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Radnice pro lidi
ANO, chceme mít takové vedení obce, které naslouchá svým občanům, rozhoduje v jejich
zájmu a v souladu s jejich potřebami, chová se k nim slušně, dodržuje platné zákony
a neutrácí obecní peníze za nepotřebné či nesmyslné projekty (např. mít možnost obracet
se na vedení obce se všemi podněty a návrhy všemi způsoby i prostřednictvím schránky
důvěry, mít na tyto podněty ohlas a vědět, že obracet se na vedení obce má smysl, protože
podněty pouze nebere “na vědomí”, ale zabývá se jimi a řídí se projevenou vůlí občanů).

Otevřenost úřadu
ANO, chceme mít obecní úřad, který poskytuje maximum informací o činnosti jednotlivých
orgánů obce, je vstřícný vůči občanům, vyřizuje včas a smysluplně jejich žádosti, hospodaří
zcela průhledně a nic nezatajuje (např. zveřejňování zápisů výborů a komisí i rady, pravidelné podrobné informování o dění v obci nejen necenzurovanými novinami, do kterých
mohou přispívat svými články všechny názorové skupiny, ale i přehlednými internetovými
stránkami, kde každý snadno najde potřebné informace, včetně srozumitelných a podrobných údajů o hospodaření obce).

Ohleduplné předpisy
ANO, chceme mít takové obecní vyhlášky, které berou ohled na zájmy a potřeby všech
obyvatel obce, nenutí je platit za neposkytnuté služby a žít v obci plné reklam (např. znovuzavedení jednorázových známek za svoz komunálního odpadu, možnost platit i pololetně nebo čtvrtletně, omezit množství reklam jasnými pravidly pro vybírání poplatků).

Využívání dotací
ANO, chceme maximálně využívat nabízené dotace z rozvojových fondů EU i státní dotace
k opravám a výstavbě nových chodníků, stezek, silnic, zklidnění dopravy, zřízení a udržování dětských hřišť, sportovních hřišť a koupališť, a k opravám historických památek
a nezatěžovat neúnosně obecní rozpočet neuváženými investicemi.

Pořádek v ulicích
ANO, chceme zřídit obecní policii, která bude dohlížet na dodržování veřejného pořádku
a dopravních předpisů zejména tam, kde nedodržování předpisů obtěžuje či ohrožuje
obyvatele naší obce nejvíce a nejčastěji, a zároveň tak zajistit příjmy do obecního rozpočtu
na pokrytí části nákladů na její provoz, chceme rozšířit a plně využívat kamerový systém
k udržení pořádku v ulicích.

Rozvoj školství
ANO, chceme přednostně dokončit přístavbu mateřské školy a zajistit dostatek míst pro
všechny děti v obci i do budoucna, chceme znovu otevřít otázku zřízení ranní družiny v ZŠ
a předložit ji k diskuzi široké veřejnosti.

Podpora veřejně prospěšných institucí
ANO, chceme maximálně podporovat veřejně prospěšná občanská sdružení, sportovní
kluby, spolky a další organizace, které se aktivně podílejí na veřejných akcích a aktivitách
v obci a nabídnout jim kromě finanční účasti také organizační podporu, aby nedocházelo
k souběhu akcí a účast veřejnosti byla co největší.

Vyvážená péče
ANO, chceme zajistit vyváženou péči o všechny zájmové i věkové skupiny v obci (zejména
hřiště pro děti, mateřská škola pro rodiny s dětmi, dům s pečovatelskou službou pro
seniory, sportovní hřiště a koupaliště pro všechny ...), i o všechny části obce (historická
část, sídliště, satelity, přidružené obce - Všechromy, Svojšovice, Otice, Kašovice, Předboř
a Sklenka, i chatové osady).

Lepší dopravní obslužnost
ANO, chceme zajistit přehlednější a hospodárnější autobusové spoje, zavedení mikrobusů,
případně i nočních vlakových spojení, vstřícnější otevírací dobu pošty i obecního úřadu ke
všem věkovým skupinám.

Chceme stejně jako vedení hnutí ANO 2011 ukázat občanům, že výkon veřejných funkcí
může být skutečnou službou veřejnosti, a že to jde dělat jinak – zcela otevřeně, v souladu
s veřejným zájmem a s názory a potřebami občanů na základě oboustranné komunikace
a bez vyhazování peněz za zbytečnosti.
Komunální volby jsou doposud jedinou možností, jak můžete ovlivnit způsob vedení obce
a rozhodování o veřejných otázkách a jsou jen jednou za 4 roky!

Nepromarněte tuto šanci a přijďte volit!

Ing. Pavel Soukup

41 let, ženatý, 2 děti, projektant,
Strančice - Všechromy, kandidát na členství
v ANO 2011
Narodil se v Praze, vystudoval SPŠ a Stavební
fakultu ČVUT v Praze, pracuje na základě
vlastní živnosti jako autorizovaný projektant
pozemních staveb, v roce 2006 se přestěhoval
do Strančic, od roku 2007 vykonává funkci předsedy Osadního výboru Všechrom, dlouhodobě
se zasazuje o zlepšení životních podmínek
a prosazení zájmů a potřeb obyvatel obce
a poukazuje na závažné nedostatky ve vedení
obce a fungování veřejné správy.

					
Bc. Nicole
Pfortnerová

Bc. Pavel Fišer

43 let, ženatý, 2 děti, finanční manažer,
Strančice, uchazeč o členství v ANO 2011
Narodil se v Praze, vystudoval Bankovní institut
v Praze, pracuje jako regionální ředitel
v pojišťovně, je členem České společnosti pro
rozvoj bydlení, ve Strančicích bydlí od roku
2005.

				
Lukáš Krubner

24 let, svobodná, studentka, účetní,
Strančice – Všechromy, nezávislá

29 let, ženatý, 1 dítě, podnikatel,
Strančice - Kašovice, nezávislý

Narodila se v Praze, vystudovala střední ekonomickou školu, pomaturitní studium na
anglické škole a ekonomiku a management na
vysoké škole (řízení lidských zdrojů, psychologie
práce, strategický management), v současné
době studuje Evropská a hospodářsko-správní
studia (politika a EU, veřejná správa).

Narodil se v Teplicích, vystudoval SOU
stravování a služeb v Praze, pracuje na základě
vlastní živnosti jako provozovatel restaurace,
do Strančic se přestěhoval v roce 1990.

Miloslav Miňha

				
Lucie Krejčí

45 let, ženatý, 3 děti, IT specialista, Strančice,
nezávislý

41 let, vdaná, 2 děti, kadeřnice, Strančice,
nezávislá

Narodil se v Plzni, vystudoval střední školu
v Praze. Je zaměstnán v oboru informačních
technologií. V minulém volebním období byl
členem komise pro školství, kulturu,
sociální věci a sport a komise pro dopravu
a životní prostředí.

Narodila se v Praze, vystudovala SOU Kadeřnictví hl. města Prahy, pracuje na základě vlastní
živnosti, ve Strančicích žije od roku 2004.

					
Ilona
Pfortnerová

				
Jaroslav
Procházka

46 let, rozvedená, 1 dítě, asistent ředitele,
personalista, Strančice - Všechromy, nezávislá

39 let, ženatý, 2 děti, technik,
Strančice – Všechromy, nezávislý

Narodila se v Benešově, vystudovala střední
ekonomickou školu. Do roku 1997 pracovala
u soudu jako vedoucí kanceláře a dozorčí
úřednice. Od roku 1998 pracuje jako asistentka
ředitele a personalista v bytovém družstvu.
Od roku 2007 je členem Osadního výboru
Všechrom.

Narodil se v Praze, vystudoval SOU spojů, je
zaměstnán jako technik v elektrotechnice,
zároveň má vlastní živnost v oboru, do Strančic
se přestěhoval v roce 2009.

Michaela Hupcejová

MUDr. Monika Horáková

Monika Soukupová

38 let, vdaná, 5 dětí, projektant,
Strančice, nezávislá

42 let, vdaná, 3 děti, lékařka
a fyzioterapuetka,
Strančice –Všechromy, nezávislá

38 let, vdaná, 2 děti, zlatnice,
Strančice – Všechromy, nezávislá

Vystudovala SPŠ stavební, pracovala
jako projektant, nyní je na mateřské
dovolené a vede Mateřské centrum
Lodička.

Vystudovala lékařskou fakultu
a rehabilitační nástavbu, pracuje jako
fyzioterapuetka, je členem Klubu
přátel a rodičů při ZŠ Strančice.

Vystudovala SOŠ uměleckořemeslnou a maturitní nástavbu, pracuje
jako zlatnice, pořádá akce pro děti
a spolupracuje s MC Lodička.

Ivan Burdun

Jan Musil

Karel Semerák

65 let, ženatý, 2 děti, pracující
důchodce, Strančice – Všechromy,
nezávislý

69 let, ženatý, 2 děti, truhlář,
Strančice – Svojšovice, nezávislý

48 let, ženatý, 3 děti, soukromý
podnikatel, Strančice - Všechromy,
nezávislý

Vyučil se jako nástrojář na SOU
s nástavbou, pracuje jako technik, je
členem Osadního výboru Všechrom.

Vyučil se zámečníkem, v současnosti je v důchodu a pracuje jako
zakázkový truhlář.

Ing. Nikola Pastorková
30 let, svobodná, 1 dítě, mateřská
dovolená, Strančice - Všechromy,
nezávislá
Vystudovala VŠ finanční a správní,
pracovala v bankovnicví, nyní je na
mateřské dovolené.

Vystudoval SOŠ obor elektro, pracuje jako ředitel obchodní společnosti, je členem Osadního výboru
Všechrom.

