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VÍTE, CO CHCEME

V uplynulých letech   vystupovala KSČM  v městském zastupitelstvu 
jako opoziční strana. Její zástupci předložili řadu návrhů, které však byly 
mnohdy pravicovou většinou odmítnuty z ryze  politických důvodů.
Pochopitelně,  řada pragmatických témat, byla podporována napříč po-
litickým spektrem stran zastoupených v městském zastupitelstvu. Např. 
rekonstrukce inženýrských sítí či celých ulic v různých částech města 
(např. jedna z posledních akcí v lokalitě Kvíček). Investice do slánské 
nemocnice, přijetí různých grantových programů pro rozvoj městské 
infrastruktury, škol či sociálních zařízení. 

Podpořili jsme i organizování různých kulturních akcí – např. Husitské 
slavnosti, Novoroční ohňostroj apod. 
Zasádní rozdíly však panovaly především v otázce podpory sportu, 
bydlení, v plánování investičních akcí či v práci s městským rozpočtem 
a fi nančními rezervami města.
Nesouhlasili jsme s výrazným zvyšováním nájmu v městských bytech 
v letech 2008-2009. Již stávající výše nájemného pokrývá veškeré ná-
klady na údržbu městského bytového fondu a navíc do městského roz-
počtu přináší cca 15 miliónů korun ročně. Vzhledem k tomu, že většinu 
městských bytů dnes obývá především starší generace občanů, nepo-
kládáme neustálé zvyšování nájemného za sociálně únosné. Jsme pře-
svědčeni o tom, že současná městská rada v tomto případě zohledňuje 
především požadavky a tlak na zvýšení nájmu ze strany soukromých 
majitelů bytů ve Slaném.
Již v červnu 2009 jsme podpořili návrh na rozšíření kapacity mateř-
ských škol ve Slaném o dostavbu dalších 2 tříd. V březnu jsme pak 
iniciovali jednání Kontrolního výboru k procesu přijímání dětí do ma-
teřských škol. Bohužel, ani za celý rok nedokázal městský úřad při-
pravit podklady pro výstavbu a fi nancování potřebné dostavby. Je tedy 
zřejmé, že tento úkol bude muset být dokončen až v novém volebním 
období. Zdlouhavá příprava této akce ukazuje jak na chaotické pláno-
vání investic ve vedení města, tak i na určitou manažerskou neschop-
nost odpovědných vedoucích funkcionářů města.
Dlouhodobě navrhujeme, aby město zvýšilo příspěvek na podporu čin-
nosti sportovních oddílů a mládežnických organizací alespoň na úroveň 
1% ročního rozpočtu města. Současný stav, kdy je na  přímou podporu 
činnosti sportovních oddílů vydáváno pouze 1,4 mil. korun, tedy méně 
než 0,5% z ročního rozpočtu, řadí Slaný na absolutní chvost v pořadí 
měst a jejich podpory sportu. Všechny naše návrhy na zvýšení této pod-
pory však byly v minulosti pravicovou většinou vždy zamítnuty.
Mnohokrát jsme protestovali proti zneužívání peněz vybraných od ob-
čanů v rámci privatizace bytového fondu ve Slaném, které byly shro-
mážděny do tzv. Fondu bydlení. Fond bydlení byl založen primárně 
za účelem výstavby nových bytů ve Slaném. Bohužel, vedení města 
tento fond doslova rozebralo na řadu jiných akcí, aniž by za poslední 
volební období vytvořilo jediný nový městský byt na území Slaného. 
Na začátku roku 2006 byla ve Fondu bydlení shromážděna částka téměř 
300 milionů korun. Po čtyřech letech je stav tohoto fondu prakticky 
nulový. Kapitál, který jsme mohli efektivně investovat jak ve prospěch 

občanů, tak i ve prospěch města, byl doslova vyplýtván na řadu ne-
produktivních a zbytečných akcí, které s rozvojem bydlení ve Slaném 
neměly a nemají žádnou ani vzdálenou souvislost.
Při jednáních zastupitelstva  jsme podpořili vznik Fondu na obno-
vu domů jako vhodnou aktivitu na podporu snahy občanů ve Slaném 
o zlepšení vzhledu jejich domů. Za tři roky trvání tohoto fondu bylo 
z městského rozpočtu i námi podpořeno několik desítek akcí za cca 
11,5 milionů korun.

Nesouhlasíme s tím, že se město zcela vzdalo kontroly nad tepelným 
hospodářstvím. Domníváme se, že tyto základní služby potřebné pro 
naprostou většinu obyvatel Slaného musí město důsledněji kontrolovat. 
Současná politka vedení města je taková, že jen odsouhlasuje to, co jim 
fi rma R.D.K. diktuje.
Naše návrhy volebního programu do dalšího období jsou tak kontinu-
ální s tím, co zde ve Slaném již řadu let říkáme či  se snažíme prosadit.  
Naše názory a náhledy na řešení řadu problémů nejsou veřejnosti ne-
známé. Seznámit se s nimi můžete podrobněji na následujících strán-
kách. Pokud se s nimi alespoň z části ztotožňujete, podpořte nás svými 
hlasy. 
Naším základním volebním heslem je Je čas na změnu...
Domníváme se, že 16 let téměř absolutní vlády ODS na slánské radnici 
se na našem městě výrazně podepsalo. 
Především v posledním volebním období je zjevné, že naše slánská 
vládnoucí garnitura ztratila, jak se říká „tah na branku“, a pokud jí ještě 
nějaký tah zůstal, pak snad jen na „branku vlastní“. Bezkoncepčnost, 
marnotratnost, pohrdání občany a zákony této republiky jsou jevy, které 
ve vedení  našeho města vidíme se stále narůstající intenzitou. A proto 
říkáme: Je čas na změnu! 
Komunisté ve Slaném neusilují o nějaké vedoucí posty na slánské rad-
nici. Chceme však dosáhnout takového volebního výsledku, který nám 
umožní výrazněji promlouvat do dalšího směrování našeho města. 
Nejde nám o uzavírání nějakých povolebních koalic někoho, proti ně-
komu. Ale jde nám o to, aby v čele našeho města stáli lidé, jejichž prvo-
řadým zájmem je prosperita našeho města i spokojený život všech jeho 
občanů. V zájmu této myšlenky, jsme po skončení komunálních voleb 
připraveni jednat a diskutovat s každým, kdo má na dění v našem městě 
podobný náhled, jako my. Bez ohledu na to, zda jej nějaká standardní 
politická klišé řadí nalevo či napravo  naší obecné politické scény.  

… je čas na změnu, je čas jít k volbám!

Podpořili jsme vybudování dětského hřiště v lokalitě Za Benarem
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dále pokračovat, a pokud se neobjeví nějaké jiné vnější faktory a vlivy, 
chceme současnou úroveň nájmů v městských bytech zachovat po celé 
čtyřleté volební období. 

�  Centrální dodávky tepla a teplé vody
Již v polovině 90. let se slánská radnice rozhodla předat zajištění cent-
rálních dodávek tepla a teplé vody do rukou soukromé fi rmy. V součas-
né době patří zajišťování těchto služeb mezi nejlukrativnější činnosti 
v komunální  sféře podnikání.  Zajišťování těchto služeb prostřednic-
tvím soukromé fi rmy nemusí být  v zásadě nic špatného, pokud je do-
provázeno důslednou a nezávislou kontrolou. Na tuto kontrolu však 
vedení města v uplynulých letech zcela rezignovalo. A tak je součas-
ný stav předmětem časté a mnohdy oprávněné kritiky občanů města. 
V nadcházejícím období chceme především přehodnotit dosavadní 
dlouhodobou smlouvu o zajišťování těchto služeb fi rmou R.D.K., pře-
devším pak v části kontrolních mechanismů a pravomocí ze strany měs-
ta. Dále chceme investovat významné fi nanční částky do modernizace 
současných zdrojů výroby a distribuce tepla a teplé vody.
    
ŠKOLSTVÍ

Budeme podporovat:
�  rozšíření počtu tříd v mateřských školách, dostavba MŠ U divadla
�  možnost umístění předškolní třídy v některé ze základních škol 
�   možnost vytvoření tzv. jeslové třídy v některé ze stávajích ma-

teřských škol

V oblasti školství se chceme zaměřit především na nedostatek míst pro 
děti v mateřských školách. Již v polovině roku 2009 jsme podpořili 
záměr na vybudování 2 nových tříd s kapacitou cca 50 míst formou 
přístavby 8. MŠ U divadla.  Bohužel, za více než rok nedokázalo stáva-
jící  vedení  města tuto stavbu reálně zahájit, natožpak dokončit.  Naší 
prioritou tedy je zvýšení počtu míst v mateřských školkách.
V souvislosti s tím bychom dále chtěli zvážit možnost alokace 1-2 před-
školních tříd mateřských škol do některého z objektů základní školy.
Rádi bychom též připravili podmínky pro vytvoření tzv. jeslové třídy 
v některé z mateřských škol.
Všechna tato opatření by měla přispět k snazšímu návratu slánských 
maminek do zaměstnání v případě, že budou tento druh péče o své po-
tomky požadovat.

SPORT

Naše priority v této oblasti jsou: 
�  vyšší podpora  činnosti sportovních oddílů
�  výstavba nové sportovní haly
�  dořešení plochodrážního stadionu
�  podpora trenérů mládeže
�  řešit ztrátu VSH 
�  rekonstrukce Zimního stadionu
�  podpora návštěvnosti aquaparku
�  rekonstrukce zdevastovaných prostor stadionu Za nádražím

Komunistická strana Čech a Moravy si vám dovoluje předložit svůj 
volební program do komunálních voleb na období let 2010 až 2014. 

BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

Chceme prosadit:
�  výstavbu nových bytů – startovací, sociální byty
�  kontrolu nákladů centrálních dodávek  tepla a teplé vody
�  konec růstu nájemného v městských bytech
�  stavební parcely v lokalitě Na Hájích

�  Nové byty pro slánské občany
Jako nejzásadnější bod našeho programu v oblasti bydlení vidíme ob-
novu výstavby komunálních bytů ve Slaném.  Předchozích několik 
roků jasně ukázalo, že spoléhat se v této věci na soukromé fi rmy a de-
velopery není možné. V různých lokalitách je dnes rozestavěno několik 
desítek bytů či domů (např. v lokalitě za Benarem), řada dalších ne-
dávno dokončených luxusních  bytů (např. v lokalitě u Billy) je stále 
neobsazených. Na straně druhé však městu chybí desítky malometráž-
ních bytů, které by mohly být nabídnuty jak sociálně slabším občanům, 
seniorům či naopak mladým lidem. V tom vidíme největší úkol měs-
ta v nadcházejícím období. Chceme tedy iniciovat bytovou výstavbu 
startovacích a sociálních bytů především v lokalitě za Billou a během 
čtyřletého období vybudovat ve Slaném cca 100 takových nových bytů.

Bez toho, abychom měli k dispozici tzv. startovací či sociální byty, 
nemůže město nějak významněji určovat jakoukoliv bytovou politiku. 
V obou případech by se mělo jednat především o malometrážní byty 
o plošné výměře cca kolem 50-60 m2, které by byly určeny jak pro 
mladé lidi, tak i pro seniory. V případě startovacích bytů pro mladé lidi, 
novomanžele, či např. studenty, kteří se chtějí osamostatnit,  bychom  
nájem ve startovacích  bytech nabídli na určitou omezenou dobu, např. 
na 2-3 roky. S tím, že by tuto přechodnou dobu měli mladí lidé využít 
k tomu, aby se porozhlédli po nějakém trvalejším řešení jejich bydlení.    
Naopak, tzv. sociální byty bychom chtěli nabídnout především těm 
starším slánským občanům, kteří v současné době užívají pro ně osob-
ně možná až příliš velké byty, které pro ně mohou být aktuálně i dosti 
nákladné (s ohledem na výši nájmu, vytápění apod.), ale mají jen málo 
možností najít ve Slaném byt menší, více odpovídající jejich součas-
ným potřebám i fi nančním možnostem.  Výše nájmu by měla být pak 
stanovena tak, aby byla pro tyto seniory motivujícím činitelem pro  
změnu jejich bytu. 

�  Stavební parcely v lokalitě Na Hájích
Chceme podpořit rovněž vlastní vystavbu občanů, především nabídkou 
stavebních parcel v lokalitě Na Hájích, případně i na jiných místech 
ve Slaném. Zároveň však nechceme, aby  se tyto stavební parcely sta-
ly pouze  předmětem nějaké spekulace realitních, staveních  či jiných 
fi rem  a subjektů.  Parcely chceme nabídnout především slánským ob-
čanům za výhodných cenových podmínek, ale zároveň pouze za před-
pokladu, že nebudou dále v určitém časovém období (např. min. 5 let) 
prodávány. Taktéž i defi nitivní převod pozemku na nové majitele bude 
proveden až současně s kolaudací nového objektu.  

Znovu zahájením bytové výstavby chceme podpořit taktéž oživení dal-
ších navazujícíh oborů a fi rem na Slánsku. Pozitivní dopady očekáváme 
především v resortu stavebnictví, ale také v prodeji nábytku, sanitární 
techniky, elektrospotřebičů a dalších příbuzných oborů a činností.  

�  Nájemné v městských bytech
Domníváme se, že nájemné v městských bytech se dostalo již na ta-
kovou úroveň, že jeho další zvyšování představuje pro občany užíva-
jící tyto byty jen další fi nanční zátěž.  V předchozím období pravicová 
městská rada takřka každoročně zvyšovala nájemné v městských by-
tech, mnohdy až o desítky procent ročně. Roční bilance příjmů od ná-
jemníků městských bytů převyšovala výdaje města na jejich údržbu 
a obnovu o cca 15 milionů korun ročně.  V tomto postupu nechceme 
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PARKOVÁNÍ A DOPRAVA

Chceme řešit především: 
�  parkování v centru města
�  parkování a garáže mimo centrum
�  křižovatku U brodu
�  severní obchvat  města

Vedení města po řadu let ignoruje nárůst automobilového provozu 
ve Slaném a  s tím i rostoucí  potřeby parkovacích ploch. Minimálně 
od poloviny tohoto desetiletí se stává problém kritickým. Ani to však 
nepřesvědčilo stávající slánskou radnici k nějakým razantnějším opat-
řením na vyřešení tohoto problém.  
Obdobně palčivý problém představuje tranzitní doprava, především 
pak kamionová. Kruhová křižovatka „U brodu“, jejíž vybudování 
jsme v předchozích letech nedoporučovali, se ukazuje jako dopravní 
„špunt“, který výrazně zhoršuje průjezdnost městem, především pak  
ve směrech na Prahu a na Velvary, tedy ve směrech na nejbližší dálniční 
tepny. Slibovaný severní obchvat  města, který by mohl tuto situaci 
vyřešit, je již po řadu let odkládán.

Jaká řešení navrhujeme:
�  Parkování v centru města
Žádný parkovací dům proti Grandu problém parkování v centru města 
nevyřeší, neboť vytváří jen minimum nových parkovacích míst. Jako 
mnohem účinnější se jeví důslednější regulace parkování v tomto pro-
storu. Instalovat běžný parkovací automat a  zavést progresivnější sazbu 
za parkování, především v pracovních dnech a v době tzv. parkovací 
špičky (cca od 06:00 do 16:00). Tím je možné docílit toho, že toto cent-
rální městské parkoviště bude návštěvníky města využíváno jen po dobu 
nezbytně nutnou a jen těmi, kteří zde opravdu potřebují zaparkovat.
Zároveň je však třeba hledat  možnosti dalších parkovacích stání  ne-
daleko centra. Jedna z lokalit, která se přímo nabízí je areál bývalých 
Technických služeb v Nosačické ulici. V této lokalitě by mohlo být vy-
tvořeno až 50 nových parkovacích míst za zcela minimálních nákladů 
(pozemky jsou ve vlastnictví města). Zároveň je z této lokality i blíže 
např. do nemocnice či na městský úřad potažmo hlavní slánské náměstí, 
než od parkoviště u Grandu.
Těmito opatřeními se však vyřeší především potřeby parkování občanů, 
kteří do Slaného dojíždějí z okolních obcí, ať již do  zaměstnání, za lé-
kařem či na jednání  na úřadech.  
Město Slaný by však mělo také neprodleně začít řešit možnosti par-
kování automobilů jeho vlastních obyvatel.  Občané, bydlící v centru 
města, jen obtížně hledají místa na zaparkování svých automobilů. 
V současné době jednoduché řešení v centru nenajdeme. Patrně by 
bylo možné vytvořit odstavnou plochu resp. parkoviště někde v okra-
jových částech města, ale představa, že by zde občan bydlící v centru 
města trvale volně parkoval svůj automobil, je zatím nereálná. Přimět 
ho k tomu může buď nějaká restrikce (např. zvýšení počtu placených 
stání v centru města) nebo nějaká další výhoda.  Jednou z takových 
výhod může být možnost garážového stání. Garáže se v našem městě 
nebudovali již více než 30 let. Důsledkem je extrémní nárůst parkování 
osobních automobilů na ulicích města. Vyřešit tento problém nebude 
dozajista jednoduché, ale postupná výstavba několika desítek garáží by 
mohla dopravní situaci v centru města napomoci.
Jednou z takovýchto vhodných lokalit může být např. nové parkoviště 
v sídlišti Na dolíkách, které vzniklo dislokací z části bývalého areálu 
ČSAD. Toto parkoviště není zdaleka plně obsazeno obyvateli sídliště 
Na dolíkách, a bylo by tak možné zde vybudovat min. 15 – 20 garáží,  
bez   toho, že by byla nějak výrazněji omezena dosavadní využitel-
nost parkoviště. Obdobně by pak bylo třeba hledat další vhodné plo-
chy, např. v areálech bývalých průmyslových podniků ČKD, Baterie,  
na pražském předměstí  či v lokalitě u Billy.

�  Křižovatka U brodu a severní obchvat Slaného
Je zřejmé, že zásadní řešení extrémního zatížení tranzitní kamionovou 
dopravou především v severovýchodních částech města je možné vy-

�  Větší podpora sportu
Podpora činnosti sportovních oddílu, ale i ostátních zájmových činností 
ve Slaném je na jedné z nejnižších úrovní  v České republice. V po-
sledních letech činí tato podpora kolem 1,4 milionů korun za rok, tedy 
asi 0,5% ročního rozpočtu. V uplynulém volebním období zastupitelé 
za KSČM opakovaně doporučovali zvýšení této částky, ale vedení města 
a pravicová koalice to s neúprosnou pravidelností vždy odmítla. Přitom 
v jiných městech, srovnatelné velikosti či významu, se výše této podpo-
ry běžně pohybuje kolem 2% městkého rozpočtu. Naším hlavním cílem 
tedy je zvýšení příspěvku   na činnost sportovních oddílů, ale i kultur-
ních a zájmových spolků na úroveň 1,5% ročního městského rozpočtu, 
tedy cca na částku 4 miliony korun. Akcentovat pak chceme především 
ty sportovní oddíly či zájmová sdružení, které se věnují práci s mládeží. 
V této souvislosti bychom též rádi formou grantů podpořili ty sportovní 
oddíly, které dokáží pro práci s mládeží zajistit opravdu kvalitní tre-
néry. Jen dostatečný důraz na výchovu mladých sportovců nám může 
na tomto poli přinést v budoucnosti nějaké větší sportovní úspěchy. 

�  Rozvoj sportovních zařízení
Další rozvoj sportu v našem městě není možný bez dobudování spor-
tovní infrastruktury. Především nově se rozvíjející sporty, jakým i jsou 
např. futsal či fl orbal, by přivítali novou sportovní halu. Skutečností 
totiž je, že žádná ze slánských tělocvičen nesplňuje potřebné parametry 
a požadavky pro většinu soutěžních utkání  v kolektivních sportech. 
Nová sportovní hala by měla doplnit stávající sportovní areál VSH. 
Rádi bychom též v příštím volebním období vyřešili dlouholetý pro-
blém spojený s vlastnictvím pozemků na plochodrážním stadionu. Bez 
vykoupení těchto pozemků od soukormých majitelů není možné uvažo-
vat o dalším rozvoji tohoto areálu ani plochodrážního sportu ve Slaném.
V neposlední řadě se musíme výrazně zamyslet nad neustále narůstající 
ztrátou Víceúčelové sportovní haly. Především chceme zvýšit propaga-
ci plaveckého areálu a formou zvýhodněného vstupného podpořit jeho 
využívání slánskými občany. Domníváme se, že je lepší investovat fi -
nanční prostředky spíše do motivačních programů pro sláňáky, např. 
formou zvýhodněných pernamentek, rodinného vsutepného apod., než 
jen prostě každý rok dotovat stále narůstající ekonomickou ztrátu to-
hoto zařízení. 
V průběhu nadcházejícího volebního období bude také nutné přikročit 
k zásadní opravě či rekonstrukci Zimního stadionu. Bohužel,  součas-
né vedení města v případě tohoto objektu  řešilo jen urgentní havárie 
a opravy, ale zásadní investice či větší opravy se zde nerealizovaly již 
téměř 20 let.  
Naprosto nepochopitelné je to, jak nechalo současné vedení města, 
resp. jím zřízená organizace VSH zchátrat a zdevastovat zázemí sta-
dionu Za nádražím (šatny, sprchy,  skladové prostory). Bez nápravy 
tohoto stavu není možné uvažovat o širším využití tohoto stadionu pro 
sportující veřejnost.

NA OBDOBÍ 2010 - 2014VOLEBNÍ PROGRAM KSČM VE SLANÉM
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KANDIDÁTI KSČM DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010

 1. RNDr. Ladislav PEŠKA, 52 let, podnikatel, KSČM

 2.  RSDr. Jana KLASOVÁ, 64 let, podnikatelka, KSČM

 3.  Pavel VARVAŘOVSKÝ, 43 let, podnikatel, KSČM

 4.  Radislav KASÍK, 55 let, technik, KSČM

 5.  Karel KOS, 62 let, vedoucí provozu, KSČM

 6.  ing. Jiří KLAS, 66 let, podnikatel, KSČM

 7.  Jaroslava DOLEJŠÍ, 63 let, úřednice, KSČM

 8.  Ján SOBOLA, 53 let, vedoucí klubu, KSČM

 9.  Josef POŠMOURNÝ, 74 let, důchodce, KSČM

10.  Anton BÍRÓCZI, 54 let, nezaměstnaný, bez politické příslušnosti

11.  Eva JANEČKOVÁ, 66 let, prodavačka, bez politické příslušnosti

12.  Jiří HÁLA, 72 let, učitel, KSČM

13.  Zdeňka MARTÍNKOVÁ, 59 let, důchodce, KSČM

14.  ing. Jaromír HORÁČEK, 80 let, fi nanční poradce, KSČM

15.  Jaromír MARTÍNEK, 62 let, důchodce, KSČM

16.  František MOULIS, 75 let, podnikatel, KSČM

17.  Alena MACHÁLKOVÁ, 66 let, důchodce, KSČM

18.  Géza TÓTH, 74 let, důchodce, KSČM

19.  Dagmar POKOROVÁ, 66 let, důchodce, KSČM

20.  Stanislav VYBULKA, 69 let, důchodce, KSČM

21.  Věra PAVLISOVÁ, 71 let, důchodce, KSČM

22.  Karel VOHÁNKA, 73 let, důchodce, KSČM

23.  Marie HORČICOVÁ, 69 let, důchodce, KSČM

24.  Rudolf DOLEŽAL, 74 let, důchodce, KSČM

25.  Libuše HOCHOVÁ, 81 let, důchodce, KSČM

26.  Milada HONCOVÁ, 85 let, důchodce, KSČM

27.  Jan ZEMEK, 87 let, důchodce, KSČM

řešit pouze dobudováním severního obchvatu města. Akcentace tohoto 
řešení na vládní úrovni bude naší jednoznačnou prioritou v příštím vo-
lebním období. 
Vzhledem k tomu, že je však zřejmé, že dobudování tohoto obchvatu si 
vyžádá ještě minimálně několika let, chceme v nejbližším roce rozšířit 
a upravit kruhovou křižovatku U brodu o dodatečné boční odbočova-
cí pruhy. Dostatečný prostor pro tyto odbočovací pruhy je především 
ve směrech Praha – Velvary a Kladno – Praha. Zlepšení průjezdnosti 
tohoto kruhového objezdu by mohlo napomoci celé dopravní situaci jak 
na pražském předměstí, tak i směrem na Velvary.

INFORMACE PRO KAŽDÉHO

Našimi prioritami jsou:
�   vyhlášení, průběh i výsledky výběrových řízení a veřejných zaká-

zek důsledně zveřeňovat na webových stránkách města
�   veškeré dokumenty projednávané v zastupitelstvu města a v měst-

ské radě zveřejňovat na internetu
�  internetové video přenosy z jednání městského zastupitelstva
�  boj proti korupci a klientelismu

V uplynulých letech vedení města zcela rezignovalo na otevřenou in-
formovanost  občanů.  Řada informací, záměrů či plánů byla držena 
do poslední chvíle pod pokličkou. Desítky přijatých dokumentů či zá-
vazků byly nesmyslně před občany utajovány. Ani v době, kdy inter-
net je dostupný takřka v každé domácnosti, není vedení města ochotno 
zveřejňovat jím publikované materiály na webových stránkách města. 
Řada  pochybení je spojena s procesem zadávání  veřejných zakázek. 
Ten se stal ve Slaném v průběhu několika posledních let utajenou  zá-
ležitostí, o které se nesmí dozvědět ani většina zastupitelů, natož pak  
občanů města.  
To vše chceme změnit!
Důsledně chceme v rámci veřejných zakázek a výběrových řízení oslo-
vovat větší počet subjektů, především pak fi rmy a podnikatele ze slán-
ska. Důsledně chceme zveřejňovat všechny podmínky těchto výběro-
vých řízení i jejich vítěze. 

Chceme rovněž zpřístupnit jednání zastupitel-
stva občanům. Ne každý má čas osobně se do-
stavit na jednání zastupitelstva, proto chceme 
na webu slánské radnice zavést  on-line  inter-
netové TV přenosy z jednání městského zastu-
pitelstva. Současné moderní technologie toto 
umožňují již za překvapivě nízkých nákladů. 

Otevřeností všech jednání a materiálů chceme důsledně bojovat proti 
klientelismu a korupci, která se uhnízdila i u nás ve Slaném. Vazby sou-
časného starosty města  a některých dalších představitelů slánské rad-
nice na fi rmy či podnikatele nejen ze Slaného, jsou více než podivné.   
Zároveň chceme zpětně prověřit některé podezřelé zakázky a výběrová 
řízení z let 2008-2010.
Součástí nové politické kultury a přístupu k veřejným zakázkám musí 
být zpracování interní zadávací směrnice pro tato  výběrová řízení.

Některé podrobnější informace k našemu 
volebnímu programu naleznete též na
www.slanske-noviny.cz/kscm-volby.

Jak můžete volit při komunálních volbách v roce 2010
Ve Slaném má každý volič právo dát svůj hlas  27 kandidátům. K tomu 
můžete využít některý z následujících postupů:

a)  Zvolíte (označíte) jednu z kandidujících volebních stran. Ve Slaném 
kandiduje celkem 9 volebních subjektů. Komunistická stran Čech a Mo-
ravy  má číslo 9.

b)  Zvolíte jednu z kandidujících volebních stran a navíc využijete i mož-
nosti udělení preferenčních hlasů některým kandidátům z jiných voleb-
ních stran. V tomto případě se od vaší volby „pro stranu“ odečte takový 
počet hlasů, kolik jste zakřížkovali kandidátů z jiných kandidátek.

c)  Budete vybírat pouze  jednotlivé  kandidáty z libovolných volebních 
stran. Maximálně však můžete označit 27 jmen! 

NA OBDOBÍ 2010 - 2014VOLEBNÍ PROGRAM KSČM VE SLANÉM
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Vážení spoluobčané,

Ve Slaném žiji a pracuji již více než 30 let. Nejprve jsem řadu z vás 
poznal jako své spolužáky na slánském gymnáziu. O několik let později 
pak jako své studenty či jejich rodiče na stejném ústavu.  V posledních 
dvou desetiletích se pak  s vámi setkávám v rámci své podnikatelské 
činnosti, jako komunální politik či třeba na řadě sportovních soutěží 
a zápasů ve Slaném.  
Moje názory jsou známé, říkám je nahlas a přímo. Bez oklik a někdy 
možná i bez ohledu na to, zda se někomu budou či nebudou líbit. Říkám  
nahlas někdy i hodně nepříjemné věci. Ale někdo je občas říci musí. Ne 
vždy je po ruce dítě, které za vás zvolá “Král je nahý”!
Nechci ani náhodou tvrdit, že mé názory  se ztotožňují se všemi občany 
Slaného, …
Ale mohu prohlásit  za sebe i za své kolegy na této kandidátce, že po-
kud budeme v některých otázkách zvažovat svá rozhodnutí, pak vždy 
budeme stát na straně nájemníků spíše, než na straně majitelů bytů,  
na straně veřejného občanského zájmu a nikoliv na straně  zájmů pod-
nikatelských lobby či zahraničních fi rem, na straně obyčejných občanů 
před arogancí moci. 
Nemám potřebu dosáhnout nějakých politických či veřejných funkcí.  
Nikdy jsem ani žádnou takovou funkci, at již stranickou či jinou nevy-
konával. Jen je ve mě hluboké přesvědčení, že občané se o své město 
musejí starat. Protože, když to nebudou dělat oni, není nikdo jiný, kdo 
by tak učinil za ně.  A tak se starám. Pokud se domníváte, že můj čináš 
náhled na řešení věcí veřejných je podobný tomu vašemu, budu rád 
podpoříte-li naše cíle i snahy v nadcházejících volbách.  

RNDr. Ladislav Peška

PŘEDSTAVUJEME NAŠE KANDIDÁTY

Ladislav Peška
Na přelomu 70. a 80. let vystudoval 
matematicko-fyzikální fakultu Univer-
sity Karlovy a získal zde i titul doktora 
přírodních věd. V letech 1982 až 1992 
působil jako středoškolský profesor 
na gymnáziu ve Slaném. 
Od roku 1992 se plně věnuje podni-
katelské činnosti v oblasti cestovního 
ruchu. Řadu let působil ve vedení 
profesní organizace AČCKA, v sou-
časné době je prezidentem odborného 
sdružení Albatros.  V rámci své pod-
nikatelské činnosti navštívil více než 

50 zemí na čtyřech kontinentech. Od mládí se aktivně věnoval sportu. 
Znám je především mezi slánskými volejbalisty. Podporoval též aktivi-
ty slánského fotbalu a futsalu. V letech 2003 až 2007 působil ve funkci 
předsedy Českého svazu rychlobruslení. Právě za jeho vedení se tento, 
u nás dlouho opomíjený sport, dostal do popředí mediální pozornos-
ti a získal i první vítězství na Mistrovstvích světa či Evropy. V letech 
2003 až 2007 byl rovněž členem Českého olympijského výboru a tak-
též se zúčastnil Zimních olympijských her v Turíně v roce 2006, jako 
člen České olympijské výpravy. 
Do veřejného života se zapojil v roce 1990, kdy se stal členem městského 
zastupitelstva ve Slaném. Tuto funkci vykonává dodnes. V roce 2000 byl 
zvolen též do Středočeského krajského zastupitelstva. Tuto funkci zastával 
do roku 2008. V současné době je předsedou Komise pro sport Rady Stře-
dočeského kraje a členem Komise pro kulturu, památky  a cestovní ruch.  

Jana Klasová
Vystudovala ekonomickou školu 
a později i Vysokou školu politickou. 
Řadu let pracovala jako předsedkyně 
místního národního výboru ve Strup-
čicích. V letech 1976 - 1986 byla po-
slankyní České národní rady.
Od roku 1990 se věnuje soukromému 
podnikání v oblasti zemědělství.
V letech 2002 až 2006 byla členkou 
městského zastupitelstva ve Sla-
ném. Je vdaná, má dvě dospělé děti
a 3 vnoučata.

Pavel Varvařovský 
Je 43 letý soukromý podnikatel. 
O tom, co jej přivedlo na kandidátku 
KSČM říká:
“Věřím, že i jeden člověk dokáže 
mnohé změnit nebo ovlivnit. A to je 
cílem mé práce v zastupitelstvu, po-
kud do něj budu zvolen. Chci se sa-
mozřejmě aktivně podílet na rozvoji 
našeho města, zajímám se především 
o oblast bytové politiky, školství i fi -
nanční hospodaření města.”
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PĚT ZÁSADNÍCH VĚCÍ, KTERÉ 
CHCEME VE SLANÉM ZMĚNIT

�  Znovu iniciovat bytovou výstavbu
�  Zvýšit podporu sportu
�  Vyřešit problém parkování v centru města
�   Zprůhlednit proces zadávání veřejných
 zakázek a výběrových řízení
�  Zvýšit kapacitu mateřských škol

Je čas na změnu!
 Je čas jít k volbám ...


