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Kandidátní listina Unie svobody - Demokratická unie

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva městské části Praha 14, konané dne 1. a 2. listopadu 2002. Za politickou stranu
Unie svobody - Demokratická unie Vás oslovují tito kandidáti:

1. Jiří Šebek, 52 let, radní MČ
Praha 14

17. Jana Vopalecká, 35 let,
fakturantka

2. Zuzana Grigarová, 36 let,
odborná knihovnice

18. Karel Grigar, 40 let, elektrikář

3. Lidmila Kopřivová,55 let,
spojová mechanička

19. Lucie Kučerová, 29 let, informatik

4. Davor Kahofer, 26 let, student 20. Marie Kahoferová, 50 let, zdravotní
sestra

5. Jan Staroba BSc., 24 let,
student

21. Marie Starobová, 54 let,
kontrolorka VZP

6. Otto Kantner, 38 let, prodejní
technik

22. Jaroslava Štumpfová, 52 let,
vychovatelka

7. Soňa Šenfeldová, 19
let,studentka

23. Aleš Dvořák, 36 let, řidič

8. Eva Kolínová BSc., 22 let,
studentka

24. Eva Síťařová, 39 let, referentka

9. Jiří Hoffmann, 38 let, provozní
dispečer

25. Věra Tománková, 47 let, zdravotní
sestra

10. Miroslav Žižka, 36 let, správní
zaměstanec

26. Jana Vlášková, 35 let, v
domácnosti

11. Ing. Miroslav Fára, 68 let,
podnikatel

27. Tomáš Brůna, 25 let, informatik

12. Dana Kozáková, 46 let,
cukrářka

28. Diana Dvořáková, 30 let, poštovní
doručovatelka

13. František Srstka, 59 let,
podnikatel

29. Jarmila Žižková, 35 let, pánská
krejčová

14. Ing. Daniel Tůma, 28 let,
provozní

30. Miroslava Hoffmannová, 37 let,
účetní

15. Jaroslava Chleborádová, 57
let, důchodkyně

31. Marie Machková, 47 let, učitelka

16. Olga Štumpfová, 24 let,
úřednice  

 

VOLEBNÍ PROGRAM US-DEU PRAHA 14
PRO VOLBY 2002

Praha 14 - centrum východní části Prahy

Bydlení

podpora nové výstavby bytů
startovací byty pro mladé rodiny
rekonstrukce a následná privatizace obecních bytů
Bezpečnost
úzká spolupráce obce a policie
pomoc v nouzi - jednotná tísňová linka
více strážníků u škol a v ulicích
omezení šíření drog
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Doprava

odlehčení dopravy s důrazem na dostavbu vysočanské radiály
kratší intervaly autobusů zajišťujících dopravní obsluhu z metra
rozšíření parkovacích ploch v zatížených lokalitách
rozšíření sítě cyklistických stezek
Hospodaření
zvýšení příjmů z majetku městské části
jasné podmínky veřejných soutěží
vyrovnaný rozpočet a zdravé finance
zlepšení podmínek pro podnikání a vznik nových pracovních míst
Obec pro občany
úředníci pro občany, nikoli občané pro úředníky
otevřená radnice
levná, ale efektivní radnice

Životní prostředí

budování nových parků, pěších zón a zelených ploch
čisté ulice
chodníky, hřiště a parky bez psích exkrementů
aktivní podpora třídění odpadů a ekologického myšlení obyvatel
tvrdý postih původcům černých skládek
Kultura a školství
kvalitní kulturní a sportovní nabídka
podpora kulturním a sportovním zařízením a organizacím
zvyšování vlivu rodičů na chod školy
zkvalitňování školního vybavení
podpora mimoškolních aktivit mládeže
Sociální politika
podpora handicapovaných, seniorů i občanů v sociální tísni
péče v domácím prostředí
linka pomoci občanům v momentální tísni

Zdravotnictví

dostupnost a kvalita zdravotní péče na evropské úrovni
lékárna s pohotovostní službou


