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Moje Bílina

Pavel Pastyřík MSc. MBA
MOJE BÍLINA - TOP 09

VOLEBNÍ PROGRAM

MOJE BÍLINA - TOP 09 

1. Zamezili jsme zvýšení daně z nemovitosti a nikdy 
nedopustíme její zvýšení.
Nechme občany zatěžovat zbytečnými daněmi a poplatky. 

2. Prosadíme svoz a likvidaci komunálního dpadu pro 
občany Bíliny zdarma.
Nechceme zatěžovat občany další daní. Navíc není správné, 
když spořádaní občané, doplácí na neplatiče, jejichž dluhy 
jsou nevymahatelné. Buď ať platí všichni, nebo nikdo.
    
3. Prosadíme městskou hromadnou dopravu pro děti 
základních škol a seniory nad 65 let zdarma. 
Chceme pomoci rodinám s dětmi a seniorům a ulevit tímto 
způsobem jejich rodinným rozpočtům.

4. Radnici otevřeme lidem.
Prosadíme zveřejňování zakázek na internetu, zveřejnění 
plných audio (video) záznamů z jednání zastupitelstva města. 
Prosadíme veřejné projednávání věcí ovlivňujících život lidí ve 
městě. Občan má právo spolurozhodovat.  

5. Zavedeme protikorupční opatření. 
Provedeme protikorupční audit na městském úřadě, odhalíme 
tak korupční rizika a odstraníme je. Prosadíme transparentní 
zadávání zakázek. Občan má právo na kontrolu.

6. Prosadíme změny v Městské policii. Strážníci budou 
občany chránit, ne obtěžovat. 
Kontrola heren, kontrola sběren a zastaváren, preventivní 
činnost v lokalitách se zvýšeným rizikem kriminality. Vyšleme 
strážníky do terénu, chránit naši bezpečnost. Ukončíme 
měření rychlosti ve městě strážníky městské policie. 

7. Budeme podporovat projekt Nová Kyselka pro Bílinu 
21. století.
Podporou tohoto ambiciózního projektu Bílinské Kyselky by 
bylo možné vyřešit kritickou situaci našich lázní. Chceme tak 
zabránit dalšímu chátrání a případné demolici hlavní lázeňské 
budovy. 
 

Přijďte 10. a 11. října k volbám

BÍLINU 
SLUŠNÝM
LIDEM!

REKAPITULACE

Rekapitulace končícího 
volebního období 
2010 – 2014

TOP 09 bude v Bílině ve volbách do zastupitelstev měst       
a obcí kandidovat pod názvem MOJE BÍLINA – TOP 09.

V současné době má bílinská TOP 09 v zastupitelstvu tři 
členy, kteří jsou v opozici současnému vedení města.

Rekapitulace končícího volebního období 2010 – 2014

Zastupitelé TOP 09 zabránili zvýšení Daně z nemovitosti ve 
městě.

Zastupitelé TOP 09 bojovali za občany v oblasti bezpečnosti 
města. 

Prosadit chtěli referendum o hazardu ve městě a navrhovali 
odkup areálu v Červeném Újezdě, kde dochází k nebezpeč-
né kumulaci nepřizpůsobivých. 

Zastupitelé TOP 09 neustále upozorňují na nedostatky              
v hospodaření města, které v některých případech mají rysy 
trestní činnosti. Naposledy v srpnu podali na ministerstvo 
vnitra žádost k prošetření činnosti rady města, která rozhodla 
o zaplacení skoro 500 tisíc korun za vícepráce na Integrova-
ném centru prevence. Toto rozhodnutí mělo učinit zastupitel-
stvo, ne rada.

Zastupitelé TOP 09 probudili zájem médií o město a jeho 
problémy. 

Zastupitelé TOP 09 za posledních půl roku dvakrát vyvolali 
mimořádné jednání zastupitelů. Jednou kvůli rostoucímu 
počtu nepřizpůsobivých ve městě a jeho okolí, podruhé kvůli 
neschválení účetní závěrky města. 
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KANDIDÁTNÍ LISTINA KANDIDÁTNÍ LISTINA KANDIDÁTNÍ LISTINA

11. Roman Slánička  provozní chemik
12. Mgr. Šárka Šilingová   učitelka
13. Zdeněk Bažant  strážník městské policie
14. Mgr. Gabriela Grossmanová  učitelka
15. Mgr. Vladimír Řáha strážník městské policie
16. Jan Musil   vedoucí výroby
17. Lucie Kopřivová  studentka
18. Ing. Jaroslav Máša   personální manažer
19. Mgr. Marcela Vokurková   učitelka
20. Radek Hanzlík  výrobní ředitel
21. Mgr. Irena Baladová  učitelka
22. Ing. Aleš Sysel  manažer nákupu
23. Karel Švejnoha  vedoucí pneuservisu
24. BcA. Tereza Skřivanová   grafik
25. Radek Jelínek  systémový inženýr
26. Bc. Alena Vondráčková  učitelka
27. Vladislav Soukup  jednatel společnosti
28. Alžběta Váňová  účetní
29. Jaroslav Pícha   student
30. Daniel Procházka  technik pneuservisu

1. Pavel Pastyřík, MSc. MBA 
ředitel společnosti

Z pozice lídra kandidátky MOJE BÍLINA – TOP 09 vstupuje do druhého 
volebního období. V současné době je opozičním zastupitelem města. 
Patří mezi přísné kritiky městského rozpočtu. Jeho prioritou je efektivní 
fungování městského úřadu a jeho příspěvkových organizací.  Město má 
s penězi zacházet účelně a transparentně. Celý život žije v Bílině,
 kde vychovává dvě děti.

„Město mám rád a není mi lhostejné co se v něm a s ním děje. 
Navíc v práci pro lidi vidím smysl. Obyvatelům města nabízím 
své zkušenosti a svůj volný čas. Chci, abychom žili v čistém 
a bezpečném městě," říká ke své kandidatuře Pavel Pastyřík.  

2. Ing. Petr Rosenkranz 
daňový poradce

V současné době je opozičním zastupitelem města za TOP 09. 
V uplynulém volebním období byl autorem stovek diskuzních 
příspěvků při jednáních zastupitelstva a desítek pozměňovacích 
návrhů usnesení zastupitelstva města. Dlouhodobě pak poukazuje 
na nesystémovost při zpracovávání městského rozpočtu. 
V příštím volebním období chce pomoci městu se sestavením 
srozumitelného a splnitelného rozpočtu.  Celý život žije v Bílině. 
Ženatý, dvě děti.

„Rozpočtu města by měli občané Bíliny rozumět. Měli by vědět, 
za co město utrácí, měli by mít možnost kontroly. Je to veřejný 
rozpočet, ne rozpočet pro pár vyvolených,“ upřesnil důvody 
kandidatury za MOJE BÍLINA – TOP 09 Petr Rosenkranz.

3. Ing. Jindřich Brunclík 
projektant

V současné době opoziční zastupitel za TOP 09. Díky své profesi
se chce věnovat především oblasti stavebních zakázek a to jak 
po stránce kvality, tak po stránce finanční efektivity. Bojovat chce 
také za zvýšení bezpečnosti obyvatel města. Žije v Bílině. 
Ženatý, dvě děti.

„Mým přáním je návrat života v Bílině do přijatelného normálu,
 aby se tady všichni mohli cítit bezpečně a měli z bydlení zde 
dobrý pocit,“ doplňuje ke své kandidatuře za 

MOJE BÍLINA – TOP 09 Jindřich Brunclík. 

4. Mgr. Alexandra Štolbová 
učitelka

Přes dvacet let učí na jedné z bílinských základních škol. V současné 
době se jako výchovný poradce zaměřuje na výchovu a vzdělávání 
dětí se zdravotním postižením. Celý život žije v Bílině. Vdaná, dvě děti.

„Děti potřebují naší péči. Mým cílem je pak zlepšit možnosti 
volnočasových aktivit zdravotně postižených dětí a to jak v průběhu
 školního roku, tak v době prázdnin,“ říká ke své kandidatuře 
za MOJE BÍLINA – TOP 09 Alexandra Štolbová. 

9. Ludmila Vážná
zdravotní sestra

Obyvatelé Bíliny ji mohli potkávat v městské knihovně 
i v kině. V uplynulých letech totiž pracovala jako knihovnice
a vedoucí kina. V současné době ji lidé najdou v Hornické 
nemocnici s poliklinikou Bílina, kde pracuje jako zdravotní 
sestra. V Bílině žije více než 40 let. Vdaná, dvě děti.

„Dnes už vím, že práce pro lidi a s lidmi je pro mě 
celoživotním posláním.Ve veřejném životě pak chci také 
pomáhat. Moc si přeji a udělám vše, co bude v mých silách,
 aby se Bílina stala znovu „Perlou severu“. Chci, aby Bílina 
navázala na tradicilázeňského města,“ říká ke své kandidatuře 
za MOJE BÍLINA – TOP 09 Ludmila Vážná.

10. Monika Beránková 
laborantka

Lidé ji během posledních 25 let mohli vídat v bílinských lékárnách. 
Mezi její záliby patří cestování a četba.  Mezi kandidáty 
MOJE BÍLINA - TOP 09 jí přivedla nespokojenost s vedením města. 
Nelíbí se jí příliv nepřizpůsobivých do města a jeho okolí. 
Celý život žije v Bílině. Vdaná, dvě děti.

„Nechci, abychom se ve svém městě báli večer vyjít na ulici. 
Nechci, abychom se báli o své děti, které ze strachu o jejich bezpečí 
dnes už nenecháme jít pěšky ani z nádraží na Chlum,“ 
objasňuje důvody své kandidatury Monika Beránková

5. Ing. Jaroslava Mrázová 
kronikářka města

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou. Po narození dětí 
působila ve školství, posledních devět let před odchodem 
do důchodu byla ředitelkou Gymnázia Bílina. V komunální 
politice působila do roku 2010 jako zastupitelka a členka 
rady města. Žije v Bílině. Rozvedená, dvě děti.

„Bílina mi není lhostejná. Chci obyvatelům města nabídnout 
své zkušenosti z komunální politiky i z aktivního působení 
ve školství. Za MOJE BÍLINA – TOP 09 kandiduji proto, že jejich 
zastupitelé na jednáních vystupují nekompromisně a kompetentně. 
Navíc je znám jako spolehlivé a čestné lidi,“ říká ke své kandidatuře
 Jaroslava Mrázová.

6. Petr Cipriján 
jednatel společnosti

Posledních 15 let podniká v oboru Informační technologie (IT). 
Od roku 2006 má v Bílině obchod s počítači. Celý život žije v Bílině. 
Svobodný, bezdětný. 

„Kandiduji z důvodu velké nespokojenosti s komplexním 
vedením našeho města. Špatné hospodaření, korupce, protěžování 
nepřizpůsobivých občanů a téměř nulová bezpečnost. 
To chci změnit. Voličům nabízím svou pracovitost 
a poctivost,“ říká ke své kandidatuře za MOJE BÍLINA – TOP 09 
patriot Bíliny Petr Cipriján.

7. Monika Pecháčková, DiS. 
úřednice samosprávy

Po návratu do rodné Bíliny spolu s manželem a rodinou vybudovala 
a pomáhá zajišťovat provoz Zookoutku na Kyselce. Žije v Bílině. 
Vdaná, tři děti.

"Jsem přesvědčená, že město musí jako dobrý hospodář 
velmi dobře zvažovat své výdaje a vynakládat je tam, kde slouží 
pokud možno všem, nikoli jen jedné skupině obyvatel," 
upřesňuje důvody kandidatury za MOJE BÍLINA – TOP 09 
Monika Pecháčková.

8. Mgr. Petr Hazdra 
lékárník

V Bílině žije celý život, v oboru farmacie pak pracuje víc jak 10 let.  
Je svobodný a bezdětný. 

„V podzimních volbách za MOJE BÍLINA – TOP 09 kandiduji, 
protože jsem poznal lídry strany a věřím, že s nimi zvládneme 
změnit poměry na bílinské radnici i ve městě. Pokud dostanu 
od voličů důvěru, rád s tím pomohu,“ 
říká ke své kandidatuře Petr Hazdra.
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