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VÁŽENÍ OBČANÉ
Obracím se k vám před komunálními volbami jako
lídr kandidátky ODS v Lanškrouně. Věřím, že mnohé z nás znáte osobně. Víte, že jsme realisté. Jsme
lidé ochotní pracovat, věnovat čas a energii rozvoji
města. Máme zkušenosti získané ve svých profesích i vedením města. Jsme poučeni z chyb.
Předkládáme vám náš volební program. Do jeho
tvorby jste zasáhli i vy, občané města. Oslovili jsme
vás v rámci akce Tvoříme program s občany (naše
modrá zmrzlina). Byla jsem překvapena vaší ochotou věnovat svůj čas rozhovoru nad obsáhlým dotazníkem. Dokazuje to, že vás zajímají záležitosti
města a přemýšlíte o nich.
S vaší inspirací jsme vytvořili odpovědný program.
Každý z jeho devíti bodů má v následujícím volebním
období zcela konkrétní řešení. Důležitým úkolem je
realizace polikliniky. Chceme pro vás vybudovat přírodní koupaliště citlivě zasazené do rybníka Dlouhý,
zrušit poplatek za parkování po dobu 30 min. a zajistit větší komfort při placení parkovného. Zasloužíte si zrušení poplatků za svoz komunálního odpadu,
nové cyklostezky, vyhovující šatny pro sportovce
a pozemky pro výstavbu rodinných domů.

Tvořili jsme program s občany

Důležitá je péče o seniory, mj. rozšířením kapacity
domova. Samozřejmá je podpora školství a kultury,
včetně úsilí dobře využít nový kulturní dům. Chceme zachovat stávající sál zámku pro pořádání komorních akcí. Budeme i nadále v kontaktu s majiteli
firem a budeme jim naslouchat. Bezpečí občanů
a čistota města jsou pro nás samozřejmostí.

ODS má pro vás ta pravá řešení!
Mgr. Stanislava Švarcová

Představili jsme program občanům

HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/ODSLANSKROUN

VOLEBNÍ PROGRAM
PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ

ŠATNY

Předběžná studie přírodního koupaliště, kterou si
ODS Lanškroun nechala zpracovat u odborné firmy, je citlivě zasazená do oblasti Dlouhého rybníka.
Koupaliště je určeno pro 600 návštěvníků s vodní
plochou 1800 m2 a koupací kapacitou 120 osob.
Počítá se s využitím stávajícího zázemí včetně obnovení provozu restaurace Koupaliště s kombinací
moderního letního baru.
Zvolený tvar koupaliště volně navazuje na stávající
rybník a ctí přírodní kompozici krajiny. Čištění vody
probíhá bez použití chemie a provoz je výrazně levnější než klasické venkovní koupaliště.

Lanškrounští sportovci i žáci škol si zaslouží kvalitní
zázemí v hale B. Modrého i na atletickém stadionu.
Vybudujeme pro ně kvalitní a kapacitně dostačující
šatny.

POLIKLINIKA
Souhlasíme s názorem většiny občanů Lanškrouna,
že výstavba polikliniky je zásadním úkolem pro nové
vedení města. Na základě sociálního průzkumu vyplynulo, že občanům nezáleží na tom, kdo bude investorem. Budeme optimalizovat projekt výstavby
polikliniky navrhovaný současným vedením města.

ODPADY

PARKOVÁNÍ
V mnoha městech funguje bezplatné parkování po
omezenou dobu. I my důvěřujeme občanům, chceme zavést bezplatné parkování po dobu 30 minut
na placených parkovištích s použitím parkovacích
kotoučů.
Zavedeme další možnosti způsobu platby – kromě
platby v hotovosti také platby bankovní kartou, SMS
nebo pomocí mobilní aplikace. Nechceme zatěžovat
občany hledáním drobných po kapsách.

CYKLOSTEZKY
To, že umíme vybudovat cyklostezky, jsme v minulosti již dokázali směrem na Albrechtice a Rudoltice.
Zrealizujeme plánované cyklostezky do Žichlínku
a do Sázavy, příp. i bez dotace.

Svoz odpadů pokládáme – stejně jako veřejné
osvětlení, údržbu zeleně a úklid sněhu – za veřejnou
službu, kterou by mělo město poskytnout občanům
zdarma. Naše řešení motivuje občany k třídění, protože za odpad neplatí. Lanškrounští občané si konečně zaslouží odměnu za třídění.

PENZION PRO SENIORY

POZEMKY

INFORMOVANOST OBČANŮ

Současné vedení města zaspalo v přípravě stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů. Tuto
chybu napravíme – zajistíme pozemky a jejich zasíťování pro občany Lanškrouna, jak se nám to podařilo v minulosti.

Budeme požadovat, aby se naplnil slib vyváženosti
městských novin a jejich obsah byl aktuální a zajímavý. Zasadíme se o to, aby tyto noviny byly přístupné různým názorům, jako tomu bývalo u Listů
Lanškrounska.

Budeme urychleně hledat řešení zvýšení kapacity
domova pro seniory i v jiných lokalitách s pobídkou
pro soukromé investory. Rozšíříme služby domácí
péče pro rodiny, které se starají o dlouhodobě nemocného člena rodiny.
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ODS MÁ TO PRAVÉ ŘEŠENÍ!
VYBUDUJEME PŘÍRODNÍ
KOUPALIŠTĚ
Naše město si zaslouží důstojné místo ke koupání,
stejně jako je tomu v okolních městech. Jako ideální
vidíme lokalitu Dlouhého rybníka a netradiční řešení
vymezením části rybníka dělícím molem. Chceme jít
cestou finančně méně náročného projektu přírodního
koupaliště (koupacího biotopu) po vzoru města Litovle
nebo Třeště, které bude sloužit v letních měsících občanům města ke strávení příjemných chvil a osvěžení
v čisté vodě bez chloru a bazénové chemie. Součástí projektu musí být i kvalitní zázemí pro návštěvníky
včetně dostatečného vyžití i pro naše děti a vnoučata.

PROČ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ (BIOTOP)?
Právě přírodní koupaliště (biotopy) fungují úspěšně již
řadu let ve spoustě evropských zemích a spoustu jich
také vzniká v posledních letech i u nás v republice.
Jedná se o koupaliště, která nejsou tak nákladná na
výstavbu a následný provoz, jako klasická koupaliště
za splnění podmínky stejného zážitku z koupání. Působí velmi přirozeně a jsou vhodná i pro lidi s citlivou
pokožkou.

JAK PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
(BIOTOP) FUNGUJE?
Hlavní rozdíl mezi přírodním koupalištěm (biotopem)
a klasickým koupalištěm je ve způsobu čištění vody.
Základem jsou mechanické sběrače nečistot, účinná

filtrace a směs speciálních bakterií, dále je celý systém doplněn vodními rostlinami, které se také dále
podílí na čištění vody.
Kvalita vody je pravidelně kontrolována pracovníky
krajské hygienické stanice. Vodu je možné v chladnějších dnech přihřívat pomocí solárních kolektorů.

KOLIK STOJÍ PROVOZ PŘÍRODNÍHO
KOUPALIŠTĚ (BIOTOPU)?
Díky minimálním nákladům na pracovníky, materiál,
provoz a doplňování vody je přírodní koupaliště, co
se týká provozu, přibližně 4krát levnější než klasické
koupaliště s chemií. Existují dokonce koupaliště v ČR,
která si na svůj provoz vydělají, nebo jsou dokonce
schopna něco málo přinést do obecních rozpočtů a to
za předpokladu velmi nízkého vstupného (dospělý
50 Kč/den, dítě 25 Kč/den).

JAK VELKÉ PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ
POTŘEBUJE LANŠKROUN?
Dle názoru odborníků, kteří v červnu 2018 na naše
pozvání navštívili Lanškroun a zpracovali pro nás
předběžný návrh biotopu Lanškroun, je vzhledem
k počtu obyvatel Lanškrouna a jeho spádovosti
z okolních obcí potřeba vybudovat biotop o ploše
min. 1500 m2, v námi předloženém návrhu biotopu
Lanškroun je počítáno s koupací plochou 1820 m2
s celkovou kapacitou areálu 600 osob a kapacitou
vodní plochy pro 120 osob.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP LANŠKROUN
SCHWARZPLAN M1:10000

SITUACE M1:1000

LETNÍ BAR M1:200

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NADHLEDOVÁ PERSPEKTIVA

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:
BAPO s.r.o. IČ 26230283
Sušilovo nám. 423/47, 683 01 Rousínov
mobil: +420 604 279 035
email: bartak.projekt@seznam.cz

16/2018

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP LANŠKROUN

INVESTOR:
Město Lankškroun
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun-Vnitřní Město
563 01 Lanškroun

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH BIOTOPU

VYPRACOVAL:
Ing. arch. Václav Slovák
08 / 2018

1 Mgr. Stanislava Švarcová
ředitelka dětského domova
52 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Občanská demokratická strana
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2 RNDr. Lukáš Boháč
programátor

3 Pavlína Tovtiková
ředitelka školní jídelny

4 Mgr. Monika Dušková
ředitelka školy

5 Ing. Oldřich Brýdl
technický ředitel

6 Vítězslav Seidl
ředitel obchodní společnosti

38 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
Občanská demokratická strana

45 let
Lanškroun – Dolní Třešňovec
bez politické příslušnosti

53 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Občanská demokratická strana

56 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
bez politické příslušnosti

31 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
Občanská demokratická strana

7 Ing. Jiří Sloupenský
majitel tiskárny

8 Ing. Libor Černohous
vedoucí údržby

9 PaedDr. Marie Borkovcová
ředitelka městského muzea

10 Jiří Dušánek
vrchní inspektor Policie ČR

11 Dominik Joza
student vysoké školy

36 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
Občanská demokratická strana

56 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
bez politické příslušnosti

59 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Občanská demokratická strana

39 let
Lanškroun – Dolní Třešňovec
bez politické příslušnosti

21 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
bez politické příslušnosti

12 Michal Stasiowski
strojař

13 Marie Střechová
učitelka ZUŠ

14 Ing. Josef Šuma
technický ředitel

15 Ing. Petr Kotyza
ředitel biotechnologické firmy

16 Mgr. Linda Netušilová
ředitelka knihovny

54 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
bez politické příslušnosti

63 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Občanská demokratická strana

43 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
bez politické příslušnosti

55 let
Lanškroun – Dolní Třešňovec
bez politické příslušnosti

39 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
bez politické příslušnosti

17 Ing. Jiří Krejča
jednatel softwarové společnosti

18 Mgr. Martin Joza
podnikatel

19 Tomáš Krč
obchodní zástupce

20 Ivo Stasiowski
OSVČ

21 Bc. Vladimíra Skalická
vychovatelka speciální školy

63 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
Občanská demokratická strana

51 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
bez politické příslušnosti

48 let
Lanškroun – Žichlínské Předměstí
Občanská demokratická strana

50 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
bez politické příslušnosti

57 let
Lanškroun – Ostrovské Předměstí
bez politické příslušnosti

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŠKROUNA

