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I N F O R M A Č N Í  S E R V I S  P R O  O B Č A N Y  M Ě S T A

Mgr. Milan Hamerský
37 let, právník 
nestraník

Město má povin
nost zmírnit do
pad tvrdých vlád
ních reforem na 
své občany, pře
devším mezi se

niory a  rodinami s  dětmi. Mi
lióny v rozpočtu města ušetřené 
na dobře zadaných veřejných 
zakázkách a při odborném říze
ní městských firem dáme po
třebným, při důsledné kontrole 
proti zneužívání sociálně nepři
způsobivými občany.

MUDr. Karel Protiva 
58 let, zubní lékař, Kan

Navrhneme ob
novení záchytky 
jako opatření ke 
zvýšení bezpeč
nosti a  pořádku. 
V oblasti zdravot

městě ale i v okolních příměst
ských lesích. Další pro mě důle
žitá témata jsou odpadového 
hospodářství, údržba zeleně, 
ekologická výchova a  přírodě 
nakloněné územní plánování. 
Nechceme navyšovat  kvantitu, 
ale podporovat kvalitu veřej
ných služeb ve všech oblastech.

Marcel Miška
40 let, živnostník, Kan

Je velice důležité 
aby všechny za
kázky města byli 
na webu od zadá
ní přes nabídky 
jednotlivých fi

rem až po smlouvu uzavřenou 
s  vítěznou firmou. Jedině pod 
přímou kontrolou občanů do
kážeme zamezit neprůhledným 
a nevýhodným výběrovým říze
ním a celkově pro město o de
sítky procent zlevníme všechny 

investiční akce.

nictví chceme spolupráci ve 
prospěch občanů, na místo pře
tlačování města vedeného ODS 
a kraje vedeného ČSSD.

Bc. alexandr Průša 
26 let, průvodce na 
hradě, sz

Komu se nelíbí 
současná politi
ka, měl by se po
kusit ji změnit. 
Kandidátka Lepší 
Kladno dává jedi

nečnou příležitost všem odpo
vědným Kladeňákům.

Tomáš Kareta
31 let, technik, sz

Zajímají mě pře
devším témata 
týkající se život
ního prostředí. 
Na Kladně jsou to 
problémy s  čisto

tou města, a  to nejen ve 

Eva Češpivová 
38 let, na mateřské – 
tlumočnice 
lektorka nJ, sz

Budu podporovat 
zdravé a kvalitněj
ší prostředí pro 
naše děti, pro je
jich fyzický i  du
ševní vývoj. Budu 

trvat na sledování faktorů půso
bících negativně na kvalitu živo
ta ve městě, jimiž jsou přede
vším prach a  hluk. Je třeba 
podpořit aktivní relaxaci dětí 
a  obyvatel (výstavba meziblo
kových plácků na sídlištích, 
cyklostezky). Důležitými téma
ty a dalšími oblastmi zájmu jsou 
pro mne oblast kultury, před
školní vzdělávání, protidrogová 
prevence, sledování potřeb han
dicapovaných a  bezmocných 
lidí a zapojení aktivních seniorů 
do tvorby a realizace veřejného 
života v našem městě.

Duel Milanů
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Centrum jako ze škatulky

Kročehlavská vás vítá...
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Statutární město Kladno je za
tím statutárním pouze v názvu 
a  pro ozdobu starosty titulem 
primátor, Kladno nevyužívá 
možnosti být vnitřně pestré. 
Lepší Kladno otvírá veřejnou 
diskuzi o  vhodnosti obnovení 
historických radnic v  podo
bě městských obvodů Klad
na. Rozdělov, Švermov, Dubí 

(Dříň, Vrapice), Kročehlavy 
by mohly získat vlastní samo
správu se starostou, vlastním 
rozpočtem a  možností rozho
dovat o  vlastních problémech, 
např. v oblasti veřejného pořád
ku, školství, kultury, investic do 
rekonstrukcí komunikací, údrž
by zeleně. „Velké“ Kladno by se 
dále staralo o klíčové věci sou

visející s  městem jako celkem, 
veřejnou dopravu, bezpečnost, 
výkon státní správy, dotace 
z EU, atd. Přiblížení samosprá
vy občanům zřízením „malých“ 
radnic by přineslo lidem lepší 
kontrolu správy věci veřejných 
při zachování současných ná
kladů. Magistrát by musel zo
hledňovat i jiné názory a poža

davky, než dnes prosazuje jedno 
zastupitelstvo, ve kterém má 
většinu jedna strana. 

POzVánKy na DisKUzi: 

úterý 28. 9., 17.00 hod.

Švermov, 

Sokolovna, ul. 28. října

středa 29. 9., 18.30 hod.

Rozdělov, U selátka, ul. Šte‑

fánikova 207
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Samospráva pro lidi

anKETy na wEBU 

www.LepsiKladno.cz
 

Je vhodnější název pro 
městský obvod: 

Kladno‑Švermov nebo 
Kladno‑Hnidousy/Mo‑
tyčín?

Kdybyste měl(a) jako 
primátor Kladna 1 
milion k volnému 
určení, dali byste jej na 
podporu: 
Seniorů, dětí, hokejistů, 
fotbalistů, divadlu, 
na nová parkoviště, 
jiným

nepořádek u Maso-
kombinátu musí řešit:
město, policie, Romové, 
nikdo

za nekvalitní opra-
vy silnic, chodníků 
a propadající se kanály 
může:
dotyčná firma, město, 
ODS, počasí, nikdo
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KlaDenSKý DeníK: 
Véčkaři z Kladna se zlobí, 
rozhoduje Praha.
Věci veřejné (VV) řeší před ko-
munálními volbami problém, 
který by jim leckterá politická 
strana mohla závidět. V  Klad-
ně totiž budou voliči vybírat ze 

dvou kandidátek VV.
HoSPoDářSKé noViny: 
Věci veřejné řeší problém, 
v Kladně mají nechtěné dvojče.
Vše nasvědčovalo tomu, že vede-
ní Věcí veřejných obchází princi-
py soutěže kandidátů.
Mf DneS: Věci veřejné: 

jejich lidé obsadili dvě kandi‑
dátky.
Oficiální kandidátku VV povede 
podnikatel s  nemovitostmi. Líd-
rem sdružení původních „véčka-
řů“ v  čele s  bývalým předsedou 
kladenských VV Kosteckým bude 

Milan Hamerský.

FaKta: 
Zakládající členové klubu VV 
Kladno a  sympatizanti stra‑
ny před květnovými volbami 
podporují kandidátku lepší 
Kladno. Vedle ní je podni‑
katelský projekt vytvořený 
v rozporu se stanovami strany 
a  složený z  podezřele rychle 
nabraných kvazi‑členů.

Více na www.LepsiKladno.cz.

Kauza Věci veřejné

aquvapark předražen o 70 milionů
Firma Energie Kladno Jaromíra Jágra staršího 
vítězí Na Kladně při výběrových řízení často. 
Například vyhrála s nabídkou 120 milionů sou
těž na výstavbu akvaparku , když druhý v po
řadí, Zlínstav, sliboval stavbu o deset milionů 
levnější. akvapark nakonec stál 180 milionů 
korun. 

Zdroj: Zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu

Rekonstrukce náměstí starosty Pavla
Tato rekonstrukce měla stát původně 19 milionů, 
ale vyšplhala se na 26 milionů.
Rekonstrukce ledových ploch
Porušení zákona, předražená cena a přidělení za
kázky za 31 milionů předem vybrané firmě šéfa 
hokejové klubu  – tak vypadala rekonstrukce le
dových ploch na stadionu v Kladně.

Tyto závěry potvrdil antimonopolní úřad.

Zakázky na Kladně
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Prof. RnDr. Jiří Zlatuška, CSc. 
(1998 – 2004 rektor Masaryko‑
vy univerzity v Brně)
Milana Hamerského znám jako 
hybatele iniciativ, které politiku 
posunují od sekretariátů politic
kých stran směrem k občanům. 
Dlouhodobě se se věnuje zápasu 
proti korupci a  posilování od
povědnosti politiků vůči voli
čům. Jeho zkušenosti zaručují, 
že úspěch ve volbách dokáže 
proměnit v  dlouhodobý přínos 
konkrétní politické práce pro 

Kladno a všechny kladenské, ni
koli pro sebe samého. Lidí, jako 
je Milan Hamerský, je v  naší 
politice potřeba, majíli se věci 
kolem nás měnit k lepšímu.

Martin Dvořák (1990 – 1998 
primátor Hradce Králové, 
1999 v Kosovu pro oSn)
Znám Milana Hamerského už 
pěknou řádku let jako člověka 
s  mimořádným zájmem o  do
mácí politiku a  s  neutuchající 
vůlí se v ní osobně angažo

vat a něco s ní udělat k lepšímu. 
A  protože v  české politice je 
věru hodně co napravovat, přeji 
mu, aby se mu to povedlo. Bylo  
by to dobré i pro Kladno.

PhDr. Richard Švihura (posla‑
nec národní rady Slovenska)
Milana Hamerského poznám 
niekoľko rokov. Za roky spoločnej 
spolupráce sa stal mostom medzi 
slovenskými a českými liberálmi. 
Predstavuje hodnoty slušnej, ot

vorenej a  zodpovednej poli

tiky. Zaslúži si podporu občanov 
v  komunálnych voľbách. Držím 
mu zo Slovenska palce.

MUDr.  Roman Joch (poradce 
předsedy vlády a ředitel oi)
Málokdo u  nás má dlouhodo
bě takovou snahu o  zlepšení 
veřejného prostoru, jako Milan 
Hamerský. Neshodneme se úpl
ně ve všem, ale jsem si jistý, že 
Milan Hamerský by v  politice 
představoval zlepšení vůči sou
časnému stavu.

kvalitnější život www.LepsiKladno.cz
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+  zapojíme občany do rozhodování 
o Kladně

 •  chceme levnější a  kompetentnější 
úřad, snížíme počet úředníků, přivede
me odborníky, rozšíříme úřední hodi
ny pro lidi pracující mimo Kladno

 •  zavedeme ankety mezi občany k zásad
ním rozhodnutím (investicím)

 •  radnice bude striktně dodržovat zákon 
o svobodném přístupu k informacím

 •  navrhneme průhledné rozhodování  – 
jmenovité hlasování v orgánech města

 •  chceme objektivní měsíčník, v redakč
ní radě zástupci veřejnosti a opozice

 •  Nabídneme občanům obnovení histo
rických části „velkého“ Kladna: Roz
dělov, Švermov (Hnidousy/Motyčín), 
DubíDříňVrapice, Kročehlavy, jako 
městské části Statutárního města Klad
na mohou mít vlastní samosprávu 
v čele se starostou

+  zprůhledníme veřejné zakázky, 
odstraníme klientelismus 
a ušetříme ročně 40 – 60 milionů

 •  využití elektronického tržiště při výbě
rových řízeních sníží ceny o 15 – 25 %

 •  celý proces veřejné zakázky od počátku 
až do konce bude na internetu

 •  umožněním dodatečného splnění for
málních kritérií předkladateli nabídek 
zabráníme vypadnutí atraktivních na
bídek z posuzování

 •  ve výběrových komisích budou zástup
ci občanů a opozice

 •  trváme na jmenovitém hlasování v za
stupitelstvu a radě

 •  zabráníme růstu existujících dlu
hů města –541 mil. Kč (splátka 2010 
–33,5 mil., ! 2013 –72,4 mil), 9 770 Kč 
na dospělého občana Kladna

+  rozšíříme péči o seniory, 
postižené a rodiny s dětmi 
obec může zmírnit dopad vládních 
reforem na své občany cílenou 
podporou potřebných

 •  přidáme 10 milionů seniorům na pe
čovatelskou službu

 •  zapojíme do péče o seniory a postižené 
žáky ZŠ a SŠ

 •  významně navýšíme prostředky pro 
nestátní organizace pomáhající posti
ženým, rodinám a dětem

+  zvýšíme bezpečnost v ulicích
 •  připravíme komplexní strategii sníže

ní problémů nepřizpůsobivých oby
vatel a  řešení nepořádku u  ostudné 
budovy Masokombinátu (vázánÍ so
ciálních dávek na školní docházku, 
podpor v nezaměstnanosti na veřejné 
práce, bydlení v obecním bytě na hra
zení nájmu)

 •  zřídíme záchytku
 •  přidáme 5 milionů městské policii
 •  zřídíme služebny městské policie v ri

zikových místech a  v  každé z  měst
ských částí

 •  podporujeme vládní návrh přeměny 
městské policie na metropolitní (spo
jení „státní“ pořádkové a dopravní po
licie s městskou)

+  zlepšíme kvalitu a cenu 
veřejných služeb

 •  odborníci na místo dosazených politi
ků v čele městských podniků na zákla
dě konkurzu (Bendlová, Kubica/ODS)

 •  efektivním řízením městských firem, 
ušetříme 5 – 10 %

 •  budeme důsledně kontrolovat dosavad
ní špatnou kvalitu oprav silnic i chod
níků pokračování na straně 4

Váš program
Kladno 2010/2014
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sport KULtUrA
Výdaje Kladna z rozpočtu 2010

Sportovní areály (Kubica) 33 milionů
HC Kladno 30 milionů
Rekonstrukce zimního stadiónů 14 milionů
SK Kladno 11 milionů
Sportovní komise rady města 3 miliony
AC TEPO (atletika) 3 miliony
Volejbal 2,5 milionů
Aerobik Dancers 100 tisíc
Sportklub ČASPV 150 tisíc
HBC KEB Kladno 100 tisíc
FBC Kladno 150 tisíc
ZKO Kladno Rozdělov 100 tisíc
ME ve sportovním aerobiku 300 tisíc

Hokejové otazníky
Souhlasíte, že se má město zadlužit k současným 541 milionům 
o další 300 – 400 milionů na rekonstrukci hokejového stadiónu, 
i když několik let nebudou finance na opravy škol, silnic a so‑
ciální pomoc seniorům a potřebným?

Má město poskytovat dotaci 30 milionů ročně hokejovému klu‑
bu, který odmítá zveřejnit, kdo jej ve skutečnosti vlastní a jaké je 
jeho hospodaření?

Anketa na webu www.LepsiKladno.cz

Lepší Kladno podmiňuje pokračování v dotacích z rozpočtu 
města Kladna hokejovému klubu zveřejněním jeho vlastnické 
struktury a auditovaného účetnictví.

Pozvánky
BROwnHOUsE volleyball Kladno
Čtvrtek  7. 10.  18.00 hod. Benátky nad Jizerou
Čtvrtek 14. 10. 18.00 hod. Ostrava
Sobota 16. 10. 19.00 hod. Odolena Voda

HC Vagnerplast Kladno
Pátek 17.  9. 17.30 hod. BK Mladá Boleslav
Úterý 21 . 9. 17.30 hod. PSG Zlín
Neděle 26.  9. 17.30 hod. HC MOUNTFIELD 
Čtvrtek 30.  9. 18.10 hod. HC Energie Karlovy Vary 
Pátek 8. 10. 17.30 hod. HC Plzeň 1929  
Čtvrtek 14. 10. 18.10 hod. HC Eaton Pardubice

Výdaje Kladna z rozpočtu 2010

Kultura pro Kladno (Bendlová) 38,5 milionu
Městská knihovna 8 milionů
Divadlo 5,3 milionů
Tisk, rozvoj lidských zdrojů 4,5 milionů
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Duel Milanů
Volf (47),  

zkušenost, hokej
21,5 %

Hamerský (37), 
odbornost, právo

50,1 %
výsledek ke dni 10. 9. 2010

http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/volby20100830.html

Internetové anketa HLasUJTE: 

Kdo by měl být primátorem Kladna?

+  zlepšíme životní 
prostředí, kvalitu zeleně 
i její údržby

 •  zelené plochy budeme zod
povědně udržovat „nejen“ 
tři měsíce před volbami

 •  chceme dostatek kvalitní 
zeleně, snižující hluk a praš
nost

 •  čistota města je jednou z na
šich priorit  – zkvalitníme 
úklid i četnost svozů popelnic

 •  zvýšíme represi proti znečiš
ťovatelům města

 •  budeme usilovat o  zkvalit
nění čistoty v  příměstských 
„relaxačních“ lesích

 •  zřídíme sběrný dvůr na 
Okrsku

 •  připravíme koncepci ekolo
gické výchovy pro žáky ZŠ

 •  budeme prosazovat územní 
plánování nakloněné kvalit
nímu životnímu prostředí 

(v  čistotě a  zeleni) namísto 
zisků pro investory a  jejich 
„pomocníky“

+  sebevědomí města 
místo vzpomínek 
na minulost postavíme 
na podpoře úspěšných

 •  až o 50 % navýšíme podporu 
úspěšným sportovním i spo
lečenským organizacím

 •  snížíme závislost hokeje 
a  fotbalu na veřejných roz
počtech (5 milionů)

 •  oživíme projekt kampusu 
ČVUT v areálu Poldovky

 •  budeme usilovat o rozšíření 
současných i nových VŠ

 •  vedení školních zařízení 
(MŠ, ZŠ, SŠ) dostane plnou 
podporu k posílení disciplí
ny a kvality vzdělávání, školy 
se stanou centry společen
ského života

pokračování ze strany 3

Dalibor Janda
„Říká si Hurikán“

25. října 2010
19 hodin
Měst. divadlo

Dům 
kultury
Kladno

VZÁCNÉ 
SETKÁNÍ

14. řijna 2010 v 19 hodin
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