
Zápis z  členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

konané dne 9.9.2010 od 19:00 v klubu Coffee-shop v Nepomuku.

Přítomni : Jana Barochová, Libor Faust, Tomáš Chouň, Pavel Kroupa, Daniel Mareška, 

Věra Trhlíková, Stanislav Vaník

Nepřítomni:  Lada Kriegová, Zdeněk Šimáček, Václav Šroubek, Milan Trhlík, Karla Vlasáková

Hosté: Karel Baroch, Zdeněk Bouše, Jakub Kurc, Jiří Koreš, Lenka Sedláková, 

Vlastimil Skřivan 

Členská schůze byla zahájena předsedkyní ZO Věrou Trhlíkovou ZO v 19:20 hod. 

Návrh programu schůze :

1. Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů.

2. Organizační záležitosti komunálních voleb

3. Přijímání nových členů.

4. Volba revizora ZO. 

5. Volební program pro komunální volby. 

6. Různé.

7. Závěr.

Návrh programu byl schválen. (poměr hlasování: 7-0-0)

Ad 1) Zahájení, určení zapisovatele, volba pracovních orgánů

 Věra Trhlíková pověřuje řízením schůze Pavla Kroupu.

 Zapisovatelem určena Věra Trhlíková.

 Ověřovatelkou zvolena Jana Barochová.

(poměr hlasování: 6-0-1)

 Do kumulované funkce mandátové, návrhové a volební komise byl zvolen

Tomáš Chouň.                                                                                (poměr hlasování: 6-0-1)
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Mandátová  komise  potvrzuje,  že  od  19:20  je  členská  schůze  ZO  SZ  Nepomuk 

usnášeníschopná. Potvrzuje také, že jednotliví členové ZO byli na schůzi řádně a včas 

pozváni. 

Ad 2)  Organizační záležitosti komunálních voleb

o Volební štáb budou tvořit členové ZO a všichni kandidáti.

schváleno (poměr hlasování: 7-0-0)

o Funkci správce volebního rozpočtu bude vykonávat volební manažer.

schváleno (poměr hlasování: 7-0-0)

o Funkci plátce volebního rozpočtu bude vykonávat pokladní ZO.

schváleno (poměr hlasování: 7-0-0)

o Na volebního manažera byl navržen (Stanislavem Vaníkem) Pavel Kroupa     (přijímá). 

             Věra Trhlíková navrhuje volbu aklamací.                  schváleno (poměr hlasování: 6-0-1)

             Pavel Kroupa byl  zvolen volebním manažerem.       

(poměr hlasování: 6-0-1)

o Členská schůze ZO pověřuje volebního manažera schvalováním výdajů souvisejících s 

volební  kampaní,  a  to  do  do  částky  5 000 Kč za  jednotlivou zakázku.  Manažer  se 

přitom bude řídit rozpočtem volební kampaně.

                                                                                             schváleno (poměr hlasování: 6-0-1)

o Pavel  Kroupa  předložil  připravené  návrhy  strategie  a  harmonogramu  volební 

kampaně. Jiří  Koreš uvedl zkušenosti  z Nalžovských Hor a poukázal  na neefektivitu 

distribuce  podrobných  programů  do  všech  schránek.  Proběhla  obsáhlá  a  dlouhá 

debata  o  harmonogramu,  strategii  a  podobě  volební  kampaně,  které  se  zúčastnili 

všichni přítomní.

             Přítomní členové ZO a kandidáti se shodli na strategii volební kampaně, která je

             přílohou tohoto zápisu.     konsenzus

o Neformální pracovní setkání členů volebního štábu se budou konat každou středu od 

19h v klubu Coffee-shop.     

konsenzus
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o Rozpočet volební kampaně- rozpočet (viz tabulka) byl schválen v této podobě:

schváleno (poměr hlasování: 7-0-0)

Ad 3)  Přijímání nových členů.

 Přítomní kandidáti do komunálních voleb za SZ (nestraníci) Jakub Kurc a Karel Baroch 

sdělili svůj záměr vstoupit do Strany zelených, vyplnili členské přihlášky a požádali o 

přijetí do ZO Nepomuk. 

 Pavel Kroupa navrhuje veřejné hlasování v přítomnosti zájemců o členství. 

schváleno (poměr hlasování:7-0-0)

 Členská schůze ZO Nepomuk přijímá nového člena Jakuba Kurce. 

(poměr hlasování: 7-0-0)

 Členská schůze ZO Nepomuk přijímá nového člena Karla Barocha. 

(poměr hlasování: 7-0-0)

 Jakub Kurc a Karel Baroch zaplatili členský poplatek na rok 2010 ve výši 300Kč 

(J. Kurc) a 400 Kč pokladní ZO Nepomuk Janě Barochové.

Ad 4)  Volba revizora ZO

 Tomáš Chouň rezignuje kvůli  možnému střetu zájmů (KRK) na funkci  revizora ZO 

Nepomuk, do níž byl zvolen na minulé schůzi ZO.

 Tomáš Chouň navrhuje Dana Marešku (souhlasí) na funkci revizora ZO Nepomuk.
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ROZPOČET VOLEBNÍ KAMPANĚ

PŘÍJMY 
pokladna ZO Nepomuk k 1.9.2010
podíl z čl. příspěvků nových členů 350 Kč
příspěvek na činnost od KO
příspěvek na volby od KO 

PŘÍJMY CELKEM

VÝDAJE
tisk barevných programů (A4 oboustranně) 1700ks
tisk plakátů (A3, barva) 100 ks
tisk poutačů (A6, barva, oboustranně) 1400 ks
tisk podrobných programů (A4, 3-4 listy) 200 ks 0 Kč
distribuce programů Českou poštou (2x1451ks) 500 Kč
lepidlo na plakáty 60 Kč
Green Party – plakáty tisk 520 Kč
Green Party – zvukař
Green Party – Djs 500 Kč
Green Party – kapely

VÝDAJE CELKEM

rezerva 308 Kč

1 438 Kč

5 000 Kč
15 000 Kč

21 788 Kč

5 000 Kč
1 400 Kč
2 000 Kč

3 000 Kč

8 500 Kč

21 480 Kč



             Pavel Kroupa navrhuje volbu aklamací.                    schváleno (poměr hlasování: 8-0-1)

             Daniel Mareška byl zvolen revizorem ZO SZ Nepomuk.          (poměr hlasování: 8-0-1)

                                                                                                                        

Ad 5)  Volební program pro komunální volby

o Pavel Kroupa představil zpracovaný text volebního programu, který vznikl 

prostřednictvím e-mailové diskuze na základě podnětů a návrhů Zdeňka Boušeho, 

Lenky Sedlákové, Luboše Nocara, Věry Trhlíkové, Vlasty Skřivana, Jany Barochové, 

Pavla Kroupy, Jany Doubkové, Tomáše Rouba a Karla Barocha.

o Proběhla podrobná diskuze o volebním programu, během níž byly předkladatelem na 

návrh přítomných upravovány a doplňovány některé body.

o Volební program pro komunální volby do zastupitelstva města Nepomuk byl schválen 

v podobě, která je přílohou tohoto zápisu.

schváleno (poměr hlasování: 7-0-2)

Ad 6) Různé.

o Nikdo neměl již žádné příspěvky.

Ad 7)  Závěr 

 Členská schůze ZO byla ukončena předsedajícím Pavlem Kroupou ve 22:02.

Zapsala: ………………………………....     Ověřila: …………………………………………….

Věra Trhlíková        Jana Barochová

Přílohy: 

a) Volební program „Zelená pro Nepomuk“ (6 str.)

b) Volební kampaň (2 str.)
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Sdružení Strany zelených 
a nezávislých kandidátů 

ZELENÁ PRO NEPOMUK

VOLEBNÍ PROGRAM
pro volby do zastupitelstva města Nepomuk

2 0 1 0

MĚSTO PATŘÍ OBČANŮM

Vedení  města  a  městský  úřad  jsou  zde  pro  občany,  mají  zastupovat  jejich  zájmy, 
odpovědně spravovat obecní majetek, poskytovat lidem kvalitní služby. Nechceme na radnici 
papaláše,  kteří  si  budou  myslet,  že  jim  město  patří,  ani  úředníky,  pro  které  jsou  lidé  za 
přepážkou jen obtížný hmyz.

Budeme proto prosazovat  v  městském zastupitelstvu,  na radnici  a celém městském 
úřadě takové změny , které povedou ke kvalitní,  profesionální, nezkorumpované a k lidem 
maximálně vstřícné veřejné správě.

Naším cílem bude co nejširší komunikace s občany, budeme zveřejňovat podrobné a 
včasné informace o všech záměrech města. Větší stavby, veřejné projekty a rozvojové záměry 
budeme  projednávat  s  občany  formou  anket  a  veřejných  diskusí.  V důležitých  otázkách 
nebudeme váhat s vypsáním referenda. 

Navrhneme úpravu  jednacího  řádu  městského  zastupitelstva  tak,  aby  občané  měli 
možnost  vznést  své  připomínky  ihned  při  projednávání  každého  bodu.  Z  jednání 
zastupitelstva  a  rady  města  budou  pořizovány  podrobné  zápisy,  které  zveřejníme  v 
Nepomuckých  novinách  a  na  internetu,  včetně  údaje,  jak  kdo  hlasoval,  aby  občané  měli 
přehled  o  postojích  svých  zástupců.  Budeme  požadovat  zrušení  tzv.  pracovních  jednání 
zastupitelstva, kde se vše den před veřejným zasedáním projednává. Diskuze mezi zastupiteli 
má probíhat na veřejnosti a nikoliv za zavřenými dveřmi. Budeme vysílat on-line záznamy ze 
zasedání  městského  zastupitelstva,  aby  se  každý  občan  mohl  na  vlastní  oči  seznámit  s 
chováním svých volených zástupců.  

Budeme prosazovat, aby městská média (Nepomucké noviny, Nika-TV, nepomuk.cz) 
byla  opravdu nezávislá  a  dávala  spravedlivý  prostor  všem politickým stranám,  občanským 
iniciativám i neformálním uskupením. Zřídíme funkci tiskového mluvčího města, aby občané i 
regionální média byli dostatečně informováni o všech krocích městského úřadu.

Pro zvýšení odborných kvalit při jednání a rozhodování městské rady bude mít každý 
radní  přidělenu  svoji  agendu  (rozvoj  a  výstavba,  kultura  a  cestovní  ruch,  doprava  a 
infrastruktura,  životní  prostředí  a památková péče).  Radní  budou zároveň předsedat  nově 
zřízeným odborným komisím z řad angažovaných občanů a specialistů v daném oboru, které 
budou fungovat jako poradní – expertní orgány, zpracovávající pro radu města stanoviska k 
příslušným otázkám.

Provedeme personální  audit městského úřadu a výběrová řízení na vedoucí  pozice. 
Nekompetentní, arogantní a zbyteční úředníci zde nemají co pohledávat.  

V rámci protikorupčních opatření zavedeme pravidlo nulové tolerance k darům pro 
úředníky  i  zastupitele  a  zajistíme pravidelný  audit  procesu  přidělování  veřejných  zakázek. 
Navrhneme, aby ve výběrových komisích zasedli i zástupci veřejnosti. Nedovolíme využívání 
služebních vozů a dalšího majetku města pro soukromé účely.

Budeme dbát na to, aby město mělo dostatek nájemních bytů a ty byly přidělovány 
transparentně a férově. Postavíme se neodůvodněnému zvyšování nájmů v městských bytech.
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ZELENÁ BEZPEČNÉ DOPRAVĚ

Chceme, aby doprava v našem městě byla bezpečná, komfortní, rychlá a dostupná. 
Chceme,  aby  se  každý  dostal  do  zaměstnání,  školy,  k  lékaři  či  třeba  jen  na  výlet  co 
nejpohodlněji, ať již pojede vlakem, autobusem, autem, na kole či půjde pěšky.

Naši zastupitelé budou požadovat zachování všech vlakových a autobusových linek. 
Budeme prosazovat,  aby  na  každý  vlak  navazoval  autobus  směřující  do  města  a  opačně. 
Vznikne tak pravidelné spojení  mezi  oběma částmi města,  které pojede každou hodinu ve 
stejnou minutu. Prosadíme vznik nových autobusových zastávek u Sokolovny, Na Kunštátě a 
na náměstí - namísto přesunutí zastávky od pošty ještě dál z centra k supermarketu Norma.

Budeme  prosazovat  zřízení  sjezdu  ze  silnice  I/20  před  viaduktem  u  Třebčic,  aby 
zejména  nákladní  doprava  do  Dvorce  nejezdila  přes  město.Nesouhlasíme  naopak  s 
bezprostřední výstavbou obchvatu města mezi Šibenicí a hřbitovem, zvláště pokud by měly 
být jeho součástí megalomanské mimoúrovňové křižovatky. 

Zklidníme  dopravu  v centru  rozšířením  „obytné  zóny“,  s  rychlostí  omezenou  na 
20km/h, na celé historické jádro města. Zároveň zde zřídíme inteligentní systém jednosměrek, 
aby  bylo  možné  nejen  kamkoliv  zajet  autem,  ale  také  tam  bezpečně  zastavit.  Obdobná 
opatření navrhneme i na sídlišti, na Čiháku a v dalších ulicích, které slouží především bydlení. 
Budeme prosazovat zřízení kruhových objezdů na křižovatkách u Pyramidy, Normy, Borku a 
Sokolovny  i  na  dalších  problematických  místech.  Odmítáme  ovšem  podobu  kruhového 
objezdu u Pyramidy, která byla projednávána současným zastupitelstvem. Navrhneme zřízení 
výjezdu z obytné zóny Na Daníčkách přímo na silnici I/20, aby zdejší obyvatelé nemuseli jezdit 
přes Zelený důl.

Budeme  vždy  hájit  zájmy  těch  nejzranitelnějších  účastníků  provozu  –  chodců. 
Zasadíme se  o  zřízení  přechodů pro  chodce,  ať  jako  součásti  výše  zmíněných  kruhových 
objezdů,  či  např.  u  koupaliště,  u  Obory,  ve  Dvorci  u zrcadla,  na  Přesanickém náměstí,  u 
Špitálského rybníka i jinde, kde to bude potřeba.

Budeme prosazovat  okamžité a kvalitní  opravy silnic  a  chodníků.  Budeme iniciovat 
také vznik nových, v místech, kde je to nezbytné. Chceme prosadit např. vybudování chodníku 
podél silnice I/20 od Unibricku k Normě a dále na Přesanické náměstí, a to včetně cyklostezky. 
Cyklostezkou bychom rádi spojili i Nepomuk a Dvorec a v centru města vyznačili bezpečné 
cyklotrasy. Součástí všech veřejných komunikací musí být i dostatečné osvětlení. Doplníme ho 
proto i tam, kde dosud chybí.

Naprostou samozřejmostí by měl být včasný a dostatečný úklid veřejných komunikací, 
zejména pak v zimním období.

ANO ROZUMNÉMU ROZVOJI

Naším cílem je, aby se v Nepomuku dobře žilo, aby město rostlo do krásy, nikoliv aby 
se  stalo  nádorem na  tváři  krajiny.  Budeme se  snažit  o  zvýšení  množství  a  kvality  služeb, 
budeme  aktivně  podporovat  vznik  nových  pracovních  míst  a  zlepšení  podmínek  pro 
podnikání. Nechceme ovšem, aby občané sponzorovali prostřednictvím městského rozpočtu 
podnikatelské  aktivity  pochybných  investorů,  jejichž  výsledkem bude  vznik  provozů,  které 
budou zátěží  pro životní prostředí či   nabídnou pouze nekvalifikovanou a špatně placenou 
práci.  Budeme  se  snažit  přilákat  spíše  malé  a  střední  firmy,  které  chtějí  vybudovat 
perspektivní, moderní a ekologicky čisté provozy.   

Město Nepomuk, to není jen náměstí a pár okolních ulic, to je i sídliště, rodinné domky 
za stadiónem a samozřejmě Dvorec s Hutí. Budeme trvat na tom, aby veřejné investice šly 
rovnoměrně  do  všech  částí  našeho  města,  minimálně  jedna  čtvrtina  pak  každoročně  do 
Dvorce.
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Uvědomujeme si, že na sídlišti žije většina nepomuckých občanů. Přesto byla tato část 
města dlouhodobě zanedbávaná.  To se chystáme napravit.  Chceme, aby naše sídliště bylo 
příjemným místem pro život , ne aby se postupně stalo zanedbanou periférií. Necháme proto 
okamžitě zpracovat architektonickou studii,  na jejímž základě provedeme úpravy veřejných 
prostranství mezi bytovkami, jejichž součástí  bude výsadba nové zeleně, vznik  relaxačních 
zákoutí  osazených  lavičkami,  opravená  i  nová  dětská  hřiště  a  nová  parkovací  místa  pro 
automobily - pro každý byt by mělo být k dipozici alespoň jedno. Samozřejmostí by měl být 
dostatek odpadkových košů včetně sáčků na psí exkrementy. Není nám ani lhostejné, v jakém 
stavu jsou bytové domy. U těch, které město dosud alespoň částečně vlastní, přistoupíme k 
výměnám  oken,  zateplení  fasád  a  dalším  nezbytným  opravám.  U  ostatních  se  budeme 
vlastníkům  alespoň  snažit  pomoci  získat  dotace  na  zateplení,  např.  z  programu  Zelená 
úsporám.

Dáváme  přednost  regeneraci  nevyužitých  staveb  a  areálů  před  stavbou  na  zelené 
louce. Budeme prosazovat, aby při dalším rozvoji města byly zastavovány přednostně proluky 
a volné pozemky v již zastavěném území, nikoliv okrajové oblasti. Chceme, aby nová výstavba i 
úpravy  veřejných prostranství  byly  urbanisticky  citlivé  a  architektonicky  kvalitní.  Například 
namísto  megalomanského  projektu  dostavby  Domova  s  pečovatelskou  službou  necháme 
zpracovat urbanistickou studii na dokončení výstavby v ulici Za Kostelem. Podmínkou bude, 
aby navazovala na uličku ke sv. Jakubovi, zachovala a organicky začlenila „Oázu mládí a stáří“ i 
zeleň  kolem  Muchovky,  typologicky  a  hmotově  korespondovala  s  historickou  zástavbou  i 
bytovkou  a  DPS  a  především  zde  vznikly  jak  parcely,  které  se  budou  moci  prodávat 
jednotlivcům, tak i prostor pro městské nájemní byty.
Nesouhlasíme také s chaotickou výstavbou na loukách za základní školou. Navrhujeme na 
části těchto pozemků zřídit park. Pro budoucí zástavbu, která by zde měla dle územního plánu 
v dlouhodobém výhledu vzniknout, požadujeme zpracování kvalitní urbanistické studie, která 
zahrne i horní část Třebčické ulice. 

Většina rozvojových programů z Evropské unie skončí po roce 2013. Před námi je tedy 
poslední  volební  období,  během něhož se jich dá využít!  Zřídíme proto funkci  městského 
dotačního manažera, který bude zpracovávat projekty a žádosti o dotace pro město i další 
místní  subjekty.   Z finančních důvodů by tedy měly mít  jistou prioritu  při  realizaci  takové 
záměry, na které se podaří získat dotace.

TURISTIKA A PAMÁTKY, NAŠE ŠANCE

Za  podstatný  prostředek  ekonomického  růstu  na  Nepomucku  považujeme  rozvoj 
cestovního  ruchu.  Nepomuk má přece co nabídnout,  bohatou  historii,  malebné  památky, 
krásnou přírodu... 

Hodláme maximálně využít stávajících služeb pro turisty a zlepšit jejich kvalitu. Rodný 
dům  A. Němejce,  infocentrum,  městské  muzeum  a  galerie  musí  mít  dostatečně  dlouhou 
otevírací  dobu,   přívětivý,  kvalifikovaný  a  dostatečně  početný  personál.  "U  Jána"  zřídíme 
výběrový krámek s lahůdkami, víny, a produkty z okolí a z partnerských měst. Chceme navázat 
i  intenzivní  spolupráci  s  dalšími  subjekty,  které  se  zabývají  aktivitami  v  oblasti  cestovního 
ruchu  (Matice  sv.  Jana  Nepomuckého,  Společnost  přátel  starého  Nepomuka,  hotely  a 
restaurace …).  Podpoříme i další  rozvoj potřebné infrastruktury.  Spatřujeme zde potenciál 
nezanedbatelného množství nových pracovních příležitostí.

Budeme klást důraz na stále kvalitnější propagaci Nepomucka jako turistického cíle. 
Konečně se u cest objeví hnědé turistické ukazatele zvoucí do Nepomuka. Budeme se snažit, 
aby  Nepomuk  jako  turistická  destinace  byl  ve  všech  průvodcích  a  mapách.  K propagaci 
našeho města využijeme např.  skutečnosti,  že  u  sochy sv.  Jana Nepomuckého na Karlově 
mostě v Praze se zastaví prakticky každý kolemjdoucí turista – a těch jsou 4 miliony ročně.
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Vyvineme maximální úsilí, aby co nejvíce památek ve městě bylo přístupných veřejnosti 
a  sloužilo  rozvoji  cestovního  ruchu.  Vstoupíme  v  jednání  s  obcí  Klášter  a  francouzskými 
investory ohledně budoucnosti zámku Zelená Hora. Dle našeho názoru musí dominanta kraje 
být co nevíce zpřístupněná a fungovat jako turistický magnet.

Pro rozvoj  cestovního ruchu je  nepostradatelná  péče o  nemovité  kulturní  dědictví, 
historické stavby a starobylý ráz města, zvlášť u poutního místa, které by mělo být odolné vůči 
toku času. Budeme tedy podporovat  citlivou obnovu a vhodné využití  všech prohlášených 
památek i ostatních historických staveb. Pro zlepšení ochrany a možnost získávání prostředků 
na opravy ze státních, krajských i evropských zdrojů se zasadíme o zřízení památkové zóny na 
území  historického  jádra  města  a  vyhlášení  dalších  kulturních  památek.  Majitelům  domů 
v historickém jádru budeme přispívat z městského rozpočtu na citlivé opravy fasád, střech či 
oken.

V dlouhodobém horizontu budeme prosazovat úpravu náměstí do historické podoby, 
včetně  návratu  kamenné  dlažby,  odstranění  teras  a  výhledové  přestavby  či  demolice 
nákupního střediska Úslava. Při budoucích opravách okolních ulic budeme požadovat návrat 
kamenné dlažby a instalaci stylového mobiliáře.

U historických domů, které jsou či budou na prodej, navrhneme odkoupení městem, 
které by provedlo památkovou rekonstrukci a objekt následně pronajalo či prodalo vhodným 
zájemcům (služby, řemesla atp.) formou veřejné soutěže. 

ZELENÁ KULTUŘE A SPORTU

Jsme rádi, že se v našem městě a jeho nejbližším okolí odehrává spousta kulturních 
událostí a sportovních podniků. Chceme, aby Nepomuk byl kulturním střediskem blízkého i 
dalekého okolí, a proto budeme podporovat všechny tradiční i nové kulturní, společenské a 
sportovní akce.

Naše  město  má  vybudovanou  již  celkem  dostatečnou  infrastrukturu  pro  pořádání 
kulturních akcí, je zde několik sálů i letní scéna. Jen je třeba ji naplno využívat, rozšířit počet 
koncertů,  divadelních představení  či  přednášek.  Minimálně přes sezónu by se měla každý 
měsíc konat alespoň jedna větší, reprezentativní akce. Navrhujeme proto doplnit portfolium 
městských událostí o srpnové historické slavnosti, podzimní vinobraní či jarní festival duchovní 
hudby. Budeme také razantně prosazovat zřízení stálého letního kina na nádvoří staré školy.

Chceme, aby ve veřejném prostoru byla trvale instalována jen ta díla ze sochařského 
sympozia, která jsou opravdu kvalitní, a to jen na vhodně a citlivě zvolených místech. Jako 
vhodné zaměření sympozia nám přijde například tvorba soch pro předem určená místa ve 
volné  krajině.  Zároveň  budeme  zvyšovat  kvalitu  sympozií  výběrem  talentovaných  a 
renomovaných umělců.

Zdejší  kultuře  nechybí  jen  uvedené  jednotlivosti,  ale  především  koncepce  a 
koordinace.  Je  zde  několik  podnikatelských  i  neziskových  subjektů,  které  se  více  či  méně 
angažují v kulturním dění. Nejslabším článkem se dnes bohužel jeví městské kulturní středisko. 
Budeme proto  prosazovat  zřízení  příspěvkové  organizace,  která  by  zastřešovala  pořádání 
nejvýznačnějších kulturních akcí,  vydávání Nepomuckých novin, provoz městského muzea a 
galerie A. Němejce, stejně jako městské knihovny. Zároveň by tato instituce fungovala jako 
koordinátor všech ostatních akcí v okolí, připravovala by dlouhodobý program a jednala by se 
všemi  ostatními  organizátory,  aby  se  akce  nepřekrývaly  a  měly  společnou,  kvalitnější, 
propagaci.  Příspěvková  organizace,  na  rozdíl  od  dnešního stavu,  by  disponovala  vlastním 
rozpočtem, umožňujícím jí samostatněji a operativněji konat, a v jejím čele by byla osoba jasně 
zodpovědná za výsledky její činnosti. 

Budeme vytvářet  co nejširší  podmínky pro sportovní  vyžití,  a  to  nejen v  tradičních 
disciplínách.  Začneme  řádně  udržovat  a  postupně  opravovat  městskou  sportovní  halu. 
Navrhneme rozšíření  městského  koupaliště  o  standardní  plavecký  bazén  a  vodní  atrakce. 
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Necháme  zde  nainstalovat  kolektory  pro  sluneční  ohřev  vody,  čímž  levně  prodloužíme 
plaveckou sezónu. Rádi bychom také dokončili skatepark a opravili atletickou dráhu u školy. 
Podpoříme vznik lanového centra, horolezecké stěny či bowlingu.  

Budeme  samozřejmě  podporovat  všechny  místní  spolky,  sdružení  i  další  iniciativy 
občanů, které pomáhají rozhýbat společenský, kulturní a sportovní život, nebo vyvíjejí jinou 
záslužnou činnost, a to formou spravedlivého a transparentního grantového programu.

DĚTI A ŠKOLA

V dětech je naše budoucnost, věnujme jim tedy dostatek péče a pozornosti. Škola je 
prostorem, kde se z nich stávají  členové společnosti, ne jen místem, kam je lze na půl dne 
odložit.  Podpoříme  proto  investice  do  zlepšení  vybavení  mateřské,  základní  i  základní 
umělecké  školy.  Budeme  podporovat  snahu,  aby  škola  byla  centrem  společenského, 
kulturního i sportovního dění. Uděláme vše proto, aby se rozšířil počet zájmových kroužků či 
volitelných cizích jazyků. 
 Cesta do školy musí být bezpečná. Vybudujeme osvětlený chodník ke škole, vedoucí od 
sídliště  podél  koupaliště.  Děti  z celého sídliště  Na Vinici  musí  dnes obcházet  celé hřiště a 
přecházet  přes  silnici  po  nebezpečném  přechodu  u  hřiště,  umístěném  před  horizontem. 
Zřídíme dostatečně velké parkoviště v blízkosti  školy.  Auta rodičů, přivážející  děti  do školy, 
dnes nemají kde zastavit. 

Rozšíříme výběr  jídel  ve školní  jídelně alespoň na tři.  Nabízené obědy by měly být 
pestré, zdravé a s možností výběru zeleninových jídel. Nabídneme také alternativu k chemicky 
barveným nápojům a přeslazeným cukrovinkám z automatů např. prostřednictvím projektu 
„svačiny do škol.“ 

Budeme  prosazovat  dostatečné  investice  do  rozvoje  a  údržby  dětských  hřišť. 
Prosadíme výstavbu nových hracích ploch pro děti včetně oploceného hřiště pro míčové hry. 
Budeme podporovat stávající  i  nové spolky a organizace zaměřené na volnočasové aktivity 
dětí a mládeže.

Pokusíme  se  lépe  využít  objekt  staré  školy,  který  je  dnes  prakticky  mrtvý. 
V dlouhodobém horizontu bychom zde, v souladu s původním účelem budovy,  rádi viděli 
gymnázium či střední školu.

PŘÍRODA KOLEM NÁS

Záleží  nám  na  přírodě  a  zdravém  životním  prostředí  pro  nás  lidi.  Budeme  proto 
podporovat všechny projekty, které přispějí k jeho zlepšení a bojovat proti těm, které by ho 
poškodily.

Usnadníme  domácnostem  třídění  odpadků.  Svoz  plastů  a  dalších  recyklovatelných 
odpadů bude probíhat  pravidelně.  Každou první  sobotu v měsíci  se  budou svážet  plasty, 
druhou sobotu papír,  třetí  sklo a čtvrtou kartony od nápojů.  Do konce volebního období 
pořídíme dostatek popelnic a kontejnerů na všechny druhy tříděného odpadu, aby mohly stát 
u každého kontejneru na směsný komunální odpad.

Na  veřejných  prostranstvích  umístíme  více  odpadkových  košů,  pokud  možno 
s popelníky a sáčky na psí exkrementy. Budeme dbát na to, aby kontejnery na odpad stály i na 
doposud opomíjených místech, např. v zahrádkářských koloniích.

Budeme bojovat proti černým skládkám. A protože nejlepší léčbou je prevence, bude 
sběrný dvůr sloužit zdarma i lidem, kteří nemají v Nepomuku trvalé bydliště.
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Místo pálení  větví,  listí  (a pneumatik) v  Korýtkách zřídíme městskou kompostárnu, 
která by zpracovávala biologický odpad nejen z veřejných prostranství, ale i z domácností a 
zahrádek, které nemají vlastní kompost.

Problémem, nejen na sídlišti, se stává poslední dobou přemnožení potkanů. Budeme 
proto provádět pravidelnou deratizaci města, aby k podobným situacím již nedocházelo. 

Páteční  stánkový  prodej  na  náměstí  rozšíříme  o  farmářské  trhy,  na  nichž  bude  k 
dostání nejen čínský ubrus, ale i místní zelenina, maso, sýry, pečivo či řemeslné výrobky od 
drobných  producentů.  Obnovíme  tak  starou  tradici,  podpoříme  místní  výrobce,  drobným 
pěstitelům a zahrádkářům dáme možnost prodeje přebytků a tím i snadného přivýdělku a v 
neposlední řadě  uděláme něco pro přírodu i naše zdraví.

Budeme podporovat  výsadbu  dalších  stromů,  drobné zeleně   a  budování  parků  a 
parčíků. Pro kvalifikovanou údržbu veřejné zeleně zřídíme funkci městského zahradníka. 

Budeme svědomitě pečovat o krajinu. Nedovolíme vznik spaloven, skládek či staveb, 
které by poškodily její ráz. Podpoříme naopak obnovu alejí, remízků a rybníčků. V městských 
lesích budeme hospodařit šetrně a vysazovat větší podíl původních dřevin.

ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ

Budeme vždy prosazovat, aby hospodaření našeho města bylo dlouhodobě udržitelné 
a zajišťovalo rovnoměrný rozvoj všech jeho částí a oblastí života v něm.

Budeme dbát na to, aby se na radnici zbytečně neplýtvalo ani penězi ani surovinami 
ani energií.

Změníme  systém  výběrových  řízení  na  veřejné  zakázky.  Není  možné,  aby  město 
financovalo předražené  projekty.  Výběrové  komise otevřeme veřejnosti  a  provedeme další 
změny, včetně zveřejňování veškeré dokumentace na internetu. Průběh zadávání veřejných 
zakázek musí být průhledný, což je nejlepší zárukou, že i výsledná cena bude co nejnižší.

Necháme provést audit městu patřících firem, například městských lesů či Kanalizací a 
vodovodů, a provedeme taková opatření, aby hospodařily co nejefektivněji. 

Nepodpoříme  zadlužování  města  a  financování  megalomanských  záměrů.  Naší 
prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života občanů, přinesou základní vybavenost pro 
všechny,  zbaví  zanedbanosti  obecní  majetek  a  infrastrukturu  a  zajistí  nezbytná  opatření. 
Teprve zbytek prostředků lze investovat do nadstandardních projektů.

Ve  snížení  cen  veřejných  zakázek,  potírání,  byť  jen  zárodků,  korupce,  propuštění 
nadbytečných  úředníků a  maximálním využívání  všech dostupných dotačních titulů vidíme 
možnost  získání  dostatečných  finančních  prostředků  na  realizovaní  investičních  akcí 
uvedených v našem volebním programu – a to bez nutnosti zadlužovat město, zvyšovat obecní 
daně a poplatky nebo nájemné v městských bytech.
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VOLEBNÍ KAMPAŇ
komunální volby 

Nepomuk
2010

 stránky nepomuk.zeleni.cz – samostatná podstránka „Komunální volby 2010“ 
se sekcemi „Co chceme“ (stručný volební program), „Kandidáti“ (ideálně foto a 
životopis) a „Volební program“ (podrobný)

 Stručný volební program – formát A5, 4 stránky (přeložená A4), barva 
- na titulní straně STOP (Červená) a max. 5 věcí co nechceme: např. 
arogantní zastupitele a drahý úřad, korupci, rozbité a neuklizené chodníky a 
silnice,  špinavé provozy do prům. zóny, nesmyslnou výstavbu (bytovky na 
Daničkách) ... 
– 2. a 3. strana cca 7-10 hesel: Zelená bezpečné dopravě, Zelená 
chytrému
– rozvoji, Zelená kultuře, Zelená referendu, Zelená pro rodiny, Zelená pro 
sídliště, Zelená pro Dvorec, Zelená pro staré město … doplněných vždy 1-3 
zcela konkrétními, stručně a jasně formulovanými, návrhy
- na zadní straně skupinová fotka kandidátů a vypsaná kandidátka
- náklad 1700 ks (1451ks do schránek-ČP, 350ks obchody, hospody, kontakt. 
kampaň)

 Plakáty – formát A2 (A3?), barva, min. 10 akčních témat pozitivních i 
negativních, od každého tématu cca 10ks (celkem 100ks)

V celém městě je 14 oficiálních výlepových ploch.
 Podrobný volební program – formát A5, 6- 8 listů, recykl. papír, černobíle, 

titulní strana upoutávací, na zadní straně kandidátka. 300 ks (pouze kontakt. 
kampaň).

 Poutače – formát A6, oboustranně, barva? = perforovaný lístek, který se zavěsí 
na kliku ode dveří. Obsah Bude jasný, stručný, pokud možno vtipný a nevtíravý

 Green Party - cca 3 skupiny (rock, ska, Sebevrány), Missing Words s.s. 
(ska/rocknroll), Nepal sound + plakáty 30ks-barva (Nepomuk), 100ks (ČB – 
okolí)
vstup zdarma, Subvencované občerstvení nikoliv.

 Kontaktní kampaň – pouze spontánní, tj. vyprovokovaná voliči (je ale třeba, aby 
každý kandidát měl po ruce vol. programy)
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HARMONOGRAM VOLEBNÍ KAMPANĚ

čt, 9. IXSchůze ZO, schválení podrobného volebního programu, rozpočtu, štábu ..
pá, 10. IX
so, 11. IXpříprava stručného volebního programu a plakátů (min. 10 témat)
ne, 12. IXfocení kandidátů
po, 13. IXpříprava stručného volebního programu a plakátů (min. 10 témat)
út, 14. IX-"-
st, 15. IXVolební štáb – Schválení stručného volebního programu a plakátů,
čt, 16. IX zveřejnění kandidátky a programu na stránkách zeleni.nepomuk.cz
pá, 17. IXtisk plakátů, zadání bulv. programu do tisku
so, 18. IX
ne, 19. IX
po, 20. IX
út, 21. IX
st, 22. IXVolební štáb 
čt, 23. IX
pá, 24. IX1. kolo výlepu plakátů + plakáty na Green Party
so, 25. IX
ne, 26. IX
po, 27. IX
út, 28. IX
st, 29. IXVolební štáb 
čt, 30. IX2. kolo výlepu plakátů 
pá, 1. Xdistribuce stručných volebních programů (1500 ks – Česká pošta)
so, 2. X
ne, 3. X
po, 4. X
út, 5. X4. kolo výlepu plakátů
st, 6. XVolební štáb 
čt, 7. Xdistribuce podrobných volebních programů (1500 ks – Česká pošta)
pá, 8. XGreen Party v Coffee-shopu
so, 9. X

ne, 10. X
po, 11. X5. kolo výlepu plakátů
út, 12. X
st, 13. XVolební štáb
čt, 14. X 
pá, 15. XKomunální volby
so, 16. XKomunální volby
ne, 17. XSchůze ZO, schválení povolební strategie


