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Město, které nestaví, zakrní
dřív, než si myslíte

Vážení spoluobčané, sousedé,
čtyři roky utekly jako voda a Vy máte opět ve svých rukou tu nejsilnější zbraň každého 

voliče, svůj hlas. Hodně lidí si myslí, že jeden hlas nemůže celkovou situaci změnit 
ani ovlivnit, že si to „nahoře“ stejně udělají po svém a nic moc se nezmění. To je však 
veliký omyl. Každý hlas se počítá, každý má stejnou váhu a výsledný součet určí další 
směřování Horšovského Týna. Prosím, věnujte tedy několik minut pročtení volebních 
programů i zamyšlení nad tím, co již v minulosti jednotliví kandidáti pro město udělali, 

a pak volte. Tuto vzácnou příležitost máte jen jednou za čtyři roky a rozumný člověk by 
ji neměl lehkomyslně promarnit.

     Zaručuji Vám, že všichni kandidáti z naší volební strany berou Vaši  důvěru 
a podporu s plnou odpovědností.  Přeji Vám při rozhodování a volbě jasný 

úsudek, dobrou paměť a hodně štěstí.

     V úctě 
Václav Mothejzík

2.  Petr Plášil 
57 let, bez politické příslušnosti   
ředitel DD

3. Pavel Svojanovský
34 let, bez politické příslušnosti
vedoucí K+B elektro

4. Ing. Jaroslav Vlasák
42 let,  bez politické příslušnosti
zástupce lesního správce

5. Pavel Lang
37 let, bez politické příslušnosti 
strojař

6. Jindřich Levý
55 let, bez politické příslušnosti 
podnikatel

7. Milan Leroch
42 let, bez politické příslušnosti 
živnostník

8. Josef Stepan
57 let, bez politické příslušnosti 
podnikatel

9.  Ing. Václav Holý
30 let, TOP 09 
stavební technik

10. Tomáš Vondryska
46 let, bez politické příslušnosti 
podnikatel

11. Miroslav Skořepa
54 let, bez politické příslušnosti 
zedník

12. Karel Hencl
36 let, bez politické příslušnosti 
dispečer dopravy

13. Vladimír Kokeš
48 let, bez politické příslušnosti 
obchodní zástupce

14. Tomáš Popela
44 let, bez politické příslušnosti 
strojař

15. Ondřej Braun
34 let, bez politické příslušnosti 
strojař

16. Miroslav Miler
56 let, bez politické příslušnosti 
podnikatel

17. Luděk Mothejzík
43 let, bez politické příslušnosti 
provozovatel autoškoly



proGram na období 2010–2014
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám k posouzení stručný program našeho sdružení, ale i shrnutí toho, co se nám podařilo 
uskutečnit i co z různých důvodů nevyšlo. Pro Vaši informaci ještě uvádíme, že ve volbách v roce 2006 
jsme získali v  sedmnáctičlenném zastupitelstvu čtyři mandáty v  následujícím obsazení: pan Václav 
Mothejzík – místostarosta, Mgr. Petr Plášil – člen Rady města, pan Pavel Svojanovský a Ing. Jaroslav 
Vlasák – členové Zastupitelstva města. Vzhledem k  tomu, že jsme nedosáhli nadpoloviční většiny, 
spolupracovali jsme při plnění našeho programu s těmi stranami, které měly podobné postoje. 
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1. nová pracovní místa  
I přes otevření nové výrobní haly spol. Gerresheimer (dříve 
Wilden) došlo v  důsledku celosvětové recese k  růstu míry 
nezaměstnanosti i u nás. Úřad práce ani centrální pražské 
orgány mnoho nepomohou, proto jsme přesvědčeni, že nej-
větší břímě a odpovědnost leží na místní samosprávě. Město 
letos prodalo v průmyslové zóně další pozemek a stavbu vý-
robní haly chystá investor na rok 2011. S dalšími investory se 
jedná, město má další pozemky v rezervě. Stejně důležitá je 
i podpora malých podnikatelů, např. nižšími cenami poplat-
ků, nízkými daněmi z nemovitostí apod.     

2. konkurenční prodejna potravin
Nakupování, zejména potravinářského sortimentu, je v Hor-
šovském Týně dosti problematické. Někde je menší výběr, 
jinde nadprůměrné ceny, většinou je problém i  s parková-
ním. Je jasné, že u nás chybí moderní konkurenční super-
market. I přes nabídku několika lokalit ze strany města pro 
výstavbu prodejny žádná investorům nevyhovovala. Potřebu 
konkurenční prodejny potravin vidíme jako akutní a urych-
leně připravujeme vhodnější plochu pro tuto výstavbu. Ne-
nastanou-li komplikace, může být nový obchod do dvou let 
v provozu.    

3. Doprava a komunikace
V  této oblasti došlo asi k  největšímu zlepšení. Nově byly 
opraveny ulice Dr. E. Beneše, Domažlická, Vodní, Nerudova, 
Luční, Zlatá i Zahradní, byl zvýšen počet parkovacích míst 
na sídlišti v ulici Vančurově. Opravy komunikací byly prove-

deny v Horním a Dolním Metelsku, Oplotci a jinde. Po více 
než 50 letech byly vybudovány autobusové zastávky na no-
vých místech. V ulici Vančurově byl výrazně zvýšen počet 
parkovacích míst.
Přesto je zde stále mnoho práce před námi. Hned pro příští 
rok je připraven projekt pro opravu celé ulice Vrchlického až 
na konec Nové Vsi, včetně chodníku, cyklostezky a prodlou-
žení veřejného vodovodu. Podpoříme i další zvýšení počtu 
parkovacích míst v  ulici K. Čapka, Lidické i  u  zdravotního 
střediska a  na  dalších místech. Rekonstrukce, nové povr-
chy nebo chodníky ještě chybí v  ulici Plzeňské, II. pětilet-
ky, Suchanově, Tolstého, Dvořákově, U garáží, Pivovarské, 
na Smetanově náměstí a jinde. Nezapomeneme ani na ves-
nické části Horšovského Týna , kde je rovněž co opravovat 
a vylepšovat.       

4. Dostupné parcely pro rodinné domky (rD)
Byla vybudována nová ulice Pod Loretou, která je zcela ob-
sazena a  pilně se zde staví. Další parcely byly připraveny 
v Horšově a jednotlivě i na několika dalších místech. Dokon-
čuje se příprava plochy pro RD vedle ulice Lidické a zbývá 
vlastně stanovit to nejdůležitější – cenu. Budeme prosazovat 
prodej parcel za takovou cenu, aby byla pro naše občany vý-
hodná a dostupná. Bude-li cena „přestřelená“, budou mladí 
lidé stavět a žít jinde a Horšovský Týn bude stagnovat.     
   
5. Školství a zdravotnictví
Areál zdravotního střediska a staré školy i okolí je podle na-
šeho názoru urbanisticky velice cenný prostor, který by měl 
být využit pro veřejné služby jako domov pro seniory, pro 

Zrekonstruovaná ul.dr.E. Beneše s novou cyklostezkou. Nová ulice Pod Loretou je zcela obsazena.
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rozšíření lékařských služeb, popř. opět pro školství apod. 
Rozprodej pod cenou není v zájmu města ani občanů.

6. sport, kultura a volný čas
Byla provedena celková rekonstrukce městského stadionu 
v Masarykově ulici, ale vznikla i malá, finančně nenáročná 
sportoviště a dětská hřiště, např. v  ulici ČSLA, Vančurově 
nebo v Horšově.
Kapacita pro další zájemce o halové sporty je však poměrně 
omezená. Příklad Kdyně ukazuje, že i město naší velikosti 
může při kvalitním projektu reálně uvažovat o plaveckém ba-
zénu. V oblasti kultury by našemu městu slušelo a prospělo 
větší využití zámku i parku.
Aktuálně je nutné podporovat finančně sportovní a společen-
ské organizace, zejména ty, které pracují s dětmi a mládeží.   

7. Finance, ceny městských služeb
Všechny výše jmenované záměry jsou bez finančního zajištění 
jenom planými sliby, které před volbami nabídne voličům skoro 
každá strana. Málokdo už však umí stavět a budovat kvalitně 
za slušnou cenu. Řešit nedostatek financí přiškrcením rozvo-
jových investic umí asi také každý, ale historická zkušenost 
říká, že město, které nestaví, zakrní. Jsou tedy cestou úvěry 
a zadlužování? Rozhodně ne! Naši kandidáti pracují většinou 

v  soukromé sféře, kde se hospodaří zpravidla výrazně lépe 
než ve veřejném sektoru, a právě to je zárukou, že nebudou 
podporovat předražené a  neefektivní projekty, nekoncepční 
výdaje a plýtvání penězi daňových poplatníků. Vašimi penězi! 
Důkazem jsou i nápady a návrhy našich členů z minulých let, 
které vedly k úsporám v milionech korun. I vývoj dluhů města je 
zajímavý a poučný: v roce 2002 hodně přes 10 000 000 Kč, v r. 
2011 bude dluh po poslední splátce 0 Kč! Jsme přesvědčeni, 
že hospodaření a provoz města lze ještě vylepšit a zefektivnit. 
Je rovněž naprosto nezbytná další kontrola nákladů u služeb, 
jejichž ceny ovlivňuje město, aby jejich růst byl co nejnižší. Jde 
hlavně o  vodu, komunální odpad, tepelnou energii, nájemné 
v bytech apod.
Pro zvýšení komfortu pro naše občany navrhujeme i rozšíře-
ní úředních hodin městského úřadu.

pokud se vám body v našem programu jeví jako smys-
luplné a potřebné pro další rozvoj celého Horšovského 
týna, jehož součástí jsou i  semošice, Horšov, lazce, 
nová ves, podražnice, borovice, věvrov, Kocourov, Hor-
ní a dolní metelsko, valdorf, svinná, Hašov, tasnovice 
a oplotec, pomozte nám je prosadit a přijďte k volbám.

nenechte svůj hlas propadnout, má opravdu svou váhu.

Zvýšení počtu parkovacích míst ve Vančurově ulici bylo 
provedeno úsporným způsobem.

Po více než 50 letech došlo k přemístění  autobusových
zastávek od kostela.

Po několika desetiletích se i Zahradní ulice dočká nových 
povrchů a veřejného osvětlení.

Dětské hřiště s fotbalovým pláckem u Smetanova náměstí je 
dobrou investicí.
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