
Radku, proč jste se rozhodl účastnit voleb do 
novoknínského zastupitelstva?

Mě to především baví. Mám zájem věci 
kolem sebe ovlivňovat. Nejen nečinně přihlížet a pak 
si někde stěžovat, že je všechno špatně. Lepší je být 
aktivní a pokusit se i ostatní přesvědčit, že to má 
smysl, a že to k něčemu vede. Velice si vážím, že 
se toho mohu účastnit. Ne vždy tomu tak bylo. Pro 
mladší je to samozřejmost, pro mě ne.  

A vede to k něčemu?
Samozřejmě. Stále platí, že když se snažíte něčeho 

dosáhnout a věnujete tomu potřebné úsilí, skoro 
vždy toho dosáhnete. Je otázkou, jak dlouho to trvá 
a jestli je věnované úsilí dostatečné.

Samozřejmě chci i v letošních volbách spolu se 
svým skvělým zlatohoreckým uskupením uspět.  

Čeho jste doposud v komunální politice dosáhl? 
Začnu tím, jak dlouho se této oblasti věnuji. 

Samotného mě to překvapilo. Letos je to 20 let, kdy 
jsem byl osloven panem Miloslavem Fafejtou, abych 
s ním kandidoval na společné kandidátce. Byla to pro 
mě velká čest a zároveň závazek. Naučil mě spoustu 
věcí – v mládí češtinu, němčinu, matiku. A posléze 
také to, že je dobré stát si za svým přesvědčením 
a pravdou. V dlouhodobém horizontu se to vyplatí. 
Za tu dobu jsem detailně poznal, jak správa a vedení 
města fungují. Poznal jsem, na koho se dá spoleh-
nout a kdy se raději spolehnout sám na sebe. Vždy 
jsem prosazoval týmovou práci. Ať už jako prostý 
člen, anebo jako lídr Zlatohorců v současnosti. Praco-
vitý a kompaktní tým je základ úspěchu. Důležité je, 
aby všichni spolupracovali a dokázali se dohodnout 
společnou věc prosadit. I když se to někomu nemusí 
zdát, dosáhli jsme v tomto volebním období mnohé-

ho. Především se začalo diskutovat. A to ze všech 
stran. Doposud šlo vše pouze jednou jedinou vládní 
linií. V minulých volbách jsme získali 6 z celkového 
počtu 15 mandátů (což tvořilo 2/5 zastupitelstva). 

Svou aktivní prací a vystupováním, snahou se 
dohodnout, přesvědčováním, studováním smluv, pod-
kladů a jiných dokumentů se nám postupně podařilo 
přesvědčit většinu zastupitelů k odmítnutí doposud 
zavedeného principu - vše bez řečí (a podkladů) při-
jmout. Když nepřijmete, jste označeni jako persona 
non grata, prostě osoba nežádoucí. Postupem času 
začalo být zřejmé, že metody používané vládnoucí 
stranou už nevystačí. Naším nesporným úspěchem 
je to, že zastupitelé konečně začali předkládané body 
programu a návrhy skutečně projednávat a zkoumat 
jejich účelnost, cenu, způsob provedení atd. 

(pokračování na straně 2)
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Nový starosta musí být ochotný
naslouchat všem, přijímat kritiku
a činit potřebná rozhodnutí

JSEM

OPTIMISTA

Šokující 
audit
Místo chodníku kanál? Žádný pro-

blém. Pokud byste si chtěli v roce 
2008 koupit pozemek v  Ledrenské 
ulici, museli byste zaplatit 150  000 
Kč za výstavbu komunikace, chodní-
ku a osvětlení. A ani o devět let poz-
ději byste nic z  toho neměli, protože 
starosta Havlíček použil svěřené pe-
níze na výstavbu kanalizace.

(pokračování na straně 2)
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ING. ŠTĚPÁN POLÁK,

architekt

Jaký je Váš ná-
zor na město 
Nový Knín, 
jeho rozvoj, 
ko n c e p c i , 
veřejný pro-
stor a archi-
tektonické 
z t v á r n ě n í 
z  hlediska Vaší 
profese? 

V Novém Kníně žiju 
se svou rodinou již více něž 
14 let. Nový Knín jsem si pro život vybral z  důvodu 
jeho polohy, vybavenosti, okolní přírody a více méně 
i z důvodu jeho jakési malebnosti.

Město má dle mého názoru velmi dobrý kontakt 
s  krajinou a  urbanisticky i  koncepčně na své okolí 
dobře navazuje. Samotné město je velmi osobité, 
svým rozložením v  kopcovité krajině a  hvězdicovým 
řešením zástavby. Městu dominuje ve svém středu 
historické náměstí, které je rovněž z  mého pohledu 
originální. Navíc město Nový Knín má historicky na co 
navazovat.

Co se týká rozvoje města, bohužel musím konstato-
vat, že v posledních několika letech k žádnému rozvoji 
nedochází. Ve městě v podstatě neexistuje adekvátní 
veřejný prostor, který by si zasloužilo město, ale hlav-
ně jeho občané. 

V Novém Kníně je naprostá absence dopravní infra-
struktury pro pěší, chybí odpočinkové prostory pro ve-
řejnost, není zde adekvátní dopravní řešení. Náměstí 
je paralyzováno dopravou a koncepčně je nevyhovu-
jící. Dále se zde nevyskytuje tzv. drobná architektura 
jako je zeleň, parkové plochy, atd. 

Celkově město působí velmi smutným a zanedba-
ným dojmem. Z  mého pohledu je to škoda, protože 
městský prostor a jeho architektura velmi úzce souvisí 
s lidmi, kteří v něm žijí a pohybují se. Prostředí ve kte-
rém žijeme, má na každého z nás velmi zásadní vliv. 

Proč jsme nehlasovali pro 
projekt nové mateřské školy?

Školku chce asi většina lidí, na tom se všichni 
shodneme. Ale ne za každou cenu!!! 

Vše už začalo na začátku celého procesu. Vý-
běrové řízení na dodavatele: osloveno bylo několik 
málo firem. Výběrová komise, která se sešla za 
účelem otevírání obálek a hodnocení nabídek se 
během pár desítek minut rozešla s tím, že dva její 
členové se neztotožňují s postupem, jakým je po-
stupováno a rezignovali na členství v této komisi. 

Vznikla zde obava, že by mohlo dojít k  porušení 
zákona. 

Firma, která zakázku „vysoutěžila“, dala nabíd-
ku  zhotovení za cca 12 000 000Kč bez DPH.

Je nutné podotknout, že celý projekt byl pojat 
jako mobilní stavba, která se skládá ze šesti kon-
tejnerů sešroubovaných k sobě.

Dříve, než došlo k  hlasování v  zastupitelstvu 
o schválení vítěze, dostalo vedení města dvě na-

bídky od místních firem na stavbu školky ve stejné 
velikosti. V obou případech se jednalo o dřevostav-
by. Jedna nabídka za cca 3 000 000 Kč a druhá za 
cca 4 000 000Kč.

Jelikož spravujeme cizí majetek, musíme se, dle 
zákona, chovat jako řádný hospodář.

TAKŽE SI TO SHRŇME:
Vznikly pochybnosti o zákonně proběhlém vý-

běrovém řízení. Cena byla naprosto neúměrná 
– v podstatě třikrát vyšší, než nabídky místních 
firem. Po průzkumu v  okolí jsme zjistili, že po-
dobné stavby se postavily i s vybavením nejvýše 
za 5 mil. Kč.

Může snad někdo pro takovou realizaci hlaso-
vat s čistým svědomím? Je štěstí, že zastupitel-
stvo svou většinou něco takového odmítlo.

CO SE V MINULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ 
DÍKY SDRUŽENÍ ZLATOHORCŮ POVEDLO

Zlatohorci vedli kontrolní výbor a stavební komisi, 
která byla vytvořena v loňském roce. V ostatních 
komisích a výboru jsme měli početné zastoupení. 
Sportovní komise pod vedením vládnoucí strany se 
v průběhu volebního období takřka rozpadla. Máme 
za to, že sport je důležitou součástí kultury našeho 
města, podstatná možnost vyžití dětí a mládeže, 
proto jsme iniciovali udržení sportovní komise s tím, 
že nastoupil nový předseda i někteří členové této 
komise.

Přestože ostatní komise a finanční výbor nepra-
covali dle našich představ a jejich činnost byla spíše 
sporadická, my jsme se rozhodli do práce jít s plným 
nasazením. 

Kontrolní výbor se sešel celkem dvacetkrát. Jeho 
náplní bylo zejména kontrolovat plnění usnesení 
Zastupitelstva a Rady města. Kontrolní výbor vypra-
coval jednací řád zastupitelstva, který zde léta nebyl, 
protože vládnoucí strana jej nepovažovala za nutný.  
Tento řád byl jednohlasně schválen celým zastupi-
telstvem, byť ze strany vedení města nebyl leckdy 
dodržován. Ale dle našeho mínění, vedení města ke 
svému fungování potřebuje jednací řád, dle kterého 

se řídí a dodržuje jej. Bez dodržování pravidel nelze 
nic dojednat.

Dále se kontrolní výbor zabýval palčivou žádostí 
občanů Ledrenské ulice o prošetření všech okolností 
kolem výstavby infrastruktury v této ulici, na které se 
nemalou finanční částkou podíleli. Kontrolní výbor se 
této žádosti věnoval bezmála půl roku a na základě 
jeho zprávy zastupitelstvo odsouhlasilo forenzní 
audit ohledně této záležitosti. Tuto zprávu vydanou 
renomovanou auditorskou společností BDO, včetně 
závěru o diletantském jednání vedoucích představi-
telů našeho města, jste si mohli přečíst na webových 
stránkách našeho města.

Stavební komise pod naším vedením byla zřízena 
až v minulém roce, na základě podnětu některých za-
stupitelů. Šlo zejména o to, aby se zefektivnila práce 
se záležitostmi ohledně prodeje, pronájmu a směn 
pozemků a městského majetku. Komise měla vždy 
za úkol tyto záležitosti předem nastudovat, projed-
nat a předat  zastupitelstvu doporučení. Komise 
pracovala velmi aktivně, čímž se podařilo všechny 
tyto záležitosti vyřešit v kratším termínu, než bylo 
doposud zvykem.

Ve spolupráci se členem rady Milanem Brejchou 
se nám podařilo dát „nový kabát“ městskému 
Zpravodaji.

Naši členové Rady připravili nový jednací řád Rady 
města, který byl schválen, bohužel ne vždy dodržo-
ván.

V podstatě po celé volební období jsme poukazo-
vali na to, že na webových stránkách města nejsou 
včas informace pro občany o tom, co se projed-
návalo v zastupitelstvu a na radách. Pan starosta 
i místostarosta nám vysvětlovali, že není v jejich 
silách to časově zvládnout. Protože si myslíme, že 
informovanost občanů je jednou z nejdůležitějších 
věcí, okamžitě jsme odsouhlasili návrh na zřízení 
místa asistenta starosty tak, aby byla informovanost 
občanů zabezpečena. Nakolik se to povedlo musíte 
posoudit vy…   Proto jsme také usilovně požadovali 
uveřejnění audiozáznamů z jednání zastupitelstva 
na webových stránkách města, což se nakonec, po 
velkých peripetiích též povedlo.

Když se ohlédneme zpět po našem působení, tak 
co se týče všech usnesení zastupitelstva v minulém 
volebním období, Zlatohorci hlasovali zhruba v deva-

desáti procentech PRO. „Zvednout ruku“, tedy hla-
sovat PRO, jsme nebyli ochotni jen v těch případech, 
kdy jsme nabyli přesvědčení, že zamýšlený projekt 
není ve prospěch našeho města a jeho občanů. Nebo 
pokud jsme měli podezření, že navržený a schvalova-
ný bod není v souladu se zákonem.. Příkladem může 
být předražený projekt přístavby mateřské školy nebo 
projekt autobusového terminálu, který nebyl vůbec 
za strany místostarosty našeho města, jako pověřené 
osoby, dobře připraven a nebyly zde vyřešeny ani 
pozemkové záležitosti. Na takové projekty naše 
společné prostředky schvalovat nejen nechceme, ale 
ani nemůžeme.

Protože jsme v zastupitelstvu působili v menšině 
(6 zastupitelů za sdružení Zlatohorců, „vládnoucí“ 
uskupení – 9 zastupitelů), nebyli jsme schopni 
mnoho našich záměrů prosadit. Ale to rozhodně 
neznamenalo menší pracovní úsilí a snahu, což 
dokumentuje skutečnost,  že v mnoha případech 
hlasovali zastupitelé „protistrany“ s námi, protože 
naše myšlenka, či návrh byl dobrý, v souladu se 
zákonem a ve prospěch našeho města.

Podpis zcela jiné smlouvy, než 
odsouhlasilo zastupitelstvo
Do konce minulého roku v našem městě provozovala 
vodohospodářskou infrastrukturu firma VHS Dobříš 
na základě smlouvy, kterou s ní město v minulosti 
podepsalo. Na vytvoření vodohospodářské 
infrastruktury naše město čerpalo velmi vysokou 
dotaci, která samozřejmě obnáší i jisté podmínky, 
které se město zavázalo dodržovat. Na dodržování 
těchto podmínek dohlíží Státní fond životního 
prostředí. V minulém roce městu tento subjekt zaslal 
upozornění, že smlouva, kterou má podepsanou 
s VHS se neslučuje s podmínkami dotace a je proto 
nutné tuto smlouvu ukončit a začít provozovat 
vodohospodářskou infrastrukturu v souladu 
s podmínkami pro získání a čerpání dotace. Město 
se rozhodlo, na základě doporučení starosty města, 
zvolit alternativu, kdy si město bude infrastrukturu 

provozovat samo od ledna tohoto roku. Starosta 
města předložil zastupitelům ke schválení dvě různé 
smlouvy s firmou VHS. Zastupitelé jednu odsouhlasili 
a pověřili starostu jejím podpisem, druhou 
odsouhlasit odmítli, protože měli pochybnosti o tom, 
jestli je v souladu s podmínkami SFŽP. 

Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že 
starosta neoprávněně podepsal smlouvy obě. Pově-
řený zlatohorní zastupitel učinil dotaz na SFŽP, jestli 
je druhá smlouva v pořádku, jak na zastupitelstvu 
pan starosta tvrdil, a bylo nám řečeno, že v případě 
podepsání této smlouvy by městu zcela jistě hrozilo 
navrácení dotace 80 milionů korun a až 100% pe-
nále. Zlatohorci okamžitě nechali svolat mimořádné 
zasedání zastupitelstva, kde na celou záležitost upo-

zornili ostatní zastupitele. Zděšení neskrývali ani oni. 
Podařilo se přijmout usnesení, že podepsaná smlou-
va je neplatná, protože ji zastupitelstvo neschválilo. 
Starosta města se hájil tím, že se spletl. Úvahy o tom, 
jestli to byla chyba, či úmysl jsou naprosto zbytečné. 
Ale naše otázky zní: Jak je možné, že k tomu vůbec 
mohlo dojít? Může si město dovolit takovéto chyby? 
Chyby, které ve svém důsledku mohou město dovést 
do krachu?

O dodržování podmínek SFŽP ze strany města 
mají nejen zlatohorní zastupitelé stále pochybnosti. 
O všem se snažíme se starostou komunikovat v tom 
směru, že jsme jednoznačně proti tomu, jakým způ-
sobem se k tomuto přistupuje. Dokonce Rada města 
dne 28. 5. 2018 přijmula usnesení č. 3-88/2018 
– RM, ve kterém požaduje po starostovi města, aby 
dodržoval podmínky SFŽP. Proč asi musela takovéto 
usnesení přijmout? Protože má jednoznačné podkla-
dy k tomu, že se tyto podmínky stále nedodržují. Tak-
že pořád nad námi bude viset hrozba vracení dotace 
a vysoké penále? My Zlatohorci toto jednoznačně 
odmítáme. 

(pokračování ze strany 1) JSEM OPTIMISTA

Jak vidíte situaci po volbách? 
Jaká bude situace po volbách, to rozhodneme 

my všichni – občané Nového Knína, Libčic, Sudovic, 
Kozích Hor a Chramišť. Jsem potěšen, že se rozhodli 
kandidovat další naši spoluobčané, kteří vytvořili své 
sdružení. I to je částečně výsledek našeho snažení. 
Do vedení města nalákat co nejvíce pracovitých 
a zodpovědných lidí. Jsem optimista a věřím, že po 
volbách bude zastupitelstvo pokračovat v náročné 
a zodpovědné práci, ke které Zlatohorci přispěli 
nemalou měrou. Ať bude složení zastupitelů a stran 
jakékoliv, bude třeba vytvořit kompaktní většinu, 
která si zvolí reprezentativní vedení města: starostu, 
místostarostu a radu. Ten, kdo bude chtít Nový Knín 
vést další čtyři roky, nutně musí být ochoten naslou-
chat všem, přijímat kritiku, činit potřebná rozhodnutí 
(i ta nelehká) a především vytvořit akceschopný 
tým, složený ze schopných, pracovitých a odborně 
zdatných lidí.

Jste na to připraven i vy?
Ano. Jestliže naše sdružení obdrží potřebnou pod-

poru a bude moci navrhnout svého starostu, jsem 
připraven se takového úkolu ujmout. 

Co budete dělat, když ve volbách neuspějete?
To, co doposud. Vždy se budu intenzivně zajímat 

o Nový Knín, místo kde žiji celý svůj život. 
Budu dále usilovat o to, aby se Nový Knín opět stal 

skutečným historickým městečkem a zaujal důstoj-
nou a významnou roli v okolí a celém regionu. 

Přeji si, abychom historickou podobu Nového 
Knína zachovali pro naše děti, vnuky, pro další 
generace. Zároveň aby to bylo místo moderní, s in-
frastrukturou, zelení, chodníky, s bohatým společen-
ským, kulturním, sportovním děním. Aby, když k nám 
přijede návštěva, při odjezdu řekla „Máte to tu moc 
hezké“.

A co nám řeknete nakonec?
Upřímně děkuji všem současným zastupitelům. Po 

čtyři roky vykonávali náročnou a stresující práci pro 
naše město. Ve svém volném čase, skoro zadarmo. 

Především ale musím poděkovat svým skvělým 
kolegům Zlatohorcům. Věnovali své práci a našemu 
městu hodně úsilí, které nám všem přinese v bu-
doucnu zasloužené ovoce. 

Držím palce i všem „novým“ Zlatohorcům, kteří 
mají našemu městu co nabídnout. Je to kvalitní tým.

A nakonec děkuji své manželce, dcerám a celé ro-
dině za to, že mě v mém úsilí podporují a vždy podrží.

(pokračování ze strany 1) ŠOKUJÍCI AUDIT

Po zjištění skutečnosti, že se s jejich penězi na-
kládá jinak, než bylo domluveno, požádali obyvate-
lé Ledrenské o prošetření celé situace. Kontrolní vý-
bor byl pověřen šetřením a vydal stanovisko, které 
starosta zpochybnil a odmítl. Zastupitelstvo města 
Nový Knín se nakonec usneslo, že bude tedy v této 
záležitosti proveden nezávislý forenzní audit, pro 
který hlasovala 

většina zastupitelstva (9 členů).  Proběhlo řád-
né výběrové řízení, jehož výherce následně audit 
zpracoval. Zastupitelstvo též přijalo usnesení, že 
komunikace, dle projektu, bude dokončena do kon-
ce roku 2018.

Výsledek auditu je alarmující. Konstatuje, že 
podmínky pro připojení objektů na veřejnou ka-
nalizační síť nebyly ujednány předem s  vlastníky 
nemovitostí, a že vedení města v této kauze postu-
povalo v rozporu se zákonem. Auditor k věci uvádí 
mimo jiné toto: „Na základě názoru auditora ne-
byla realizace výstavby infrastruktury u  rodinných 
domů v Ledrenské ulici v souladu s péčí řádného 
hospodáře. Město Nový Knín, dle názoru auditora, 
dostatečně neprovádělo kontrolu jednotlivých etap 
výstavby infrastruktury, neověřovalo dokumentaci 
a plnění úkolů ze strany dodavatelů, neuzavíralo/
neukončovalo řádně smlouvy, čímž mohlo dojít k:

Porušení zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích 
z  důvodu, že v  některých případech nebylo pro-
váděno schválení kroků a  dokumentů ze strany 

zastupitelstva města či rady města Nový Knín
Porušení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole z  důvodu nedostatečně prováděných 
kontrol ze strany města Nový Knín při realizaci 
projektu

Porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách z důvodu, že podpisem smlouvy před 
vyhlášením vítěze výběrového řízení došlo k  ne-
dodržení zásad dle § 6

Porušení zákona č. 138/2006 Sb., o územním 
plánování a  stavebním řádu z  důvodu absence 
stavebního deníku při realizaci projektu“

Auditor poukázal také na to, že městu chybí zá-
kladní směrnice, organizační schémata a další do-
kumenty, které jsou nezbytně nutné ke kvalitnímu 
spravování města. Jasně vyplynulo, že díky tomu je 
více než pravděpodobné, že mohlo k  takovým po-
chybením dojít i v jiných případech. Proto je nutné 
dát toto vše do pořádku.

Zastupitelstvo na zasedání 14. června 2018 
v  Libčicích uložilo starostovi okamžitě začít činit 
nápravná

opatřená vyplývající ze zprávy a doporučení au-
ditora. Úkolem bylo zpracovat analýzu řešení všech 
bodů. Starosta řešení – ani navrhovaná auditorem, 
ani vlastní – nepředložil. Je to škoda, protože řešení 
auditoři navrhli, právník města jejich vhodnost na 
zastupitelstvu potvrdil. Riziková situace stále trvá. 
Jistě by stálo za to udělat pořádek i v ostatních ob-
dobných případech.
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PETRA 
MORAVCOVÁ
V minulém volebním období jste byla zvolena zastu-
pitelkou, co bylo Vaší hlavní úlohou?

 Především to byla práce v kontrolním výboru, jehož 
jsem byla předsedkyní. Mohu říci, že jsme se všichni 
na začátku shodli na tom, že chceme pracovat inten-
zivně, tzv. „na plný plyn“. Že nechceme pouze formál-
ně existovat. Mohu s klidným svědomím říci, že to se 
nám jednoznačně povedlo. Žádná jiná komise ani vý-
bor se nescházel a nepracoval tak intenzivně. 

Jaká byla práce v kontrolním výboru?
   Jednoznačně časově náročná, velmi stresující, ale 

na druhou stranu jsme spokojeni, že ta práce je za 
námi vidět.

Co bylo nejtěžší?
   Velkým zklamáním pro mne byla složitá komuni-

kace s vedením radnice ohledně poskytování podkla-
dů pro naši práci, která vyplývá ze zákona. Jedná se 
o kontrolu všech usnesení a  jejich příloh. Několikrát 
jsme museli žádat zastupitelstvo, aby panu starostovi 
usnesením uložilo, aby nám tyto podklady po několika 
urgencích konečně předložil. Velkou komplikací také 
bylo to, že v průběhu volebního období rezignoval je-
den člen kontrolního výboru nominovaný uskupením 
Tradice a  prosperita. A  to právě kvůli zmiňovaným 
problémům. Bohužel to byl člověk, který byl pro celý 
výbor velmi důležitý, protože měl nejvíce zkušeností. 
A mohu říci, že byl vlastně takovým mým mentorem 
v  této práci…Takže bych mu touto cestou ráda ještě 
jednou poděkovala.

Pokud budete znovu zvolena, čemu se chcete věno-
vat?

   Pokud budu znovu zvolena, chtěla bych na ty čtyři 
roky práce v kontrolním výboru navázat. Myslím, že je 
na tomto poli ještě mnoho práce. Rozhodně bychom 
se chtěli začít více věnovat i  ostatním kontrolám. 
Ráda bych se začala více věnovat i  sociální oblasti 
v našem městě.

MARTIN 
PROVAZNÍK
Jak byste zhodnotil minulé volební období?

Minulé volební období bylo těžké. Neustále jsme ře-
šili procesní věci, zda jsou postupy legislativně správ-
ně. Daleko raději bych řešil co a jak udělat. 

Vzhledem k tomu, že jste byl zvolen zastupitelem již 
ve dvou volebních obdobích, můžete tyto dvě období 
porovnat?

Ano, jsem zastupitelem již druhým volebním obdo-
bím.  V prvním jsem byl pouze zastupitel a ve druhém  
i radní. Porovnat je to nelehké, moje představa o řízení 
města je zcela odlišná než je současná situace. Mám 
ale například  radost z toho, že se dokončil vodovod 
v  celém městě. Nejedné rodině letos došla voda ve 
vlastní studni, a tak mají občané možnost se napojit 
na městský vodovod.

Jaké máte cíle pro příští volební období?
Cíle jsou jasné. Máme je v našem programu. Přesto 

za mě je číslo 1 místní komunikace a chodníky. Vím, 
že to není asi jen můj názor. Chtělo by to ale konat 
rychleji, přesto legislativně správně. Máme několik 
možností, jak to celé financovat. My nechceme čekat 
jen na vypsané dotační tituly. Věřte, že když dostane-
me mandát od voličů, tak výsledky budou vidět rych-
le. Ale na to je nejdříve potřeba, abychom byli zvoleni 
s dostatečným počtem mandátů.

Ing. PETR 
SKÝPALA
Proč jste se rozhodl kandidovat?

Jsem už poměrně zkušený kandidát. Byl jsem uve-
den na kandidátních listinách v komunálních volbách 
v  roce 2010 i v  roce 2014. Také letos jsem obdržel 
nabídku Sdružení nezávislých kandidátů Zlatohorní 
město Nový Knín, abych se společně s nimi ucházel 
o  zvolení do zastupitelstva našeho města. Hozenou 
rukavici jsem po pečlivém zvážení přijal.

Jaké máte představy o svém účinkování v Zastupi-
telstvu, pokud budete zvolen?

Považuji se za týmového hráče a svoji roli tedy vi-
dím hlavně v  podpoře všech rozumných projektů, 
které povedou ke stabilizaci a rozvoji Nového Knína. 
Mám profesní zkušenost v oblasti standardizace a ří-
zení procesů a domnívám se, že právě tady bych zřej-
mě mohl přispět především. V minulém období jsem 
se účastnil práce Kontrolního výboru, kde jsem získal 
hodně zkušeností, informací i námětů jaké problema-
tice je nezbytné se hlouběji věnovat. Zásadním pro 
mne však byl poznatek, že v budoucnu řízení města 
už nemůže fungovat stejnou metodou jako teď. 

Pocházím z malé valašské vesnice o velikosti měs-
ta Nový Knín. Když občas navštívím svůj rodný kraj, 
s  pýchou a  snad i  mražením v  zádech sleduji, jak 
moje rodná obec vzkvétá. Valaši jsou tvrdé nátury, žijí 
v  tvrdém kraji, jsou zvyklí tvrdě pracovat. Umí si na 
věc udělat svůj názor a je těžké ovlivnit je demagogií 
a planými sliby. 

Novoknínské zastupitelstvo musí právě v  této ob-
lasti pro své občany udělat co nejvíce. Samozřejmě 
však musí k takovéto činnosti získat mandát. Já věřím 
ve zdravý rozum a zodpovědnost každého jednotlivce, 
věřím, že touha změnit Nový Knín k lepšímu se projeví 
v  letošních volbách. Jsem přesvědčen, že Nový Knín 

využije aktuální šanci ke změně. 

Jaká osobní rizika či pozitiva vidíte v práci zastupi-
tele?

Uvědomuji si, že největším úkolem člověka je při-
spívat k tomu, aby věci běžely dobře. Pro zastupitele 
je jistě výzvou podílet se na tvorbě prospěšných věcí. 
Ze zákona však ručí za všechna svá rozhodnutí svým 
osobním majetkem. Ale podle mne nejde o  to rozli-
šovat rizika či pozitiva. Jde o  osobní zodpovědnost 
a  normální poctivou práci. Tedy nehodlám riskovat, 
ani nečekám výhody.

Už to ani nelze. Žijeme ve věku Vodnáře, svět spěje 
ke sjednocení a mimochodem převahu získávají ženy. 
Ale protože vše je dobré (jinak by to prostě nebylo), 
snažím se to vnímat a v pokoře respektovat.

Ing. PAVEL 
HNÍZDIL
V minulém volebním období jste byl zastupitelem za 
uskupení Tradice a prosperita. Proč to „převlečení 
dresu“?

Jednoduchá odpověď. Protože jsem si naivně my-
slel, že fungování a vedení obce by mělo probíhat na 
standardním demokratickém principu, dodržování zá-
konů a respektování 

názoru všech zastupitelů, jakožto zástupců obyva-
tel obce, kterými byli zvoleni. A  když jsem zjistil, že 
u nás to funguje na 100 let zrušeném principu mo-
narchie, tak jsem byl donucen se názorově přiklonit 
k těm, kteří vyznávají stejné principy jako já, tedy prin-
cipy naprosto běžné.

Bylo rozhodnutí kandidovat v dalším volebním obdo-
bí za tzv. protistranu těžké?

Po zkušenostech z průběhu posledního zastupitel-
stva bylo těžké kandidovat vůbec. Dnes a denně jsem 
si pokládal otázku, zda stojí další působení za to, že 
budu o  čas věnovaný politice okrádat svoji rodinu. 
Nakonec po dohodě s rodinou a jako věčný optimista 
jsem si řekl, že tomu dám ještě poslední šanci. Smysl 
to pro mě však bude mít  pouze za předpokladu, že 
ve volbách získáme silný mandát k prosazování smy-
sluplných a potřebných řešení. Pokud ne, tak s čistým 
svědomím a vědomím toho, že jsem proto udělal vše, 
odcházím zpět k  rodině, která bude jistě neskonale 
šťastna. Protože na takovém vedení obce, jak fungo-
valo v minulém volebním období, se já podílet nechci/ 
odmítám a ani nebudu.  

Co považujete v příštím volebním období za nejdů-
ležitější?

Snahu prosadit běžný demokratický systém fungo-
vání vedení obce, respektování názoru většiny, tedy 
to, že vrcholným orgánem obce bude nejen teoreticky, 
ale i reálně zastupitelstvo města. Důležité je, aby se 
již neopakovala velice běžná situace v  minulém vo-
lebním období a  to ta, že starosta obce podepisuje 

smlouvy bez pověření zastupitelstva, či rady, případně 
nerespektuje jejich rozhodnutí a tím vystavuje město 
a jeho občany riziku nést následky za porušení legis-
lativních pravidel. 

Co na závěr popřejete voličům Nového Knína?
Přeji jim, aby se ve svém městě cítili dobře, spo-

kojeně a bezpečně. A proto mějte srdce a odvahu na 
to, jít k volebním urnám a vhozením svého volebního 
lístku dejte šanci změně. Nebo se snad chcete stále 
dívat na to, jak každá obec, či vesnice v našem okolí 
se na rozdíl od Nového Knína rozvíjí a vzkvétá? Pokud 
ano, je to Váš názor a já jej plně respektuji. Pak si ale 
nestěžujte...

CHYŤTE SVOJI 

ŠANCI,

VOLTE

č.2
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MUDr. MILOŠ
NEVAŘIL

Do Nového Knína jezdím od dětství. Vystudoval 
jsem gymnázium v Praze v Libni a pak lékařskou fa-
kultu všeobecného lékařství UK Praha. Od roku 1979 
jsem pracoval na interním odd. v Příbrami. Atestační 
zkoušku z oboru infekčních a tropických nemocí jsem 
vykonal v roce l985. Před tím jsem jeden rok pracoval 
jako lodní lékař. Mám syna Kamila. Jsem podruhé že-
natý a v Novém Kníně trvale žiji od roku 1984. Opako-
vaně jsem byl zvolen do zastupitelstva města.

MAREK ZACH
Jmenuji se Marek Zach, je mi 43 let. Jsem žena-

tý a mám dvě malé děti. Pracuji na pozici manažera 
v oblasti služeb. V Novém Kníně žiji čtvrtým rokem. 
Rád bych své více než dvacetileté zkušenosti v oblasti 
služeb nabídl k rozvoji a prospěchu Nového Knína a 
spádových obcí.

MICHAL
RAMBOUSEK

Jmenuji se Michal Rambousek, jsem rodákem z No-
vého Knína, kde žiji 47 let. Jsem ženatý a mám dceru.

Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu staveb-
ní v Praze. Od roku 1992 jsem živnostníkem, který 
spravuje les a zároveň v něm pracuje.

Ing. ŠTĚPÁN
POLÁK

Jmenuji se Štěpán Polák, je mi 41 let, jsem ženatý 
a mám dvě děti, v Kníně bydlím od roku 2004 .

Vystudoval jsem ČVUT v Praze. Pracuji ve své spo-
lečnosti zabývající se projektováním a navrhování sta-
veb ATELIER HESTIA s.r.o.

Ing. ANETA
HRUBÁ

Jmenuji se Aneta Hrubá a v Novém Kníně žiji od 
narození, 28 let. Vystudovala jsem Vysokou školu eko-
nomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a ma-
nagement. Během studií jsem strávila jeden semestr 
v USA na Kansas State University, kde jsem prohlubo-
vala znalosti v oboru podnikových financí. V současné 
době pracuji ve firmě KPMG v oddělení finančního au-
ditu výrobních a obchodních společností. Ve volném 
čase mě baví sport a cestování.

ZUZANA
ZÁLESKÁ

Kosmetička, nyní v důchodu, 2 děti, žije na Kozích 
Horách 22 let

JAROSLAV
ZÁLESKÝ

35 let praxe v pojišťovnictví, nyní v důchodu, 2 děti, 
žije na Kozích Horách 22 let.

LUDVÍK
KOZA

Jmenuji se Ludvík Koza, jsem rozvedený, 51 let, 
mám dvě děti, v Novém Kníně žiji od roku 1973, jsem 
vyučený elektromechanik, pracuji ve své firmě zabýva-
jící se stínicí a vratovou technikou.

Bc. VÁCLAV
KROTIL, DiS.

Jmenuji se Václav Krotil, bydlím v Novém Kníně na 
sídlišti.Je mi 39 let, jsem svobodný a mám dvě děti, 
8 a 9 let.

Jsem příslušníkem HZS ÚO Příbram s praxí 18 let, 
v současnosti vykonávám funkci hlavního technika 
chemicko-technické služby ÚO Příbram, služební hod-
nost: komisař. Nyní studuji při zaměstnání na FBMI v 
magisterském studijním programu, obor: Civilní nou-
zové plánování.

JOSEF
HRDINKA

Jmenuji se Josef Hrdinka, je mi 70 let, v Novém Kní-
ně bydlím již 50 let, z toho 30 let na Kozích Horách

Jsem ženatý, mám dvě děti a čtyři vnoučata. Jsem 
vyučen jako obráběč kovů. Větší část života jsem byl 
profesionálním řidičem.

Předchozí roky jsem se zařazoval do různých orga-
nizací a tam vykonával svěřené funkce. Nyní jsem v 
důchodu a věnuji se svým koníčkům: Opravy a úpravy 
všeho druhu.
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A komu tím prospějete?
Nesouhlasím s představou, že stát je možné 

řídit jako firmu. A také město, nebo obec tak 
spravovány být nemohou. Občané státu, nebo 
obyvatelé obcí nejsou zaměstnanci, nebo podří-
zení firmy. Ale na druhou stranu jsem bytostně 
přesvědčen, že peníze a finanční toky by takovým 
způsobem být spravovány měly. Jsou to vlastně 
jednoduchá pravidla. Efektivně, transparentně 
a snadno kontrolovatelným způsobem.

A jak je tomu u nás v Novém Kníně? Byl jsem 
v minulém volebním období členem finančního 
výboru a tak jsem měl možnost se s tím sezná-
mit osobně. Opak výše citovaných pravidel je 
pravdou. Rozpočet města je naprosto neprů-
hledný. V jednotlivých kapitolách jsou smíchány 
do jedné sumy výdaje mandatorní s nemanda-
torními. Náklady materiálové jdou ruku v ruce 
s náklady mzdovými, včetně odvodů. Režijní ná-
klady (spotřeba energií) jsou vykazovány v jiných 
položkách, než kde byly skutečně spotřebovány. 
Analytika financí je absolutně nemožná a jsem 
přesvědčen, že nám utíká skrze jednotlivé po-
ložky nemalá částka peněz, kterou bychom jistě 
dokázali využít nějakým užitečným způsobem. 
Pravidelně pak dochází k průběžnému dodateč-
nému schvalování rozpočtových změn během 
fiskálního roku. U nás se bohužel většinou schva-
luje rozpočet až v průběhu kalendářního roku. 

Kdyby se takto chovali majitelé a manažeři ve 
firmách, brzy by se ocitli v nemalých problémech. 
A tak mi připadá, že se tady někdo chová podle 
pravidla, že z cizího krev opravdu, ale opravdu 
neteče.

V minulém volebním období se finanční výbor 
sešel pouze čtyřikrát. Jednání bylo víceméně 
formální. Naše žádosti o kontrolu a požadavek 
na dodržování rozpočtové kázně nebyly vzaty 
v potaz. V pětičlenném výboru jsme byli za Zla-
tohorce zastoupeni v menšině dvou členů a tak 
náš vliv byl minimální, prakticky nulový, řekl bych. 
Navíc postavení většinového předsedy Finanční-
ho výboru bylo posíleno danou loajalitou zbylých 
členů výboru (např. pracovní podřízenost). A tak 
není divu, že poté, co se naše původně „zdvořilá 
upozornění“ na neprůhledné rozpočtování, změ-
nila v „důrazné požadavky“ na změnu, přestal 
výbor pracovat zcela. Naposledy se Finanční 
výbor sešel v prosinci 2016. 

Komu asi prospívá absence jakékoliv kontroly 
nad svěřenými, veřejnými prostředky, se který-
mi je třeba nakládat s péčí řádného hospodá-
ře? Snad jen tomu, kdo je chce používat jako 
vlastní.

Jaroslav Záleský 
člen finančního výboru

Zlatohorci – vodovod a kanalizace
Zlatohorci se v novém volebním období 

mohou a budou sebevědomě opírat o své 
získané zkušenosti a znalost problematiky 
řízení našeho města. Hodlají se důsledně 
a nekompromisně zaměřovat na dodržo-
vání zákonných ustanovení a transparent-
nost a dokumentování veškerých rozhodo-
vacích procesů.

Z minulého období si obyvatelé Nové-
ho Knína nesou pachuť neprůhledného 
a prakticky neopodstatněného stanovení 
výše poplatků za připojení k městské 
kanalizaci a vodovodu včetně určení 
„velkoměstské ceny“ vodného a stočného. 
Byla výše poplatků optimalizována podle 
potřeb občanů města nebo snad podle po-
žadavků managementu investiční výstav-
by? Proč někteří občané byli nuceni tento 
poplatek zaplatit a jiným bylo umožněno, 
aby si přípojku zbudovali jiným způsobem 
za menší náklady?

V novém volebním období Zlatohorci vy-

volají v Zastupitelstvu města revizi projek-
tu kanalizace a vodovodu z hlediska počtu 
instalovaných a oživených přípojek, ověří 
stav příslušných smluv s obyvateli města 
a závazky, které z nich vyplývají. Význam-
nou prioritou pro Zlatohorce je vytvářet 
prostředí, kde životní podmínky, standardy 
a možnosti budou mít všichni obyvatelé 
města i přilehlých obcí stejné.  

Z ekonomického, ekologického, es-
tetického a zdravotního pohledu by na 
kanalizaci a vodovod mělo být s výhodou 
připojeno co nejvíce domácností tak, jak 
vyžaduje i zákon. Zlatohorci budou navrho-
vat, aby problematické poplatky byly všem, 
kteří je už zaplatili, vráceny.

Aby následně pak VŠICHNI obyvatelé 
mohli uzavřít nové smlouvy o připojení 
s městem Nový Knín, kde bude upra-
ven minimální administrativní poplatek 
a věrohodně stanovena cena vodného 
a stočného.

JAROSLAV

SOUKUP
starosta Sboru 
dobrovolných hasi-
čů Sudovice a mís-
topředseda SK Nový 
Knín

„Sdružení nezávislých 
kandidátů Zlatohorní město Nový Knín mne 
i letos oslovilo s nabídkou kandidovat v komu-
nálních volbách. 

Bohužel, vzhledem k  mým ostatním veřej-
ným aktivitám, musel jsem odmítnout.

Jsem ale přesvědčen, že všichni kandidáti 
z tohoto sdružení velkou měrou 

přispějí k zlepšení práce zastupitelstva i ve-
dení města.” 

STANISLAV JIRÁSEK
jednatel společnosti

Bydlíme s rodinou 10 let v Novém Kníně a 
přeji si, nejen pro nás, změnu. Proto budu volit 
Zlatohorní město Nový Knín, č.2. A budu věřit 
v jejich úspěch nejen po sčítání hlasů.

TEREZA VLASÁKOVÁ
maminka na mateřské dovolené

Terezo, co je podle Vás třeba zlepšit a co Vám 
chybí v Novém Kníně? 

Uvítala bych vytvoření nových chodníků a přecho-
dů pro chodce tak, aby se zvýšila bezpečnost pro 
všechny, zejména pro děti. Také mi chybí možnost 
výběru finančních prostředků přímo v našem městě, 
řešením by byl bankomat.

Cítíte se bezpečně v našem městě?
Pro mne hlavní nebezpečí představuje neustále 

se navyšující počet automobilů 
a  jejich provoz. Nejvíce mne 
trápí provoz a  rychlost pro-
jíždějících vozů na sídlišti. 
Je třeba také uspořádat 
parkování automobilů tak, 
aby okolo bytových domů 
byl dostatečný průjezd a au-
tomobily stály na místech k par-
kování určených. 

Společně s manželem, Kamilem Vlasákem, věří-
me, že řešením je volba Zlatohorců.

Děkujeme za krátký rozhovor a přejeme mnoho 
štěstí Vám i celé Vaší rodině.

JIŘÍ KRÁSA
bývalý starosta 
města

Dostal jsem 
otázku: „Nechceš 
podpořit Sdružení 
nezávislých kandidá-
tů „Zlatohorní město 
Nový Knín“?“

„Musím si to rozmyslet, zeptejte se později.“ 
Přemýšlím…všechna pro a  proti. Nejdříve si 
přečtu další kandidátky. Rozhodování je těž-
ké. Hodnotím své osobní zkušenosti. S mnoha 
lidmi se osobně znám. Nejraději bych podpořil 
kandidáty výběrem ze všech třech stran. Pro-
gramy jsou také k zamyšlení. Ale z vlastní zku-
šenosti vím, že něco jiného je program a něco 
jiného realita. Vše se splnit nedá.

Abych to ukončil: rozhodl jsem se podpořit 
kandidátku, zkráceně „Zlatohorců“.

ONDŘEJ

MORAVEC
současný zastupitel 
Tradice a prospe-
rita, předseda 
sportovní komise

Proč podporuji a  chci 
i nadále podporovat Sdružení 
nezávislých kandidátů – Zlatohorce?

Ve městě Nový Knín žiji, žije zde moje rodi-
na, moji přátelé a kamarádi. Přeji si, aby začalo 
toto město opět prosperovat a byla z toho tra-
dice. Vkládám svoji důvěru právě do této kan-
didátky, protože jsem přesvědčen, že je to krok 
správným směrem.

MUDR.

PŘEMYSL

RÁKOSNÍK
primář alergologie- 
imunologie a plicního 
lékařství v NZZ Praha - 
Veleslavín, Čílova ul.

Program Zlatohorců je rozsáhlý, realizační 
tým tvoří profesionálové. Naše město málo 
vzkvétá. Pohleďme do okolních obcí a hned 
máme srovnání. Změna znamená pohyb, zna-
mená život. Jako voliči chceme kontinuitu v pl-
nění volebních slibů ve funkčním období. Proč 
jsou najednou komunikace v našem městě 
před volbami vyasfaltované? Stop kontrover-
zím, stop neplodným diskuzím - chceme na 
radnici konsensus v zásadních otázkách rozvo-
je města a okolí, nechť je za vedením města 
za volební období něco vidět. Vkládám opět 
své naděje v to, že nové vedení města učiní ko-
nečně významné kroky pro rozvoj, prosperitu a 
atraktivitu našeho města. Vážení voličí, dejme 
konečně šanci změně, šanci lidem s progra-
mem Zlatohorců do vedení města a budeme 
se těšit na jejich činy ve prospěch občanů No-
voknínska. 

 

Při příležitosti blížících se voleb 
jsme se zeptali také pana 

DOMINIKA
HAŠKA
který sice není u nás zapsaným 
voličem, ale žije v Novém Kníně 
na Kozích Horách.

Dobrý den pane Hašku. Jak dlouho už bydlíte na 
Kozích Horách?

Jestli se nepletu tak nyní jsou to již 3 roky a měsíc 
k tomu.

Proč jste si vybral právě Kozí Hory a co tady máte 
nejraději?

Moc se mi líbí zdejší krajina. Lesy, louky, pole a sa-
mozřejmě nedaleká Kocába.

Je tady něco, s čím nejste příliš spokojen a co 
byste si přál, aby se v Novém Kníně změnilo k lep-
šímu?

Se zdejším prostředím se zatím sžívám. Ale určitě 
nemohu přehlédnout starou kostkovanou silnici dole 
u řeky. A určitě bych apeloval na to, abychom byli vel-
mi opatrní s  jakoukoli novou výstavbou a  v  žádném 
případě sem nepouštěli žádné developery.

Děkujeme za čas, který jste si na nás udělal.  
A přejeme, aby se Vám a Vašim pejskům na Kozích 
Horách dobře žilo.

Také děkuji a v nadcházejících volbách přeji všem 
šťastnou ruku při výběru nového zastupitelstva.

Naši podporovatelé

DOTACE, 
DOTACE, 
DOTACE...

Ano, dotace jsou dnes velmi dobrým zdro-
jem, jak uskutečnit ve městech mnoho pro-
jektů. Jenže je důležité si uvědomit, že tak 
jako vždy to něco stojí.

Pokud obec využije možnost dotace, musí 
počítat s  tím, že to sebou nese také velké 
závazky, které dlouhodobě obec musí plnit. 
A  pokud nebude, velmi pravděpodobně se 
stane, že dotaci s velkým penále bude muset 
vrátit. S  čerpáním dotace prostě jdou ruku 
v  ruce velmi striktní podmínky, které obec 
ale dopředu zná a je jen na jejím posouzení, 
jestli za předložených podmínek chce dotaci 
přijmout. A obce jsou velmi spokojené, pokud 
je jim dotace přidělena.

Je ovšem nutné podotknout jednu důleži-
tou věc. Bylo by mylné si myslet, že pokud se 
projekt uskuteční s přidělením dotace, může 
být obci jedno, kolik projekt bude stát. Tak to 

opravdu nefunguje. Veškeré okolnosti ohled-
ně dotací se prověřují a  to klidně i  s větším 
odstupem času. Takže pokud obec nechá pro-
jekt uskutečnit za daleko vyšší částku, než byl 
rozpočet zakázky je to minimálně podezřelé.

Pro příklad: Je přece jasné, že pokud jako 
rodina budeme mít projekt a  rozpočet na 
dům, který si chceme nechat postavit, např. 
pět milionů, nevybereme si firmu, která nám 
nabízí tento dům postavit za osm milionů.

A úplně stejným způsobem se musíme cho-
vat k financím, o kterých rozhodujeme v rám-
ci hospodaření v našem městě.

V neposlední řadě je třeba si uvědomit ješ-
tě jednu věc. Většina dotací je vypsána s větší 
či menší spoluúčastí. Tedy financováním z na-
šich prostředků. A  kolikrát se zjistí, že naše 
spoluúčast plus menší částka k  tomu by vy-
stačila na to, že by si zakázku město mohlo 
zrealizovat samo bez ohledu na podmínky 
přijetí dotace, viz třeba předražená zakázka 
nakonec nezrealizované přístavby mateřské 
školky. Proto si myslíme, že je třeba k  tomu 
přistupovat se zdravým selským rozumem. 
Nerealizovat cokoliv, na co je vypsána dota-
ce, neplýtvat naše prostředky na spoluúčast 
a radši se soustředit na to, co hlavně v první 
fázi město potřebuje. Tedy opravu místních 
komunikací. A začít je realizovat. Ať na to vy-
psaná dotace bude, či nikoliv.
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JMÉNO PŘÍJMENÍ POVOLÁNÍ

1. Radek Hrubý, Ing. ekonom

2. Petra Moravcová ekonom

3. Martin Provazník jednatel společnosti

4. Petr Skýpala, Ing. finanční ředitel

5. Pavel Hnízdil, Ing. obchodní manager

6. Miloš Nevařil, MUDr. lékař

7. Ludvík Koza jednatel společnosti

8. Štěpán Polák, Ing. architekt

9. Michal Rambousek živnostník

10. Jaroslav Záleský likvidátor pojistných událostí

11. Václav Krotil, Bc., DiS. profesionální hasič

12. Aneta Hrubá, Ing. ekonom

13. Marek Zach manager

14. Josef Hrdinka technik

15. Zuzana Záleská kosmetička

Kandidátní listina
pro volby do zastupitelstva města NOVÉHO KNÍNA konané ve dnech 5. a 6. října 2018

Vyluštěte si  
HUSU
Pošlete nám vyluštěnou tajenku na e-mail:

zlatohorci@seznam.cz 
a zúčastněte se soutěže, jejíž hlavní cenou 
je celá husa. Vyhrává ten, jehož e-mail nám 
přijde jako 22. v pořadí.

E-maily lze posílat do 2. 10. 2018 do 22.20 hod.

Výherce bude oznámen na stránkách  
www.zlatohorci.cz  
dne 2. 10. 2018 v 22.22 hod.

VOLBY DO  
ZASTUPITELSTVA 
OBCE

Volič se musí odebrat do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. 

Tam upraví hlasovací lístek:

Označí křížkem ve čtverečku v záhla-

ví sloupce před názvem volební strany 

jednu volební stranu. Tímto dává hlas 

kandidátům této strany v pořadí pod-

le hlasovacího lístku a v počtu, který 

má být v obci zvolen.

HLASOVACÍ LÍSTEKPro volby do zastupitelstva města ve dnech 5. a 6. října 2018

Sdružení nezávislých kandidátůZlatohorní město Nový Knínvylosované číslo: 2

1. Ing. Radek Hrubý, 54, ekonomSudovice, ODS
2. Petra Moravcová, 48, ekonomSudovice, bez politické příslušnostiMartin Provazník, 43, jednatel společnosti

Nový Knín, ODS
Ing. Petr Skýpala, 61, finanční ředitel
Sudovice, bez politické příslušnosti

3.

4.

Statutární město Nový KnínDo zastupitelstva města se volí 15 členů

Jméno Příjmení, věk, povoláníBydliště, politická příslušnost

5.

Jméno Příjmení, věk, povoláníBydliště, politická příslušnost

6.

Jméno Příjmení, věk, povoláníBydliště, politická příslušnost

7.

CHYŤTE SVOJI 

ŠANCI,

VOLTE

č.2
Váš křížek pro

CELOU KANDIDÁTKU
Sdružení nezávislých kandidátů

Zlatohorní město Nový Knín


