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Starý Plzenec 
Si zaSlouží 
změnu k lePšímu
Víc, než si myslíte

Phdr. blanka bendlová
lídr kandidátky TOP 09 Starý Plzenec

Starý Plzenec a  jeho okolí je jednou 
z  nejkrásnějších a  nejžádanějších lokalit 
v okolí Plzně. Má velký potenciál, a to jak 
z hlediska rozvoje turistického ruchu, tak 
i z hlediska bydlení a podnikání. Nejenom 
v těchto oblastech, ale i v mnoha dalších 
se město v současné době nedostatečně 
rozvíjí. Ve vedení města totiž chybí mladá 
krev, která by ho rozproudila a efektivně 
řešila jeho správu. TOP 09 přichází se 
změnou, která chce voličům nabídnout 
více než nové tváře. Cítíme politickou 
i osobní odpovědnost za správu naší obce 
a  nechceme, aby nás budoucí generace 
měly v opovržení za  její zanedbání. Víme 
totiž, že se dá politika dělat lépe, než 
jak se dosud v  naší obci dělala. Slušně, 
efektivně, odpovědně, hospodárně a bez 
protekce. Rok 2010 je rokem reforem 
a  přeměn české politické kultury. TOP 
09 je hlavním iniciátorem těchto aktivit 
a  snaží se slovu „politika“ vrátit pozitivní 
význam.

Politika by měla být chápána jako služba 
pro občana. Zástupci TOP 09 ji tak chápou, 
a  chtějí proto být zodpovědní občanům, 
kteří je ve volbách zvolili a dali jim mandát 
spravovat a  řídit městský majetek. Naší 
snahou je otevřít samosprávu, diskutovat 
s  lidmi, ptát se jich na názory týkající se 
důležitých záležitostí, protože jen tak 
budou mít občané o politiku zájem. Budou 
se cítit součástí rozhodovacího procesu. 
Chceme občany Starého Plzence více 
zapojit do  veřejného života a  zvýšit tak 
jejich podíl na  rozvoji našeho města. 
Občan jakožto zákazník města  má právo 
na pravdivé informace, má právo říci svůj 
názor, kontrolovat a kritizovat rozhodnutí 
kohokoliv z  úředníků či představitelů 
samosprávy. 

Politická kultura naší společnosti se 
nachází v  úpadku. Pokud ji chceme 
změnit k lepšímu, musíme začít odspodu, 
od  komunální politiky. Jedině tak 
vychováme slušné a poctivé politiky, kteří 

mohou reprezentovat a hájit zájmy občanů 
na  regionální či státní úrovni. Naším 
cílem není slibovat něco, co nebudeme 
moci splnit, ani získat nerozhodnuté 
voliče lacinými sliby. Chceme vytvořit 
otevřené, přátelské prostředí mezi občany 
a zvolenými zastupiteli. 

Vážení spoluobčané, dovolte mi touto 
cestou představit kandidáty a  politický 
program strany TOP 09 ve  Starém 
Plzenci. Uvědomujeme si, že práce členů 
zastupitelstva není práce jednoduchá. 
Je třeba se jí věnovat a  do  velké míry ji 
dělat srdcem i  za předpokladu, že se ne 
vždy setkáme s pozitivním ohlasem všech 
občanů. Chceme udělat vše pro to, aby 
náš program nebyl jen proklamací, ale 
aby byl v rámci příštího volebního období 
alespoň z poloviny realizován. Vyzýváme 
Vás tímto k účasti na komunálních volbách 
a věříme ve Vaši správnou volbu.

www.bendlova.cz
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VAŠi liDÉ nA KAnDiDÁtce toP 09

Phdr. blanka bendlová se na-
rodila 3. 6. 1983 v Kadani. Je vda-
ná. Absolvovala Fakultu filozofic-
kou Západočeské univerzity v Plz-
ni. V  roce 2008 úspěšně obhájila 
rigorózní práci v oboru Politologie. 
V  současné době dokončuje ma-
nažerské studium MBA na Vysoké 
škole ekonomie a  managementu 
v Praze. Od roku 2007 pracuje v pl-
zeňské regionální kanceláři Agen-
tury pro podporu podnikání a  in-
vestic CzechInvest, kde od  roku 
2008 zastává post ředitelky. Náplní 
její pracovní činnosti jsou konzulta-
ce se zástupci firem týkající se 
možnosti podpory podnikání z pro-
gramu strukturálních fondů EU 
a pomoc investorům, kteří mají zá-
jem realizovat investici v  Plzeň-
ském kraji. Spolupracuje se  

zástupci místní správy a  samo-
správy, školami, univerzitou a dal-
šími regionálními institucemi při 
hledání příležitostí rozvoje podnika-
telského prostředí regionu. Hovoří 
anglicky, francouzsky a německy.

mgr.  miloslav Hrdlička se 
narodil 23. 11. 1955 v  Mostě. Je 
ženatý, má jedno dítě. Absolvoval 
Střední průmyslovou školu kera-
mickou v  Karlových Varech a  Fa-
kultu pedagogickou Západočeské 
univerzity v  Plzni. Do  roku 1993 
učil na  středních školách a učiliš-
tích, pak byl 8 let zaměstnancem 
společnosti COFACE Intercredit 
Czechia s.r.o. na pozici konzultant 
řízení úvěrových rizik. Tuto proble-
matiku přednášel rovněž na  hos-
podářských komorách pro podni-
katelskou veřejnost. Poté praco-

val na  různých pozicích (vedoucí 
odborný ekonom, oblastní ředitel 
stavební spořitelny) a od roku 2005 
podniká samostatně v oblasti říze-
ní rizik, mediace a  managementu 
pohledávek zejména pro podnika-
telské subjekty. V  roce 1990 byl 
kooptován do Rady zastupitelstva 
Starého Plzence, do roku 1998 byl 
členem zastupitelstva.  

tomáš Průcha se narodil 13. 6. 
1977 v Plzni. Je svobodný. Vyučil 
se v  roce 1995 automechanikem 
na  Středním odborném učilišti 
elektrotechnickém v  Plzni. 
Po ukončení studia začal úspěšně 
podnikat se svým otcem a  založil 
rodinnou firmu se sídlem v  Plzni 
zabývající se výrobou a  prodejem 
hadic. Ve firmě dodnes působí jako 
spolumajitel a  ředitel firmy. Mezi 
jeho záliby patří golf a hokej.

bc.  roman Šalom se narodil 
18. 4. 1987 v  Plzni, je svobodný. 
Maturoval v  roce 2006 na Střední 
průmyslové škole elektrotechnic-
ké v  Plzni. Absolvoval bakalářské 
studium, obor Elektronika a  tele-
komunikace na  Elektrotechnické 
fakultě Západočeské Univerzity 
v  Plzni. V  současné době pokra-
čuje v  navazujícím magisterském 
studiu, obor Komerční elektrotech-
nika. Od roku 2007 dodnes externě 
spolupracuje s firmou zabývající se 
poskytováním internetového při-
pojení ve  Starém Plzenci a  jeho 
okolí. Mezi jeho záliby patří infor-
mační technologie, programování 
a  sport (in-line brusle, cyklistika, 
badminton).

Kandidáti na 
dalších místech:
 5.  Václav nový, 35 let, podnikatel

 6.  ing. Hana sobotová, 43 let, 
manažerka ve státní správě

 7.  aleš tykvart, 34 let, 
technolog výroby

 8. bca. luboš Král, 22 let, grafik

 9.  Petr beneš, 40 let, 
  zaměstnanec výrobní společnosti

 10.  ing. martin Holubec, 33 let, 
konzultant

 11.  ing. Pavel Kvíz, 53 let, podnikatel

 12.  bc. Jana Hrubá, 34 let, 
žena v domácnosti

 13.  ondřej bendl, 34 let, 
webdesignér

 14.  ivana Pícková, 44 let, 
podnikatelka

 15.  Jana Hanzlíková, 53 let, 
ošetřovatelka koní 

 16. tomáš zíka, 33 let, podnikatel

 17.  miroslav Kopec, 42 let, 
montážní technik

Volební ProgrAm toP 09  
stArý Plzenec
Největší rest předchá-
zejících vedení města 
– místní komunikace 
v žalostném stavu. 

Kvalitní infrastruktura je základem 
jak úspěšného podnikání, tak 
i  plnohodnotného a  příjemného 
bydlení. Právě ta je pro obyvate-
le Starého Plzence nejpalčivějším 
problémem, který se již mnoho 
let neúspěšně řeší. Výsledkem je 
nedostatek zpevněných komuni-
kací, mezi novými domky jezdí je-
jich vlastníci po  prašných, v  zimě 
až po  nebezpečných namrzlých 
cestách. Prioritou města by měla 
být investice do  místních silnic 
a  chodníků. Vzhledem k  rozpočtu 
města ale není možné realizovat 

takto rozsáhlé investice bez při-
spění státu a  evropských dotací. 
Stávající vedení města efektivně 
nevyužilo dotační tituly z Regionál-
ního operačního programu (ROP) 
na  rekonstrukci místních komuni-
kací, a naše město se tak řadí mezi 
obce s  nejhorší infrastrukturou. 
V současné době nezbývá nic jiné-
ho než čekat na  spuštění nového 
programovacího období do  roku 
2013. 

Budeme se zasazovat o  to, aby 
město v  žádostech o  evropské 
dotace uspělo a  podnikneme pro 
to všechny potřebné kroky. Do  té 
doby se budeme snažit z  rozpoč-
tu města vyčlenit potřebné finance 
na  komunikace, které jsou v  ža-
lostném stavu. Větší investiční 

akce však nemohou být bez veřej-
né dotace realizovány. 

Zasadíme se  
o efektivnější čerpání 
dotací na rekonstrukci 
místních komunikací.
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stArý Plzenec
Současné vedení města 
nereaguje na poptávku 
po novém bydlení. 
Na  rozdíl od  současného vedení 
města budeme intenzivně a aktiv-
ně podporovat výstavbu nových 
rodinných domků na území města. 
Starý Plzenec je stále velmi žáda-
nou lokalitou, má potenciál růstu, 
ale dosud jej nikdo příliš nevyužívá. 
Růst počtu obyvatelstva přinese 
obci větší příspěvek do  rozpočtu, 
a  město tak může mít více pro-
středků na  investiční akce. Proto 
se zasadíme o  urychlené řešení 
poptávky po  nových stavebních 
parcelách a budeme aktivně pod-
porovat vytvoření již několik let 
plánované obytné zóny „Pod Hřiš-
těm“, a  to buď samostatně, nebo 
ve spolupráci se zkušenou develo-
perskou firmou. V souvislosti s roz-
vojem obytných zón je ale nutné 
brát v úvahu i potřebu dostatečné 
občanské vybavenosti, zejména 
kapacitu školek a  škol. V  případě 
prodeje pozemků je třeba si uvě-
domit, že hlavní přínos pro město 
nespočívá v  jednorázovém  příjmu 
do městské kasy z prodeje pozem-
ků, ale v růstu počtu obyvatel, kte-
rý povede v  konečném důsledku 
k rozvoji celého města. Pro město 
by tedy nemělo být prioritou pro-
dávat pozemky za  nereálné ceny, 
ale nabídnout potenciálním obča-
nům novou obytnou zónu a  s  ní 
i adekvátní občanskou vybavenost. 

Podpoříme výstavbu 
rodinných domků.

Efektivní hospodaření, 
kvalitní státní 
správa a odpovědná 
samospráva? To není 
nemožná kombinace.

Základem hospodaření města je 
přehledný, transparentní a  veřej-
ností kontrolovatelný rozpočet. 
Na  počátku volebního období se 
zasadíme o realizaci nezbytného fi-
nančního auditu a prověříme hospo-
daření města a všech jeho organiza-
cí. V souvislosti s tím bude zahájen 
i audit personální, jehož cílem bude 
posoudit stav v oblasti řízení a per-
sonální práce všech městských za-

městnanců. Je nutné si uvědomit, 
že město nemůže uskutečňovat 
několik velkých investičních akcí 
najednou, ale je třeba je realizovat 
postupně tak, aby nedošlo k  vel-
kému zadlužení města. Budeme se 
snažit maximálně využívat dotační 
tituly ze strukturálních fondů EU, 
případně z  krajského či státního 
rozpočtu, protože bez nich se velké 
investice realizovat nedají. Zasadí-
me se o  zveřejňování výběrových 
řízení a  jejich výsledků na  webu 
města a  navrhujeme veřejnou evi-
denci výběrových řízení, u  nichž 
došlo k navýšení původní ceny díla 
či dodávky bez ohledu na důvody. 
Upravíme webové stránky města 
tak, aby na nich našel vše potřeb-
né nejenom občan města, ale také 
podnikatel a  turista. Zasadíme se 
o přeměnu dosavadní podoby Ra-
dyňských listů a  vytvoříme z  nich 
čtivý a  informacemi naplněný ko-
munikační kanál města.

Chceme efektivně 
hospodařit a občanům 
poskytovat ten nejlepší 
servis.

I staří Římané vodovod 
měli – obyvatelé Sedlce 
na něj stále čekají.
Co je vodovod? Roura v  zemi, 
která vede vodu. Na  první pohled 
nic složitého, přesto tato základní 
součást kvalitního života rozvinuté 
společnosti 21. století chybí po-
měrně velké části obyvatelům na-
šeho města. I přes žádosti občanů 
není vedení města schopno obča-
nům Sedlce říci, kdy bude vodovod 
v této části zrealizován. Obyvatelé 
tak musejí mít vlastní studny, kte-
ré hradí ze svých vlastních zdrojů. 
Vzhledem k tomu, že v této lokali-
tě chybí také kanalizace, prosakují 
do  spodních vod nečistoty, vodu 
ze studní není tedy možné používat 
jako pitnou. Zasadíme se o urych-
lené řešení této situace a vyčlenění 
rozpočtu na tento, dnes již nezbyt-
ný předpoklad kvalitního života.

Chceme pitnou vodu pro 
všechny naše občany.

Napojení obce 
na čističku odpadních 
vod? Povinnost pro 
každou obec nad  
2 000 obyvatel do konce  
roku 2010!
Město Starý Plzenec jako jedno 
z mála obcí nesplní požadavek ev-
ropské směrnice týkající se čištění 
evropských vod (Směrnice rady 
č. 91/271/EEC o  čištění měst-
ských odpadních vod a  její novela 
Směrnice č. 98/15/EC). Podle této 
směrnice musí mít všechny obce 
nad 2 000 obyvatel vlastní čističku 
odpadních vod, a to do konce roku 
2010. V  případě našeho města 
nejsou na  čističku odpadních vod 
napojeny domácnosti Malé strany 
a Sedlce. V případě, že město ten-
to požadavek nesplní, hrozí Čes-
ké republice sankce od  Evropské 
unie. Zatímco v  jiných oblastech 
Plzeňského kraje (např. projekt 
Čistá Radbuza v  rámci Mikroregi-
onu Radbuza) byly čističky odpad-
ních vod dostavěny již v roce 2008, 
Starý Plzenec poněkud zaostává. 
Dosud trvají jednání se společností 
Vodárna Plzeň, a.s., se kterou se 
město nemůže dohodnout na nové 
smlouvě o  provozování vodovodu 
a  kanalizace. Na  novém vedení 
města je dohodnout se s bankovní 
institucí na výhodném úvěru a ten-
to projekt úspěšně zrealizovat.

Naším cílem je dotáhnout 
projekt napojení Sedlce 
a Malé strany na čističku 
odpadních vod do zdárného 
konce.

Město bez centra?  
To není fikce, ale realita.
Naše město nemá na  rozdíl od  ji-
ných měst či obcí místo, kde by se 
mohli občané ve větším počtu sdru-
žovat – Starému Plzenci chybí plno-
hodnotné centrum, které by mělo 
být dominantou každého města. 
Náměstí je protkáno silnicemi, 
po  kterých jezdí denně stovky aut 
a kamionů. Po revoluci došlo z dů-
vodu plánované výstavby panelo-
vých domů k  demolici rodinných 

domků ve  Smetanově ulici. Od  té 
doby zde město plánovalo uskuteč-
nit několik projektů, ale dosud slou-
ží tato atraktivní lokalita jen jako pří-
ležitostné parkoviště či prostor pro 
stánky. Od roku 2009 se na základě 
žádosti současného vedení města 
zpracovává architektonická studie 
zástavby centra města, která se 
týká Smetanovy ulice, prostoru nad 
radnicí, okolí kašny včetně úpravy 
náměstí. Občané dosud nebyli s vý-
sledkem této studie obeznámeni. 
Navrhujeme zapojit občany našeho 
města do veřejné diskuse o podobě 
revitalizace tohoto území, a to pro-
střednictvím diskuse na  webových 
stránkách města nebo prostřednic-
tvím sociálních sítí. Vedení města 
nemůže samo rozhodnout o podo-
bě této lokality.

Zasadíme se o revitalizaci 
centra města a vytvoření 
tak nového místa pro 
sdružování a kulturně- 
-společenské akce.

Krádeže, překročení 
maximální povolené 
rychlosti. Ve Starém  
Plzenci na denním 
pořádku.
V  posledních letech se v  našem 
městě můžeme setkat s nárůstem 
drobné kriminality a  dopravních 
přestupků. Naším cílem bude po-
sílit bezpečnost občanů prostřed-
nictvím zefektivnění práce státní 
politice, zpomalovacích pruhů 
a  radarů na nejrušnějších komuni-
kacích. Budeme prosazovat zřízení 
městské policie v  našem městě, 
neboť stávající kapacity státní po-
licie nejsou dostatečné. Zasadíme 
se o umístnění výstražných značek 
na úseky s častou nehodovostí.

Chceme bezpečné město 
bez nehod a dopravních 
přestupků.

Máme významné histo-
rické a kulturní dědictví.  
Využívejme ho více!
Hrad Radyně i  rotunda sv. Petra 
a  Pavla jsou dominantami Plzeň-
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nAŠe Priority 
• Efektivní hospodaření, 
odpovědná, komunikativní  
a kvalitní veřejná správa

• Efektivnější čerpání dotací 
na rekonstrukci místních 
komunikací

• Podpora výstavby rodinných 
domků

• Realizace vodovodu v Sedlci 
a výstavba čističky odpadních 
vod

• Revitalizace centra města

• Zvýšení bezpečnosti obyvatel

• Větší podpora kultury 
a cestovního ruchu, rekonstrukce 
a výstavba sportovišť

• Vytvoření průmyslové zóny 
na okraji města

ského kraje a v okolí Plzně nejčas-
těji navštěvovanými památkami. 
Toto kulturní bohatství by však 
mohlo být mnohem efektivně-
ji propagováno a  využíváno tak, 
aby přilákalo více turistů, kteří 
se k  nám budou vracet. Budeme 
podporovat pořádání kulturních 
a  společenských akcí ve  spolu-
práci s místními podnikateli a  re-

gionálními partnery a  zasadíme 
se o  vytvoření muzea, které by 
připomínalo důležitost Starého Pl-
zence v raně přemyslovské době, 
kdy se zde nacházelo významné 
hradiště. 

V  oblasti sportu je naším hlavním 
cílem zajištění dostatečné sportov-
ní infrastruktury pro děti, mládež 
a  dospělé obyvatelstvo města. 

Zaměříme se na  rekonstrukci are-
álu přírodního zimního stadionu 
v  Sedlci. Druhou investiční akcí, 
kterou chceme realizovat s přispě-
ním státních či evropských dotací 
a za podpory místních podnikatelů, 
je výstavba víceúčelové sportovní 
haly vedle základní školy. Tato hala 
pak bude sloužit všem sportovcům 
bez rozdílu věku. 

Budeme více využívat 
naše historické bohatství 
a podporovat naše 
sportovce.

ing. Pavel Čížek
Kandidát do Senátu
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je nutné zachránit
DříV, než si myslíte

zjednodušení zákonů
zásadní omezení imunity 
senátorů a poslanců
rozumné hospodaření státu
zlepšení postavení menších 
měst a venkova
obnova zapomenutých památek
obnova krajiny

Zjednodušení zákonů
Často narážím na  zákony, které 
mnohé věci zbytečně komplikují. 
Jakoby zákonodárci nevěřili li-
dem, že to či ono zvládnou sami 
bez podrobných předpisů. Jsem 
odpůrcem mnoha zákazů, příkazů 
a nařízení. Rád bych, aby se každý 
zákon posuzoval především podle 
toho, zda napomůže dobré aktivi-
tě lidí, nebo ji naopak zkomplikuje. 
Pokud ji zkomplikuje, je špatný. 
Prostě méně zakazovat, více mo-
tivovat.

Dobrou aktivitou myslím zlepše-
ní vztahů mezi lidmi, vzájemnou 
pomoc, solidaritu, snahu o  lepší 
vzdělanost, kulturu, hospodářský 
výkon a tím o bohatší společnost. 
Ovšem ne na  úkor poškozování 
přírody a  historického dědictví. 
Kdysi se těmto aktivitám říkalo 

veřejné blaho. Samozřejmě, že je 
nutné eliminovat ty špatné aktivity. 
Ale od toho je trestní zákoník a ten 
by se měl aplikovat rychle a přísně.

Zásadní omezení 
imunity senátorů 
a poslanců
Imunitu poslanců a  senátorů vůči 
přestupkům a  trestným činům, 
které nemají žádnou souvislost 
s  funkcí zákonodárce považuji 
za přežitek, relikt minulosti.

Proč by zákonodárce neměl být po-
kutován za  dopravní přestupek, či 
za  jiné vědomé přestoupení záko-
na? Přežitkem jsou také nejrůznější 
privilegia, jako je například cestová-
ní veřejnou dopravou zdarma.

Rozumné hospodaření 
státu
Představitelé státu hospodaří 
s majetkem, který jim byl dán ob-
čany do  správy. Měli by k  němu 
přistupovat s  respektem a  chovat 
se k němu jako k majetku vlastní-
mu. V  rodině se také většina lidí 
nechová tak, že by si každý měsíc 
půjčovala na  běžný provoz a  dě-
tem by kupovala cokoliv, co je jen 
napadne.

Pak by museli rodiče přijít za dět-
mi a  říci jim: milé děti, odcházíme 
do  důchodu, nebudeme už moci 
splácet a  tak vám tady každému 
předáváme dva miliony dluhu. 
Chtěly jste přeci kolo, motorku, 
auto – no to rozbité a doteď neo-
pravené, chtěli jste na dovolenou, 
na  cestu s  partou atd. Splácejte 
včas, ať na vás nepřijde exekutor. 
V  rodinách se takto nechováme. 
Proč je tomu ve státě jinak?  

Zlepšení postavení 
menších měst a venkova
Dotace nemohou být jen pro ty nej-
větší. Při rozdělování daní dostáva-
jí obce a menší města na jednoho 
obyvatele mnohem nižší částku 
než velká města. Přitom malá obec 
si nemůže přilepšit například pro-
dejem svého majetku, protože 
ten má na venkově mnohem nižší 
hodnotu než v městě. Podobné je 
tomu tak i u dotací.

Evropské dotace jsou v  Čechách 
nastaveny tak, že na investice pro 
malé obce je vyčleněno mnohem 
méně peněz než pro velká měs-
ta. To je nutné změnit. Evropské 
peníze jsou určeny k  pomoci pro 
málo rozvinuté oblasti v členských 
zemích.

Obnova zapomenutých 
památek, na něž 
nezbývají žádné dotace
Dotace na  obnovu památek jsou 
rozdělovány velmi nerovnoměrně. 
V  rozpočtu ministerstva kultury je 
v  památkových programech rok 
od  roku méně peněz, menší pa-
mátky tak nedostanou nic.

Ve velkých městech se zase s ev-
ropskou spoluúčastí připravují mili-
ardové plány jen na několik objektů 
v republice. Toto je nutné změnit.

Obnova krajiny
Krajina není jen pro traktory, ale 
i  pro lidi. Potřebuje protierozní 
zatravněné pásy, cesty pro pěší 
a cyklisty. Pro obnovu krajiny jsou 
připraveny evropské dotační pení-
ze. Bohužel kvůli vzájemnému ne-
souladu předpisů tří ministerstev 
se toho v  krajině děje jen velmi 
málo.

Budu prosazovat jednoduchý kra-
jinný plán, který by byl součástí 
územního plánu. Stal by se pak 
podkladem pro pozemkové úpravy 
i  pro přímou realizaci dotovaných 
krajinných opatření.

Volební ProgrAm Do senÁtu


