Mimořádné číslo – komunální volby 2018

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Volby do zastupitelstva města dne 5.10.2018 a 6.10.2018
Vážení občané,
ve dnech 5. - 6. října 2018 se budou na území České
republiky konat volby do zastupitelstev obcí.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek od 14.oo
hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo hodin do 14.oo
hodin.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů.
Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den
voleb dosáhne věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu a jde o státního občana České republiky
nebo o jiného státního občana členského státu Evropské unie,
pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Do
dodatku zapíše obecní úřad voliče na základě jeho vlastní
žádosti. Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného
státu – podat kdykoli do jeho uzavření, ke kterému dojde
2 dny přede dnem voleb, tj. 3. října 2018 v 16.00 hodin.
Každý hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před
okrskovou komisí musí oprávněný volič prokázat svoji
totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o
cizince, prokáže státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, průkazem
o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o
pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství tímto
způsobem, nebude mu umožněno hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po obdržení úřední
obálky, popřípadě i hlasovacího lístku, musí odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde může
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva.
Pokud by takto byla označena více než jedna strana,
byl by hlas neplatný.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli
volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva má být zvoleno.
Pokud by bylo značeno tímto způsobem více
kandidátů, než má být do zastupitelstva zvoleno, byl
by hlas neplatný.
3. Oba doposud popsané způsoby lze zkombinovat, a to
tak, že lze křížkem označit jednu volební stranu a
dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty z ostatních volebních stran, pro které
hlasuje. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidátům, kolik
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zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud by tímto způsobem byla označena více než
jedna strana nebo více kandidátů, než má být do
zastupitelstva zvoleno, byl by hlas neplatný.
Do zastupitelstva města Teplice nad Metují se volí na příští
volební období 11 členů. Hlasovací lístky spolu
s podrobnými pokyny ke způsobu hlasování budou všem
voličům doručeny domů nejpozději 3 dny před termínem
konání voleb.
Ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, může
oprávněný občan požádat o umožnění hlasovat mimo
místnost
pro hlasování do tzv. přenosné hlasovací
schránky. Prosíme všechny oprávněné voliče, kteří o toto
budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském úřadu v
Teplicích nad Metují - telefonní číslo 491581201 nebo
491581207.
V případě jakýchkoli nejasností souvisejících s volební
problematikou nás kontaktujte rovněž na uvedených
telefonních číslech.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí budovy, ul.
Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence, Horních
Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp. 91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína, Javora a
Dědova a Jiráskových skal.
Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova a Libné.

Jana Záleská – matrikářka

Na následujících stranách se Vám představí volební
strany, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány
pro volby do zastupitelstva obce Teplice nad Metují.
Jsou uvedeny v takovém pořadí, jaké jim bylo
vylosováno pro hlasovací lístek.
Příspěvky jsou uvedeny tak, jak byly stranami
poskytnuty - nebyly nijak upravovány ani opravovány.

Vylosované pořadí:
1. ZDOŇOV VŠEM
2. HASIČI 2018
3. Michal Fichtner
4. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2018
5. Sdružení politické strany KSČM a nezávislých
kandidátů
6. Sportovci pro Teplice n. M.
7. SVORNOST
8. ZMĚNA PRO MĚSTO

Zpravodaj města Teplice nad Metují

Číslo 1 - ZDOŇOV VŠEM
Poř. Jméno a příjmení

Věk Povolání

Bydliště

Politická příslušnost

1.

Josef Bartoníček

49

policejní náčelník ve
výslužbě

Zdoňov

bez politické příslušnosti

2.

Martina Tauchmanová

43

manažer

Zdoňov

bez politické příslušnosti

3.

Antonín Novotný, MBA

42

OSVČ

Zdoňov

bez politické příslušnosti

4.

Rudolf Kretschmer

57

OSVČ

Zdoňov

bez politické příslušnosti

5.

Romana Kubová, DiS.

38

měrový technik

Zdoňov

bez politické příslušnosti

6.

Mgr. Olga Himmelsbergerová

44

OSVČ

Zdoňov

bez politické příslušnosti

7.

Mgr. Martin Tér

51

manažer

Zdoňov

bez politické příslušnosti

8.

Jaroslav Řehák

72

důchodce

Zdoňov

bez politické příslušnosti

9.

Dušan Ptáček

44

tesař

Zdoňov

bez politické příslušnosti

10.

Věra Bartoníčková

43

vedoucí střediska

Zdoňov

bez politické příslušnosti

11.

Kristina Kořínková

54

strojní dělník

Zdoňov

bez politické příslušnosti

Podporujeme:
• efektivní a zodpovědnou správu obecního majetku
• kvalitní služby občanům, pomoc v těžkých situacích
• příležitosti ke vzdělání, sportu a kulturním zážitkům
• férové prostředí pro všechny podnikatele
• maximální využití příležitostí pro podnikání s akcentem na oblast cestovního ruchu
• spolkový život např. podle vzoru sdružení B.U.K. Zdoňov o.s.
Nepodporujeme:
• politikaření a pletichaření ve prospěch jedinců na úkor obce
Naše cíle jsou:
• otevřená radnice pro všechny a ve všem
• odborný přístup k řešení příležitostí a problémů
• spokojení občané
Nechceme:
• aby se v Teplicích nad Metují, Bohdašíně, Bučnici, Dědově, Javoru, Nových Dvorech, Lachově, Skalách a
Zdoňově museli lidé stydět za své zastupitele

Sdružení nezávislých kandidátů
HASIČI 2018
Vážení občané Teplic nad Metují, sousedé,

rádi bychom v tomto nastávajícím volebním období aktivně zasahovali do řízení a politiky našeho města.
Už nyní se snažíme aktivně chránit město a přírodu kolem nás 24 hodin denně.
Pořádáme kulturní akce pro děti i širokou veřejnost.
Jsme sice mladí, ale to není překážka, ba naopak, je to výhoda. Naší prioritou je zaměřit se na řešení
problémů a potřeb občanů.
Rádi bychom otevřeli téma byty a bydlení.
Rozvíjení cestovního ruchu v našem městě a spolupráce na dalším růstu.
A další z důležitých témat jsou dotace a jejích získávání.
Seznam kandidátů
Poř
. č.

Název politické strany nebo politického hnutí,

Jména a příjmení

Pohlaví

Věk*)

Povolání

1.

Robert Mikuláš

Muž

36

voják z povolání

“bez politické příslušnosti”

2.

Hana Dziuba

Žena

40

učitelka MŠ

“bez politické příslušnosti”

3.

Štefan Szabo

Muž

36

údržbář

“bez politické příslušnosti”

4.

Michaela Řezníčková

Žena

21

pracovník v soc.službách

“bez politické příslušnosti”

5.

Marcin Dziuba

Muž

40

osvč

“bez politické příslušnosti”

6.

Lukáš Hájek

Muž

23

kameník

“bez politické příslušnosti”

7.

Štěpán Remeš

Muž

19

skladník

“bez politické příslušnosti”

8.

Jana Smolová

Žena

29

rodičovská dovolená

“bez politické příslušnosti”

9.

Karel Bouchal

Muž

47

řidič

“bez politické příslušnosti”

10. Monika Řezníčková

Žena

42

prodavačka

“bez politické příslušnosti”

11. Aneta Kerestešiová

Žena

31

rodičovská dovolená

“bez politické příslušnosti”

jehož je kandidát členem

Chcete změnu jako my. Pojďme k volbám. Dejte hlas této kandidátce

HASIČI 2018

Michal Fichtner – nezávislý kandidát
Vážení občané Teplic nad Metují,
v Teplicích se pravděpodobně nenajde mnoho lidí, kteří by mě znali. Proto prosím dovolte nejdříve pár
slov o tom, kdo jsem a proč jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva města.
Od narození mám v Teplicích nad Metují trvalý pobyt a i když zde v tuto chvíli nebydlím, mám k městu
silnou vazbu. Často se sem vracím, žije zde moje rodina a mám zde přátele. Zde jsem navštěvoval
mateřskou školku a základní školu do páté třídy, potom jsem přešel do školy v Polici nad Metují.
Maturoval jsem na střední škole v Novém Městě nad Metují a potom jsem nastoupil ve firmě
Continental Automotive (dříve Siemens VDO) v Brandýse nad Labem jako opravář desek plošných
spojů. Během krátké doby jsem se vypracoval přes údržbu a engineering na vedoucího týmu a později
na vedoucího pracovníka. V této pozici jsem vystřídal vedení několika oddělení a aktuálně mám na
starost oddělení informačních technologií. Myslím si, že díky zkušenosti s vedením různě velkých
týmů mám dostatečné vyjednávací a manažerské dovednosti, které mohu využít v aktivním působení
v zastupitelstvu města. Jako momentálně nebydlící v Teplicích nad Metují mohu slíbit, že do vedení
města přinesu nejen svěží vítr, ale hlavně informovaný pohled z venčí, který není ovlivněn lokálním
lobbyingem a pocitem nutnosti zalíbit se té či oné zájmové skupině. Kandidovat sám za sebe, jako
nezávislý kandidát, jsem se rozhodl z důvodu nestrannosti a objektivnosti.
Rád bych se vyjádřil k současnému dění ve městě Teplice nad Metují.
Chtěl bych vyzdvihnout akce, které se dle mého názoru vydařily:
- Zlepšení dopravní dostupnosti, především návaznost spojů ČD.
- Rekonstrukce silnice mezi stáčírnou a Rybárnou.
Každopádně je potřeba vybrat některé body, které se nepovedly, ač byly současným vedením
slíbeny před minulými volbami:
- Zpracování koncepce řešení provozu skalního města, autokempu a ostatních zařízení v
majetku města.
- Zaměření se na dopravní řešení ve městě a regulaci parkování kamionů.
- Prosazení otevření obvodního oddělení Policie ČR v Teplicích nad Metují.
- Zajištění plynulého provozu a chodu města běhen období zvýšené návštěvnosti skalních měst
a velkých akcích, např. Mezinárodní horolezecký filmový festival a Rallye Sudety. Týká se
především dopravní obslužnosti místních občanů, vhodného a správného parkování
návštěvníků a zajištění toalet.
- Prosazení zlepšení zimní údržby komunikací k zabezpečení bezpečného průjezdu městem.
- Vybudování skate parku a cykloparku v lesoparku pro děti a mládež.
A toto jsou body, na které bych se já osobně chtěl zaměřit v případě, že budu mít šanci a stanu
se zastupitelem:
- Provozování skal, autokempu, sjezdovky. Tyto objekty a činnosti by měly být plně
v kompetenci města, tzn. žádné pronájmy spřízněným subjektům. A pokud pronájem, tak
pouze na základě transparentního výběrového řízení s jasným benefitem pro město.
- Řešení dopravní situace s ohledem na návštěvnost Teplicko-adršpašských skal ve spolupráci
s okolními obcemi.
- Vyřešení problému vzniklých chybným rozhodnutím pokácení stromů a stavby chodníku u
hlavního nádraží.
- Zajištění zimní údržby cesty mezi Horním Adršpachem a Chvalčí (tzv. Chvalečák) ve
spolupráci se správou silnic a okolními obcemi.
Na závěr bych chtěl poděkovat za Vaši volební účast. Ať už budete volit toho či onoho, přijďte
k volbám a rozhodněte sami o budoucím směřování našeho města.
Děkuji a přeji pěkný den
Michal Fichtner

Sdružení politické strany KSČM a nezávislých kandidátů
Vážení spoluobčané města Teplice nad Metují,
v nadcházejícím volebním období 2018 – 2022 bychom se chtěli opět aktivně spolupodílet na práci
našeho městského zastupitelstva a navázat tak na dobrou vzájemnou spolupráci v letech minulých.
Při tvorbě našeho volebního programu jsme vycházeli z plánu dalšího rozvoje našeho města ve všech
oblastech a hlavně jsme se zaměřili na řešení problémů a potřeb našich občanů. Naší snahou je
dosáhnout co největšího zapojení samotných občanů do všech oblastí života v našem městě.

Jestliže nám svými hlasy umožníte spoluúčast v rozhodování o
budoucnosti našeho města zaměříme se především na :
Kontrolu činností MěÚ v oblasti hospodaření s finančními prostředky, zadávání zakázek a
výběrových řízení. Dále pak na kontrolu a plnění uzavřených smluv. Přenos informací k občanům.
Získání dotací a dalších finančních prostředků pro naše město z fondů a operačních
programů EU pomocí kvalitně připravených projektů. Prioritou by mělo být řešení bytové otázky
mladých rodin s dětmi a seniorů.
Zajištění dalšího rozvoje potřebných služeb a infrastruktury pro naše spoluobčany. Důležité je
zajišťování dostupné a kvalitní zdravotní péče pro všechny skupiny obyvatel. S tím souvisí zachování
současné dopravní infrastruktury a snaha o její další vylepšení. Zajištění bezpečnosti ve městě.
Podporování malých a středních podnikatelů, kteří zvýší zaměstnanost našich občanů v našem
městě. Budeme dbát na jasné a průhledné zadávání obecních zakázek.
Zajištění materiální nebo finanční pomoci všem organizacím a spolkům, které působí v našem
městě, při jejich činnosti pro ostatní spoluobčany.
Podporování zájmové a sportovní činnost organizací a jednotlivců, věnujících se práci s dětmi a
mládeží a zajišťujících tak kvalitnější využití jejich volného času.
Rozvíjení cestovního ruchu v naší oblasti a řešení problémů, které tato činnost přináší.
V neposlední řadě je podpora nových přínosných projektů ve spolupráci s podnikatelskými subjekty
v našem městě.
Zpracování koncepce řešení provozu zařízení, které jsou sice v majetku města ,ale jsou stále
v pronájmu. Vlastním provozováním prohlídkového okruhu skal, autokempu , ski areálu a ostatních
zařízení v majetku města se zajistí přínos finanční ,který v současnost není tak úplně efektivní. Řešení
by také přispělo k vytvoření nových pracovních příležitostí pro naše občany.
Na postupné řešení stavu všech komunikací v majetku města. Dokončení sítě veřejného
osvětlení. Zajištění kvalitní zimní údržby na všech komunikacích ve městě. Zaměření na dopravní
řešení ve městě a regulaci parkování kamionů.
Realizování projektů vedoucích ke zlepšování životního prostředí v našem městě .

Pokud vás náš záměr oslovil, dejte naší kandidátce svůj hlas.

Kandidáti hnutí "Sportovci pro Teplice nad Metují" a „Starostové a nezávislí 2018“ mají společný
volební program. Své zkušenosti pro práci v zastupitelstvu nabízejí:
za Sportovce pro Teplice n.M.

za Starosty a nezávislé 2018

1. Schejbal Petr – metrolog
2. Mucha Tomáš - správce Sportcentra
3. Kaplan Jiří - operátor CNC
4. Lulek Petr - měrový technik
5. Kubečková Jana - celní referent
6. Ježková Jana – OSVČ
7. Oubrecht Jiří – truhlář
8. Bc. Schejbalová Michaela - učitelka ZŠ
9. Ježek Josef – OSVČ
10. Lauryn Radek – OSVČ
11. Šubrt Petr - provozní zámečník

1. Brandejs Milan - starosta
2. Láníková Elena - důchodce
3. Mgr.Války Radim - ředitel ZŠ
4. Jarkovský Bohumír - důchodce
5. Mgr. Čadílková Kateřina – učitelka ZŠ
6. Urbanová Dana - důchodce
7. Doležal Jaroslav – elektrikář
8. Řeháček Tomáš - zootechnik
9. Mgr. Válkyová Anna – zástupce ředitele ZŠ
10. Zápotočný František - důchodce
11. Novotná Ilona – OSVČ

Vážení spoluobčané,
v první části této stránky jsme představili kandidátky a kandidáty dvou spolupracujících hnutí, kteří
mají chuť pracovat v zastupitelstvu města Teplice nad Metují. Jedná se o 16 takzvaně „nových tváří“ a 6
lidí, kteří již někdy v zastupitelstvu pracovali. Věříme, že uvedené osobnosti jsou zárukou nejen poctivé
práce pro rozvoj našeho města, ale i zárukou spravedlivého přístupu k věcem veřejným.
Ve druhé části Vás seznámíme s body, které chceme prosadit k realizaci, pokusit se jejich stav vylepšit,
nebo zcela napravit. V níže uvedených řádcích, stejně jako v ostatních činnostech a plánech, chápeme
pojem „město“ jako celé území Teplic nad Metují, tedy i obce Bohdašín, Dědov, Javor, Lachov, Skály a
Zdoňov.
Co jsme připraveni v dalším období podporovat?
- zajištění dostupné dětské lékařské péče a rozšíření terénní pečovatelské služby
- přípravu projektu výstavby domova pro seniory v Dolních Teplicích
- sportovní rozvoj mládeže
- aktivity v cestovním ruchu v duchu lázeňství a wellness ( např. fontána naproti hotelu Sokol …)
- snahu o co nejlepší řešení veřejné dopravy, především návaznosti autobusových a vlakových spojů
- zachování služebny Policie ČR s důrazem na obnovení obvodního oddělení v Teplicích nad Metují
- pokračování v opravách místních komunikací - Lachov ( kolem rybníka), Dědov ( k zastávce ČD,
kolem hřbitova, pod viadukt ke Klučance), Javor ( Hladík, Tůmovi), v souladu s rozvojem inž. sítí
- přípravu stezky pro pěší a cyklisty z Bohdašína (napojení na zbytek Broumovska)
- řešení dopravní situace u základní školy (např. posunutí chodníku a prodloužení zábradlí)
- rozšiřování dětského hřiště v parku doplňováním nových herních prvků (např. horolezecká stěna pro
děti, nové oplocené pískoviště, knihobudky)
- vybudování bezbariérového WC v suterénu radnice (především pro Klub důchodců)
- vybavování školy (nutné opravy a modernizace tříd)
- postupnou výměnu oken, opravy komínů a střech na budovách v majetku města vč. dokončení dílen,
šaten a sociálního zázemí technických služeb v bývalé kotelně
- řešení efektivního provozu sběrného dvora, spolupráci s okolními obcemi na efektivním řešení
odpadového hospodářství
- výstavbu vodovodu Javor, Bučnice a Skály ( zahájení projektové přípravy dle požadavků občanů)
- plynofikaci topení v kině ( zajištění čistějšího ovzduší nejen v centru města)
- opravu hřbitovních zdí ve Zdoňově a Dědově, rozšíření urnového háje v Teplicích n. Met., opravu
schodiště před hřbitovem ve Zdoňově
- opravu schodiště k hlavnímu vlakovému nádraží
- aktualizaci střednědobého „Plánu rozvoje města“ (na 4-6 let) se zapojením veřejnosti
- vytvoření a pravidelnou aktualizaci "Plánu rozvoje sportu"
- vznik a údržbu sportovišť

- přípravu funkčního kluziště pro zimní provoz (úprava asfaltového podkladu)
- zavedení „klikacího rozpočtu“ (tzn. transparentní prezentace pohybu financí dle schváleného rozpočtu
zveřejněná na webu města – příklad z obce Mostek https://www.mostek.cz/urad-2/klikaci-rozpocet/)
- tradiční i případně nové kulturní a sportovní akce typu Vítání jara, Zahrádkářská výstava, Rallye
Sudety, TA-33, MTB Trilogy, lyžařské a hasičské závody, volejbalové a fotbalové turnaje, plesy, bály
a zábavy, koncerty a divadelní představení v místním kině i dopravu a zajištění vstupenek do větších
městských divadel, atp.
Zavazujeme se pokračovat v připravených projektech:
- rekonstrukce silnic Teplice n. M. – Bučnice (především pak důraz na zajištění dopravní obslužnosti) a
Teplice n. M. - Česká Metuje
- návštěvnické centrum Teplické skály vč. WC u parkoviště ve Střmenském podhradí
- lávka přes řeku Metuji od vlakové zastávky Teplice – Skály
- parkoviště pod sjezdovkou pro SKI areál a Teplické skály
- záchytné parkoviště pro návštěvníky Adršpašsko-teplických skal na Dolních Teplicích
- automatický parkovací systém u Teplických skal vč. řešení informačního systému pro parkování
v dalších lokalitách města v době nadměrné návštěvnosti skalních měst
- postupná modernizace a rozšiřování potřebných služeb lyžařského areálu
- zlepšení zimní údržby komunikací k zabezpečení bezpečného průjezdu městem
- opravy bytového fondu dle potřebnosti a opotřebení
- revitalizace městské zeleně a parků, výsadba a úprava veřejných prostranství města
- zachování kulturních hodnot a historického dědictví
- podpora spolků a společenských organizací, mimoškolních a prázdninových aktivit
- postupné vybavování hasičské jednotky technikou a prostředky (pořízení doprav. automobilu (DA)
s využitím pro zásahovou jednotku a oddíl mladých hasičů)
- oprava zídky v ul. Nádražní
- využívání dotačních titulů k rozvoji města, budování infrastruktury včetně oprav komunikací, nákup
techniky pro technické služby a lesní hospodářství
- investice do veřejného osvětlení a rozhlasu, postupná výměna a rekonstrukce (dotazník na
dostupnost/doslech a srozumitelnost rozhlasu s možností doplnění vysílacích míst)
Zaručujeme konstruktivní dialog o rozvoji města s aktivními spoluobčany i v zastupitelstvu města.
Nově jsme připraveni vytvořit podmínky pro dotace z rozpočtu města (granty), které by využívaly místní
spolky, neziskové organizace, zájmové skupiny (zástupci místních částí), atp. nad rámec obvyklých
příspěvků na činnost. Žadatelé by podávali žádosti o příspěvek na investiční i neinvestiční jednorázové akce.
Navrhujeme vyčlenění z rozpočtu města 1 mil. Kč/rok. Max. příspěvek 200 tis. Kč, neinvestiční 100 tis. Kč.
Min. podíl žadatele navrhujeme 5%. Celkově za roky 2019 - 2022 navrhujeme rozdělit 4 mil. Kč.

Proč podporujeme stávajícího starostu?
Během celého funkčního období našeho starosty došlo ke stabilizaci finančního zázemí obce.
V současné době je na účtech cca 30 mil. Kč mimo základní rozpočet města.
Doba je taková, že pokud chce obec žít v klidu a s možnostmi rychlých a potřebných investic, potřebuje
mít zdravé finanční zázemí s min. rezervou ve výši 1/2 ročního rozpočtu, který je cca 50 mil. Kč. Naše
situace je taková, že jsou připravovány náročné akce a finanční rezerva, která je na účtech města,
odpovídá zdravé a stabilní obci.

Vážení spoluobčané,
zveme Vás tímto na besedu s výše uvedenými kandidáty do zastupitelstva města
Teplice nad Metují, kterou jsme si dovolili naplánovat na úterý 25.9.2018 od 18:00 v
Astře, klub zahrádkářů - 1.poschodí.

Vážení spoluobčané, volte číslo 7!

Sdružení nezávislých kandidátů SVORNOST
Naším záměrem je:

- vrátit provozování skalního města a Infocentra do rukou města
- zahájit přípravu projektu zařízení pro důstojné dožívání našich občanů v našem městě
- nehromadit peníze na účtech, ale začít investovat do stávajícího majetku (místní
komunikace, koupaliště, skály, kino, autokempink, park, mosty, stezky, veřejné
osvětlení), ale i budovat nové, např. vstup do skal, místní komunikace Kamenec –
Střmenské podhradí, lávka přes řeku Metuji u skal, osvětlení zadní stezky pro pěší
do Lachova, osvětlení cest do Bohdašína a Zdoňova
- podporovat činnost spolků a rozvoj společenského života
- zajistit dotace na akce, které město opravdu potřebuje, nevymýšlet akce pro
nabízející se dotace
- zabezpečit služby týkající se zdraví a bezpečí občanů, např. kamerový systém
před školou a školkou, na křižovatce u kina a na pěší zóně
- podporovat lepší dostupnost všech částí města veřejnými dopravními prostředky
- aktivně jednat s příslušnými orgány o řešení dopravy a parkování u skal
Domníváme se, že v ideálním případě by měla mít každá městská část Teplic n. Met.
svého zastupitele, který by byl zasvěcen do problematiky dané části a vnímal hlasy a
potřeby tamních obyvatel. Proto za sdružení Svornost kandidují:
Teplice nad Metují: BITNAR Josef, KERESTEŠIOVÁ Lenka, HABART Jiří,
STILLEROVÁ Naděžda Bc., SMOLA Luboš
Bohdašín:
METELKA Petr, VÍTOVÁ Lenka, METELKOVÁ Zuzana
Lachov:
SUCHÁNEK Luděk
Nové Dvory:
ŘEZNÍČKOVÁ Jana
Zdoňov:
SEMERÁK Aleš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krátké vysvětlení na závěr

V dubnu letošního roku jsem po sedmi letech práce v zastupitelstvu na svoji funkci
rezignoval. Bylo to poté, co si provozovatel Teplických skal svévolně upravil výši vstupného
a v souvislosti s tím se objevily další nejasnosti kolem dříve uzavřené smlouvy o pronájmu
skal. Nejsem schopen pracovat v prostředí, kde v pondělí domluvené ve středu už neplatí,
v prostředí, kde se neměří všem stejně a kde se nehodící názory některých zastupitelů i celých
komisí jednoduše přehlížejí a neřeší ...
Pro nadcházející komunální volby jsem přijal nabídku Sdružení nezávislých kandidátů
Svornost. Naším společným cílem je, aby se na řízení města podílelo celé zastupitelstvo, které
dává svým obyvatelům možnost o svém městě spolurozhodovat a o své práci veřejně
informuje.
Vše výše zmíněné jsem samozřejmě připraven v případě potřeby doložit. Josef Bitnar

My i naše rodiny žijeme v Teplicích nad Metují a záleží nám na jejich dalším osudu a rozvoji.
Proto nám dovolte představit naše sdružení nezávislých kandidátů.
1. Blanka Fichtnerová, 60 let, tajemnice městského úřadu

Mám přehled o fungování celého města a záleží mi na jeho dalším rozvoji.

Změna pro město

2. Radek Myška, 55 let, jednatel firmy

Kandiduji proto, abych přinesl nové impulzy a nové podněty do vedení města.

3. David Duda, 35 let, OSVČ

Vím o řadě problémů, které trápí obyvatele města a rád bych některé z nich pomohl řešit.

4. Jaroslav Holman, 60 let, OSVČ

Příroda nás obdařila takovým bohatstvím, které je třeba lépe zhodnotit ve prospěch všech obyvatel města.

5. Gabriela Poláková, 46 let, kuchařka

Moje zkušenosti bych chtěla v práci zastupitele využít především pro naše seniory a mladé rodiny.

6. Michal Řeháček, 26 let, referent MěÚ

Kandidovat jsem se rozhodl proto, že mi není lhostejné, co a jak se kolem děje.

7. Pavel Borna, 38 let, hasič HZS ČR

Svou kandidaturou chci podpořit lídry naší kandidátky, vím, že budou hájit zájmy všech občanů.

8. Lenka Brandejsová, 48 let, vedoucí prodejny

Svojí kandidaturou chci podpořit snahu o transparentní a rovné jednání radnice vůči všem.

9. František Berka, 56 let, OSVČ

Chtěl bych zabezpečit rovné příležitosti pro všechny živnostníky ve městě a podpořit rozvoj služeb.

10. Pavel Škvrně, 53 let, OSVČ

Nelíbí se mi zvýhodňování některých podnikatelských subjektů ze strany vedení města.

11. Jan Schejbal, 68 let, OSVČ

Nechci slibovat nesplnitelné, ale chci pomoci změnit ty věci, které nás jako občany v současnosti trápí.
CHCEME ZMĚNU VE VEDENÍ MĚSTA. CHCEME ZASTAVIT STAGNACI ROZVOJE MĚSTA.
BUDEME PROSAZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ BODY Z NAŠEHO PROGRAMU:

www.zpmteplice.cz

Sociální oblast - chceme Domov pro seniory, který bude sloužit občanům Teplic, podpoříme výstavbu nových
rodinných domů, zajistíme ordinaci dětského lékaře
Komunikace a doprava - chceme zlepšit dostupnost okolních obcí pro pěší a cyklisty rozšířením sítě cyklostezek
(rekonstrukce zadní cesty od hlavního nádraží do Dědova, propojení úseku od základní školy po Střmenské podhradí
chodníkem, dokončení propojení Teplic a Adršpachu cyklostezkou, budeme hledat řešení propojení Bohdašína a Teplic
mimo hlavní komunikaci), chceme opravit stezky z parku ke Kamínku a ke kostelíku na Kamenci a trvale zajistit průchod
přes Tírnu k hlavnímu nádraží, chceme řešit dopravní situaci během zvýšené návštěvnosti města, zvláště pak ve Zdoňově,
budeme usilovat o celoroční průjezd serpentin do Chvalče
Vzdělávání - podpoříme aktivity a další rozvoj ZŠ a udržení středního školství ve městě, zajistíme dostatek
míst v MŠ, budeme podporovat celoživotní vzdělávání pro seniory
Kultura a sport - budeme finančně, materiálně a technicky podporovat všechny spolky ve městě tak,
aby mohly rozvíjet svou činnost, chceme být nápomocni při dokončení rekonstrukce kostela, fary,
kostelíka s poustevnou a dalších historických památek
Služby občanům - chceme opětovné zavedení místního televizního vysílání bezplatných programů, zavedení rychlého
internetu v Teplicích a všech okolních obcích, zvýšíme motivaci ke třídění odpadů, chceme zlepšit vzhled míst s kontejnery
Rekreační služby - chceme prosadit provozování skal městem, aby veškeré příjmy plynuly do městské pokladny, chceme
modernizovat koupaliště se zachováním prvorepublikového rázu, obnovíme provoz a údržbu kluziště v zimě

Na realizaci investic chceme v mnohem větší míře čerpat dotační fondy kraje, ministerstev,
EU, soukromých grantů a dlouhodobě nevyužívané finanční prostředky města.
O všech plánovaných investicích s Vámi chceme otevřeně komunikovat a společně hledat řešení.

Volte č. 8 - volte změnu

Změna pro město
www.zpmteplice.cz

VÍCE SE O NÁS A NAŠICH PLÁNECH DOZVÍTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SDRUŽENÍ.
VYUŽÍT MŮŽETE TAKÉ FÓRUM PRO KOMUNIKACI S KANDIDÁTY.

