
ING. ADAM SLABECKÝ
33 let, projektant
člen TOP 09

MGR. JANA HORÁČKOVÁ
41 let, překladatelka
bez pol. přísl./nezávislý kandidát

ING. JIŘÍ TREJBAL, MBA
31 let, státní úředník
bez pol. přísl./nezávislý kandidát

LUDMILA JANŽUROVÁ
48 let, ředitelka neziskové
organizace, členka TOP 09

LIBOR DOBNER
62 let, podnikatel
člen TOP 09

PETR JANOŠEC
47 let, finanční a majetkový
konzultant, člen TOP 09

VERONIKA ŠÍMOVÁ
29 let, referentka
bez pol. přísl./nezávislý kandidát
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Nenarodil jsem se sice ve Slaném, ale
už od narození zde žiji. A od dětství po-
zoruji, jak se naše město mění. Jak pro-
středí, lidé, i celková atmosféra. Mám
Slaný rád. Je to malebné město, tak
„akorát velké“, bohaté na historii i kul-
turní život. Na druhou stranu spoustu
věcí zde vidím kriticky. Byl jsem nad-
šený, když jsem viděl, jak po revoluci
město vzkvétá. Jak se šedivé pusté uli-
ce mění na barevné, opravené, plné ob-
chodů. Na druhou stranu ale vidím, že
nevzkvétá tak, jak bych si představoval.
Přijde mi, že ostatní města, která dobře
znám, nám nějak utíkají. A mám už
dlouho chuť se do tohoto procesu zapo-
jit a ve městě něco dělat.
Z mého života mohu říct, že jsem stu-
dovat Gymnázium V. B. T. a následně
ČVUT v Praze, fakultu stavební. Pra-
cuji v rodinné stavební firmě. Mým ne-
jvětším koníčkem jsou hry na hrdiny,
zejména tzv. LARP – hry na živo. Má-
lokdy ale hry hraji, většinou píšu scé-
náře a hry pořádám. K dalším mým zá-
jmům patří třeba historie a psi.

Ve Slaném jsem se narodil, vyrůstal,
oženil jsem se a založil rodinu. Mám
čtyři děti a čtyři vnoučata. Do zastupi-
telstva kandiduji letos potřetí, v obou
předchozích případech jsem byl zvo-
len. Mám úplné střední odborné vzdě-
lání, původním povoláním knihkupec.
V současné době pracuji jako regionál-
ní historik a publicista, redaktor Slán-
ských listů. Jsem starosta TJ Sokol Sla-
ný a herec, režisér, dramatik a jednatel
ochotnického spolku Slánská scéna.
Patřím mezi ty šťastné, jejichž práce je
zároveň jejich zálibou.

Do Slaného jsem se přestěhoval  v roce
2002 z Ostravy. Jsem ženatý, mám čty-
ři děti, kdy nejmlašímu synovi jsou dva
roky. Pracuji jako konzultant firmy
OVB Allfinanz na manažerské pozici.
V mém povolání pomáhám především
obyčejným lidem s jejich rodinnými
plány a rozpočty. Proto mi není lhostej-
ný přístup obce k občanům, kteří potře-
bují pomoc. Dle skutečných příběhů
mých klientů vím, že se společnost
k nim obrací zády. Je spousta spoluob-
čanů, kteří se dostanou na okraj a právě
těmto chci podat pomocnou ruku. Dru-
hou oblastí mého zájmu jsou naši ne-
jmenší. Jako otec a předvším ne rodilý
Slaňák, vidím spoustu zažitých zvy-
klostí, které bych rád změnil, ve pro-
spěch právě dětí. Mám zde odstup
a vím, že vždy je i jiné řešení. Možná to
chce jen trochu chtít.
V TOP 09 jsem od roku 2010 a jsem
zakládajím členem místní organizace.
Do zastupitelstva kandiduji letos pod-
ruhé.

Narodila jsem se ve Slaném. Nějakou
dobu jsem prožila s rodiči v ústeckém
kraji, ale od svých devatenácti let žiji opět
ve Slaném. Jsem absolventka Obchodní
akademie Dr. B. Třebíszkého. Pracuji
jako odborný referent – specialista
v UNIQA pojišťovně, a.s., a to již desá-
tým rokem. Ve Slaném mám spoustu přá-
tel, příbuzných, kamarádů a známých, je-
jichž zájmy bych ráda svým prostřednict-
vím v zastupitelstvu obhajovala. Sama
mám 6 letého syna a proto mi jsou sta-
rosti rodičů a především matek velmi
blízké. Chci se zaměřit na revitalizaci
a vznik nových dětských hřišť a zlepšení
předškolního i školního prostředí. Do za-
stupitelstva kandiduji poprvé.

Od narození žiji ve Slaném a mám k to-
muto městu silný osobní vztah.  Jsem
vdaná a s manželem vychováváme dva
syny. Absolvovala jsem zdejší Gymná-
zium a následně Pedagogickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze. Poté jsem
několik let vyučovala anglický jazyk na
slánském Gymnáziu VBT, v posledních
letech se věnuji převážně překladům
knížek z angličtiny. Byla bych ráda,
aby naše město bylo v budoucnosti čis-
té, klidné, upravené a bezpečné. Dále
by  mne těšilo, kdyby po období baby
boomu byl věnován větší prostor a po-
zornost seniorům, kterých v posledních
letech přibývá.

Ve Slaném, se kterým je moje rodina
spjata po mnoho generací, žiji od naro-
zení. Vystudoval jsem slánské gymná-
zium a následně obor Veřejná správa na
VŠFS v Praze. Poté jsem se zabýval
problematikou správy majetku a inves-
tic na Generálním ředitelství Úřadu
práce ČR. Poté jsem si prohloubil svou 
kvalifikaci studiem MBA na CEMI
v Praze. V současné době pracuji na
Ministerstvu financí ČR, kde se zabý-
vám problematikou veřejných zakázek.
Jsem členem slánských ochotníků
Slánská scéna a Sportovně střeleckého
klubu ve Slaném.

Město Slaný mě svou historií, velikostí
a kulturou připomíná mé rodné město Li-
tomyšl. Do Slaného jsme se s manželem
a třemi dospívajícími dětmi přistěhovali
před 3 lety a stále ještě velmi silně vnímám
jeho krásy a přednosti. Jsem hrdá, že
v tomto městě žiji, že jsme zde našli nové
přátele a osobnosti, kterým v životě o něco
jde. Je to i moje životní filosofie, není mě
jedno, proč a jak lidé žijí nebo musí žít.
Mou podstatou je věci měnit a dávat jim
pokud možno lepší směr. Proto se snažím
i prostřednictvím neziskové organizace
Kolpingova rodina Smečno, kterou vedu,
nacházet v malém konkrétní způsoby
zlepšování podmínek k plnému životu
především mladým rodinám s malými dět-
mi. Myslím si, že budoucnost Slaného je
v rukou budoucí generace, tzn.mladých
lidí, kteří budou zakládat rodiny. Ráda
bych se zasadila o posílení vážnosti role
matky, pečující o děti,  zavedla  tzv.rodin-
né pasy s rozšířeným zvýhodněním  do fi-
rem, dala podnět ke vzniku Family pointu,
aktivit pro nejmenší děti, dále řešit otázky
zaměstnaných matek a osamělých seniorů.
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8 10. MGR. SOŇA ŠUMOVÁ
37 let, učitelka ZŠ 
bez pol. přísl./nezávislý

11. MGR. JANA HORÁČKOVÁ
41 let, překladatelka
bez pol. přísl./nezávislý

12. VERONIKA ŠÍMOVÁ
29 let, referentka 
bez pol. přísl./nezávislý

13. KATEŘINA BLAHNÍKOVÁ
29 let, jednatel
bez pol. přísl./nezávislý

14. LENKA CAPOVÁ
59 let, porodní asistentka 
bez pol. přísl./nezávislý

15. PAVLA FUČÍKOVÁ
28 let, fotograf
bez pol. přísl./nezávislý

16. FILIP ČÍŽEK
23 let, kameník
bez pol. přísl./nezávislý

17. MIROSLAVA JANEGOVÁ
44 let, fakturantka
bez pol. přísl./nezávislý

18. JOSEF MACÁK
32 let, ředitel Exteco, 
bez pol. přísl./nezávislý

19. JAROSLAV VESELÝ
66 let, projektant
bez pol. přísl./nezávislý

20. RENATA FRANČÍKOVÁ
70 let, výtvarník, ilustrátor
bez pol. přísl./nezávislý

21. JIŘÍ VĚTROVSKÝ
45 let, řidič
bez pol. přísl./nezávislý

22. EVA VESELÁ
24 let, sekretářka
bez pol. přísl./nezávislý

Přijďte nás podpořit v komunálních volbách
volby dne 10. a 11. října 2014!

ÚVODNÍ SLOVO
PŘEDSEDY TOP 09

Jeden moudrý muž pravil, že
všechny volby jsou lokální. Je to
do valné míry pravda, neboť voliči
se rozhodují podle svých každo-
denních zkušeností a ty jsou ne-
jvětší právě s místní samosprávou.
Málokdy se člověk setká s činiteli
vlády nebo Evropské komise, ale
co se děje v jeho městě nebo
v jeho obci, to zažívá denně a pod-
le toho se rozhoduje. Je oprav
du na nás, 
abychom při těchto volbách posta-
vili důstojné kandidáty a lidi, kte-
ří mají pro své město, pro svou
obec cit a všemi silami budou há-
jit zájmy svých občanů. Vím, že to
často není lehké. Býti starostou
u nás je pro dotyčného spíše trest
než vyznamenání. Proto mám ve-
liký respekt před těmi, kteří se to-
muto úkolu rozhodli věnovat. Vás
ale, milí voliči, prosím, abyste se
opravdu podívali na kandidátní
listiny, abyste viděli, jaké ženy
a muže vám TOP 09 v těchto vol-
bách nabízí, a rozhodli podle va-
šeho nejlepšího vědomí a svědo-
mí. Jde o vaši budoucnost a bu-
doucnost vašich obcí – a to
znamená také o budoucnost naší
země.

Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

1. ING. ADAM SLABECKÝ
33 let, projektant
člen TOP 09

2. LIBOR DOBNER
62 let, podnikatel 
člen TOP 09

3. PETR JANOŠEC
47 let, finanční a majetkový
konzultant, člen TOP 09

4. LUDMILA JANŽUROVÁ
48 let, ředitelka neziskové 
organizace, členka TOP 09

5. MGR. JIŘÍ SYROVÁTKA
46 let, investiční poradce
člen TOP 09

6. PHDR. EVA SLABECKÁ
58 let, majitelka Solné jesky-
ně Slaný, členka TOP 09

7. ZUZANA MATĚJČKOVÁ
22 let, letuška
bez pol. přísl./nezávislý

8. ING. JIŘÍ TREJBAL, MBA
31 let, státní úředník,
bez pol. přísl./nezávislý

9. ŠTĚPÁN JANŽURA
20 let, student VŠ
bez pol. přísl./nezávislý

KOMPLETNÍ KANDIDÁTKA - TOP 09 A NEZÁVISLÍ



www.top09.cz komunální volby / říjen 2014

VOLEBNÍ PROGRAM
PARKOVACÍ DŮM BYLA CHYBA,
ALE UŽ STOJÍ

Už v minulých komunálních volbách
jsme měli ve svém programu, že parko-
vací dům nechceme. Nicméně nyní už
stojí. Veškeré úvahy o tom, že by se dal
přestavět na jiný účel, jsou mylné. Pře-
stavět je možné téměř jakoukoliv stav-
bu, kromě právě budovy tohoto typu,
která nemá klasické rozložení podlaží,
nemá okna atd. Náklady by byly v řádu
desítek milionů.

Nezbývá nám tedy smířit se s tím, že
dům stojí a začít jej využívat. Je třeba
automaticky nasměrovat návštěvníky
města, aby parkovali právě zde. A před-
evším skončit s negativní kampaní, kte-
rá je jednou z hlavních příčin, proč se
dům nevyužívá. Tato kampaň měla vý-
znam v době než se dům začal stavět,
nebo v počátcích stavby, nyní už smysl
nemá (kromě zviditelnění těch, kteří ji
provádějí).

Myslíme si také, že je příliš riskantní
vést soudní spor s firmou Koma, která
dům postavila. S firmou byla dojednána
sleva za pochybení, které způsobila.
V případě vyhraného soudního sporu
může město získat větší úsporu, ale za
cenu toho, že dům nebude nikdo spra-
vovat, nebude prováděn servis a město
bude muset zaplatit celé náklady najed-
nou a ne postupně v průběhu let. Navíc
je pravděpodobné, že budovu nebude
možné používat a to včetně části, kterou
má pronajatu Komerční banka. Je těžké
odhadnout, co by se stalo, kdyby město
spor prohrálo, ale důsledky by byly hro-
zivé. Možnost prohry je navíc značná. 

Naše řešení je tedy získat co největší
slevu a dům i s jeho vadami používat.

NEROZHAZUJME ZBYTEČNĚ
Město není (oproti mínění mnoha

lidí) v současné době zadluženo. Ale

rozhodně jej teď čeká období, kdy
musí šetřit a neutrácet tam, kde to není
vyloženě nutné. Výjimkou tvoří ty
projekty, kde se podařilo získat velké
dotace, které pokryjí skoro celé nákla-
dy.

Město by se také mělo zbavit nemovi-
tostí, které nezvládne spravovat, jejich
provoz je prodělečný a pomalu chátrají.
Jedná se především o Okresní dům
a pak špýchar v Palackého ulici. Okres-
ní dům je jednou z nejkrásnějších sta-
veb ve městě a bylo by hezké, kdyby
mohl sloužit jako veřejná budova. Nic-
méně město jeho rekonstrukci a změnu
používání nedokáže ani ve střednědo-
bém horizontu provést, je tedy menší
zlo, kdyby z budovy byly kanceláře
nebo obchody.

REVITALIZACE HISTORICKÉHO
CENTRA

Město by se mělo vzdát nových akcí,
ale mělo by pokračovat v již schvále-
ných projektech. Tím je především re-
vitalizace historického centra. První
fáze byla dokončena, druhá fáze – tj.
rekonstrukce Husovy třídy, je schvále-
na a městu se podařilo získat dotaci.
Husova třída je navíc výkladní skříní
celého města. Její rekonstrukce je
něco, co bychom měli podporovat.
Jednak pro pocit obyvatel města a jeho
návštěvníků, tak pro lepší fungování
obchodů v centru města.

PODPORA OSTATNÍCH 
SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ

Podporujeme dokončení dalších již
schválených projektů města. Jedná se
o modernizaci čističky odpadních vod
(kterou provést musíme i kdybychom
nechtěli), zateplení 3. ZŠ a rekonstruk-
ci muzea (momentálně již probíhá)
a dostavbu porodnicko-gynekologické-

Tak jako skoro každá máma i já cho-
dím ráda se synem na dětská hřiště. Ve
Slaném je největší a nejblíže centru
hřiště nazývané Kocour. Mám to hřiště
ráda. Od doby, kdy sem byla nainstalo-
vána herní sestava známá jako Tomovy
parky (tato doba se lehce předbíhá na-
rození mého syna) je toto hřiště oblíbe-
ným místem dětí jakéhokoli věku, je-
jich maminek, tatínků a prarodičů. Ne-
jvětší koncentraci tatínků jsem já
osobně zaznamenala v neděli dopoled-
ne… Najdeme zde různé prvky pro ne-
jmenší (skákací panák, pružinový hou-
pací kůň) až pro ty nejstarší (stěna na
lezení, lanová houpačka). Na naše, ro-
zuměj slánské, poměry jde o pěkné
hřiště. Když se zde ale zastavíte, kaž-
dého jistě napadne, že je tu pár věcí,
které by bylo dobré změnit a nemuselo
by to být za cenu nějakých velkých in-
vestic. Například pískoviště. Svou veli-
kostí je vyhovující, co však zde já po-
strádám, je možnost posadit se blízko
pískoviště. Nejbližší lavička je vzdále-
ná několik metrů a jak jistě všichni ví,
malá batolata jsou neposedná a tak si
nikdo nedovolí opustit to své na větší
vzdálenost. Díky tomu často u písko-
viště vidíme nervózně postávající nebo
klečící rodiče, kteří se, když je nejhůře,
posadí na nepohodlný okraj pískoviště.
Dále zde postrádám možnost zakrytí
pískové plochy. Stejně tak je sice pri-
ma, že děti mají na hřišti k dispozici ta-
buli, křídy ovšem chybí a nový nátěr by

také neškodilo opakovat častěji. Nerada
bych vyzněla negativně, ale od doby,
kdy se toto hřiště postavilo, se neinve-
stuje snad ani do nutné údržby. Nový
písek vždy na jaře děti č týdny vyhlíže-
jí a nejednou jsem byla svědkem, kdy
babička nebo maminka přichází na
hřiště s košťátkem, aby oprášili kolotoč,
na který děti nanosily písek… Není to
škoda? Vždyť si tam mají společně se
svými dětmi odpočinout… Nenašel by
se nějaký šikovný, hodný člověk –
údržbář, který by se nám o hřiště staral?
Město by snad mělo možnost pověřit za
úplatu takovouto funkcí někoho neza-
městnaného, kdo by všem vyšel vstříc.
A co naš učiliště? Z doslechu vím, že v
době před „Kocourem“ tak jak ho zná-
me nyní, byly na této ploše dřevěné
mašinky a houpačky, které byli dílem
slánských učňů. Mladí lidé se tak nejen
připravovali na budoucí povolání, ale
určitě si své práce i vážili. Dokážete si
představit, že by pak kluk, který mašin-
ku natíral, dovolil jinému aby ji pak
svévolně ve stylu vandalismu zničil?
Věřím, že by svou práci bránil… Dále
pak je tu nevyužitá louka v prostoru
hřiště. To volná louka volá po využití!
Co třeba trampolína nebo vodní fontá-
na? Hmmm, to bychom si nechali lí-
bit… To by pak maminky měly zase
těší, odlákat své potomky zpátky domů.
Chcete to s námi změnit?

Zapojte se a společně to dokážeme!
Veronika Š.

JÁ A „KOCOUR“

Místní organizace TOP09 spolu
s dalšími dobrovolníky z řad rodin-
ných příslušníků a kamarádů uspořá-
dala letos 1. ročník Masopustu. Pod-
titul Masopust sladký-slaný.

Masopust, a zvláště několik po-
sledních dní tohoto období, byl pro
lidi v minulosti oficiálním svátkem
hodování, během kterého bylo třeba
se dosyta najíst. Pak následoval
dlouhý čtyřicetidenní půst. V době
masopustu se na královském dvoře
konaly hostiny, ve městech tanco-
vačky, na vesnici vepřové hody.

Také ve Slaném se veselice nesla
v tomto duchu. Na Masarykově ná-
městí se sešly všechny masky. Malé,
velké a největší. Krojovaní Baráční-
ci podtrhli atmosféru minulých let.

A také zvědavci, co že se to tady
děje. Mezi dominantní masky obno-
vené tradice patřila Kobyla, Medvě-
dář s ukrutným plyšovým medvě-
dem, Smrtka s kosou a Božka s Kar-
lem. Božka je taková místní
paňmáma a Karel, výběr jména zce-
la náhodný, jí dělal doprovod.

Kapela vesele vyhrávala a šašek
všechny mile přivítal. Královna Ma-
sopustu převzala od zástupce města
Masopustní právo, jenž přikazuje se
veselit, jíst a pít až do půlnoci.Po-
tom ji vysadili na Kobylu a všechny
masky se vydaly průvodem přes
město k Sokolovně. Malá zastávka
u divadla s písničkami, které zazpí-
vali členové Slánské scény nabádala
k zakousnutí něčeho dobrého. Také

k pití toho bylo dosti.
Hřiště u Sokolovny

patřilo hlavně dětem.
Zápasili s medvědem
a soutěžili o nejlepší
masku. Tombola, gu-
lášek, pivečko a muzi-
ka všechny ostatní če-
kala v hospodě.

Co říci závěrem? Tě-
šíme se na 2. ročník!
Z nedostatků se po-
učíme a to dobré zo-
pakujeme. Pokud
máte chuť se bavit
a být u zrodu nové tra-
dice ve Slaném, jste
vítáni. Každá ruka
a každý nápad najde
uplatnění. Zaregi-
strujte se Facebooku
do skupiny: Slaný
Masopust 2015 a bu-
dete při tom.

Petr Janošec
místopředseda 
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POŘÁDALI JSME MASOPUST
ho oddělení nemocnice. Na všechny
tyto akce získalo město prostředky
z dotačních programů a bylo by škoda
je nevyužít.

OBCHVAT MĚSTA
Městu se podařilo v roce 2014 opět

vrátit do plánu výstavbu severního ob-
chvatu. Realizace obchvatu není akcí
města, ale ŘSD. V současné době je je-
dinou překážkou výkup cca 5% zbýva-
jících pozemků. Podporujeme co nejry-
chlejší jednání s vlastníky a co nejbliž-
ší termín zahájení práce.

MĚSTSKÁ ZELEŇ
Co Slanému chybí, je celkový kon-

cept městské zeleně. Jsou zde pouze
malé travnaté plochy, nijak neprováza-
né mezi sebou a pak lesoparky na Há-
jích a Slánské hoře. Chtěli bychom vy-
tvořit celkovou vizi, jak zelené plochy
propojit, aby byly využitelné pro sport,
maminky s kočárky i ostatní obyvatele
města.

Bylo by možné vytvořit takovou zónu
okolo Červeného potoka, kde již řada
menších zelených ploch je. Napojila by
se na koupaliště a posléze na Slánskou
horu.

Dalším bodem by byla proměna leso-
parků aspoň částečně na parky. Leso-
parky mají svoje výhody, ale chceme
mít ve městě aspoň jeden travnatý park,
kde se dá ležet na trávě, pořádat pikni-
ky a hrát si.

Na větší změny v městské zeleni mo-
mentálně není dost prostředků, ale je
třeba mít vizi jak se bude zeleň řešit
a mnohé z výše uvedených řešení ne-
jsou finančně náročné.

Více viz
http://adamslany.blogspot.cz/

POJĎTE S NÁMI NA DRAKA!

21. září od 14.00 hod. DRAKIÁDA
21. září od 14.00 pořádáme na Hájích třetí ročník drakiády a dětského dne. 

Předchozí dva ročníky propršelo, ale snad se tentokrát podaří : ) 
Hlavním bodem programu je pouštění draků a fantasy hra pro děti 

„Tažení na rudého draka“. 
Pro malé i větší je ale připravena řada dalších atrakcí.
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