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ROLE OBCE
Rolí obce je být servisem pro občany
a ne podnikatelským subjektem. 

Obec nesmí být využívána 
k osobním zájmům.

Chceme pracovat pro dobré žití a soužití 
občanů našeho mikroregionu – neřešení chybějící 

infrastruktury obcí a „sousedských“ vztahů 
občany nepřitahuje, ale naopak odvádí…

KOMUNÁLNÍ A SENÁTNÍ VOLBY 
10. - 11. října 2014

PŘIJĎTE VOLIT!

ÚVODNÍK PŘEDSEDY
MÍSTNÍ ORGANIZACE TOP 09
PAVLA SCHMIDTA

Komunální volby. Volby, které se
každého z nás dotýkají jaksi více
hmatatelně, více osobně a přímo.
Volby, ve kterých vybíráme své zá-
stupce, kteří potom rozhodují
o ceně popelnic, výši daní z nemo-
vitostí ale také o tom, zda mi za do-
mem vyroste panelák a jak často
budou jezdit autobusy do Prahy. 

Jednou ze zvláštností těchto vo-
leb je, že v nich často a úspěšně
kandidují různá sdružení a zájmové
skupiny s názvy jako „Zdravý …“,
„Pro lepší …“ atp. Naopak kandi-
dátky politických stran nejsou čas-
to vůbec k vidění. A to je škoda! 

Možná, že se teď ptáte proč? Proč
by měla být kandidátka podporova-
ná politickou stranou lepší, než
kandidátky volebních sdružení?
Mimo záruky určitého procesu po-
suzování vhodnosti kandidátů pro
funkci zastupitele nabízí stranická
kandidátka možnost přímé spolu-
práce zastupitelů různých obcí
v regionu zvolených za jednu vo-
lební stranu. 

TOP 09 staví nebo podporuje
v Mníšeckém regionu kandidátky
v Mníšku pod Brdy, Řitce, Černoli-
cích v Líšnici a na Jílovišti. V blíz-
kém okolí pak mimo jiné v Černo-
šicích, Všenorech, Dobřichovicích,
Řevnicích a na Dobříši. A samo-
zřejmě i v Praze. Tady všude chce-
me mít své zastupitele, tady všude
se otevírá cesta k dobré spolupráci
při řešení společných problémů.
Vždyť dostatek pitné vody, kvalitní
hromadná doprava a čisté životní
prostředí se týká všech lidí, všech
obcí a měst. 

V našem regionu to například
znamená společný postup všech
našich zastupitelů při řešení témat
jako je přivaděč pitné vody „Baně“,
plánování autobusové a vlakové
dopravy do Prahy nebo odstranění
hrozby výstavby spalovny komu-
nálního odpadu. 

Až tedy půjdete k volební urně,
zvažte prosím nejen obsah voleb-
ních slibů, ale také schopnost dané
kandidátky tyto své sliby prosadit
a naplnit. 

Pavel Schmidt 
předseda místní organizace 
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Dostatek kvalitní pitné vody. To je ne-
jvětší problém našeho regionu, kdy se
kvůli projektu dovedení takové vody
dala dohromady zhruba desítka obcí pod
názvem Svazek obcí Mníšeckého regio-
nu. Jde o vesnice různé velikosti s růz-
nými problémy, ale nedostatek vody
a její špatná kvalita je tíží nejvíce. Pro-
jekt se jmenuje nepřesně Přivaděč Baně
a jde o přivedení vody z pražské městs-
ké části Zbraslav. Konkrétně půjde
o vodu z úpravny pitné vody v Káraném.
Příprava projektu trvala několik let a ko-
nečně v loňském roce stát potvrdil zmí-
něnému svazku obcí dotaci. Celková
částka činí zhruba 170 milionů korun,
přičemž podíl obcí bude činit zhruba 60
milionů.

V současné době po ukončení soutěže
na zhotovitele byla podepsána smlouva
a připravuje se předání staveniště.
K tomu by mělo dojít v nejbližších

dnech a mělo by se začít kopat. Nejtěžší
období celého projektu se očekává v pr-
vních měsících roku 2015, kdy načas
vyschnou dotační kohouty. To je nepří-
jemné úřední opatření. Pro první čtyři až
pět měsíců daného roku musí obce
Svazku najít finanční řešení pro překle-
nutí celého období. Tento problém se
bude řešit souběžně s výstavbou vodo-
vodního potrubí.

Celá stavba by měla být ukončena na
konci léta příštího roku a první voda by
do trubek obcí ve Svazku mohla začít
téci již koncem roku 2015. Od úspěšné-
ho ukončení projektu si obce slibují ne-
jenom dostatek kvalitní vody, ale také
snížení ceny pro konečného uživatele,
tedy pro občany. V současné době je to-
tiž úprava vody z vrtů v některých ob-
cích velmi technicky náročná a tedy
i drahá, což v důsledku vede k poměrně
vysokým cenám.

Jiří Michal, starosta obce Černolice

Většina obyvatel žijících na Mníšec-
ku se přistěhovala. Říká se nám „na-
plavenina“ a postupem času zjistíte, že
nás je mnohem víc, než si myslíte.
Když se dáte do řeči se sousedy, při-
znají se, že jsou také naplaveniny, ale
už tu žijí pět, deset, dvacet let. Roz-
hodně se nechci dotknout rodáků, pro-
tože zvláště ti nejvíce vnímají, jak se
jim domov mění. Musím je však obdi-
vovat za trpělivost, se kterou všechny
změny přijímají.

Ale jak vzniká závislost na Brdech?
Velmi jednoduše. To bydlíte ve velkém
městě, většinou v Praze. Jednoho dne
se rozhodnete, že Vaše rodina potřebu-
je něco jiného než vymoženosti velko-
města a začnete hledat místo pro život.
Pak větší či menší náhodou navštívíte
Mníšecko a zjistíte, že z kraje cítíte
energii, pohodu a možná ještě něco, co
nejde popsat. A je to. Právě jste se roz-
hodli si tady vytvořit domov. Zvážíte
i to, že doprava do Prahy je dobrá, zá-
kladní služby jsou v dostupné vzdále-
nosti, ale hlavně, můžete každý den trá-
vit venku, v lese, na kole, dát si pivo
a buřta na Skalce. A je rozhodnuto. Prá-
vě jste našli domov tam, kde mnoho
lidí tráví dovolenou. Uvědomíte si to
pokaždé, když se vracíte a cítíte, že jste
doma.

Měli bychom být ale spravedliví
a ukázat i na nějaké negativní stránky.
Ano, i na Mníšecku se setkáváme
s rozmary developerů či místních pod-
nikatelů, kteří se snaží vytěžit z obcí co
nejvíce. Mají pocit, že penězi či mocí
jména mohou vše. K tomu se přidá po-
třeba řešit i záležitosti každého dne,
jako jsou zlepšit podmínky pro život

PITNÁ VODA 
PRO MNÍŠECKÝ REGION

ZÁVISLOST NA BRDECH
v obci, postavit hřiště, opravit chodník
a rozhodnete se, že nebudete jen využí-
vat nabídku úžasné lokality. Vrhnete se
tak do komunální politiky, protože
chcete být prospěšný a často nemáte
dostatek pudu sebezáchovy. Vaším cí-
lem není říkat, jak se politika má dělat,
protože jste přišel z Prahy. Vaším cílem
je zlepšit prostředí, služby, které

usnadňují život obyvatel, a zároveň
ochránit naše domovy před vlivy, které
jsou často založeny jen na vidině ry-
chlého zisku a nemají nic společného
s láskou ke kraji. Vaším motorem je
pak závislost na brdském domově, pro-
tože i naplavenina se může snadno za-
milovat. A to je případ většiny z nás,
proč do toho jdeme.
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Ing. VLADIMÍR
DLOUHÝ
54 let
ekonom
nezavislý

Na Jílovišti žiji již 35 let a stejně tak dlou-
ho pracuji ve Výzkumném ústavu lesního
hospodářství a myslivosti, kde zastávám
funkci vedoucí útvaru biologie a šlechtě-
ní lesních dřevin. Mám zkušenosti s pří-
pravou, koordinací a řešením řady národ-
ních i mezinárodních výzkumných pro-
jektů. Jsem členkou dozorčí rady ústavu.
V roce 1999, tedy v době kdy začaly sna-
hy developerů o změny územního plánu
obce o zástavbu krajiny, jsem byla spolu-
zakladatelkou „Sdružení občanů na
ochranu krajinné oblasti Jíloviště“. Kraji-
nu kolem obce považuji za nejhezčí loka-
litu v blízkosti Prahy. Svou účastí v za-
stupitelstvu obce bych chtěla přispět ne-
jen k uchování krajiny, ale i k rozvoji
obce po stránce vybavenosti, infrastruk-
tury, společenského a kulturního vyžití.

RNDr. JANA
MALÁ, CSc.
63 let
biolog
nezavislá

V současné době vykonávám funkci
předsedy představenstva společnosti Ca-
sus Direct Mail a.s., jejíž hlavní činností
je zajišťování tisku a rozesílání hromadné
korespondence. Zároveň je společnost
provozovatelem a správcem barokní
Vrtbovské zahrady na Malé Straně, která
je otevřena jak pro veřejnost, tak pro kul-
turní a společenské akce, včetně svateb.
Na Jíloviště jsem se přistěhoval v roce
2000. V rámci svých možností jsem se
v minulém období snažil spolupracovat
se zastupitelstvem i se sdruženími v obci
a podílel se na jejich aktivitách, včetně
referenda. Do komunálních voleb jsem
se rozhodl kandidovat, abych mohl na-
bídnout své zkušenosti z manažerského
prostředí, zejména v oblasti obchodní
a ekonomické.

JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY
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MGR. ŠÁRKA 
SLAVÍKOVÁ 
KLÍMOVÁ
33 let
specialistka 
marketingové komunikace, TOP 09

Do Mníšku jsem přišla z rušné Prahy
a okamžitě se stal mým domovem. Cí-
tím potřebu dělat vše pro to, aby se
v Mníšku žilo dobře nám všem. Komu-
nální problematice se věnuji denně při
práci na Svazu měst a obcí ČR. Setká-
vám se zde s problémy, které obce řeší,
a získávám řadu nápadů, jak obec spra-
vovat lépe. Mou hlavní profesní specia-
lizací je sociální problematika. Dále se
zabývám tématy zdravotnictví, rovné
příležitosti, kultura či cestovní ruch. Vy-
studovala jsem magisterské obory Veřej-
ná a sociální politika na Univerzitě Kar-
lově a Právo na Západočeské univerzitě.
Nedávno jsem byla zvolena předsedkyní
Expertní komise Samospráva a obce
TOP 09 pro Středočeský kraj.

V Mníšku pod Brdy bydlím 14 let, je to
krásné město, které mám ráda a jsem
tady doma. Pracuji v Praze pro soukro-
mou společnost jako analytik v oboru
informačních systémů a spolupracuji
s Vysokou školou ekonomickou jako
odborný konzultant. V komunálních
volbách jsem kandidovala poprvé v roce
2010, nejsem členkou žádné politické
strany. Rozhodnutí pro opětovnou kan-
didaturu ovlivnily mé zkušenosti s veřej-
nou správou. Osobně bych si přála, aby
správa města více a vstřícně komuniko-
vala s obyvateli a zajímala se o jejich po-
třeby. Také postrádám reálnou vizi měs-
ta s návazností na koncepci jeho rozvo-
je, protože mi není lhostejná současnost
ani budoucnost města.

MGR. ET MGR. 
RUDOLFÍNA 
VOLESKÁ
26 let
právnička 
Svazu měst a obcí ČR, TOP 09

ING. 
DANA 
DVOŘÁKOVÁ
51 let
analytička 
nezávislá
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Studium na Ústavu technologie vody
a prostředí Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze mi přineslo nejen
znalosti v tomto oboru, ale také zvýšilo
zájem o ochranu a udržování životního
prostředí kolem nás. V Mníšku pod
Brdy vyrůstám od narození a nikdy mě
nenapadlo město opustit. Stejně jako
většina dojíždím pracovně do Prahy
a ráda se vracím do městečka, jehož inf-
rastruktura zaručuje vcelku pohodlný
život a zároveň je zde stále dostatek
místa pro volný čas a odpočinek. Ale
proč se nemít ještě lépe. Proto jsem
ráda, že prostřednictvím TOP 09 mohu
občanům Mníšku pod Brdy nabídnout
zkvalitnění mnoha služeb a dosáhnout
tím ještě spokojenějšího života všech.

ING. 
LUCIE 
CHOVANCOVÁ
25 let
doktorand VŠCHT 
Praha, nezávislá
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V Mníšku pod Brdy žiji velmi ráda
a moje rodina zde našla krásný domov.
Vystudovala jsem Fakultu sociálních
věd na Univerzitě Karlově. V profesním
životě se věnuji oblasti marketingové
komunikace, zejména jejímu propojení
s veřejnou správou. Od roku 2003 jsem
například pracovala pro pivovar, Posla-
neckou sněmovnu ČR a Ministerstvo
zdravotnictví. Momentálně jsem s dce-
rou na rodičovské dovolené. Zkušenosti
v komunální politice jsem získala jako
zastupitelka pražské městské části, kde
jsem se soustředila na rodinnou a sociál-
ní oblast. Chci vnést do místní politiky
odbornost a slušnost, otevřít ji občanům,
aby i oni měli více možností zasahovat
do každodenního dění města.

CO CHCEME V MNÍŠKU POD BRDY PROSADIT

6. Bc. MARTIN ABSOLON
30 let, nezávislý, testování
medicínských aplikací

6. Bc. PETRA VAŇKOVÁ
37 let, nezávislá, spoluzakla-
datelka lesní mateřské 
školky Sedmikvítek

7. PETR SLAVÍK
41 let, TOP 09, 
režie videopřenosů

8. Bc. NADĚŽDA ZEMANOVÁ
36 let, nezávislá, ekonomka

9. Mgr. JAN VOLESKÝ
26 let, nezávislý, právník

10.PAVEL POLICAR
40 let, nezávislý, majitel firmy
na speciální efekty pro film

11.Ing. arch.
ZDENĚK ŠAMÁNEK
68 let, TOP 09, architekt

12.MARTINA ZEMÁNKOVÁ
29 let, nezávislá, fotografka

13.TEREZA HOUTOVÁ
37 let, nezávislá, pokladní

14.MIROSLAV DVOŘÁK
30 let, nezávislý, živnostník

15. Mgr. MIROSLAV ŠKULTÉTY
40 let, nezávislý, 
architekt IT

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ PRÁVO 
NA VZDĚLÁNÍ

Dnes chybí v Mníšku kapacita pro
celý ročník dětí, které mají právo na-
vštěvovat mateřskou školu. Chceme za-
jistit všem tříletým dětem možnost cho-
dit do školky, ať rozšířením kapacit či
podporou vzniku dětské skupiny. Jed-
nička naší kandidátky Šárka Slavíková
Klímová, která se dlouhodobě věnuje
této problematice, dodává: „Pokud bu-
dou i nadále děti, které se do školky ne-
dostanou, chtěli bychom pro ně prosa-
dit finanční příspěvek od obce. Pro ro-
diče bude únosnější zaplatit soukromou
školku a pomuže jim to ve sladění prá-
ce a rodiny.” Chceme také podporovat
alternativní školky, které v Mníšku fun-
gují. Myslíme si, že rodiče a děti mají
mít na výběr, jaké školce dají přednost.
Budeme se snažit prosadit naše my-
šlenky i ve spolupráci s našimi poslan-
kyněmi na celorepublikové úrovni.

Podporujeme rozšíření kapacity zá-
kladní školy, k demografickému vý-
voji nejsme slepí. Chceme podpořit
konstruktivní atmosféru spolupráce,
v níž se skloubí nadšení pro moderní
metody ve vzdělávání s profesionali-
tou, zkušenostmi a láskyplným přístu-
pem k dětem. 

ZMĚŇTE S NÁMI PIVOVÁRKU,
I MNÍŠEK SI MŮŽE DOVOLIT
VODNÍ NÁDRŽ

„Koupání v Mníšku není žádné,
přitom nádrže s plnohodnotnou fil-
trací vody bezproblémově provozují
i v menších obcích. Vodní plocha na-
víc plnohodnotně nahradí požární
nádrž, která našim hasičům chybí,“
říká Šárka Slavíková Klímová.

Chceme vybudovat a dlouhodobě
udržovat sportovně relaxační místo na
ploše Pivovárky. Hlavní součástí bude
betonová nádrž rozšiřitelná o dětské
brouzdaliště a sportovní zónu s venkov-
ní posilovnou, případně i in line drá-
hou. Samotný náklad na vybudování
podobné nádrže se pohybuje v řádu 7
miliónů korun, což je srovnatelné s plá-
nem na opětovné odbahňování zadního
rybníka. Roční provoz podobného zaří-
zení včetně nákladů na filtraci a obslu-
hu vychází průměrně na 130 tisíc ko-
run, což je pro naše město přijatelné.

MĚJME KONTROLU NAD 
ROZŠIŘOVÁNÍM MNÍŠKU

Velká města jako Praha mají silnou
tendenci rozrůstat se do okolí. Tento
tlak zažíváme i v Mníšku pod Brdy.
Nelze se mu zcela ubránit a navíc nás
obohacuje o novou krev, elán nově
příchozích i nové finanční prostředky.
Nechceme však tomuto tlaku neřízeně
podléhat a nečinně přihlížet. 

„Každoročně zklamaně sleduji, jak
se mi louka i les vzdaluje od domu
a územní plán počítá dál s neúměr-
ným růstem. Patřím k lidem, které tyto
megalomanské plány děsí. Pokud
budu moci zastavit developerskou roz-
pínavost, nezaváhám,“ říká Lucie
Chovancová, čtvrtá na kandidátce.

Chceme, aby si Mníšek zachoval
svůj ráz menšího města s bohatými
vztahy mezi lidmi, města plného zele-
ně, a přitom dobře zajišťujícího potře-
by svých obyvatel. Proto nebudeme
podporovat žádné velké developerské
projekty, ani přeměnu půdy na staveb-
ní pozemky, které by dále rozšiřovaly
Mníšek do polí.

ŽIJEME V MNÍŠKU PO CELÝ ROK
„Mníšek si zaslouží důstojný kultur-

ní dům se sálem, zázemím pro akce
a kurzy pro děti, seniory i dospělé.
Bez dotací to sice nepůjde, ale bude-
me se snažit ve spolupráci s našimi
představiteli na krajské i státní úrov-
ni získat na výstavbu kulturního domu
potřebné finance,“ říká Rudolfína Vo-
leská, dvojka kandidátky TOP 09.

Chceme podpořit stávající i nové
nápady místních sdružení a občanů
na společenské, zábavní či sportovní
akce. V Mníšku žijeme dennodenně
po celý rok, víme tedy, kolik služeb
musíme hledat v okolních městech.
Chceme podporovat místní živnost-
níky a podnikatele například bez-
platnou inzercí na webových strán-
kách. Chceme pečovat o veřejnou
zeleň, rekonstruovat, udržovat
a hlavně uklízet všechny městské
plochy včetně dětských hřišť i míst-
ního skate parku. 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JE PRO 
OBČANY

„Podporujeme informovanost obča-
nů možností dostávat SMS a chceme
více využívat elektronickou komunika-
ci, včetně anket na webových strán-
kách. Je pro nás zásadní zveřejňovat
co nejvíce informací, včetně smluv
a faktur na internetu,“ říká Dana
Dvořáková, trojka na kandidátce. 

Chceme podpořit i veřejnou kontro-
lu práce zastupitelů on-line přenosy
zasedání zastupitelstva a posléze je-
jich snadnou dostupnost na internetu.
Otevřený, přátelský a transparentní
úřad je naším cílem. Chceme rozšířit
úřední hodiny alespoň jednou týdně
do 18 hodin. Chceme vyjít vstříc ob-
čanům, kteří by uvítali bezbariérový
přístup tím, že jim umožníme jednat
s úředníky v jednací místnosti v příze-
mí, jejíž součástí bude malý dětský
koutek. 

ODPADY A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ POD KONTROLOU

„Spalovna rozhodně do našeho
města pod Brdy nepatří a uděláme
vše pro to, aby nikdy nepatřila. Tří-
dírna odpadů provozovaná firmou,
která je opakovaně pokutována za po-
rušování zákonů ČR v oblasti zpraco-
vání odpadů, je bohužel smutná reali-
ta. Ale už kvůli našim dětem musíme
napnout síly pro boj s dovozem dal-
ších odpadků z dalekého okolí do na-
šeho města,“ říká Petr Slavík, sed-
mička na kandidátce.

I přes naši velkou podporu nového
přivaděče pitné vody musíme uchránit
současné vodní zdroje před nenávrat-
ným poškozením hrozícím od zpraco-
vatele nebezpečných odpadů.

Problém s přemnožením divokých
prasat se týká každého z nás. Boj
s nimi je řešitelný jen celoročním od-
střelem bachyň, tak jak byl účinný už
v roce 1984. Proto ho podporujeme.

Rozhodnutí je na Vás!
Přijďte k volbám
10. a 11. října 2014.

MNÍŠEK POD BRDY - TOP 09 A NEZÁVISLÍ

Ilustrační koláž vodní nádrže na Pivovárce

ZVEME VÁS
NA AKCE PRO CELOU RODINU
S PŘEKVAPENÍM PRO DĚTI

STŘÍBRNÁ LHOTA
25. 9. před hospodou 
od 14 h do 18 h

RYMANĚ 
30. 9. dětské hřiště
od 14 h do 18 h

MNÍŠEK POD BRDY
2. 10. dětské hřiště ul. K Rybníčku
od 14 h do 18 h

7. 10. Náměstí F. X. Svobody
od 14 h do 18 h

8. 10. louka před základní školou
od 14 h do 18 h

9. 10. Náměstí F. X. Svobody 
od 14 h do 18 h

Těšíme se na Vás!
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ČERNOLICE: ŠANCE – SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

PAVEL 
SCHMIDT
52 let
člen TOP 09

Studoval jsem informační služby a kni-
hovnictví, profesně se pohybuji v mar-
ketingu a reklamě. Pocházím z blíz-
kých Černošic, na Černolice, ze kte-
rých pochází několik generací mých
předků, jsem se s rodinou přistěhoval
v roce 2009. O tři roky později mne ne-
průhledné schvalování územního plánu
vyburcovalo k angažování se v obecní
politice, a proto jsem se v roce 2013
rozhodl kandidovat v mimořádných
volbách, ve kterých jsem byl zvolen za-
stupitelem. Rád bych v této roli pokra-
čoval i po volbách, přičemž mou priori-
tou zůstává přirozený rozvoj bez vel-
kých developerských projektů.

Vystudoval jsem Fakultu žurnalistiky na
Karlově universitě. Od roku 2010 půso-
bím jako starosta obce Černolice, když
předtím jsem byl redaktorem ekonomic-
kého deníku E15. V obecní politice se
snažím prosadit, aby příměstská obec
Černolice neskončila jako podobné obce:
jako pouhá noclehárna, ale byla živým
pospolitým celkem. Snažím se rozvíjet
spolkový života v obci včetně zakládání
tradic a prosadit rozumný a zároveň de-
mokratický rozvoj obce, kdy bohužel
proti sobě stojí nesmiřitelné názorové
proudy, které obec rozdělují. K mým
osobním zálibám patří horské kolo, via
ferraty, lyžování, muzika, literatura.

JIŘÍ 
MUDR
38 let
nezávislý

JIŘÍ
MICHAL
63 let
člen TOP 09 
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Ač jsem studoval strojařinu, většinu své-
ho profesního života jsem pracoval v ma-
nažerských a ředitelských funkcích v ob-
lasti telekomunikací. Do Černolic jsem
se přistěhoval v roce 2001 a brzy jsem
zjistil, že když chci v obci něco změnit,
musím být přímo u toho. Tedy vstoupit
do obecní politiky. Proto jsem již druhé
volební období zastupitel a od roku 2010
i místostarosta obce. Mou hlavní zásadou
při práci v zastupitelstvu je, že my jsme
tu pro lidi a máme dělat co je v našich si-
lách, aby se jim v Černolicích dobře žilo.
To pro mne mimo jiné znamená také za-
chování současného rázu obce a boj pro-
ti megalomanských plánům na výstavbu.

Program Šance, která převážnou část
končícího čtyřletého období vedla
obec, zůstává od roku 2010 v podstatě
beze změny. Přivedení kvalitní vody
do obce (přivaděč Baně), zlepšení sta-
vu veřejného osvětlení a lepší stav ko-
munikací v obci. To jsou však cíle, kte-
ré ve většině obcí volební strany neod-
lišují, Černolice nevyjímaje.

V čem chcete být jiní od našich po-
tencionálních protivníků? Aspoň ve
srovnání s minulostí?
1. otevřeností. Všechny důležité do-

kumenty jsou veřejnosti dostupné,
pokud to dovoluje zákon na ochra-
nu osobních údajů.

2. finanční odpovědností. Vyrovnaný
rozpočet je jedním z našich hlav-

ních cílů. Zejména proto, že nás
nyní čekají velké investice do pro-
jektu Přivaděč Baně.

3. pospolitostí. Odmítáme přijmout
téměř zákonitou nutnost, že obce
podobného typu jsou jenom nocle-
hárny, kde se pár lidí setká pouze
u krámu nebo na místním fotbalo-
vém utkání. Znamená to pořádat

společenské akce a snažit se z nich
udělat tradiční akce. Aby občané
obce měli chuť se scházet, diskuto-
vat a poznávat se. K tomu by mělo
posloužit několik nutných kroků.
Z obecního parku udělat místo, kde
se občané rádi na chvíli zastaví
a ideální by bylo, konečně zbudovat
restaurační a kulturní zařízení. 

4. přiměřeným rozvojem obce.
V souladu s našimi předchozími
sliby, chceme po rozhodnutí sou-
du prosadit vyhlášení referenda
o velikosti rozvojových ploch ur-
čených pro bydlení. Nechceme
úplně zastavit výstavbu, ale také
nechceme dopadnout podobně,
jako některé sousední obce.

VOLEBNÍ PROGRAM – ŘITKA
✔ posílení bezpečnosti v obci

• vybudování kamerového systému
• přechody pro chodce

✔ Vylepšení prostředí naší obce včetně
jejího okolí
• protihluková stěna R4
• oprava místních komunikací

✔ zlepšení vodohospodářské situace v obci
✔ Maximalizace příjmů obce

• snaha o trvale hlášené obyvatele obce
• podpora podnikatelské činnosti v obci
• snaha o získání co nejvíce účelových

dotací
✔ Podpora volnočasových aktivit, kultur-

ních a společenských akcí
✔ Podpora organizované práce s dětmi

• užší spolupráce obce a TJ Sokol
• volnočasové aktivity např. v prosto-

rách školky
✔ Otevřenost vůči veřejnosti

• smlouvy dostupné na internetu
✔ pokračovat v zapojení obcí Mníšecké-

ho regionu a prohloubit dosavadní spo-
lupráci se sousedními obcemi

✔ NE spalovně v Mníšku pod Brdy

4. ING. VLADINÍR JIRAS
49 let, nezávislý
technický manažer, Nokia Networks ČR

5. LENKA SGALITZEROVÁ
39 let, nezávislá, účetní
členka rady Mateřského centra Čertíci z Černolic

6. MICHAL ONDRÁŠEK
21 let, nezávislý
šéftrenér fotbalové mládeže, SK Černolice

7. MARTINA BICANOVÁ
36 let, nezávislá, vychovatelka, 
předsedkyně rady Mateřského centra Čertíci z Černolic

8. JUDR. JIŘÍ HORNÍK
39 let, nezávislý
advokát, partner advokátní kanceláře

9. MUDR. PAVEL ZDRÁHAL
62 let, nezávislý
lékař, zástupce primáře oddělní cévní chirurgie, nemocnice 
Na Homolce

ŘITKA: TOP 09 A NEZÁVISLÍ

ING. KAREL 
VAŠUT
55 let
člen TOP 09
podnikatel

Působím již mnoho let jako IT manažer
v nadnárodní společnosti BRAMAC
a podílím se tak na řízení velkých pro-
jektů v Čechách i v zahraničí. 
Na Řitce žiji celý svůj život a moje ro-
dina je s obcí spjata již po pět generací,
mám tak k Řitce hluboký osobní vztah.
Proto jsem se rozhodl kandidovat v ko-
munálních volbách a v případě zvolení
využít moje zkušenosti a znalosti k pro-
spěchu obce a spoluobčanů.
Protože zde se ženou vychováváme
dvě děti, chtěl bych i do budoucna za-
chovat současný charakter obce, záro-
veň ale zlepšit podmínky ve všech ob-
lastech života v obci, tak aby se Řitka
stala synonymem spokojenosti a bez-
pečnosti.

Pocházím ze Žatce a po studiu v Praze
jsem se přestěhovala na Řitku, kde žiji
od roku 2007. S manželem máme dvě
dcery. V minulosti jsem pracovala mimo
jiné jako vedoucí obchodního oddělení
na portálu Centrum.cz. V současné době
jsem na rodičovské dovolené a jako
OSVČ pracuji na přípravě energetických
konferencí, které se věnují úsporám
energie pro kraje a obce. 
Zajímám se o dění v naší obci a blízkém
okolí a budu se ráda aktivně podílet na vět-
ší komunikaci mezi tzv. starou a novou Řit-
kou. Ráda bych se také zasadila o zlepšo-
vání infrastruktury a služeb, což vzhledem
k narůstajícímu počtu obyvatel a ne zcela
vyhovujícím podmínkám např. pro rodiče
s malými dětmi považuji za prioritu.

MARTIN
BARTŮNĚK
33 let
člen TOP 09
IT manažer

ALENA 
ZOULKOVÁ
36 let
nezávislá
manažerka 
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Do Řitky jsem se přistěhoval s celou
rodinou před 5 lety a všichni jsme si
náš domov a krásné okolí velmi oblí-
bili.
Vystudoval jsem obchodní fakultu Vy-
soké školy ekonomické v Praze. Pro-
fesní dráhu jsem začal v roce 1982
v zahraničním obchodě a v této profesi
jsem strávil více jak 20 let v různých
vedoucích funkcích v zahraničí. Po
svém návratu do ČR jsem se začal vě-
novat dovozu a vývozu různých komo-
dit, zejména do zemí Jižní Ameriky.
Rád své znalosti, bohaté zkušenosti
a kontakty použiji k podpoře a rozvoji
ještě lepšího fungování Řitky.

Již více jak 10 let se věnuji internetovým
technologiím a on-line marketingu.
Jsem jednatelem společnosti Drosera
s.r.o., kde vedu tým odborníku na inter-
netové technologie. Vytváříme on-line
obchodní strategie na internetu, které
přilákají návštěvníka, chytí ho a udělají
z něho klienta. Rád bych, aby Jíloviště
bylo příjemným místem pro život. Zále-
ží mi na budoucnosti obce a chci se na
dění v obci aktivně podílet. Mým cílem
je, aby obec Jíloviště byla kulturním,
společenským a sportovním centrem
uprostřed uprostřed pěkné přírody neda-
leko hlavního města Prahy a okolních
aglomerací. Jsem přesvědčen, že vím,
jak udržet rozvoj a zvýšit prosperitu
obce při zachování příjemného prostředí
a krajiny v okolí naší obce.

Více než 15 let pracuji v soukromé ar-
chitektonické kanceláři manžela v obo-
rech projektování, technického dozoru,
přípravy a financování staveb. Na Jílo-
višti jsem trávila nejdříve jenom víken-
dy a prázdniny s našimi dětmi. Od roku
2003 zde žijeme trvale. Proč letos kan-
diduji za nově vzniklé sdružení? Chtěla
bych vrátit důvěru občanů v jimi zvole-
né zastupitelstvo a dokázat, že se Jílo-
viště může změnit v místo, kde budou
všichni rádi žít. Společně s ostatními
kandidáty bych chtěla svými mnohale-
tými zkušenostmi z vlastní profese při-
spět k rozvoji obce.

Narodil jsem se na Jílovišti a moji předci
zde mají hluboké kořeny. S kamarády jsem
na Jílovišti zakládal fotbalový oddíl, také
jsem zde navštěvoval turistický kroužek
a aktivně se zapojoval do práce hasičského
sboru, dnes jsem pouze přispívajícím čle-
nem. Vystudoval jsem Vysokou školu ze-
mědělskou, obor zahradnický a v součas-
nosti vlastním a provozuji malé prosperují-
cí zahradnictví na Jílovišti. Nejsem a nikdy
jsem nebyl členem žádné politické strany.
Jsem místním patriotem mám rád okolní
kraj a přírodu. Když mohu tak se každému
snažím vyjít vstříc a pomoci. Nesnáším lež
a pokrytectví a také moc peněz, která po-
křivuje mezilidské vztahy. Kandiduji pro-
to, abych se to alespoň trochu pokusil změ-
nit a přispěl k průhlednému a smysluplné-
mu konání v naší vesnici.

Ing. JAN 
VOREL
36 let
informatik 
člen TOP 09

4. ING. JOSEF KUČERA
31 let, nezávislý
realitní expert

5. MILAN MALEŇÁK
55 let, nezávislý
majitel dopravní společ-
nosti MONY TOUR 
PRAGUE, s.r.o.

6. JAROSLAV PAPEŽ
63 let, nezávislý
kameník

7. FILIP MICHL
20 let, nezávislý, tenisový
trenér dorostu a mládeže

8. MGR. VIKTOR TEICHMAN
36 let, nezávislý
plánování a řízení lidských
zdrojů v nadnárodní 
společnosti

9. PETRA BARTŮŇKOVÁ
31 let, nezávislá, cukrářka

3
Ing.arch. IVANA
DOUBKOVÁ
53 let
architekt 
nezavislá

4
Ing. ANTONÍN
CVRČEK
50 let
živnostník 
nezavislý
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6. MARIE HRUBÁ
54 let, účetní, nezávislá

7. Ing. PETR RÖGNER
63 let, ekonom, nezávislý

8. Ing. PETR SPORER
46 let, dopravní specialista,
nezávislý

9. Ing. IVAN HILGERT
52 let, podnikatel, nezávislý

Vážení občané, 
dovolte, abychom se Vám představili.
Jsme volební sdružení nezávislých kandi-
dátů s názvem – Jíloviště pro občany
a kandidujeme v nastávajících komunál-
ních volbách do místního zastupitelstva.
Kandidáti našeho volebního sdružení jdou
do voleb s odhodláním změnit hospodaře-
ní obce a přístup úřadu v komunikaci s ob-
čany. Víme, že současná finanční situace
obce nedovoluje rozsáhlé investice. 
I přesto chceme v následujících čtyřech 
letech podstatně zlepšit život v naší obci. 
1. Chceme, aby hospodaření obce bylo

efektivní. Rozhodující smlouvy a do-
kumenty týkající se života obce budou

veřejně přístupné na internetových
stránkách Jíloviště.

2. Chceme se skutečně starat o stav obce
– zejména ulic a veřejných prostran-
ství. Mnohé komunikace v obci jsou
již několik let v nevyhovujícím nebo
špatném stavu. Důležitým cílem je
také zvýšit bezpečnost v obci instala-
cí kamerového systému a zřízením ra-
daru pro měření rychlosti.

3. Zaměříme se na udržení a rozšíření
služeb občanům – pošta, obchod,
a další nové služby na základě poža-
davků obyvatel obce, v neposlední
řadě také zajištění předškolní výcho-
vy jílovišťským dětem.

4. Schválíme konečnou podobu územní-
ho plánu s důrazem na ochranu život-
ního prostředí a zachování přírodního
rázu obce a nejbližšího okolí.

5. Rozhodně podpoříme všechny pro-
spěšné aktivity v obci nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Počítáme s progra-
my pro všechny generace občanů Jílo-
viště. Chceme revitalizovat část území
bývalého dětského tábora na sporto-
viště, která budou přístupná všem.

Více info www.jilovisteproobcany.cz
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S ČÍM JDE ŠVENDA DO SENÁTU:

NAUČÍM SENÁT PRACOVAT PRO VÁS
říká Václav Švenda, kandidát do Senátu

MŮJ PŘÍBĚH

NAUČÍM SENÁT
PRACOVAT

PRO VÁS
Přijďte 10. a 11. října 
k volbám do Senátu

www.vaclavsvenda.cz
facebook.com/svenda.vaclav

SENÁTOR MÁ PRACOVAT PRO SVŮJ OBVOD
Senátor musí být v neustálém kontaktu s regionem. Odmítám proto kumulová-
ní funkcí, které znemožňuje věnovat se agendě, pro niž byl senátor zvolen. Se-
nátor má mít zájem na rozvoji regionu jako celku. 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA, NOVÉ PODNIKATELSKÉ 
PŘÍLEŽITOSTI
Příbramsko zoufale potřebuje nové pracovní příležitosti. Neplatí to pouze pro
firmy v průmyslových zónách, ale také o oblasti turismu. Například území mezi
Brdy a Vltavou představuje unikátní prostor, jehož citlivé využití pro cestovní
ruch může přinést regionu prosperitu a pracovní místa. 

LEPŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO STUDENTY, LEPŠÍ PODMÍNKY 
PRO UČITELE
Jako bývalý učitel vím, jak důležité je působit na mladou generaci. Kantoři od-
vádějí dobrou práci, ale často za nemotivujících podmínek. Budu usilovat
o zlepšení situace ve školství.

SPOLEČNOST, KTERÁ POMŮŽE SLABŠÍM
Není hanbou upadnout, hanbou je zůstat dlouho ležet. Sociální systém musí za-
jistit pomoc všem, kteří se ocitnou v nouzi, současně ale musí vyčlenit jedno-
tlivce, kteří jej zneužívají. Platí také, že úroveň společnosti se pozná podle toho,
jak se dokáže postarat o slabé a nemocné.

VYSOKÉ ODVODY NIČÍ AKTIVITU
Fungování státního aparátu se musí dále zefektivnit, aby bylo možné snížit
celkové výdaje občanů a firem. Současný systém odvodů nejvíce trestá odpo-
vědné a poctivé, kteří se chtějí postarat o sebe a své bližní, ale zároveň nechtějí
podvádět a „optimalizovat daně“. 

PRÁVA OBČANŮ A JEJICH VYMAHATELNOST 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Občan tu není pro státní byrokracii, naopak tu si zřizuje, aby mu ulehčila život.
Je třeba dále zabezpečovat individuální práva občanů a dbát na vymahatelnost
práva, státní instituce v tom musí být maximálně nápomocny. 

SOCIÁLNÍ POSPOLITOST
Společnost nelze rozdělovat na „my“ a „oni“. Současný svět vyžaduje vyšší
míru spolupráce než kdy jindy, proto je třeba rozvíjet vzájemný respekt a tole-
ranci. Izolace a diskriminace vždy vedly k negativním událostem, jichž jsou
plné učebnice historie.

BOJ S KORUPCÍ NENÍ KLIŠÉ
Korupci můžeme zastavit, když přestaneme ukazovat jen na druhé. Korupce
žije v prostředí, kde existuje nabídka i poptávka po ní. Usilujme o poctivé vzta-
hy se svým okolím a výrazně přispějeme k redukci tohoto neblahého jevu. Stát
ale musí vytvářet dobrý legislativní rámec.

NENÍ TŘEBA ŽÍT PERMANENTNĚ NA DLUH
Půjčit si rozumnou částku na bydlení nebo na vzdělání je v pořádku. Zadlužit
se kvůli zahraniční dovolené nikoliv. Podobně si musí počínat stát. Život na
dluh má smysl, jen pokud si nepůjčujeme na běžnou spotřebu. Úvěr by se také
občas měl bezezbytku splatit, přirozené je žít bez dluhů.

Senát je instituce, která se mezi lidmi
netěší zrovna velké popularitě. Někdy je
vnímán jako odkladiště vysloužilých
politiků, jindy jako zbytečný prvek, kte-
rý prodlužuje legislativní proces. Senát
nebyl nadán mnoha pravomocemi a as-
poň zpočátku nepůsobil v našem systé-
mu příliš organicky. Události posledních
let ale ukazují, že může sehrávat důleži-
tou roli při krizích a může významně
přispět k potřebnému vyvažování poli-
tické aktivity. 

Mnoho let jsem učil. Svým příkladem
chci učit i senát, aby ještě lépe pracoval
pro občany České republiky.

Václav Švenda

UČITEL, ŽIVNOSTNÍK, 
SPORTOVEC A OTEC RODINY 

Můj životní příběh je s Příbramskem
spjat od raného dětství. Narodil jsem se
ve Vejprtech, ale v Příbrami žiju od
svých dvou let. V Příbrami jsem absol-
voval část svého vzdělání, založil rodi-
nu, vychovávám tu děti, podnikám,
mám zde přátele, kolegy i milé sousedy,
se kterými občas rád zajdu na pivo. Kro-
mě dalších mnoha aktivit se též věnuji
veřejnému životu. 

Narodil jsem se v roce 1974 a mohl
jsem tedy vstřebávat řadu věcí, které na
mnoho desítek let předurčily vývoj Pří-
brami a celého okresu. Někdejší důraz
na hornictví a těžký průmysl přinášel
pozitiva (zaměstnanost, ekonomický
rozvoj) i negativa (špatné životní pro-
středí, jednostranná ekonomická orien-
tace a sociální struktura). Protože lze do
Senátu Parlamentu ČR kandidovat až od
40 let, mohu být pro tuto instituci „mla-
dou krví“, která také vnímá výzvy a po-
třeby regionu optikou mladších ročníků.

ŽIVOT UČITELE
Velkou část svého života jsem pracoval

jako učitel informačních technologií na
Integrované střední škole hotelového
provozu, obchodu a služeb v Příbrami.
Jako většina učitelů jsem svou práci dě-
lal rád a vnímal ji jako poslání, příleži-
tost přinést mladým lidem na prahu do-

spělosti poznatky, vědomosti a snad
i zkušenosti, jež jim umožní úspěšný
a bohatý život. Svým studentům jsem se
snažil předávat kromě vědomostí dvě
základní hodnoty – slušnost a poctivost.
Myslím si, že bychom všichni společně
měli usilovat o to, aby naše děti vyrůsta-
ly v sebevědomé a vzdělané mladé lidi,
kteří mají povědomí o světě, dokážou se
orientovat ve společnosti a ve svém obo-
ru. Jen tak je možné, že budeme směřo-
vat k prosperitě.

Jako nejeden učitel jsem si také uvědo-
moval, jak moc se mění současná spo-
lečnost. Jak se vytrácejí tradice, zažité
hodnoty a morální standardy, a toto
všechno se projevuje především u mla-
dých a ve školství. Obdivuji kantory,
kteří dokáží najít cestu, jak čelit tomuto
tlaku a zároveň neslevit ze svého laska-
vého přístupu k žákům a studentům. 

ŽIVOT ŽIVNOSTNÍKA
Už od mládí jsem chtěl podnikat, vy-

užít svých znalostí, přirozeného zájmu
a podnikatelského ducha. Působil jsem
jako živnostník v oboru informačních
technologií, později mě zlákala spolu-
práce s úspěšnými technologickými
i módními značkami na bázi franchisin-
gu, jenž podnikatele stimuluje ke stálým
inovacím a vzdělávání. Podnikám v Pří-
brami, kde také řádně platím daně a při-
spívám tím městskému rozpočtu. Za-
městnávám několik spolupracovníků, je-
jichž práce a odhodlání si velmi vážím.
Po zkušenosti státního zaměstnance čer-

pám jako živnostník nové zkušenosti,
kombinace obojího mi dává vyváženější
pohled na potřeby zaměstnanců i podni-
katelů. 

ŽIVOT OTCE A OBČANA
S manželkou Alexandrou vychovává-

me syny Vojtěcha (narozen 2010) a Vác-
lava (narozen 2012), které už nyní vede-
me k vlastní odpovědnosti a radosti
z poznávání. Rodinu a uspokojivé vzta-
hy s ostatními lidmi považuji za klíčové.
Mám rád život, jsem plný energie, věnu-
ji se rodině a různým sportovním aktivi-
tám. 

ŽIVOT MĚSTSKÉHO POLITIKA
Očekávaný příchod prvorozeného

syna byl pro mě jedním z impulsů pro
výraznější vstup do veřejného života. Na
základě nespokojenosti se stavem rozvo-
je města a politickými handly nezdravé
koalice ODS a ČSSD na příbramské
radnici jsem se v roce 2009 rozhodl
vstoupit do právě vznikající strany TOP
09, kde jsem poznal spoustu inteligent-
ních lidí se stejnými ideály a odhodlá-
ním něco změnit. V roce 2010 uspěla
naše kandidátka v komunálních volbách
a já se stal jedním z městských zastupi-
telů, který vykonával opoziční roli. S ko-
legy jsem se vždy snažil prosazovat
z mého pohledu dobré věci. Proti přesi-
le a často marně, ale stále se domnívám,
že toto úsilí má smysl. 

více na www.vaclavsvenda.cz


