
V neuvolněné funkci však máme jen málo prostoru realizovat naše plány. I přesto jsme se často na
úkor našich nejbližších snažili našemu městu věnovat maximum energie. Třeba v případě plánované
výstavby průmyslového parku v zóně ve směru na Skočice, či obalovny asfaltových směsí. Není nám
totiž lhostejné, co se kolem nás děje.

Na našich webových stránkách si můžete projít celý volební program a zároveň dokument, který
obsahuje konkrétní kroky a projekty. Naše vize tak není pouze předvolebním programem, ale zároveň
plánem a návodem pro nás samotné, kam v následujících letech směřovat. Několikabodové a často
obecné teze nepovažuji pro vedení sedmitisícového města za dostatečné.

Neříkám, že v Přešticích je vše špatně. Že musí proběhnout revoluce. Přeštice jsou krásné a bezesporu
úspěšné město. V mnohém by ale mohly být dál. Vedení města potřebuje po osmi letech ve stejném
složení nový impuls a energii. Nové tváře, které přinesou nové přístupy a budou se věnovat agendám,
které byly dosud upozadňovány. To my bezesporu přinášíme. 

Věřím, že se nám podařilo dát dohromady skutečně silný a energický tým, který má klíč k lepšímu
městu. Věřím, že máme šanci uspět a postupně a koncepčně posouvat Přeštice dál směrem k vizi,
kterou určuje aktuální strategický plán. Tedy “Přeštice jako harmonicky se rozvíjející centrum regionu
jižního Plzeňska s aktivní občanskou společností.” 

Pojďte do toho s námi!

Tomáš Chmelík
zastupitel města

lídr kandidátky SPOLEČNĚ 2022

PŘEŠTICE SP     LEČNĚ
Vážení spoluobčané,

čtyři roky utekly jako voda a na konci září nás čekají další
komunální volby. V ruce právě držíte předvolební noviny
uskupení SPOLEČNĚ 2022. Na následujících řádcích bychom Vás
rádi ve zkratce seznámili nejen s našimi aktivitami v uplynulém
období, ale především s naší vizí a plány do budoucna. 

SPOLEČNĚ 2022 není v Přešticích žádným nováčkem. O Vaši
důvěru jsme usilovali již v minulých volbách. Dlouhodobě se
připravujeme. Účastníme se vzdělávacích akcí, workshopů a
sbíráme zkušenosti. Bereme výkon našich funkcí vážně a
zodpovědně. A i přesto, že jsme po volbách v roce 2018 skončili v
opozičních lavicích, jsem přesvědčen, že jsou za námi vidět
reálné výsledky naší práce.
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PROČ CHODIT NA ZASTUPITELSTVO?
"Zasedání ZM jsou veřejná. Každý volič se může osobně přesvědčit, jakým způsobem vybraný zastupitel hájí
jeho zájmy v konkrétních probíraných tématech. Zákon umožňuje občanům se k projednávaným tématům
ptát a vyjadřovat se. Osobně chodím na zasedání ZM pravidelně více než deset let. Určitě by bylo ku
prospěchu věci, kdyby se více občanů účastnilo zasedání zastupitelstva. Zde vidím i rezervy na straně
města. Člověk musí aktivně vyhledávat, aby zjistil, kdy se zasedání ZM koná. Dále je předem zveřejňováno
velice málo informacích k projednávaným bodům. To bychom rádi změnili."

                                                                                                                                                                             Michal Švihla

I V OPOZICI JSME BYLI AKTIVNÍ

úprava a zjednodušení dotačního programu pro spolky
pravidelné setkávání spolků s vedením města
zavedení aplikace Mobilní rozhlas
podpora Územní studie sídelní zeleně
monitoringu ovzduší ve městě

Přestože jsme v minulém volebním období usedli do opozičních řad,
rozhodně jsme nezaháleli. Těmi nejvýraznějšími zásahy do dění ve
městě byla zajisté petice proti developerské výstavbě
průmyslového parku ve směru na Skočice a také aktivity směřující
k zamezení výstavby obalovny asfaltových směsí na okraji města
ve směru na Žerovice. Město v obou případech v zárodcích
nepodnikalo žádné kroky, a tak jsme vyslyšeli volání některých
občanů a zejména pod taktovkou Martina Rybára vzali koordinaci
aktivit do vlastních rukou. V obou případech jsme totiž neviděli
zásadní přínos těchto projektů pro naše město, ba naopak.

Naše další úspěchy:

KOMUNIKACE MĚSTA S OBČANY
Jednou z priorit v našem programu je zásadní změna komunikace
města s občany. V současné době město disponuje dvěma
oficiálními, digitálními kanály - webové stránky města a Mobilní
rozhlas (Munipolis).

My bychom rádi uvedli komunikaci města s občany do 21. století.
Základem pro komunikaci města by měla být Facebooková
stránka, která by informovala občany o aktuálním dění a dala jim
možnost se k událostem svobodně vyjádřit. Důležitá je revize
současné webové prezentace a v neposlední řadě změna
koncepce využití aplikace Munipolis, aby byla občanům k užitku.
Zároveň také stoprocentní využití potenciálu služby a interakce s
občany pomocí pružných odpovědí na podněty zaslané občany. 

Gabriel Kováč



VEŘEJNÁ ZELEŇ
Město nemá komplexně zpracován přehled svého nemovitého
majetku ani strategii péče o něj. V důsledku toho se rozhoduje
nekoncepčně a nepřehledně. Nejen pozemky, ale i budovy často
nevyužívají svůj potenciál. 

Na základě zpracované Studie sídelní zeleně vytvoříme akční plán,
podle něhož budeme na pravidelné bázi obnovovat a doplňovat
zeleň ve městě pro zlepšení klimatu i možnost relaxace. V první
etapě se zaměříme na park Kosmonautů, v dalších etapách pak
např. příměstský relaxační park Cihelna či krajinný park v nivě řeky
Úhlavy. Zpracujeme projekty regenerace všech velkých
přeštických sídlišť jako podklad pro postupné úpravy veřejných
prostranství, především zeleně, chodníků, ulic i parkovišť.

Veřejné investice je vhodné konzultovat s městským architektem,
zřízení jeho funkce považujeme ve městě velikosti Přeštic za 

ENERGIE A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ
Problém, kterému bude příští vedení města čelit, jsou zvyšující se
výdaje na provoz města, protože bude nutné připravit rozpočet
na příští rok. Již nyní některé kraje, města a obce volají o pomoc,
protože při současných cenách energií jim reálně hrozí
nedostatek financí na svícení a vytápění. V takovém případě
budou nuceny osekávat výdaje do údržby majetku, na dotace pro
spolky a na investice. I v případě zastropování cen energií je jasné,
že náklady našeho města výrazně vyletí několikanásobně. V
kontextu této situace se chceme zaměřit na úspory. Provedeme
komplexní energetický audit města a zjistíme, kde může město
ušetřit. I pokud se situace na trhu s energiemi vrátí do normálu,
pomůžou nám tato opatření do budoucna.

Pokud jsme takto z městského rozpočtu, a tedy peněz nás všech,
investovali do energií pro obyvatele bytů, je naší povinností
pomoci i obyvatelům rodinných domů a domů nenapojených na
CZT. Budeme tedy snažit prověřit a zajistit možnost napojení
dalších objektů včetně rodinných domů na soustavu CZT.

Martin Rybár

samozřejmost. U klíčových a strategických projektů budeme trvat na realizaci architektonické 
soutěže. Tou zásadní, na které začneme pracovat, je revitalizace Masarykova náměstí a využití areálu 
ZD Kbel na Pohořku.

Zuzana Froňková



KULTURA A VOLNÝ ČAS
Město, potažmo mikroregion Přešticko, má svým občanům v oblasti
kultury a trávení volného času jistě co nabídnout. Aktivitu nelze upřít
Kulturnímu a komunitnímu centru, Domu historie Přešticka, Spolku
pro záchranu historických památek Přešticka ani městské knihovně.
Mě osobně ve městě chybí reprezentativní sál pro pořádání
společenských akcí či koncertů. 

Zavedené aktivity budeme nadále podporovat a posilovat zejména
jejich propagaci tak, aby formát reklamy odpovídal charakteru akce a
oslovil správnou skupinu lidí. S tím úzce souvisí i vytvoření nových
komunikačních kanálů a posílení online komunikace.

Vzhledem k mým zkušenostem v oblasti marketingu a propagace
věřím, že pokud zapracujeme na propojení a rozšíření dosavadních 

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ
Rodina a především pak děti pro mne hrají v mém životě klíčovou a
nenahraditelnou roli. Rodina je pro mne místem, kde člověk může
nacházet lásku, porozumění, podporu, ale i úctu k sobě a ostatním,
přátelství, pocit jistoty a bezpečí, sebepoznání, je místem kde může
čerpat novou energii a kde si může uvědomit, že sám lidský život, ta
možnost být tady, je tím největší darem, který může být. 

Již 24 let se pohybuji ve státních službách v oblasti bezpečnosti. Své
dlouholeté zkušenosti a vědomosti ve zmíněných oblastech mohu
uplatnit ve službách pro město Přeštice, které je mým rodným
městem, městem kde jsem vyrůstal a kde v současné době žiji. S
ohledem na skutečnost, že sám s manželkou vychovávám tři děti, a
snad dobře, domnívám se, že i k tématu rodin a s tím spojeného mám
co říci a nabídnout.

Chci, aby město Přeštice bylo bezpečným městem pro život nás všech, neb šťastná a spokojená rodina 
tam, kde bezpečno jest.

Tomáš Kubík

služeb, vytvoříme přehledné prostředí a posílíme propagaci vůči všem věkovým skupinám, dokážeme
vytvořit opravdu dynamickou a profesionální proměnu.

Mikroregion Přešticko není jen o kulturních či sportovních akcích. Návštěvníky do města mohou
přilákat nově značené turistické trasy, dobudování sítě cyklostezek, ale třeba i ohlas chovu
přeštických prasátek, který má stále velký dosah. 

Alena Langmajerová



Na seniory náš program myslí hned v několika bodech. SeniorTaxi,
které pomůže obyvatelům s omezenou mobilitou v pohybu
městem například na nákup nebo k lékaři. 

Chceme také zřídit funkci Seniorské ombudsmana s pravidelnými
úředními hodinami, který bude k dispozici pro seniory v nouzi.
Pomůže s orientací v administrativě, s podáváním žádostí, s
dávkami a případně dalším poradenstvím. Bude úzce
spolupracovat s Kulturním a komunitním centrem a s Klubem
seniorů Přeštice. 

Chceme zřídit pobočku univerzity třetího věku a seniory co nejvíce
zapojovat do dění v Přešticích. A nejen to, chceme zahájit sérii
přednášek a kampaň “Přeštice proti šmejdům”.

Milan Hájek

MĚSTO A SENIOŘI

Do uskupení jsem přišel, jako nováček. Líbí se mi jednoznačně
definovaný program organizace a tah na branku, tedy tu
politickou, a nebudu zastírat, i věkový profil SPOLEČNĚ 2022.
Každý z patnácti kandidátů má svůj důležitý “úkol” a to nemluvě i
o rodinných příslušnících, kamarádech či podporovatelích
SPOLEČNĚ 2022, těm všem patří velké poděkování. 

A jak to děláme? V rámci SPOLEČNĚ 2022 jsou vytvořeny týmy 
 lidiček ochotných se více zapojit do organizace a samotného
předvolebního dění. Programový, marketingový, eventový tým a
volební štáb má na starosti vše kolem volebního dění. Máme
rozdělené úkoly, kdo bude komunikovat na venek, kdo se
zúčastní povolebního vyjednávání, jazykové korekce, rozvoje
volebního programu, organizace předvolebních akcí, událostí a
koordinací kontaktní kampaně. 

ZE ZÁKULISÍ SPOLEČNĚ 2022

Taky neradi čtete dlouhé volební “panflety”? Nebojte se, už to dlouho trvat nebude. Natočili jsme
pro vás několik shrnujících videí. Za sebe mohu říci, že to bylo famózní se na něčem takovém
podílet. Přinášet v terénu další nápady, jak co natočit, a vám, vážení voliči, sdělit - to mé herecké
srdéčko plesalo, jelikož práce v mém osobním životě je také moderátorská, tak věřte, že nápadů
přicházela spousta. 

Ve SPOLEČNĚ 2022 doopravdy SPOLEČNĚ táhneme za jeden provaz, provaz, který je na konci
zakončen volební urnou. A možná není zakončen, protože tam to může teprve všechno začít. Záleží
jen na VÁS.

Michal Jánský



Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků města. Do jakých oblastí byste
finance přednostně využil/a?

Co Vám v současnosti konkrétně ve městě nejvíce chybí?

Jaké by mělo být budoucí využití areálu bývalého ZD Kbel?

DOTAZNÍK - PTALI JSME SE OBČANŮ?

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 respondentů z města Přeštic i jeho městských částí. 
Kompletní výsledky naleznete na webu.

Rozšiřování a
zkvalitňování zeleně

Podpora energeticky
úsporných opatření

Rozvoj sociálních
a zdravotních služeb

Nabídka trávení 
volného času



NÁŠ PROGRAM

Zaměříme se na komplexní energetický 
management a úspory energií ve veřejných 
budovách
Nabídneme odbornou pomoc občanům při řešení 
důsledků energetické krize
Podpoříme dostupné formy bydlení (startovací a 
seniorské byty, družstevní výstavbu)
Zaměříme se na revitalizaci veřejných prostranství, 
zejména chodníků a komunikací
Vytvoříme pozici městského architekta
Budeme obnovovat a doplňovat sídelní zeleň pro 
zlepšení klimatu a kvality života ve městě
Budeme rozvíjet cyklostezky s cílem propojení s 
místními částmi

Zrevidujeme a zjednodušíme dotační 
program pro spolky
Připravíme studii proveditelnosti sportovní 
haly
Navrhneme řešení pro venkovního koupaliště 
a relaxační zóny
Zpřístupníme a propojíme oblasti Vícova, 
Střížova a Obecního lesa
Budeme usilovat o reprezentativní prostory 
pro pořádání společenských akcí
Zřídíme nadační fond na podporu sportu,
kultury a občanských aktivit

Připravíme koncepci obnovy a údržby majetku
Stanovíme zásady spolupráce s investory a 
developery
Zmapujeme brownfieldy ve městě a navrhneme 
způsob jejich využití
Zrekonstruujeme Smuteční síň
Připravíme revitalizaci areálu ZD Kbel
Zajistíme efektivní fungování komisí a poradních 
orgánů města

Zavedeme participativní rozpočet
Zmodernizujeme webové stránky
Zahájíme komunikaci na sociálních sítích
Připravíme nový koncept Přeštických novin
Vytvoříme jednotný vizuální styl města

ŽIVÉ MĚSTO

ZDRAVÉ MĚSTO OTEVŘENÉ MĚSTO

MĚSTO S VIZÍ

Kompletní znění programu a nekrácené verze článků jsou dostupné na našich webových stránkách 
www.spolecne2022.cz .



SPOLEČNĚ 2022 @spolecne2022 spolecne2022.cz

Chcete-li nás skutečně
maximálně podpořit,
udělejte na volebním
lístku jediný křížek ve
čtverečku u jména naší
kandidátky SPOLEČNĚ
2022. 

PŘIJĎTE K VOLBÁM A VOLTE Č. 

Sledujte nás na:


