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Vážení občané našeho města, zastupitelé naší organizace působí ve vedení města již od roku 2002. 
Daří se jim aktivně prosazovat naplňování našich volebních programů i proto, že se programy naší 
strany v uplynulých obdobích ukázaly být reálné.
Přestože současné plánovací období nenabízí již tolik možností čerpání finančních prostředků 
z Evropské unie i z národních programů, snažili jsme se připravit i pro volební období 2018 – 2022 
reálný program, který se budeme aktivním přístupem našich zastupitelů snažit naplnit.

ZÁKLADNÍ OBLASTI VOLEBNÍHO PROGRAMU 2018 - 2022
Město a veřejná správa
Naším cílem bude i nadále údržba a modernizace využitelného nemovitého majetku ve vlastnictví 
města vycházející z dlouhodobých, projednaných záměrů a potřeb města. Budeme dbát o dobrou 
informovanost občanů zajímajících se o dění ve městě, o propagaci města ve sdělovacích pro-
středcích. 

Investice 
Pro investiční a rozvojové projekty města vyhledáme a využijeme finanční prostředky evropských, 
národních a krajských dotačních programů. 

Infrastruktura a bydlení
Zajistíme přípravu území pro další výstavbu rodinných domů v lokalitě na Vodné. Získáme další 
vhodné pozemky pro bytovou výstavbu.
Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách komunikací a chodníků ve městě a místních čás-
tech. 
Dokončíme prodloužení vodovodu na Vodnou, Rachačky a Vlčkov, provedeme rekonstrukce vodo-
jemů u Nové Vsi a na Melíšku, rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici Družstevní.

Komunální služby a péče o životní prostředí
V oblasti sběru komunálního odpadu budeme usilovat o efektivní třídění jednotlivých složek.
Postaráme se o vysokou úroveň péče o zeleň, čistotu města a údržbu komunikací a chodníků. 

Místní části
Zaměříme se na údržbu a opravy místních komunikací, veřejné zeleně a místních hřišť.

Školství 
Dokončíme výměnu oken v  základní škole. Budeme pokračovat v postupné modernizaci obou 
školských zařízení. 

Kultura
Připravíme projekt na opravu kulturního domu. Budeme hledat vhodný program pro realizaci pro-
jektu využitelnosti městského kina. Podpoříme významné kulturní aktivity ve městě. 

Sociální a zdravotní péče
Využijeme vhodný program pro přípravu výstavby Domu klidného stáří s denním stacionářem. 
Nadále se budeme podílet na zajišťování sociální a zdravotní pomoci pro starší občany prostřed-
nictvím pečovatelské služby.

Sport, volnočasové aktivity a neziskové organizace
Budeme pokračovat v rekonstrukci a modernizaci sportovního areálu. Podpoříme činnost spolků 
a neziskových organizací a všechny iniciativy vhodného využití volného času mládeže. Pomůžeme 
jim při získávání dotací na činnost a obnovu svých zařízení. Dětská hřiště budeme nadále rozšiřo-
vat a vybavovat novými prvky. 

Míra naplnění našeho volebního programu bude záviset i na Vaší podpoře našich kandidátů. 
Pokud Vás tedy náš volební program oslovil, budeme rádi, když nám svým hlasem vyslovíte 
důvěru. 
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