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Sdružení Město pro rodinu – rodina pro město (MPR-RPM) působí v Novém 
Strašecí od roku 2002. Vždy prosazovalo správu města založenou na 
informovanosti a široké účasti občanů a prosazování rodinné politiky. V letech 
2004 - 2010 působilo v opozici a mohlo tak jen v omezeně ovlivňovat chod 
města. Jeho zastupitelé však vždy důsledně plnili svou opoziční roli, 
upozorňovali na mnohdy nekoncepční a nevýhodné kroky tehdejší koalice 
a neprůhlednost jejího rozhodování.  

V minulých volbách sdružení zvítězilo, získalo pět míst v zastupitelstvu města 
(ZM) a sestavilo koalici s ČSSD, TOP09, KDU-SZ a sdružením Závislí v čele 
s K. Filipem z ČSSD a L. Vosátkovou z našeho sdružení. Na řízení města jsme se 
tak mohli podílet prostřednictvím zmíněných pěti zastupitelů, tří členů rady 
města (RM) a dalších členů sdružení, kteří působili ve výborech ZM, komisích 
RM, v redakční radě Novostrašeckého měsíčníku, ap. 

Jsme přesvědčeni, že se naše město v uplynulém volebním období v mnoha 
oblastech výrazně změnilo k lepšímu a že na tom máme rozhodující podíl. Čtyři 
roky však nejsou dlouhá doba na nápravu věcí, s nimiž jsme byli nespokojeni my 
i naši voliči. Ne všechny představy se podařilo promítnout do rozpočtů, projektů 
a realizace. Mnohé problémy zůstaly opomenuty, ať už z nedostatku času, peněz 
nebo shody v koalici. Rádi bychom pokračovali v naplňování našeho programu 
a k tomu potřebujeme Vaši důvěru v podzimních volbách. Představujeme Vám 
proto volební program, v němž shrnujeme dosažené cíle, ale zejména 
předkládáme cíle na další volební období.  

Chceme pokračovat v řízení města na principu koncepčnosti, otevřenosti 
a řádného hospodaření, a tak z města i nadále dělat místo k příjemnému životu 
všech jeho obyvatel. 



1. Rodina a rozvoj města 

Rozvoj města je tvůrčí proces s dlouhodobým výhledem, jehož motorem je harmonická spolupráce 
mezi radou, zastupitelstvem a městským úřadem. Chceme rozvoj města smysluplný a praktický, který 
odpovídá potřebám občanů v současnosti a dokáže předvídat společenské, ekonomické 
a demografické trendy tak, aby se ve městě žilo dobře i v budoucnosti. Škála rozvoje je široká 
a zasahuje do všech oblastí - ať už jde o kapacitu školy, školek, družiny, či dostatek míst na parkování, 
městskou bytovou výstavbu, anebo kontrolu města nad přijatelnou cenou tepla a vody.  Trváme na to, 
že rozvoj města musí být koncepční a připravovaný ve spolupráci s občany, ať už formou ankety či 
jiné formy zpětné vazby. 

Město se během předchozí vlády ODS téměř nerozvíjelo, bylo řízeno chaoticky a bez řádné péče, 
a v rozpočtu nezbývaly peníze na investiční rozvoj, protože jsme peníze pouze „projídali”. Zdědili jsme 
mnoho kostlivců ve skříni a velkou část tohoto volebního období jsme věnovali nápravě zanedbaných 
a nehospodárných oblastí, abychom v rozpočtu města mohli uvolnit potřebné finanční prostředky 
a nastartovat investice. Jsme přesvědčeni, že uplynulé volební období přineslo podstatná zlepšení 
v mnoha oblastech, která občané vidí a která se projevila v kvalitě komunikací nebo služeb a jejich 
cen. Ceníme si zejména těchto změn: 

 Zastavení vyvádění městského majetku vodárenskou firmou VKM za podpory ODS; díky tomu 
každoroční navýšení městského rozpočtu o 1,5 mil. Kč 

 Převedení správy městského teplárenství ze soukromých rukou pod správu města; díky tomu 
úspora občanů na platbách za teplo a navíc navýšení městského rozpočtu o 2 mil. Kč 

 Vybudování mnoha nových povrchů chodníků (tolik se ve městě nepostavilo za 20 let) 
 Rozsáhlé výstavby a rekonstrukce komunikací 
 Zateplení všech školek 
 Zateplení polikliniky 

Pro budoucí investice má městská kasa mnohem více investičních peněz v důsledku hospodárnějšího 
nakládání s prostředky města i díky výhodnějšímu rozpočtovému určení daní.  Máme tedy finance na 
další smysluplné investiční akce, které naše město posunou ke kvalitnějším službám a bohatší nabídce 
sportovně-kulturního vyžití. Naše cíle pro následující období jsou: 

 Pokračovat v řádném hospodaření s městskou kasou, bez projídání městského majetku, bez 
skrytých dluhů a závazků 

 Schválit aktualizovanou koncepce rozvoje města a prosazovat ji  

 Stanovit jasná pravidla pro rozšiřování oblastí bytové výstavby 
 Žádosti o dotace se spoluúčastí města na skutečně potřebné akce 
 Využívat veřejně prospěšné práce jako příležitost pro nezaměstnané i pro čistší město 
 Hledat podporu a prostředky pro koncepční dobudování školního dvora se zvážením integrace 

školní jídelny 
 Revitalizovat městské kulturní centrum vzhledem i funkcí, stavebně i personálně 
 Udržet přijatelnou cenu vody pro občany dokončením konsolidace majetku s VKM 
 Udržet přijatelnou cenu tepla pro občany díky pokračování v koncepční správě a rozvoji 

městských teplárenských zařízení 
 Pokračovat v budování a opravě chodníků a komunikací (1. máje, Al. Jiráska, Lipová, 

Karlovarská, Křivoklátská, U Stadionu - v aleji, oprava chodníku v Nádražní a u NKC) 
 Provést koncepční úpravy náměstí po diskusi s občany – chodníky, zídky, moderní fontána 

s prvky pro děti, rudoarmějec, trávníkové segmenty 
 Připravit dražbu elektřiny pro blok všech městských objektů s možnou účastí občanů 
 Hledat místo a prostředky pro zřízení inline dráhy 
 Hledat místo a prostředky na sportovní park pro náctileté (U-rampa aj.) 
 Připravit a vybudovat relaxační park na místě současného areálu TSNS s vodními a aktivními 

prvky pro malé, velké i seniory 
 Pokračovat v osazování zpomalovacích prahů pro frekventovaná místa 
 Prodloužit chodník na Rynholec až k cestě ke Stochovu 



2. Rodina a školy 

 Základní škola a další služby na ni navázané (školky, jídelna, družina) významně přispívají ke kvalitě 
života rodin ve městě. Kvalitní základní vzdělávání ovlivňuje postoje a budoucnost dětí, které ve 
městě vyrůstají. Dostupná místa ve školce a školní družině zase umožňují rodičům pracovat bez obavy 
o to, jak jejich děti tráví čas. Nabídku vzdělávání v Novém Strašecí rozšiřují i další školy, z nichž 
především Základní umělecká škola a Gymnázium patří k vyhlášeným přinejmenším v rámci kraje. 

Uvědomujeme si zodpovědnost města za nabídku služeb péče o děti a možností vzdělávání v obci. 
Proto je řada našich členů aktivní v komisi pro školství, která za poslední tři roky ve spolupráci 
s vedením ZŠ a ZUŠ a radou města iniciovala řadu pozitivních změn. Mezi nejdůležitější počítáme 
zejména tyto úspěchy: 

 Zásadně jsme přispěli ke vzniku Plánu rozvoje rodinné politiky, který zahrnuje i oblast školství, 
a k úspěchu v soutěži Obec přátelská rodině 

 Přispěli jsme k zavedení pozice školního psychologa v ZŠ od školního roku 2014/15, který 
bude financován i z dotace získané v soutěži Obec přátelská rodině 

 Podpořili jsme vznik prvního celotýdenního mateřského centra v Novém Strašecí, které 
poskytuje i krátkodobé hlídání dětí 

 Iniciovali jsme zavedení salátového baru a další změny ve školní jídelně 
 Díky dotacím, které město získalo, byly zatepleny budovy školy i školek 
 Všechny školky jsou od roku 2011 otevřeny od 6:30 do 16:30 
 Školní družina se přestěhovala do příjemnějších prostor s vyšší kapacitou a bylo vybudováno 

nové hřiště, které děti z družiny využívají 
 Sledujeme demografickou situaci ve městě a snažíme se přizpůsobit nabídku služeb péče o děti 

poptávce 
 Příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole je díky nám konečně využíván k postupné 

rekonstrukci této budovy 

Přesto však je stále na čem pracovat. Úspěšnost vzdělávání ovlivňuje i partnerská spolupráce mezi 
školou a rodinou a prostředí, ve kterém se děti pohybují.  Počet míst ve školkách a ve školní družině je 
stále nižší, než jaký je zájem rodičů. Ne všechny děti si také mohou dovolit využívat všech možností, 
které školy ve městě poskytují. Pro následující období, ve spolupráci s vedením jednotlivých škol ve 
městě, budeme usilovat o školu přátelštější rodině i dětem a o reinvestování vybraných peněz zpět do 
rozvoje školy, konkrétně: 

 Dokončit koncepci úprav a využívání školního dvora tak, aby tam děti mohly trávit volný čas 
 Zprůhlednit spolupráci rodičů a školy, např. prostřednictvím značky Rodiče vítáni 
 Zřídit fond pro sociálně slabší rodiny – umožnění účasti na akcích školy všem dětem 
 Podporovat styky školy s partnerským městem Markt Welden k prohloubení jazykové 

vybavenosti i všeobecného rozhledu žáků 
 Zasadit se o další změny v jídelníčku a prostředí školní jídelny 
 Vyřešit nedostatek míst ve školní družině pro větší děti (např. formou dětského klubu) 
 Zajistit místa ve školkách pro všechny tříleté děti 
 Podpořit nové dotace na rozvoj škol ve Strašecí 
 Dále renovovat budovu ZUŠ z prostředků získaných pronájmem 

 



3. Rodina a volný čas 

Člověk nežije jen prací. Nabídka volnočasových aktivit v menším městě nemůže konkurovat 
nedaleké Praze či Kladnu, ale přesto mají místní instituce, kroužky, spolky či sportovní oddíly 
nezastupitelné místo ve smysluplném trávení volného času dětí i dospělých i v reprezentaci města. 
Jsme přesvědčeni, že je v zájmu všech občanů tyto aktivity podporovat z rozpočtu města. 

V uplynulém volebním období se nám podařilo dosáhnout některých cílů:    

 Spolupráce města se spolkem bubakov.net při budování optické sítě ve městě 
 Zavedení nových pravidel grantového systému pro práci s mládeží 
 Zavedení divadelního předplatného v NKC 
 Zahájení spolupráce spolků a zájmových oddílů s obdobnými spolky v partnerském městě 

Markt Welden (modeláři, fotbalisté, ZUŠ) 
 Vznik nových turistických materiálů, pravidelná rubrika námětů na výlety 

v Novostrašeckém měsíčníku a na Webu 

Žádné město nemá dostatek prostředků na podporu všech aktivit, které o ni žádají. Proto je nutno 
vzájemně srovnávat jednotlivé požadavky a vyhodnocovat jejich potřebnost. K tomu slouží nově 
organizovaný grantový systém. Do budoucna chceme systém rozšířit i na zájmové činnosti 
dospělých reprezentující město, a také zavést veřejný registr podpory. Naše hlavní cíle v oblasti 
volného času lze shrnout do následujících bodů: 

 Urychleně se zabývat koncepcí, využitím a rekonstrukcí NKC, včetně ceníku, který 
zvýhodňuje místní a neziskové aktivity 

 Vytvářet lepší možnosti pohybu občanů ve městě i v okolí: in-line, vyznačené turistické 
i cyklistické trasy, náměty na výlety v NSM,  

 Zavést bezplatný internet (veřejné wi-fi) na náměstí 
 Všestranně podporovat veřejné aktivity občanů (Science Café, cestovatelské besedy, 

sportovní turnaje, ap.) 
 Otevřít Městská sportovní zařízení i Městská kulturní zařízení všem zájmovým skupinám 
 Pokračovat v divadelním předplatném 
 Podporovat společné akce s institucemi ve městě (Muzeum: Den s Kelty, Dětský domov) 
 Podpora knihovny jako komunitního centra, koordinace s Infocentrem 
 Pomoci při zprostředkování krátkodobého hlídání dětí 
 Budovat další dětská hřiště aby byli v každé městské části a pečovat o ta stávající 
 Vytvářet prostory pro mládež: dětský klub dostupný všem, skate park a účelné využití 

školního dvora, vybudování nového hřiště pro děti staršího školního věku 
 Nabízet společné aktivity pro děti s otci 
 Poskytovat více grantů pro volnočasové aktivity, stávající grantový systém rozšířit na 

zájmovou činnost dospělých, která reprezentuje město 
 Zřídit veřejný registr podpory z grantů, který by shrnoval jak přímou podporu 

prostřednictvím grantového systému, tak i podporu nepřímou (slevy na nájemném, ap.) 
 Vypracovat studii proveditelnosti vybudování bazénu nebo přírodního koupaliště 

 



4. Rodina a bezpečí 

Bezpečnost obyvatel, ochrana osob a majetku, hlídání přestupků, prevence proti 
návykovým látkám – to všechno jsou agendy, které moderní obce řeší zřízením městské 
policie (MP) a její úzkou spoluprací s policií státní. V našem městě máme městskou 
policii, která by výše uvedené problémy řešit měla. Z opakovaných výsledků městské 
ankety však vyplývá, že ne všemi občany je práce policie vnímána pozitivně. Opakují se 
časté požadavky na zvýšení viditelnosti MP ve městě, včetně větší kontroly a razance při 
potírání frekventovaných nešvarů – ať už jde o špatné parkování, psí exkrementy, či 
hluk v nočních hodinách zejména na náměstí. 

Otevřeně přiznáváme, že na důkladnou analýzu a nápravu fungování MP si budeme 
muset počkat do dalšího volebního období. Kvůli mnoha zděděným problémům 
z minulosti nenašla existující koalice na revitalizaci MP dostatek času a prostoru. 
Nicméně i tak stojí za to vypíchnout změny, které se kladně promítly do bezpečí ve 
městě: 

 Vybudování bezpečných přechodů pro chodce 
 Přechody jsou v době cesty dětí do školy a ze školy hlídány MP 
 Nové lampy veřejného osvětlení lépe nasvěcují komunikace během noci 
 Rekonstrukce ulice Poděbradova a U školy přinese výrazné zklidnění oblasti 

okolo školy a snížení rizik pro děti 
 Instalace zpomalovacích prvků u školek 
 Zákaz podomního prodeje  

Protože zásadní problémy, které jsme zdědili po předchozím vedení, jsou již za námi, 
předpokládáme, že bude v příštím období možné se podrobněji zaměřit na i na práci MP 
tak, aby lépe sloužila zájmu občanů města. Pro příští volební období jsou tedy naše cíle 
následující: 

 Revitalizovat městskou policii; musí být více vidět a kontrolovat nešvary 
(konkurz na vrchního strážníka, pružné nasazení do směn dle rizikovosti) 

 Dostat policii opět na kola 
 Instalovat více bezpečnostních kamer do města 
 Zvážit možnost zřízení pultu centrální ochrany jako placené služby občanům 

města 
 Zapojit dobrovolníky v důchodovém věku do hlídání přechodů pro děti 
 Zajistit dostatečné noční osvětlení ve všech částech města 
 Připravit preventivní programy s protidrogovou tématikou 
 Zavést horkou linku i mobilní aplikaci pro hlášení nepořádků a závad ve městě 

  



5. Rodina a zdraví 

Každý z nás uznává jiné hodnoty, avšak v jednom se shodneme, že zdraví je základním 
předpokladem spokojenosti. Vedení města může sehrát důležitou úlohu v motivaci 
a vytváření podmínek pro zdravý životní styl. Ještě důležitější je pozornost věnovaná 
zdravotnickým zařízením ve městě. V uplynulém volební období jsme dosáhli těchto 
úspěchů: 

 Vybudování výjezdového stanoviště RZS 
 Nové odběrové místo v poliklinice a rozšíření nabídky specializací 
 Zpřístupnění základní školy pro vozíčkáře 
 Zřízení bezbariérového vstupu do NKC ze získané odměny 

V následujícím období se chceme zaměřit na tyto cíle: 

 Zrušit kouření ve všech zařízeních provozovaných městem (NKC, atd.) 
 Důsledně uplatňovat zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a mladistvými 

(zejména díky fungující městské policii) 
 Vytvořit společnou protidrogovou koncepci (školy, městská policie, odborníci) 
 Pokračovat v udržení kvalitní zdravotní péče spoluprací s nemocnicemi 

v Rakovníku a Kladně a s ambulantními lékaři 
 Rekonstruovat toalety a chodby v poliklinice 
 Vyčlenit parkovací stání pro zdravotně postižené v celém městě  

 Vybudovat bezbariérový přístup do městských objektů 
 Dbát na zdravější školní stravování 
 Podporovat možnosti aktivního pohybu jako boj proti civilizačním chorobám 
 Zvážit možnost městské vyhlášky pro prevenci kouření školáků 

 

 



6. Rodina a životní prostředí 

Zdravé a pěkné prostředí kolem nás určitě patří k určujícím faktorům kvality života. Čistotu města 
a stav našeho okolí občané řadí v městské anketě na čelné místo priorit k řešení. Nejde ale jen o to, 
co vidíme – neméně důležité je, aby dopady našeho chování co nejméně zatěžovaly přírodu 
a generace po nás. Velká část občanů si to dobře uvědomuje a hledá cesty ekologicky příznivého 
chování. Je prvořadou povinností státu a města toto chování všestranně podporovat a motivovat 
k němu. Vztah předchozího vedení města k otázkám životního prostředí byl předmětem kritiky 
občanů i politických subjektů. Viděli jsme liknavost na jedné straně (věčně přeplněné kontejnery na 
tříděný odpad) a nežádoucí aktivitu na straně druhé (megalomanské plány revitalizace zeleně 
spočívající v masivním kácení cenných stromů včetně lip na náměstí). Jsme přesvědčeni, že 
v uplynulém volebním období se problematice životního prostředí dostalo výraznější a zejména 
kvalifikovanější pozornosti. Mezi úspěchy řadíme: 

 Zachování lip na náměstí, dovýsadba a vyčistění od náletových dřevin 
 Výrazné zkvalitnění systému sběru a třídění odpadů 
 Zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad, vybudování kontejnerových stanovišť 
 Získání dotace na zavedení svozu bioodpadu 
 Získání dotace na revitalizaci zeleně ve městě 
 Činnost MěÚ v oblasti životního prostředí konzultována s komisí pro životní prostředí 
 Motivační výchovné akce (Třiďme s dětmi, Každá PETka pomáhá) 

Je toho ale hodně, co leží ještě před námi. Péče o zeleň ve městě stále postrádá potřebnou 
koncepčnost, město nemá kvalifikovaného odborníka na zeleň. Naše cíle na následující období tedy 
jsou: 

 Podporovat i nadále třídění domovního odpadu jako ekologicky i ekonomicky výhodného 
způsobu chování (dostatečné počty kontejnerů, sběrný dvůr otevřít i o víkendu) 

 Podporovat třídění i v zařízeních města a firmách 
 Zavedení svozu bioodpadu 
 Spolupracovat se školskými zařízeními na ekologické výchově, podporovat akce jako Den 

Země 
 V péči o zeleň dávat i nadále přednost údržbě před bezhlavým kácením a novou výsadbou, 

nepodporovat megalomanské dotace 
 Revitalizovat Křivoklátské sídliště – zeleň, parkovací místa, návštěvnické parkování, 

parkovné investovat do zlepšení povrchu parkovišť 
 Svěřit péči o zeleň do rukou kvalifikovaného odborníka 
 Zeleň na sídlištích řešit koncepčně ve spolupráci s obyvateli 
 Věnovat velkou pozornost čistotě města (úklid po psech, odpadky, úklid komunikací 

a chodníků po zimním období) 
 Zavést a kontrolovat jasná pravidla pro pejskaře, stop znečišťování města 
 Zapojit veřejnost do péče i monitorování stavu životního prostředí (horká linka, internetový 

portál) 
 Usilovat o zlepšení ovzduší v topném období (kouřící komíny) 
 Využívat možností vyloučení těžké dopravy v klidových zónách 
 Revidovat stav veřejných studen a umožnit jejich využití při zavlažování 
 Motivovat občany k ekonomickému chování 

 Zavést více odpadkových košů, rozmístit sáčky na psí exkrementy 



7. Rodina a bydlení 

Bydlení ve městě je klíčovou podmínkou spokojenosti. Zahrnuje byt nebo dům samotný, přístup 
k bydlení (cesty, chodníky), přístupnost energií, plynu, elektriky, přísun vody a odpady. Úroveň 
bydlení určuje i bezpečný pohyb po městě a přes silnice, kvalitní povrchy cest a chodníků, bariéry 
chránící chodce a hlavně děti, zeleň a relaxační zóny a dětská hřiště v blízkosti obytných zón. 
S kvalitou bydlení souvisí i možnosti parkování v blízkosti bydliště. 

Získání informací od Vás, občanů, formou ankety, vyřešení krize parkování v Křivoklátském sídlišti, 
prozkoumání a boj za nápravu velmi nevýhodných a drahých smluv s VKM, náprava zanedbané 
výstavby kanalizace ve městě, hrozící vysokými pokutami občanům i městu, prosazení 
jednoduchých podmínek do smluv se správci sítí zajišťující opravy chodníků po výkopech, to jsou 
některé změny, které se nám daří uplatňovat ve městě. 

Ceníme si zejména těchto změn: 

 Zrušení parkovného v noci a o víkendu 
 Anketa o parkování a řešení v sídlišti Křivoklátská podle Vašich představ 
 Nové parkoviště v sídlišti Křivoklátská 
 Osvobození od poplatků za odpady pro třetí a další dítě 
 Prosazení zámkové dlažby chodníku namísto asfaltu po opravách pod nimi 
 Přesun městských tepláren novému správci a jejich revitalizace a příprava a realizace 

nových pro občany výhodnějších tepláren 
 Výhodnější ceny plynu a elektrické energie a úspora peněz města 
 Výhodnější osvětlení města 
 Řešení tristního stavu kanalizací v Pecínově, příprava řešení v dalších částech města 
 Získání významného půl milionového finančního grantu na podporu kvality života ve městě 
 Opravy povrchů silnic ve městě, bezpečnostní zábradlí v okolí školy a na frekventovaných 

křižovatkách  

Je však stále co zlepšovat, víme, že se na mnohých věcech domluvíme s místními politickými 
stranami, naše cíle na následující období jsou: 

 Dostavět chybějící kanalizaci – Rudská, Rabasova, oblast Nádražní a jinde 
 Revitalizovat Křivoklátského sídliště – zeleň, parkovací místa, návštěvnické parkování 
 Udržet ceny energií, plynu, vody a služeb na co nejnižší možné úrovni 
 Hledat nové levnější zdroje vody z blízkosti města 
 Vytvářet struktury přátelské rodinám a seniorům (bezbariérové chodníky, hřiště, školky 

a družiny) 
 Provést koncepční úpravy náměstí po diskusi s občany – chodníky, zídky, moderní fontána 

s prvky pro děti, rudoarmějec, trávníkové segmenty 
 Udržet přijatelnou cenu vody pro občany dokončením konsolidace majetku s VKM 
 Udržet přijatelnou cenu tepla pro občany díky pokračování v koncepční správě a rozvoji 

městských teplárenských zařízení 
 Pokračovat v budování a opravě chodníků a komunikací (1. máje, Al. Jiráska, Lipová, 

Karlovarská, Křivoklátská, U Stadionu - v aleji, oprava chodníku v Nádražní a u NKC) 



8. Rodina a úřady 

Správa města, vykonávaná zastupitelstvem, radou i městským úřadem, má významný dopad na to, 
jak se občanům ve městě žije. Chceme úřad, který bude nejen profesionální a efektivní, ale který 
bude současně vycházet občanům vstříc. Rozhodování o věcech veřejných musí odrážet zájmy 
všech občanů, a nikoliv úzkých skupin. Každý občan musí mít možnost získat informace o dění ve 
městě a vyjádřit svůj názor při projednávání věcí, které se ho týkají. 

Právě nespokojenost se správou města a možnostmi ovlivňovat jeho chod během vlády ODS před 
rokem 2010 dala vzniknout našemu sdružení. Vítězství v minulých volbách ukázalo, že jsme 
s našimi kritickými názory nebyli sami.  Jsme přesvědčeni, že uplynulé volební období přineslo 
výrazné zlepšení v mnoha oblastech demokratického a efektivního řízení města. Ceníme si zejména 
těchto změn: 

 Zprůhlednění hospodaření města a jeho složek (výběrová řízení, smlouvy a faktury na 
internetu) 

 Zveřejňování informací z jednání rady města i zastupitelstva nad rámec zákona (zápisy 
z jednání RM, informace o tom jak kdo hlasoval, termíny jednání ZM) 

 Zrušení cenzury v Novostrašeckém měsíčníku 
 Pravidelný průzkum spokojenosti obyvatel 
 Využití potenciálu občanů prostřednictvím komisí RM, rozhodování s přihlédnutím 

ke stanoviskům komisí  

Uvědomujeme si však, že v této oblasti je stále co zlepšovat. Žijeme ve věku informačních 
technologií a to by se mělo odrážet ve způsobech, jak budeme komunikovat s úřady. Úředníci jsou 
placeni z našich daní, ať jsou tedy občanovi pomocí, a ne obtíží. Naše cíle na následující období tedy 
jsou: 

 Zlepšit dostupnost úřadu pro 1000 občanů dojíždějících denně za prací (platby převodem, 
dostupnost úřadu i přes internet) 

 Pokračování ve zprůhledňování hospodaření města a jeho složek (smlouvy a faktury na 
internetu) 

 Pokračovat ve zveřejňování informací z jednání rady města zastupitelstva nad rámec zákona 
(zveřejňování videonahrávek z jednání, materiály pro zastupitele zveřejněné na internetu 
předem) 

 Věnovat pozornost Novostrašeckému měsíčníku a webu města (i nadále bez cenzury) 
 Zřídit internetové diskusní fórum Zeptejte se starosty 
 Zefektivnit veřejnou správu (sledovat vstřícnost a odbornost úředníků, věnovat pozornost 

připomínkám občanů k práci MěÚ) 
 Obsazovat úřad úředníky bez politické příslušnosti 
 Přísně sledovat výhodnost zakázek, dohlížet na kvalitu odvedených prací 
 Nabídnout opozici předsednictví finančního a kontrolního výboru ZM  
 Zjišťovat i nadále názory občanů pravidelnými anketami, jejichž výsledky budou veřejné 
 Rozhodnutí o akcích ve městě opírat o názory obyvatel (besedy, ankety) 
 Jednat o příznivější otevírací době místní provozovny České Pošty, zejména v poledních 

hodinách 
 Zřídit infolinku a mobilní aplikaci pro hlášení nepořádků a závad ve městě 



9. Rodina a senioři 

Populace naší republiky i našeho města stárne. Prodlužující se délka života a kvalitnější 
zdravotní péče nabízí seniorům možnost prožít aktivního stáří. Na druhé straně je dnes 
život starších občanů ztrpčován mnoha nepříjemnostmi. Senioři se stávají snadnými 
terči nekalých praktik prodejců, agentů či dokonce zlodějů.  Jejich děti nebo vnoučata 
dnes často žijí na druhém konci republiky nebo zeměkoule. Není v silách města tyto 
strasti vyřešit, v některých oblastech ale může k řešení významně napomoci. 
V uplynulém období jsme se snažili přispět ke zlepšení života seniorů těmito kroky: 

 Pravidelná podpora Akademie volného času 
 Podpora seniorských aktivit v rámci grantového systému 
 Rozšíření specializací v poliklinice 
 Vytvoření plánu rozvoje rodinné politiky, zahrnující i seniory 

Myslíme si, že tuto oblast je třeba nadále sledovat a podporu prohlubovat.  Co budeme 
prosazovat: 

 Podporovat dobrovolnickou činnost v Domově seniorů a Domě s pečovatelskou 
službou 

 Vybudovat hřiště pro seniory s vnoučaty 
 Umístit nové lavičky tam, kde je chcete mít 
 Zřídit pobočku zařízení nabízejícího péči o seniory s docházkou do bytů 

(rehabilitace, služby sociálních pracovníků po návratu domů po delší 
hospitalizaci apod.) – např. obdoba agentury domácí péče Cesta domů Rakovník 

 Nabízet krátkodobé i delší kurzy pro seniory dle jejich zájmu 
 Propojit aktivit pro seniory s plánem rozvoje rodinné politiky města 
 Podporovat kurzy a besedy (pro zahrádkáře a chovatele, jazykové kurzy, 

trénování paměti, zdravý životní styl, ekonomická gramotnost) 
 Bojovat proti kriminalitě (bránění se nátlakovým akcím, podomním prodejcům, 

zabezpečení proti zlodějům) 

 


