
Spojení zkušenosti, nových nápadů a nové energie.
Spojení znalosti potřeb občanů se znalostí toho,

co je reálné.
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Místo pohádek, účelových lží a líbivých, ale nesplnitelných hesel, nabízíme dlouho-
dobou ucelenou koncepci rozvoje města a služeb občanům. Opíráme se přitom o 
praxi a znalosti.

Jsme přesvědčeni, že město Trhové Sviny čekají lepší časy. Město má minimální 
dluhy, i díky naší aktivitě se zvýšil příjem z daní od státu, podle ekonomů máme 
hospodářskou krizi za sebou. Čeká nás ale také nové období rozdělování evrop-
ských dotací a je nutné být na ně připraven. Máme zkušenost s tím, jak realizovat 
projekty, které jsou pro město důležité. Spojili jsme znalosti potřeb občanů se zna-
lostí toho, co je reálné.

••

Zlepšování komunikace radnice s občany
• nové webové stránky města - přehlednost, pokračování 
„dotazů občanů“, ankety a možnost automatického zasílání
  zpráv na email
• Trhovosvinenské listy – rozesílání v elektronické podobě, 
navýšení počtu stran dle potřeby
• reorganizace pracovních povinností tak, aby byla podpořena 
komunikace s občany oběma směry (bez navýšení počtu
pracovníků)

Lepší podmínky pro děti
• rozšíření míst v mateřské škole Beruška
• rozšířené stávajících a nová dětská hřiště – pod přehradou, 
na sídlišti Budovatelská u Velkého rybníka, v místních
částech, dopravní hřiště v parku u Junioru.

Péče o veřejná prostranství a o zeleň
• regenerace veřejného prostranství na sídlišti Budovatel-
ská, příprava studie regenerace veřejného prostranství také 
pro Sídliště
• rekonstrukce spodní části náměstí,
• revitalizace zeleně kolem kulturního domu
• veřejné prostranství za Atriem

Opravy městských budov a jejich vybavení
• oprava stropu prvního patra radnice - větší obřadní síň a 
bezbariérový přístup
• nové hlediště kulturního domu a bezbariérový přístup

Nové chodníky
• 2. etapa chodníku do průmyslové zóny a do Otěvěka, 
chodník pod školkou Čtyřlístek (ul. Dobrovského), příprava
chodníku v ul. Pekárenská, zastávka pro autobus u ZŠ, ulice 
Sokolská – za Atriem

Nová parkovací místa
• Budovatelská, nábřeží Sv. Čecha, Trocnovská, úprava 
parkoviště za novou budovou úřadu

Podporu turistiky
• Buškův hamr – rekonstrukce náhonu, zateplení stodoly 
atd.

Zvýšení bezpečnosti
• zlepšení situace přesunem městské policie na náměstí a 
zavedením čísla 156

Protipovodňové opatření
• suchý poldr na Svinenském potoce

Rozvoj místních částí
• vodovod v Třebíčku, Bukvici a na Svaté Trojici, kanalizace 
na Rejtech,
• výstavba dětských hřišť a míst pro setkávání

• navržené variantě severního obchvatu, jsme proti tomu, aby ohrozil budoucnost firmy A. Schmied, aby znamenal demolici 
obytných domů, aby přetnul cestu na hřbitov a na Velký rybník a přesunul dopravu do ulice Tovární a Husova.

Navýšení podpory společenských, sportovních a 
kulturních organizací a akcí

Podporu zaměstnanosti

ProgramProgram
Naše programové priority nejsou práce jednoho člověka, na jejich návrzích se v diskusi podíleli odborní 
garanti na dané téma. O jejich správnosti jsou přesvědčeni a jsou připraveni pomáhat při realizaci.

...nejsme strana jednoho tématu. ...nejsme strana jednoho tématu. 

Jsme PROTIJsme PROTI

Jsme PROJsme PRO

Více o programu na www.volbats.cz Navštivte nás na  Facebooku Volba pro město Trhové Sviny Více o programu na www.volbats.cz Navštivte nás na  Facebooku Volba pro město Trhové Sviny
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Naši kandidáti
jsou lidé, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a jsou ochotni své znalosti a zkušenosti nabídnout ku 
prospěchu města. Jde o obory, které jsou pro vedení města klíčové: ekonomika, stavebnictví – projek-
tování staveb, programování a komunikace na internetu, školství, energetika, zdravotnictví, 
bezpečnost občanů i kultura.

Za velmi důležité považujeme i to, že na naší kandidátce jsou lidé z místních částí – jedna třetina 
kandidátů. A opět mezi nimi najdete ty, kteří jsou „tahouny“ společenského života a kteří jsou zárukou 
toho, že se na problémy místních částí nebude zapomínat.

...nejsme strana jednoho lídra....nejsme strana jednoho lídra.

Více o programu na www.volbats.cz Navštivte nás na  Facebooku Volba pro město Trhové Sviny Více o programu na www.volbats.cz Navštivte nás na  Facebooku Volba pro město Trhové Sviny

Mgr. Věra Korčaková, 41 let
místostarostka, střed. učitelka
Trhové Sviny, 
Jihočeši 2012

Ing.  Tomáš Kalena, 39 let
ředitel střední školy
Trhové Sviny

Ing. arch. Karel Hašek, 27 let
architekt
Trhové Sviny

Petr Steinbauer, 33 let
programátor, podnikatel
Trhové Sviny
Česká pirátská strana

Martin Farka, 27 let
hasič, soukromý zemědělec
Todně

Ing. Dušan Plachý, 41 let
vedoucí pobočky �rmy 
pro energetiku a topení
Trhové Sviny

Bc. Veronika Mrázová, 27 let
�eet service manager
Něhov

Ivo Doležel, 36 let
obchodní zástupce,
vedoucí hudební skupiny
Trhové Sviny

Luděk Pelech, 33 let
podnikatel
Něhov

Miroslava Fanglbauerová 
36 let, účetní
Nežetice

Luboš Kollar, 60 let
řidič záchranář
Trhové Sviny

Bc. Zuzana Kojanová, 35 let
ředitelka mateřské školy
Trhové Sviny

Jaroslav Šlingr, 74 let
zámečník v důchodu
přísedící okresního soudu
Trhové Sviny

Mgr. Ilona Němcová, 46 let
středoškolská učitelka
Trhové Sviny

Ing. Daniel Pečenka, 43 let
státní zaměstnanec, Policie ČR
Trhové Sviny

Hana Tichá, 34 let
výstupní kontrola
Trhové Sviny

Pavel Goby, 43 let
vrchní učitel odbor. výcviku
Trhové Sviny – Rejta

Roman Pancíř, 39 let
skladník
Otěvěk

Jan Brabec, 38 let
hasič
Trhové Sviny – Svatá Trojice

Věra Bartošová, 42 let
referentka,
Trhové Sviny

Ing. Libuše Březinová, 71 let
ředitelka střední školy v důchodu
Trhové Sviny

Ing. František Kolář, 46 let 
vedoucí správy majetku
a polikliniky města Trhové Sviny
Trhové Sviny

Lenka Švepešová, 28 let
projektantka
Trhové Sviny

Většina našich kandidátů je Vám známa i díky své společenské činnosti – vedou sportovní a zájmové
oddíly, pracují s dětmi a mládeží, organizují kulturní a společenské akce. Prokázali, že umí dávat
svůj čas a energii nezištně ve prospěch ostatních.
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