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KLADENSKÝ

LETOPIS
OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

ÚVODNÍK KARLA
SCHWARZENBERGA

KOMUNÁLNÍ
VOLBY
Jeden moudrý muž pravil, že
všechny volby jsou lokální. Je to
do valné míry pravda, neboť voliči se rozhodují podle svých každodenních zkušeností, a ty jsou
největší 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 podle toho se rozhoduje. Je
opravdu na nás, abychom při těchto volbách postavili důstojné
kandidáty a lidi, kteří mají pro
své město, pro svou obec cit
a všemi silami budou hájit zájmy
svých občanů. Vím, že to často
není lehké. Býti starostou je u nás
pro dotyčného spíše trest než vyznamenání. Proto mám veliký
respekt před těmi, kteří se tomuto
úkolu rozhodli věnovat. Vás ale
milí voliči prosím, abyste se
opravdu podívali na kandidátní
listiny, abyste viděli, jaké ženy
a muže vám TOP 09 nebo uskupení, jejichž je na místní úrovni
součástí, v těchto volbách nabízí
a rozhodli podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. Jde o vaši
budoucnost a budoucnost vašich
obcí – a to znamená také o budoucnost naší země.

VYSTAVILI JSME
STOPKU HAZARDU V

Hlavním problémem je v Kladně i jinde extrémní dostupnost automatů, především pak pro občany ohrožené sociálním vyloučením. V současné době
je provoz omezen vyhláškami č. 44/13
a č. 46/13, které provoz na území města
regulují. I tak je v Kladně téměř 115 povolených míst a Kladeňáci ročně utopí
v hazardu zhruba 180 milionů korun.
Ze strany státu neexistuje prevence tohoto nešvaru. Pojem „výherní hrací přístroj“ je zavádějící, protože automaty
jsou nastaveny tak, že člověk v nich
vždy musí prohrát.
Dle Ústavu zdravotnických informací
a statistiky České republiky patří pato-

logické hráčství, někdy nazývané jako
gambling, mezi tzv. návykové a impulsivní poruchy. Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání,
velmi se zadlužit a lhát nebo porušovat
zákon, aby získali peníze nebo unikli
placení dluhů. Hráčská vášeň vede
k rozpadu rodin, zanedbávání péče
o děti a kriminálním činům.
V uplynulém volebním období jsme
se proto zasazovali za úplný zákaz nebo
alespoň výraznou redukci výherních automatů a videoloterijních terminálů
v Kladně. Na posledním zastupitelstvu
se nám podařilo tento požadavek prosadit a přijmout obecně závaznou vyhláš-
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AKTUALITY

KLADNĚ!

ku, která tento typ podnikání na území
města zakazuje. Patologické hráčství
tím rozhodně nezredukujeme, ale snad
zamezíme tomu, aby v této pasti uvízly
další nové oběti.
Argumenty současných provozovatelů, že lidé přijdou o práci, neobstojí. Vydělávat na lidském neštěstí a slabé vůli
přece nelze. Pro úplnou regulaci pak
hovoří i to, že umožnění provozu hazardních přístrojů jen jednomu či několika málo provozovatelům je pro ostatní
potenciální provozovatele diskriminační. Plošný zákaz provozu hazardních
přístrojů měří všem stejně.
Petr Soudek

Víme, co chceme

NA PIVO
S KARLEM

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
INTEGRACE SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH

Za důležitý a dlouhodobý úkol považujeme postupné zapojování sociálně
vyloučených. Chceme se zasazovat o to,
aby ti, kteří se opravdu chtějí integrovat,
měli reálnou šanci. Základem jsou tři
pilíře, které musí působit současně –
vzdělání, zaměstnání, bydlení.
V oblasti bydlení jsme proti výstavbě
nových bytů pro sociálně vyloučené,
protože bytů je dost. Jsme i proti zřizování nových ubytoven v Kladně, které
jenom přivedou do města další problémové občany. Řešení vidíme v konceptu třístupňového prostupného bydlení,
kde ubytovna představuje první stupeň.
Druhým stupněm je tréninkový byt, kde
klient dostává nájemní smlouvu na
dobu určitou, např. tři měsíce. Současně
podepisuje tzv. společenskou smlouvu,
kde se zavazuje spolupracovat se sociálními pracovníky, dbát na školní docházku a chování dětí, udržet si zaměstnání,
dbát na dobré sousedské vztahy apod.
Periodické obnovení nájemní smlouvy
je vázáno na plnění společenské smlouvy. Třetím stupněm, po řádném fungování rodiny v tréninkovém bytě po dobu
dvou let, je normální nájemní byt.
Společnost ovšem současně také nemůže bezradně ustupovat neomalené
hrubosti. Pro ty, kteří neplatí nájem, kradou elektřinu, jezdí bez řidičáků, neposílají děti do škol, znečišťují veřejná prostranství v Kladně, okrádají občany atd.,
prostě musí platit zákon jako pro všechny ostatní.
Je také třeba odstranit do očí bijící nesmysly systému: Pracovat se musí vyplatit. Majitelé ubytoven nemohou inkasovat za jeden pokoj bez příslušenství,
ve které bydlí pětičlenná rodina, třeba
patnáct tisíc ze státního rozpočtu.
Petr Bořkovec

SENÁTNÍ
VOLBY

6. 10. 2014
od 13:30 do 15:30 hod.

PIVOVAR STAROKLADNO
restaurace u Kozlíků
Československé armády 3230, Kladno

více
na str. 7

Ing. Michaela Vojtová
kandidátka do senátu
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S LÍDREM KANDIDÁTKY RNDR. THMGR. PETR SOUDEK, PH.D.

VYDĚLÁVAT NA LIDSKÉM NEŠTĚSTÍ

PŘECE NELZE
Volební programy stran bývají
nudným výčtem všeho, čeho chtějí
kandidující strany dosáhnout. Důležité je na nic nezapomenout a nikoho nezarmoutit a nenaštvat. Důležitou přísadou je také řádně zkritizovat současné vedení a slíbit, že MY
to všechno změníme a budeme dělat
lépe. Rádi bychom se představili
trochu jinak. Chtěli bychom se přihlásit k dobrým myšlenkám našich
oponentů a případně je vylepšit
o naše postřehy a představy. Přece
ne vše, co dělali naši političtí protivníci, je a priori špatně. Myslíme si,
že voliči už mají plné zuby neschopnosti politiků se rozumně domluvit, a že k umění politiky také
patří schopnost uznat zásluhy druhých. To ale neznamená, že souhlasíme se vším. V minulém volebním
období jsme také byli kritičtí, a pokud se nám něco nelíbilo, dali jsme
to jasně najevo. V některých případech jsme dokonce přispěli ke změně názoru vedení města, jako případě zákazu hazardu, jak se dočtete
dále. V neposlední řadě chceme přinést vlastní představy a nápady na
zlepšení života v našem městě.
Dovolte tedy, abych Vám představil naše kandidáty do zastupitelstva
města Kladna a hlavní témata, kterým bychom se rádi věnovali v nadcházejícím volebním období.
Petr Soudek

AKTUALITY
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
REVITALIZACE POLDI

Děti pobíhající po hřištích poblíž moderních bytových domů v místech, která dnes hyzdí pozůstatky těžkého průmyslu a půda je plná jedovatých a zapáchajících látek. Možná těžko představitelná vize. I taková však může být budoucnost areálu bývalé Poldovky.
O nastartování revitalizace znečištěné
a zchátralé průmyslové zóny, kterou pomalu pohlcuje plevel, se snaží město již
několik let. V současnosti probíhá sanace Koněva a připravuje se dekontaminace zbytku Poldi.
Tuto snahu města plně podporujeme
a rádi bychom dohlédli na to, aby vyčištěný areál byl smysluplně využit pro
další rozvoj města. Podle našeho názoru by přednost měla dostat zeleň a bytová výstavba plně integrovaná do infrastruktury města, popřípadě lehká výroba a služby. Bylo by totiž nešťastné
vytvářet satelitní městečka uprostřed
města.
Petr Soudek

že se TOP09 bude chovat jinak než zavedené strany. Na panu Kalouskovi si
zase cením jeho znalostí v ekonomické
oblasti, protože jsem bytostně přesvědčen, že život na dluh je špatný.

Od roku 2010 jste zastupitelem
Kladna. Jaký je podle Vás nejpalčivější problém Kladenska? Jak
ho řešíte?
Problémem města jsou rozšiřující se
ubytovny, které obývají v převážné
míře sociálně vyloučení a nepřizpůsobiví občané, a na kterých zcela nemorálně bohatne úzká skupina majitelů.
Problémem jsou krádeže tzv. sběračů
kovů“, dochází v jejich důsledku
k ohrožení občanů na životě, a kdy
vznikají mnohamiliónové škody. Některé z těchto problémů lze řešit vyhláškou, ale bez součinnosti se státní
správou a zákonodárci se nepohneme
z místa.
Mezi další problémy určitě patří špatné silnice ve městě, ať už jsou krajské
nebo městské. V minulém rozpočtu
kraje určitě nepatřily mezi priority.
Městské silnice se sice občas opravují,
ale problémem je jejich kvalita. Některé jsou už opět rozkopané, ať už kvůli
špatnému plánování nebo nekvalitnímu povrchu. Je třeba zlepšit dozor nad
firmami, které opravy realizují a tvrdě
vymáhat sankce za nekvalitně odvedenou práci.
Co považujete za svůj největší
úspěch a neúspěch za Vaše čtyřleté působení v kladenském zastupitelstvu?
V minulém volebním období jsem se
zasazoval za úplný zákaz, nebo alespoň výraznou redukci výherních automatů a videoloterijních terminálů
v Kladně a jsem rád, že se mi podařilo
přesvědčit ostatní zastupitele. Do uzávěrky novin sice nebyl znám výsledek
hlasování, ale doufám, že vyhláška
byla přijata. Mám totiž za to, že gamblerstvím jsou zasaženi především sociálně slabí spoluobčané a je to v podstatě závislost. Na tento problém je
dále navázána zvýšená kriminalita
a další sociopatologické jevy.
Jsem také moc rád, že se nám ve spolupráci s ostatními stranami v zastupitelstvu podařilo zastavit prodej sporného pozemku na nám. Svobody rádoby
„investorovi“.
Mezi úspěch určitě patří možnost podílet se spolu s městem na revitalizaci
Poldi Kladno. Tato plocha má pro město strategický význam, protože zasahuje přímo do centra města a její revitalizace a znovuvyužití bude pro město
přínosem. Tyto pozemky jsou velmi lukrativní a bude zde nepochybně mnoho

tlaků ze strany vlastníků, proto bych
rád dohlédl na jejich vhodné využití.
Za neúspěch považuji například
krach jednání o odkoupení Vodního
parku Čabárna městem, nebo nevůli
města vybudovat hospic s výmluvami
na chybějící finanční prostředky a nejasnosti v legislativě. V Litoměřicích
hospic stojí a funguje i přes tyto tzv.
nejasnosti.
Jak si představujete smysluplné
využití revitalizovaného prostoru
Poldi Kladno?
Podle mého názoru by součástí využití měla být bytová zástavba, možnost lepšího dopravního napojení, lehká výroba a služby a hlavně pás zeleně,
který bude oddělovat město od stávající průmyslové výroby. Zeleň v Kladně
je vůbec důležitá, protože výrazně přispívá ke snižování znečištění ovzduší.
Co Vás vlastně přivedlo k politice?
A proč jste si vybral zrovna TOP 09?
Důvodem, proč jsem se začal angažovat na komunální úrovni, byla, ačkoliv je to hrozné klišé, touha zkusit něco
změnit a ne pouze nadávat na ty nahoře. Proto jsem uvítal vznik TOP 09.
Jednak si velmi vážím pana Schwarzenberga, který byl pro mne zárukou,

OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

Vystudoval jste teologii a chemii.
Co vás přivedlo ke studiu dvou tak
rozdílných oborů? Dá se vůbec
mezi nimi najít nějaká souvislost?
Nejdříve jsem vystudoval biochemii,
protože mne od základní školy zajímala chemie a biologie. V této oblasti,
a ne jen v této, je člověk konfrontován
s hranicemi lidského poznání a začíná
si uvědomovat, že na některé věci znalosti prostě nestačí. Že zřejmě existuje
něco, co nás dalece přesahuje. S touto
zvědavostí jsem se pak pustil do studia
teologie. Cílem není zaplnit chybějící
znalosti třeba v biochemii, ale pochopit ten vyšší stupeň, jak a proč vše kolem nás, včetně nás, vzniklo a jaký to
má smysl.
Čím se vlastně zabýváte? Jak vypadá váš pracovní den?
V rámci své profese výzkumného
pracovníka se zabývám tzv. fytoremediacemi. Rostliny jsou schopny kromě
minerálních látek přijímat svými kořeny z půdy také různé kontaminující látky, které člověk do životního prostředí
zanesl. Naším cílem je najít vhodné
rostliny a využít jejich schopností k odstranění škodlivin ze znečištěné půdy.

Jak trávíte svůj volný čas?
Volného času mi většinou moc nezbývá, ale pokud přece jen, tak rád vařím, cestuji a poznávám jiné kraje nebo třeba pěstuji orchideje. Cestování má výhodu, že
můžete vypnout mobilní telefon, můžete
uniknout z každodenního stereotypu
a hlavně si uvědomit, že se zase nemáme
tak špatně, jak jsme zvyklí nadávat. V poslední době se trochu věnuji genealogii.
Baví mne pronikat do historie mého rodu.
Zatím jsem se dostal do roku 1660.
Stále více lidí je otrávených naší
politickou scénou a mnozí z nich
už ani nemají chut´ jít k volbám.
Vás politika ještě neotrávila?
Chápu lidi, že jsou znechucení, ani já
nejsem příliš šťastný z některých věcí.
Na druhou stranu by si každý měl uvědomit, že neexistuje žádné lepší uspořádání, než je demokracie. Každá autoritářská vláda nastoluje pořádek za
cenu omezení svobod.
Říkal jste, že nejste št´astný z některých věcí, přesto Vás politika neodradila. Co byste vzkázal lidem,
kteří se tentokrát rozhodli nejít
k volbám?
Nikoho nemohu přemlouvat, natož
nutit, aby využil svou možnost volit.
Ale vzhledem k tomu, že volby u nás
dopadají velmi těsně, tak potom každý
jeden hlas může rozhodnout, kam se
bude naše město ubírat.

PETR SOUDEK
Vystudoval teologii a chemii, učil na základní škole a soukromém
gymnáziu. Nyní působí jako vědecký pracovník v Ústavu experimentální botaniky AV ČR a zároveň je externím vyučujícím na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Před čtyřmi lety se stal členem TOP 09 a v roce 2010 byl v komunálních volbách zvolen do zastupitelstva Kladna. Energii čerpá cestováním, pěstuje orchideje a rád vaří.
Životní motto: Modli se, jako by všecko záleželo jen na Bohu, ale přičiňuj
se, jako by záleželo jen na tobě. (sv. Ignác z Loyoly)
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PŘEDSTAVUJEME
NAŠE KANDIDÁTY DO ZASTUPITELSTVA

1

2

3

RNDR. MGR. PETR SOUDEK, PH.D.

ING. JAROSLAV ZÍTEK

PETR HAŠEK

Vystudoval Katolickou teologickou fakultu a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Zaměstnán
v Ústavu experimentální botaniky AV
ČR. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze o dekontaminačních technologiích. Profesně se
zabývá možným využitím rostlin pro
sanaci a dekontaminaci kontaminovaných ploch. Díky tomu má velmi blízko
k ochraně životního prostředí a problematice školství.

Vystudoval technickou kybernetiku na
ČVUT Praha. Pracoval na manažerských pozicích v národních i mezinárodních telekomunikačních a IT společnostech (např. Eurotel Praha, Český
Telecom, DHL Information Services)
na různých manažerských pozicích.
Posledních 10 let úspěšně působí jako
projektový manažer. V současné době
se podílí na řízení projektů financovaných ze strukturálních fondů EU ve
státní správě

Od začátku 90. let až do roku 2006
příslušník Policie České republiky
služby pořádkové policie zařazený na
různých pozicích. Po skončení služebního poměru působí a podniká v oblasti komerční bezpečnosti. V současnosti absolvuje studium na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně
obor Veřejná správa. Vzhledem k uvedenému má blízko k bezpečnosti nejenom komerční, ale i veřejné.

4

5

6

ING. ZDENĚK ČECH

ING. PETR BOŘKOVEC

ING. MIROSLAV KUZMA

Vystudoval řízení podniku a podnikové finance na VŠFS v Praze. Profesně
se věnoval stavebním oborům, především dohledu nad realizací a prováděním staveb jako autorizovaná osoba.
V současné době zaměstnán jako Vedoucí technického úseku bytového
družstva a působí jako člen Kontrolního Výboru Magistrátu města Kladna.

Vystudoval stavební fakultu na ČVUT
Praha. Pracoval jako stavbyvedoucí na
stavbě Poldi II Dříň. Před rokem 1989
člen Hnutí za občanskou svobodu, signatář a sběratel podpisů petice Několik
vět. Po roce 1989 technický náměstek
ředitele, a později spolumajitel stavební firmy Konsit a.s. Nyní se živí jako
programátor. Deset let vedl romský
skautský oddíl v Kladně.

Vystudoval Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně a Vysokou školu finanční a správní. V průběhu profesní kariéry pracoval pro společnosti zabývající se výrobou kolejových vozidel,
kde působil na manažerských pozicích nebo v řídících orgánech a dozorčích radách. V rámci své podnikatelské činnosti poskytoval ekonomické poradenství. V současné době pracuje jako ekonomický ředitel společnosti INEKON GROUP, a.s.

KANDIDÁTKA TOP09
DO KLADENSKÉHO ZASTUPITELSTVA
1. RNDR. THMGR.
PETR SOUDEK, PH.D.
výzkumný pracovník

12. NATÁLIE HUŠNEROVÁ
specialista procesů
a cen

2. ING. JAROSLAV ZÍTEK
projektový manažer

13. DUŠAN IMMER
prodavač

3. PETR HAŠEK
podnikatel

14. MGR. PAVEL KINDERMAN
laboratorní technik

4. ING. ZDENĚK ČECH
ved. technického úseku

15. PETR JELÍNEK
stavbyvedoucí

5. ING. PETR BOŘKOVEC
programátor

16. DAVID JUNGMANN
podnikatel
v mediální sféře

6. ING. MIROSLAV KUZMA
ekonom
7. PETR MELICHAR
jednatel společnosti
8. MGR. RADKA PLOCHOVÁ
učitelka ZŠ
9. ING. JIŘÍ LUKÁŠ
stavební přípravář
10. MARCELA ŠOMKOVÁ
metodický pracovník
11. ING. PETR ŠAFRÁNEK
operátor tepelného
zpracování

17. MARTIN KULIŇÁK
specialista plánování
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CO JSME PODPOŘILI
A PROSADILI V MINULÉM
VOLEBNÍM OBDOBÍ?

✔ Iniciovali jsme a prosadili zákaz hazardních her v Kladně
✔ Zabránili jsme podezřelému prodeji pozemku v centru Klad-

na (nám. Svobody)
✔ Vytrvale jsme prosazovali výstavbu kamenného hospice

v Kladně
✔ Podíleli jsme se na přípravě nového územního plánu města
✔ Zasazovali jsme se o podporu mládežnických sportovních
klubů
✔ Zasazovali jsme se o zastavení nesmyslného kácení stromů
v příměstských lesích
✔ Zapojili jsme se do ochrany a výsadby zeleně na sídlištích
✔ Zajímali jsme se o čistotu ovzduší v Kladně
✔ Podíleli jsme se na projektu revitalizace Poldi Kladno
✔ Byli jsme moderátory diskuse mezi majitele Vodního parku
Čabárna a vedením města
✔ Vystoupili jsme proti záměru výstavby výrobny polystyrenu

Víme, co chceme

KLADENSKÉ
VOLEBNÍ
DEVATERO TOP09
Transparentní městské zakázky
Bezpečná ulice – bezpečné město
Zlepšení dopravní infrastruktury

23. LENKA ŠŤASTNÁ
ředitelka pobočky banky

Vyrovnaný městský rozpočet

24. JAROSLAV FRITSCH
skladník

Hospic v Kladně

25. FRANTIŠEK HONICKÝ
kuchař

Integrace sociálně vyloučených
a zamezení zneužívání sociálních
dávek

26. ALENA LUKÁŠOVÁ
vedoucí platebního odd.
27. ING. JITKA HAINCOVÁ
účetní
28. MGR. ING. ALAN LANDA
právník

18. ING. JAN MÍŠEK
programátor

29. ING. MILENA SVOBODOVÁ,
PH.D.
projektová manažerka
v bankovnictví

19. ING. MARTIN JIRKA
vedoucí oddělení

30. DANA ČERVENKOVÁ
sportovní instruktorka

20. PAVEL NEVAŘIL
právní referent

31. EVA SLUNEČKOVÁ
důchodce

21. JOSEF ŠUBRT
speditér

32. TOMÁŠ BOŘKOVEC
živnostník - truhlář

22. MARTIN FALTUS
strojvedoucí

33. TOMÁŠ KŘENA
odborný referent

OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

Rozvoj zaměstnanosti a podnikání
v Kladně
Podpora sportovního vyžití rodin
Rozšiřování městské zeleně
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AKTUALITY
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
ZELENÉ KLADNO

Životní prostředí v Kladně je velmi
důležitým tématem. Vyvedení dopravy
mimo město, důsledná kontrola velkých znečišťovatelů, pomoc provozovatelům lokálních topenišť ve změně
způsobu vytápění, zvýšení zeleně ve
městě a ochrana zeleného prstence lesů
okolo města, to jsou cesty jak dosáhnout nápravy jeho stavu.
Naše město, spolu s ostravskou aglomerací, patří mezi nejvíce znečištěné
oblasti v České Republice, zejména
pokud se týče polétavého prachu. To se
projevuje zejména v zimních měsících.
Jak je známo, částice menší než 10 μm
se mohou usazovat v průduškách
a způsobovat zdravotní problémy. Na
částice polétavého prachu se vážou těkavé organické látky, které pak v organismu působí toxicky.
Pokud se podíváme na výstupy ze
stanice automatizovaného imisního
monitoringu ovzduší v Kladně-Švermově, tak zjistíme, že hodnoty denního
limitu pro polétavý prach jsou překračovány průměrně i více než 90 dní
v roce. Mezi největší znečišťovatele
patří automobilová doprava, domácnosti a velké podniky, a to každá asi
z jedné třetiny.
Dotace na změnu typu vytápění domácností je určitě krok správným směrem a se současným množstvím prostředků je to běh na dlouhou trať. Je
potřeba tuto podporu zachovat a pokud
možno rozšířit na celé území města
Kladna. Zvýšená doprava a s ní spojená zvýšená prašnost vyžaduje koncepční řešení. To zahrnuje odklon dopravy z centra města, opravu silnic
a vybudování obchvatu. Množství zeleně ve městě je pak důležitým faktorem, který může výrazně snížit množství prachu v ovzduší.
Kladno má jednu výhodu, a sice to,
že ho téměř ze všech stran obklopují
příměstské lesy, které také významně
přispívají k čistotě ovzduší. O to víc je
zarážející, jak se v nich v poslední
době hospodaří. Současný vlastník se
zřejmě snaží vytěžit vše, co se dá, než
bude muset les v restitucích vrátit církvi. Přičemž by se hospodaření v těchto
lesích mělo lišit od hospodaření v lesech hospodářských právě s ohledem
na jejich funkci, mezi které také patří
funkce rekreační.
Petr Soudek

DOPRAVA

ZLEPŠENÍ
Kladno má mimořádnou polohu, co se týče dopravního potenciálu. Leží mezi dvěma dálnicemi a je již víc jak 150 let
železniční křižovatkou. Tento
potenciál zatím bohužel zatím
nebyl dostatečně využit ku
prospěchu současných obyvatel. Před 30ti lety se uvažovalo o zavedení trolejbusů na
Kladně, přivaděče na R6 a R7
stále chybí a dvě desetiletí se
mluví o rychlodráze PrahaKladno Zatím však bez výsledku.
PRO ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉ
I INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVY
NAVRHUJEME TATO OPATŘENÍ:
1. Co nejrychlejší plné zapojení Kladenské integrované dopravy, jakož
i kladenských autobusových linek
Středočeské integrované dopravy
(SID) do Pražské integrované dopravy (PID). Výhodou pro obyvatele
bude možnost využití jediné jízdenky
nebo předplatného pro cesty meziměstské i místní na Kladně i v Praze
(metro, tramvaje, vlak, autobusy) Tato
integrace je politickou reprezentací
kraje připravována již několik roků
a musí být radikálně urychlena.
Kladenská integrovaná doprava
(KLID) jakož i četné autobusové linky
do Prahy dosud nejsou do PID nijak zapojeny. Přestože je v ceně jízdenky
pražské MHD zahrnuta cesta po celé
Praze musí Kladeňáci platit v ceně jízdenky na autobus i cestu od hranic Prahy na Dejvickou či Hradčanskou. Platí
tak vlastně za tento úsek dvakrát.

komunální volby / říjen 2014

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
3. Urychlené zadání studie možnosti
budoucího využití moderních vlakotramvají na Kladně a v případě
kladného výsledku zpracovat příslušnou změnu územního plánu.
Revitalizace železniční tratě do Prahy
přinese větší přepravní kapacitu a je
otázkou jak dopravit obyvatele z velkých sídlišť na kladenské vlakové nádraží. Samozřejmě je možno použít autobusy. Je však potřeba vidět, že kapacita autobusu je asi poloviční, nežli železničního vagonu. Moderními vlakotramvajemi
je integrována meziměstská a místní veřejná doprava v několika městech v Německu (Karlsruhe, Kassel, Saarbrücken
a jinde). O využití vlakotramvají v současné době reálně uvažuje i několik dalších měst v Čechách (Hradec Králové Pardubice, Ostrava - Havířov, Žatec Most-Litvínov).
Vlakotramvaje jsou podobné současným pražským nízkopodlažním tramvajím, které však mohou jezdit nejen po
železničních tratích, ale i po tramvajových kolejích ve městě. Mohou tak
plynně přejíždět ze železničních tratí do
centra měst jako tramvaje. Vlakotramvaj
by „přiblížila“ kladenské nádraží mnoha
obyvatelům a současně by se tím vyřešila doprava v centru města a na sídlištích.
Pro realizaci takovéhoto řešení má
Kladno mimořádně příznivý reliéf
a hlavně i železniční tratě ve městě či
těsném sousedství. Nebyl by tak pro-

blém vybudovat kladenský vlakotramvajový okruh.
4 Zajistit, aby ŘSD urychleně předložilo projektový záměru přeložky
1/61 na Ministerstvo dopravy.
I v případě výrazného zlepšení veřejné dopravy na Kladně neztratí silnice
1/61 spojující Kladno s R6 a R7 na významu. Neexistence přeložky této silnice (obchvat Kladna od Malého Přítočna,
kolem Kročehlav, směrem k Buštěhradu) je limitujícím faktorem využití
a rozvoje kladenské průmyslové zóny
JIH a současně snížení ekologické zátěže jižní části Kladna. Již v současné
době jde nejzatíženější silnici na Kladně
a okolí.
V západní části vede silnice 1/61 hustou zástavbou a přes chráněný železniční přejezd tratě ČD 120. Na východní
části je nebezpečná křižovatka u Lidic,
která nesplňuje současné technické požadavky a byla dokonce vyhlášena jako
nejnebezpečnější křižovatka ve Středočeském kraji.
Bohužel na přeložku silnice 1/61 neexistuje v současné době ani schválený
projektový záměr.
Stálým tlakem na ŘSD zajistíme urychlené předložení projektového záměru
přeložky 1/61 ŘSD na Ministerstvo dopravy. Je ostudou dosavadních politických reprezentací Kladna, že se tak dosud nestalo.

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
NA KLADNĚ
Je samozřejmé, že revitalizace dopravní infrastruktury na Kladně nebude zadarmo. Je však nutné, aby se
všichni politici napříč politickými stranami oprostili od vlivu lobbistických
skupin a uvědomili, že Kladno je největší středočeské město a prostředky
na zlepšení dopravní infrastruktury
společně nalezli.
Náklady na provoz integrovaných
KLID a SID do Pražské integrované dopravy bude nutné financovat z rozpočtů
Středočeského kraje, Statutárního města Kladna i Magistrátu Hlavního města
Prahy. Finanční modely a zkušenosti se
začleňováním linek do PID existují.
Vlastní realizace je nalezení politické
vůle a kompromisu ve prospěch obyvatel středočeského kraje.
Ředitelství silnic a dálnic zatím uvažuje o realizaci přeložky silnice 1/61
ve dvou fázích (Malé Přítočno – Kročehlavy a Kročehlavy – R7) Vzhledem
k tomu, že zatím nebyl schválen ani
projektový záměr, nelze uvažovat
o realizaci první části dříve jak za 6-10
roků a lze zatím pouze předpokládat financování ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Není totiž zatím jasné,
jaké budou možnosti a pravidla financování z fondů EU po roce 2020.
Jaroslav Zítek

2. Zahájení revitalizace železniční
tratě mezi Kladnem a Veleslavínem, její napřímení, zdvojkolejnění
a elektrifikaci.
Výstavba rychlodráhy, o které se
dlouho mluví v souvislosti s pražským
letištěm, je vzhledem k problémům
s jejím vedením okolo Stromovky
a částí Prahy 6 asi utopií. Kladenský region přitom potřebuje pro svůj další
rozvoj kvalitní rychlé a kapacitní dopravní spojení s Prahou.

FINANCE

OTEVŘENÝ A TRANSPARENTNÍ
Podle zpráv z poslanecké sněmovny
je možné, že protikorupční zákon
o registru smluv hned tak nebude. Poslanci z různých stran zjevně hledají
záminky, proč návrh TOP 09 a Starostů nepodpořit. Přitom zkušenosti uka-

zují, že je to jeden z mála prokazatelně úspěšných nástrojů proti korupci.,
např. na Slovensku v prvním roce
platnosti byla úspora na veřejných zakázkách 30%. Proto bez ohledu na to,
zda zákon projde, budeme v Kladně
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MAGISTRÁT
budovat otevřený a transparentní magistrát.
Občané města Kladna mají plné právo vědět, co se na magistrátu děje a za
co jsou utráceny jejich peníze. Uděláme proto kladenský magistrát zcela informačně otevřený a umožníme tak,
aby byli informováni i o detailech rozhodování a činnosti rady, zastupitelstva
a magistrátu. Rovněž zprůhledníme veřejné zakázky a nakládání s majetkem
města.
Zpřístupníme zasedání zastupitelstva
města co nejširšímu počtu kladenských
občanů, a to pomocí on-line přenosů na
internetu. Archiv těchto přenosů bude
občanům zpřístupněn na web stránkách
města. Pravidelně budou zveřejňována
plná znění zápisů ze zasedání rady
města, jakož i zastupitelstva.

Zprůhledníme veřejné zakázky a nakládání s majetkem města. U veřejných
zakázek dle zákona č 137/2006 bude
zveřejňován celý jejich průběh (předběžné oznámení, zadání, odůvodnění
zakázky, hodnocení, smlouva, písemná
zpráva zadavatele a všechny případné
dodatky ke smlouvě).
Do výběrových komisí veřejných zakázek budou zváni zástupci všech politických stran působících v zastupitelstvu města. Pro zakázky malého rozsahu (mimo zákon č.137/2006 Sb.) rozšíříme stávající magistrátní směrnici
o povinnost zveřejňovat na internetu informace o všech zakázkách nad 50
000 Kč. (minimálně vždy předmět zakázky, cenu, identifikaci dodavatele
a krátké zdůvodnění jeho výběru).
Jaroslav Zítek a Zdeněk Čech
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KULTURA

SPORT

KULTURA JE V KLADNĚ
NA CHVOSTU ZÁJMU

MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU - VÍC NEŽ SI MYSLÍTE

Kultura ve městě doznala za poslední léta značných změn, v některých
oblastech dobrých, někde negativních.
Přestože jsou kulturně-společenské
události jednou z hlavních příležitostí
k setkávání obyvatel, stále je kultura
v Kladně tak trochu na chvostu zájmu
radnice. Vlajkovou lodí by měla být,
zcela logicky, městská divadla, do jejichž provozu a údržby plynou každoročně zhruba tři desítky milionů
z městského rozpočtu. Pozitivum je,
že se město pustilo do rozsáhlých rekonstrukcí budov obou divadel, tedy
Divadla Lampion i Městského divadla
Kladno, proto bezesporu již byly nezbytné.
Samostatnou kapitolou je kladenská
činohra. V tomto případě došlo k totální umělecké devastaci. Po celkové
rekonstrukci bude mít Kladno po letech důstojný divadelní stánek. Pokud
ale kvalita práce činohry zůstane na

stejné úrovni, bude kladenské divadlo
i nadále jen prázdnou skořápkou
a svého věrného diváka si stejně nenajde.
Budeme proto prosazovat, aby vedení divadla daleko efektivněji a transparentněji nakládalo se svěřenými finančními prostředky. Dále budeme
požadovat dlouhodobou smysluplnou
koncepci rozvoje divadla po umělecké
i provozní stránce. V posledních letech
totiž naprosto chyběla, a proto se divadlo potýká s nezájmem diváků.
Kladno ale naprosto opomíjí potřeby kulturně založených seniorů. Chybějí promenádní koncerty, taneční
odpoledne s dechovkou a podobně.
Město by mělo v tomto směru více
spolupracovat se základními uměleckými školami, školními sbory a kapelami a amatérskými uskupeními, které se věnují tomuto žánru.
Roman Havelka

SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

KLADNO SENIORŮM
Myslím, že se téměř nenajde člověk,
který by nebyl pobouřen hyenistickými praktikami, jakými jsou někteří lidé
v Česku ochotni vydělávat peníze.
Psychicky týrají návštěvníky předváděcích akcí, odpírají jim jídlo a pití
a střídavě slibují a vyhrožují. Naznačují svým obětem, že jsou už bezcenní
a stejně brzo umřou. Starý člověk je
pro ně velmi snadnou obětí a oni to
moc dobře vědí.
Jedním z důvodů, proč se senioři takovýchto akcí účastní, je jejich sociální situace. Jsou sami, takže tam jezdí,
aby si popovídali s lidmi a aby se někam podívali. Za autobus zaplatí pár
korun, někam je vyvezou, vidí prezentaci, a když mají štěstí, tak i zámek,
a pak se vrátí. Firmy je takhle dokonce lákají i na pozvánkách: „Neseďte
sami doma, vyjeďte s námi za zábavou.“
V tomto musíme pochválit projekt
„Kladno seniorům“, který je provozován pod hlavičkou SAMK. Nabízí zajímavé aktivity pro naše starší spoluobčany, ale máme a to, že jeho propagace je nedostatečná a bohužel na
místech, kde se k nim senioři většinou
nedostanou. Jednou z možností jak
povědomí o projektu zvýšit je například radniční měsíčník Kladno
2014.

Chtěli bychom také přijít s rozšířením nabízeného programu. Co kdybychom jako město pořádali výlety
pro seniory? Bez rizika, že budou
okradeni, s garantovaným programem, s možností něco vidět, setkat se
s vrstevníky. Věříme, že by se tento
program setkal s podporou i u členů
rodin seniorů. Za vědomí, že vím, kde
moje babička či dědeček jsou a že nejsou zrovna okrádáni, to určitě stojí.
A vzhledem k tomu, kolik prostředků
jde například do profesionálních
sportovních klubů, by náklady na rozpočet města byly zanedbatelné.
Petr Soudek

Sport považujeme za velmi důležitý
zejména při rozvoji mládeže, ale situace v kladenském sportu je v současnosti rozporuplná. Na jedné straně
chvályhodný transparentní grantový
systém pro podporu kladenských
sportovních klubů (aerobik, volejbal,
basketbal, florbal, fotbal a úpolové a
bojové sporty) kam jde 2,75 mil. korun z městského rozpočtu. Na druhé
straně privilegovaný přístup v dotacích pro SK Kladno a hlavně lední hokej, kde se utopí ročně celkem 33 mil.
korun, z čehož 8 mil. jsou dotace pro

VYŠŠÍ PODPORA
extraligové (teď už prvoligové) hokejové mužstvo.
S klubem SK Kladno městu naštěstí už došla trpělivost, a tak se snad nedočkáme dalších dotací mizejících v
černé díře dluhů, které sportovní klub
díky neprůhlednému hospodaření nadělal. Ovšem nápad jedné z kladenských koaličních stran dokonce zvýšit (přeloženo koupit si) větší podíl ve
společnosti Hokej Kladno, s.r.o. by
znamenal další zátěž pro městský
rozpočet. To by znamenalo další peníze na platy profesionálních hráčů.

Účelem dotací do sportu nesmí být
podpora profesionálních sportovců,
byť jistě právem populárních, ale cílem má být přitáhnout ke sportu mládež. Je to totiž účinná prevence kriminality mladistvých a drogových závislostí. A měla by být vyšší právě na
úkor provozování extraligového mužstva. Pokud má město v této společnosti figurovat, pak by městské peníze měly jít pouze na mládež, a o peníze pro extraligové mužstvo by se
měl postarat smluvní partner.
Petr Soudek

ŠKOLSTVÍ

LAICKÁ ÚVAHA O ŠKOLSTVÍ
A hned slyším námitku: "Nemluv do
školství, když nejsi odborník". Nesouhlasím. Je to trochu, jako kdybychom
umlčovali někoho, kdo se chce vyjádřit, zda mu lékař pomohl, či ne, nebo
zda se k němu choval hezky či nepěkně, a argumentovali bychom tím, že dotyčný nemá vystudovanou medicínu.
Lékař tu není kvůli zdravotnictví, ale
kvůli pacientům. A učitel tu není kvůli
školství, ale kvůli žákům a rodičům.
Skoro každý po celý život s vděčností vzpomíná na pár dobrých učitelů.
Učitelské povolání je jedno z nejdůležitějších. Naše školství má však několik dlouhodobých nemocí.
Prestiž učitelského povolání je nízká.
Příčinou nejsou jistě jenom nízké platy ve školství, ale asi je to hlavní
důvod. Pedagogické fakulty nemají dobrou pověst a rozhodně se o přijetí neuchází ti nejlepší
absolventi středních škol.

OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

Zhoršuje se kázeň žáků. S tím souvisí i malá úcta žáků i rodičů ke škole.
Přitom jeden nezvládnutelný žák dokáže otrávit několik let života učiteli
a třiceti dětem. Necháváme učitele
bezbranné. Škola musí mít možnost
takovéto děti vyloučit. Jako výstrahu
třeba jen na týden, ale při opakovaných vážných přestupcích pak na delší
dobu. Hlavně takové děti patří do speciálních škol, ne ty znevýhodněné.
Memorování bez pochopení je nesmysl. Tato triviální pravda leckde do
našich škol ještě nedorazila.
Vyloženě škodlivý je systém víceletých gymnázií a praktických škol. Děti
se naopak mají učit spolu žít a vážit si

druhých i při různé inteligenci a společenském postavení rodičů. Rozdělit
děti v jedenácti letech na elitu, šedý
průměr a spodinu je zločin. Za nejlepší na světě je považováno finské školství. Tvrdí se, že finská základní škola
se dokáže přiměřeně postarat o děti
mimořádně nadané i o ty s hendikepem. To ovšem jistě souvisí též s počtem dětí ve třídě a s dostatečným počtem asistentů pedagogů.
Mluvme o školství. Zabývejme se tím.
Nespokojme se s tím, že to tak nějak po
česku za moc nestojí. Dělejme s tím
něco. A odpovězme si též na otázku, co
potřebujeme víc. Slušně zaplacené učitele, nebo nové dálnice. Petr Bořkovec
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AKTUALITY
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI
HOSPICOVÁ PÉČE

V letošním roce (2014) byla městem
Kladnem poskytnuta dotace 500 tisíc Kč. nově vzniklé obecně prospěšné
společnosti Hospic svaté Hedviky,
o.p.s., která poskytuje domácí hospicovou službu. Byli bychom rádi, aby se
do budoucna tato organizace stala základem pro „kamenný“ hospic. V tomto směru musí pomoci např. město.
V roce 2012 se nám sice podařil první
krok a do zásobníku projektů v rozpočtu města byl vložen projekt výstavby
kamenného hospice v Kladně v ceně
cca. 80 mil. Kč. V následujících rozpočtech již projekt výstavby kamenného hospice opět chybí.
Hospicová péče je jednou ze základních forem péče určené nevyléčitelně
nemocným a umírajícím. Jejím cílem je
snížení fyzického a psychického strádání umírajícího. Měla by přispívat
k tomu, aby byl odchod člověka důstojný, bezbolestný, v rodinném kruhu
a kruhu svých nejbližších. Péči většinou
nepotřebuje pouze osoba umírající, ale
také její blízcí, kteří se rozhodli doprovázet umírajícího v rodinném prostředí.
Na tuto bohulibou činnost jsou městem každoročně vynakládány prostředky ve formě dotace pro hospic sv. Štěpána v Litoměřicích, který chybějící kamenný hospic v Kladně supluje. Proto
se chceme zasadit o výstavbu kamenného hospice a věříme, že na výstavbu
a provoz kladenského hospice se v rozpočtu peníze najdou. Chtěli bychom
přitom spolupracovat též s církvemi.
Petr Soudek & Petr Bořkovec

VOLBY 2014
KDY A JAK VOLIT?
Volby do zastupitelstev měst či obcí
a na řadě míst zároveň 1. kolo voleb senátních se uskuteční během druhého říjnového víkendu. Volební místnosti se
otevřou v pátek 10. října 2014 od 14 do
22 hodin a v sobotu 11. října 2014 od 8
do 14 hodin. V komunálních volbách
obdrží volič jediný hlasovací lístek. Jestliže se rozhodne zvolit některou z nabízených kandidátek jako celek, zaškrtne křížkem políčko u jejího názvu.
Pokud dá přednost volbě osob napříč
politickými uskupeními, označí křížkem každého z vybraných kandidátů
tak, aby počet zaškrtnutých jmen nepřesáhl počet vypsaných mandátů v obci.
Lze kombinovat také oba předchozí postupy, tedy zaškrtnout jednu z kandidátek jako celek a zároveň kandidáty jiných uskupení. Z vybrané kandidátky
pak bude použito tolik jmen, aby se celkový počet zvolených osob rovnal počtu mandátů v obci. V 1. kole senátních
voleb volič z hlasovacích lístků jednotlivých kandidátů vybere jeden, který
vhodí do urny.

CO MOŽNÁ NEVÍTE

komunální volby / říjen 2014

KROUŽKUJETE?

TAK JEŠTĚ POČÍTEJTE
Také si myslíte, že je nejlepší zvolit na
vaši radnici jednotlivé osobnosti napříč
různými politickými stranami nebo hnutí?
Možná se budete divit, ale je to omyl.
Rozšířený a v dobré víře také hojně
využívaný. Jenže nefunguje tak, jak by
se na první pohled mohlo zdát. Jak je to
možné?
Komunální volby totiž neznají preferenční hlasy! Nejdříve se sčítají hlasy pro politickou stranu a teprve pak dojde na hlasy,
díky kterým se kandidáti posouvají na kandidátce směrem vzhůru, tedy ke zvolení.
Na skok na kandidátce potřebuje každý kandidát v komunálních volbách totiž mnohem více kroužků než kandidát
do poslanecké sněmovny. Minimálně
10 procent hlasů.
Kvůli dobrému úmyslu voliče a systému voleb pak mohou nastat naprosto
paradoxní situace. Lídr a několik kandidátů na předních pozicích tak mohou
být zvoleni do zastupitelstva i přesto,

že získali méně hlasů než osobnosti,
které voliči favorizují a jsou na nevolitelných místech. Ty pak nejenže zůstanou bez mandátu, ale hlasy určené jim
přispějí ke zvolení kandidátů v čele.
Nevěříte?

MÁME PŘÍKLAD:
Obec má 15členné zastupitelstvo.
Stranu XY vede neoblíbený lídr, který
dostal od voličů pouze 10 hlasů. Dalších 12 kandidátů získalo po 120 hlasech, 2 kandidáti pak každý 110 hlasů.
Strana dostala tedy celkem 1670 hlasů
a získala 1 mandát.

KDO BUDE NAKONEC
ZASTUPITELEM?
Mandáty se rozdělují podle pořadí na
kandidátní listině. Lídra může přeskočit
jen kandidát, který by získal alespoň
o 10 % hlasů více, než je průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta. Průměr

je 111,33 hlasů a nutný počet hlasů pro
přeskočení je tedy o 10 procent více 122,46 hlasů. Takový výsledek nemá
nikdo, i když většina kandidátů získala
dokonce 120 hlasů. Zastupitelem za stranu XY se přesto stává její lídr, který získal jen 10 hlasů.
Možná proto ve volbách do obcí

a měst skočí na kandidátkách výš pouhá desetina kandidátů…
Dá se dělat jediné, upozornit na to
všechny, kteří chtějí jít k volbám
a netuší, že by mohli promarnit své
hlasy.
A také volit odpovědně - celou kandidátku strany TOP 09.

více info na www.top09.cz/volby/2014-zastupitelstva-obci/

CO NÁS PÁLÍ

BEZPEČNOST VE MĚSTĚ KLADNĚ
Problematika bezpečnosti je ve veřejné správě oblast, která pravděpodobně
nikdy nebude fungovat v očích společnosti stoprocentně dokonale a spolehlivě. Vždy se budou vyskytovat různé formy kriminality, vždy budeme každodenně svědky různých forem více či méně
závažného přestupkového jednání. Tyto
společenské jevy, jejich intenzitu a rozsah, lze ale určitě ovlivnit maximálně
efektivním fungováním orgánů, do jejichž působnosti potlačování těchto negativních protispolečenských jevů prioritně patří. V případě řízení města jde
o městskou policii, která prevencí i represí musí efektivně působit při minimalizaci jevů, které bezpečnost ve svěřené
oblasti ovlivňují.
Městská policie musí dobře a spolehlivě fungovat nejenom z hlediska aplikace
právních norem, které její činnost upravují. Musí dobře fungovat i z pohledu
společnosti, občanů, kteří strážníky nechtějí vidět jen v rovině slepého, represivního prosazování zákonnosti, ale

i jako službu veřejnosti, která svým lidsky citlivým a logickým způsobem
může zanechat daleko pozitivnější stopu
v celém komplexu zajišťování bezpečnosti. Jinými slovy řečeno, strážník musí
nejenom splnit všechny formálně dané
podmínky pro výkon svojí činnosti, ale
musí i svojí zkušeností, lidskostí, nadhledem a loajalitou ke společnosti být
pro občana zárukou pocitu bezpečnosti.
V tomto případě nejde jen o zmíněný
„pocit bezpečí“, ale o postoj občana
k městské policii, jeho respektu a důvěry k ní.
Samozřejmostí, kterou zmiňuje i Zákon o obecní policii, je i úzká a efektivní spolupráce s Policií ČR, kdy by obě
tyto součásti péče o bezpečnost měly
mít jasně dané oblasti působnosti a navzájem se působností neodůvodněně nepřekrývaly. Musíme si uvědomit, pro co
každá z těchto složek vznikla a co je
hlavním cílem její činnosti.
Dalším zajímavým tématem pro
ochranu bezpečnosti na území měst je

možnost aplikace sankce
zákazu pobytu na území
obce nebo její části až na
dobu tří měsíců. Tento poměrně razantní zásah do
práv a svobod občana se
může stát výrazně vymahatelnějším represivním nástrojem k potlačení některých závažnějších forem úmyslně a opakovaně páchaných přestupků a ochrany
společnosti před jejími pachateli. Jeho
razantnější vymahatelnost ve srovnání
s jinými sankcemi (např. pokuty) je dána
tím, že v případě porušení omezení plynoucího z této sankce, se dotyčný dopouští trestného činu, což může být dostatečným nástrojem pro dosažení daného cíle. Prakticky nám tato sankce může
fungovat například v situaci, kdy notorický pachatel přestupků proti majetku
(drobné krádeže) se této protiprávní činnosti dopouští na určitém území, jeho
dluh z pokut, které mu za tuto činnost
byly uděleny, roste, je a zůstane nevymahatelný. Tomuto drobnému zlodějíč-

kovi se formálně zakáže přístup na území, kde se takto nelegálně přiživuje.
Možný následný postih za porušení tohoto zákazu je už výše a posouvá se
z roviny přestupku k trestným činům.
Aplikace této sankce samozřejmě
musí probíhat velice citlivě a podléhá
i jasným pravidlům, které musí rozhodující správní orgán dodržovat. Nemělo by
být cílem tuto sankci používat v masovější míře, ale měla by se používat právě
v těch situacích, kdy pachatele přestupku není možné jiným způsobem postihnout resp. zabránit mu v téměř beztrestném pokračování. Nabízené oblasti v lokalitě Kladno jsou poměrně známě –
krádeže v průmyslových zónách města,
nabízení prostituce ve známých lokalitách apod.
Petr Hašek

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Víme, co chceme

RYBÁŘSKÉ TOP 09
ODPOLEDNE NA ČABÁRNĚ
ANEB KAPR NEMUSÍ BÝT JEN O VÁNOCÍCH
Místní organizace TOP 09 zve všechny děti s tatínky a maminkami
k návštěvě Vodního parku Čabárna na zážitkové odpoledne, kde si děti
mohou zarybařit. A pokud budou úlovky předepsaných rozměrů, může být
doma dobrá a dravá večeře. Dospělí, budou-li mít chuť, mohou podebatovat
s kandidáty do městského zastupitelstva. Připraveny jsou také dárkové
předměty. Vstup do vodního parku je pro všechny zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi (tedy všichni kromě kaprů) !
TOP 09 Kladno (www.top09kladno.cz)

KDY
KDE

v sobotu 4. 10. 2014 od 13 - 17 hod.
Vodní park Čabárna
autem (parkoviště v místě) či MHD (linka č. A50, zastávka Cvrčovice-Čabárna)

OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.
lídr kandidátky
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NÁZORY
PROČ PODPORUJI
MICHAELU VOJTOVOU ?

JAN JAKOB
starosta města Roztoky

STEJNÁ PRÁVA,
STEJNÉ
POVINNOSTI
Ing. Michaela Vojtová
kandidátka do senátu, nestraník

Přijďte 10. a 11. října
k volbám do Senátu

MGR. PETR ŠIKOLA, MBA,
diplomat a manažer

PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTA

ROZHOVOR

NĚCO O MNĚ

PROČ DO TOHO JDU?

Jsem kladenská patriotka. Vychodila jsem tu základní školu, absolvovala gymnázium. Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou a celý život pracuji ve finanční a daňové oblasti. Působila jsem v soukromé i veřejné sféře ve vedoucích pozicích
(Ministerstvo kultury, Komerční banka, Krajský úřad Středočeského kraje). Proto dobře vím, jaký dopad mají
zákony, které parlament přijímá, na
ekonomiku země a život každého
z nás.
Za léta praxe se vyznám v ekonomické problematice na celostátní úrovni,
od tvorby rozpočtu po fungování kapitálového trhu. Citlivě vnímám, do jakých situací se lidé dostávají, když na
ně dopadne tíživá neschopnost splácet
půjčky. Znalost účetnictví a daní mi
pomáhá vědět, jak pomoci živnostníkům a drobným podnikatelům. Vím,
jaké rezervy se skrývají ve financování

státní správy, měst a obcí, jak napravit
ostudné čerpání z fondů EU.
Jsem vdaná, mám dvě dcery. Do rodiny patří i pes leonberger Enie a kočka
Sára. Letní dovolenou mám nejraději
v Chorvatsku, v zapadlé rybářské vesničce na ostrově Pag. Je tam úžasný klid,
jezdíme tam s rodinou už patnáct let. Ale
doma se cítím v Čechách. Mám ráda Jižní Čechy, Třeboň, Krumlov. Miluji Křivoklátsko, kde máme chalupu.
Mám ráda květiny. Když mám čas, věnuji se četbě historie. Zajímá mě literatura faktu a romány. Mé nejoblíbenější
jsou ty z Anglie v době války růží, nebo
ze středověké Francie. Ráda poslouchám hudbu, třeba Čechomor, nebo Tomáše Kluse. Také se mi líbí irská hudba
a tance.
Snažím se udržovat v kondici sportem.
Ráda lyžuji a můj nejlepší odpočinek je
chůze po lese se psem a hůlkami. Fandím Rytířům Kladno.

MÉ SENÁTORSKÉ
DESATERO
1.

Bohatství a prosperita se rodí jen z lidské práce.
Šanci pracovat má mít každý.

2.

Rovnost lidí je rovností příležitostí
nikoliv rovnostářství.

3.

Lidská práva jsou zrcadlovým odrazem lidských
povinností – není práv bez povinností.

4.

Nejpevnějším, nejtrvalejším a nejlevnějším modelem fungování společnosti a státu je fungující
rodina tvořená blízkým soužitím tří generací.

5.

Demokracie není demokracií pro někoho, není
systémem, který jen dává a nic po nikom nechce.

6.

Lidská solidarita dělá člověka člověkem.

7.

Stát je tu pro lidi, nikoliv naopak.

8.

Jádrem pokroku je vzdělanost.

9.

Mládí není zásluha a stáří není nemoc.

10. Morálka je nadřazena právu, nikoliv naopak.

Politika má dnes punc něčeho
málem hanlivého a prestiž povolání politika je snad až někde za
uklízečkami. Jste zralá, zajištěná
žena. Proč jste kývla na nabídku
kandidovat do senátu?
Asi proto, že jsem optimistka a nemám ráda škarohlídství. Věřím v dobrý svět, pro který stojí za to něco udělat. Věřím, že naše zem může být
uznávanou a hrdou zemí, plnou slušných, sebevědomých, vzdělaných
a pracovitých lidí.

I tuto myšlenku sdílejí všichni z TOPky, s nimiž jsem mluvila.
Nebojíte se, že s politiky spadnete
do jednoho pytle názorů, že politika
je špína, v níž se utopíte?
Věřím v dobré mezilidské vztahy.
Sama politika není špína. Špinaví bývají lidé, co ji dělají. Ale určitě jich
není v senátu většina. Budu hledat
a spojovat se s těmi slušnými a dobrými. Myslím, že mám dobrý čich na

Profesí jste hlavně
ekonomka a přední
ekonomický odborník. Ani to Vás nevede ke skepsi, kterou
sdílí většina lidí
i média?
Právě jako ekonomka věřím, že naše
země nemusí být zadlužená. Čeští lidé
mají velký potenciál,
který nesmí být promarněn na úkor těch,
kteří pracovat nechtějí, kteří – ač by mohli
– raději žijí na úkor
jiných.
Proč ale právě za
TOP 09, když je
spojována s dobou
krize a politických
čachrů?
Souhlasila
jsem
s kandidaturou za
TOP 09, protože věřím v racionalitu jeho
programu i tomu, že
mohu přispět k jeho naplnění. Věřím
v prosperitu, kterou můžeme všichni
sdílet. Věřím v právní stát, v čestnou,
otevřenou a poctivou soutěživost. Věřím, že všichni lidé u nás mohou žít
důstojným a zdravým životem. Tyto
hodnoty v jádru programu TOP 09
jsou. Věřím třeba i tomu, že základem
života společnosti je plnohodnotná rodina, kterou nelze ničím nahradit.

OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ

„Michaele Vojtové dám v senátních volbách svůj hlas nejen proto, že umí dobře počítat a že má
bohaté zkušenosti s ekonomikou
veřejných institucí, ale i proto, že
je to dáma, která dobře zná hodnotu české kultury. Každý senátor
by měl být dobrý hospodář, který
nezapomíná na kulturu a na své
kořeny. Michaela Vojtová taková
opravdu je, a proto by byla dobrou senátorkou za roztocký a kladenský region.“

Jsem přesvědčen, že volby mají
v demokratické společnosti smysl.
Proto je ani letos v říjnu nebudu
ignorovat. Budu volit zastupitele
ve své obci a rozhodně využiji
možnost ovlivnit, kdo mne bude
zastupovat v Senátu. A věřím, že
nás, kteří nerezignovali, váží si
sami sebe a tudíž věří, že jejich
hlas má cenu, nebude málo.
Už jsem se seznámil se jmény,
která by chtěla za Kladeňáky
a ostatní občany našeho volebního
obvodu v horní komoře parlamentu hovořit a rozhodovat. Vím určitě, že se nebudu podílet na „nové
volbě starých tváří“.
Senátní volby jsou bezesporu
soubojem stranických programů,
ale ještě více jsou soubojem osobností. Já našel jedinou - Michaelu
Vojtovou. Kandiduje s číslem 7.

PROČ JI BUDU VOLIT?

lidi, za léta v různých vedoucích pozicích jsem se to v praxi naučila.
Máte na to?
Jsem přesvědčená, že jsem nasbírala
dost profesionálních zkušeností a že
znám potřeby občanů natolik dobře,
abych je mohla využít při senátorské
práci. Mohu slíbit, že blízký kontakt
s lidmi v senátu neztratím.

✔ je naše, opravdu z Kladna
✔ není to žádné „parlamentní dítě
ze zkumavky“, ona skutečně
pracuje a žije mezi námi
✔ parlament je dílnou na zákony
a zkušenosti minulých let nám
ukazují, že tvořit by je měli odborníci. To Michaela jako inženýrka ekonomie opravdu je
✔ zná ze své praxe obě strany
mince - byznys i státní správu
✔ byla náměstkyní na ministerstvu kultury - vyzná se i v tomto oboru
✔ ani sport jí není cizí - a nejenom
proto, že je ženou kladenského
hokejového trenéra
✔ no a ví, co obnáší život pracující matky dvou dcer
Michaela Vojtová je prostě zralá,
vyvážená osobnost a já jí dám svůj
hlas. Volím číslo 7.
Přidejte se ke mně.
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Z POLITICKÉ KUCHYNĚ

STŘEDNÍ ČECHY

NA TALÍŘI

Na první pohled se to zdálo jako banální úkol. Napsat recept na typickou
středočeskou specialitu. Takovou, aby
její proslulost sahala ne-li za hranice
naší rozlohou nevelké země, tedy aspoň za Vysočinu. Středočeské jídlo, při
jehož pořádání by i Brňák upíral zjihlé
oči směrem k Řípu a velebil ony "zdatne Caizly", kteří tu delikatesu kdysi
vymysleli. Asi jako našinec, když poslední zbytek vydařeného moravského
vrabce či znojemské pečeně vytírá karlovarským knedlíkem a zapíjí oroseným plzeňským pivem.
Ale ouha - znáte takovou specialitu?
Usmívala se na Vás už někdy na talíři
kolínská pečeně, nymburská omáčka či
rýže po poděbradsku? Ochutnali jste
boleslavský dort či rakovnické rakvičky? Já tedy ne.
Člověk nedostatečně dbalý regionální
gastronomie nepochybí, když se obrátí
o radu s osvědčeným kapacitám, jako
byly Magdalena Rettigová či její kolegyně Sandtnerka. Jenže ouha podruhé.
Slavné kuchařky uvádějí samozřejmě
stovky receptů, které se honosí místními názvy. Milánská polévka, uherské
roštěnky, pečeně slovenská i bavorská,
ruská vejce i segedínský guláš, ba dokonce pražský svítek! Ale ani jeden benešovský koláč, o kutnohorském ragú
ani nemluvě.
Podle hesla "na internetu najdeš
všechno" nezbývalo, než se obrátit na
prostředky modernější. A tu se ukazuje, že i mezi námi, Středočechy, se najdou jedinci koumaví, obdaření kuchařským talentem, jejichž neutuchající
píle prospívá žaludku mlsounovu. Jestliže si je připravíte na talíř, zjistíte,
že za dosavadní malou proslulostí těchto specialit rozhodně nestojí jejich
chuť. Pravda je taková - středočeským
specialitám chybí jen pořádná reklama. A protože tento nedostatek chceme napravit, nabízíme Vám několik
specialit pocházejících právě z našeho
regionu.

BEROUNSKÁ ROŠTĚNÁ:
✔ 150 g hovězí roštěné
✔ 1 plátek šunky
✔ 25 g nakládaných žampiónů
✔ jemný kečup
✔ 1 lžíce worcesterové omáčky
✔ sůl
✔ pepř
✔ citrón.
Plátky masa naklepeme, na okrajích nařízneme, osolíme, opepříme a na rozehřátém oleji prudce orestujeme. Mezi plátky
masa vložíme rolku ze šunky naplněnou
orestovanými žampiony, dochutíme kečupem a worcesterem a podusíme doměkka. Na talířích ozdobíme citronem.
Jako příloha se hodí např. slánské třepané
brambory: Oloupané brambory uvaříme
ve slané vodě doměkka, dobře scedíme,
osolíme, přidáme kmín a pod pokličkou
důkladně protřepeme. Na talíři omastíme
máslem. A jako dezert? Třeba

PODŘIPSKÉ ŘEPÁNKY:
✔ 800 g polohrubé mouky
✔ 180 g cukru krupice
✔ 200 g másla
✔ 0,5 l mléka,
✔ 3 vejce
✔ 1 kostka droždí
✔ 2 středně velké červené řepy
✔ 300 g mletého máku
✔ sůl.
Prosejeme mouku, přidáme cukr a sůl,
promícháme a do důlku nadrobíme
droždí, které zalijeme vlažným mlékem.
Když droždí vzejde, přilijeme rozpuštěné máslo, přidáme vejce a zpracujeme
těsto, dokud se nezačne lepit na mísu.
Poprášíme moukou a necháme v teple
vykynout asi hodinu. Mezitím připravíme náplň. Oloupanou řepu uvaříme doměkka a nastrouháme. Mletý mák povaříme s mlékem a smícháme s nastrouhanou řepou a lžící cukru. Z vykynutého
těsta tvoříme menší bochánky, které
plníme nádivkou. Pečeme v předehřáté
troubě dozlatova. Po vyjmutí z trouby
potřeme rozpuštěným máslem.
Dobrou středočeskou chuť!

ZÁBAVA

Letos budu kandidovat
na starostu, to je
nejlepší způsob, jak se
na zimu ubytovat
v kriminálu!

Telefonuje
pán na operační středisko hasičů: "Rychle, přijeďte k nám,
hoříme!" Operační důstojník
odpoví: " Dobře pane, jak se
k vám dostaneme?"
"Ježíš, vy už nemáte ty velký
červený auta?"

Jeden politický radikál
říká kolegovi: "Je jen jedna
věc, která mě na té revoluci
trápí. Co se stane s naší
podporou v nezaměstnanosti, až tuhle vládu
svrhneme?"

Dědeček s babičkou jsou v nebi.
Leží na lehátkách pod slunečníkem na
nádherné pláži, popíjejí ledové drinky. Všude
kolem nich jsou šťastní lidé, nikdo nemá žádné
starosti, hraje rajská hudba. Prostě ráj. Vtom dědeček vstane a vlepí babičce facku. "Proč jsi to
udělal?" ptá se babička. "Protože nebýt té tvojí
zdravé výživy, mohli jsme tady být už dávno!"

☺

Jaký je rozdíl mezi
Windows a naší vládou?
Žádný - všichni doufají,
že příští verze bude
stabilní.
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OCHRÁNIT CO JE CENNÉ, ZACHOVAT CO JE DOBRÉ, NAPRAVIT CO NENÍ FUNKČNÍ
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