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Vážení a milí spoluobčané, 
rádi bychom Vám představili náš volební program „PRO lepší KDYŇSKO“, se kterým ve volebním období 

2022 – 2026 kandidujeme do Zastupitelstva města Kdyně. Na základě výsledků minulých komunálních 
voleb jsme díky Vaší důvěře stanuli ve vedení města Kdyně a po čtyři roky jsme, i navzdory nelehkým 
zkouškám v podobě různorodých celosvětových krizí, pracovali na tom, aby se Vám ve Kdyni žilo lépe. 
I proto jsme náš letošní volební program nazvali , a rádi bychom s ním navázali na „PRO lepší KDYŇSKO“
naši práci odvedenou v uplynulých čtyřech letech, kdy jsme se soustředili zejména na budování základů, 
na kterých budeme moci dále stavět budoucnost našeho města i našich dětí. 

Podrobný výčet toho, co se za uplynulé čtyři roky našeho působení ve vedení města podařilo, ale 
i nepodařilo, si můžete přečíst (a na doprovodných fotografiích prohlédnout) v našich LISTECH PRO-
KDYŇSKO, které jste našli ve svých poštovních schránkách. Listy si případně můžete stáhnout na 
webových stránkách , kde jsme pro Vás připravili řadu zajímavých webových sekcí www.prokdynsko.cz
plných fotografií, které pravidelně aktualizujeme. Součástí webových stránek jsou rovněž informace 
o našich kandidátech i široké členské základně Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko.  

Volební program „PRO lepší KDYŇSKO“ je vytvořený zcela konkrétně, na základě znalostí 
a zkušeností, které naši členové v pozici zastupitelů v uplynulých letech získávali, a na základě kterých 
jsme rozvojové priority města Kdyně i spádových obcí rozdělili do 10 základních oblastí 
„PRO lepší KDYŇSKO“:

Nesnažili jsme se za každou cenu realizovat viditelné a nesmyslné projekty, za které by nás občané 
v tomto volebním období ocenili. Všechny investice jsme promýšleli v kontextu dlouhodobého rozvoje 
a potřeb města. Po čtyřech letech tak za sebou zanecháváme prakticky „neviditelnou“, avšak o to 
zásadnější práci! Pustili jsme se například do sanace i rekonstrukcí budov škol i mateřských školek, které 
se potýkaly s letitou 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. Tento 
majetek tak v následujících letech můžeme bez obav „kostlivců ve skříni“ dále rozvíjet a modernizovat. 
Ano, v řadě oblastí ve Kdyni skutečně začínáme od nuly, a to doslova! V uplynulém volebním období 2018 
– 2022 jsme se proto zaměřili na budování pevných základů, na kterých v následujících čtyřech letech 
začneme stavět nové, opravdu lepší Kdyňsko! Lepší Kdyňsko znamená především modernější, 
bezpečnější a dobře fungující město Kdyně včetně spádových obcí, na které rozhodně nezapomínáme! 

Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko
PRO-Kdyňsko

VOLEBNÍ PROGRAM HNUTÍ NEZÁVISLÝCH, 
PRO-KDYŇSKO NA OBDOBÍ 2022 – 2026
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ź Dokončení sanace všech budov vč. sanace 
budovy školy na Náměstí (plánovaná realizace 
v letech 2023 – 2025)

MŠ Hluboká

Masarykova základní škola Kdyně

ź Rekonstrukce všech vnitřních prostor školy 
(WC, kabinety, sborovna, chodby, apod.) vč. 
rozvodů všech sítí (elektřina, voda, odpad, 
apod.)

ź Modernizace učeben a vybavení školy

ź Zpracování projektu komplexní rekonstrukce 
MZŠ Kdyně vč. využití obnovitelných zdrojů 
energie (solární panely, apod.) a možnosti 
využití podkrovních prostor hlavní budovy školy

MŠ Dělnická

MŠ Markova 
ź Rekonstrukce vnitřních prostor a všech tříd (vč. rozvodů všech sítí), rekonstrukce školní kuchyně, 

vybudování nové školní jídelny – přístavba IV. pavilonu, tunelové propojení pavilonů MŠ, rekonstrukce 
střech všech pavilonů

ź Rekonstrukce vnitřních prostor a všech tříd (vč. 
rozvodů všech sítí), zateplení budovy, revitalizace zahrady mateřské školy, instalace herních prvků

ź Napojení budovy školky na kanalizaci, komplexní sanace a rekonstrukce objektu vč. rekonstrukce 
střechy

Základní a mateřská škola Prapořiště
ź Rekonstrukce rozvodů všech sítí, rekonstrukce vnitřního vytápění, rekonstrukce vnitřních prostor školy 

– třídy a zázemí vč. školní kuchyně

1.  ŠKOLSTVÍ  A  PŘEDŠKOL NÍ  VZDĚLÁVÁNÍ

Zubní ordinace a laboratoř 

Komplexní rekonstrukce zázemí pečovatelské služby v ul. Sokolská
ź Rekonstrukce střediska osobní hygieny pro klienty pečovatelské služby Doma ve Kdyni, vytvoření 

moderního a bezpečného zázemí pro poskytování služeb

ź Příprava projektu vč. pořízení komplexního 
vybavení ordinace a zajištění bezbariérového 
přístupu (vybudování výtahu), motivační 
pobídky a benefity pro lékaře (přidělování 
městských bytů lékařům a zdravotnickému 
personálu) 

ź Dokončení ordinace vč. zubní laboratoře 
a pracoviště pro dentální hygienu (práce 
probíhají již v roce 2022, Město Kdyně v rámci 
podpory nových zubních lékařů zakoupilo 
rovněž komplexní vybavení zubní ordinace 
v  hodnotě cca 1 ,8  mi l .  Kč)  +  z a j i š t ě n í 
bezbariérového přístupu (vybudování výtahu)

(Náměstí č.p. 9 – bývalý „Dům služeb“)

Ordinace pro pediatra (č.p. 9)

2 . ZDRAVOTNICTVÍ  A  SOCIÁL NÍ SLUŽBY
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ź Obec Hluboká (tzv. Moskva + MŠ Hluboká – 
bude zahájeno již v roce 2022), obec Podzámčí 
(kulturní dům), obec Starec – odkanalizování 
obce

Řešení odkanalizování spádových obcí města 
Kdyně

Obnova infrastruktury v souladu s Plánem financování obnovy vodovodní a kanalizační 
infrastruktury v majetku Města Kdyně 

B u d o v á n í  n o v é  v o d o v o d n í  a  k a n a l i z a č n í 
infrastruktury

Vodovodní  a  kanalizační  infrastruktura:

ź Vytvořen a schválen již v roce 2021 – např. 
obnova kanalizace a zajištění jímání balastních 
vod v ul. Dělnická (realizace v roce 2023)

ź Ve Kdyni i ve spádových obcích (zahájení již v letech 2021 – 2022 za dotační podpory MPO ČR)
Výměna technologie 

ź Náhrada stávajících světel úspornou LED technologií
Instalace nových lamp v dosud nepokrytých či hůře pokrytých lokalitách ve Kdyni i ve spádových obcí

Veřejné  osvětlení:
Pokračování rekonstrukcí veřejného osvětlení 

ź Postupná výměna nevyhovujícího teplovodního potrubí

ź Výměna el. vedení z důvodu dlouhodobých problémů a havarijního stavu rozvodů v této části města
Komplexní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v ul. Markova a v ul. Rýzmberská

ź Napojení dalších objektů a realizace úspor veřejných prostředků (zahájeno již v roce 2021/2022 – 
napojení MZŠ Kdyně a objektů v prostoru náměstí - č.p. 8 – řeznictví a č.p.9 – „Dům služeb“)

Průběžná obnova infrastruktury

Budování teplovodního potrubí

Teplovodní  infrastruktura:

ź Budování kanalizace a poskytování dotací na 
zajištění odkanalizování nemovitostí (zejména 
ve spádových obcích, kde není možnost 
napojení nemovitostí na ČOV Kdyně) – 
viz sekce  č. 9 „SPÁDOVÉ OBCE“

ź  Intenzifikace ČOV Kdyně (v roce 2023 dojde k dokončení nyní připravovaného projektu intenzifikace 
ČOV Kdyně)

Čistírna odpadních vod Kdyně

3.  INFRASTRUK TURA

3



fwww.prokdynsko.cz Prokdynsko@ prokdynsko@prokdynsko.cz

ź Výkup pozemků, zpracování studie, zasíťování pozemků a vybudování přístupových komunikací

Rozvoj  rodinného  bydlení:
Příprava nových lokalit k rodinné či bytové zástavbě v návaznosti na územní plán 

Revitalizace ul. Dělnická 

ź V návaznosti na revitalizace sídlišť (ul. Markova, ul. Dělnická, ul. Družstevní, ul. Na Tržišti)

Instalace dobíjecích stanic pro elektromobily na veřejných parkovištích

Postupná rekonstrukce chodníků v lipové aleji na Náměstí
ź Vyřešení nadzvedávání povrchu chodníků kořeny lip - nutná obměna stromů v aleji

Vybudování parkoviště pro lékaře (ul. Nádražní) 

ź např. ul. Americká (nad řeznictvím), Náměstí (nad knihkupectvím a řeznictvím), apod. 
Průběžné a postupné rekonstrukce bytových jader a společných prostor
Výměna oken/dveří, podlahových krytin a obkladů
Potřebné opravy a výměna vybaven  - kuchyňské linky, apod.

Využívání obnovitelných zdrojů energie - solární panely, apod. 

Demolice bytového domu v ul. Starokdyňská 

Revitalizace  sídlišť:

ź Z důvodu havarijního stavu objektu a následná výstavba nového bytového domu

Vznik nových parkovacích ploch na sídlištích 

Revitalizace ul. Markova

Vybudování parkovacího domu (ul. Sokolská) 

Opravy střech a vnitřních rozvodů všech sítí

ź V návaznosti na studii proveditelnosti (r. 2022/2023) – variantní řešení možností způsobu realizace – 
možnost instalace parkovacích věží

ź Projekt již připraven vč. stavebního povolení a bude realizován v návaznosti na rekonstrukci vozovky 
ze strany Správy a údržby silnic Plzeňského kraje

ź Bezbariérové propojení obou částí sídliště, instalace podzemních kontejnerů (projekt připravován od 
roku 2019, stavební povolení vydáno v roce 2022, zdržení realizace nastalo z důvodu nezbytnosti 
řešení přeložek sítí – komunikační sítě CETIN, teplovodní vedení)

Budování  nových  parkovacích  ploch, elektromobilita:

Příprava projektu revitalizace ul. Na Koželužně, ul. Na Tržišti, ul. Družstevní

Opravy  místních  komunikací  a  chodníků:

Rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaných bytových jednotek a jejich přidělení novým nájemníkům 

Bytový  fond  ve  vlastnictví  Města  Kdyně:

Průběžné zateplování bytových domů

Postupná rekonstrukce chodníků kolem bytových domů na sídlištích
ź ul. Na Tržišti, ul. Na Koželužně, ul. Sokolská (spojovací chodník ve vnitrobloku sídliště)
Průběžná rekonstrukce propojovacích schodišť na sídlištích 

ź V roce 2022 – např. rekonstrukce schodiště v ul. Sokolská

4. BYD L ENÍ  A  PARKOVÁNÍ
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ź V roce 2022 získána dotace na pořízení automobilu s hybridním pohonem – dodání v roce 
2022/2023

Vybudování chodníků v areálu hřbitova

Pokračování revitalizace hřbitova
ź veřejná zeleň, oprava hřbitovní zdi v zadní části hřbitova

Modernizace vybavení Centra vodní zábavy Kdyně
Obnova a modernizace vozového parku a vybavení pečovatelské služby Doma ve Kdyni 

Vybudování nového prostoru k odkládání hřbitovního odpadu

Modernizace vybavení a pomůcek pro výchovu dětí a žáků 

Modernizace a nákup potřebné techniky TS Kdyně

Modernizace vybavení MKS Modrá hvězda Kdyně

Modernizace vybavení příspěvkových organizací:

ź Žací traktory, sekačky, multikáry, apod. (komunální technika je průběžně obnovována již od roku 
2019 – např. traktory KUBOTA, sekačka SPIDER, sněhové radlice, vysavače, apod)

ź ZŠ a MŠ zřizované Městem Kdyně

Hřbitov:
Rozšíření hřbitova

Moderní sběrný dvůr

ź ul. Markova, ul. Družstevní, ul. Nádražní

ź Rozšíření segmentu přijímaných komodit, zefektivnění fungování služeb a úspora veřejných 
prostředků

ź II. etapa revitalizace hřbitova, vybudování kolumbária a rozptylové loučky

Instalace podzemních/polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad 

ź Moderní audiovizuální technika v sále Sokolovny

Odpadové  hospodářství:

Zpevňování ploch pod sběrnými nádobami na tříděný odpad 

ź V roce 2022 – obec Hluboká, koupaliště Hájovna
Instalace přístřešků na kontejnery na směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích 

ź Např. v roce 2022 – ul. Na Koželužně, ul. Nádražní
Instalace košů na tříděný odpad 

ź Na veřejných prostranstvích, dětských hřištích, koupalištích, apod. 

5. SL UŽBY  PRO  OBYVATEL STVO 5
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Revitalizace sídlišť

ź Ošetřování zeleně, provádění zdravotních řezů, monitoring stavu zeleně, evidence údajů do pasportu 
veřejné zeleně

ź Zveřejňování informací o stavu finančních prostředků na účtech, podrobné důvodové zprávy k návrhu 
rozpočtu, podrobné členění závěrečného účtu (realizováno již od roku 2019) 

Informovanost obyvatel:

Transparentní fungování města a jeho organizací:

Zvýšení periodicity vydávání Kdyňských listů

Pravidelná péče a údržba veřejné zeleně

Zelené střechy
ź Osazování střech zelení – např. autobusové nádraží, autobusové zastávky, apod.

Náhradní výsadba veřejné zeleně
ź Obnova zeleně po kácení z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, výsadba vhodných dřevin (např. 

v prostoru náměstí dochází k výsadbě lip, které jsou odolnější vůči nepříznivým vlivům městského 
prostředí)

Zveřejňování informací o hospodaření města 

Kontroly hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkových organizacích města

Květinová výsadba ve veřejném prostoru (Náměstí, sídliště, apod.) 

Pravidelná aktualizace webových stránek
Komunikace prostřednictvím sociálních sítí (FB stránky „Město Kdyně“)

Veřejná zeleň:

ź možnost využití minibusu i pro další účely – zájezdy a výlety, akce spolků a místních organizací, apod. 
ź odvoz seniorů za lékařskou péčí či nákupy (Domažlice, Klatovy)

ź svoz žáků ze spádových obcí města Kdyně do školy ve Kdyni/v Prapořištích za účelem zvýšení jejich 
bezpečnosti během cesty do/ze školy

Mobilita obyvatel:
Zavedení školního/senior taxi

5. SL UŽBY  PRO  OBYVATEL STVO
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ź Vytvoření „Koncepce kultury a turismu města Kdyně“

ź Vybudování moderního a konkurenceschop-
ného kinosálu s širokými možnostmi využití

Modernizace kina Kdyně

ź Dokončení rekonstrukce a zahájení provozu 
galerie, využití části prostor pro komunitní 
účely a činnost místních spolků a organizací

Vytvoření expozice v „Domě v kožichu“ (č.p. 89)

Zajištění pestré nabídky kulturních a společenských akcí pro všechny věkové skupiny občanů

Zpracování projektu komplexní rekonstrukce 
rozhledny Koráb
ź Využití objektu pod rozhlednou Koráb
Komplexní revitalizace a rekonstrukce Chato-
vé osady Hájovna

ź Expozice s ukázkou dobového bydlení (po provedení nutné sanace objektu z důvodu výskytu vlhkosti – 
realizace v roce 2023) 

Otevření Galerie č.p. 11

6. K ULTURA  A  CESTOVNÍ  RUCH

ź Komplexní rekonstrukce přítoku do koupaliště (možné zatrubnění přítoku a jeho ochrana), oprava 
mola, dna a vybavení v zázemí koupaliště (WC, sprchy, lehátka, převlékací kabinky)

ź V roce 2022 již došlo ke zpracování projektu, vypsání výběrového řízení a výběru zhotovitele, 
dokončení rekonstrukce – do konce roku 2022

ź Rozšíření herních prvků pro děti - malá lanová dráha, vybudování pergoly pro pořádání akcí

Vybudování dětského hřiště a klidové zóny v ul. Nádražní (autobusové nádraží)

ź Obnova hřiště na beach volejbal, vybudování hřiště na nohejbal a tenis, vybudování 100 m dráhy pro 
hasičský sport

ź Možnost využití pro místní občany i pro turisty

Koupaliště Hájovna

Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v ul. Markova 

Instalace dobíjecích stanic pro elektrokola 

ź Návaznost na instalaci dobíjecích stanic v roce 2022 a další postupné rozšiřování sítě dobíjecích 
stanic

Instalace cvičebních prvků pro seniory (ul. Markova)
Vybudování eko kluziště v areálu bývalých kasáren

ź Možnost propojení s rybníčky, vybudování klidové zóny s širokými možnostmi trávení volného času

Zřízení půjčovny elektrokol a koloběžek v TIC Kdyně 

Celková revitalizace prostranství u Centra vodní zábavy Kdyně

ź ul. Dělnická - rekonstrukce toalet, obnova oplocení areálu, apod. 
Opravy víceúčelového hřiště 

Průběžná obměna herních prvků a pískovišť, pravidelná údržba víceúčelových hřišť ve Kdyni i ve 
spádových obcích 

7.  SPORT  A  VOLNÝ  ČAS
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Ochrana veřejného majetku, prevence vandalismu:

Instalace digitálních radarů 

ź Na dětských hřištích a dalších veřejných prostranstvích (prostor kolem sběrných nádob, náměstí, 
apod.) kde dochází k porušování veřejného pořádku

ź V roce 2022 bylo s Plzeňským krajem vyjednáno dodatečné zapojení Města Kdyně do projektu 
„Klidné příhraničí“, získání dotace ve výši 278 000 Kč na instalaci v roce 2022

Prevence vzniku černých skládek:
Instalace dalších kamerových bodů v blízkosti sběrných nádob na tříděný odpad 

Instalace kamer 

ź Údržba veřejných prostranství, eliminace výskytu černých skládek na veřejném prostranství

8. PREVENCE  KRIMINALITY  A  BEZPEČNOST

Průběžná obměna herních prvků a pískovišť, pravidelná údržba víceúčelových hřišť

ź Schválení Zásad Rady města Kdyně pro poskytování dotací na zajištění odkanalizování nemovitostí

Kvalitní společenské a kulturní vyžití
ź Opravy kulturních domů, pořízení potřebného vybavení

Opravy a budování vodovodní infrastruktury ve spádových obcích
Oprava vodních nádrží a zdrojů vody ve spádových obcích 

Spolupráce s místními spolky (např. SDH, TJ, zájmové organizace, apod.)

ź Každoroční vyčlenění částky 1 500 000 Kč z rozpočtu Města Kdyně na odkanalizování spádových obcí 
prostřednictvím poskytování dotací občanům (zejména v místních částech, kde není možné provést 
napojení na ČOV Kdyně) – možnost vybudování vlastních domácích čističek

ź Poskytování dotace ve výši 30 000 Kč/nemovitost  

ź Oprava hrází, dna a přítoků
Instalace veřejného osvětlení v místech, kde tato infrastruktura dosud chybí 
ź Návaznost na modernizaci veřejného osvětlení prováděnou v letech 2021 – 2022

Dotace na odkanalizování nemovitostí:

9. SPÁDOVÉ  OBCE  

8
Hluboká, Prapořiště, Starec, Podzámčí, Smržovice, 
Dobříkov, Vítovky, Branišov, Nové Chalupy
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Pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Kdyně pro potřeby podnikatelů či obyvatel

Schválení Programu rozvoje města Kdyně na období 2023 – 2030

Provádění potřebných a průběžných oprav nebytových prostor 

ź Omítky, podlahové a střešní krytiny, obklady, potřebné sanační práce, apod.
Opravy střech a vnitřních rozvodů všech sítí

Spolupráce a podpora místních podnikatelů:
Pravidelná setkávání vedení města s podnikateli

ź Nabídka pronájmu nebytových prostor místním podnikatelům či občanům
Rekonstrukce dosud nevyužívaných prostor

ź Probíhá již od roku 2020 dle Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně

Rekonstrukce a komplexní vybavení nebytových prostor vhodných pro ordinace zubař, pediatr, apod.)

ź Přidělení bytu pro lékaře, zdravotnický personál či učitele (probíhá již od roku 2019 v souladu se 
Zásadami pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kdyně)

Podpora místních spolků a organizací:
Poskytování dotací z rozpočtu města Kdyně 

Spolupráce v rámci kulturních a společenských akcí

Podpora dobrovolných hasičů
Spolupráce ve věci hájení celospolečenských zájmů občanů města a spádových obcí

Podpora lékařů, zdravotnického personálu a učitelů:

ź Rekonstrukce bývalého „Domu služeb“ – Náměstí č.p. 9, probíhá již v roce 2022 (zubní ordinace, 
laboratoř, pracoviště pro dentální hygienu)

Benefity a motivační pobídky 

ź Pořízení potřebné techniky (výjezdový dopravní automobil pro SDH Kdyně, požární přívěsy pro hašení 
- spádové obce), spolupráce a podpora činnosti SDH

Strategický rozvoj města:

10. PARTNERSTVÍ  A  PŘÍLEŽITOSTI

9
O Vaši důvěru se ucházíme i nyní… POJĎTE SPOLU S NÁMI TENTO PROGRAM 
„PRO lepší KDYŇSKO“ NAPLNIT!

Volební program  je plán, jehož realizace nám, občanům, „PRO lepší KDYŇSKO“
zajistí život v moderním, bezpečném a především fungujícím městě s širokými 
možnostmi trávení volného času pro všechny generace. Rádi bychom k tomuto 
rozvoji využili základy, na jejichž budování jsme pracovali ve volebním období 
2018 – 2022, pro které jste nám dali svou voličskou důvěru. 



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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