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2. Mgr. Milena Jindrová
46 let, zástupce ředitele ZŠ

Litovel, bez polit. přísl.

3. Ing. Radomír Havlíček
55 let, zeměměřič

Víska, bez polit. přísl.

4. Ing. Keno Dimov
49 let, ředitel společnosti 

Litovel, bez polit. přísl.

5. Aleš Hubáček
45 let, podnikatel

Myslechovice, bez polit. přísl.

6. Tomáš Bartoň
39 let, bankovní úředník
Litovel, bez polit. přísl.

7. Ing. Marek Bednář
42 let, vědecký pracovník

Litovel, bez polit. přísl.

8. Ing. Alexandr Kučera 
53 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

10. Ivana Šišmová
49 let, účetní

Litovel, bez polit. přísl.

11. Jiří Čamek
50 let, technik

Litovel, bez polit. přísl.

9. Marcel Fabian
44 let, podnikatel

Unčovice,  bez polit. přísl.

12. Bc. Hana Popelková
27 let, učitelka MŠ

Litovel, bez polit. přísl.

13. Jiří Kohout
35 let, zubní technik

Litovel, bez polit. přísl.

14. Mgr. Michal Stratil
41 let, učitel ZŠ

Litovel, bez polit. přísl.

15. Svatopluk Kráčmar
42 let, asistent ředitele
Litovel, bez polit. přísl.

16. Ing. Lubomír Anton
60 let, systémový specialista

Litovel, bez polit. přísl.

17. Dušan Žouželka
54 let, skladník

Litovel, bez polit. přísl.

18. Vlastimil Navrátil
56 let, vedoucí provoz. úseku

Litovel, bez polit. přísl.

19. Mgr. Radovan Šimek
31 let, vývojář SW

Litovel, bez polit. přísl.

20. Taťána Popelková
54 let, učitelka MŠ

Litovel, bez polit. přísl.

21. Ladislav Janeček
55 let, montér

Litovel, bez polit. přísl.

22. Radek Uvízl
40 let, metrolog

Litovel, bez polit. přísl.

23. Martin Krajc
44 let, správce budovy GJO

Litovel, bez polit. přísl.

24. Jitka Rampasová
60 let, obchodní zástupce

Litovel, bez polit. přísl.

25. Jiří Polanský
68 let, údržbář

Litovel, bez polit. přísl.

1. David Baroň 
46 let

živnostník 
Litovel

bez polit. přísl. 

Sdružení nezávislých kandidátů
Občané a sportovci Litovelska

kandidátní listina č. 1



Vážení spoluobčané, sportovci a rodiče, sousedky a sousedé.
Sdružení nezávislých kandidátů – občané a sportovci Litovelska od 
Vás dostalo v minulých volbách podporu, které si vážíme, a po čtyřech 
letech před Vás opět předstupujeme s našimi kandidáty, programem  
a hodnocením minulého období.
Jako třetí nejsilnější uskupení jsme získali jedno místo v radě města 
pro neuvolněného místostarostu, pozici předsedy komise strategické-
ho rozvoje města a celkem pět členů zastupitelstva města.
K problémům jsme přistupovali čelem. Neváhali jsme vyměnit mís-
tostarostu, o čemž jste byli informováni v Litovelských novinách. Nyní 
již víme, že u těchto funkcí nestačí jen poctivé odhodlání, ale že je třeba 
i určité odbornosti a schopnosti komunikace s kolektivem. Ve strategii 
jsme navázali spolupráci napříč politickým spektrem i s jedinci, kteří 
mají všeobecný přehled a kterým jde o budoucnost našeho města. 
Z našeho  minulého volebního programu se z akcí investičního charak-
teru podařilo prosadit nebo dotáhnout do vysoké rozpracovanosti vše. 
Samozřejmě to není jen naší zásluhou, ale vyjma chodníku na Pavlínce, 
kde nebyla zvládnutá příprava, jsme všechny investice aktivně podpo-
řili. Konkrétně se opravil povrch na házenkářském hřišti u sokolovny, 
opravily se šatny pro fotbalisty, získala se dotace a podpora zastupi-
telstva na novou kuželnu, podpořili jsme úspornou formu koupaliště, 
opravu restaurace Záložna. Podpořili jsme i akce v obcích – např. opra-
vu sokolovny v Unčovicích, úpravy dětských hřišť, autobusové zálivy, 
opravy komunikací či budování kanalizace. Sportovci se spolupodíleli 
na rekonstrukci sociálních zařízení na sokolovně.
Stejně jako respektujeme názory jiných, respektujeme i různorodost 
přesvědčení uvnitř našeho sdružení. Při rozhodování o investičně ná-
ročných a v současné situaci pro naše město nejednoznačně potřeb-
ných akcí jsme hlasovali každý dle svého uvážení. Příkladem, kde jsme 
nehlasovali jednotně, je stěhování úřadu z budovy v Havlíčkově ulici do 
prostor po ZŠ pro zrakově postižené na náměstí nebo oprava náměstí. 
Nepodařilo se nám však zpříjemnit práci všem dobrovolníkům, spor-
tovci počínaje a dobrovolnými hasiči konče. Nejde jen o přidělování 
finančních prostředků, ale o nastavení smysluplných pravidel, která 
uberou dobrovolníkům zbytečnou úřednickou práci a zjednoduší jim 
jejich činnost. 
V příštím volebním období budeme spolupracovat se všemi, kteří mají 
vizi našeho města a jeho okolí jako regionu, jehož obyvatelé jsou silný-
mi lokálními patrioty, aktivně podporují sociální soudržnost a obecné 
pocity bezpečí. Je zde udržována rovnováha přírodního prostředí (ze-
lené město) a komunální servis zajišťuje soulad s potřebami obyvatel. 
Aktivně komunikujeme s okolím, aby naše tradiční „Mê sme mê“ do-
stalo pozitivní náplň.
Jsme si vědomi výzev pro naplnění společné vize města. Snižující se 
počet obyvatel, změna jejich věkové struktury a migrace jsou realitou 
nejen pro Litovel, ale pro široké okolí. To je třeba respektovat, promít-
nout do chodu našeho města, do rozhodování o tom, co je a není pri-
oritou. Dotace v tomto rozhodování nemohou hrát zásadní roli, jako 
tomu bylo doposud. 
Naše sdružení vzniklo pro podporu sportu, školství, kultury a dobro-
volnických aktivit. I nadále to zůstává naší prioritou, kterou budeme 
prosazovat v souladu s potřebami naplňování vize města a regionu.   
Děkujeme Vám, že jste věnovali pozornost tomuto provolání a že se 
při rozhodování, komu dát svůj hlas, rozhodnete podle Vašeho srdce 
a rozumu. 

Kandidáti SNK-OSL

Naše sdružení vzniklo především pro větší podporu školství, kultury, sportu  
a dobrovolnických aktivit. Tuto podporu chceme prosazovat hledáním úspor-
ných opatření v hospodaření města a nastavením přívětivějších podmínek  
a pravidel pro dobrovolnické aktivity. Rovněž budeme aktivně přistupovat k ře-
šení palčivých problémů i v jiných oblastech. 

BUDEME PROSAZOVAT: 

EKONOMIKA MĚSTA 
• důslednou kontrolu hospodaření města a jeho příspěvkových organizací
• přidělování zakázek ve výběrových řízeních podřízené přísné kontrole  
s osobní odpovědností
• zlepšení spolupráce mezi odbory města (místní hospodářství – výstavba – 
doprava, zejm. při investičních akcích města, odbor školství, kultury a sportu) 
• ekonom. strategii města vedoucí k vyrovnanému rozpočtu bez nových úvěrů
• pasportizaci majetku města zaměřenou na jeho evidenci v informačních 
systémech umožňujících sledovat efektivitu jeho využívání a transparentnost 
s jeho nakládáním
SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVÍ 
• vznik nových sportovišť ve městě i obcích (např. sokolovna a přilehlé prosto-
ry jako místo multifunkčního sportovního a kulturního vyžití, tenisový areál 
na Komárově, prostory u loděnice, vybavení hřišť v obcích dle požadavků 
osadních výborů) 
• nové prvky a zařízení na dětská hřiště v souvislosti s požadavky občanů 
• větší podporu sportovním a zájmovým organizacím a sdružením; chceme 
využít vlivu sportu a kultury při zviditelňování našeho města
• litovelské tradice a aktivity pro zvýšení turistického ruchu a činnost dobro-
volnických spolků v obcích
• vyrovnání rozdílů v materiálním vybavení škol s cílem vytvořit stejné pod-
mínky ke vzdělávání dětí
• pro mimoškolní aktivity maximální využití stávajících školských zařízení, 
zajištění možnosti vyžití dětí podle potřeb zaměstnaných rodičů
• transparentnost využití prostředků z hazardu dle doporučení vlády ve pro-
spěch školství, kultury a sportu v rámci preventivních programů a volnoča-
sových aktivit
BYDLENÍ
• vhodné plochy pro bytovou výstavbu v souladu s územním plánem
• výstavbu malometrážních bytů pro mladé rodiny a seniory v městských ne-
movitostech
• podporu drobných řemesel a služeb pro zvýšení nabídky a kvality dostup-
ných služeb
• realizaci domu pro seniory a s tím spojené služby
SAMOSPRÁVA  
• snížení počtu zastupitelů města na 21 a následně spolu s tím i volbu jen 
jednoho místostarosty
• činnost úřadu ve smyslu hesla Úředník je servis pro občana 
• využití anket, popř. referend u zásadních záměrů 
• větší zapojení osadních výborů do rozhodování města při řešení místní pro-
blematiky
• výběrová řízení na funkce vedoucích odborů i oddělení v návaznosti na slu-
žební zákon 
• důslednou kontrolu přiznání příspěvku na bydlení v součinnosti s úřadem 
práce
DOPRAVA 
• vybudování cyklostezky s chodníkem Litovel – Tři Dvory včetně propojení  
s chodníkem v Žerotínově ulici
• vyvolání jednání o změně dopravní části územního plánu města vedoucí  
 k přesměrování tranzitní dopravy mimo obydlené části města 
• rekonstrukci mostu přes Třídvorku u Pošmílu pro zlepšení dopravní obsluž-
nosti lokality Pavlínka a bezpečnosti silničního provozu 
• kvalitní úpravu vozovek a chodníků zejména po výkopových pracích

Volební program pro období 2014–2018



2. MUDr. Alena Šromová
55 let, lékařka

Litovel, členka KDU-ČSL

3. Jarmila Rozsypalová
63 let, důchodkyně

Litovel, členka KDU-ČSL

4. MUDr. Simona Pavlíková
40 let, lékařka

Litovel, členka KDU-ČSL

5. Mgr. Lubomír Grézl
61 let, hasič

Litovel, bez polit. přísl.

6. Milada Helekalová
58 let, zdravotní sestra
Litovel, bez polit. přísl.

7. MUDr. Ondřej Bolek
31 let, lékař

Litovel, bez polit. přísl.

8. Zita Stinglová
46 let, vedoucí pečov. služby 

Chořelice, bez polit. přísl. 

10. Ing. Eva Hříbková
34 let, technická pracovnice

Tři Dvory, bez polit. přísl.

11. Mgr. Michal Zapletal
26 let, učitel

Litovel, bez polit. přísl.

9. Zdeněk Rozsypal
67 let, důchodce

Litovel, člen KDU-ČSL

12. Ladislav Šmoldas
56 let, živnostník

Savín, člen KDU-ČSL

13. Vladimíra Hartelová
47 let, kuchařka

Litovel, bez polit. přísl.

14. Ing. Zdeněk Zavadil
55 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

15. Karel Zbořil
73 let, důchodce

Unčovice, bez polit. přísl.

16. Ludmila Látalová
52 let, zootechnička

Nasobůrky, bez polit. přísl.

17. Dušan Řmot
52 let, finanční poradce
Litovel, bez polit. přísl.

18. Pavel Barančík
54 let, zahradník

Litovel, bez polit. přísl.

19. MUDr. Svatava Hoffmannová 
60 let, lékařka

Litovel, bez polit. přísl.

20. Olga Barančíková
38 let, zdravotní sestra
Litovel, členka KDU-ČSL 

21. Václav Navrátil
32 let, řidič

Unčovice, bez polit. přísl.

22. Pavel Putna
47 let, konstruktér

Rozvadovice, bez polit. přísl. 

23. Miroslav Svoboda
42 let, inspektor plyn. zařízení

Litovel, bez polit. přísl.

24. Zdena  Čepová
69 let, důchodkyně

Litovel, bez polit. přísl.

25. Pavel Štěpánek
57 let, invalidní důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

1. Ing. Ludmila Zavadilová
48 let

vedoucí střediska Charity v Litovli
Litovel

členka KDU-ČSL 

Křesťanská a demokratická unie
– Československá                                                                       

kandidátní listina č. 2

strana lidová



Volební program pro období 2014–2018

KDU–ČSL – strana pro život 
Seznamte se s našimi lidmi, kteří chtějí pracovat. 

Nabízíme Vám solidní volební program, pojďme ho společně realizovat.

NAŠE PRIORITY:

 Dostatečný počet míst v  MŠ – místo pro každé dítě, podpora povinné docházky v předškolním roce.
 Zachování počtu základních, středních a středních odborných škol ve městě 

–  preference potřebných oborů pro region.
 Udržení dostupnosti, rozsahu a kvality zdravotní péče.  Podpora terénních sociálních služeb.

 Prosazujeme budování startovacích bytů pro mladé rodiny, podpora činnosti 
mateřského centra Rybička.

 Důstojné stáří v domácím prostředí prostřednictvím služeb Charity.
 Bezpečí pro seniory – vnímáme hrozby pro seniory v podobě podvodníků a švindlířů.

 Podpora budování malometrážních bytů pro seniory, domu s pečovatelskou službou apod.
 Podpora rozvoje místních částí ve spolupráci s osadními výbory.
 Pohyb neškodí – neškodíme pohybu – pomáháme sportu.

 Efektivní a kvalitní doprava, bezpečnost dětí, chodců a cyklistů.
 Podpora nových projektů v cestovním ruchu.

 Chránit životní prostředí a propagovat aktivity za čisté město.
 Pokračovat v úsilí o realizaci plánovaných etap protipovodňových opatření města.

 Nepodpoříme neodůvodněné zadlužování města – prioritou je průhledné hospodaření.
 Motivovat ty, co chtějí pracovat  – o práci se bojí každý, proto chceme pomoci živnostníkům 

a drobným podnikatelům – transparentní výběrová řízení.

SPOLEČNĚ S NAŠIMI KOALIČNÍMI PARTNERY SE V MINULÉM OBDOBÍ PODAŘILO REALIZOVAT: 

 Zahájení dekontaminace skládky v Nasobůrkách. 
 Revitalizace městského koupaliště. 

 Zajištění chybějících míst v mateřských školách – finanční podpora rozšíření Mateřské církevní školky 
Svatojánek. 

 Rekonstrukce a vybavení dětských hřišť.
 Stavební úpravy škol, bytového fondu a kulturních domů v místních částech.

 Revitalizace městského hřbitova.
 Vybudování přístavby výtahu v knihovně. 

 Otevření nového městského informačního centra. 
 Zahájení rekonstrukce náměstí Přemysla Otakara. 

 Vybudování nových autobusových zálivů. 
 Rekonstrukce místních komunikací.

 Rozšíření sběrného dvora v Litovli a úprava stanovišť kontejnerů pro tříděný odpad.
 Příprava realizace kanalizačního řadu v místních částech.







2. Hedvika Weberová, DiS.
55 let, pedagog

 Litovel, členka ČSSD

3. Miloslav Číhal
66 let, učitel

Litovel, člen ČSSD

4. Bc. Petr Mareš
47 let, OSVČ

Unčovice, člen ČSSD

5. Mgr. Pavel Skácel
46 let, ředitel školy
Litovel, člen ČSSD

6. Ivana Štýbnarová
49 let, učitelka MŠ

Litovel, členka ČSSD

7. Ing. Lubomír Hartmann
55 let, ředitel MKR PLUS

Litovel, člen ČSSD

8. Ing. Milan Procházka
51 let, fin. a pojišť. poradce 

Litovel, člen ČSSD

10. Irena Moťková
47 let, poštovní doručovatelka

 Unčovice, členka ČSSD

11. Mgr. Marcela Čtvrtníčková
50 let, učitelka ZŠ

Litovel, bez polit. přísl.

9. Alena Albrechtová
52 let, vychovatelka

Litovel, bez polit. přísl.

12. František Sýkora
48 let, řidič

Litovel, člen ČSSD

13. Jiří Masopust
68 let, technik

Litovel, člen ČSSD

14. Roman Urban
36 let, elektromontér

Litovel, člen ČSSD

15. Monika Pospíšilová
36 let, pedagog

Litovel, bez polit. přísl.

16. Mgr. Eva Šalamonová
35 let, klinický logoped
Litovel, bez polit. přísl.

17. David Milde
36 let, dělník

Litovel, člen ČSSD

18. Pavel Tomášek
58 let, montér vodovodů

Litovel, bez polit. přísl.

19. Michaela Škulavíková
24 let, pedagog

Litovel, členka ČSSD

20. Jiří Knésl
45 let, stolař

Víska, člen ČSSD

21. Slavoj Vespalec
71 let, technik

Litovel, člen ČSSD

22. Miroslav Janeček
32 let, OSVČ

Rozvadovice, člen ČSSD

23. Petra Dostálová
34 let, vedoucí sázk. kanceláře

 Litovel, bez polit. přísl.

24. Lucie Matějíková
24 let, studentka VŠ

 Rozvadovice, členka ČSSD

25. Zdena Kupková
57 let, dělnice

Březové, členka ČSSD

1. Petr Šrůtek
61 let

místostarosta
 Litovel

 člen ČSSD

Česká strana kandidátní listina č. 4

sociálně-demokratická



Vážení spoluobčané, ve dnech 10.–11. 10. Vás zveme  
k volbám do zastupitelstva města. 
Stejně jako Vy chceme, aby se naše město neustále roz-
víjelo, aby se zde i ve všech jedenácti místních částech 
dobře a plnohodnotně žilo.
Před minulými komunálními volbami jsme Vám slibovali, 
že kandidáti České strany sociálně demokratické v Litovli 
budou pracovat jako tým, usilovat o rozvíjení toho, co se 
zdařilo, a prosazovat změny u toho, co se nezdařilo! Naši 
kandidáti přispěli k tomu, aby se město Litovel a naše 
místní části úspěšně rozvíjely!

Hlasy našich zastupitelů jsme podpořili:
 Rekonstrukci restaurační části hotelu Záložna
 Rekonstrukci komunikace Červenka – Tři Dvory
 Výstavbu nových cyklostezek  Rozvadovice – Unčovice, 
Litovel – hřbitov a Litovel – Tři Dvory
 Revitalizaci zeleně na hřbitově
 Výstavbu výtahu v areálu knihovny
 Opravu střechy a fasády bytového domu v ulici Revo-
luční
 Revitalizaci městského koupaliště
 Schválení územního plánu
 Rekonstrukci školní družiny a dvora ZŠ Jungmannova
 Rekonstrukci elektroinstalace na GJO Litovel
 Opravy ulic Nové, Wolkerovy a Kosmonautů, komuni-
kací v Nasobůrkách, Třech Dvorech, Unčovicích aj.
 Dekontaminaci skládky v Nasobůrkách
 Autobusové zálivy v Chořelicích, Rozvadovicích, Unčo-
vicích, Nasobůrkách a Nové Vsi
 Rekonstrukci a zateplení školských a předškolních  
zařízení
 Výměnu oken a opravu střechy SOŠ Litovel
 Vybudování nového turistického a informačního  
centra

V dalším volebním období jsme připraveni prosazo-
vat dokončení rozdělaných akcí:
 Revitalizace náměstí Přemysla Otakara II.
 Opravy radniční věže
 Půdní vestavby muzea, rekonstrukce depozitáře a s tím 
spojené opravy budovy č. 800
 Dekontaminace skládky v Nasobůrkách
 Rekonstrukce ulic Rybníček a Sadová
 Dokončení územní studie lokality ke koupališti a vybu-
dování bezpečného příjezdu k němu
 Kanalizace v obcích Rozvadovice, Unčovice, Březové, 
Víska a Chudobín
 Rekonstrukce DDM na ulici Gemerské

Dále jsme připraveni podpořit realizaci:
 Rekonstrukce komunikací a chodníků po dokončené 
kanalizaci 

 Revitalizace sídliště Novosady, Gemerská  a K. Sedláka
 Bezbariérových chodníků a vstupů do veřejných budov
 Ve spolupráci s Olomouckým krajem opravy mostů na 
ulici Dukelské i obchvatu Litovle mimo ulice Dukelskou 
a Žerotínovu
 Protipovodňových opatření v součinnosti s Povodím 
Moravy
 Opravy školských a předškolských zařízení
 Budování zařízení pro obyvatele na zaslouženém  
odpočinku (seniory)

Naši podporu mají: 
 Sportovní kluby a oddíly
 Kulturní akce pořádané Městským klubem či jinými  
organizacemi propagující město
 Budování sportovišť pro veřejnost
 Výstavby nových cyklostezek a odpočívadel
 Školská zařízení a jejich mimoškolní aktivity
 Budování zeleně, podpora čistoty ve městě
 Údržba historických památek
 Spolupráce s neziskovými organizacemi, které se chtějí 
podílet na spoluutváření města
 Prohloubení spolupráce s místními podnikateli
 Informovanost občanů a jejich větší zapojení do rozho-
dování o projektech města

Budeme prosazovat:
 Větší důraz na činnost městské policie
 Prevenci kriminality
 Stop hazardu
 Větší otevřenost a vstřícnost radnice vůči občanům

Nebudeme podporovat:
 Další navyšování dluhu města
 Megalomanské projekty, které následně svým provo-
zem zatíží rozpočet města

Pomůžeme získávat dotační prostředky na další  
zvelebování města.

Rozhodněte a ve volbách dejte hlas těm lidem, kteří 
jsou zodpovědnými ve svém rozhodování, spolehlivý-
mi, ochotnými neodkladně řešit danou problematiku 
občanů a obce, připravenými obětovat svůj čas a síly při 
naplňování volebního programu, vycházejíce z potřeb 
obyvatel města a obcí. Budeme usilovat o Vaši důvěru, 
kterou nezklameme.

„Nabízíme spolupráci všem dobrým a aktivním  
lidem, kterým není lhostejno město Litovel a okolní 
obce.“

Kandidáti České strany sociálně demokratické, MO Litovel

Volební program pro období 2014–2018



2. Mgr. Vojtěch Sláma
46 let, spec. pedagog a novinář

Litovel, člen ANO 2011

3. Marie Hovancová
29 let, bankovní úřednice

Litovel, bez polit. přísl.

4. Martin Geprt
38 let, OSVČ

Litovel, bez polit. přísl.

5. Ing. Martin Pavlík
36 let, vedoucí tech. pracovník

Litovel, bez polit. přísl.

6. Ing. Rudolf Kmeco
58 let, výrobkový manažer

Litovel, bez polit. přísl.

7. Ing. Marika Žbánková
29 let, mateřská dovolená

Litovel, bez polit. přísl.

8. Jaroslav Šišma
54 let, údržbář

Litovel, bez polit. přísl.

10. Jana Wagnerová
45 let, zdravotní sestra 

Tři Dvory, bez polit. přísl.

11. Vladímír Jašek
59 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

9. Pavel Pěruška
39 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

12. Jozef Pavlík
64 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

13. Mgr. Petra Zatloukalová 
36 let, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.

14. Kamil Kuchejda
52 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

15. Iveta Šišmová
50 let, učitelka MŠ

Litovel, bez polit. přísl.

16. Ing. Jaroslav Ličman
67 let, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

17. Daniela Slámová
41 let, vychovatelka

Litovel, bez polit. přísl.

18. Robin Látal
33 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

19. Ing. Jana Benešlová
35 let, nákupčí

Litovel, bez polit. přísl.

 20. Jana Jurečková
67 let, důchodkyně

Tři Dvory, bez polit. přísl.

21. Bc. Adéla Konečná
25 let, obchodní manažerka

Litovel, bez polit. přísl.

22. Vladimír Koudelka
39 let, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.

23. Ing. Vladimír Sapara
44 let, technik

Litovel, bez polit. přísl.

24. Alois Jureček
76 let, důchodce

Tři Dvory, bez polit. přísl.

25. Romana Nesetová
49 let, pers. a mzdov. účetní

Litovel, bez polit. přísl.

1. Ing. Ivo Višinka
55 let

stavební technik
Litovel

bez polit. přísl.

ANO 2011 kandidátní listina č. 5



Volební program pro období 2014–2018

ANO PRO LITOVEL
 
Co chceme:

 investory do průmyslové zóny, nová pracovní 
místa
 audit hospodaření všech společností s majetko-
vou účastí města
 snížení provozních nákladů města
 navýšení počtu úředních hodin pro občany
 klidné a čisté centrum města 
 stop ubytovnám a machinacím se sociálními dáv-
kami
 nulovou toleranci ke společensky negativním je-
vům
 efektivní výkon služby městské policie
 snížení cen tepla pro domácnosti s dálkovým to-
pením
 jasnou podporu pro sociálně slabé seniory
 fungující systém parkování ve městě.

Náš program stojí na čtyřech pilířích:

Otevřená radnice
Rozhodování politiků a úředníků pod přísnou ve-
řejnou kontrolou. Přehledné nakládání s veřejnými 
prostředky. Svobodný a volný přístup k informacím. 
Trvalý kontakt úřadu s občany.

Partnerství
Chceme partnerství založené na důvěře a rovných 
příležitostech. Partnerství se všemi občany, nezisko-
vým sektorem, školami, podnikateli, poskytovateli 
veřejných služeb, krajem i jinými městy. 

Dobrý hospodář
Chceme odborníky a schopné manažery na vedou-
cích pozicích. Naší prioritou je snižování zadluže-
nosti města. Prosadíme zásadní změnu strategické-
ho plánování, efektivní řízení města, jeho investic i 
jeho firem. Chceme zodpovědný, jasný a srozumi-
telný rozpočet. 

Aktivní a zdravé město pro všechny generace
Rozvoj aktivního a zdravého života a občanské spo-
lečnosti. Budeme podporovat kulturní, sportovní 
a vzdělávací činnost. Strategie rozvoje cestovního 
ruchu musí přinést konkrétní výsledky v ekonomice 
města a místních firem. 

Naše hlavní strategické cíle:

Pracovní příležitosti – budeme podporovat:
 rozšíření průmyslové zóny
 projekty pro vytváření nových pracovních míst
 udržování kontaktů s místními podnikateli, prezentacI 
místních firem.
Lepší život ve městě – budeme podporovat a prosazovat:
 rozšiřování aktivit projektu Prevence kriminality 
 omezení a likvidaci ubytoven a jiných center v našem 
městě
 snížení nákladů občanů na bydlení
 urychlení opravy krizových míst městských komuni-
kací a chodníků
 velkou péči aktivitám pro seniory
 stálý kontakt s občany, zajištění přenosu aktuálních 
informací
 dobré podmínky pro investory v cestovním ruchu
 fungující systém parkování.
Historické i moderní město – budeme:
 prezentovat město jako historicky i přírodně hodnot-
nou oblast 
 propagovat kulturní dědictví a společenské akce ve 
městě a regionu
 hledat, udržovat a budovat tradice města (jarmark  
a venkovské trhy).

Konkrétní úkoly pro nadcházející volební období:

Oblast vnitřní, provozní a organizační 
 finanční a obsahový audit stávajících nákladů města  
a jeho organizací 
 návrh organizačních změn napříč celým úřadem
 definice priorit činnosti městské policie. 
Oblast zadávání veřejných zakázek a investic
 změna přístupu v oblasti zadávání veřejných zakázek 
 zveřejnění všech zadávacích řízení od 100 000 Kč 
 zveřejnění všech smluv nad 100 000 Kč 
 vytvoření širokého okruhu poptávaných firem a sub-
jektů 
 přímé zadávání zakázek do 100 000 Kč na opravy 
městského majetku 
 zamezení víceprací změnou obchodních podmínek 
zadávacího řízení. 
Oblast dotací, projektů, investic a infrastruktury  
 více investic do rozvoje městských částí 
 pokračování revitalizace veřejných prostranství města 
 průběžné odstraňování dopravně nebezpečných míst 
 příprava dotačních projektů a záměrů na další dotační 
období 2014–2020 
 snižování energetické náročnosti budov v majetku 
města a jeho organizací 
 pokračování v modernizaci a budování dětských hřišť.
Oblast strategie a rozvoje 
 dlouhodobý rozvoj cestovního ruchu v kooperaci  
s okolními obcemi  
 podpora cykloturistiky a cestovního ruchu v regionu 
 stanovení lokalit pro další výstavbu rodinných domů  
 aktualizace Strategického plánu rozvoje města na ob-
dobí 2014–2020.



2. Mgr. Jana Nakládalová 
49 let, ředitelka školy

Nasobůrky, bez polit. přísl.

3. Mgr. Robert Najman 
33 let, pracovník muzea 
Litovel, bez polit. přísl.

4. Ing. Milada Měsícová
35 let, předs. představenstva

Unčovice, bez polit. přísl.

5. Petr Hajíček
37 let, OSVČ

Litovel, bez polit. přísl.

6. Mgr. Hana Kaštanová, Ph.D.
29 let, pedagog

Litovel, bez polit. přísl.

7. Mgr. Veronika Petrželová
29 let, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.

8. Ing. Radek Nepustil
36 let, stavební inženýr 

Chořelice, bez polit. přísl.

10. Ondřej Vespalec
38 let, státní zaměstnanec 

Litovel, bez polit. přísl.

11. Bc. Tomáš Dědek
31 let, učitel

Litovel, bez polit. přísl.

9. Hana Hrbčeková
44 let, admin. pracovnice

Litovel, bez polit. přísl.

12. Jan Němec
46 let, hlavní mistr

Litovel, bez polit. přísl.

13. Radka Grygarová, DiS. 
45 let, syst. specialistka
Litovel, bez polit. přísl.

14. Lubomír Milčický 
40 let, OSVČ

Chudobín, bez polit. přísl.

15. Bc. Marta Moťková
40 let, personalistka 

Litovel, bez polit. přísl.

16. Magda Šíšová
51 let, kuchařka

Tři Dvory, bez polit. přísl.

17. Mgr. Martina Holadová
35 let, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.

18. Mgr. Irena Poláchová
34 let, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.

19. Emil Kvapil
57 let, elektrotechnik 

Rozvadovice, bez polit přísl.

 20. Petr Škobrtal 
52 let, skladník

Litovel, bez polit. přísl.

21. Jaroslava Javorská
48 let, prodavačka

Litovel, bez polit. přísl.

22. Hana Oherová
40 let, zaměstnankyně pošty

 Chořelice, bez polit. přísl.

23. Bc. Jaroslav Erlec 
35 let, správce zám. parku
Chořelice, bez polit. přísl.

24. Renáta Urbanová 
38 let, zdravotní sestra
Litovel, bez polit. přísl.

25. Jitka Vyroubalová 
49 let, prodavačka

Litovel, bez polit. přísl.

 

1. Jaroslav Skála 
54 let

učitel autoškoly 
Litovel

bez polit. příslušnosti

Sdružení nezávislých kandidátů

kandidátní listina č. 6

Evropští demokraté



Volební program pro období 2014–2018

Motto: „Člověk by měl mít sílu, aby změnil věci, které změnit může, trpělivost, aby snášel 
věci, které změnit nemůže, a moudrost, aby je od sebe dokázal odlišit.“         
                                                                   (indické přísloví)

Vážení spoluobčané, 
kandidáti za SNK-ED jsou lidé, kteří vyznávají podobné životní postoje a hodnoty. Vy, 
voliči, můžete dát svými hlasy sílu k prosazení věcí, které chceme společně změnit. 
Nejsme členy žádné politické strany ani sdružení, které kandiduje, aby prosadilo své 
skupinové zájmy.

CO CHCEME PROSADIT?
 nerozdělovat občany na rovné a rovnější, neboť jsme si všichni rovni;
 více než čtvrtina obyvatel žije v integrovaných obcích. Naší snahou tedy je ten-
to poměr promítnout i do zastupitelstva. Za SNK-ED kandiduje 8 občanů z místních 
částí;                                   
 důsledně rozlišovat, zda jsou rozhodnutí prospěšná všem občanům, nebo jen úzké 
zájmové skupině; 
 zastupovat a řádně hájit zájmy všech občanů, a ne jen svojí strany, klubu či jiné 
zájmové skupiny;    
 chceme prosazovat dodržování obecných morálních hodnot, jasných pravidel  
a principů; 
 zabezpečit transparentnost rozhodovacích procesů, prostředí veřejné správy, 
úspornější a průhlednější veřejné zakázky;
 výrazně zvýšit  zájem vedení města o dění ve městě a v místních částech; 
 zajistit větší pravomoc, ale i zodpovědnost osadních výborů v rozhodování o dění 
v místních částech. 

EKONOMIKA A HOSPODAŘENÍ MĚSTA
**Je třeba si „nalít čistého vína“. V současné době má město dluh více než 150 mil. Kč, 
proto nechceme  slibovat všechno všem.**

 snížit zadlužení města a vytvořit finanční rezervy pro podíly města k dotacím; 
 investovat do infrastruktury a obecně zhodnocovat majetek města; 
 rozhodovat o investicích i v delším časovém výhledu než na jedno volební období; 
 optimalizovat projekty a investice (uspořené prostředky zpětně využít pro potřeby 
města);
 efektivně hospodařit a koordinovaně investovat a realizovat investiční akce;
 spoluprací s podnikateli a místními podniky udržet a pokud možno snižovat  
nezaměstnanost; 
 rozvíjet využití průmyslové zóny v Nasobůrkách.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT
**Děti jsou naše budoucnost a kvalitní zázemí určené pro jejich vzdělávání otevírá cestu 
k úspěchu, ke spokojenosti fungování rodiny a celé společnosti.**

 výrazně zvýšit možnost umístění dětí do mateřských škol, využití demografických 
dat;
 zajistit finanční, technické a materiální zázemí pro rychlejší přechod k interaktiv-
ním a modernějším přístupům vyučování;
 podporovat mimoškolní kulturní, zájmové a sportovní aktivity dětí při organizova-
ném i neorganizovaném vyžití; 
 podporovat sportovní oddíly, umělecké soubory i jednotlivce, kteří nejen reprezen-
tují město, ale svojí aktivitou dělají radost i jiným;
 podporovat kulturní akce a udržet úroveň kulturního vyžití zajišťovaného Měst-
ským klubem a dalšími organizacemi; 
 rozšiřovat a udržovat sportoviště a dětská hřiště;
 zviditelnit region v mediích za účelem rozšíření turistického ruchu a navazujících 
služeb.

SAMOSPRÁVA, ÚŘAD
** Úředník je zde pro občany, ale zároveň i on je občanem.**

 motivovat úředníky k aktivnímu přístupu a využití jejich zkušeností ve prospěch 
občanů; 
  

 zabezpečit odpovědné rozhodování o veřejných a odborných záležitostech a ote-
vřený přístup institucí k občanům.

OBČANÉ PŘI ROZHODOVÁNÍ O ZÁLEŽITOSTECH MĚSTA
**Zvolení zastupitelé musí napřed naslouchat potřebám spoluobčanů a potom rozho-
dovat. Nemají patent na rozum. Ti rozumní ale využívají moudrosti a zkušeností ostat-
ních, a pak teprve rozhodnou.**

 využívat anket a peticí při rozhodování o kontroverzních projektech;
 zapojit odbornou veřejnost z řad našich občanů do oponentur a posuzování  
připravovaných projektů;
 podporovat mezigenerační předávání znalostí a zkušeností.

SENIOŘI
**Senioři si určitě zaslouží naši úctu a pozornost.** 

 podporovat aktivity klubu seniorů;
 podpořit jednotlivce a skupiny, kteří svou aktivitou zviditelňují město; 
 budovat zázemí a péči o seniory (denní stacionář, odlehčovací služba...);
 oživit myšlenku vybudování domova pro seniory. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BYDLENÍ
**Není nám jedno, kde a jak bydlíme, v čem žijeme a kde vyrůstají naše děti.**

 podporovat bytové i individuální výstavby za účelem zvýšení atraktivity města  
a nárůstu počtu obyvatel města;
 využívat dotací pro udržení a zlepšení životního prostředí, investovat do něho  
(revitalizace, údržba zeleně, rozvoj sadových úprav...); 
 aktivněji řešit protipovodňová opatření;
 vybudovat kompostárnu na ukládání veřejné zeleně;
 změnit územní plánování;
 renovovat historické památky a jiné objekty v památkové zóně.

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
**Chceme moderní, kvalitní a bezpečné komunikace a infrastrukturu.**

 urychlit přípravu a postupnou rekonstrukci komunikací a zpevněných ploch obecně 
dle aktuálního stavu;
 vybudovat bezpečné přechody pro chodce;
 zkvalitnit modernizaci, výstavbu a údržbu dopravních cest a chodníků s ohledem 
na vozíčkáře, dětské kočárky a osoby se sníženou schopnosti orientace a pohybu;
 opravit komunikace v co nejkratší době po dobudování kanalizace v místních  
částech;
 podporovat cykloturistiku a vybudovat cyklostezku (Litovel  – Uničov apod.);
 zajistit návaznost veřejné dopravy do okolních obcí (místních částí).

SPOLEČNÉ SOUŽITÍ
**Všichni spoluobčané by si měli být rovni v právech i v povinnostech.**

 dodržet tuto zásadu s ohledem na skutečnost, že vyhovět nelze vždy a všem. Pak 
je to o toleranci.  Nelze však tolerovat chování, které ohrožuje zdraví a poškozuje  
majetek ostatních občanů;
 vyžadovat důsledné dodržování pravidel, zákonů a pořádku ve spolupráci s bez-
pečnostními složkami státu (městská policie, policie ČR).

PRIORITY
Vážení spoluobčané, naším hlavním cílem je uskutečnění změn, které povedou 
ke spokojenému soužití všech, nebo alespoň většiny z vás. Vzhledem k současné  
finanční situaci města nechceme slibovat nesplnitelné. Jsme však přesvědčeni, že při 
použití „zdravého selského rozumu“ je reálné většinu bodů našeho programu splnit. 
To, co vám nabízíme, je MORÁLKA, SLUŠNOST, ZODPOVĚDNOST, ODBORNOST, 
PRACOVITOST A CHUŤ ZMĚNIT SOUČASNÝ STAV K LEPŠÍMU.
       

Kandidáti za SNK-ED



2. Ing. Gabriel Ošťádal 
68 let, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

3. Josef Hetcl
63 let, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.

4. Jiří Zapletal
49 let, elektrikář

Litovel, bez polit. přísl.

 5. Vladimír Lakomý
48 let, OSVČ

Savín, bez polit. přísl.

6. Jiří Vaněk
40 let, strojník 

Tři Dvory, bez polit. přísl.

 7. Jiří Beran
58 let, technik

Litovel, člen KSČM

8. Jiří Zendulka
41 let, OSVČ 

Litovel, bez polit. přísl.

10. Jaroslav Jakl
50 let, strojník

Litovel, člen KSČM

11. Marie Kýrová
63 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

9. Eva Žáková
35 let, rodičovská dovolená

Litovel, bez polit. přísl.

12. Zbyněk Frýbort 
63 let, důchodce

Savín, bez polit. přísl.

13. Miloslava Drlíková
68 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

14. František Hetcl
67 let, důchodce

Litovel, člen KSČM

15. Marcela  Snášelová
61 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

16. Petr Stejskal
65 let, důchodce

Rozvadovice, bez polit. přísl.

17. František Přikryl
72 let, důchodce

Chořelice, člen KSČM

18. Vlasta Pazderová
63 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

19. Jiří Zendulka
64 let, důchodce

Litovel, člen KSČM

 20. Ilonka Chytilová
67 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

21. Miroslava Zendulková
63 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

22. Ivana Válková
71 let, důchodkyně

Litovel, členka KSČM

23. Ludmila Klaclová
68 let, důchodkyně

Litovel, bez polit. přísl.

24. Jan Jarolím
73 let, důchodce

Rozvadovice, člen KSČM

25. Jindřiška Oravová
74 let, důchodkyně  

Litovel, členka KSČM

1. Kamil Veselý 
47 let
OSVČ

Litovel
člen KSČM

Komunistická strana

Čech a Moravy

kandidátní listina č. 7
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PODPOŘTE NÁS – TO NEJLEPŠÍ TEPRVE PŘIJDE

Vážení občané,
v pátek 10. a v sobotu 11. října půjdeme v polistopadové historii v pořadí již po sedmé k vol-
bám do Zastupitelstva města Litovle. Jaké Vaše naděje předchozí volby naplnily nebo jaké iluze 
Vám vzaly, víte nejlépe sami. Kandidáti do zastupitelstva za KSČM, kteří se ucházejí o Vaše 
hlasy, na základě vyhodnocení plnění předchozího volebního programu, solidní znalosti situ-
ace, ale především potřeb města a Vás, občanů, se v budoucnu zaměří na následující priority:

PRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA A EKONOMICKÝ ROZVOJ
Ekonomický a hospodářský rozvoj považujeme za základní podmínku tvorby prostředků pro 
zajištění potřeb občanů, udržení životní úrovně obyvatel a sociálního programu. Tento roz-
voj pozitivně ovlivňuje zaměstnanost. Úspory pro lidi, ne na lidech! Šetřit je třeba na pravém 
místě. Veřejné finance nemohou sloužit jako nekontrolované penězovody do soukromé sféry, 
jako prostředek bohatnutí menšiny na úkor většiny. Za své daně si lidé zaslouží dostatečnou 
nabídku veřejných služeb. 
Za rozhodující v této oblasti považujeme: 
 zajištění finančních prostředků na rozvojové investice a spolufinancování z dotací Evropské 
unie (EU), státu a kraje
 zaplnění průmyslové zóny v lokalitě Víska
 nepřipustit vliv korupčního prostředí důslednou otevřeností a transparentností veřejných 
zakázek a soutěží
 zavádění nových metod nákupů energií, služeb a spotřebního materiálu s cílem maximál-
ních úspor
 zamezení nákupů zbytečných studií, rozborů, auditů a ve větším rozsahu využívat znalostí  
a potenciálu zaměstnanců města Litovle a městských organizací
 usilovat o snižování provozních nákladů města a organizací řízených městem, řešit případ-
ným sloučením
 klást větší důraz na úvodní rozpočet veřejných zakázek, tak aby se zabránilo jejich předra-
žování
 důslednou kontrolu kvality provedení veřejných zakázek
 povinnost všech subjektů, které žádají město o dotaci, předložit rozpočet daného projektu
 účast veřejnosti na rozhodování o investicích a územním rozvoji
 pravidelné setkávání zástupců veřejné správy a podnikatelů ve městě
 spolupráce s hospodářskou komorou.

BYDLENÍ
Bydlení chápeme jako základní lidské právo. Nejen stát, ale i město musí vytvářet podmínky 
pro různé typy bytové výstavby odpovídající potřebám a finančním možnostem všech občanů. 
Podpoříme zařízení ubytoven pro bezdomovce se základním sociálním vybavením. Nepod-
poříme neúměrné navyšování nájemného. Podporujeme revitalizaci sídlištních částí města. 
Vycházíme ze zásady, že bydlení je jednou ze základních potřeb člověka. Město je povinno řád-
ně hospodařit a nakládat s vlastním bytovým fondem k uspokojování těchto potřeb a plnění 
sociální funkce města v bytové politice. 
Za rozhodující v této oblasti považujeme:
 zachování městského bytového fondu ve vlastnictví města, prodat jen byty v domech, kde 
je více vlastníků
 zajištění intenzivní obnovy a údržby městského bytového fondu 
 vybrané nájemné bude použito jen na údržbu a správu bytového fondu
 pokračování regenerace sídlišť, dvorových částí a jejich vybavení
 výstavbu malometrážních bytů pro seniory s nabídkou sociálních služeb

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE
Program politiky KSČM je zaměřen především na ochranu zájmů sociálně slabých a sociálně 
ohrožených občanů, jejichž životní podmínky se zhoršují nebo stagnují a jsou často vystaveni 
byrokratickému jednání. KSČM odmítá uplatňování tržních vztahů ve zdravotnictví. Prosazuje 
sociální spravedlnost a sociální jistoty. Rozvoj pro lidi, ne proti nim! Člověk nemá sloužit eko-
nomice, ale ekonomika má sloužit člověku. Nedíváme se na lidi jako na lidské zdroje, které 
mohou být odloženy na smetiště, jakmile doslouží.
Za rozhodující v této oblasti považujeme:
 dostupnost sociálních služeb pro všechny potřebné občany
 rozšiřování sociální péče ve stávajících zařízeních a v domácím prostředí
 novými službami reagovat na zvyšující se počet seniorů a handicapovaných občanů
 zajištění vyhovujících prostor pro činnost klubu seniorů a další volnočasové aktivity všech 
věkových skupin obyvatel
 zvýšení zaměstnanosti v sociálních službách při zajišťování zájmových aktivit dětí, služeb 
pro seniory, a to jak v městských organizacích, tak i prostřednictvím neziskového sektoru
 větší využití veřejně prospěšných prací pro zapojení dlouhodobě nezaměstnaných

 dostupnou nabídku rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané a maminky na mateřské do-
volené.
Chceme prosazovat všestranně dostupnou a kvalifikovanou zdravotnickou péči. Zabezpečit 
vybudování cenově dostupné sítě zařízení pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, staci-
onářů a terénních služeb s podporou. Solidarita není přežitek!

DOPRAVA, INFRASTRUKTURA
Každý z nás potřebuje bezpečnou a spolehlivou dopravu. Volbou KSČM podpoříte:
 pravidelnou a cílenou údržbu městských komunikací, chodníků a řešení parkovišť ve městě
 intenzívní a odbornou údržbu zeleně tak, aby i nadále Litovel byla městem zeleně, městem 
stromů a městem květů, rozvoj cyklistické dopravy, dobudování sítě cyklostezek do Tří Dvorů, 
Nové Vsi a Savína, řešení parkování aut, zejména na velkých sídlištích, parkoviště na sídlištích 
rozšířit, osvětlit a napojit na kamerový systém

BEZPEČNOST OBČANŮ A JEJICH  PODÍL NA SPRÁVĚ
KSČM prosazuje politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňová-
ní. Nikdo nesmí být vylučován z procesu řešení společenských problémů a hledání cest rozvoje 
společnosti. KSČM podporuje rozvoj samosprávy, přiblížení veřejné správy občanům a jejich 
rovné právo v přístupu k objektivním informacím. Považujeme za nezbytné, aby se občané ve 
svém soukromí i na ulici cítili bezpečně a měli jistotu, že v případě nouze nebo jiného akutního 
nebezpečí nebo ohrožení naleznou potřebnou ochranu a pomoc.
Za rozhodující v této oblasti považujeme:
 podporu přímé demokracie včetně místního referenda v zásadních otázkách, které jsou  
v kompetenci samosprávy a nejsou omezeny legislativou, poměrné zastoupení v orgánech 
zastupitelstva a rady města podle výsledků komunálních voleb
 dotaci sborům dobrovolných hasičů ve výši nejméně 300 tis. Kč ročně pro jednotku SDH.
„Žít ve městě s pocitem bezpečí, kde se občan nebude bát o život a majetek.“

ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT
Naším cílem je udržovat v dobrém stavu školská zařízení,  sportovní halu i venkovní sportoviště 
a nepřipustit změny jejich využívání k jiným účelům. Plánovitě vynakládat finanční prostřed-
ky města na modernizaci těchto zařízení a jejich přístupnost široké veřejnosti všech věkových 
kategorií.
Za rozhodující v této oblasti považujeme:
 udržení a zlepšování podmínek pro organizování volného času dětí a mládeže
 zajištění finančních prostředků z rozpočtu města na dotace pro zájmovou činnost v kultuře, 
sportu a mimoškolní činnosti dětí, mládeže a mateřských center
 pokračování v rekonstrukci a modernizaci zařízení sloužících kultuře, sportu a tělovýchově
 organizování tradičních kulturních akcí apod.
 podporu rozvoje gymnázia v Litovli
 citlivý přístup při optimalizaci sítě školských a předškolních zařízení s upřednostněním po-
třeb výchovně vzdělávacího procesu před zájmy čistě ekonomickými
 podporu vzdělávání seniorů formou  Akademie třetího věku  
 rekonstrukci nevyužitých prostor budovy po ZŠ pro zrakově postižené
 zajištění dostatečných kapacit v mateřských školách, popřípadě podpořit vznik pružných 
jeslí a školek. 
Budeme podporovat vzdělávání zdravotně postižených dětí. Navýšení objemu financí ve pro-
spěch dětí – provoz předškolních zařízení a volnočasových aktivit.
Účinnost rozvoje kultury vidíme i ve zkvalitnění součinnosti mezi rozhodujícími subjekty, ale 
i zájmovými občanskými sdruženími s přihlédnutím ke kulturním tradicím města. Prosazu-
jeme zpracování dlouhodobého výhledu kulturního rozvoje, včetně financování kulturních 
zařízení a akcí při zajištění jejich cenové dostupnosti pro občany. Rozvoj spolupráce s tradič-
ními družebními regiony. Podpora cestovního ruchu a turistiky. Podpora folklorních souborů 
a tradičních řemesel. Vytváření podmínek pro možnosti schůzové činnosti a další aktivity pro 
zájmové, společenské a kulturní organizace, hnutí a spolky. Podpoříme vznik alternativních 
klubů, okrašlovacího spolku atd.
Ve sportu jsme pro přímou podporu sportovních organizací ve městě, včetně finanční, a to 
ročně ve  výši nejméně 1,5 % z rozpočtu města. Prostředky určené na sport z rozpočtu města 
prioritně směřovat na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže. V souladu s finančními mož-
nostmi města podporovat vrcholový sport. Současně stanovit pravidla pro podporu dalších 
odvětví, v nichž se sportovci města umisťují a reprezentují v celorepublikových a mezinárod-
ních soutěžích. Posunout možnosti optimálního využití sportovních zařízení v majetku města, 
jejich zpřístupnění a modernizaci, podporovat výstavbu dětských hřišť v přidružených obcích.

Plnění programu budeme vyhodnocovat na veřejných setkáních s občany města.

Pozn.: Jde o zkrácenou verzi volebního programu. Plná verze je vyvěšena na nástěnce KSČM  
a bude distribuována do všech domácností.



2. Mgr. Eva Hrachovcová
44 roků, ředitelka školy
Litovel, bez polit. přísl.
OZ: strateg. plánování 
rozvoje města, školství

3. Ing. Karel Zmund
 61 roků, ředitel organizace

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: oblast sportu a dopravy

4. MVDr. Vojtěch Grézl
83 roků, důchodce

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: ochrana životního 

prostředí

5. Ing. Jan Fiala
54 roků, podnikatel

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: investice, podpora 

podnikání

6. Mgr. Lenka Fišrová
55 roků, vedoucí knihovny

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: kultura, sociální 
politika – bydlení

7. Mgr. Mirko Spurník
49 roků, pedag. pracovník

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální služby, kultura 

a sport

8. Ing. Romana Ambrožová
49 roků, ekolog

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: problematika místních 

částí, ekologie

10. Martin Skácel
37 roků, klempíř

Tři Dvory, bez polit. přísl.
OZ: ochrana v krizových 

situacích, život. prostředí

11. Ing. Vladimír Vaněk
51 roků, agronom

Chořelice, bez polit. přísl.
OZ: místní části, životní 

prostředí

9. Mgr. Lubomír Broza
49 roků, velitel měst. policie

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: bezpečnost, prevence 

kriminality, doprava

12. Mgr. Ivana Gregušová
54 roků, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální oblast

13. Ing. Helena Najmanová, Ph.D.
 56 roků, technik

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociálně-právní ochrana 

dětí, kultura, pořádek

14. Jiří Skřepský
43 roků, elektromontér

Rozvadovice, bez polit. přísl.
OZ: rozvoj obcí

15. Jaroslava Köhlerová
73 roků, důchodkyně

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální oblast, 

problematika seniorů

16. Ing. Pavel Remeš
48 roků, technik

Unčovice, bez polit. přísl.
OZ: podpora místních 

organizací, kultura, sport

17. Jitka Čepová
43 roků, bankovní úřednice

Nová Ves, bez polit. přísl.
OZ: komunikace obcí 

s městem

18. Jiří Dostál
55 roků, obchodník

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: sociální oblast

19. Mgr. Ivo Chytil
47 roků, středoškolský učitel

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: školství, sport

 20. Viktor Kohout
41 roků, podnikatel v cest. ruchu

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: cestovní ruch, kultura, 

volnočasové aktivity

21. Vlastimil Nedoma
87 roků, důchodce

Chudobín, bez polit. přísl.
OZ: kultura, místní části

22. Mgr. Ivona Smrčková
49 roků, učitelka

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: školství

23. Matěj Konšel
22 roků, OSVČ

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: podpora sportu

24. MUDr. Hana Váňová
57 roků, lékařka

Litovel, bez polit. přísl.
OZ: zdravotnictví

25. Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
30 roků, prac. vědy a výzkumu

Unčovice, bez polit. přísl.
OZ: rozvoj vzdělání, 

nové technologie

1. Ing. Zdeněk Potužák
59 roků
starosta
Litovel

bez polit. přísl.
OZ*: strategie rozvoje 

města, finance

Litovel
nezávislých kandidátů

Sdružení

kandidátní listina č. 8

* OZ = oblast zájmu kandidáta, za kterou se zavázal zodpovídat 
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Vážení spoluobčané, 
žijeme v krásném městě a v obcích. Vidíme pozitivní změny, kterých se dosáhlo. 
Zvyšování kvality života v Litovli a místní částech je možné pouze za spolupráce 
všech zvolených zastupitelů. Sdružení nezávislých kandidátů – Litovel chce nadále 
pokračovat v úspěšných krocích vedoucích k dalšímu rozvoji lokality, v níž žijeme  
a pracujeme. Naší strategií je podpora takových opatření, která vytvoří z našeho měs-
ta a obcí příjemné místo pro život.

Některé významné příklady toho, co se v minulém volebním období poda-
řilo dokončit nebo je zahájeno:
cyklostezky Rozvadovice – Unčovice, Litovel – Tři Dvory, cyklostezka na hřbitov
 biokoupaliště, oprava fotbalových šaten a házenkářského hřiště, opravy kulturních 
domů v Savíně, Unčovicích, Myslechovicích a Březovém, opravy budov s knihovnami 
a místnostmi pro osadní výbory ve Třech Dvorech, Nové Vsi a Chudobíně, budování  
a opravy dětských hřišť v Chudobíně, Unčovicích, Chořelicích, Třech Dvorech a Savíně; 
byly zahájeny opravy sokolovny v Litovli
 bezpečné autobusové zálivy a nové čekárny v šesti místních částech
 rekonstrukce 12 ulic ve městě a místních částech
 oprava náměstí
 dekontaminace skládky v Nasobůrkách
 kanalizace v místní části Tři Dvory a v Chořelicích 
 vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na Pavlínce
 bezbariérový přístup do knihovny
 úcta k tradicím a odkazu předků – oprava radniční věže, socha G. Frištenského; 
připraveno je vybudování expozice G. Frištenského a depozitáře městského muzea
 v mateřských a základních školách – zateplování, výměny oken, opravy hřišť,  
na střední odborné škole – výměna oken, renovace hřiště, v ZŠ Jungmannova – re-
konstrukce školní družiny, jídelny, nádvoří, v budově gymnázia – oprava elektroroz-
vodů, datových sítí, sociálního zařízení
 opravy městského bytového fondu (zateplování, fasády, výměny oken a dveří…)
 vybudování turistického informačního centra, značení turistických tras
 podpora vzniku vodáckého kempu a infrastruktury pro cyklistiku, uzavření  
cyklotrasy na Šargoun pro motorová vozidla v letním období
 elektronické aukce na dodávky stavebních prací a energií
 výsadba zeleně na hřbitově, výsadba aleje podél in-line stezky na Šargoun
 běží program Prevence kriminality, byl vybudován kamerový systém v centru 
města
 Litovelská cukrovarna zahájila přípravu vybudování čistírny odpadních vod, díky 
níž dojde k omezení zápachu z kalových polí

Budeme mít jen to, co sami dokážeme.
V dalším volebním období budeme usilovat o realizaci připravených akcí a uskuteč-
níme záměry, které jsou podle názoru Sdružení nezávislých kandidátů – Litovel a dle 
podnětů občanů města a místních částí stěžejní pro další perspektivní rozvoj našeho 
města a obcí. Vše bude záležet na nás, na naší kreativitě a pohotovosti, na naší schop-
nosti získávat na uskutečňování uvedených cílů finanční prostředky. 

Doprava a infrastruktura
 řešení nedostatku parkovacích ploch a parkovišť ve městě, revitalizace sídlišť Karla 
Sedláka a Gemerská
 oprava dalších ulic včetně budování chodníků a osvětlení jsou velkou prioritou 
nejen pro Litovel – chodník na Pavlínce, ale i pro místní části – opravy po budování 
kanalizace, chodník v Nasobůrkách od křižovatky na Vísku, rekonstrukce chodníku  
v Savíně a další
 protipovodňová opatření – stavební povolení závisí na získání zbývajících soukro-
mých pozemků. S Povodím Moravy je a bude v této věci postupováno společně dle 
nových dotačních podmínek. Korunu protipovodňových hrází využijeme na budování 
cyklostezek
 kanalizace v místních částech Unčovice, Rozvadovice, Březové, Víska a Chudobín 

budou dokončeny v roce 2015. Připravíme opravy dešťových kanalizací v místních 
částech
 pokračovat v budování sítě cyklostezek a cyklotras (Litovel – Tři Dvory přes Žero-
tínovu ul., Nasobůrky – Myslechovice – Nová Ves – Savín, s Uničovem a Červenkou 
připravujeme smlouvu o zřízení cyklostezky mezi Střelicemi a Litovlí)
 modernizace autobusového nádraží

Školy
 modernizace budovy gymnázia – rekonstrukce šaten, výměna oken, chodník
 na ZŠ Vítězná rekonstrukce topení, výměna podlahových krytin, nové osvětlení na 
sportovní hale, na ZŠ Jungmannova dokončení rekonstrukce školního dvora a hřiště
 údržba a opravy budov mateřských a základních škol a jejich zázemí

Sport, kultura, volný čas
 pokračovat v opravě sokolovny, ve spolupráci s TJ Tatran efektivně investovat pro-
středky do rozvoje sportovišť v Litovli, zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity dětí 
a mladistvých, podporovat činnost sportovních klubů obecně 
 oprava oplocení hřiště na malou kopanou v Chořelicích, na přírodním koupališti 
Nová Ves vybudovat sociální zařízení, postavit společenský objekt na hřišti v Chudo-
bíně, rekonstrukce hřiště v Nasobůrkách
 pokračovat v obcích na opravách KD a jejich zázemí a rekonstruovat technické 
zázemí Městského klubu
 usilovat o vytvoření sportovně relaxačního centra mezi koupalištěm a loděnicí
 plavecký bazén – spárování bazénu, odlučovač (změkčovač) na úpravu vody 

Bydlení a sociální služby
 zajistit pozemky na výstavbu rodinných domů v návaznosti na vybrané lokality  
v Územním plánu Litovle a obcí
 podpora Charity Litovel – terénní pečovatelské služby pro seniory, pro Seniorklub 
zajistit trvalé sídlo
 pracovat na získání dotací z MMR pro výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny
 pracovat dle komunitního programu na denním stacionáři pro seniory, na krizové 
pomoci pro rodiče s dětmi a na prevenci pro uživatele drog – terénní programy, stej-
ně jako na odlehčovacích službách pro osoby s duševním a zdravotním postižením

Hospodaření
 pokračovat v úspěšném programu elektronických aukcí
 aktivně podporovat snahu Svazu měst a obcí a poslanců, iniciovanou městem 
Litovel, novelizovat zákon o platbách za vynětí ze zemědělského půdního fondu, pro-
tože současná úprava brání rozvoji průmyslové zóny
  řešit nové využití starých prázdných budov města

Životní prostředí a bezpečnost
 vybudovat kompostárnu, rekonstruovat vypouštěcí kanály rybníků, revitalizovat 
tok Nečízu v parku a věnovat se stálé údržbě a obnově zeleně v obcích a městě
 pokračovat v programech na podporu prevence sociálně patologických jevů  
a zvyšování bezpečnosti občanů (nízkoprahové zařízení pro mladistvé, prázdninové 
tábory pro děti ze sociálně slabých rodin)
 rozšířit kamerový systém
 požadovat po vládě zvýšení pravomocí městské i státní policie 

Cestovní ruch
 podpora cykloturistiky a vodáctví (nástup pro vodáky v Březovém, bezpečnostní 
stojany na kola)
 doplnění informačního systému orientace ve městě v návaznosti na cykloturistiku
 zvýšení ubytovací kapacity (hotel Záložna)
 zřídit expozici Gustava Frištenského a expozici tradic výroby gramofonů
 podpořit tradiční celoměstské akce BobrCup a BobrBike, Hanácké Benátky a Lito-
velské slavnosti, Siláckou Litovel i akce pivovaru



Oznámení o době a místě konání voleb
 do Zastupitelstva města Litovel

Starosta města Litovel podle ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do Zastupitelstva  
města Litovel se uskuteční:

v pátek 10. října 2014 od 14 do 22 hodin
a

v sobotu 11. října 2014 od 8 do 14 hodin

Místem konání voleb pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu, jsou následující 
okrsky a volební místnosti:

číslo okrsku ulice volební místnost
1 LITOVEL Gemerská                      Králova                          Staroměstské náměstí      Zahradní

Karla Sedláka               Loštická                          Uničovská                             Severní
internát SOŠ
Gemerská 505

2 LITOVEL Červenská                      Novosady                          Polní                                       Žerotínova budova ČS zahrádkářů
Sušilova 32 

3 LITOVEL Hrnčířská                      Rybníček                          sídliště a ulice Vítězná       Sušilova základní škola
Vítězná 1250

4 LITOVEL Bezručova                      Čihadlo                               Čs. armády                            Družstevní
Jiráskova                        Karlov                          Karlovská                              Kollárova
Kosmonautů                 Lesní zátiší                         Lužní                                      Nová
Opletalova                    Pavlínka                              Revúcká                                 Sadová
Sochova                         Studentů                          Šargounská                          Šemberova
Šmakalova                    Švermova                           U Stadionu                            Wolkerova

budova sokolovny
Opletalova 341

5 LITOVEL Boskovicova                 Komárov                              Masarykova                          Revoluční
B. Němcové                  Komenského                      Mlýnská                                 Smyčkova
Dukelská                       Kostelní                               náměstí Př. Otakara            Šafaříkova
Havlíčkova                    Koupaliště                          náměstí Svobody                 Švédská
Husova                           Kysucká                               Poděbradova                        Třebízského
Javoříčská                      Lidická                                1. máje                                    Vlašímova
Jungmannova

Městský klub Litovel
náměstí Přemysla Otakara 753
výstavní síň (přízemí)

6 LITOVEL G. Frištenského            Nádražní                            Palackého                              Štefánikova
Cholinská                       Nasobůrská                       Příčná                                     Vodní
Nábřežní                        Olomoucká                        Svatoplukova

základní škola
Palackého 938

číslo okrsku obec a volební místnost obec a volební místnost číslo okrsku
7 LITOVEL
8 LITOVEL
9 LITOVEL
10 LITOVEL
11 LITOVEL
12 LITOVEL

Chořelice 1069            osadní výbor
Tři Dvory 73                  hasičská zbrojnice
Víska 17                         kulturní dům
Nasobůrky 31               kulturní dům
Chudobín 20                 osadní výbor
Myslechovice 19          kulturní dům

Nová Ves 57                          knihovna
Rozvadovice 57                   knihovna
Unčovice 90                          sokolovna
Březové 12                            kulturní dům
Savín 15                                 osadní výbor

13 LITOVEL
14 LITOVEL
15 LITOVEL
16 LITOVEL
17 LITOVEL

Upozorňujeme na změnu volebních místností ve dvou volebních okrscích.
Okrsek č. 2 (ul. Červenská, Novosady, Polní a Žerotínova) má volební místnost v budově základní  
 organizace Českého svazu zahrádkářů v Sušilově ulici č. 32.
Okrsek č. 3 (ul. Hrnčířská, Rybníček, Sušilova, ulice a sídliště Vítězná) má volební místnost v budově 
základní školy v ulici Vítězné č. 1250.

Spolu s volbami do obecních zastupitelstev proběhnou i volby do Senátu. Druhé kolo senátních voleb 
je naplánováno na 17.–18. října 2014.



Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Zastupitelstva 
města Litovel hlasovací lístky. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, obdrží volič 
nové hlasovací lístky a úřední obálku přímo ve volební místnosti.

Právo volit do Zastupitelstva města Litovel má občan města Litovle za předpokladu, že jde 
o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
v den voleb v Litovli přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který alespoň 
v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v den voleb v Litovli přihlášen k trvalému pobytu  
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva města Litovel má být zvo-
leno. 
Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti 
jednotlivých volebních stran.
Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty 
volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jmé-
nem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných 
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí přednostně jednotlivě 
označené kandidáty, a dále pak tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl 
mezi samostatně vybranými kandidáty a celkovým počtem členů zastupitelstva, kteří mají 
být zvoleni.

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní. V tomto prostoru nesmí být 
nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. V případě, že volič 
nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové 
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky. 
V případě závažných, zejména zdravotních důvodů může volič požádat městský úřad nebo 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
K voliči jsou pak vysláni 2 členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Informace a pokyny k volbám
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