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ROZHOVOR

Ing. Dan Jiránek

Jdeme vyhrát!

Proč kandidujete?

Snažil jsem se, ať už ve funkci zastupitele, později ná-
městka a  nakonec primátora, Kladno někam posouvat. 
Podařilo se nám získat na Kladno vysoké školy, dokončit 
kanalizaci, zmapovat ekologické zátěže v Poldi, dostavět 
tělocvičny u základních škol, prostě mazat část vnitřního 
dluhu, který se ve městě za uplynulá desetiletí nashro-
máždil. 

A myslíte, že současné vedení, to co popisujete, ne-
dělá?

Teď mám pocit, že město ztrácí tempo – koupilo se kino 
OKO a když se za rok ptáme, co s ním město dělá odpoví 
nám, že nic, že se uvidí. Dělají se hezké věci na pohled 
jako zoo pod GDM nebo oprava ČSA a Vítězné, ale větši-
nou za příliš mnoho peněz. Město má větší příjmy skoro 
o 300 milionů korun ročně, ale víc z toho projí – utratí za 
provoz, než investuje a je to jak na sídlištích, tak na okra-
jových částech města vidět.

Město totiž není jen třída T.G. Masaryka, Vítězná či ČSA 
nebo náměstí v Rozdělově, ale také Hnidousy, Motyčín, 
Dubí a Dříň, Vrapice, nebo sídliště Kročehlavy, Rozdělov 
sever a jih. 

Také je podle mne potřeba dát více jistoty a důvěry spor-
tovním klubům, muzikantům nebo fotografům, amatér-
ským divadelníkům a ostatním. Město by mohlo vypiso-
vat víceleté granty, a ne dotovat vše ad hoc, nebo většinu 
akcí pořádat samo.

Co jste poslední 4 roky dělal?

Dělal jsem to, co mne baví a čemu doufám i trochu ro-
zumím. Pracoval jsem pro města a  obce našeho státu 
v organizaci, kterou si obce založili a kterou si ze svých 

prostředků platí – ve Svazu měst a obcí ČR. Kromě toho 
jsem začal trochu sportovat, to jsem dříve nějak nestí-
hal. Chodím cvičit jógu a  trošičku i  běhám – většinou 
s pejskem, ale už mám za sebou i první závod (v Lánech  
a skončil jsem poslední ;) ), také jsem chodil na koncerty 
– hlavně bluesové, četl knížky, prodělal pár operací očí – 
rozhodně jsem se nenudil.

Co vás za poslední 4 roky nejvíc překvapilo?

Jednoznačně to, když jsem podal na magistrát žádost 
ohledně oprav silnic a následně mi v neděli ráno přišel 
vyhrožovat před dům podnikatel, který je pro město za-
jišťuje. To člověka opravdu překvapí. 

Můžete k tomu uvést nějaké podrobnosti?

Minulý rok v  létě před naším domem. Podnikatel, který 
pro město zajišťuje opravy silnic, vyhrožoval mně a spro-
stě nadával mojí rodině. Než přijela hlídka, tak odjel.

Co chcete změnit?

Jako první jsme zveřejnili program do voleb. Bavíme se 
s lidmi o tom, co je trápí a krom velkých cílů, mezi které 
patří přeměna Kladna na moderní ekonomickou základ-
nu kraje, tam máme i drobnosti, třeba další oplocené hři-
ště pro psy. Jedno jsme udělali v Kročehlavech u rybníka 
a  lidé by chtěli ještě jedno. Nebo komunitní rozpočet. 
Tedy dát lidem možnost, aby si sami rozhodli o tom, co 
město v jejich čtvrti postaví.  

V programu říkáte, že chcete omezit herny a ubytov-
ny. Nebylo by politicky prozíravější nestavět se proti 
hazardu a obchodu s chudobou? 

Možná ano, podle výsledků minulých voleb to vypadá, že 
lidé z ubytoven s bydlištěm na radnici mají jiné preferen-
ce a skoro všichni jako jeden, volili stranu dnešního pana 
primátora, ale myslím si, že kriminalita, přestupky proti 
majetku i soužití nebo obtěžování lidí nejen na ulici, ale 
i v jejich domech či bytech, je prostě zbytečně neřešený 
problém. Krásně je to vidět na příkladu Kolína. Zakázal 
hazard, věnuje se důkladně prevenci kriminality a lidem 
se tam žije mnohem spokojeněji. Musí to jít i na Kladně. 
Nemůžeme přece pořád vynikat vysoko nad ostatní ná-
silnou kriminalitou a další trestnou činností.

S jakým cílem do nadcházejících komunálních voleb 
jdete? 

Chceme vyhrát. 

To asi nebude jednoduchý úkol. 

Nebude. (smích) 

Jak byste zhodnotil vaše šance? 

Záleží na nás a na lidech, kteří přijdou k volbám. Kandi-
dátku jsme z poloviny obměnili a dali jsme šanci mladým 
lidem. Náš program chceme plnit a pokud to zvládne-
me lidem podat tak, aby nám uvěřili, jistě nás ve volbách 
podpoří.

Jaká bude vaše kampaň? 

Vždy jsem se snažil vést kampaň pozitivní. A  musím 
uznat, že v  minulých volbách ten pozitivní kurz nebylo 
jednoduché udržet. Strhala se proti nám negativní kam-
paň, na kterou myslím lidé nebyli z komunálních voleb 
tady zvyklí. Osobně mě to až zaskočilo. Chápu, že někdo 
upozorňuje na něčí chyby ale že byl někdo schopný vy-
dávat vylhané články popisující jak ten nebo onen z naší 
kandidátky bije doma ženu, to mi přišlo už hodně přes 
čáru. Ale abych to shrnul budeme pozitivní, ostatně jiný 
způsob, než ukázat voličům co pozitivního pro ně chce-
me udělat, nevidím. 

ZRUŠÍME HERNY

Zákaz heren z roku 2014 současné vedení města ihned po nástupu zneplatnilo, ještě 
před tím, než začal fungovat. Povolují další herny a i nadále s nimi počítají. V Kolíně se 
po zrušení heren snížil počet přepadení a krádeží o 50 %, žádné negativní vlivy 
zrušení heren nepřineslo. 

Co čtete? 
Sci-fi, fantasy, historické romány a japonskou poezii.

Co posloucháte? 
Blues a rock a folk.

Čím jezdíte? 
Svojí 11 letou octávií, autobusem, vlakem, ale nejra-
ději pěšky.

Sportujete? 
Trošičku běhám a chodím na jógu.

Oblíbené jídlo? 
Králík na smetaně, sushi.

Oblíbené pití?
Pivo.

Kde jste byl na dovolené?
Dovolenou moc nestíhám, ale líbí se mi u bratra 
v Litomyšli.

Máte domácího mazlíčka?  
Psa Alexe.

Co vás v poslední době pobavilo?
Vždycky rád čtu židovské anekdoty.

Celý program ODS Kladno+ najdete na www.odskladno.cz

Kdy? Do roka do dne.
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V minulém roce vedení našeho města zaplatilo za tes-
tovací provoz sdílených kol. Pár měsíců jsme měli še-

desát Rekol a výsledkem testu bylo zjištění, že o sdílená 
kola je zájem. 

Vyzkoušenou Rekolu, která šla vracet kdekoliv a jejíž 
provoz byl pro město v podstatě zdarma, ale vedení 
města odmítlo. Za více než dva miliony nakoupilo čty-
řicet elektrokol s tím, že se o servis, přesuny kol a jejich 
dobíjení bude starat samo a samozřejmě firmě od které 
kola máme, platíme ještě zhruba milion ročně za soft-
ware potřebný k jejich provozu.

Systém elektrokol, který vybralo Kladno, vyvolal mírně 
řečeno rozporuplné reakce. Lidé se pozastavují nad ce-
nou kol, také nad vzhledem i umístěním virtuálních sta-
nic a složitostí celého systému, který v tuto chvíli působí 
spíš jako testovací provoz. Přitom město mělo na výběr 
systému sdílených kol téměř rok. 

Šel by provozovatel vybrat jinak? Podle mě ano. Napří-
klad ve Slaném místo toho, aby ukázali lidem projekt až 
hotový, tak jak se to děje na Kladně, zvolili přesně opač-
ný postup. 

Na příkladu sdílených kol si můžeme ukázat, jak bych 
si představoval, že by měla fungovat radnice vstřícná 
k občanům. 

Vedení mohlo vybrat tři systémy sdílených kol a nechat 
lidi si kola vyzkoušet. Každý systém by byl popsaný se 
všemi plusy a  mínusy. Například tedy stávající E-kola, 
Rekolu a  jako třetí variantu vezmeme třeba v  zahraničí 
oblíbené ofo. 

Lidé by si sami hlasováním stejně jako ve Slaném vybrali, 
co chtějí. Tak by podle mě měla fungovat radnice vstříc-
ná k občanům. 

Mgr. Martin Hrabánek 
starosta města Slaný

„ Při plánování rekonstrukce náměstí padl návrh na 
to abychom na náměstí vrátili Mariánský sloup. Proto-
že návrh, může zásadně ovlivnit nejen vzhled našeho 
náměstí, ale také jeho budoucí využití, chtěl jsem, aby 
se lidé mohli zapojit do tohoto rozhodování. 

Nechali jsme udělat vizualizaci a na náměstí postavili 
maketu, aby si všichni mohli výsledek představit. Ma-
keta vzbudila velký zájem o chystaný projekt, vyvolala 
diskuzi, včetně několika zajímavých nápadů. Stala se 
tak nejlepší pozvánkou na veřejné projednání revita-
lizace náměstí. “

Jakou variantu byste vybrali vy?

E-kola Homeport
Ceny stanovuje město 10 Kč za 20 min

+ Kola mají přídavný elektrický pohon
+ Elektronický zámek

- Vysoká pořizovací cena + měsíční poplatky
- Město se stará o dobíjení, přesuny a servis
- Bez elektropohonu těžko použitelné
- Kolo váží více než 40kg 
- Aplikace není prověřená
- Vrací se na vyznačená místa

REKOLA
Ceny stanovuje Rekola 10Kč za 60 min

+ Nulové náklady pro město
+ Žádné měsíční poplatky
+ Přesuny a servis zajistí Rekola
+ Prověřená funkční aplikace 
+ Funguje v 6 dalších městech
+ Má přehazovačku (nově v Liberci)

- Nemá elektropohon
- Mechanický zámek 
- Kolo je nutné k něčemu zamknout

ofo
Ceny stanovuje ofo 10Kč za 30min

+ Nulové náklady pro město
+ Žádné měsíční poplatky
+ Přesuny a servis zajistí ofo
+ Prověřená funkční aplikace 
+ Funguje po celém světě
+ Elektronický zámek
+ Kola je možné nechat kdekoliv

- Nemá elektropohon
- Nemá přehazovačku

Bc. Lukáš Hanes Mgr. Sandra Eberlová

• Zavedeme systém jedněch dveří, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky.

• Budeme průběžně zjišťovat názory občanů na aktuální záležitosti.

• Komunikace s úřadem elektronicky. Tedy pokud si to budete přát. Klasickou formu styku s úřady 
samozřejmě zachováme, chceme nabídnout i novou cestu, pomocí které si na úřadě vyřešíte 
nejrůznější záležitosti z pohodlí domova nebo z mobilního telefonu na cestách.

• Zastupitelstva, na kterých budou projednávány body důležité pro rozvoj města, budou 
v odpoledních hodinách tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce občanů.

• Zajistíme, aby měsíčník Kladno měl řádnou redakční radu a nesloužil jen k prezentaci vedení města. 
Místo v radě dostanou spolky i sportovní kluby.

• Vytvoříme Radu seniorů (komisi rady města) s vlastním rozpočtem na podporu aktivit seniorů.

• Internetový přenos jednání zastupitelstva již zajišťujeme a budeme v tom pokračovat.

Radnice, která se svými občany nemluví, 
nemůže dobře fungovat. Pomocí otevřenosti, 

komunikace a participace chceme správu města 
zprůhlednit a zjednodušit.

RADNICE VSTŘÍCNÁ
 K OBČANŮMSdílená kola třikrát jinak

Lukáš Hanes

Další nápady na zlepšení života na Kladně najdete v programu ODS Kladno+ www.odskladno.cz



6 7

Rozvoj města Kladna 
pro 2018–2022

Chci se pokusit představit stručnou vizi, jak by se mělo 
město vyvíjet. Nejdříve je potřeba shrnout současný 

stav a aktuální okolnosti a pak z toho vyvodit závěry.

Co ovlivňuje rozvoj Kladna:

• Kladno je 15 km vzdáleno od okraje Prahy, hlav-
ního města, které je na české poměry ohromnou 
metropolí s obrovským ekonomickým a rozvojovým 
potenciálem. 

• Kladno bylo průmyslové město se zaměřením na 
hutě, doly a těžký průmysl. Velká část území města je 
tím dosud zasažena.

• Kladno nemá dostatek volných ploch pro svůj rozvoj, 
které by nebyly limitovány nějakou zátěží.

Z toho vyplývá:

Kladno se musí stát atraktivním městem.

Kladno bude vždy ovlivněno Prahou. Lidé budou do 
hlavního města jezdit za prací a  zábavou. V  metropoli 
budou naplňovat své potřeby. Nemá smysl se tomuto 
trendu bránit, je třeba ho využít. Naše město by mělo mít 
především dostatek dostupných bytů a fungující dopra-
vu mezi Kladnem a Prahou, jak osobní, autobusovou, tak 
kolejovou. Vedle toho podpořit rozvoj služeb. Je nutné 
zajistit plochy a  prostory pro trávení volného času. Ve 
městě se musí řešit doprava a parkování. Kladno má být 
město příjemné pro život a propojení s Prahou k  tomu 
bonusem.

V neposlední řadě je nutné brát v potaz současné trendy 
tedy například to, že stárne populace a je potřeba zajistit 
kvalitní byty, služby i možnost využití volného času pro 
místní seniory. 

Kladno se musí stát městem se silnou a moderní ekono-
mickou základnou.

Staré průmyslové plochy představují značnou část měs-
ta. Jsou využívány pro podnikání jen částečně. Místy 
intenzivně, někde vůbec. Použitelnost volných ploch je 
omezena částečně ekologickou zátěží, částečně starou 
stavební zátěží (nevhodné objekty) a částečně majetko-
vými vztahy. Je nutné tyto limity odstranit a tyto plochy 
využít pro moderní podnikání, které je perspektivní pro 
21. století. Měnit funkci těchto průmyslových pozemků 
na plochy městského charakteru má smysl, jen v  mís-
tech, kde těsně sousedí s obytnými zónami.

Kladno může být přitažlivé pro investory, ale hlavně 
musí být přitažlivé pro občany.

Se zbylými volnými plochami, které nejsou průmys-
lovými plochami je potřeba zacházet velmi rozumně  
a opatrně. Umožnit jejich zainvestování, jen po důklad-
ném zvážení a vyhodnocení významu investice pro bu-
doucnost města a zda je v souladu s jeho nejnutnějšími 
potřebami. Nelze ve městě bez hlubší úvahy umisťovat 
další obchodní centra. Volné plochy by měly sloužit ke 
vzniku nových kompaktních částí města s  veškerou vy-
baveností a infrastrukturou. Vždy přísně posuzovat, jaký 
dopad bude mít nová investice na celé město, zejména 
na jeho místní dopravu. Volné pozemky by měly také být 
využity pro řešení dopravy ve městě a dopravy do Prahy.

Sečteno a podtrženo naše město musí postupovat dvě-
ma na první pohled protichůdnými směry. Propojovat se 
s  Prahou a  zároveň budovat moderní město příjemné 
pro život. Vsadit jen na jednu vizi by byla zásadní chyba, 
protože nikdo neodhadne, jak bude Praha a střední Če-
chy vypadat za padesát let. Nelze určit, jak bude probí-
hat rozvoj Prahy směrem ke Kladnu a jak rychle se budou 
obě aglomerace k sobě přibližovat. 

Ing. Petr Drnec

Co udělat pro to aby Kladno bylo atraktivním městem?

• Opravy infrastruktury tedy komunikací a chodníků, musí být prioritou. 

• Pokračovat v revitalizace sídliště Sítná, Kročehlavy, Rozdělov a dalších částí města. Zejména Švermov, 
Dubí, Dříň a Vrapice.

• Podpořit výstavbu bytů pro seniory a mladé rodiny.

• Je potřeba řešit návaznost vlakové dopravy mezi Kladnem a Prahou na místní autobusovou dopravu  
a osobní dopravu. Nedílnou součástí je možnost parkování u hlavního vlakového nádraží.

• Postavit nová sportoviště pro veřejnost, zejména pro děti.

• Zavést architektonické soutěže jako standard. Chci, aby na Kladně vznikaly nejen funkční, ale i vzhledově 
kvalitní stavby.

• Řešit parkování ve městě.

Co udělat pro to, aby se Kladno stalo ekonomicky silným městem?

• Podpořit vyčištění ekologických zátěží ve starých průmyslových zónách.

• Podílet se na umísťování nových podnikatelských aktivit v průmyslových zónách.

• Nebránit stávajícím ekonomickým aktivitám v těchto územích a podpořit zde rozvoj infrastruktury.

Co udělat pro to, aby se Kladno stalo přitažlivým městem pro občany i investory:

• Pečlivě vyhodnocovat vliv nových investic na život ve městě a zapojit do toho širokou veřejnost.

• Posuzovat vliv nových investic na dopravu a dostupnost služeb.

• Řešit každou rozvojovou lokalitu jako celek a nedovolit, aby jednotlivé investice bránili dalšímu rozvoji.

Křížovka
8. června 1941 ráno bylo nad Kladnem, jako vůbec 
prvním městem v  protektorátu, vyhlášeno stanné 
právo. Zásah gestapa byl tvrdý. Mnoho lidí bylo za-
tčeno. Mezi nimi i celé městské zastupitelstvo spolu 
se starostou jehož jméno najdete v tajence. 
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ROZHOVOR

Mohl bys se na úvod krátce představit? Říci něco 
o sobě...

Jistě, je mi 27 let, pracuji jako advokátní koncipient 
v  malé kladenské advokátní kanceláři. Narodil jsem  
a žiji na Kladně, aktuálně ve starých Kročehlavech, kte-
ré mám hrozně rád. Jsem ženatý, zatím bezdětný, máme 
jednoho psa. Ve volnu se věnuji ochotnickému divadlu  
a oživování prostor historické budovy bývalého pivovaru 
v Kročehlavech. 

Proč si se rozhodl jít do politiky a kandidovat? 

O  politiku se zajímám už od mládí. V  kladenské ODS 
jsem od svých 18 let. Vždycky jsem chtěl udělat něco pro 
svoje město. Jsem lokální patriot a myslím si, že Kladno 
má velký potenciál, který je třeba využít.

Co bys v případě svého zvolení prosazoval? 

Rád bych se, mimo jiné, zasadil o  vytvoření koncepce 
podpory alternativní a amatérské kultury. Rád bych, aby 
se vytvořila dlouhodobá koncepce, která dá klubům 
možnost rozhodovat i dlouhodobém horizontu. 

Co jsou podle tebe největší problémy Kladna, které 
by se měly akutně řešit? 

Jako právník, který se zabývá i  trestním právem, tak 
v první řadě vnímám určitě bezpečnost, rád bych se za-
sadil o navýšení počtu strážníků městské policie a jejich 
řádné ohodnocení. Dalším tichým a  podceňovaným 
problémem jsou drogy. V Kladně je velký problém např. 
s pervitinem. Myslím si, že město by mělo pracovat na 
prevenci. Bylo by fajn rozjet projekty pracující hlavně  
s mládeží. Dále je určitě velký problém s komunikacemi 
a městským mobiliářem. Obojí zaslouží skutečně investi-
ce a především koncepci. Rád bych se zasadil o vybudo-
vání parkoviště u kladenského nádraží. 

Co chceš přinést do kladenské komunální politiky? 

Určitě bych chtěl do kladenské politiky vnést selský ro-
zum a  dialog i  mezi lidmi s  rozdílnými názory. Myslím 
si, že to, že jsme z  rozdílných stran nás nezbavuje po-
vinnosti služby městu dle našich nejlepších dovedností 
a  schopností. Chtěl bych do správy města více zapojit 
občany, pomocí veřejných diskusí a zapojení sociálních 
sítí. Byl bych pro participativní rozpočet. Rád bych, aby 
se město více staralo o okrajové části města. 

Mgr. Robin Tesárek

Autobusový terminál 
by měl být u vlakového 
nádraží

Řešení ODS

Vlny sucha a veder jsou v naší zemi stále častější, proto

• S odborníky navrhneme a zrealizujeme plán obnovy zeleně ve městě
• Zrušíme změny územního plánu, které ve městě zeleň omezují
• Navrhneme grantový program pro zahrady škol a školek či zahrádkářské kolonie,  

který zvýší podíl zeleně ve městě

Poslední roky jsou nezvykle suché. V zimě není moc sně-
hu, jaro skoro žádné a  podzimy jsou teplé až do listo-
padu. Mnoho lidí na světě si láme hlavu, co s  tím. Jak 
omezit vlny veder ve městech. Jak vrátit vodu do krajiny 
a udržet ji tam. 

Města se snaží podíl zeleně zvýšit, protože město 
ochlazuje a zpříjemňuje život lidem, kteří v něm žijí. 
Kladno se bohužel, v posledních letech vydalo opač-
ným směrem. Omezuje se podíl zeleně ve městě. 

Tuší vůbec vedení města a  jím najatí architekti, že je to 
cesta do pekel a ne řešení problému? Asi nikoli, jinak by 
nemohli schvalovat změny územního plánu, kdy se Na 
Růžovém poli změní územní plán ze sportoviště a zele-
ně na hypermarket a výškovou zástavbu, nebo by nes-
nižovali koeficienty zeleně v obytných čtvrtích. Prameny 
Bažantnice podle nich nejlépe ochrání splach ze střechy 
hypermarketu a  přilehlých parkovišť, co na tom, že do 
nich voda nevsákne a nebude sloužit potokům a lesu. Po 
prudkém dešti voda za 70 000 m2 jen prosviští krajinou 
a bez užitku odteče. 

Jak na sucho 
a vedro ve městě

Celý program ODS Kladno+ najdete na www.odskladno.cz
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Křížovka
Rodák z Kladna, chicagský starosta s čes-
kými kořeny bojoval proti Al Caponovi 
a zachránil život prezidentovi USA Frankli-
nu Rooseveltovi.

Sloupek poslance

Řešení ODS

Je nutné do silnic a chodníků opravdu začít plánovitě investovat proto

• Zlepšíme dopravní obslužnost vzdálenějších částí města zejména Švermova, Dubí, 
Dříně a Vrapic.

• Zvýšíme plynulost dopravy díky chytrým semaforům, které se v případě nízkého stup-
ně dopravy vypnou.

• Projednáme s obyvateli jednotlivých čtvrtí nejpalčivější problémy v investicích  
a údržbě komunikací

• Připravíme plán investic do komunikací, který každoročně projednáme na veřejném  
zasedání zastupitelstva

• Dohodneme se s krajem na společném postupu při opravě krajských komunikací

Priorita ODS číslo  1 
rekonstrukce městských chodníků a silnic

Proběhla největší oprava 
chodníků a silnic. 
Jen nikdo neví kde. 

Kladno má díky novému rozpočtovému určení daní  
každý rok o  zhruba 300 milionů více než před ro-
kem 2015. Na stavu kladenských komunikací to  
však příliš vidět není. Nejviditelnějším počinem  
kladenské radnice jsou další „značky“, které upozor-
ňují na to, které silnice jsou krajské. 

Škoda, že stejnou pozornost nevěnuje radnice těm silni-
cím a chodníkům o které by se měla a mohla starat. Stačí 
se projet třeba ulicí Moskevská, nebo Sportovců a mož-
ná by radnice zjistila, že její silnice nejsou v lepším stavu.

Okrajové čtvrti jako kdyby neexistovaly, investuje se 
v centru města, kam vlivem špatné skladby obchodů té-
měř nikdo nechodí. Tu se koupí předražené kino Oko, 
tu se navrhne špatný povrch na náměstí Jana Masaryka, 
který se pak potichu předělá a chodníky a silnice ve sprá-
vě města vesele chátrají. 

Město inzerovalo v roce 2017 , že do silnic a chod-
níků investuje více než 260 milionů korun. To jsoufi-
nanční prostředky za které se revitalizovala docela
značná část sídliště Kročehlavy a  to včetně investic 
do bytových domů. Opravdu jste si ve své čtvrti všim-
li podstatného zlepšení stavu komunikací?

Nebo město jako obvykle lhalo a  namísto investic jen 
přihrálo pár kšeftíků svým známým? Nebo si radní myslí, 
že na investice roku 2017 voliči zapomenou a všechno 
chtějí stihnout v  létě před volbami? Z  města se skoro 
nedá dostat, na všechny strany jsou uzavírky, tak by moh-
lo město ještě přidat svoje vlastní.

To snad raději ne.

Celý program ODS Kladno+ najdete na www.odskladno.cz

Milí Kladeňáci,
mám tu čest Vás zastupovat půl roku v Poslanecké 
sněmovně, proto Vás chci stručně seznámit se svojí 
činností.

Jeden z našich mnoha návrhů bylo zrušení daně z nabytí 
nemovitosti, což by alespoň částečně a okamžitě snížilo 
náklady lidem, kteří si chtějí koupit vlastní bydlení.Přesto, 
že ceny bytů rapidně rostou, tak tento návrh narazil na ne-
souhlas ANO, KSČM, ČSSD a jedné Pirátky.

Další návrh, kde jsem hlavním předkladatelem za ODS, je 
návrat limitu 2 mil. Kč pro uplatnění daňových výdajových 
paušálů pro OSVČ. Živnostníci se pak mohou věnovat 
svému podnikání a nemusí papírovat. Tento návrh zatím 
úspěšně prošel 1.četním navzdory nesouhlasu vlády.

O tom, co dělám, pravidelně informuji na svém fa-
cebooku. A protože být poslancem považuji za ve-
likou zodpovědnost, tak moje účast na hlasování je  
97,6 %.

Otevřel jsem novou, kladenskou poslaneckou kancelář, 
na adrese I.Olbrachta 60 (bývalý OD Siréna na pěší zóně).

Přeji Vám pěkné léto.

Ing. Vojtěch Munzar, munzarv@psp.cz



12

Základem kvalitního života je pocit bezpečí, pro-
to omezíme herny a ubytovny, aby z Kladna bylo 

bezpečné město. Chceme, aby Kladno bylo měs-
tem, které seniory takříkajíc nenechá na holič-
kách, ale zajistí pro ně kvalitní služby a důstojné 
bydlení. 

Nejlepší je bydlet doma

• Rozšíříme terénní služby, aby senioři mohli 
zůstat co nejdéle doma. V prostředí které znají 
a kde s cítí nejlépe.

• Horká linka pro případy nouze. V  životě  
nastávají situace, které nikdo nečeká. Váš part- 
ner upadne a  vy nemáte sílu ho zvednout. Pro 
takové chvíle jsme v  roce 2012 zavedli službu, 
kdy pomoc přijede na zmáčknutí tlačítka. Rychle 
a zdarma. 

• Byty a dům pro seniory s pečovatelskou služ-
bou. Navýšíme počet bytů s pečovatelskou služ-
bou pro lidi kteří již doma nemohou zůstat. Byty 
i dům s pečovatelskou službou musí poskytovat 
důstojné ubytování. 

Kvalitní doprava

• Spolehlivé a  pohodlné cestování veřejnou 
dopravou. Vyjednáme lepší podmínky pro měs-
to, kde budou sankce za zpoždění. Spoje budou 
navazovat a ukazovat dobu příjezdu i odjezdu.

• Nové autobusy s klimatizací. Cestování veřej-
nou dopravou musí být pohodlné i v letních mě-
sících, proto budeme chtít, aby byly do systému 
městské dopravy zařazovány autobusy vybave-
né klimatizací.

Pevné zdraví

• Zajistíme na Kladně lékárnu s  nepřetržitým  
provozem.  Podpoříme kladenskou nemocnici  
tak, aby její lékárna mohla fungovat 24 hodin  
denně 7 dní v týdnu.

• Centrum pro praktické lékaře. Jsme si vědomi 
nedostatku a  přetížení praktických lékařů. Růst 
počtu pacientů souvisí i se stárnutím populace. 
Zlepšíme podmínky pro práci lékařů vybudová-
ním nového centra pro praktické lékaře a chybě-
jící specialisty. 

Chceme aby zdravotní služby byly poskytovány 
v moderních ordinacích vybavených příjemnými 
čekárnami. Zajistíme dostupnost tohoto centra 
zavedením dopravní služby pro seniory. 

Aktivní trávení času 

• Zájezdy pro seniory bez předváděcích akcí. 
Podobné služby již existují v jiných městech. Po-
staráme se o to, aby byly dostupné i na Kladně 
a aby probíhaly tak jak mají.

Váš hlas bude slyšet i na radnici

• Vytvoříme Radu seniorů (komisi rady města) 
s  vlastním rozpočtem na podporu aktivit seni-
orů. Rada seniorů bude mít možnost navrhovat 
nové projekty a aktivity a pomáhat řešit problé-
my seniorů a podporu aktivit i v průběhu voleb-
ního období. 

ODS pro seniory


