KANDIDÁT
NA STAROSTU

Mgr. Petr Hanuš * 1972, absolvent Zdravotně sociální
fakulty Jihočeské univerzity, v profesním životě se
zabývá sociální politikou, zejména sociálními službami,
sociální prací a ochranou ohrožených dětí. Sociální
politiku přednášel také na vysoké škole. Na
ministerstvu práce a sociálních věcí působil 10 let
v různých pozicích, do konce roku 2013 byl ředitelem
odboru sociálních služeb a sociální práce, posléze půl
roku ředitelem odboru ochrany práv dětí. Mgr. Petr
Hanuš je ženatý a má dceru Zuzanku.

Chceme, aby Mělník byl místem pro spokojený život, a chceme pro to něco udělat.
-

-

-

Víme, že se zvyšuje počet obyvatel našeho města, kteří potřebují pomoc. Jsou to zejména senioři často žijící osaměle. Proto posílíme sociální
práci na městském úřadě a podpoříme terénní sociální služby tak, aby v případě potřeby obdržel občan Mělníka potřebnou pomoc včas a až
do domu.
Víme, že jsou stále na Mělníku rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své malé děti ve školce, ale nezbylo na ně místo. Zbudujeme proto jednu
novou MŠ přestavbou nevyužívané vily v areálu Technických služeb a zavedeme alternativní rozšířenou otevírací dobou do 18:00, abychom
umožnili péči dětem rodičů, kteří dojíždějí za prací mimo Mělník.
Víme, že naši řidiči každý večer ztrácí při návratu z práce plno času hledáním parkovacího místa v okolí svého bydliště. Nabízíme řešení
parkování v lokalitách Střed, Polabí, Sportovní, Pivovar.
Sport má být dostupný pro všechny věkové kategorie a sportovní styly. Víme, že na Mělníku není prostor pro takové sportovní vyžití.
Vybudujeme proto veřejně přístupný multifunkční sportovní areál na Podolí se zaměřením na in-line a atletické disciplíny.
Víme, že na Mělníku chybí kino. V rámci zlepšení využití Městského kulturního domu proto vybudujeme kino v MKD úpravou divadelního
sálu.
Víme, že městská knihovna je z hlediska své členitosti nevyhovující, není bezbariérová a provoz je velmi finančně náročný. V 1. NP bývalého
domu služeb na náměstí Karla IV vytvoříme novou multimediální knihovnu universitního typu.
Kontakt: info@ods-melnik.cz, www.ods-melnik.cz

