Priority pro volební období 2014 – 2018
CHCEME ZÍSKAT PRO MĚSTO OBJEKT ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA S
BUDOUCÍM VYUŽITÍM PRO ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ NEBO SENIORY.
Rozhodnutí o využití objektu bude na Vás!

ŠKOLSTVÍ
„Dostavba a rozšíření kapacit Kamenky prioritou“



Podpora vzniku nových mateřských škol ve městě
Projekt pro realizaci rozšíření kapacity ZUŠ Jana Zacha

BEZPEČNOST
„Strážníci v ulicích dále 24 hodin denně“






Podpora součinnosti trojúhelníku město – Městská policie – Policie ČR
Zabezpečení kvalitního vybavení jednotky dobrovolných hasičů
Přístavba hasičské zbrojnice
Preventivní protidrogové programy pro děti a dorost
Tvorba a aktualizace krizových plánů města

INVESTICE
„Rozumné investice s dotací bez zbytečného úvěrování“








Rekonstrukce a stavba vodovodů a kanalizací v Záluží a v Jiřině
Oprava chodníků a komunikací v Jiřině a V Prokopě
Úprava předškolního prostoru v ulici J. A. Komenského
Určení využití budovy bývalé školy v Sedlčánkách a zahájení její rekonstrukce
Podpora a urychlení výstavby obchvatu města
Trvalý tlak města na ČEZ ve věci rekonstrukce elektrického vedení
Rekonstrukce chodníku ze Záluží do Čelákovic

SPORT
„Městský stadion pod křídly města“








Městský stadion pro sportovce
Rekonstrukce hřiště u ZŠ J. A. Komenského a v ulici Na Nábřeží
Zvýšení dotací pro sportovní subjekty
Projekční příprava nové městské víceúčelové sportovní haly
Lepší správa městských sportovišť
Podpora sportovních talentů
Větší prezentace klíčových sportovních událostí na webu a v městském rozhlase

KULTURA
„Každé čtvrtletí minimálně jedna velká městská kulturní akce“





Pokračování Setkání na náměstí, Zahájení adventu a udělování Výroční ceny
Vznik tradice městských reprezentačních plesů
Obnova tradice dožínek
Pro zájemce pořádání kulturních akcí na náměstí bezplatně



Finanční podpora spolků formou dotací

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
„Každý rok jedno nové nebo zrekonstruované hřiště pro veřejnost“





Stavba multifunkčního hřiště pro děti i dospělé v Záluží
Zvýšení dotací pro občanská sdružení a spolky
Podpora mateřského centra a dalších rodinných aktivit
Podpora rozvoje nových cyklotras

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
„Jasné NE paroplynové elektrárně u Čelákovic“




Revitalizace parku u městské knihovny
Rekonstrukce Sadů 17. listopadu
Nové lavičky, odpadkové koše a následná údržba a čistota veřejných prostor

DOPRAVA
„Mezi Čelákovicemi a Prahou vlakem minimálně každých 30 minut“







Rozšíření parkovacích ploch u nádraží
Stavba nových autobusových zastávek v ulicích Jiřinská a Mochovská
Další zvýšení počtu autobusových spojů do Sedlčánek a Záluží
Bezpečné, moderní a bezbariérové přechody pro chodce
Zlepšení dopravního značení na území města
Zpracování koncepce řešení dopravy ve městě

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNICTVÍ
„Pečovatelská služba pro naše seniory“



Podpora pečovatelské služby města
Rozšíření provozu pečovatelské služby na 24 hodin denně s nabídkou zdravotních služeb

KOMUNIKACE
„Radnice otevřená komunikaci s občany“








Využití webu pro maximální a aktuální informovanost občanů
Zpravodaj města jednou měsíčně do každé schránky bezplatně
Zapojení městského rozhlasu a SMS Infokanálu pro komunikaci s občany
Informace o historii v edici Fontes Musaei Civitatis Celakovicensis
Informace o současnosti v aktualizované brožuře pro turisty
Funkční rozhlas po celém městě
Úředník na radnici jako partner pro občana

