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Náš volební program pro období 2022 – 2026 jsme nazvali „PRO lepší KDYŇSKO“, a chceme s ním 
pokračovat v práci, do které jsme se před čtyřmi lety pustili s cílem vybudovat základy, na kterých budeme moci 
dále stavět budoucnost našeho města i našich dětí. Nesnažili jsme se za každou cenu realizovat viditelné 
a nesmyslné projekty, za které by nás občané v tomto volebním období ocenili. Namísto toho jsme pracovali na 
opravách a rekonstrukcích stávajícího majetku nebo na jeho modernizaci, která nám zajistí budoucí úsporu 
veřejných prostředků, které budeme moci dále investovat do rozvoje města Kdyně i spádových obcí. 

Ačkoliv několikrát ročně maximálně transparentně zveřejňujeme informace o stavu finančních prostředků 
na účtech města, stále slýcháváme, že jsme za 4 roky našeho působení na kdyňské radnici „zcela vyprázdnili“ 
městskou kasu. Nevyprázdnili, naopak! Po našem nástupu na radnici roce 2018 (k 31. 12. 2018) bylo na účtech 
Města Kdyně celkem cca 25 mil. Kč. V roce 2021 (k 31. 12. 2021) to bylo cca 60 mil. Kč! Veřejné prostředky – 
prostředky Vás, občanů, se totiž snažíme vynakládat maximálně hospodárně a efektivně. Všechny investice 
promýšlíme v kontextu dlouhodobého rozvoje a potřeb města. 

Za Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko

Vážení  a  milí  spoluobčané,
v čase blížících se komunálních voleb jsme se rozhodli Vás oslovit prostřednictvím těchto novin, a předložit 

Vám výsledky našeho působení ve vedení města Kdyně v podobě odvedené, ale také neodvedené, práce za 
uplynulé čtyři roky. V listopadu 2018 jsme díky Vaší voličské důvěře usedli ve funkci starosty a místostarostky 
v čele kdyňské radnice, která tak poprvé po dlouhých 28 letech zažila změnu hlavních představitelů města. 
Začátky rozhodně nebyly jednoduché – čelili jsme nejen politickým intrikám, ale také podceňování našich 
schopností, pro které nám mnozí ostřílení političtí konkurenti předpovídali brzké ukončení našeho působení
 v čele města. My jsme však i navzdory těžkým zkouškám tohoto volebního období obstáli. Snažili jsme se se 
všemi výzvami, kterými jsme spolu s Vámi čelili, poprat co nejstatečněji – ve prospěch města i Vás, občanů! 

Pustili jsme se například do sanace i rekonstrukcí budovy školy 
i mateřských školek, které se dlouhá léta potýkaly s neřešenou 
vlhkostí a plísní, a rozhodně tak nepředstavovaly zdravé 
ani bezpečné školní prostředí. Investovali jsme rovněž 
do rekonstrukcí i obnovy technické infrastruktury – 
vodovodů, kanalizací, teplovodu nebo veřejného 
osvětlení a dalšího městského majetku vč. 
nemovitostí. Velký kus práce jsme odvedli také v 
oblasti bytové politiky, pro kterou jsme nastavili 
nejen transparentní pravidla přidělování bytů, 
ale také celkovou koncepci rozvoje a plán 
komplexních rekonstrukcí (bytová jádra, 
podlahové krytiny, okna, dveře, apod.) i plán 
oprav. 

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně

Po čtyřech letech ve vedení města tak za sebou 
zanecháváme prakticky „neviditelné“, avšak o to 
zásadnější investice! …a protože jsme velký kus 
námi odvedené práce na rekonstrukcích městského 
majetku doslova „zakopali do země“ nebo „zazdili“ do 
sanovaných zdí městských nemovitostí, připravili jsme 
pro Vás tyto LISTY PRO - KDYŇSKO plné fotografií a krátkých 
popisů toho, na čem jsme uplynulé čtyři roky pracovali. Snažili 
jsme se totiž vybudovat stabilní a pevné základy, na kterých budeme 
moci stavět další rozvoj našeho města – pro nás, pro naše děti a PRO lepší KDYŇSKO…

Ing. Věra Říhová, MPA, místostarostka, předsedkyně hnutí

Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko
PRO-KdyňskoListy
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PRO-KdyňskoŠKO L S TV Í  A  P ŘE DŠKOL N Í   VZ D ĚL ÁVÁN Í

SANACE  MASARYKOVY  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY  KDYNĚ

Budova Masarykovy základní školy Kdyně se 
několik desítek let potýkala s neřešenou vlhkostí 
a s ní spojeným masivním výskytem plísní ve 
vnitřních prostorech školy…

V období letních prázdnin letošního roku byla 
realizována navazující II. etapa sanace v pravém 
křídle budovy školy v hodnotě cca 1,8 mil. Kč.

Příčinou vlhkosti v této části budovy školy bylo 
nepřipojení svodu dešťové vody pod chodníkem 
v ulici Komenského…

…v roce 2021 proto započaly důkladné sanační 
práce v levém křídle budovy – ve školní kuchyni 
a jejím zázemí. Celkové náklady sanačních 
a dalších doprovodných prací této I. etapy sanace 
se vyšplhaly na více než 5 mil. Kč.

Již prvotní obnažení zdiva v prostorách šaten žáků 
odhalilo rozsáhlé poškození nosných sloupů 
budovy. Tyto sloupy tak z hledisla statiky budovy po 
dlouhá léta představovaly skryté nebezpečí. 

…dešťová voda ze střechy školy tak řadu let stékala 
přímo do základů budovy, které v nosných částech 
značně poškodila a způsobila masivní vlhkost 
a vznik plísní v šatnách žáků. Po dokončení sanace 
se tak žáci kdyňské základní školy po dlouhých 
letech již nebudou muset zdržovat v plesnivých 
chodbách, třídách ani šatnách.
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PRO-Kdyňsko ŠKOL S T VÍ   A  PŘE DŠ KOLNÍ   V ZD ĚLÁVÁ NÍ

REKONSTRUKCE  PAVILONŮ  MŠ  MARKOVA

IV. pavilon MŠ Markova byl z důvodu havarijního 
stavu ještě před našim nástupem na radnici 
dlouhodobě uzavřený…

Hlavní příčinou havarijního stavu IV. pavilonu MŠ 
Markova byl dlouhodobý únik vody do stěn a okolí 
pavilonu z důvodu špatného technického stavu 
vodovodu…

V roce 2022 bohužel došlo ke stejné havárii vodo-
vodní infrastruktury i ve III. pavilonu MŠ Markova. 
V současné době zde proto probíhá kompletní 
rekonstrukce vodovodního a teplovodního 
potrubí…

…a znovu ožil až v roce 2021 po jeho komplexní 
rekonstrukci, kdy se z pavilonu po letech stalo opět 
bezpečné a zdravé školní prostředí bez plísní 
a nežádoucí vlhkosti. 

...kromě jiného v roce 2020 došlo také k instalaci 
nového teplovodu ve IV. pavilonu. Zároveň byly 
vybudovány nové teplovodní přípojky i pro ostatní 
pavilony, kde je stav veškeré infrastruktury bohužel 
podobný jako v případě IV. pavilonu.  

…i v případě tohoto pavilonu byl příčinou havárie 
dlouhodobě neřešený špatný stav zmíněných sítí. 
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PRO-KdyňskoŠKO L S TV Í  A  P ŘE DŠKOL N Í   VZ D ĚL ÁVÁN Í

MATEŘSKÉ  ŠKOLY – POSTUPNÉ  REKONSTRUKCE

TERASA  MŠ  DĚLNICKÁ  –  PŘED  A  BĚHEM  REKONSTRUKCE

REKONSTRUKCE  CVIČNÉ  KUCHYŇKY  MZŠ  KDYNĚ

V roce 2021  byla realizována výměna oken 
v budovách obou kdyňských mateřských škol - tj. 
v MŠ Dělnická i MŠ Markova. Již první zimu jsme ve 
všech objektech pozorovali značné snížení 
nákladů na vytápění, a tedy i úsporu veřejných 
prostředků.

Komplexní rekonstrukcí prošla také cvičná školní 
kuchyňka Masarykovy základní školy Kdyně…

Dlouho odkládané rekonstrukce se dočkala také 
střecha MŠ Dělnická a především terasa na 
zahradě školky, která z důvodu bezpečnosti již po 
řadu let nemohla být dětmi využívána.

…která nyní žákům nabízí moderní a kvalitní 
zázemí, kde se učí vařit i péct, a připravují se tak 
nejen na dospělý život, ale mnozí třeba také na 
výkon budoucího povolání v oboru gastronomie. 
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PRO-Kdyňsko Z DRAVOTN IC TV Í  A  SOC IÁ LNÍ  S LU Ž BY

ORDINACE  ZUBNÍHO  LÉKAŘE  A  PEDIATRA
V bývalém „Domě služeb“ na Náměstí (č.p. 9) 
v současné době probíhají dokončovací práce 
vybudování nové zubní ordinace. V rámci maximální 
podpory zubních lékařů jsme do ordinace rovněž 
zakoupili kompletní vybavení vč. zubařských křesel v 
hodnotě 1,5 mil. Kč, která odpovídají nejmodernějším 
standardům dnešní lékařské péče. Na zubní ordinaci 
bude navazovat prostor samostatné zubní laboratoře, 
která bude sloužit nejen zde umístěnému lékařskému 
pracovišti a nezapomněli jsme ani na pracoviště pro 
dentální hygienu. Další z nebytových prostor v domě č.p. 
9 plánujeme využít k rekonstrukci ordinace pro dětského 
lékaře - pediatra, kterou rovněž vybavíme potřebným 
lékařským vybavením. Z důvodu lepší dostupnosti všech 
ordinací – zejména pro seniory a rodiče s kočárky, bude 
budova disponovat také výtahem, který zajistí její 
bezbariérovost. 

Pe č ova t e l s ká  s l u ž b a  byla dř íve odborem 
Městského úřadu Kdyně. Od roku 2020 jsme se 
rozhodli provozovat tuto službu jako samostatnou 
příspěvkovou organizaci Města Kdyně s názvem 
"Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb"….

Lékaře i veškerý lékařský personál podporujeme 
rovněž benefitem ve formě přidělení bytu ve 
vlastnictví Města Kdyně. 

… sídlem organizace se stal "Krámeček služeb" v ul. 
Markova. Nové prostory umožňují nejen přijímání 
klientů a diskrétní plánování péče společně 
s rodinnými příslušníky klienta, ale kromě jiného 
také pořádání společenských či vzdělávacích akcí 
pro seniory (např. Kdyňská akademie vzdělaného 
seniora v roce 2021). 

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  „DOMA  VE  KDYNI“ 5
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PRO-Kdyňsko

I NF RAS TRU KTU RA
OBNOVA  A  OPRAVY  INFRASTRUKTURY

Z důvodu špatného stavu infrastruktury nás ve 
Kdyni trápí časté havárie a s nimi spojené odstávky 
dodávek vody. V roce 2021 jsme proto schválili Plán 
financování obnovy vodovodů a kanalizací 
v majetku Města Kdyně a dlouhodobě chátrající 
a havarijní vodovodní i kanalizační infrastrukturu 
opravujeme a myslíme i na její postupnou obnovu 
a rozšiřování. 

Stav vodovodního a kanalizačního potrubí vždy 
prověřujeme odbornými kamerovými zkouškami, 
které umožňují odhalení prasklin a dalších míst, 
kde je infrastruktura poškozená a hrozí tak její 
havárie. 

Rozrostl se také vozový park kdyňských pečovatelek, 
do kterého v roce 2020 přibyl osobní automobil 
vybavený speciální vestavbou a nájezdovou rampou. 
Na pořízení automobilu jsme získali dotaci 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Díky tomuto 
automobilu je umožněn nejen převoz osob 
upoutaných na invalidní vozík, ale také cesty 
klientů za návštěvou kulturních či společenských 
akcí v regionu, mj. také na každoroční pouť na sv. 
Anně či na akce v rámci Léta s dechovou hudbou, 
kam pečovatelky klienty dovážejí. 
V roce 2022 jsme získali dotaci na pořízení dalšího 
automobilu, tentokrát na hybridní pohon, jehož 
provoz je mnohem ekologičtější.

Kamerovými zkouškami vždy rovnou prověřujeme 
stav potrubí v celém okolí havárie, abychom 
předešli dalším haváriím a především jejich 
nákladným opravám. V případě kanalizace 
provádíme také její čištění, které napomáhá lepší 
funkčnosti ,  a  v  minulost i  bohužel  nebylo 
prováděno. 

Souběžně pracujeme také na digitalizaci sítí, která 
bude pro obce brzy zákonnou povinností. 

ZD R AVOT NI CT VÍ   A   SO CI ÁL N Í   SL UŽBY
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PRO-Kdyňsko

Havarijní stav vodovodu nás trápil rovněž v obci Starec, 
kde docházelo k častým haváriím a odstávkám vody. 
Vodovodní potrubí v této části obce pocházelo již z roku 
1971, rozvodná síť dokonce z roku 1938. Tato 
infrastruktura tak byla dávno za hranicí své maximální 
životnosti.  Opravy havárií byly navíc velmi finančně 
náročné, proto došlo k jejich pozastavení a začali jsme 
pracovat na projektu komplexní rekonstrukce 
vodovodu. 

K vybudování nového vodovodu došlo v roce 2022 a na 
jeho výstavbu jsme získali dotaci Plzeňského kraje ve 
výši 350 tis. Kč. Na nový vodovod je v současné době 
napojeno více než  20  bytových jednotek. 

Dalším problémem našeho města je velká provázanost 
technické infrastruktury a nemožnost provádění dílčích 
oprav bez odstávek pro velké množství domácností - 
zejména pak v případě vodovodního řadu. V roce 2022 
se proto uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce 
vodovodních šoupat (v ul. Americká, ul. Mlýnská, ul. 
Sokolská), která do budoucna umožní provádění dílčích 
oprav bez nepříjemných dlouhotrvajících odstávek 
tekoucí vody.  

S velkými problémy jsme se potýkali např. v případě 
hloubkové kanalizace přímo před budovou Masarykovy 
základní školy Kdyně. Stav infrastruktury v této části 
města byl, i navzdory její důležitosti, žalostný a v minulosti 
ani přes dlouhodobé potíže nikdy nedošlo ke generální 
opravě a výměně poškozených částí potrubí. Až pod 
naším vedením byla v roce 2021 provedena rozsáhlá 
a technicky náročná rekonstrukce hloubkové kanalizace 
(speciální technikou až do hloubky 4 m). 

VYBUDOVÁNÍ  VODOVODU  V  OBCI  STAREC

I NF RA STRU K TU R A

7INSTALACE  TELEMETRICKÝCH  STANIC
Uplynulé čtyři roky jsme se snažili rovněž o snižování ztrát 
vody a snižování nákladů na energie v souvislosti s provozem 
vodovodní a kanalizační infrastruktury. V letech 2019 - 2021 
proto došlo k vybudování sítě telemetrických stanic pro 
sledování a ovládání vodovodní a kanalizační infrastruktury 
v našem městě. Díky těmto stanicím mohou pracovníci VaK 
Kdyně na klíčových bodech nepřetržitě sledovat důležité 
veličiny. Nadbytečná pitná voda tak již zbytečně neodtéká 
mimo systém (např. do potoka), ale její odtok je v případě 
potřeby dálkově přesměrován do hlavního vodojemu v ul. 
Rýzmberská. Z charakteru nočních odtoků z vodojemů jsou 
pracovníci VaK Kdyně schopni poznat, zda není na síti 
porucha. Informace o poruše, které jsou díky tomuto 
systému potvrzeny v řádu hodin, byly dříve zjišťovány často 
i několik týdnů. Po celou tuto dobu tak navíc docházelo k 
únikům pitné vody, a tedy i k neekonomickému hospodaření. 
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PRO-KdyňskoIN FR A ST RUK T UR A

BUDOVÁNÍ  A  DIGITALIZACE  TEPLOVODNÍ  INFRASTRUKTURY

Ani teplovodní vedení v našem městě bohužel není 
v dobré kondici – v posledních letech jsme proto 
pracovali nejen na průběžných rekonstrukcích 
a opravách teplovodu, ale také na napojování 
dalších objektů, jako např. v případě Masarykovy 
základní školy Kdyně na Náměstí a sousedních 
objektů – řeznictví a bývalý „Dům služeb“. Napojení 
těchto nemovitostí na teplovodní potrubí umožní 
zejména značnou úsporu veřejných prostředků 
v oblasti energetiky, která v případě budovy školy 
mohla být realizována již po řadu desítek let… 
Souběžně provádíme také digitalizaci této 
infrastruktury, díky které budou následné opravy či 
rekonstrukce potrubí jednodušší. 

8

V roce 2020 se přečerpávací stanice dočkala nové 
střechy, díky které jsou v bezpečí zejména pracov-
níci VaK Kdyně, pro které by případné zřícení stropu 
mělo bezpochyby fatální následky. Dezolátním 
stavem stropu přečerpávací stanice byla kromě 
jiného ohrožena také čerpadla v hodnotě několika 
set tisíc Kč. 

Řešili jsme nejen stav samotné infrastruktury, ale 
také jejího doplňkového zařízení, které je k fungo-
vání základních služeb pro občany stěžejní - jako 
v případě přečerpávací stanice Prapořiště, jejíž 
strop byl po léta provizorně podepřen dřevěnými 
kůly. Jedná se přitom o zásadní stavbu, která 
zajišťuje 80 % dodávek pitné vody do vodojemu 
v ul. Rýzmberská, a je tak hlavní zásobárnou pitné 
vody pro celé město. 

REKONSTRUKCE  PŘEČERPÁVACÍCH  STANIC

PŘEČERPÁVACÍ  STANICE  KORÁB  –  PŘED  A  PO  REKONSTRUKCI 
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PRO-Kdyňsko

BY D LENÍ  A  PAR KOVÁN Í
BYTOVÁ  POLITIKA  MĚSTA  KDYNĚ – PŘIDĚLOVÁNÍ  A  SPRÁVA  MĚSTSKÝCH  BYTŮ, 

REKONSTRUKCE  A  OPRAVY  BYTOVÝCH  JEDNOTEK

O správu nemovitostí se již nestará soukromý 
subjekt, jako tomu bylo dříve, ale přímo odbor MěÚ 
Kdyně (odbor správy nemovitostí)  a jeho 
zaměstnanci. Ukončením smlouvy se soukromým 
subjektem (tzv. Bytservis) a vznikem Odboru 
správy nemovitostí se nám každý rok daří ušetřit 
značnou sumu veřejných prostředků…

Ihned po nástupu na kdyňskou radnici (listopad 2018) 
jsme řešili způsob přidělování i stav městských bytů 
(viz foto). Nikdy totiž neexistovala žádná veřejně 
známá a transparentní pravidla či směrnice, která by 
přidělování městských bytů upravovala. Zpracována 
nebyla bohužel ani koncepce rozvoje městské bytové 
politiky. V roce 2019 jsme proto vydali ZÁSADY PRO 
PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KDYNĚ, 
jejichž systém je zcela transparentní a zohledňuje 
momentální bytovou i rodinnou situaci každého 
žadatele. Rada města Kdyně navíc využívá rovněž 
svůj vlastní poradní orgán - tzv. Bytovou komisi. 

…náklady na správu nemovitostí soukromým 
subjektem v minulosti činily cca 3 mil. Kč/rok. 
V současné době se díky začlenění této agendy pod 
městský úřad jedná o polovinu, tj. cca 1,5 mil. 
Kč/rok. Stejnou částku, tj. 1,5 mil. Kč tak každým 
rokem šetříme – např. pro potřebu investic a oprav 
bytového i nebytového fondu. 

9

REKONSTRUKCE  A  MODERNIZACE  VEŘEJNÉHO  OSVĚTLENÍ

Postupnou rekonstrukcí od roku 2021 prochází 
veřejné osvětlení nejen ve Kdyni, ale také ve 
spádových obcích. Na rekonstrukci veřejného 
osvětlení jsme navíc získali dotaci Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR ve výši cca 2 mil. Kč.

Nové lampy využívají LED technologii a jejich 
provoz je tak mnohem ekonomičtější. Mají navíc 
mnohem příjemnější a přirozenější svítivost. 
Nezanedbatelné jsou také ušetřené prostředky, 
které byly po léta vynakládány za opravy starých 
lamp. 

I NF RA STRU K TU R A
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REVITALIZACE  UL.  MARKOVA

VÝSTAVBA  NOVÝCH  KOMUNIKACÍ – UL.  NA SKALCE, UL.  POD  KORÁBEM

Během let 2019 - 2020 byla zpracována projektová 
dokumentace revitalizace a nové podoby ul. Markova, 
resp. všech částí sídliště. Součástí projektu je rovněž 
bezbariérové propojení obou částí sídliště. 

V roce 2021 byla v nové zástavbě rodinných domů 
v ul. Na Skalce dokončena výstavba nové pozemní 
komunikace, kterou bohužel provázely značné 
problémy…

Stavební povolení revitalizace ul. Markova bylo 
bohužel ze strany odpovědných úřadů vydáno až 
v roce 2022. Zdržení realizace nastalo zejména 
z důvodu nezbytnosti řešení přeložek inženýrských 
a infrastrukturních sítí – CETIN (telekomunikační 
vedení) a teplovodní vedení. Přeložka sítě CETIN 
bude provedena již v roce 2022 a její realizace se 
vyšplhá na více než 2 mil. Kč.

…v době výstavby rodinných domů totiž nebyl 
projekt komunikace zpracován a vlastníci 
pozemků tak své domy stavěli "na slepo". V době 
výstavby komunikace jsme se tak potýkali zejména 
s problémy týkajícími se vyrovnávání nivelačních 
výšek a zajištění vjezdu k jednotlivým pozemkům. 

10

Opravy a investice do městských bytů se realizují 
v souladu s koncepcí bytové politiky, která byla 
nastavena až se vznikem Odboru správy nemovi-
tostí MěÚ Kdyně (od roku 2020). Tato koncepce 
spočívá zejména v průběžných opravách a rekon-
strukcích bytových jednotek. 

Rekonstrukce se provádějí nejen ve vnitřních prosto-
rech bytů (bytová jádra, podlahové krytiny, obklady, 
apod.), ale také ve vnějších prostorech (vchody, 
chodby, schránky). Řada nemovitostí vyžaduje 
rozsáhlejší opravy – jako např. v případě rekonstrukce 
střech bytových domů s pečovatelskou službou v ul. 
Sokolská (v roce 2021 - viz foto).
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SL UŽBY   PRO   OBYVATEL S TVO
REKONSTRUKCE  KANCELÁŘÍ  MĚÚ  KDYNĚ

Již od roku 2019 provádíme postupné rekonstrukce 
kanceláří MěÚ Kdyně. Z důvodu lepší dostupnosti 
úřadu pro Vás, občany, se snažíme kancelářské 
prostory v maximální možné míře přesouvat do 
přízemí budovy radnice, kde se v minulosti nacházely 
skladovací prostory…

Předtím, než jsme se dostali k samotné rekonstrukci 
prostor radnice, museli jsme se v roce 2019 nejprve 
pustit do „generálního úklidu“ – doslova od sklepa až 
po půdu! 

…do přízemí budovy radnice se již přesunul sociální 
pracovník, Odbor správy nemovitostí i Odbor 
správy majetku, který sídlil v nejvyšším patře 
budovy radnice. 

V návaznosti na kontrolu Státního oblastního archivu 
Horšovský Týn, který v oblasti archivnictví a spisové 
služby na MěÚ Kdyně v roce 2019 zjistil řadu 
dlouhodobých nedostatků, jsme museli uzpůsobit 
rovněž prostory archivu, které dosud nebyly zastíněné 
a hrozilo tak poškození zde archivovaných 
dokumentů. 

11

Vzhledem k výskytu povrchových vod a častým 
potížím během vysokých srážek bylo nutné vyřešit 
důkladné odvodnění této nové komunikace, jehož 
funkčnost jsme během několika přívalových dešťů 
již ověřili. Situace v této oblasti však není zcela 
vyřešena – na pozemky novostaveb během 
přívalových dešťů stéká velké množství vody 
z okolních pozemků, které nejsou ve vlastnictví 
Města Kdyně. V místě se proto připravuje 
vybudování velkého odvodňovacího kanálu, který 
vodu z přívalových dešťů spolehlivě odvede do 
kanalizace, příp. do potoka. 

Stejně tak se nové komunikace dočkala také další 
z nových ulic - ul. Pod Korábem. Ale ani zde nebyla 
výstavba úplně jednoduchá.

BY D LENÍ   A  PAR KOVÁN Í
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KDYŇSKÉ  LISTY - NOVÝ  ČTVRTLETNÍK

WEBOVÉ  A  FACEBOOKOVÉ  STRÁNKY  MĚSTA  KDYNĚ

V 90. letech kdyňská radnice vydávala tzv. ZPRAVODAJ 
RADNICE – periodikum, ve kterém občany informovala o 
dění ve městě z hlediska řízení města, investičních akcí 
nebo z oblasti kulturních a společenských akcí. Na tuto 
tradici jsme proto za účelem zvýšení informovanosti Vás, 
občanů, v roce 2020 navázali čtvrtletníkem KDYŇSKÉ 
LISTY, které jsou Vám pravidelně doručovány do 
schránek. Za dobu své krátké existence již Kdyňské listy 
získaly ocenění – III. místo v krajském kole soutěže 
„Radniční listy roku 2021“. Do budoucna bychom chtěli 
zvýšit periodicitu vydávání Kdyňských listů na 6 výtisků 
ročně.

Webové stránky města Kdyně v roce 2020 prošly 
kompletním redesignem, tj. změnou vzhledu 
i rozšířením obsahu, který je přehledně členěn do 
sekcí – PRO OBČANY, PRO NÁVŠTĚVNÍKY, apod.. 
Součástí stránek je nově např. zjednodušená verze 
PRO SENIORY, sekce HLÁŠENÍ ZÁVAD, DOTAZY, 
nebo VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA MĚSTA. Od roku 2019 
s občany komunikujeme rovněž prostřednictvím 
Facebookových stránek „Město Kdyně“. 

V roce 2021 webové stránky města Kdyně získaly 
dokonce prestižní ocenění ZLATÝ ERB a 1. místo 
v krajském kole této soutěže. 

SL U Ž BY  PRO  OBY VATE LS TVO
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Z důvodu havarijního stavu radniční věžičky, která 
v době rekonstrukce střechy radnice (v roce 1999) 
neprošla opravou, jsme v roce 2021 museli kvůli 
bezpečnosti přistoupit alespoň k jejímu provizorní-
mu zajištění a oplechování některých kritických 
částí věže.

Rekonstrukce věžičky si kromě jiného vyžádá 
složité výškové práce a odstranění části střechy 
radnice. Z důvodu komplikovanosti prací se rekon-
strukce, která se uskuteční v první polovině roku 
2023, vyšplhá na více než 3 mil. Kč. 

REKONSTRUKCE  RADNIČNÍ  VĚŽIČKY
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TRANSPARENTNÍ  INFORMACE  O  HOSPODAŘENÍ

Zakládáme si na transparentním informování občanů 
o hospodaření města a jeho finančních prostředcích 
na bankovních účtech. Zveřejňování těchto informací 
dříve bohužel nebylo běžnou praxí. Od roku 2018 
proto připravujeme podrobné důvodové zprávy k 
návrhům rozpočtů vč. informací o stavu peněz na 
bankovních účtech města. Podrobné členění má 
rovněž závěrečný účet, který shrnuje hospodaření 
města v každém kalendářním roce. 

Postupnými kroky také zkrášlujeme a lépe 
udržujeme veřejná prostranství…

Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových 
stránkách města a je rovněž možné je prohlížet na 
elektronické úřední desce MěÚ Kdyně, k jejíž 
instalaci došlo v roce 2021. 

…která každoročně osazujeme květinovou 
výsadbou, o kterou pečují pracovníci Technických 
služeb Kdyně. 

VZHLED  A  ÚDRŽBA  VEŘEJNÝCH  PROSTRANSTVÍ  13

V roce 2020 byla provedena instalace nových 
hlásičů městského rozhlasu na území města Kdyně 
vč. spádových obcí.

N ové  h l á s i č e  p l n ě  o d p ov í d a j í  m o d e r n í m 
požadavkům. navíc došlo k rozšíření počtu hlásičů 
a podle potřeby dochází k jejich individuálnímu 
nastavování - např. v případě zvýšeného hluku je 
na základě požadavků občanů zvyšována 
hlasitost, apod. Hlášení je nyní navíc díky použité 
moderní technologii mnohem lépe srozumitelné.

REKONSTRUKCE  MÍSTNÍHO  ROZHLASU
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Pravidelně monitorujeme rovněž stav veřejné zeleně, 
která byla na řadě míst značně zanedbaná. Z důvodu 
bezpečnosti proto muselo v posledních letech bohužel 
dojít k pokácení několika vzrostlých stromů, jako např. 
v ul. Starokdyňská, Dělnická, apod....

Stav veřejné zeleně je nutné průběžně monitorovat 
a plánovat péči, kterou stromy a další zeleň 
pravidelně vyžadují. Proto jsme také začali s tzv. 
pasportem veřejné zeleně, do kterého arboristé 
zapisují stav stromů a plánují tak zdravotní řezy 
a další potřebnou péči. 

…pravidelnou arboristickou údržbu a nutnou obnovu 
stromů provádíme také v hlavním symbolu našeho 
města – v lipové aleji v prostoru náměstí. Poškozené 
stromy jsou postupně nahrazovány novými lipami, 
které jsou šlechtěné speciálně pro městské prostředí, 
jehož nepříznivým vlivům dokáží lépe odolat. 

Péče o veřejnou zeleň je náročná nejen odborně 
a technicky, ale také finančně. Aby město doslova 
vzkvétalo, je třeba na oblast péče o veřejnou zeleň 
vynakládat adekvátní finanční prostředky, které se 
od doby našeho nástupu do vedení města 
prakticky znásobily. 

SL U Ž BY  PRO  OBY VATE LS TVO
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Myslíme také na třídění a odkládání odpadů. 
Nevzhledné železné velkoobjemové kontejnery 
v ul. Na Koželužně a Nádražní jsme proto nahradili 
menšími kontejnery umístěnými pod krytými 
uzamykatelnými přístřešky. Tímto opatřením došlo 
k eliminaci vzniku černých skládek, proti kterým 
bojujeme rovněž instalací kamer. 

Místa pod sběrnými nádobami na tříděný odpad 
nyní postupně zpevňujeme, aby bylo odkládání 
odpadů možné i v nepříznivém počasí, kdy jsou 
nezpevněné plochy hůře přístupné. Na řadě míst 
v následujících letech plánujeme  instalaci 
podzemních kontejnerů – např. ul. Markova. 
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Práce spojené s obnovou zdi komplikovala zejména 
památková ochrana kostela, pod kterou spadá rovněž 
obvodové zdivo areálu hřbitova. Veškeré postupy 
rekonstrukčních prací tak musely být v souladu se 
stanoviskem orgánů památkové péče.

V roce 2022 došlo k zahájení revitalizace prostoru 
kolem smuteční síně na kdyňském hřbitově…

Nové podoby se ještě v tomto roce dočkají rovněž 
vstupní vrata do areálu hřbitova, která budu 
korespondovat s původní historickou podobou barokní 
kované  brány  kdyňského hřbitova. 

…kompletní obnovy se dočkala nejen zeleň, která 
zde dříve nebyla systematicky vysázena ani 
udržována. Rekonstruovány byly také chodníky. 
Celý prostor kolem smuteční síně se tak stal 
důstojnějším místem rozloučení s našimi blízkými.

15

Ohradní zeď kdyňského hřbitova byla dlouhodobě 
narušena kořeny vzrostlých stromů a v průběhu let 
bohužel docházelo k jejímu postupnému borcení…

…aby bylo možné zeď důkladně opravit, muselo 
bohužel dojít k  pokácení stromů a následnému 
rozebrání zdi ve všech poškozených místech. 

HŘBITOV – ZEĎ,  REVITALIZACE  KOLEM  SMUTEČNÍ  SÍNĚ,  OBECNÍ  HROB
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Péče o město – sekání a úklid veřejných pro-
stranství, je ve velké míře závislá na technice 
a pracovních nástrojích. Technické služby Kdyně do 
doby našeho nástupu do vedení města disponovaly 
značně zaostalou technikou, která již nedostačo-
vala dnešním požadavkům a bohužel ani potřebám 
našeho města. 

Od roku 2019 modernizujeme technické vybavení 
TS Kdyně - obměňujeme zastaralé stroje a pořizu-
jeme zcela novou, moderní techniku, díky které se 
naše město rok od roku stává nejen upravenějším, 
ale také čistějším místem pro život. Dobrým příkla-
dem je např. pořízení stroje na úklid chodníků, či 
pořízení traktoru Kubota.

SL U Ž BY  PRO  OBY VATE LS TVO

16
V roce 2022 proto došlo ke zhotovení nové krycí
 i nápisové desky a k celkové rekonstrukci obecního 
hrobu, který je tak konečně důstojným místem 
posledního odpočinku. 

Obecní hrob města Kdyně, který slouží k ukládání  
ostatků zemřelých, kterým Město Kdyně vypravilo 
tzv. sociální pohřeb, nebyl až do roku 2022 udržo-
ván.

V roce 2022 byla zakoupena dálkově řízená svahová 
sekačka SPIDER, která nahradí práci až pěti 
pracovníků s křovinořezy. Velkou výhodou je zejména 
rychlost práce – osoby pracující s křovinořezem musí 
totiž z hlediska náročnosti této práce dodržovat 
pravidelné a časté bezpečnostní přestávky. Sekačka 
SPIDER si navíc poradí i s velmi svažitým a těžko 
přístupným terénem, který je z hlediska sekání 
pracovníky s křovinořezy problematický – např. v ulici 
Markova.

MODERNIZACE  TECHNIKY  TECHNICKÝCH  SLUŽEB  KDYNĚ
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KU LT UR A  A   C E STOVN Í  RUCH

V roce 2020 došlo k celkové revitalizaci autobusového 
nádraží ve Kdyni a k instalaci veřejného osvětlení, které 
zde po řadu let zcela chybělo…

…spolu s projektem revitalizace byl zpracován rovněž 
projekt dětského hřiště s klidovou zónou. Realizace 
tohoto záměru bude možná v souvislosti s přeložkou 
vedení elektrické energie společnosti ČEZ v roce 2023. 

Od 1. 7. 2019 je Turistické informační centrum 
Kdyně začleněno pod MKS „Modrá hvězda” Kdyně. 
Dříve bylo TIC Kdyně provozováno společností 
AgAkcent, s.r.o., následně pak MAS Český les. Po 
změně provozovatele TIC a jeho začlenění pod 
MKS Modrá hvězda Kdyně došlo k rozšíření služeb 
pro turisty a k rozšíření prodejního sortimentu. 
Významným způsobem vzrostly rovněž tržby 
v infocentru, stejně tak jako návštěvnost místních 
pamětihodností, např. Muzea příhraničí či židovské 
synagogy. Informační centrum je také organizáto-
rem pravidelných a oblíbených turistických vychá-
zek pod vedením zkušených turistů a průvodců. 
Vznikají rovněž různé pracovní listy, nebo speciálně 
zaměřené přednášky pro školy či školky, pořádání 
tematických kurzů, apod.

REVITALIZACE  AUTOBUSOVÉHO  NÁDRAŽÍ
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Mezi technické vybavení přibyly také sněhové radlice na 
úklid sněhu k traktoru ISEKI pro zajištění zimní údržby 
chodníků a celá řada drobných strojů a vybavení – fukary, 
křovinořezy, apod. Z důvodu rozšíření techniky proto 
v roce 2022 došlo v areálu TS Kdyně k vybudování 
přístřešku k parkování strojů a k jejich ochraně před 
nepříznivými vlivy. Svozový vůz Technických služeb 
Kdyně již dlouhá léta přesluhoval a byl značně 
poruchový,  což jste bohužel  jako občané 
v posledních letech v souvislosti se změnami termínů 
svozů v případě poruchy vozu sami zaznamenali.
Starý svozový vůz byl proto v roce 2021 nahrazen 
novým a technicky vyspělejším vozem značky SCANIA, 
jehož provoz je značně úspornější, mj. také z důvodu 
většího objemu nákladové části. 
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V rámci činnosti TIC Kdyně vzniklo rozsáhlé 
Kdyňské kalendárium osobností, které je volně 
dostupné na webových stránkách města Kdyně a je 
stále průběžně doplňováno. 

V roce 2020 došlo díky úspoře finančních prostředků 
k pořízení mobilního pódia pro potřeby příspěvkové 
organizace MKS „Modrá hvězda” Kdyně. Toto plně 
certifikované pódium tak po letech nahradilo již 
dosluhující imobilní pódium, které navíc nedisponovalo 
žádným bezpečnostním atestem. 

Nové pojetí získala rovněž celá řada kulturních, 
společenských či vzpomínkových nebo pietních 
akcí, které jsou připravovány ve spolupráci s MKS 
„Modrá hvězda” Kdyně…

V roce 2021 v rámci činnosti MKS „Modrá hvězda” 
Kdyně vznikla naučná stezka pro děti, na které je 
doprovází lev Maxmilián, maskot města, který má mj. 
také svoji pravidelnou rubriku v Kdyňských listech. 

Nové pódium je možné snadno transportovat a ve 
velmi krátkém čase připravit pro konání jakékoliv 
kulturní akce. Převoz a rozložení pódia pro MKS „Modrá 
hvězda” Kdyně zajišťují pracovníci Technických služeb 
Kdyně pomocí nové techniky, kterou disponují. 

…jako příklad je možné uvést Ples města Kdyně, jehož 
návštěvnost se již vyrovnala oblíbenému hasičskému 
plesu nebo Císařské slavnosti. Zlatým hřebem roku 
v oblasti kulturních a společenských akcí je zejména 
Adventní program, který pracovníci MKS „Modrá 
hvězda” Kdyně přesouvají do netradičních prostor, 
např. do stodoly v parku u muzea. 

KU LT URA  A   C E STOV N Í  RUCH
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Od roku 2019 provádíme revize a postupné 
rekonstrukce a opravy dětských hřišť a modernizaci 
pískovišť ve Kdyni i ve spádových obcích vč. 
mateřských škol. Betonová pískoviště nahrazujeme 
moderními a bezpečnými modulovými pískovišti 
z pryžových částí...

Řady změn se v uplynulých třech letech dočkalo také 
přírodní koupaliště Hájovna. Pro sezónu v létě 2019 
bylo nutné vyřešit provoz stánku s občerstvením, 
neboť původní provozovatel a vlastník stánku 
u vstupu do areálu jej již odmítl nadále provozovat…

…v současné době probíhají přípravné práce 
rekonstrukce dětského hřiště v ul. Markova (pod 
areálem MŠ Markova). Kromě zajímavých a moderních 
herních prvků hřiště nabídne také odpočinkovou zónu, 
kterou při dohledu nad dětmi ocení zejména rodiče či 
prarodiče. 

…nový stánek s velkou pergolou se v roce 2022 
dočkal další nadstavby. pohled na koupaliště si 
nyní můžete vychutnat z výšky a z pohodlí posezení 
na terase nad stánkem s občerstvením. v areálu 
koupaliště došlo v roce 2022 rovněž k opravě 
a rozšíření počtu lehátek, k opravě šachty 
a kompletnímu vyčištění přítoku koupaliště. 

Centrum vodní zábavy Kdyně je sice chloubou města, 
svůj někdejší lesk však získává zpět až v posledních 
třech letech kdy jsou do oprav interiéru bazénu investo-
vány potřebné finanční prostředky. V bazénu nás 
trápila zejména dlouhodobá koroze některých kompo-
nent v bazénové části, které v minulosti nebyly pozinko-
vané. Řešili jsme ale také odstranění nebezpečných 
stropních desek, které odpadávaly přímo do bazénové 
části centra. V centru jsme v posledních třech letech 
řešili celou řadu dalších důležitých oprav vnitřního 
vybavení a techniky, která byla v řadě případů nefunkč-
ní již po dobu několika let – např. pískové filtry, čerpadla 
pro pulzátory, kompresory na vzduchotechniku, apod. 

REKONSTRUKCE  PÍSKOVIŠŤ, NOVÉ  HERNÍ  PRVKY 
+ REKONSTRUKCE  HŘIŠTĚ – UL.  MARKOVA

CENTRUM  VODNÍ  ZÁBAVY  KDYNĚ – OPRAVY

NOVÝ  KIOSEK  S  TERASOU – KOUPALIŠTĚ  HÁJOVNA
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V oblasti bezpečnosti jsme nezapomínali ani na 
dopravu. Za účelem zvýšení bezpečnosti provozu 
a zlepšení rozhledových podmínek v problematických 
křižovatkách došlo k instalaci několika dopravních 
zrcadel – např. v ul. Náměstí prof. Žákavce či v obci 
Hluboká. 

V uplynulých letech jsme nezapomínali ani na 
drobné sakrální stavby ve spádových obcích.

V roce 2022 jsme na úrovni Plzeňského kraje vyjednali 
možnost dodatečného zapojení města Kdyně do 
projektu „Klidné příhraničí“, který spočívá v instalaci 
měřičů rychlosti a kamerových bodů na hlavním průtahu 
městem (silnici č. I/22). Plzeňský kraj na realizaci tohoto 
projektu Městu Kdyně poskytne dotaci ve výši 278 000 
Kč. Tyto radary v Plzeňském kraji napomáhají ke zvýšení 
bezpečnosti provozu, zejména pak ke zvýšení 
bezpečnosti chodců či cyklistů v centru našeho města. 
Možnost zapojení se do tohoto projektu byla v roce 2016 
tehdejším vedením radnice bohužel zamítnuta. Radary 
díky čtení registračních značek automobilů napomáhají 
rovněž při odhalování trestné činnosti a monitorování 
pohybu pachatelů přestupkového či trestního jednání. 
Kamery jsou pak nedocenitelným pomocníkem Policie 
ČR při pátrání po hledaných, ale i pohřešovaných 
osobách, vč. dětí. 

Kromě toho byl také zpracován pasport dopravního 
značení a došlo rovněž k doplnění dopravních značek 
na území města i spádových obcí dle momentálních 
požadavků zákonných předpisů v oblasti provozu na 
pozemních komunikacích. 

V roce 2022 došlo k rekonstrukci fasády kapličky v obci 
Hluboká a byly zde rovněž provedeny potřebné 
rekonstrukční a udržovací práce. 

PRE V EN CE  KRI M IN AL I T Y  A   B EZ P EČ N OST
KAMEROVÝ  SYSTÉM  –  ROZŠÍŘENÍ  +  DOTACE  PK  (2022)

SPÁD OVÉ   O BC E
REKONSTRUKCE  KAPLIČKY – HLUBOKÁ
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PA RT NE R ST VÍ   A   PŘ ÍL E ŽI TOST I

V roce 2021 došlo ke zpracování projektů 
rekonstrukčních a udržovacích prací na kapličkách 
v obci Starec a v obci Podzámčí…

Ve spádových obcích města Kdyně od roku 2019 
probíhají potřebné opravy kulturních domů, které jsou 
zpravidla jediným dějištěm místního společenského 
a kulturního života. Dochází zejména k opravám 
a sanacím zdiva, střech a doplnění vnitřního vybavení 
vč. topení. V případě topení z důvodu omezeného 
prostoru kulturních domů nově využíváme topné 
panely umístěné na stěnách. 

Podobně jako v oblasti přidělování bytů bylo 
potřeba nastavit transparentní systém také 
v oblasti POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU 
MĚSTA KDYNĚ…

…v roce 2022 došlo k vypsání výběrového řízení 
a k výběru zhotovitele těchto rekonstrukčních prací, 
jejichž realizace bude zahájena již v roce 2022.

Potřebných rekonstrukčních prací se dočkala rovněž 
koupaliště ve spádových obcích – např. v obci 
Smržovice došlo ke komplexní rekonstrukci toalet 
místního koupaliště, jehož součástí je rovněž oblíbené 
tábořiště. 

…proto jsme v roce 2020 vydali zásady rady města 
upravující i tuto oblast veřejné podpory spolků 
i občanů. o dotaci z rozpočtu města kdyně tak 
mohou žadatelé (spolky, organizace, občané, 
apod.) žádat vždy ve dvou kolech a pro různé účely 
podpory. 

v roce 2020 bylo v rámci dotací z rozpočtu města 
kdyně na podporu spolků, organizací, kulturních 
i  společenských akcí i  samotných občanů 
vynaloženo celkem 959 019,80 kč. 

v roce 2021 se pak jednalo o částku 749 860,00 kč. 

OPRAVY  KULTURNÍCH  DOMŮ  A  KOUPALIŠŤ  VE  SPÁDOVÝCH  OBCÍCH

ZÁSADY  PRO  POSKYTOVÁNÍ  DOTACÍ
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S y s t é m o v ý m  z p ů s o b e m  o d  r o k u  2 0 1 9 
podporujeme např. lékaře, zdravotnický personál 
či učitele, kterých je v našem městě bohužel 
nedostatek. Těmto, a dalším zástupcům profesí, 
jejichž působení ve městě je klíčové pro zajištění 
fungování služeb pro občany, umožňujeme jako 
motivační benefit přidělení městského bytu. Tento 
nástroj jsme implementovali do Zásad Rady města 
Kdyně pro přidělování bytů ve vlastnictví Města 
Kdyně. Rada města Kdyně má díky tomu možnost 
přidělit bytovou jednotku tzv. „v zájmu města“ – tj. 
právě pro potřeby lékařů, zdravotních sester, 
učitelů či zaměstnanců dalších organizací, jejichž 
působení je pro fungování města a potřebných 
služeb pro občany důležité. 

Toto volební období bylo doslova „nabité“ těžkými zkouškami. Téměř celou jeho polovinu jsme 
se potýkali s pandemií, která nás zaměstnala do té doby nebývalými povinnostmi 
a problémy, a jejíž důsledky v podobě nedostatku komponent či pracovní síly bohužel znemožnily 
či prodloužily realizaci celé řady investičních akcí – např. rekonstrukci veřejného osvětlení, 
dodávku nového hasičského vozidla pro SDH Hluboká nebo dokončení projektu Galerie č.p. 11. 

Největším problémem a hlavní překážkou dalšího rozvoje našeho města jsou především špatně 
připravené či špatně provedené projekty, zejména pak v oblasti stavebních či rekonstrukčních 
prací. Z tohoto důvodu nebylo doposud možné pracovat na přípravě expozice v „Domě 
v kožichu“ (dům č.p. 89 ve Starokdyňské ulici). Objekt, na jehož rekonstrukci bylo v letech 2016 – 
2017 z městského rozpočtu vynaloženo více než 6 mil. Kč, se v současné době potýká s masivní 
vlhkostí. V roce 2022 zde proto byla provedena sonda, která jako příčinu vlhkosti objektu 
odhalila nedostatečnou izolaci. Dalším problémem je neexistence svodů dešťové vody (absence 
okapů). Dešťová voda v zadní části objektu tak v převážné míře zatéká přímo do chodby 
a bohužel rovněž do základů této stavby, podobně jako v případě hlavní budovy kdyňské základní 
školy. Do nedávno zrekonstruovaného objektu jsme tak nyní bohužel nuceni investovat 
dodatečné veřejné finanční prostředky, abychom jej uvedli do stavu, který měl mít již po 
provedení samotné rekonstrukce v roce 2017. Dodatečně řešíme rovněž napojení toalety 
v objektu na kanalizační síť, což bude nyní vzhledem k novým podlahovým krytinám nejen 
obtížné, ale především neekonomické. Řešení problémů s vlhkostí nás zaměstnává také 
v rozestavěném objektu Galerie č.p. 11, kde jsme kromě vlhkosti řešili rovněž problémy s kvalitou 
a rychlostí prováděných stavebních prací ze strany dodavatelské firmy. Zadní část objektu 
Galerie se ve sklepních prostorech potýká s vlhkostí, která prostupuje i do vrchních pater 
objektu. 

Jak jsme již předeslali v samotném úvodu – chceme před Vámi, občany, složit účty také za 
neodvedenou práci, resp. projekty, které se v tomto volebním období nepodařilo zrealizovat,
a na jejichž dokončení bychom rádi pracovali v příštích 4 letech.

PART NE RS TVÍ   A  PŘÍ LE ŽITOST I

CO   JS ME  Z AT ÍM   NES TI HL I   D OKO NČ IT ?

ZÁSADY  PRO  PŘIDĚLOVÁNÍ  BYTŮ
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I tento problém bylo před zahájením rekonstrukce možné vyřešit kvalitnější projektovou 
přípravou, která by reflektovala stav objektu i výskyt spodních vod. Společně s odborníky na 
sanaci vlhkých prostor tak nyní řešíme možné následné postupy, kterými bychom vlhkost 
z objektu dokázali odvést a prodloužit tak životnost této nově vznikající stavby. 

CO   NA PSAT  ZÁVĚR EM ?

A jaké jsou naše plány pro nadcházející volební období 2022 – 2026? To si 
přečtete na našich webových stránkách , kde kromě celé řady www.prokdynsko.cz
zajímavých informací, sekcí a článků najdete právě i náš volební program 
„PRO lepší KDYŇSKO“, který si najde cestu i do Vašich poštovních schránek.

Na stavbu Galerie č.p. 11 bezprostředně navazuje areál školní zahrady, která začala vznikat 
v roce 2018, tedy souběžně s rekonstrukcí Galerie. Připravený projekt vybudování školní zahrady 
bohužel „nemyslel“ na vybudování přístupové cesty k stavbě Galerie a k sousednímu doposud 
nerekonstruovanému objektu. V této souvislosti zbývá rovněž vyřešit oplocení celého areálu, 
které musí být provedeno v návaznosti na projekt revitalizace kolem nové kotelny (vedle 
supermarketu TESCO), kdy dojde k vybudování propojovací pozemní komunikace až do 
průmyslové části města. Stávající absence projektu však vylučuje znalost budoucí polohy 
komunikace, na kterou bude oplocení areálu zahrady navazovat. Komunikace bude následně 
vyústěna vedle prodejny DOMO elektro. Projekt vybudování školní zahrady dále bohužel nebral 
v potaz ani nutnost likvidace nebezpečného odpadu, který zde zbyl po bývalé „Draslovce“ 
a s jeho likvidací jsme proto začali až v roce 2019. S přípravou projektu nové školní zahrady se 
bohužel nemyslelo ani na úspory veřejných prostředků v oblasti energetiky a nebyla zvažována 
možnost vybudování teplovodu do objektu školy na Náměstí a sousedních domů (řeznictví, 
„Dům služeb“). S přípravou napojení těchto objektů na teplovod jsme proto ve spolupráci 
s Transteplo Kdyně, spol. s.r.o. začali až po našem nástupu do čela kdyňské radnice. V roce 2022 
dojde k dokončení pokládky tohoto nového teplovodního vedení, díky kterému budeme ve všech 
výše uvedených nemovitostech významným způsobem šetřit veřejné prostředky. Zejména pak 
v případě provozu budovy školy, jejíž vytápění je mj, i s ohledem na žalostný stav budovy, 
finančně náročné, budou realizované úspory nezanedbatelnou položkou městského rozpočtu!

Oskar Hamrus, starosta města Kdyně
Za Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko

... JSME TADY PRO VÁS a PRO lepší KDYŇSKO!

Ing. Věra Říhová, MPA, místostarostka, předsedkyně hnutí

Starostou (ani místostarostou) člověk není jen 8, 10 nebo 12 hodin v rámci úředních hodin 
radnice. Život ve veřejné funkci je závazkem voličům, který nemá omezenou pracovní dobu ani 
jasně stanovenou náplň práce. Pracovní doba starosty, na rozdíl od úředníka, nekončí zamčením 
dveří úřadu, tam naopak často teprve začíná… Není to navíc čistě „kancelářská“ práce, jak by se 
možná zdálo. Starosta i místostarosta totiž musí být neustále k dispozici - připraveni kdykoliv 
nasednout do auta a vyrazit kam je třeba. Bez ohledu na denní či noční hodinu se totiž starosta 
v případě potřeby stává „dělníkem“ čistícím ucpaný odtok dešťové vody nebo „lesníkem“, který 
během vichřice odstraňuje spadlé větve či stromy. Starosta i místostarosta často plní roli 
odchytové služby toulavých psů, stávají se telefonními operátory, hlásícími havárie nebo IT 
pracovníky spravujícími web a sociální sítě, aby měli občané o haváriích či poruchách bez ohledu 
na provozní dobu úřadu vždy aktuální informace. Být starostou či místostarostou není prací, ale 
životním i osobním posláním, které člověka musí naplňovat, a pro které musí naplno žít! 
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Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko

PRO lepší Kdyňsko

Kandidátní listina 2022

PRO-Kdyňsko

1. Oskar Hamrus
starosta města, 48 let

6. Radek Čejka
podnikatel, 52 let

11. Jan Hudač
technik, 40 let

2. Ing. Věra Říhová, MPA
místostarostka města, 

předsedkyně hnutí, 32 let

7. Petr Drahoňovský
technik, 46 let

12. Jitka Kaiserová
vychovatelka, 49 let

3. Tomáš Veselý
jednatel společnosti, 

místopředseda hnutí, 45 let

8. Ing. Olga Hanáková
analytik logistických 

procesů, 49 let

13. Jiří Schödelbauer
řidič mezinárodní 

kamionové dopravy, 36 let

4. Jana Kawalková
podnikatelka, 58 let

9. Pavel Dominik
dispečer výroby, 39 let

14. Radek Housar
obsluha CNC, 22 let

5. Václav Maršík
vedoucí týmu, 

místopředseda hnutí, 51 let

10. Vladimíra Müllerová
všeobecná zdravotní 

sestra, 39 let

15. Radek Jakl
výstupní kontrolor, 43 let
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