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Vážení občané. 
 
Předstupujeme před Vás jako skupina lidí, kteří se chtějí ucházet o Vaši důvěru. 
Velmi si vážíme podpory, kterou jsme dostali v minulých komunálních volbách. 
V poslední době jsme velmi intenzivně přemýšleli o tom, jestli jsme ji nezklamali a 
jestli jsme schopni nabídnout Vám něco nového, nadchnout se pro rozvoj naší krásné 
oblasti Spálenopoříčska. S chutí jsme se zúčastnili „Sousedské“, kde se objevovalo 
mnoho nových podnětů i kritiky. Diskuse nám pomohla uvědomit si, jak velikou 
hodnotu má to, mít rád svou obec, místo ve kterém žiji. 
 Tento dobrý vztah k obci ale nemůže být jen nějakým pocitem. Je-li opravdový, musí 
se projevit prací. Každá dobrá věc může vzniknout jen z ochoty udělat něco pro 
ostatní, obětovat své úsilí, svůj cenný čas, své schopnosti společnému cíli. Jsme moc 
rádi, že na Spálenopoříčsku začíná být tento vztah vidět na upravených domech, 
zahradách, na veřejných prostranstvích, na společných akcích. Návštěvníci začínají 
říkat, že mají ze Spáleného Poříčí příjemný pocit. Chceme udělat vše pro to, aby se 
celé Spálenopoříčsko stalo příjemným místem a příkladem pro ostatní. 
 
 
 
 
 

 



Školy 
 
Chceme dokončit opravy střech základní školy, diskutovat s dětmi a pak podle jejich 
návrhů nově upravit a doplnit květinami prostor mezi domem s pečovatelskou službou 
a vstupem do základní školy, chceme ještě lépe upravit zahrady mateřských školek 
v Poříčí a Hořehledech a doplnit jejich vnitřní vybavení, aby zde děti žily 
v inspirujícím prostředí.  
Budeme usilovat o stavbu bazénu na zahradě základní školy. 
 
Rodiny s dětmi 
 
Postaráme se,  aby Poříčí a okolí bylo opravdu příjemným místem pro rodiny s dětmi. 
Již dnes nabízí Spálené Poříčí nejen dostatečnou kapacitu školy a školek, ale i výborně 
pracující Domeček, Ekocentrum a pobočku umělecké školy. Chceme se v servisu pro 
rodiče zaměřit na to, aby zde působila i další dětská lékařka, chceme nabídnout 
matkám s dětmi další místa pro setkávání. V zahradě bývalé spořitelny chceme 
postavit novou knihovnu v sousedství školy a cukrárny. Kolem knihovny bude 
zahrada nově upravena, bude v ní hřiště pro nejmenší děti a místa pro posezení a 
odpočinek pro matky s dětmi, školní děti čekající na autobus, dospělé i seniory.  
Chceme také dále rozšiřovat podle přání rodičů a sportovců sportoviště v Poříčí i ve 
všech vesnicích. Máme připraveny lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů a 
bude-li zájem mladých, chceme připravit a nabídnout možnost pokračování bytové 
výstavby Pod Obecníkem. 
 
Návsi, náměstí 
 
Tak, jako se nám doma líbí bydlet v upraveném domě a bytě, i venku chceme žít 
v upravených ulicích, návsích a náměstí. Chceme pokračovat v obnově našich 
společných veřejných prostranství. Chceme, aby naše návsi byly podobně pěkné jako 
náměstí v Poříčí, chceme, aby si opravu návsí naplánovali sami občané vesnic. 
V Poříčí se chceme naplno věnovat obnově Republikánské ulice, podobně jako jsme 
se v uplynulém období zaměřili na ulici Zámeckou. Chceme dále vylepšovat střed 
Spáleného Poříčí obnovou fasády bývalé spořitelny a fasády nově koupeného domu 
Kobrnových, doplňováním květin, slavnostního osvětlení, chceme opravit terasu 
nákupního střediska a vyhlásit nový městský dotační program pro majitele všech 
domů v památkové zóně pro menší opravy střech, fasád, oken. 
Prostě to, že u nás lidé žijí rádi, musí být vidět v centrech všech našich obcí. 
 
Krajina a ekologie 
 
Kromě veřejných prostranství chceme všem otevřít i naši krajinu. Podařilo se pro to 
vytvořit ideální podmínky. Spálenopoříčsko má společně vytvořený krajinný plán. 
Pozemkovými úpravami v katastrech Spáleného Poříčí, Vlkova, Hořehled a Těnovic 
získala obec pozemky budoucích cest, cestiček a cyklostezek. Je možné ihned začít 
s přípravou travnatých cest i zpevněných cyklostezek, opravovat staré polní cesty, je 
možné pokračovat podél těchto cest s výsadbou stromů – zejména ovocných, aby naše 



krajina byla zároveň přírodou i zahradou. Budeme usilovat o provedení pozemkových 
úprav i v některých dalších katastrech tak, aby jednotliví vlastníci měli své pozemky 
přístupné z pozemků obecních, a aby byly vytvořeny podmínky pro postupnou 
obnovu cest a stezek na celém Spálenopoříčsku.  
 
Hlavním krajinným cílem je vyčištění a protipovodňové zabezpečení rybníka 
Hvížďalka. Tato náročná stavba právě začíná. Bude rozšířen bezpečnostní přeliv tak, 
aby ani ve vzdálené budoucnosti nedošlo k protržení hráze. Po dokončení se bude 
možné opět ve Hvížďalce koupat. Chceme, aby se Hvížďalka stala příjemným místem 
odpočinku se zachováním všech unikátních přírodních hodnot území. Chceme, aby 
okolí rybníka bylo plně přístupné a neoplocené, nechceme nikomu pronajímat ani 
rybník ani jeho okolí. Chceme parkově upravit a udržovat plochy mezi zámkem a 
Hvížďalkou. 
Rádi bychom obnovili rybníky Šafranice i přilehlou cestu směrem k Lipnici a zřídili 
rybníčky v Číčově. Protipovodňovou ochranu Poříčí by měl zajistit nový záchytný 
příkop pro vody od Těnovic a Lipnice tak, aby dešťové vody nevtékaly do Zámecké 
ulice. 
 
Pitná a odpadní voda 
 
Chceme pokračovat v úsilí zajistit všem čistou pitnou vodu. Chceme dokončit stavbu 
úpravny vody v Číčově, aby byla pitná voda k dispozici do konce tohoto roku. Rádi 
bychom postavili nový vodovod v Lučištích a obnovili vodovod ve Struhařích, 
zintenzifikovali kořenovou čističku v Poříčí, pokračovali v opravách kanalizací 
v Poříčí i v Číčově, Lipnici a Hořehledech - obcích, které leží přímo na potocích.  
Provoz vodovodů a kanalizací dosud zajišťuje město, což je u obcí naší velikosti 
vzhledem ke všem provozním a legislativním překážkám a rozsahu vodovodní a 
kanalizační sítě spíše výjimka. Uděláme vše pro to, aby provoz vodovodů a kanalizací 
ve Spáleném Poříčí a místních částech i nadále zajišťovala obec, protože jedině tak je 
možné ceny vodného a stočného udržet pro občany na velice příznivé úrovni - tj. cca 
na poloviční výši než v případě zajištění provozu vodárenskou firmou. 
 
Obnova venkova 
 
Po vybudování vodovodů se chceme zaměřit na asfaltování místních komunikací. 
Samostatně se chceme věnovat úpravě hřbitovů a parkovacích míst před nimi. 
Doplníme vybavení dětských hřišť ve vesnicích. Chceme pokračovat v tlaku na 
Plzeňský kraj při opravě silnic. Opravy krajských silnic v našich vesnicích se dle 
našeho názoru provádějí nekvalitně, je nutné přistoupit k trvalejšímu řešení a provádět 
opravy celoplošným asfaltováním nejhorších úseků. 
 
Podpora spolků 
 
Dlouhodobý grantový program pomáhá udržet sportovní a kulturní aktivity v celém 
Spálenopoříčsku. Chceme, aby město tak jako doposud podpořilo spolky, pokud 
získají dotaci tím, že poskytne potřebné prostředky na předfinancování a 



spolufinancování. Aktivní spolky podpoříme při přípravě projektových dokumentací a 
žádostí do národních i evropských dotačních titulů. Velmi si ceníme všech 
sportovních a kulturních aktivit Sokola, hasičů, ochránců přírody, chovatelů a dalších. 
Jejich činnost obohacuje život všech obyvatel Spálenopoříčska.  
 
Kultura, památky 
 
Chceme pokračovat v zaměření kultury na všechny věkové i zájmové skupiny 
obyvatel. Chceme, aby město zajišťovalo „kulturu na přání“. Aby sami občané 
přicházeli s náměty na kulturní a společenské akce, aby pomohli se zajištěním 
propagace mezi přáteli a město poskytlo potřebné finance.  Infocentrum musí sloužit, 
tak jako dosud, nejen turistům, ale všem občanům. Velká část našich památek je již 
opravena. Chceme zajišťovat jejich další údržbu a nacházet jejich plnější využití. 
Například usilujeme o vznik minipivovaru v pivovarských sklepích a o pravidelné 
využití domku v Plzeňské ulici.  
 
Velmi si vážíme toho, že se naše Spálenopoříčsko rozvíjí bez zásadních sporů. Naše 
zastupitelstva se vždy dokázala dohodnout na dlouhodobých prioritách – školství, 
ekologii a ochraně památek a jejich hlavním kritériem bylo, jestli to či ono je dobré 
pro budoucnost Spálenopoříčska. Nikdy se nestalo, že by se bouralo, nebo nechalo 
chátrat něco, co v minulosti postavilo některé předešlé zastupitelstvo. Není to obvyklé. 
Važme si toho a rozvíjejme společně vzájemné dobré vztahy v obci.  
 A na závěr si dovolujeme všechny čtenáře požádat: pomozte nám, samotné volební 
strany či zastupitelstvo nic nezmůžou bez podpory, nápadů a pomoci svých občanů. 
 

Co konkrétně chceme realizovat: 
 
Investice: 
 

- Dokončit vodovody v přidružených obcích – Číčov, Lučiště, obnovit 
vodovod ve Struhařích 

- Nově opravit krajské silnice, chodník u hlavní silnice v Hořehledech 
- Dokončit nové asfaltování místních komunikací uvnitř Poříčí a všech vesnic 
- Postavit novou knihovnu s bezbariérovým přístupem u náměstí 
- Vytvořit odpočinkovou zónu v zahradě bývalé spořitelny a propojit ji 

se zahradou základní školy 
- Postavit na školní zahradě u knihovny dětské hřiště pro nejmenší děti 
- Nově upravit návsi v přidružených obcích 
- Upravit Republikánskou ulici, postavit v ní splaškovou kanalizaci, chodník 

a veřejné osvětlení 
- Zabezpečit a vyčistit Hvížďalku se zázemím pro odpočinek v přírodě a 

parkem od zámku 
- Zajistit pěší cestu do každé vesnice - obnovit stávající polní a lesní cesty a 

vytvořit místní okruh pro pěší a cyklisty. Např. cesty Vlkov – Lipnice, 



Spálené Poříčí – Milínov, Poříčí – Lipnice, propojit dolní Lipnici s cestou 
Lipnice – Kornatice, propojit Struhaře s Karlovem a Obecníkem cestou pro 
pěší s výsadbou alejových stromů  

- Postavit kompostárnu u čističky 
- Postavit protipovodňový záchytný příkop za továrnou a prohloubit příkop u 

mateřské školy 
- Dokončit a vybavit hřiště v Hořehledech 
- Upravit prostranství u vstupu do základní školy a školní družiny  
- Rozšířit a intenzifikovat čističku 
- Připravit výstavbu bytových domů v lokalitě Pod Obecníkem nad Luční 

ulicí 
- Obnovit rybníček v Obecníku a v lesíku pod Karlovem 
- Postupně obnovovat rybníky Šafranice a přilehlou cestou do Lipnice 
- Zřídit rybník v Číčově 
- Opravit nádrž Dolinka a zajistit zde biologické čištění vody 
- Zpevnit cyklostezku - pěšinu od hřiště k Dolinkám 
- Postavit chodník ve Štítovské ulici 
- Zpevnit cestu k lesu Pastviště 
- Upravit a rozšířit parkovací plochy u hřbitovů 
- Postupně zavádět nové moderní technologie ve veřejném osvětlení 
- Zřídit nový bezdrátový rozhlas ve všech našich vesnicích. V Poříčí jako 
částečný pro vyrozumění obyvatel v případě povodní 

- Postavit lávku ve Vlkově a opravit cestu k ní 
- Připravit přístavbu Domu s pečovatelskou službou P. Ferdy, neboť o 

ubytování je velký zájem 
- U všech bytovek v Poříčí lépe upravit zeleň a asfaltové plochy, vykoupit a 

opravit parkoviště v Zámecké a nově zde vyasfaltovat cestu od vodárny ke 
garážím, stejně jako cestu ke garážím v Lipnické ulici.  

 

Neinvestice: 
 

- Aktualizovat územní plán Spáleného Poříčí a zahájit přípravy nového 
územního plánu s možnostmi výstavby v Poříčí i ve vesnicích 

- Zavést informační systém pomocí SMS zpráv 
- Doplnit informační tabule v přidružených obcích  
- Osadit informační tabule u hřbitovů 
- Získat další dětskou lékařku  
- Zahájit pozemkové úpravy katastru, Lipnice, připravit Záluží a Struhaře 
- Zajišťovat provoz vodovodů a kanalizací i nadále městem  
- Usilovat o zřízení sídla připravované CHKO Brdy ve Spáleném Poříčí  
- Ve spolupráci se sousedními obcemi vyznačit nové turistické trasy do Brd a 

zajistit jednoduchou úpravu stop pro běžecké lyžování. 
          
 Další informace naleznete na:   http://www.starostove-nezavisli.cz/spalene-porici/ 



Naši kandidáti do zastupitelstva města Spálené Poříčí 
Sdružení nezávislých Spálenopoříčska 

kandidátka č. 3 
 

Sdružení politického hnutí „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“  a nezávislých kandidátů  
 

Každý z našich kandidátů se mimo své zaměstnání aktivně věnuje práci ve 
spolcích, organizování kulturních, sportovních a společenských aktivit 

 
 
 
 

 
 
   

 
 

   
 

  
 

1. Ing. Pavel Čížek, 50 let, Spálené Poříčí - Karlov, 
starosta, člen Českého svazu včelařů, ČSOP, Měšťanské 
besedy, kulturní komise Plzeňského kraje 
 
„Každý rok opravme nějakou část Poříčí a některé z vesnic. 
Splňme si tak sny o krásném a příjemném Spálenopoříčsku.“ 

2. Ing. Jindřich Jindřich, 39 let, Spálené Poříčí, 
místostarosta, člen rady a zastupitelstva města, člen 
kulturní komise, předseda Místní akční skupiny sv. Jana z 
Nepomuku 
„Společným úsilím jsme dosáhli toho, že je Spálenopoříčsko 
hezkým místem pro život. Udělejme vše pro to, aby tomu tak 
bylo i v dalších letech."  

3. Ing. Jiří Stach, 39 let, Spálené Poříčí, referent Lesů ČR, 
vedoucí oddílu stolního tenisu TJ Sokol  
„Chci se snažit více podpořit menší přidružené obce, např. 
putujícími zastupitelstvy, kde by se zastupitelé měli 
seznamovat se stavem obecního majetku, problémy místních 
obyvatel a lépe pak reagovat na jejich podněty.“ 
 

4. Mgr. Ivana Paseková, 50 let, Spálené Poříčí, vedoucí 
infocentra, členka rady a zastupitelstva města, 
předsedkyně kulturní komise a členka grantové komise 
města  
 „I v příštích letech bych se ráda podílela na pořádání různých 
kulturních akcí, rozvoji a podpoře turistického ruchu v našem 
městě.“ 
 



 
 

   
 

   
 

   

 

   

 

   

5. Jaroslav Slavík, 33 let, Lipnice, pracovník správy a 
rozvoje města, člen komise vesnic, člen Českého svazu 
včelařů  
„Je nutné nezapomínat, že i v menších obcích žijí mladí lidé. 
Vytvořme příjemnější podmínky pro život rodin s dětmi.“  

7. Ondřej Pelikán, 30 let, Spálené Poříčí, správce 
počítačové sítě, člen ČSOP 
 
„Jen fungující občanská společnost je opravdovou zárukou 
demokracie. Rád ji budu podporovat na všech jejích úrovních.“ 

6. Josef Šroubek, 63 let, Hořehledy, pracovník správy a 
rozvoje města, vedoucí komise vesnic, velitel Sboru 
dobrovolných hasičů Hořehledy 
  „Udržovaná veřejná prostranství, obecní budovy a místní 
komunikace jsou vizitkou každé obce. Chci usilovat o další 
zlepšení vzhledu našich obcí a o investice do obecních budov.“ 

8. Ing. Miroslav Tupý, 76 let, Spálené Poříčí, kronikář 
města, člen Měšťanské besedy  
 
„Budu upřesňovat historii poříčských vojáků za Velké války, 
třeba pro příští výstavu ke 100. výročí jejího konce - 2018." 
 

9. Milena Věšínová, 59 let, Spálené Poříčí, knihovnice, 
organizátorka akcí Měšťanské besedy  
 
„Budu podporovat všechny rozumné aktivity k rozvoji 
Spálenopoříčska.“    
 

10. Miroslav Krejdl, 38 let, Spálené Poříčí - Dražkovice, 
mistr ve výrobě, sekretář oddílu fotbalu TJ Sokol  
„Nesmíme zapomínat na mimoškolní činnost dětí a mládeže. 
Sport je jednou z nejvhodnějších alternativ pro trávení volného 
času. Je nutné podporovat sportovní aktivity a pro sport 
vytvářet vhodné podmínky.“ 
 



 

   

 

            

 

 

  
 

 

   

 

 

   

11. Václav Karlík, 46 let, Spálené Poříčí, školník, člen 
představenstva Bytového družstva Přeštice, člen 
kontrolního výboru města  
„Zaměřím se mimo jiné na úpravu okolí všech bytovek ve 
Spáleném Poříčí a na další rozvoj sportovišť." 
 

13. Václav Bouše, 61 let, Číčov, řidič, člen Sboru 
dobrovolných hasičů Číčov 
 

„Chci přispět k tomu, aby život na malých obcích byl 
příjemnější. Kromě zajištění pitné vody a kanalizace je nutná i 
podpora místních spolků, například hasičů.“  

14. Marcela Sedláčková, 64 let, Spálené Poříčí, dlouholetá 
matriká řka města  
 

„Při své práci jsem u nás poznala mnoho milých lidí i to, že 
dobré slovo má kouzelnou moc. Chci přispět k tomu, aby u 
nás bylo těch dobrých slov co nejvíce." 

15. Ing. Monika Rojová, 48 let, Spálené Poříčí, tajemnice, 
členka výboru TJ Sokol  
 
„Všímejme si prostředí, ve kterém žijeme a udělejme jej 
krásnější a bezpečnější.“ 
 

12. PaedDr. Eva Lanková, 52 let, Spálené Poříčí, 
středoškolská učitelka  
„Chtěla bych profesně i osobně přispět k tomu, aby mladí lidé, 
kteří studují střední školu v obci, vnímali Spálené Poříčí jako 
sympatické místo ke studentskému životu a rádi se sem, a to 
nejen ve vzpomínkách, vraceli." 
 


