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CO SE NÁM PODAřiLO

Opravy chodníků a komunikací: Provedené opravy chodníků a komunikací považujeme za samozřejmost a budeme v nich pokračovat.

Pořízení nového zametacího 
vozu: Dbáme o čistotu města.

Investice do sportu a mládeže: Vytvořili jsme skvělé místo pro výuku dopravní výchovy dětí 
předškolního věku i školáků. Vybudovali jsme skatepark a běžecký okruh pro všechny milovníky 
běhu v přírodě. 

Cyklostezky: Vznikla bezpečná cesta pro pěší i cyklisty mezi 
městem Lanškroun a obcí Rudoltice.

Nový atletický stadion: Fotbalisté, atleti, žáci škol i milovníci 
běhu využívají nový atletický stadion. 

Zámecká zahrada: Revitalizací zámecké zahrady pro Vás vzniká 
příjemné místo k odpočinku i hrám.

Rekonstrukce smuteční síně: Vrátili jsme důstojnost posled-
nímu rozloučení.



 Mgr. Stanislava Švarcová
starostka města
Práce pro město a jeho občany mě učí 
hledat další cesty pro porozumění.  
A to je základ pro všechno ostatní. 

 Tomáš Krč 
OSVČ
Moje srdce bije pro sport.

 Jan Švarc 
student
Vybereme si cíl a držíme se ho. 
Tento jediný krok změní vše.

 Marie Střechová 
učitelka ZUŠ
Chci problémy města a jeho občanů 
řešit věcně, reálně a bez emocí.

 Ing. Libor Černohous 
vedoucí údržby
Jistota a možnosti, to jsou naše 
přednosti. Bezpečí a stabilita, to je 
naše priorita.

 Ing. Oldřich Brýdl 
technický ředitel
Pouze práce kolektivu slušných lidí 
má dobré výsledky.

 Jiří Dvořák 
podnikatel
Jsem lanškrounským patriotem, 
i proto v komunálních volbách 
podporuji místní ODS.

 Jarmila Dušková 
QA kontrolor, AVX Kyocera 
Lanškroun
Žijme tak, aby mohli žít i ostatní.

 Ing. Jiří Krejča 
jednatel softwarové společnosti
V Lanškrouně jsem prožil většinu 
svého života a mám k němu silný 
patriotský vztah.

 Ing. Jiří Vaňous 
podnikatel
Hlasem pro nás nezbudou hlasy pro 
místní prospěcháře.

 Leoš Otáhal 
programátor
Chci prosperující město pro všechny 
nové i stávající Lanškrouňáky.

 Mgr. Linda Netušilová 
ředitelka knihovny na rodič.  
dovolené
Jsem pozitivně smýšlející člověk  
a nabízím nezaujatý pohled na věc. 

 Ing. Petr Kotyza 
jednatel společnosti
Věřte v sebe.

 Ing. Jiří Sloupenský
jednatel společnosti
Jedině tvrdá a poctivá práce 
může přinášet dlouhodobý 
úspěch.

 Jiří Dušánek
vrchní inspektor Policie ČR
Aktivní činností mládeže proti 
kriminalitě.

 Mgr. Martin Joza
podnikatel
Kdo jde špatným směrem, tomu 
nepomůže žádný cval.
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 RNDr. Lukáš Boháč 
programátor
Lanškroun jako hrdé, atraktivní  
a bezpečné město, které má 
každému co nabídnout.

 Mgr. Monika Dušková 
ředitelka základní školy
Rychlost není kvalita.  
Dobré věci stojí čas.

 PaedDr. Marie Borkovcová 
ředitelka městského muzea
Respekt k historii, úcta k tradicím  
a podpora kultury.

 Ing. Robert Faltus 
ekonom
Není mi jedno, v jakém městě 
vyrůstá můj syn.

 Ing. Martin Košťál
pracovník ředitelství státního 
podniku
Chci, tak jako dosud, i nadále 
pozitivně ovlivňovat rozvoj města,  
ve kterém žiji.
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KOMUNÁLNÍ VOLby 2014

KANDiDáti DO zAStUpiteLStvA měStA LANšKROUNA



ŠKOLSTVÍ
S respektem k historii elektrotechnického a strojírenského 
průmyslu města rozvíjíme další formy podpory technického 
vzdělávání v základních školách. Spolupracujeme s míst-
ními podnikateli a firmami s cílem dlouhodobě zajistit do-
statek odborně vzdělaných lidí, které náš region potřebuje.

VOLNÝ ČAS 
Postavíme cyklostezky z Lanškrouna do Sázavy a do 
Žichlínka.

BEZPEČNOST
Pro bezpečnost našich obyvatel považujeme za nutné 
modernizovat veřejné osvětlení. Pracujeme na získání 
dotací. Vytipujeme problémové lokality a zabezpečíme je 
kamerovým systémem. Samozřejmostí jsou další úpravy 
komunikací v Lanškrouně, prioritou je vybudování kruho-
vého objezdu na křižovatce ulic Komenského a Lidická.

PODPORA BYDLENÍ
Připravíme další pozemky pro výstavbu rodinných domků 
v Lanškrouně.

SOCIÁLNÍ OBLAST
Budeme nadále rozvíjet péči o seniory. Napomůžeme 
vzniku denního centra pro seniory a občany se zdravotním 
postižením. Zvýšíme komfort pohybu po městě osobám 
se zdravotním postižením i občanům s omezenou schop- 
ností pohybu. 

KOMUNITA
I nadále budeme podporovat spolky a organizace, které 
spoluvytvářejí život ve městě. Najdeme důstojnější pro-
story pro městskou knihovnu, jako vhodný vidíme objekt 
současné polikliniky.

VOLEbNÍ PROgRAM

PODPORA PODNIKÁNÍ
Vstřícným postojem k podnikatelům podpoříme rozvoj 
města a zaměstnanost.

KULTURA
Společenský dům přebudujeme tak, abychom v souladu 
s požadavky občanů doplnili chybějící prostor pro pořádání 
divadel, plesů a zábavných večerů.

SPORT
Dokončíme sportovní areál za Střelnicí pro kvalitní záze-
mí sportovců. Umístíme další herní a sportovní prvky ve 
městě i v okolí rybníků pro vyžití dětí i dospělých. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Za použití nejmodernějších technologií budeme nadá-
le efektivně třídit, recyklovat a také energeticky využí-
vat především místní komunální odpad. Nepodporujeme 
vznik velkospalovny. Pro Váš komfort zachováme sběrná 
místa v Lanškrouně. Realizací připravených protipovod-
ňových opatření ochráníme majetek občanů před povod-
němi a zemědělskou půdu před erozí.

CESTOVNÍ RUCH
Chceme, aby město bylo atraktivní pro turisty i investory.
Nadále budeme podporovat cestovní ruch, zvážíme vhod-
nější umístění infocentra do vestibulu radnice. 
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