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KSČM: Dostupné bydlení
Lídr KSČM Martin Mareš
říká, že Karlovy Vary
nejsou atraktivní pro
mladé lidi. Změna je ale
běh na dlouhou trať.
KARLOVY VARY | Jedničkou kandidátky KSČM v Karlových Varech je Martin Mareš. Pro někoho je to možná neznámá tvář, v komunální politice se ale
pohybuje už čtyři roky jako člen finančního výboru města. Pracuje také v komisi protidrogové prevence, prevence kriminality a bezpečnosti a v komisi pro řešení otázek bezpečnosti Karlovarského
kraje. „Jako finančnímu výboru se nám
podařilo odvrátit některé neuvážené kroky Rady města ohledně hospodaření
s veřejnými prostředky,“ poznamenává
Mareš.
Chtěl by, aby Karlovy Vary byly přívětivé nejen k turistům, ale také ke
svým obyvatelům. „Já osobně vnímám
Karlovy Vary jako malebné město se
spoustou zajímavých historických budov, obklopené krásnou přírodou, kde
by měla být radost žít a vychovávat
děti. Bohužel to tak není. Karlovy Vary
nejsou a mám pocit, že v posledních de-

setiletích snad ani nikdy nebyly, příliš
laskavé ke svým obyvatelům. A to bych
rád změnil,“ uvedl Martin Mareš.
„Chybí nám tady dostupné bydlení,
nemáme jesle, v okrajových částech
města není dobrá infrastruktura, silnice
a chodníky se opravují nejvíce teď, před
volbami. Nemáme veřejnou vysokou
školu a je velmi obtížné sem nějakou nalákat a podle toho, co vím, to zatím ani
není příliš reálné. Bohužel jsme zaspali
i v budování vědecko- technického parku. Nemůžeme tedy předpokládat a ani
slibovat, že situaci změníme okamžitě
po volbách. Je to běh na dlouhou trať,“
dodal.

Problémy města
Karlovy Vary nemají jen jeden problém, je jich podle něj hned několik.
„Karlovy Vary nejsou atraktivní pro
mladé lidi. Ti, kteří odcházejí studovat
do jiných měst, se nevracejí a často i ti
co studují místní střední, případně vyšší
odborné školy jdou tam, kde je dostupnější bydlení a lepší platové podmínky.
Pokud chceme, aby se naše město nevylidňovalo, musíme nabídnout minimálně dostupné bydlení a zajímavé možnosti trávení volného času,“ popisuje Mareš jeden z největších problémů.

ských lázní, kde se zavázalo, že poskytne 100 milionů korun, přičemž na opravách za 500 milionů se bude podílet ještě Karlovarský kraj a ministerstvo kultury. Další budovou, kterou je nutné revitalizovat, jsou Alžbětiny lázně, a to je
dalších 450 miliónů z městské pokladny. Všichni navíc doplácíme na management KV arény, kde se doslova topí další miliony z městské kasy,“ říká z vlastní zkušenosti.
Martin Mareš má 47 let a je fanouškem sci-fi všeho druhu. Sbírá staré mince, bankovky a známky. Rád sleduje dokumenty o II. světové válce.

komunální

Martin Mareš.
Výši mezd v regionu podle něj město ovlivnit nemůže, ale na to ostatní se
už dávno mělo zaměřit. Bohužel se tu
staví poloprázdné předražené rezidenční komplexy. Město navíc nedisponuje
žádným bytovým fondem, takže nemůže nabídnout bydlení odborníkům
v různých profesích, které potřebuje, například lékařům nebo učitelům.
„Jako člen finančního výboru vidím
další problémy v hospodaření. Město
před sebou tlačí dvě ohromné investice.
Jedná se o rekonstrukci budovy Císař-
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Lídři v 5lus2
V předvolební sérii týdeníku 5plus2 nyní
představujeme kandidáty KSČM a
Zvolitelných. Následovat budou
kandidáti Karlovaráků, ODS, Hnutí ANO,
Karlovarské občanské alternativy a ČSSD.
Pořadí bylo vybráno losem.

Zvolitelní: Chybí vysoká škola
Lídr Zvolitelných Jan
Klíma chce, aby se
Karlovy Vary proměnily
ve skvělé místo pro život
jeho obyvatel.
KARLOVY VARY | Pět politických subjektů bude v podzimních volbách usilovat o hlasy voličů pod společnou hlavičkou Zvolitelní. Jako lídra si zvolili zástupci KDU-ČSL, strany Zelených, Svobodní, PRO zdraví a sport a Unie pro
sport a zdraví čtyřiapadesátiletého Jana
Klímu (KDU-ČSL).
„Budeme usilovat, aby Karlovy Vary
byly městem čistým a zeleným, máme
připravený ucelený program rozvoje
obytných částí města. Zahrnuje nejen
opravy ulic a údržbu zeleně, ale i motivaci obyvatel v péči o okolí jejich obydlí. Nebudeme se zříkat dotací na výstavbu městských bytů. Chceme udržet šetrné hospodaření v Lázeňských lesích,
které vnímáme nejen jako zdroj příjmů,
ale hlavně jako skvělé přírodní zázemí,“ popisuje Klíma své volební priority. Nezvolitelní také chtějí lepší a komfortnější systém parkování dostupný
pro každého.

„Chceme podpořit i rozvoj stávajících volnočasových areálů, ovšem se
smysluplnou náplní. Sport a další zájmové aktivity pro děti a mládež jsou totiž
nejlepším možným využitím volného
času, jedná se vlastně o investici do
zdraví a schopností obyvatel. Rozumným způsobem chceme snížit daň
z nemovitosti, což městský rozpočet
unese,“ dodává Klíma.

Lidé odcházejí
O problémech města podle něj není co
diskutovat. Každému jsou známé.
„Karlovy Vary trpí úbytkem obyvatelstva, mladí odchází na studia či za prací, a své rodiny zakládají tam, kde se
jim zdá život příjemnější a snadnější.
V důsledku toho stárne celková populace města a řada problémů, například nedostatek některých profesí jako jsou lékaři, učitelé či řemeslníci, se stává neřešitelnými,“ popisuje stav Klíma
Příčinou je podle něj špatná práce politiků, o skutečný rozvoj města jako místa příjemného pro život jeho obyvatel se
zejména v devadesátých letech a ještě
dlouho poté příliš nestarali. Jejich snahou bylo spíše využít pozice na radnici
k vlastnímu zisku a městské zakázky nasměrovat ke spřáteleným firmám.

Jan Klíma, rohy na fotku si sám přimaloval. Ostatně může to podle
něj udělat každý.
„V posledních dvou volebních obdobích se situace změnila a to i díky naší
účasti v radě, přesto jsme přesvědčeni,
že mnohé úkoly lze řešit lépe a rychleji,“ zdůrazňuje. Jako problém ale vidí
také nefunkční bazén u hotelu Thermal,
rapidní zhoršení bezpečnosti a pořádku
v Tuhnicích, neuspokojivý stav mnoha
obytných částí města nebo finanční balvan v podobě KV Areny.
V komunální politice se Jan Klíma po-

hybuje už osm let. Naprosto zásadní je
pro něj umění dohody a spolupráce.
„Političtí ‚soupeři‘ jsou totiž vždy
partnery při hledání rozumných řešení
pro město. Je proto důležité nepřenášet
rozdílné názory do osobní roviny. Na
druhou stranu od partnerů očekáváte
schopnost dodržet dané slovo,“ popisuje své zkušenosti z komunální politiky.
V posledních letech jsem se nejvíce
věnoval rozjezdu vlaku s názvem ‚Veřejná vysoká škola‘. Letos na jaře měli
studenti poprvé možnost přihlásit se do
prvního ročníku oboru Fyzioterapie,
měla by následovat i výuka balneologie
(od třetího ročníku). Pro mě je zřízení
veřejné vysoké školy absolutní priorita,
součást strategie, jak ve městě udržet
mladé lidi anebo je dokonce přilákat odjinud. Poptávka po ‚lázeňských‘ profesích je u nás obrovská,“ říká Klíma.
Před tím, než se do tohoto problému
pustil, působil ve svém volném čase
jako trenér týmu amerického fotbalu
Warriors. Jako lídr cítí podporu u svých
nejbližších.
„Rodina a moji blízcí mě podporují.
Volební kampaň je třeba brát trochu
s nadhledem, nakoupil jsem pro ně fixy,
ať mi na plakáty klidně přimalují třeba
čertovské rohy nebo velký nos,“ usmívá
se Jan Klíma.

