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Střední Čechy
Lídři 2018
Brandýs n/L-St. Boleslav
ČSSD

Zisk 2014: 8,97 %
V čele kandidátky
stojí Jan Blažek,
revizní technik
elektro a jednatel
společnosti Energo
CENTRUM s.r.o.
KSČM

Zisk 2014: 6,31 %
Lídrem je dlouholetá zastupitelka města Zdeňka Hajleková, profesí lesní inženýrka. Několik let
působí jako předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva.
Naše dvojměstí, SNK Zisk 2014:
23,37 %
Jedničkou kandidátky je Petr Kváča,
místostarosta,
náčelník TJ Sokol
Brandýs a dříve učitel na gymnáziu.
ODS

Zisk 2014: 12,10 %
Lídrem Ondřej
Přesnosil, nyní zastupitel a v letech
2006–2014 starosta města. V současné době působí jako tajemník města Čelákovice.
Patrioti městu

kandidují prvně
Jedničkou kandidátky je Svatopluk Černý, bezpečnostní
pracovník a preventista kriminality. Navrhující stranou je DSSS.
Piráti se STANem

kandidují
prvně
V čele kandidátky
stojí Jan Jirovský,
radní a předseda finančního výboru.
Ředitel sekce florbalového svazu a projektový manažer. V roce 2014 kandidoval za
Naše dvojměstí.

Střední Čechy DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/StredniCechyDnes

Vedení Brandýsa
slibuje otevřenost
Brandýs má za sebou
čtyři roky stabilní vlády. Na velké projekty,
jako je sportovní hala
a společenský sál, ale
stále čeká.
Viktor Votruba
redaktor MF DNES
BRANDÝS NAD LABEM Současnému vedení města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi se musí přiznat
snaha o otevřenost. S nástupem
uskupení Podpora občanů a Naše
dvojměstí byly například už krátce
po volbách v roce 2014 spuštěny online přenosy ze zasedání zastupitelstva včetně jejich neomezené archivace na webových stránkách města.
Přestože radnice v mnoha městech mají spoustu argumentů k tomu, proč přenosy ze zastupitelstev
nelze provádět, natož je veřejně archivovat, v Brandýse dokazují, že
to jde. Nikoho tu za ně nezavřeli ani
nepokutovali.
„Transparentní a přátelskou radnici k občanům považujeme za vel-

mi důležitou a v tom hodláme pokračovat,“ říká rozhodně starosta
Vlastimil Picek, jenž bude svůj post
obhajovat coby opětovný lídr kandidátky Podpora občanů (nyní má
pět zastupitelů, pozn. red.).
Stejně se na otevřenost radnice
dívá i koaliční uskupení Naše
dvojměstí, které bylo se svými šesti
mandáty z 21 vítězem voleb.
„Mám za to, že se nám podařilo
pootevřít
radnici
občanům.
Transparentnost rozhodovacích
procesů, a to nejen v souvislosti
s městskou pokladnou, ale třeba
i při zpracování regulačních plánů
památkových zón nebo při návrzích územního plánu, byla naším
jasným společným cílem,“ uvádí
Hynek Homolka (Naše dvojměstí),
první místostarosta odpovědný za
investice města.
Koalici neprovázely žádné kauzy
ani hlasité rozepře, vedení města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
zažívalo stabilní čtyři roky. „Byli
jsme tým lidí, který se v převážné
většině shodl, a myslím si, že ve
městě je to vidět. Udělali jsme hodně práce,“ pochvaluje si Picek.
V následujícím volebním období
by se Vlastimil Picek rád více zaměřil na seniory. Demografická studie, kterou si město nechalo udě-

Komunální
volby

2018

lat, dokládá, že je to potřeba. „Chtěli bychom postavit dům pro seniory a obecně se jim více věnovat,
v tomto směru je město trochu pozadu,“ prozradil starosta.
Dále chce pokračovat v rozšiřování kapacit základních a mateřských
škol a stranou nezůstane ani zlepšování dopravní infrastruktury. Zejména krajské silnice jsou ve městě
ve špatném stavu.
Nejistá multifunkční hala
Velký tématem ve městě je multifunkční hala, kterou vedení města
navrhlo vybudovat u ZŠ Palachova.
Sloužit by mohla jako sportovní
hala, škola totiž postrádá prostory
pro cvičení, a zároveň by umožňovala pořádání společenských akcí,
pro něž městu dlouhodobě chybí
sál.
V květnu se radnici podařilo prosadit změnu územního plánu umožňující vznik takové haly. Otázkou
zůstává, zda nakonec bude multi-

Zisk 2014:
18,65 %
Lídrem kandidátky
je starosta Vlastnimil Picek. Od roku
2003 do roku 2007
zastával funkci náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky. V letech 2007–
2012 byl náčelníkem Gen. štábu Armády ČR. Krátce působil na pozici
1. náměstka ministra obrany.

Čtrnáct zastupitelů
z jedenadvaceti, takový výsledek Klidné
město už asi nezopakuje. Tým radničních zastupitelů se rozštěpil.

PRO Zdraví a Sport

Zisk 2014:
5,35 %
Jedničkou kandidátky je Tomáš Nekola, zastupitel, datový analytik, předseda Středočeského
svazu stolního tenisu.
kandidují prvně
Lídrem je Vladimír
Kapal, zastupitel
zvolený za ČSSD,
v níž dříve býval členem, dnes je bez-

partijní.

Nové školy a školky Obě města, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany, trápí nedostatek míst ve školkách
a školách. Jejich rozšiřování a výstavba je ve volebních programech jasné téma. Na vizualizaci je připravovaná škola v Říčanech s kapacitou až 540 dětí. Její stavba by mohla začít příští rok. Vizualizace: rusinafrei.cz

Lídři 2018 Říčany

INZERCE
vhodné na přemalbu. Děkuji za zavolání. T:
603964674

Nájmy

179540

Pro zaměstnance ambasády a konzulátu hledáme byty k pronájmu v Praze. T:
274810596
159866

Hledám pro naše solventní zaměstnance z
kanceláře byty k dlouhodobému pronájmu v
Praze, právní servis zajištěn. Tel:
274784428.
176416

Nemovitosti - koupě
Peníze ihned za nemovitosti pouze v Praze
pro velice solventní zájemce z EU. Nonstop
info tel: 602212121
176471

Byty - koupě
Pro dceru koupím byt družstevní nebo byt v
osobním vlastnictví v Praze. Platím v hotovosti. Tel: 702044164.
176440

Koupím
Koupím knihy i celé knihovny a gramodesky. Rád poradím. 775699350
177075

Malíř obrazů koupí, obrazy mohou být i kýče

Fakta
Brandýs n/L-St. Boleslav
Počet obyvatel: 19 tisíc
Ke konci minulého roku mělo
město na účtu 277 milionů korun
na investice.
●
●

Oproti předchozím komunálním
volbám budou mít voliči v Brandýse n/L-St. Boleslavi menší výběr,
volit budou z 9 kandidátek. V roce
2014 se o hlasy voličů ucházelo
14 kandidátek.
●

Vítězové předešlých voleb
● prezidentské 2018: Jiří Drahoš
59,69 % (v druhém kole)
● sněmovní 2017: ANO 26,93 %
● kraj. volby 2016: STAN 18,49 %
● komunální volby 2014:
Naše dvojměstí 23,37 %
300 automobilů, pozn. red.). Pokud
má město čelit opakujícím se vlnám veder, pak potřebuje mnohem více zeleně, proto je nutné
také dokončení rozjetých prací na
brandýském Centralparku, vyprojektované Plantáži a v boleslavské
Houštce,“ vyjmenovává místostarosta pro investice Hynek Homolka.

Moderátor si bere na
pomoc další celebrity

Podpora občanů

SPD

funkční, nebo jen sportovní. S prvním návrhem podoby haly město
narazilo. „Určitě bychom k tomu
ještě udělali nějakou malou architektonickou soutěž,“ slibuje Vlastimil Picek. Uskupení Podpora občanů zvažuje pro společenský dům i jinou variantu, usilovat chce o získání objektu starého pivovaru pod
zámkem.
„Z toho, co se nám již podařilo,
bych vyzdvihl stabilizaci kapacit
škol a částečně i školek. Velkým
projektem bylo úspěšné přestěhování městského úřadu z Prahy zpět
do našeho města, do komplexně
zrekonstruované budovy. Vedle
provozních úspor to snad i pozvedne prestiž našeho města na úroveň,
kdy bylo městem okresním,“ věří
místostarosta Homolka.
Z rozjetých projektů jsou podle
něj zásadní stavba nové mateřské
školy ve Staré Boleslavi, přestavba
historické budovy Na Vyšším Hrádku na ZUŠ a stavba sportovní haly
pro ZŠ Palachova.
„Zmínit musím i obnovu bytového fondu města. Je připravena rekonstrukce domu Pod Hrádkem
s osmi sociálními byty a rekonstrukce bytového domu Lipová. Připraven je projekt parkovacího domu
u brandýského nádraží (pro cca

On hledá ji
Hledám partnerku pro život na založení rodiny. Praha a okolí. Karel 44 let, SŠ podnikatel, svobodný a bezdětný, děti do budoucna
chci. T: 602686911.
179635

Zaměstnání - Nabídka
Rada Městské části Praha 6 vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Praha
6, Na Dlouhém lánu 43. Podmínky zveřejněny na www.praha6.cz – Úřední deska. Nabídky je třeba doručit Úřadu MČ Praha 6, odbor
školství, kultury a sportu, Čs. armády 23,
160 52 Praha 6 nejpozději do 06.09.2018 s
označením „Konkurz ZŠ a MŠ Na Dlouhém
lánu, neotevírat!“
177553

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 přijme
pracovníka úklidu na částečný úvazek a kuchaře (pomocného kuchaře) do ŠJ na plný
úvazek. Životopis pošlete na adresu školy
nebo na e-mail: ga@gyarab.cz. Informace
na tel. 235351707.
180027

Klidné město

Zisk 2014:
55,70 %
Lídrem kandidátky
je Vladimír Kořen,
který obhajuje post
starosty města, jímž
je od roku 2010. Zároveň působí jako televizní moderátor, uvádí zábavný pořad České televize Zázraky přírody. Vystudoval
žurnalistiku se zaměřením na politologii.
ODS

Zisk 2014: 8,03 %
Na prvním místě kandidátky se o hlasy voličů uchází Miloslav
Šmolík – stavební inženýr, vodohospodář, zastupitel Říčan a Středočeského kraje. Vystudoval ČVUT
v Praze, obor vodní stavby a vodní
hospodářství.

Spol. TOP 09 – Zelení –
KDU-ČSL
kandidují poprvé
Lídrem této společné kandidátky třech
politických stran je
specialista digitálních produktů Jan
Gillern (TOP 09).
Starostové a nezávislí
kandidují poprvé
Jedničkou je lékař,
radní, včelař Michal
Mrázek, zastupitel
zvolený za SNK Klidné město.
Unie pro sport a zdraví Říčany
Zisk 2014: 7,40 %
Kandidátem na první pozici je David
Frydrych, radní, prezident RC Říčany.

ŘÍČANY Už potřetí jde v Říčanech
do voleb známý televizní moderátor Vladimír Kořen. Se svým Sdružením nezávislých kandidátů Klidné město bude obhajovat svou vládu a nebude to mít zrovna lehké.
V roce 2014 dosáhli úctyhodného
zisku 55,7 % hlasů a získali 14 z 21
mandátů v zastupitelstvu. Něco takového se těžko opakuje, obzvláště
s ohledem na to, že se čtyři zastupitelé zvolení za Klidné město odtrhli
a v nadcházejících komunálních
volbách se o hlasy voličů utkají na
samostatné kandidátce STAN.
„K odtržení došlo až nyní před
koncem volebního období, jinak
jsme byli osm let týmovými hráči.
K žádné negativní šarvátce mezi
námi nedošlo, spíše se lišíme hodnotově. Naše sdružení na rozdíl od
STAN nemá ambice na vyšší politiku,“ vysvětluje starosta Vladimír
Kořen a věří, že se mu i přesto podařilo složit zajímavou kandidátku.
„Našimi posilami jsou nově například Jana Doleželová, lékárnice
a Miss ČR, a Jitka Rudolfová, mistryně ČR v triatlonu,“ uvádí Kořen.
Zbrzdit růst města
Hlavním tématem Klidného města
je přiměřený rozvoj Říčan. Podle
starosty Kořena je potřeba čelit různým tlakům developerů a spekulantů, kteří by ve městě chtěli stavět
bytové komplexy.
„Taková výstavba by se velmi negativně odrazila na kvalitě života
v našem městě. Občanská infrastruktura by pak nebyla dostatečná,“ říká Kořen a pokračuje: „Už
dva roky pracujeme na etapizaci
územního plánu, některé projekty

Fakta
Říčany
●

Počet obyvatel: 15,5 tisíce

Vítězové předešlých voleb
● prezidentské 2018: Jiří Drahoš
71,11 % (v druhém kole)
● sněmovní 2017: ANO 21,53 %
● kraj. volby 2016: STAN 29,45 %
● komunální volby 2014:
Klidné město 55,70 %
● Oproti roku 2014 letos již nekandiduje ČSSD, ANO, Svobodní
a Pro Říčany.
chceme podmínit vznikem příslušné infrastruktury. Podmínkami
jsou například rozšíření kapacity
čistírny odpadních vod pro 27 tisíc
obyvatel a dobudování jihovýchodní části Pražského okruhu. Etapizaci územního plánu chceme schválit
ještě na zářijovém jednání zastupitelstva,“ říká starosta.
Ale například opoziční ODS se domnívá, že vedení města toho v tomto směru nedělá dost. „Mám pocit,
že pozitivní trend rozvoje Říčan,
který jsme spolu s Klidným městem v předchozím období nastavovali, se trošku zvrhnul. Vadí mi především celková koncepce rozvoje
města. Myslím, že mnohé investice
nejsou v dané chvíli tak potřebné
a více se řídíme dotačními možnostmi než potřebami města a podstatné věci se neřeší. Strategický plán
města nebyl víc než deset let aktualizován,“ upozorňuje Miloslav Šmolík, lídr opoziční ODS, podle nějž se
radnice víc zaměřuje na marketingové a na oko líbivé aktivity a nesoustředí se na zajištění základních
funkcí města, jako je infrastruktura, doprava, správa majetku a podmínky pro společenský život.
Volby ukážou, nakolik jsou občané spokojení. Podle hodnocení renomované mezinárodní společnosti
Deloitte by měli být. Říčany se v jejím žebříčku staly nejlepším městem
pro život v ČR. — Viktor Votruba

