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TOP 09 ŘEŠENÍ PRO PŘÍBRAM

S ČÍM JDE ŠVENDA DO SENÁTU:NAUČÍM SENÁT PRACOVAT PRO VÁS
říká Václav Švenda kandidát do Senátu za obvod č. 18 - Příbram

NAUČÍM SENÁT
PRACOVAT

PRO VÁS

1. VEŘEJNÁ SPRÁVA 
– MĚSTO OBČANŮM!

✔ kvalitnější a dostupnější služby pro
občany

✔ pravidelná setkání občanů s před-
staviteli města

✔ pracovní pozice musí být obsazo-
vány na základě schopností, ne
známostí

✔ podpora občanských aktivit, spolků
a obnovení spolupráce s osadními
výbory

✔ změna obsahu městského zpravo-
daje KAHAN a internetových strá-
nek města – od populismu k objek-
tivním informacím

✔ revize vyhlášek o provozování 
heren, chovu domácího a hospo-
dářského zvířectva, vandalismu, 
rušení nočního klidu

2. EKONOMIKA A FINANCE 
– I MĚSTO MUSÍ BÝT 
DOBRÝ HOSPODÁŘ! 

✔ strategické plánování a rozpočtová-
ní dle etap v přesahu volebního 
období

✔ lepší využití dotačních titulů a prá-
ce s nimi

✔ hledání úspor, revize všech dlouho-
dobých smluv, transparentní výbě-
rová řízení 

✔ zastavení prodeje nebytových 
prostor, ze kterých do městské 
pokladny plynou stabilní 
příjmy

✔ využití potenciálních příjmů města,
např. revize nájemních smluv, 
revize rozhodnutí o prodejích
majetku, využití brownfieldů

✔ vyhledání a využití nových finanč-
ních zdrojů

3. ŠKOLSTVÍ – VSÁZET NA
MLADÉ JE BUDOUCNOST!

✔ podpora komunitní funkce škol 
– jejich využití pro další volno-
časové aktivity mládeže i dospě-
lých

✔ zvyšování nabídky celoživotního
vzdělávání a posilování rolí škol,
jako místních vzdělávacích center

✔ v rámci rozpočtových možností
města rozšiřovat a modernizovat
vybavení škol

✔ podpora sítě mateřských škol,
(podpora vzniku soukromých ško-
lek) 

✔ transparentní výběrová řízení na ře-
ditele škol

✔ podpora učňovského školství a ře-
meslných oborů aktivním zapoje-
ním firem a podnikatelů

4. SOCIÁLNÍ POLITIKA
A ZDRAVOTNICTVÍ - SO-
CIÁLNÍ SLUŽBY MUSÍ BÝT
EFEKTIVNÍ A FUNKČNÍ!

✔ zabezpečení zubní, lékařské a léká-
renské pohotovosti

✔ podpora stávajících poskytovatelů
sociálních služeb formou zvýhod-
něných nabídek ze strany města

✔ změna v informovanosti občanů
o konkrétních poskytovaných služ-
bách a jejich dostupnosti

✔ podpora vytváření nových pracov-
ních míst v chráněných dílnách,
pro osoby zdravotně znevýhodněné
a handicapované

✔ zřízení nízkoprahového centra
v objektu ve vlastnictví města

✔ podpora vybudování hospice a do-
mova pro osoby se zdravotním po-
stižením

5. TURISTICKÝ RUCH – NOVÁ
PRACOVNÍ MÍSTA V TURIS-
TICE!

✔ Brdy – využití jejich potenciálu
a umožnění rozvoje lehké turistiky
ve prospěch obcí na hranici vojen-
ského újezdu

✔ propagace regionálních turistických
cílů

✔ historické struhy – využít jako tu-
ristické stezky, vyznačit v mapách,
opravit a propagovat

✔ rozšíření sítě místních cyklostezek,
jejich propojení s novou cyklistickou
magistrálou Tochovice – Bohostice

✔ Balonka – vybudování zázemí pro
kulturní akce nadregionálního roz-
sahu v objektu bývalé továrny na
vzducholodě

✔ Family park u Lesoparku
✔ podpora sportovní turistiky – inline

dráha
✔ rozšíření služeb infocentra pro po-

třeby turistů i občanů města

6. KULTURA A SPORT – POD-
PORA SPOLEČENSKÝCH AK-
TIVIT!

✔ zpřístupnění školních sportovišť ve-
řejnosti

✔ spravedlivá, transparentní a vyvá-
žená podpora sportovních a kultur-
ních aktivit v rámci rozpočtových
možností města a snížení admini-
strativní náročnosti pro žadatele

✔ zlepšení kvality poskytovaných slu-
žeb sportovních a rekreačních zaří-
zení města

✔ podpora mládežnického sportu
a malé kopané

✔ podpora spolkových a klubových
činností a občanských aktivit

✔ kulturní oživení města a jeho tradic
– např. Příbramské kulturní léto,
masopust atd. 

✔ podpora sportovních oddílů tak,
aby nedocházelo k sociálnímu vy-
loučení dětí

✔ výstavba lokálních komunitních
center

✔ řádné využití letního kina – filmy,
hudební vystoupení 

✔ revize stavu sportovních hřišť, je-
jich údržba a renovace

7. PODPORA PODNIKÁNÍ 
A ZAMĚSTNANOSTI 
– PŘÍBRAM POTŘEBUJE
NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA!

✔ zlepšení podmínek pro podnikání –
snížení administrativní zátěže
a snazší přístup k informacím

✔ koncepce rozvoje zaměstnanosti
✔ podpora drobných podnikatelů

a živnostníků, vytvářením podmí-
nek a budováním infrastruktury
včetně parkování a rozšíření spolu-
práce s hospodářskou komorou

✔ vzájemná komunikace s hlavními
zaměstnavateli v regionu

✔ podpora začínajících drobných pod-
nikatelů z řad uchazečů o zaměstnání

✔ důsledné a efektivní využití institu-
tu veřejně prospěšných prací pro
potřeby města 

✔ reintegrace znevýhodněných sku-
pin obyvatelstva na trh práce
a podpora vytváření nových pra-
covních míst pro osoby dlouhodo-
bě nezaměstnané a jinak sociálně
ohrožené

✔ konzultace a poradenství při reali-
zaci projektů EU pro příbramské
podnikatele

8. ROZVOJ MĚSTA A DOPRAVA
– MĚSTO NA PEVNÝCH 
ZÁKLADECH!

✔ kultivace a úprava veřejných pro-
stor a zeleně

✔ podpora bytové výstavby – starto-
vací byty

✔ správa bytového fondu
✔ modernizace infrastruktury
✔ zelená osa města – prodloužení

sportovně rekreační zóny až k Pod-
skalí a na Trhové Dušníky 

✔ Nový Rybník – revitalizace areálu
zajistí kulturní relaxační plochy
pro denní rekreaci obyvatel

✔ odhlučnění a modernizace sportov-
ních ploch v obytné zástavbě

✔ realizace obchvatu města
✔ odklonění tranzitní dopravy z cent-

ra města
✔ spojení na D5 – Rokycany – Plzeň
✔ zajištění parkovacích ploch a míst
✔ revitalizace sídlišť – Drkolnov

a Křižák

9. BOJ S KORUPCÍ A KRIMINA-
LITOU!

✔ prevence vytváření korupčního
prostředí

✔ zakázky musí být naprosto transpa-
rentní – zveřejněním všech informací
o výběrových řízeních může město
ušetřit až 18 % z celkového rozpočtu

✔ podpora veřejných elektronických
aukcí

✔ rozšíření vzájemné spolupráce Po-
licie ČR a MP Příbram

✔ omezení hazardu
✔ vytvoření mapy kriminální zátěže

v Příbrami a zajištění dohledu
strážníků Policie ČR a MP na rizi-
kové lokality

Přijďte 10. a 11. října 

k volbám do Senátu
www.vaclavsvenda.cz
facebook.com/svenda.vaclav

SENÁTOR MÁ PRACOVAT PRO SVŮJ OBVOD
Senátor musí být v neustálém kontaktu s regionem. Odmítám proto kumulování funk-
cí, které znemožňuje věnovat se agendě, pro niž byl senátor zvolen. Senátor má mít
zájem na rozvoji regionu jako celku. 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA, NOVÉ PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI
Příbramsko zoufale potřebuje nové pracovní příležitosti. Neplatí to pouze pro firmy
v průmyslových zónách, ale také o oblasti turismu. Například území mezi Brdy
a Vltavou představuje unikátní prostor, jehož citlivé využití pro cestovní ruch může
přinést regionu prosperitu a pracovní místa. 

LEPŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO STUDENTY, LEPŠÍ PODMÍNKY PRO UČITELE
Jako bývalý učitel vím, jak důležité je působit na mladou generaci. Kantoři odvádějí
dobrou práci, ale často za nemotivujících podmínek. Budu usilovat o zlepšení situa-
ce ve školství.

SPOLEČNOST, KTERÁ POMŮŽE SLABŠÍM
Není hanbou upadnout, hanbou je zůstat dlouho ležet. Sociální systém musí zajistit
pomoc všem, kteří se ocitnou v nouzi, současně ale musí vyčlenit jednotlivce, kteří
jej zneužívají. Platí také, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže
postarat o slabé a nemocné.

VYSOKÉ ODVODY NIČÍ AKTIVITU
Fungování státního aparátu se musí dále zefektivnit, aby bylo možné snížit celkové
výdaje občanů a firem. Současný systém odvodů nejvíce trestá odpovědné a pocti-
vé, kteří se chtějí postarat o sebe a své bližní, ale zároveň nechtějí podvádět a „opti-
malizovat daně“. 

PRÁVA OBČANŮ A JEJICH VYMAHATELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ
Občan tu není pro státní byrokracii, naopak tu si zřizuje, aby mu ulehčila život. Je tře-
ba dále zabezpečovat individuální práva občanů a dbát na vymahatelnost práva, stát-
ní instituce v tom musí být maximálně nápomocny. 

SOCIÁLNÍ POSPOLITOST
Společnost nelze rozdělovat na „my“ a „oni“. Současný svět vyžaduje vyšší míru spo-
lupráce než kdy jindy, proto je třeba rozvíjet vzájemný respekt a toleranci. Izolace
a diskriminace vždy vedly k negativním událostem, jichž jsou plné učebnice historie.  

BOJ S KORUPCÍ NENÍ KLIŠÉ
Korupci můžeme zastavit, když přestaneme ukazovat jen na druhé. Korupce žije
v prostředí, kde existuje nabídka i poptávka po ní. Usilujme o poctivé vztahy se svým
okolím a výrazně přispějeme k redukci tohoto neblahého jevu. Stát ale musí vytvářet
dobrý legislativní rámec.

NENÍ TŘEBA ŽÍT PERMANENTNĚ NA DLUH
Půjčit si rozumnou částku na bydlení nebo na vzdělání je v pořádku. Zadlužit se kvů-
li zahraniční dovolené nikoliv. Podobně si musí počínat stát. Život na dluh má smysl,
jen pokud si nepůjčujeme na běžnou spotřebu. Úvěr by se také občas měl bezezbyt-
ku splatit, přirozené je žít bez dluhů.

Senát je instituce, která se mezi lidmi
netěší zrovna velké popularitě. Někdy je
vnímán jako odkladiště vysloužilých
politiků, jindy jako zbytečný prvek, kte-
rý prodlužuje legislativní proces. Senát
nebyl nadán mnoha pravomocemi a as-
poň zpočátku nepůsobil v našem systé-
mu příliš organicky. Události posledních
let ale ukazují, že může sehrávat důleži-
tou roli při krizích a může významně
přispět k potřebnému vyvažování poli-
tické aktivity. 

Mnoho let jsem učil. Svým příkladem
chci učit i senát, aby ještě lépe pracoval
pro občany České republiky.

Václav Švenda


