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„UNIE PRO SPORT A ZDRAVÍ LOUNY“
VOLEBNÍ PROGRAM 2010 - 2014
Vážená paní, vážený pane,
věříme, že aktivní občany – zástupce Unie pro sport a zdraví a jejich činnost ve
prospěch našeho města dobře znáte, vždyť v komunální politice aktivně
působíme již od roku 1990. Za dobu, která od onoho roku uplynula, jsme
vykonali a dokázali prosadit mnohé – od zdánlivě obyčejných věcí, které
občanům ulehčují a zpříjemňují každodenní život, až po činy a projekty, jejichž
prostřednictvím pomáháme šířit věhlas a prestiž města Louny doslova po celém
světě.
Je jen přirozené, že díky svým dlouhodobým veřejným aktivitám jsme měli
možnost setkat se s mnoha dalšími lidmi, kterým na našem městě a jeho
budoucím vývoji také záleží a s nadšením pro ně pracují. Některé z nich najdete
na naší kandidátce. Jsme lidé různého zaměření, zájmů a odborností, všechny
nás však spojuje jeden společný cíl – chuť pracovat pro město Louny a jeho
občany.
Díky bohatým zkušenostem s chodem města, jeho zastupitelských orgánů,
aparátu a organizací dobře víme, co si Vám můžeme dovolit nabídnout. Jsme
realisté. Nebudeme Vám tedy slibovat novou nemocnici, odvoz odpadu zdarma
ani jiné vzdušné zámky. Svůj program jsme dlouhodobě, promyšleně
a pečlivě
připravovali sice s nemalými ambicemi, ale také s odpovědností a ohledem na
aktuální podmínky dnešní doby, kdy především ekonomická situace nepřeje
velkému rozletu a rozsáhlým, finančně náročným projektům. Věříme však, že při
dobré vůli a soustředěném úsilí lze mnohého dosáhnout i bez velkých objemů
finančních prostředků.

Priority našeho sdružení ve volebním období 2010 - 2014
Zdravotnictví:
-

Ve spolupráci s majiteli stávajících zdravotnických zařízení využít všech
možností k udržení a dalšímu rozvoji zdravotní péče ve zdravotnických
zařízeních vybudovaných předchozími generacemi
- V maximální možné míře napravit fatální chyby předchozího vedení radnice
při privatizaci lounské nemocnice, a to:
A. snahu o zavedení nepřetržité pohotovostní služby včetně chirurgické
ambulance
B. podpořením využívání minerálního pramene Luna k léčebným účelům
Jsme si plně vědomi, že opětné vybudování okresní nemocnice v Lounech je již
zcela nereálný krok.

Investiční plán:
-

V oblasti investičního rozpočtu říkáme NE výstavbě kruhového objezdu u
Žatecké brány a převzetí průtahu městem od krajského úřadu.
Hospodárně nakládat s investičními prostředky města, šetřit náklady na
mnohdy zbytečné projekty.
Při tvorbě investičního plánu v mnohem větší míře vycházet z přání a potřeb
občanů.
Volný čas:

-

Zvýšit příspěvek na sportovní, kulturní a další zájmovou činnost dětí a
mládeže v rámci občanských sdružení a kroužků při ZŠ a SŠ ze současných
850 tisíc Kč na 2 miliony Kč ročně.
Výrazně zvýšit podporu neziskových organizací dětí, mládeže, seniorů a
hendikepovaných při společných aktivitách s partnerskými měst.
Přispět k tomu, aby se městský park a výstaviště opět staly přirozeným
centrem oddychu, sportu a kultury.
Bezpečnost:

-

Posílit preventivní práci městské policie v problémových oblastech města
včetně rozšiřování bezpečnostního kamerového systému.
Využívat městskou policii k efektivnější kontrole dodržování pravidel
silničního provozu.
Využívat všech zákonných norem k omezování výherních hracích automatů
jako potenciálně patologického jevu.
Městský úřad:
otevřena a vstřícná instituce, pro všechny občany i návštěvníky našeho
města, která se především zaměří na následující priority:

-

Získávat všechny dostupné finanční zdroje z ČR i EU pro rozvoj a činnost
města i jeho neziskových organizací.
Zlepšit systém nakládání s odpady tak, aby lépe odpovídal potřebám občanů a
nezatěžoval životní prostředí.
Zprůhlednit výběrová řízení zavedením elektronických aukcí.
Rozhodnutí mající zásadní dopad na chod města bude řešit formou vyhlášení
obecního referenda.
Obchod, služby, doprava:

-

Přehodnotit systém jednosměrných komunikací s ohledem na názory a
potřeby občanů žijících v příslušných lokalitách.
Zlepšit dopravní situaci ve městě z pohledu cyklistů a in-line bruslařů, mimo
jiné promyšlenou výstavbou cyklostezek a tras pro kolečkové brusle.
Řešit problém rostoucího objemu dopravy v centru města.
Obnovit pravidelné trhy v centru města a mj. tak podpořit místní drobné
pěstitele, živnostníky, atd.

Propagace města a kultura:
-

Výrazným způsobem propagovat činnost významných osobnosti našeho
města, a to jak bývalých, tak i součastných.
Podporovat vydávání publikací o současnosti i minulosti města.
Najít prostor pro pořádání plesů a podobných společenských akcí.
Podporovat neziskové organizace v pořádání kulturních akcí, které do Loun
přilákají návštěvníky a turisty.
Prohloubit spolupráci s okolními městy v oblasti společné propagace.
Oživit a dále rozvíjet spolupráci s partnerskými městy, hledat nové cesty ke
zviditelnění města v zahraničí a posílení cestovního ruchu.
Zřídit kvalitní a reprezentativní místo pro Informační kancelář města.

Víme, že před námi nejsou jednoduché úkoly. Ani naše cíle, které Vám
předkládáme v našem volebním programu, nejsou malé. Je nám jasné, že splnit
vše výše uvedené během pouhých čtyř let bude mimořádně obtížné. Budeme
však zodpovědně a s plným nasazením pracovat na tom, abychom co největší
část svého programu dokázali uskutečnit.
Věříme, že náš program je pro Vás zajímavý a že co nejlépe odpovídá vašim
prioritám, přáním a představám o tom, jakou cestou by se v blízké budoucnosti
měl ubírat vývoj našeho města jako města bezpečného, prosperujícího,
kulturního, vstřícného vůči občanům…, zkrátka báječného města pro život.
Pokud tomu tak je, dejte prosím, svůj hlas kandidátům Unie pro sport a zdraví.
Předem Vám za něj děkujeme!
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