávajících parků; více květin, stromů, keřů a zajištění následné péče.
Podpora vybudování lesoparku v areálu za nemocnicí jako zóny pro odpočinek a sportovní aktivity občanů
města.
Důslednou kontrolou a represí omezovat výskyt černých skládek.
Trvale zvyšovat péči o čistotu a pořádek ve městě.
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4.

Firmy a živnostníci v regionu

Priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Zohlednění varnsdorfských zaměstnavatelů při výběrových řízeních na zakázky města.
Podpora předávání informací pro podnikatele a živnostníky ohledně čerpání dotací z EU.
Podpora pro regionální výrobce, tradiční řemesla a činnosti, vedoucí k zachování drobného a středního
podnikání - řemeslné jarmarky, farmářské trhy aj.
Podpora podnikání organizací, které pracují s nezaměstnanými ve prospěch města.
Podpora vzniku a dalšího rozvoje chybějících služeb.
Zajistit vyšší účast Technických služeb s. r. o. Varnsdorf na rozvoji města.
Podpora vybudování vyhlídky na Špičáku.

Děti a mládež

Priority:
1.
2.

6.

Podporu organizacím a spolkům, které v našem městě nabízejí kvalitní trávení volného času dětem
a mládeži, mateřské centrum.
V rámci městského grantového systému vyhlašovat konkrétní tituly v oblasti prevence, mimoškolní výchovy
a péče o děti a mládež (zejména podpora mládežnického sportu).

Sport

Priority:
1.
2.

3.
4.
5.

7.

Podpořit oživení a návrat k dobrým tradicím našeho města v oblasti zájmového sportu.
Podpora organizovaného sportu s cílem zvyšovat úroveň jednotlivých klubů; vytvoření sportovního centra
pro veřejnost, (např. prostory u azylového domu - hřiště pro beach volejbal, nohejbal, basketbal, tenis
a minigolf).
Studie využití objektu výměníkové stanice č. 6 u ZŠ Edisonova.
Podpora sportovních akcí ve Varnsdorfu.
Zóny pro mladé.

Kultura a městská media

Priority:
1.
2.
3.
4.
5.

Prosadit více peněz pro sport, kulturu a zájmové spolky.
Vznik nového systému pro rozdělování městských grantů
Podpora kulturních akcí ve Varnsdorfu.
Podpora místních umělců a uměleckých seskupení (možnost zřízeni amatérského divadelního souboru).
Podpora forem, vedoucích ke zvýšení zájmu obyvatel o městské kulturní akce - hudební či divadelní.
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8.

Bezpečnost

Priority:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

9.

Posílení přímé kontaktní činnosti strážníků městské policie v terénu při pomoci a ochraně obyvatel.
Podpora pro programy bezpečnosti a prevence kriminality, zvýšená pozornost otázce zvyšující se dětské
kriminality.
Zřízení výboru ZM pro menšiny.
Regulace všech typů heren v centru města.
Podpora rozšiřování popř. modernizace kamerového systému.
Podpora součinnosti Městské policie s PČR - důraz na noční hodiny a dodržování zákonů a vyhlášek.
Řešení volně pobíhajících psů, zaměření na evidované psy.
Nekompromisní postoj vůči vandalismu.
Prevence proti povodním.
Zastupitelnost při používání informačních technologií a jejich plnou využitelnost v případě krizových
situací.
Opakované kontroly heren Městskou policií ve spolupráci s pracovnicemi Sociálního odboru a Policií ČR.
Zkvalitnění vybavení a přezbrojení Městské policie (včetně defibrilátoru).
Rozšíření pultu centrální ochrany pro další zájemce.
Důsledná kontrola oprávněnosti vyplácení dávek sociální podpory.

Zdraví obyvatel a sociální péče

Priority:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

10.

Podpora varnsdorfské nemocnice; zachování a podpora úrazové ambulance, rekonstrukce suterénu
nemocnice s možností vybudování kuchyně a jídelny, možnost zřízení stanice zdravotníka – záchranáře pro
Varnsdorf.
Zajistit potřebnou zdravotní péči (systematicky hledat lékaře jak obvodní, tak specialisty, kteří zde citelně
chybí (alergologie, ortopedie, oční, zubař, gynekologie) a vytvářet jim nezbytné podmínky).
Rozvíjet péči o seniory, aktivním umožnit setkávání a společenské vyžití; potřebným dát možnost využít
pečovatelskou službu, podporovat rozšíření odpočinkových zařízení.
Pomoc rodinám, které se o nemohoucí seniory starají (denní centrum, stacionář, denní odlehčovací služba).
Zlepšeni podmínek pro zdravotně postižené - bezbariérové přístupy.
Podpora občanským sdružením v oblasti sociálních služeb.

Samospráva

Priority:
Pro dané volební období ustavit z úsporných důvodů jen dva uvolněné členy ZM:
a) Starosta a 1. místostarosta jako uvolnění členové ZM,
b) 2. místostarosta jako neuvolněný člen ZM.
2. Informovat občany; naslouchat jejich názorům a přáním, více je informovat o záměrech a krocích vedení
města na úrovni města, regionu a příhraničí.
3. Zkvalitnění činnosti všech místních informačních médií:
a) Hlas severu aktuálně a bez cenzury na webových stránkách města,
b) nové formy komunikace s obyvateli (zvýšení informačního obsahu a restrukturalizace
webových stránek MěÚ, přímé přenosy ze zasedání ZM).
4. Podpora využití práce komisí složených z občanů města.
5. Podpora vyhlášení místního referenda pro řešení nejzávažnějších problémů města.
6. Využití zeměpisné polohy našeho města k užší partnerské příhraniční spolupráci.
7. Posílení systému vyhledávání a získávání grantových dotací pro město i jeho organizace a spolky.
8. Zefektivnění práce úředníků MěÚ.
9. Při výběrových řízeních na veřejné zakázky využívat i internetové aukce.
10. Kontrola výběrových řízení na městském úřadě i za uplynulé volební období
11. Přijetí etického kodexu zastupitele.
1.
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Podpisy:

Martin Louka v.r.

ThMgr. Roland Solloch v.r.

MUDr. Václav Jára v. r.

Ing. Josef Poláček v. r.

Karel Dubský v. r.

Jiří Sucharda v. r.

PharmDr. Jindřich Šmíd v. r.

Ing. Václav Moravec v. r.

MUDr. Martina Jeníková v. r.

Ing. Miroslav Novotný v. r.

Ing. Bohdana Křížová v. r.

Mgr. Michal Dlask v. r.

Ing. Vladimír Bartoň v. r.

Ing. Roman Kubr v. r.

Ing. Václav Hynčica v. r.

Josef Hambálek v. r.

Lubomír Lukeštík v. r.

Zbyněk Šimák v. r.

Ing. Jan Hodničák v. r.
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