Vážení voliči, obyvatelé města Dobřany a obcí Šlovice a Vodní Újezd!

Po čtyřech letech se v našem městě budou znovu konat volby do městského zastupitelstva. Kromě již tradičních politických
stran a hnutí se bude v nadcházejících volbách o Vaši přízeň ucházet nový subjekt v podobě sdružení nezávislých kandidátů pod
názvem „Mladí pro Dobřany“. Jak z názvu vyplývá, na naši kandidátce jsou výhradně mladí lidé, kteří se svými názory, umem a pílí
chtějí podílet na správě věcí veřejných našeho města. Jsme přesvědčeni, že právě v dnešní době nastal čas, aby se i mladí lidé
podíleli (či se alespoň pokusili podílet) na samosprávném fungování města. Ve prospěch tohoto nesnadného úkolu nabízíme kromě
mládí rovněž elán, pracovitost, sílu, dravost a neideologické myšlení. Jsme pro způsob komunikace a diskuse, jsme pro hledání
kompromisů tam, kde to jde.

Myslíme si, že komunální volby by měly být o konkrétních lidech a osobnostech, a ne o stranické ideologii, politických
stranách a politikaření. Komunální volby jsou o volbě zástupců, kteří budou dohlížet, spravovat a rozvíjet majetek a stejně tak
hodnoty našeho krásného města, jehož obyvateli máme tu čest býti.

Dovolte, abychom Vám stejně jako ostatní volební strany předložili volební program. Náš volební program má jednu
specifiku. V době, kdy jsme museli předat náš příspěvek do Dobřanských novin jsme Vás, občany města, požádali formou
jednoduchých dotazníků o pomoc při jeho sestavování, tedy o pomoc upozornit na oblasti veřejného života města, ve kterých si
myslíte, že je třeba určité věci zlepšit či zkvalitnit. Náš volební program je v níže předkládaném stavu vyjádřením myšlenek a
názorů všech patnácti kandidátu nezávislého sdružení Mladí pro Dobřany. Přejeme si ale slyšet i přímé názory občanů města a
proto jsme již v září dovolili vytvořit prostor i pro Vaše názory. Tímto způsobem se podílíte, byť nepřímo, na tvorbě našeho
programu. Jeho konečná verze je k dispozici na našich internetových stránkách a stejně tak bude ve formě základních bodů a tezí
uveřejněna na volebních materiálech sdružení Mladí pro Dobřany, které budou nabízeny občanům města obvyklou formou
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(roznosem do domácností či veřejným vyvěšením). Volební program našeho hnutí, který budete za chvíli číst, je pro účely
prezentace v Dobřanských novinách zestručněn, protože bohužel nemáme dostatek finančních prostředků na placenou inzerci
v takovém rozsahu, v jakém bychom si představovali! Program je rozdělen do dvanácti základních oblastí. V každé oblasti
navrhujeme možnosti pro zlepšení podmínek a života této dané oblasti nebo třeba jen odstranění problémů, které se týkají nejenom
nás všech.

Volební program sdružení nezávislých kandidátů Mladí pro Dobřany

Bezpečnost v našem městě




Podporujeme zákonné zásahy nejenom Policie ČR proti společensky nepřizpůsobivým občanům. Jsme pro větší součinnost
města a Policie ČR (pravidelný monitoring bezpečnosti, stanovení úloh jednotlivých složek, jejich aktivní spolupráce). Jsme
pro zajištění vlastní městské stráže v přiměřeném počtu (max. 2 lidé). Tito lidé by dle našeho názoru neměli mít trvalé
bydliště ve městě Dobřany a v rámci náplně své práce uplatňovat především vyhlášky města (např. vyhlášky o čistotě a
pořádku na území města).
Z hlediska ostatní bezpečnosti města především jako prevence před přírodními a ostatními katastrofami (letošní povodně!)
jednoznačně podporujeme vybudování městského rozhlasu s dosahem zvukového signálu po celém území města, jako
okamžitého komunikačního prostředku nejenom pro řešení vzniklého nebezpečí. Podporujeme rovněž materiální podporu
dobřanských hasičů.

Bydlení v našem městě


Podporujeme co největší dostupnost bydlení pro obyvatele města, hlavně ty obyvatele, kteří ve městě trvale žijí. Jedná se o
dostupnost pro mladé rodiny s dětmi a především dostupnost cenovou. Navrhujeme navýšení a zejména lepší
informovanost o fondu podpory bydlení, kterým každoročně město Dobřany podporuje formou půjček oblast bydlení pro
občany.
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Podporujeme výstavbu nových cenově dostupných bytů v intencích územního plánu města s využitím státních dotačních
titulů.
Podporujeme převody obecních bytů do soukromého vlastnictví stávajících nájemníků a vytvoření samosprávných bytových
družstev, které by za administrativní podpory města zejména v době svého vzniku daleko lépe spravovali bytový fond.
Požadujeme přehodnocení dosavadního fungování správy bytového fondu města Dobřany, především v otázce efektivity
nákladů, vynaložených prostředků města na správu bytového fondu a především efektivity zajišťování kvality služeb servisní
organizace spravující bytový fond města formou prověrky finančních, právních, technických a organizačních záležitostí
týkající se správy a údržby bytového fondu. Nebojíme se vyvození a zveřejnění případných zjištěných důsledků, včetně
personálních změn ve vedení správy bytového fondu města!
V zákonných intencích podporujeme důsledný postih neplatičů nájemného, zejména těch, kteří nedostatečně prokážou
nemožnost platby nájemného v městských bytech. Myslíme si, že např. dostatečná veřejná prezentace těchto obyvatel a
jejich dlužných částek napomůže k nápravě tohoto vztahu, nebojíme se ale i postihů razantnějších ve formě exekučních
výkonů.
Podporujeme realizaci regenerace panelového sídliště Pančava, tedy projektu řešení venkovních prostor sídliště.

Doprava v našem městě



Podporujeme posílení dopravní obslužnosti a dostupnosti města, zejména intenzifikace vlakových spojů, posílení vlakových
spojů mezi Plzní a Dobřanami o minimálně tři spoje denně.
V dopravní infrastruktuře podporujeme opravy či rekonstrukce místních komunikací (např.část Tyršovy ulice ústící do Lidické
ulice), zejména komunikací technicky narušených výstavbou průtahu městem (např. ulice Stromořadí). Podporujeme
rekonstrukci a úpravu chodníků např. v ulicích Jiráskova, Stromořadí, Lipová, Park u nádraží.

Infrastrukturní zařízení našeho města



Jsme pro dobudování úplného kanalizačního systému města, záměru, který začalo systémově řešit současné vedení města,
budeme podporovat plynofikaci čtvrti Dobřánky.
Jsme si vědomi velkého bohatství města ve formě vlastního dostatečného množství kvalitní pitné vody. Naší snahou bude
dostatečné zdroje vody nabízet i subjektům mimo město (např. okolní obce, zařízení vybudovaná v blízkosti dálničního
průtahu, letiště Líně).
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Myslíme si, že není systémově dobré, aby správu a údržbu velké části majetku města vykonávala jedna servisní organizace.
Tento stav nevede ke konkurenceschopnosti a kvalitě zajišťování služeb. Budeme navrhovat, aby tyto služby zajišťovalo více
organizací na základě krátkodobých smluvních vztahů.

Kultura, sport, volný čas a cestovní ruch v našem městě














Podporujeme zachování všech tradičních městských oslav a ostatních společenských akcí a pokusíme se o jejich ještě
větší podporu a zejména propagaci.
Chceme zvýšit nízkou návštěvnost městského kina lepší propagací , službami (např.vytvoření filmového klubu) a celkovým
pozvednutím nad úroveň ostatních velkých kin v našem regionu. Podporujeme technickou úpravu budovy městského kina
na jeho využití jako kulturního sálu města.
Chceme vytvořit kulturní instituci - organizaci města, jejíž náplní bude podpora kulturních a společenských akcí pořádaných
městem, stejně tak jako podpora akcí pořádaných občanskými spolky a ostatními neziskovými organizacemi.
Dobřanská pouť musí být každoročně kulturní událostí číslo jedna , s vlastní osobitou tváří a s profesionální
organizací. Zaměříme se na podporu doprovodných akcí, jež chceme rozšířit a především originálně vyřešit tak, aby mohl
být potěšen každý její návštěvník. Prosazujeme lokalizaci Dobřanské pouti do historického středu města. Chceme zavést
i několikadenní větší kulturní událost, roztroušenou po celém městě.Takovou událost, která dá Dobřanům svou tvář.
Dobřanské noviny musí být tou nejlepší vizitkou našeho města. Jejich obsah atraktivnější pro čtenáře a komerčně lépe
využitý. Noviny se musí stát hlavním podpůrným kamenem při propagaci jednotlivých spolků, sportovních klubů a jejich
činností.
Pokusíme se více komunikovat s provozovateli místních společenských zařízení a poskytnout jim prostor pro vlastní realizaci
kultury. Budeme diskutovat s každým , kdo se rozhodne v Dobřanech či jejich bezprostředním okolí organizovat sportovní či
kulturní podnik, tak , aby akce samotná zasahovala do města a mohla na něj přímo upozornit. Kultura je v dnešní době velice
komerčním odvětvím , proto je k ní třeba přistupovat jak s citem, tak i obchodní opatrností.
Podporujeme výstavbu mezinárodní cyklostezky Praha – Regensburg-Paříž vedoucí přes území města a stejně tak
vybudování zázemí pro cykloturistiku.
Podporujeme v rámci možností výstavbu infrastrukturního zázemí pro cestovní ruch (např. výstavbu hotelových a jiných
ubytovacích kapacit).
Podporujeme rekonstrukce a opravy stávajících sportovních zařízení (např. fotbalového stadionu, zázemí pro stolní tenisty,
rekonstrukce sportovní haly), stejně jako výstavbu nových sportovních zařízení (po vzoru nově vybudovaného hokejbalového
a víceúčelového hřiště).
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Podporujeme co nejefektivnější a nejintenzivnější využití sportovního stadionu města včetně sportovní haly města a
ubytovny města, podporujeme zajištění lépe vyhovujícího správcovství tohoto areálu.

Obce Šlovice a Vodní Újezd













Respektujeme a podporujeme svébytnost obcí Šlovice a Vodní Újezd a jejich obyvatelů patřících pod město Dobřany,
respektujeme samosprávnost jejich osadních výborů.
Uvědomujeme si nelehkou situaci v obci Šlovice v souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu města Plzně. Jako prioritní
vidíme úpravu místních komunikací a venkovních prostor v obci. Naší snahou bude podpořit investice do vybudování
kanalizačního systému obce.
Rovněž si uvědomujeme menší prostor pro rozvoj Vodního Újezda vzniklý neexistencí směrného územního plánu této obce.
Naší prioritou je vypracování tohoto dokumentu a na jeho základě v rámci možností začít realizovat základní inženýrské sítě
pro obec.
Spolková činnost obyvatel našeho města
Naším záměrem je podpořit spolkovou činnost obyvatel města v několika rovinách. Jednou z těchto rovin je rovina
komunikační. Podporujeme vytvoření systému komunikace mezi městem a spolky a stejně tak vzájemnou komunikaci
jednotlivých organizací a spolků. Jednou z těchto forem je vytvoření profesionální kulturní instituce města, jejíž jednou
z náplní činnosti bude komunikace se spolky. Do této roviny spadá propagace akcí pořádaných spolky za pomoci této
organizace a to propagace jak uvnitř města, tak i vně města (dle charakteru pořádané akce).
Nejdůležitější podpora je podpora finanční a materiální. Uvedený druh podpory prosazujeme formou vytvoření motivačního
systému podpor spolků. V tomto polograntovém systému se jako základní mechanismy, na základě kterých bude podpora
udělena objevují vlastní aktivita členské základny, výše členské základny, obnova členské základny, údržba svěřených či
vlastněných nemovitostí spolkových organizací (především údržba s nimi bezprostředně souvisejících prostor) a u
sportovních klubů herní výsledky.
Považujeme za důležité odbornou pomoc spolkům ze strany města v rámci konzultací při řešení problémů s běžným chodem
spolkové organizace a její činnosti )problémy právní, legislativní, účetní či daňové), v rámci kontaktu se státní správou a při
organizování akcí spolků (např, akcí vyžadujících asistenci zdravotní, pořádkové služby či hasičů).
Velmi významně budeme podporovat ty spolkové a neziskové organizace, které budou zaměřeny na práci s dětmi, v rámci
jejich mimoškolních činností. Této oblasti věnujeme v rámci spolkové činnosti jednoznačnou prioritu.
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Školství v našem městě




V oblasti školství považujeme za důležité kromě zajišťování kvalitního provozního zázemí pro školská zařízení ve správě
města, podporovat mimoškolní aktivity dětí ze základních i mateřských škol. Tato oblast má úzkou vazbu na podporu kultury,
sportu a spolkovou činnost ve formě budování prostorů a možností pro mimoškolní aktivity dětí.
Formou zlepšení dopravní dostupnosti města podporujeme zvýšení počtu dětí ve školských zařízeních města dojížďkou do
školy dětí ze spádových okolních obcí.

Vnější vztahy našeho města









Podporujeme zachování stávajícího statutu města, jako pověřeného úřadu II. stupně se zajištěním všech stávajících agend
výkonu státní správy. Podporujeme záměr zřízení detašovaného pracoviště obce s rozšířenou působností státní správy Stod
pro výkon nejvíce frekventovaných agend v Dobřanech proto, aby obyvatelé města nemuseli pro vyřízení úředních
záležitostí jezdit do Stoda nebo Plzně. Budeme podporovat budoucí snahu města o vytvoření vlastního statutu pověřeného
úřadu s rozšířenou působností státní správy.
Podporujeme intenzivní spolupráci s regionálními médii za účelem větší propagace města, především vlastních kulturních,
sportovních a společenských akcí města.
Podporujeme stávající spolupráci města s ostatními okolními obcemi v rámci svazku obcí Mikroregion Radbuza především
pro řešení záležitostí přesahující možnosti města.
Podporujeme spolupráci s ostatními institucemi v území, především se samosprávami ostatních obcí, orgány státní správy
(Psychiatrická léčebna, Policie ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje) a soukromými institucemi.
Podporujeme partnerství se zahraničními městy Obertraubling (SRN) a Brežica (Slovinsko) a budeme se snažit navázat
partnerské vztahy s městy jiných evropských států a to především za účelem realizace společných projektů podporovaných
evropskými i státními institucemi.
Vnitřní vztahy našeho města – institucionální správa města, podpora podnikání
V návaznosti na změny související s reformou veřejné správy a převodem úředních agend z okresních úřadů na obce
budeme iniciovat přehodnocení stávajícího výkonu správy města v oblasti státní správy i samosprávy. Od tohoto
přehodnocení očekáváme efektivní a vyvážený stav zaměstnanců v poměru k vykonávaným agendám. jednoznačně
podporujeme další odborné vzdělávání zaměstnanců městského úřadu.
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V souvislosti s naším mládím jednoznačně podporujeme využití moderních komunikačních technologií pro správu města.
Této oblasti budeme věnovat velkou pozornost. Podporujeme komunikace prostřednictvím internetu všech zásadních
subjektů a institucí. Samozřejmostí bude jejich prezentace na internetových stránkách. Zásadně obměníme internetové
stránky města Dobřany, na kterých bude komplexně představeno město, včetně odkazů na ostatní instituce a představení
chodu a organizační struktury městského úřadu.
V rámci podpory podnikání vidíme postavení města nejvíce v rovině informační a regulační. Informační rovina představuje
především informování místních podnikatelů o veřejných zakázkách města, stejně jako o existujících finančních či jiných
zdrojích podpory podnikání. V oblasti regulační budeme např. jednoznačně v rámci svých možností proti vybudování
velkokapacitního(ch) obchodního(ch) centra(ter), tzv.hypermarketů na území našeho města.
Jsme pro aktivní a věcnou komunikaci s místní podnikatelskou sférou, podporujeme příliv nových a pro naše město
vhodných podnikatelských aktivit, které zajistí především nová pracovní místa. V rámci svých možností přispějeme
k přilákání investorů do nově vybudované průmyslové zóny u městského hřbitova. V rámci územního plánu podporujeme
vybudování dalších lokalit pro podnikání.

Zdravotnictví a sociální péče v našem městě




V oblasti zdravotnictví podporujeme rozšíření zdravotnické péče na co nejkomplexnější úrovni, to znamená zajištění co
největšího počtu medicínských oborů přímo v našem městě tak, aby odpadlo dojíždění za lékařskou péčí mimo město
zatěžující především starší obyvatele města
Sociální péče je jedním z hlavních priorit našeho programu. Chceme zkvalitnit sociální služby pro starší obyvatele
v důchodovém věku, především v oblasti využití jejich volného času. To vše za podpory a organizace nově vytvořeného
kulturního střediska města, které by pořádalo ve spolupráci s klubem důchodců společenské akce zaměřené speciálně na
dobřanské seniory.

Životní prostředí v našem městě


Podporujeme celkové zlepšení čistoty města a jeho okolí vytvořením efektivního systému sběrných míst odpadů
(kontejnery na vytříděný odpad, sběrný dvůr, dostatek odpadkových košů a péči o tyto prostředky, likvidaci černých
skládek).
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Podporujeme postihy pro neplatiče poplatku za komunální odpad, stejně jako občany, kteří ukládají odpad na černé
skládky. Více se zaměříme na oblast ekologické osvěty a především výchovy – ve spolupráci se základní školou a
mateřskými školami.
Vyzveme podnikatelskou sféru podnikající na území města k možnosti využívání systému města nakládání s odpady na
základě smluvního vztahu, a to především u separovaných složek odpadů. Budeme prosazovat kontrolní mechanismy
v oblasti nakládání s odpady zaměřené na jednotlivé subjekty.
Podporujeme větší zřetel na kvalitnější údržbu veřejného prostranství města, zejména veřejné zeleně (např. úprava parku
u nádraží)
V rámci veřejných zakázek města a jejich realizace budeme v zadání těchto zakázek podporovat využití bezodpadových
technologií a stejně tak výrobků vyrobených z recyklovaných odpadů.

Vážení občané našeho města,
jsme si vědomi, že náš volební program je poměrně rozsáhlý, nejenom svým tiskovým rozsahem, ale také vizí všech druhů
prostředků na jeho splnění. Program dle svých některých pasáží a s vědomím reálnosti jednotlivých myšlenek není určen jen na
čtyři volební roky. Náš program ale nevnímáme jako populistický. S využitím naší chuti vedoucí k jeho naplňování nabízíme práci ve
prospěch města. Víme o problémech a naší snahou je bude řešit. Chceme se aktivně podílet na veřejném životě, pracovat
v jednotlivých odborných komisích a výborech města - podílet se na zpracovávání projektů a záměrů vedoucím k zajištění
navrhovaných cílů či k získání prostředků na tyto cíle. Nabízíme chuť, elán, kontakty, spolupráci a již také určité zkušenosti.
Nabízíme spolupráci nejenom v rámci města, ale rovněž spolupráci s institucemi zabývajícími se podporou samospráv obcí. Naším
cílem je uvážlivý a smysluplný koncepční rozvoj města. Vážíme si odvedené práce stávajícího vedení města za stávající čtyřleté
volební období. Tato odvedená práce je velmi výrazně vidět. Chceme v ní jednoznačně pokračovat.

Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za ni.
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Kandidáti volebního sdružení nezávislých kandidátů
Mladí pro Dobřany dle kandidátní listiny
1. Milan Dvořák, 26 let, hasič, Dobřany, bez politické příslušnosti
2. Bc. Marek Sýkora, 26 let, konzultant, Dobřany, bez politické příslušnosti
3. Bc. Martin Sobotka, 28 let, rozhlasový redaktor , Dobřany, bez politické příslušnosti
4. Martin Ebelender, 27 let, soukromý podnikatel, Dobřany, bez politické příslušnosti
5. Zuzana Štychová, 26 let, programátor, Dobřany, bez politické příslušnosti
6. Markéta Dvořáková, 25 let, učitelka, Dobřany , bez politické příslušnosti
7. Karel Kříž, 38 let, soukromý podnikatel, Dobřany, bez politické příslušnosti
8. Jiří Krzanowski, 23 let, soukromý podnikatel, Dobřany, bez politické příslušnosti
9. Bohuslava Strejcová, 23 let, knihovnice, Dobřany, bez politické příslušnosti
10. Jan Pastuch, 21 let, student, Dobřany, bez politické příslušnosti
11. Ing. Martin Kasl, 28 let, manažer svazku obcí, Dobřany, bez politické příslušnosti
12. MUDr. Jana Hrbková, 26 let, lékařka, Dobřany, bez politické příslušnosti
13. Mgr. Irena Sýkorová, 27 let, učitelka, Dobřany, bez politické příslušnosti
14. Roman Tvrdík, 29 let, elektromechanik , Dobřany, bez politické příslušnosti
15. Michal Pokorný, 23 let, truhlář, Dobřany, bez politické příslušnosti
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