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1. Soběstačnost
a udržitelný rozvoj města
Vybudujeme úpravnu vody.
Získáme nezávislost a kvalitní vodu.
Snížíme spotřebu energií díky
fotovoltaikám a podpoříme
komunitní energetiku.
Rozšíříme zeleň ve městě;
racionálně naložíme s dešťovou
vodou i odpady.
Zpracujeme územní plán
k oživení jižní části města.
Usnadníme parkování nejen na sídlišti.

2. Klíčové projekty
a veřejný prostor
Budujeme obchvat a tělocvičnu.

Zahájíme opravy Tř. 5. května,
pečeckých i chvalovických
chodníků a silnic.
Oživíme náměstí a opravíme
cesty v parku.
Upravíme pečecký hřbitov.
Naplno využijeme dostupné dotace.

3. Péče o občany
a jejich potřeby
Postavíme jesle, obecní bydlení
a veřejné WC.
Zmodernizujeme zdravotní středisko.
Zřídíme bezbariérovou podatelnu
a otevřeme úřad i v jednu sobotu
v měsíci.
Prioritou zůstane bezpečnost
ve městě.
Smysluplně naplníme volný
čas i těch dětí, které ho tráví na ulici.

Zřídíme podnikatelskou radu
na podporu podnikání ve městě.

4. Vzdělání, kultura
a sport ve městě
V ZŠ připravíme půdní vestavbu
s odbornými učebnami.
Opravíme fotbalové kabiny v Pečkách
a vybudujeme nové ve Velkých
Chvalovicích i s komunitním centrem.
Dokončíme rekonstrukci Kulturního
domu a učiníme ho bezbariérovým.
Zmodernizujeme městskou knihovnu.
Vybudujeme diskgolfové hřiště
a pumptrack dráhu.

Více o nás najdete
na našem webu:
www.nasepecky.cz

Chcete tady žít, nebo jen bydlet?
www.nasepecky.cz — www.facebook.com/nasepecky
info@nasepecky.cz — telefon (Alena Švejnohová 603 700 773)

Vážení a milí sousedé, již čtyři roky
se staráme o město, kde společně
žijeme. A věříme, že je to vidět. Nezměnili
jsme náš plán ani cíl. Chceme město, kde
se všem dobře žije.
V roce 2018 jsme převzali Pečky a Velké Chvalovice, které nebyly
připravené na výzvy a potřeby dnešní doby. Město neumělo odolávávat
tlaku developerů, nedokázalo efektivně informovat občany o tom, co se
děje a aktivně nespolupracovalo s krajem.
Po našich předchůdcích nezůstaly velké rozpracované projekty, v nichž
bychom mohli pokračovat. Proto jsme u obchvatu, školní tělocvičny,
úpravny vody či chvalovických komunikací museli začít úplně od
nuly. Připravit velký projekt znamená zpracovat studii, projektovou
dokumentaci a zajistit financování i realizaci. Takové přípravy
mohou trvat roky. Ale my se nevzdali a krok za krokem tyto projekty
uskutečňujeme a těšíme se, že je — stejně jako mnoho dalších – pro vás
brzy dokončíme.
Obstáli jsme i v době covidu a ukrajinské války a jsme připraveni čelit
i krizi energetické. Jako vždy budeme ze všech sil pomáhat občanům
našeho města.
Máme vizi i plán. Neplýtváme penězi a naše práce je efektivní. Stojíme
si za ní a pokud nám opět dáte důvěru, budeme v ní rádi pokračovat.
Se srdečným pozdravem Alena Švejnohová,
vaše starostka a celý tým NAŠE PEČKY

Jsme dobrý tým
a potřebujeme vaši
podporu. Prosíme,
zaškrtávejte
celou kandidátku.

CO SE NÁM
POVEDLO UDĚLAT

www.nasepecky.cz

Stavby, rekonstrukce, opravy, výsadby a další projekty... Prohlédněte si mapu
toho, co jsme pro vás v Pečkách a Velkých Chvalovicích doposud udělali.

NAŠE PEČK Y

A co se na
mapu nevešlo:

Sociální šatník a potravinová
banka jsou otevřeny všem v nouzi.

Covidové období

V době covidu jsme nenechali
nikoho na holičkách. Organizovali
jsme šití roušek, donášku léků
i nákupů. Sehnali jsme dezinfekci
pro každého. Zřídili nouzovou linku
a pravidelně o všem informovali.
Pomohli jsme vybavit děti pro
online výuku.

Finance

Splatili jsme dluh 10 milionů,
úspory města navýšili ze 45 na
94 milionů a na projekty města
získali dotaci 25,5 milionu.
Dalších 27,5 milionu obdržíme
po dokončení projektů. Začali
jsme využívát spořící účty
a termínované vklady. Díky tomu
jsme získali již 2,1 milionu.

Kultura

Komunikace města

Zpřehlednili jsme web města a
založili FB stránku. Díky mobilnímu
rozhlasu dostávají informace
i ti bez přístupu k internetu.
Zastupitelstva města přenášíme
online a záznamy včetně zápisů
zveřejňujeme. Pečecké noviny
najdete každý měsíc ve své
schránce.

Školství

Na základní škole proběhla
obnova kabinetů a rekonstrukce
elektroinstalace ve třídách na
prvním stupni. Tělocvična brzy
získá stavební povolení. Statik
schválil možnou půdní vestavbu
pro další třídy. Zahájili jsme stavbu
venkovní učebny ZUŠ, která
už není krajskou, ale městskou
školou.

Pomoc potřebným

Zřídili jsme bezplatnou dluhovou
a právní poradnu, řešíme exekuce
prostřednictvím milostivého léta,
oddlužili jsme 50 místních dětí.
Pomáháme v době energetické
krize i s příspěvky na bydlení.

Pečky
1. Kulturní dům – zrekonstruováno
celé přízemí a získaná dotace
20 milionů na 1. patro.
2. Tř. Jana Švermy – průtah
městem – dokončen.

3.–4. Výsadba nového parku
v jižní části města až
k Westernu.

5. Intenzifikace ČOV – zahájena.
6. M. Alše, K.H. Máchy –
zrekonstruováno.

7. Parkoviště P+R – vybudováno.
8. V Horkách – zrekonstruováno.
9. Úpravna vody – zahajujeme
stavbu.

10. Bačov – vyprojektováno
a připraveno k podání žádosti
o dotaci.
11. Tělocvična – vyprojektováno.
12. Umělka – zrekonstruováno.
13. Sokolovna – podpořena
rekonstrukce.

14. Benešák – zrevitalizováno.
15. Památky Peček –
zpřístupněny.

16. Kabiny AFK – vyprojektováno.

17. Nová výsadba stromů v ulicích
města.
18. Park pod vodojemem –
vyprojektováno a připraveno
k podání žádosti o dotaci.

19. Rekonstrukce ulic včetně
osvětlení, parkování a zeleně –
dohodnuto s developery.
20–25. Obchvat – vykupujeme
pozemky a ve spolupráci s krajem
projektujeme.
Velké Chvalovice
26. Chodník Milčická –
vyprojektováno, požádáno
o stavební povolení.

27. Pražská, Stará, Jarní – hotová
studie, soutěžíme projektanta.
28. Kabiny a komunitní centrum
VCH – studie dokončena.

29. Rekonstrukce ulic včetně
osvětlení, parkování a zeleně –
dohodnuto s developery.
30. Cesty podél trati a přejezd –
zachráněno.

Kromě pořádání a podpory
kulturních akcí jsme označili
významné budovy našeho města
a do chodníků umístili kameny
připomínající zmizelé židovské
sousedy. Dále jsme vybudovali
hrob odbojáře Š. Hovorky
a obnovili další válečné hroby ve
městě. Také jsme postavili lavičku
Vladmíra Renčína.

Životní prostředí

Zpříjemnili jsme prostor, kde
žijeme. Umístili jsme po městě
nové lavičky, sezení kolem
Benešáku i pod Westernem. Oživili
městský park, vybudovali veřejný
gril a zpříjemnili mnohá místa nově
vysázenou zelení nejen v centru,
ale i v okolí města.

Hřiště a sportoviště

Na sídlišti přibyla pyramida,
na Sokolišti lanovka, u AFK
dětské hřiště pro nejmenší a ve
V. Chvalovicích workoutové hřiště.
Máme i nový prostor pro šplh
a vrh koulí, opravený běžecký ovál
a na hřištích v parku nový umělý
povrch, neděravé sítě a doplněné
bednění.

