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Žijeme
tu s Vámi.

Václav Skuhravý

KARLOVARÁCI

PRO
SENIORY

BUDEME USILOVAT O ROZŠÍŘENÍ SOUČASNÉ NABÍDKY SLUŽEB PRO
SENIORY. ZAJISTÍME POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB „NA MÍRU“, O NĚŽ BUDE
KONKRÉTNÍ SENIOR STÁT.

Vybrané body programu hnutí KARLOVARÁCI pro seniory:
●

Rozšíříme domy pro seniory s volitelnou pečovatelskou

●

službou.
●

města s propojením na PCO pult Městské policie.

Navrhneme vznik zcela nové „Senior komise města”, jako

●

poradního orgánu rady města.
●

Udržíme přepravní podmínky v městské hromadné dopravě,
Vytvoříme „Senior pas“; senioři od 65 let budou mít vstup na

Zajistíme kulturní vyžití pro seniory – pravidelné pořádání
tanců s živou hudbou, čaje, zábavy apod.

●

což znamená pro seniory od 65 let věku dopravu ZDARMA.
●

Podpoříme projekt „Emergency Point” ve všech částech

Vytvoříme program na podporu volnočasových aktivit pro
seniory.

●

Prosadíme výstavbu až 150 nových zahrádek.

vybrané kulturní akce města ZDARMA.
●

Zvýšíme bezpečnost v jednotlivých částech města, včetně
lázeňského území.

KARLOVARÁCI nevnímají stáří jako obtíž, chtějí stárnoucím spoluobčanům zachovat důstojnost a radost ze života.

MICHAL VINŠ

JOSEF KOPFSTEIN

KARLOVARÁCI

PRO
RODINU

DOBŘE VÍME, ŽE MEZI PRIORITY KAŽDÉHO DOSPĚLÉHO A ODPOVĚDNÉHO JEDNICE PATŘÍ ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍHO BYDLENÍ V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ A JISTOTA PRACOVNÍHO MÍSTA.

Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro rodinu:
●

Prosadíme výstavbu 350 družstevních bytů v Krokově ulici v
Drahovicích.

●

●

Zajistíme rekonstrukci ubytovny Drahomíra na moderní
startovací byty pro mladé rodiny.

●
●

cyklistických stezek.
Budeme dále rozvíjet systém pravidelných návštěv dětí v
kulturních zařízeních města.
●

Naším cílem je, aby všechny školy na území města měly

Prosadíme výstavbu 60 nájemních bytů ve Východní ulici

vysokou kvalitu, vhodné zázemí pro děti i učitele a dobré

v Drahovicích.

podmínky pro vzdělávání.

Udržíme Městskou hromadnou dopravu pro děti, mládež
do 19 let a seniory nad 65 let ZDARMA, pro další obyvatele

●

Podpoříme modernizaci a vybavení základních škol a mateřských škol.

Karlových Varů pak zlevnění jízdného.
●

Zlepšíme hlídání dětských hřišť a zajistíme kvalitní údržbu

KARLOVARÁCI chtějí zastavit neustálý pokles počtu obyvatel Karlových
Varů. Tím, že lidé už v Karlových Varech nechtějí dále žít, stěhují se do
okolních obcí a mladí lidé se po škole nevracejí zpět domů, netrpí jen naše
pověst „padesátitisícového města“, o niž jsme přišli již v minulých letech.
Odlivem lidí trpí ti, co zůstávají a sledují odchod svých rodin a přátel.

MILOŠ STARÝ

JIŘÍ BRDLÍK

HANA ZAKRENIČNÁ

KARLOVARÁCI

PRO
MLADÉ

V KARLOVARSKÉ POPULACI TRVALE KLESÁ PODÍL MLADÝCH LIDÍ. TO, ŽE SE
MLADÍ LIDÉ ZAČÍNAJÍ STĚHOVAT DO OKOLÍ MĚSTA, POTVRZUJÍ VEDLE STATISTIKŮ I DEMOGRAFOVÉ. PODLE NICH TO MÁ RACIONÁLNÍ DŮVODY. V OKOLÍ
MĚSTA JSOU K MÁNÍ LEVNĚJŠÍ BYTY A DOMY NEŽ PŘÍMO VE MĚSTĚ.

Vybrané body programu hnutí KARLOVARÁCI pro mladé:
●
●

Zavedeme „Karlovy Vary – Smart City”, aby se nám všem

●

Podpoříme méně známé sporty a malé sportovní kluby.

lépe žilo.

●

Podpoříme další zavádění moderních technologií.

Zajistíme výstavbu 350 družstevních bytů v Krokově ulici v

●

Podpoříme myšlenku vysokého školství na území města,

Drahovicích.
●

zejména oborů, které přispějí k rozvoji města Karlovy Vary.

Prosadíme rekonstrukci ubytovny Drahomíra na moderní

●

startovací byty pro mladé rodiny.
●
●

tovních zařízení ve městě.

Necháme vystavět 60 nájemních bytů ve Východní ulici v

●

Budeme usilovat o smysluplné využití bývalého areálu

Drahovicích.

Vodárny v Tuhnicích pro volnočasové aktivity v návaznosti

Další elektronizací úřadu města podpoříme možnost vyřídit

na stávající meandr.

úřední záležitosti z domova..
●

Zajistíme funkčnost a rozvoj současných kulturních a spor-

●

Rozšíříme odborné přednášky v základních školách v rámci

Podpoříme malé a střední podnikání, rozvoje řemesel a
služeb.

prevence kriminality.

KARLOVARÁCI chtějí postupnými konkrétními kroky značně zpříjemnit
život mladým občanům Karlových Varů, ušetřit nejen jim spoustu zbytečných nákladů a poplatků. Tím uděláme Karlovy Vary atraktivními
nejen na pohled, ale především příjemnými pro život mladých lidí.

NELA KRISTENOVÁ

IVA LOKVENCOVÁ

JAROSLAV HERINK

KARLOVARÁCI

ČISTOTA
A DOPRAVA

DOPRAVA A JEJÍ OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K POCITU
„LEHKOSTI BYTÍ“ KAŽDÉHO OBČANA MĚSTA, ALE I NÁVŠTĚVNÍKA. ZAJISTÍ SNADNOU A RYCHLOU PŘEPRAVU OSOB, ZVLÁŠTĚ PAK VE SPECIFICKÉM PROSTŘEDÍ LÁZEŇSKÉHO ÚZEMÍ.

Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro čistotu a dopravu:
●

O prioritních opravách chodníků budou rozhodovat

●

samotní obyvatelé města.
●
●

využitím mechanizace s ručním dočišťováním.

Využijeme studii dopravy v klidu s návazností na výstav-

●

a vzrostlých stromů a následné odborné a koncepční

Najdeme nové parkovací (záchytné) plochy v okrajových

zásahy.
●

Aktualizujeme jízdní řády a provoz MHD podle praktických potřeb občanů.
Dále budeme rozvíjet projekt Karlovarské karty.

●

Budeme pokračovat v odborných kontrolách všech mos-

Zlepšíme údržbu a ochranu parků a tím umožníme jejich
širší využití bez obavy o bezpečnost.

●

●

Využijeme tvořivých schopností mladých a zájmových
akcí škol při péči o jednotlivé části parků.

●

tů a lávek ve městě.
●

Budeme podporovat kvalifikované posouzení zeleně

bu parkovacích domů.
částech města.
●

Zlepšíme zimní údržby chodníků a ulic s přednostním

Budeme rekonstruovat pěší cestu od GH Pupp směrem
ke galerii umění včetně prostranství před galerií.

Zajistíme více nových nádob na separovaný odpad pro

●

Budeme usilovat o energetickou soběstačnost města.

jeho třídění a následné ekologické zpracování.

MARTIN VINŠ

MARTIN JÍCHA

KARLOVARÁCI

PRO SPORT
A VOLNÝ ČAS

CHCEME PODPOROVAT SPORT A TĚLOVÝCHOVU PŘEDEVŠÍM TAK,
ABYCHOM UMOŽNILI ÚČAST (AKTIVNÍ I PASIVNÍ) CO NEJŠIRŠÍ
VEŘEJNOSTI.

Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI pro sportovce a volný čas:
●
●
●
●

●

Budeme věnovat zvýšenou pozornost tělesné výchově a

●

Zlepšíme nabídku volnočasových aktivit v areálu Rolava.

sportu dětí ve školách.

●

Schválíme sportovní radu a podpoříme průběžnou úpravu

Postaráme se o ekonomické zajištění sportu a budeme

systému finanční podpory na tělovýchovnou činnost a

hledat další finanční zdroje pro jeho rozvoj.

sportovní akce tak, aby byl co nejjednodušší a spravedlivý.

Dobudujeme chybějící kapacity sportovních zařízení a

●

Nastavíme nový systém podpory vrcholového, mládežnic-

efektivně využijeme stávající ve všech částech města.

kého a masového sportu na všech úrovních s dlouhodo-

Schválíme novou Městskou správu sportovišť a volno-

bým finančním výhledem.

časových areálů, které budou pod jednotnou správou a

●

Podpoříme méně známé sporty a malé sportovní kluby.

údržbou.

●

Podpoříme kvalitnější formu vzájemné spolupráce mezi

Zvýrazníme postavení města jako přirozeného regionální-

městem a zainteresovanými sportovními organizacemi.

ho centra sportu.

●

Budeme podporovat výstavbu nového objektu hvězdárny.

●

Zajistíme efektivní výstavbu cyklistických stezek.

●

Budeme pokračovat v rozvoji areálu Rolava vybudováním

●

Budeme usilovat o zahájení rekonstrukce tribuny a zázemí

bazénového centra.

sportovců atletického stadionu v Tuhnicích.

JAKUB NOVOTNÝ

LUKÁŠ GRUNDLER

LUKÁŠ KRAFT

KARLOVARÁCI chtějí při rozvoji sportu a tělovýchovy navazovat na
sportovní tradice města, respektovat specifické podmínky jak města,
tak regionu. Dále si přejí zachovat a rozvíjet postavení města Karlovy
Vary jako regionálního centra sportu a tělovýchovy.

MAMINKY,
PROSADÍME I VAŠE
ZÁJMY!
Žijeme
tu s Vámi.

KARLOVARÁCI

PRO
KULTURU

POKUD SE BUDE ROZVÍJET KULTURA, BUDOU SE VYTVÁŘET PŘEDPOKLADY
NEJEN KE SPOLEČENSKÉMU, ALE TAKÉ K EKONOMICKÉMU RŮSTU. ABY BYLY
KARLOVY VARY ATRAKTIVNÍM MÍSTEM PRO SVÉ OBYVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY,
MĚLY BY BÝT MĚSTEM S VYSOKOU ÚROVNÍ KVALITY KULTURNÍHO ŽIVOTA.
Vybrané body programu hnutí KARLOVARÁCI pro kulturu:
●

Vytvoříme podmínky pro všestranný rozvoj kultury.

●

Budeme se snažit odstranit problém s nedostatkem prostor

divadla, významných kulturních akcí, volnočasových aktivit

pro kulturní aktivity, které jsou pro pořádání kulturních akcí

dětí a mládeže tak, aby byl co nejjednodušší, spravedlivý a s

ve většině případů zcela nevyhovující.

dlouhodobým finančním výhledem.

●

Budeme podporovat činnost spolků, malých hudebních

●

●

klubů a místních pouličních muzikantů.
●

Karlovarský symfonický orchestr vnímáme jako klíčový

Udržíme systémy finanční podpory KSO, Karlovarského

Budeme využívat KV Arenu na velké významné akce jako
skutečné kulturní centrum.

●

Budeme pokračovat v úspěšné spolupráci s Mezinárodním

kulturní atribut města.

filmovým festivalem a s Mezinárodní pěveckou soutěží Anto-

●

Zajistíme kulturní vyžití pro všechny generace.

nína Dvořáka s důrazem na vytvoření podmínek odpovídající

●

Zasadíme se o zajištění funkčnosti a rozvoje současných

významu těchto prestižních akcí.

kulturních zařízení.

KARLOVARÁCI dlouhodobě podporují veřejné kulturní služby tak, aby
lidé byli spokojeni s životem ve městě, aby docházelo k posilování
soudržnosti společnosti a naplnění jejích kulturních potřeb a zájmů.

VLADIMÍR SUCHAN

ŠTĚPÁNKA STEINOVÁ

KARLOVARÁCI

VIZE

KROMĚ DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, KROMĚ PLOCH
PRO BYDLENÍ JE POTŘEBNÉ GARANTOVAT OBYVATELŮM JAK SOCIÁLNÍ
JISTOTY, TAK PODMÍNKY K USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB A ZÁJMŮ V JINÝCH
OBLASTECH LIDSKÉHO ŽIVOTA. CHCEME PŘISPÍVAT K UTVÁŘENÍ
POZITIVNÍCH ZPŮSOBŮ JEDNÁNÍ LIDÍ, K PROHLOUBENÍ KOMUNIKACE
MEZI LIDMI, K TVORBĚ AKTIVNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A K POCITU
SOUNÁLEŽITOSTI S MÍSTEM KDE ŽIJÍ.
Vybrané body program hnutí KARLOVARÁCI a vize:
●

Budeme usilovat o obnovu lesních cest a odpočinkových

●

míst.
●
●

●

využitím objektu městské tržnice.

Budeme rekonstruovat pěší cestu od GH PUPP směrem

●

Prosadíme výstavbu až 150 nových zahrádek.

ke galerii umění včetně prostranství před galerií.

●

Ve spolupráci se soukromými vlastníky budeme ve městě

Budeme usilovat o smysluplné využití bývalého areálu

postupně likvidovat brownfieldy: Vodárna v Tuhnicích,

Vodárny pro volnočasové aktivity v návaznosti na stáva-

Pivovar v Rybářích, Solivárna v centru města, Mototech-

jící meandr.

na „U Koníčka“.

Budeme hledat možnosti výstavby Blanenského pavilonu

●

ve Smetanových sadech.
●

Zajistíme důstojné místo pro prodej místních produktů s

Zahájíme přípravné práce na rekonstrukci Divadelního
náměstí.

Budeme podporovat rekonstrukci prostranství a náplav-

●

Chtěli bychom prosperující a bezpečné město.

ky před hotelem Thermal.

KARLOVARÁCI se budou snažit postupnými konkrétními kroky zpříjemnit život občana Karlových Varů, ušetřit zbytečné náklady a poplatky.
Prostě a jednoduše - udělat Karlovy Vary atraktivními nejen na pohled,
ale především pro příjemný život.

VIKTOR TŮŠA

PAVEL BOUŠKA

KARLOVARÁCI

SVÉ SLIBY
PLNÍ...

Z volebního programu hnutí KARLOVARÁCI 2018-2022.
Níže si dovolujeme předložit seznam bodů, které jsme postupně navrhli ve vedení
města a spolu s koaličními partnery prosadili, či realizovali.
þ

Dokončili jsme územní plán, nejdůležitější dokument pro rozvoj města.

þ

Zřídili jsme SENIOR POINT, kontaktní místo pro naše seniory.

þ

Schválili jsme našim prvňáčkům příspěvek 1.000,- Kč na nákup školních pomůcek.

þ

Opravili jsme výtrysk Vřídla; symbol města je tak zpět na svém místě.

þ

Schválili jsme výhodné přepravní podmínky v městské hromadné dopravě pro naše děti, pro
mládež a seniory.

þ

Jsou postaveny nové mosty: Dvorský a Poštovní.

þ

Je zrekonstruována Goethova lávka u Lázní I.

þ

Je opravena Sadová a Mlýnská kolonáda.

þ

Je opraven dopravní terminál Tržnice.

þ

Nechali jsme vystavět nový chodník, který spojil Růžový Vrch a Sedlec.

þ

Průběžně rekonstruujeme ulice města.

þ

Zasadili jsme se o zklidnění vjezdu do lázeňského území a na třídu T.G.M.

þ

Vyřešili jsme dlouholetý sousedský spor mezi TJ KSNP Sedlec a vlastníky sousedních pozemků.

þ

Zahájili jsme přípravu výstavby zahrádek pro naše občany.

þ

Dokončili jsme přípravu několika projektů na výstavbu dostupného bydlení pro naše občany.

þ

Nechali jsme vybudovat pro naše motoristy nová parkovací místa.

þ

Průběžně opravujeme školy a školky.

þ

Zkvalitnili jsme péči pro naše seniory.

þ

Byla zahájena výstavba náplavky na břehu řeky Ohře v Tuhnicích.

þ

Brzy bude zahájena I. etapa rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích.

þ

Zlepšili jsme hygienické podmínky dětského tábora Vladař a hvězdárny KV.

A díky vašim hlasům se nám v Karlových Varech podařilo mnoho dalších dobrých věcí…

KARLOVARÁCI „Žijeme tu s Vámi.“

KARLOVARÁCI

BUDOU
PROSAZOVAT

Z volebního programu hnutí KARLOVARÁCI 2022-2026.
Níže uvádíme několik bodů, které bychom se rádi pokusili spolu s případnými koaličními partery prosadit.
l Ve volnočasovém areálu Rolava postavit nový bazénový komplex.
l Vybudovat až 150 nových zahrádek pro naše občany.
l Zahájit výstavbu 350 družstevních bytů v Drahovicích a rekonstrukci ubytovny Darohomíra pro naše občany.
l Každý rok opravit pro naše děti jedno školní hřiště.
l Dokončit rekonstrukci Vřídelní kolonády.
l Zahájit přípravné práce na rekonstrukci Divadelního náměstí.
l Zlepšit čistotu města a zkvalitnit údržbu cyklistických stezek.
l Zajistit výstavbu parkovacího domu.
l Zrekonstruovat Goethovu stezku mezi GH PUPP a Galerií umění.
l Opravit plochu před Galerií umění.
l Pokračovat v revitalizaci našich sídlišť.
l Usilovat o smysluplné využití bývalého areálu Vodárny pro volnočasové aktivity v návaznosti
na stávající meandr.
l Pokračovat v dalších etapách rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích.
l Usilovat o výstavbu městských bytů v Drahovicích a ve Staré Roli.
l Opravit a podpořit další rozvoj hvězdárny.
l Udržet dopravu zdarma v autobusech MHD pro naše děti, mládež a seniory.
l Podporovat kulturu a sport na všech úrovních.
l Usilovat o energetickou soběstačnost města.
l Ve spolupráci se soukromými vlastníky budeme postupně likvidovat brownfieldy: Vodárna v Tuhnicích,
Pivovar v Rybářích, Solivárna v centru města, Mototechna U Koníčka.
l Ustavit novou „Senior komisi města” jako poradní orgán rady města.
l Zajistit, aby všechny školy na území města měly vysokou kvalitu, vhodné zázemí pro děti
i učitele a dobré podmínky pro vzdělávání.
Všechny návrhy a podněty vycházejí od Vás - občanů města. Vězte, že my je prosadíme.

KARLOVARÁCI „Žijeme tu s Vámi.“

Jeden křížek stačí!
Děkujeme

Karlovaráci

vylosované číslo: 11
1.

Václav Skuhravý
43 let, OSVČ, hokejový trenér

19.

Gabriela Štěpánová Süčová
48 let,plavecký lektor, plavčík

2.

MUDr. Pavel Bouška
59 let, lékař, radiodiagnostik

20.

Lukáš Havel
36 let, podnikatel, př. fotbalového klubu Buldoci

3.

Bc. Jakub Novotný
43 let, podnikatel, př. volejbalového klubu VK Karlovarsko

21.

Ondřej Douba
31 let, kuchař, tanečník folklórních tanců

4.

Miroslav Vaněk
56 let, manažer

22.

MUDr. Ivan Poustka
61 let, lékař, gynekolog

5.

MUDr. Jiří Brdlík
65 let, lékař, urolog

23.

Mgr. Miroslav Peer
65 let, učitel

6.

Mgr. Štěpánka Steinová
42 let, pedagog, učitelka zpěvu a hudby

24.

Ladislav Pokorný
69 let, technik

7.

Vladimír Suchan
57 let, OSVČ, promotér

25.

Tomáš Pazdera
38 let, podnikatel v gastronomii

8.

Mgr. Ing. Nela Kristenová, LL.M
35 let, právník

26.

Jan März
46 let, záchranář, př. zahrádkářského svazu K. Vary

9.

MUDr. Miloš Starý
51 let, lékař, urolog

27.

Robert Bozděch
48 let, řidič z povolání

10.

Josef Kopfstein
75 let, náměstek primátorky města Karlovy Vary

28.

Bronislav Píša
52 let, př. krajského hokejového svazu KV kraje

11.

Martin Jícha
58 let, místopředseda fotbalového klubu FK Sedlec

29.

RNDr. Martin Šípek
59 let, geotechnik

12.

Ing. Martin Vinš
44 let, krajinný inženýr, environmentalista

30.

Tomáš Vrána
54 let, podnikatel v realitách a stavebnictví

13.

Iva Lokvencová
53 let, instruktorka plavání kojenců a dětí

31.

Vítězslav Martan
61 let, podnikatel

14.

MUDr. Michal Vinš
71 let, lékař, chirurg

32.

Jaroslav Vébr
77 let, atletický rozhodčí, důchodce

15.

Lukáš Kraft
43 let, realitní makléř, atletický trenér Triatlet

33.

Ing. Ilona Vltavská
64 let, stavební inženýrka

16.

JUDr. Hana Zakreničná
42 let, advokát

34.

Jaroslav Herink
50 let, číšník

17.

Viktor Tůša
43 let, realitní makléř

35.

Miriam Kupcová
33 let, obchodní manažer

18.

Lukáš Grundler
34 let, florbalový hejtman Karlovarského kraje

karlovaraci.cz

KARLOVARÁCI podporují
Martina Malečka do senátu.
Martin Maleček

starosta města Hroznětín

„Jsme jeden tým.“

vokk.cz

