
VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Volební místnosti se nejen u nás ve 
Šluknově, ale v celé republice, ve 
dnech 10. a 11. října 2014 otevřou 
pro volby do zastupitelstev obcí 
a také do jedné třetiny Senátu Par-
lamentu ČR. Volby do Senátu pro-
běhnou jen v některých volebních 
obvodech – jedním z nich je právě 
volební obvod Děčín, do něhož 
naše město spadá.
Obecní zastupitelstva jsou volena 
jednou za čtyři roky. Ze zvolených 
členů zastupitelstva obce je násled-
ně na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva nově zvolenými zastupiteli 
volen starosta, místostarosta a čle-
nové Rady města. 
Senátní volby se v konkrétním vo-
lebním obvodě konají jednou za 
šest let.
Kdo může volit?
Volit mohou občané ČR, kteří do-
sáhli věku alespoň 18 let.
Kam se bude ve Šluknově volit?
 do zastupitelstva města Šluk-
nov 
 do třetiny Senátu Parlamentu 
ČR
Lze hlasovat na voličský průkaz:
 Ve volbách do zastupitelstev 
obcí na voličský průkaz hlasovat 
nelze!
 Ve volbách do Senátu Parla-
mentu ČR na voličský průkaz hla-
sovat lze, a to buď v obou, příp. jen v 
jednom kole.
Kdy se volby konají?
Volby do zastupitelstev obcí a prv-
ní kolo senátních voleb: V pátek 
10. října 2014 od 14.00 do 22.00 

hodin a v sobotu 11. října 2014 od 
8.00 do 14.00 hodin.
Případné druhé kolo senátních vo-
leb: V pátek 17. října 2014 od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu 18. října 
2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Kde se ve Šluknově volby konají?
V našem městě se bude hlasovat ve 
stálých volebních okrscích:
okrsek č. 1 – přízemí budovy Měst-
ského úřadu
okrsek č. 2 – tělocvična Základní 
školy v Žižkově ulici
okrsek č. 3 – jídelna v přízemí 
Domu s pečovatelskou službou
okrsek č. 4 – přízemí požární zbroj-
nice v Království
Jak se bude volit?
Nejpozději tři dny před volbami 
všichni voliči obdrží hlasovací líst-
ky pro každý druh voleb, v případě 
jejich ztráty či poškození obdržíte 
novou sadu lístků a obálku přímo 
ve volební místnosti.
 Po prokázání totožnosti a stát-
ního občanství ČR občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem je 
voliči umožněno hlasování.
 Při konání společných voleb je 
důležité, aby volič pro jednotlivé 
volby vložil příslušné hlasovací líst-
ky do správně barevné úřední obál-
ky (volby do zastupitelstva obce 
– šedá, senátní volby – žlutá), jinak 
by byl hlasovací lístek neplatný.
 V případě závažných důvodů 
lze požádat před konáním voleb 
městský úřad (evidence obyvatel, pí 
Slavíková – tel. 412 315 317), nebo 
ve dnech konání voleb příslušnou 

okrskovou volební komisi o hlaso-
vání mimo volební místnost – k vo-
liči jsou v tomto případě vysláni dva 
členové volební komise s přenos-
nou hlasovací schránkou.
Úprava hlasovacího lístku – pro 
volby do zastupitelstva obce
 Hlasovací lístek je oboustranný 
a je na něm zveřejněno celkem 10 
volebních stran, jejichž kandidáti 
kandidují do zastupitelstva našeho 
města. Pořadí volebních stran na 
hlasovacím lístku bylo určeno lo-
sem.
 Vzhledem k tomu, že se do šluk-
novského zastupitelstva bude volit 
celkem 15 členů, má také každý 
volič právě 15 hlasů, které může na 
hlasovacím lístku uplatnit násle-
dovně:
a) Může označit křížkem v záhlaví 
u názvu tu volební stranu, kterou 
si vybral a jinak již hlasovací lístek 
neupravuje – v tom případě obdrží 
každý z kandidátů vybrané volební 
strany 1 hlas a vybraná strana pak 
celkem 15 hlasů (pokud takto ozna-
číte více než 1 volební stranu, bude 
váš hlas neplatný).
b) Může označit křížkem před jmé-
nem max. 15 kandidátů z různých 
volebních stran, které si vybere 
– v tom případě obdrží každý z kan-
didátů 1 hlas (pokud označíte méně 
kandidátů, nevadí to, pokud jich 
však označíte více než 15, bude váš 
hlas neplatný).
c) Může oba výše uvedené způso-
by kombinovat, tj. označit křížkem 
několik kandidátů z různých vo-

lebních stran a zároveň také ozna-
čit jednu vybranou volební stranu 
– v tom případě pak obdrží hlas 
každý ze samostatně označených 
kandidátů a vybraná volební stra-
na pak obdrží tolik hlasů, kolik jich 
zbývá do 15, a to tak, že tyto hlasy 
obdrží její kandidáti podle pořadí 
na hlasovacím lístku (např. ozna-
číte 7 kandidátů a poté jednu z vo-
lebních stran – vaše hlasy obdrží 
vybraní kandidáti a prvních 8 kan-
didátů z vybrané volební strany).
 Poté volič takto upravený hla-
sovací lístek vloží do šedé úřední 
obálky a vhodí do volební schránky.
Úprava hlasovacího lístku – pro 
volby do Senátu Parlamentu ČR:
 Za zástěnou ve volební místnos-
ti volič vloží do žluté úřední obálky 
jeden hlasovací lístek pro kandidá-
ta, pro kterého se rozhodl hlasovat 
– tento hlasovací lístek se nijak ne-
upravuje.
Výsledky voleb
 zveřejňuje Český statistický 
úřad na svých stránkách volby.cz,
 výsledky voleb do zastupitelstva 
našeho města budou bezprostřed-
ně po jejich zpracování Českým 
statistickým úřadem (ještě v sobo-
tu 11. 10. 2014) zveřejněny jak na 
www.mesto-sluknov.cz, tak také na 
úřední desce před měst. úřadem
 celkové výsledky voleb vyhla-
šuje po uzavření všech okrskových 
volebních místností Státní volební 
komise
Ing. Bc. Ivana Lukešová, tajemnice

Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR se blíží

Vzhledem k tomu, že do uzávěrky tohoto čísla Šluknovských novin nebylo dosud registračním úřadem provedeno losování pořadí 
volebních stran, ve kterém budou uvedeny na hlasovacím lístku, jsou tyto volební strany ve volební příloze 

uvedeny bez jejich pořadí a jsou řazeny abecedně.

Informace 
o působnosti ČSÚ ve volbách, 

o způsobu zpracování výsledků voleb 
a další podrobnosti 

naleznete na adrese www.czso.cz 
v odkaze „VOLBY A ČSÚ“.

Telefon redakce: 412 386 219 • e-mail: sluknovak@mesto-sluknov.cz
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Poslední parlamentní volby postavily do čela vlády ČR koalici ČSSD, 
hnutí ANO a KDU-ČSL. Dosavadní vládní kroky naznačují, že v nejbližší 
budoucnosti bude větší pozornost věnována sociální politice, policii ČR, 
hasičské záchranné službě a školství, větší pravomoci by měly dostat kraje 
i obce. MO ČSSD ve Šluknově chce v příštím volebním období využít tak-
to nastaveného směru a své úsilí věnovat především uvedeným oblastem. 
Kandidáti ČSSD proto vidí tyto základní směry ve své práci v novém za-
stupitelstvu:
Oblast školství a vzdělávání:
investice do této sféry je nutné považovat i nadále za prioritní, s vedením 
základní školy pravidelně konzultovat potřeby školy a v rámci možností 
rozpočtu města poskytovat prostředky na účelné investice do školských 
zařízení.
stejně postupovat i v případě všech budov mateřské školy.
Střední lesnickou a Střední odbornou školou sociální stále považovat za 
městské „rodinné stříbro“, společně s vedením školy uhájit její existenci 
i v dalších letech. Na druhé straně využívat znalostí a dovedností studen-
tů i profesorů školy v péči o městské lesy, při péči o životní prostředí i pro 
účast na sociální péči o seniory a osamělé lidi. 
Oblast kultury:
pokračovat v pořádání osvědčených a tradičních akcí, které se v posled-
ních letech staly stálou součástí kulturního kalendáře města i Šluknovské-
ho výběžku. 
v rámci finančních možností rozšířit podporu činnosti neziskových or-
ganizací a skupin, které se věnují práci s dětmi nebo péči o seniory.
udržet stejnou výši finanční podpory města na činnost Svazu zdravotně 
postižených a Svazu důchodců. 
po veřejné diskusi připravit koncepci dalšího využití objektu kina Dukla 
a okolního prostoru.
připravit návrh změny městské památkové zóny s cílem ji soustředit na 
centrum města a některé vybrané objekty tak, aby majitelům budov sem 

nezahrnutých byly zmírněny podmínky pro údržbu a modernizaci.
Oblast sportu:
i nadále finančně podporovat činnost sportovních oddílů SK Plaston.
pokračovat v úspěšné spolupráci s firmou Plaston, která je druhým nej-
větším sponzorem sportovní činnosti ve Šluknově. 
zvláštní prostředky vyčlenit pro podporu oddílů nebo jednotlivců, kteří 
svými výkony a výsledky propagují naše město.
podle finančních možností města přispívat i na rozvoj zatím „malých 
sportů“, propagovat jejich aktivity a umožnit rozšíření jejich základny 
(florbal, basketbal, badminton apod.).
Oblast pořádku a bezpečnosti:
udržet ve městě profesionální jednotku Hasičské záchranné služby a vy-
tvářet podmínky pro činnost výjezdní jednotky Sboru dobrovolných hasi-
čů.
pokračovat v přípravě na vybudování nového záchranného centra 
s možností soustředění HZS, SDH, městské policie a případně zdravotní 
záchranné služby.
společně s vedením škol, městskou policií, policií ČR, lékaři a neziskový-
mi organizacemi se zaměřit na prevenci zvýšeného nebezpečí užívání drog 
a jiných návykových látek dětmi a mladistvými.
hledat možnosti dotací na zřízení kamerového systému ve městě.
Oblast vnějších vztahů:
spolupracovat s odbory krajského úřadu, konzultovat s nimi rozvojo-
vé záměry a možnosti získání dotací a dalších investičních prostředků do 
města.
pokračovat v úspěšném začlenění města ve Sdružení pro rozvoj Šluk-
novska, v Dobrovolném svazku obcí Sever i v neformálním svazku českých 
a německých měst Pětiměstí. Práce v těchto sdruženích využít k propagaci 
města v celém regionu. 
Pokud vám náš program vyhovuje, přijďte v letošních komunálních vol-
bách podpořit kandidáty MO ČSSD.

Ing. Milan Kořínek

Volební program - MO ČSSD ve Šluknově

1. Tomáš Varga, 37 let, řidič autobusu, Šluknov, člen České strany sociál-
ně demokratické
2. Ladislav Čurgali, 42 let, ředitel bankovní pobočky, bez politické přísluš-
nosti
3. Ing. Milan Kořínek, 68 let, bývalý starosta města, Šluknov, člen České 
strany sociálně demokratické
4. Mgr. Eva Haladová, 71 let, důchodkyně, Šluknov, člen České strany so-
ciálně demokratické
5. Ing. František Štefáček, BBA, 37 let, voják z povolání, soudní znalec, 
Císařský, bez politické příslušnosti
6. Blanka Vargová, 36 let, kulturní referentka, Šluknov, člen České strany 
sociálně demokratické
7. Josef Halada, 67 let, důchodce, Šluknov, bez politické příslušnosti
8. Josef Krejčík, 72 let, důchodce, Císařský, člen České strany sociálně 
demokratické

Kandidátní listina sdružení Hasiči je složená z politicky nezávislých kan-
didátů, kteří jsou členy zájmového sdružení Dobrovolných hasičů. Toto 
sdružení se uchází o místa v zastupitelstvu města již tradičně jako v celém 
porevolučním období. 
Volebním období 2010-2014 bylo pro sdružení Hasičů velice úspěšné. Do 
zastupitelstva byli zvoleni dva zástupci a jeden z nich působí v Radě města.
V dalším volebním období chceme dále spolupracovat na řízení města se 
zdravým rozumem, vyrovnaným rozpočtem a vytvářet podmínky pro har-
monický rozvoj města a přilehlých částí. 
Chceme navázat na úspěšné využívání dotací, vytváření lepších podmínek 
pro volnočasové aktivity obyvatel a mládeže a tím předcházet kriminalitě
Hlavní priority:
vyrovnaně a transparentně hospodařit s rozpočtem města,

9. Stanislav Ločárek, 78 let, důchodce, Šluknov, člen České strany sociál-
ně demokratické
10. Ilona Levandovská, 35 let, rodičovská dovolená, Šluknov, člen České 
strany sociálně demokratické
11. Pavol Beníček, 45 let, strážník MP, Šluknov, člen České strany sociálně 
demokratické
12. Vilma Augustinová, 64 let, důchodkyně, Šluknov, člen České strany 
sociálně demokratické
13. Miloš Riemer, 41 let, řidič z povolání, Šluknov, člen České strany so-
ciálně demokratické
14. Mgr. Jitka Slaninová, 53 let, ředitelka MŠ, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
15. Ludmila Krausová, 56 let, pracovnice OK, Šluknov, člen České strany 
sociálně demokratické

vytvořit lepší podmínky pro složky integrovaného záchranného systému 

(hasiči, policie),

pokračovat v budování zázemí volnočasových aktivit obyvatel (např. 

sportovně – atletický areál, který by využívaly jak školy ve městě, tak všich-

ni obyvatelé města, dětská hřiště, apod.),

vytvářet podmínky pro klidný a harmonický život starších občanů.

Všichni kandidáti se zavazují občanům města k výkonu veřejné funkce 

v jejich zájmu a v zájmu města, kandidují se vší vážností a odpovědností 

spojenou s prací zastupitele, postavenou na základech svědomí, důvěry, 

morálních zásad a právních hodnot.

Bc. Marek Kopecký

Volební program - Hasiči

Kandidátní listina - MO ČSSD ve Šluknově
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1. Bc. Marek Kopecký, 36 let, hasič – velitel družstva, Šluknov, bez poli-
tické příslušnosti
2. Petr Kocián DiS., 35 let, hasič – velitel stanice, Nové Hraběcí, bez poli-
tické příslušnosti
3. Jindřich Müller, 49 let, úředník, Šluknov, bez politické příslušnosti
4. Miroslav Holakovský, 59 let, výstupní kontrolor, Císařský, bez politické 
příslušnosti
5. Ing. Milan Tabi, 28 let, hasič, Šluknov, bez politické příslušnosti
6. Lenka Cháberová, 49 let, zdravotní sestra, Císařský, bez politické pří-
slušnosti
7. Milan Čermák, 47 let, řidič, Šluknov, bez politické příslušnosti
8. Milan Bouzek, 58 let, hasič – strojník, Království, bez politické přísluš-
nosti

Volební program - Nezávislé hnutí za harmonický 
rozvoj měst a obcí

9. Michaela Holakovská, 28 let, asistentka, Království, bez politické pří-
slušnosti
10 Josef Matoulek, 58 let, vysloužilý policista, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
11. Jaroslav Chábera, 54 let, seřizovač, Císařský, bez politické příslušnos-
ti
12. Jiří Kukla, 49 let, product manager, Šluknov, bez politické příslušnosti
13. Dana Holakovská, 60 let, důchodkyně, Císařský, bez politické přísluš-
nosti
14. Roman Müller, 47 let, hasič – strojník, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
15. Jaroslav Hrobár, 27 let, seřizovač, Šluknov, bez politické příslušnosti

Motto: „Město jako domov“
S tímto mottem naše nepolitické seskupení občanů vstupuje již do třetích 
komunálních voleb. Stejně tak, jako neměníme svůj název, tak neměníme 
své postoje. Naše kandidátka je složena z pamětníků města, bývalých za-
stupitelů, ale také i z velmi mladých lidí. Všichni mají naše město rádi, mají 
zde své domovy a rodiny, volnočasové aktivity a chtějí žít ve městě s pozi-
tivní budoucností.
Někteří naši kandidáti byli již v minulosti členy zastupitelstva a rozhodně 
to nebyli ti, kteří si přišli jednou za pár měsíců posedět do krásných zámec-
kých prostor, kde se zastupitelstva města pravidelně odehrávají. O všech 
bylo slyšet. Všichni se podíleli na pozitivních změnách, účastnili se veřej-
ného i kulturního života a byli schopni spolupracovat se všemi, kteří o to 
měli zájem.
V zastupitelstvu se sejdou zástupci různých stran a sdružení, s různými 
představami a cíli. A právě ve spolupráci s nimi se budeme snažit prosa-
dit naše vize. Je třeba věnovat zvýšené úsilí tomu, aby současní obyvatelé 
v tomto městě rádi zůstávali a vytvořit takové podmínky, aby se k nám při-
stěhovali i noví obyvatelé, kteří budou přínosem pro rozvoj Šluknova. Toto 
není možné splnit za jedno volební období. Situace je ovlivněna spoustou 
různých faktorů, z nichž jen některé můžeme změnit. V našem volebním 
programu předkládáme několik návrhů, které podle nás mohou napomoci 
ke splnění tohoto cíle:
1. Připravit podmínky pro rekonstrukci objektů v majetku města (Dům 
kultury, náměstí, radnice, sportoviště, dětská hřiště…).
2. Obrovské úsilí je potřeba věnovat volnočasovým aktivitám občanů všech 
věkových kategoriích. Jsme si vědomi, že spoluobčané musejí dojíždět za 
prací a jejich děti nemají dostatečnou možnost aktivně trávit volný čas. Ale 
nejen děti se nemají kde realizovat, chybí zde možnost shromažďování, 
prezentace všech spolků v našem městě – včelaři, nimrodi, mykologové 
a že jich není málo. Podíváme-li se kousek za hranice, nebo do okolních 
měst, jsou zde volnočasová centra s celodenním provozem a právě tako-
vé centrum bychom chtěli ve městě vytvořit – dům pro všechny, kteří mají 
nějaké zájmy.

3. Zlepšit propagaci města ve spolupráci s vlastníky hotelů, restaurací, 
podnikateli z města i z okolních obcí – „Šluknovský výběžek = turistický 
cíl Čechů i cizinců“. 
4. Propagovat ve spolupráci s vládními i nevládními organizacemi prů-
myslovou zónu Šluknova v souladu s územním plánem a pokusit se získat 
případné další investory, kteří zde chtějí podnikat, čímž by se zvýšil počet 
pracovních míst.
5. Pokračovat v tradici setkávání občanů se starostou a zastupiteli a zde zís-
kávat podněty k další činnosti a zapojit tak spoluobčany do dění ve městě.
6. Podporovat a rozvíjet tradiční akce města – Zámecké slavnosti, Hubert-
ská jízda a další sportovní a kulturní aktivity, s cílem přivést do města i ná-
vštěvníky z širšího okolí a podpořit tak místní podnikatele.
7. Ve spolupráci s informačním centrem vytvořit ucelenou nabídku kultur-
ních a sportovních akcí ve Šluknově a zajistit jejich propagaci.
8. Ve spolupráci s lesnickou školou budovat další naučné stezky a rekon-
struovat stávající.
9. Zpřístupnit historický důl Schweidrich.
10. Průběžně pracovat na opravě a údržbě místních komunikací.
Samozřejmě se zde nabízí otázka „Kde na to vzít“? Nezbývá než konstato-
vat „Kde je vůle, je i cesta“. Jsme na začátku nového programovacího ob-
dobí Evropské unie. Štěstí přeje připraveným a ten, kdo má projekty – vize, 
má větší šanci na úspěch. Jsme přesvědčeni, že existují i vlastní zdroje, 
vlastní úspory, lze čerpat ze spolupráce s podnikateli i z osobního nasazení.
Nezdráhám se říci, že za mnoha lidmi z naší kandidátky je vidět velký kus 
práce pro město, nikdo z nich si nehraje jen na svém písečku. Jsme připra-
veni a schopni spolupráce s každým, komu není osud našeho města lhos-
tejný.
Pokud máte společné myšlení a záleží vám na našem městě, věnujte něko-
lik minut svého života a jděte k volbám v říjnu tohoto roku. Zvolte ty kandi-
dáty, o nichž jste přesvědčeni, že budou pracovat a ne jen řečnit. Další čtyři 
roky budoucnosti našeho města jsou ve vašich rukou.

Ing. Pavel Kout

1. Mgr. Bc. Rudolf Sochor, 49 let, ředitel střední školy, Šluknov, bez poli-
tické příslušnosti
2. Mgr. Petra Galová, 40 let, učitelka základní školy, Císařský, bez politic-
ké příslušnosti
3. Ing. Pavel Kout, 50 let, jednatel soukromé společnosti, Šluknov, bez 
politické příslušnosti
4. Bc. Jakub Šulák, 23 let, student, Císařský, bez politické příslušnosti
5. Eva Heinzová, 59 let, ředitelka mateřské školy, Nové Hraběcí, bez poli-
tické příslušnosti
6. Ladislav Navrátil, 70 let, podnikatel, Nové Hraběcí, bez politické pří-
slušnosti

7. Miloš Vyskočil, 58 let, strojní zámečník, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
8. Ing. Kamila Vaskivská, 51 let, podnikatelka,Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
9. Josef Antl, 38 let, příslušník Hasičského záchranného sboru, Šluknov, 
bez politické příslušnosti
10. Dana Steránková, 30 let, pedagog volného času, Šluknov, bez politic-
ké příslušnosti
11. Rostislav Vyšohlíd, 48 let, živnostník, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti

Kandidátní listina - Hasiči

Kandidátní listina - Nezávislé hnutí za harmonický rozvoj měst a obcí
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1. Karel Malaník, 69 let, důchodce, Šluknov, Komunistická strana Čech 
a Moravy
2. Emília Procházková, 56 let, učitelka, Šluknov, bez politické příslušnos-
ti
3. Eva Kodrlová, 64 let, důchodce, Šluknov, Komunistická strana Čech 
a Moravy
4. Pavel Novotný, 54 let, dělník, Šluknov, Komunistická strana Čech 
a Moravy
5. Marcela Bogdalová, 45 let, poštovní úřednice, Království, bez politické 
příslušnosti
6. Mgr. Jana Šeligová, 40 let, učitelka, Království, bez politické přísluš-
nosti
7. Jiří Procházka, 48 let, invalidní důchodce, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti

Volební program KSČM je navržen na základě zkušeností zastupitelů, zvo-
lených za tuto stranu v minulém volebním období. Zkušenosti ukázaly, že  
do volebních programů nelze stanovit jednoznačné a konkrétní priority. 
Volební programy měst jsou v součastné době ve značné míře závislé na 
různých dotacích a jiných dodatkových příjmech či vydáních v průběhu 
volebního období, a tím jsou dány finanční možnosti měst při jejich plnění. 
KSČM nechce slibovat nesplnitelné či nejasné, nebylo by to správné. V ná-
sledujícím volebním období se chceme proto zaměřit:
Podporovat všechny, již započaté nebo nově vytvářené, projekty (např.
oprava náměstí, Domu kultury, oprava budovy radnice, opravy fasád 
apod.), které povedou ke zkvalitnění vzhledu města a jeho zkrášlení. Zkus-
me dát městu hezčí tvář.
Podporovat činnost městské policie, požadovat prohlubování spoluprá-
ce se státní policií, s cílem snižovat kriminalitu ve městě a zajištění bezpeč-
nosti občanů.

Volební program - Město lidem

12. Ing. Jaroslav Lizoň, 47 let, konstruktér, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
13. Radka Kočová, 40 let, zdravotní sestra, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti

14. Helga Hošková, 75 let, důchodkyně, Šluknov, bez politické přísluš-

nosti

15. MUDr. Vratislav Zita, 64 let, zubní lékař, Šluknov, bez politické pří-

slušnosti

Rozšířit služby a zařízení pro seniory. Podat návrh na vybudování Klu-
bu seniorů, prostřednictvím města zajistit prostory a společné financování 
a zvýšit tak větší možnosti využití volného času seniorů.
Podporovat činnost všech občanských sdružení (spolků), zejména těch, 
které pracují s mládeží, současně kontrolovat účelné využití poskytnutých 
finančních prostředků. 
Podporovat údržbu a opravy místních komunikací (např. ulice Smeta-
nova, Karlova), opětovně doporučit řešení bezpečnosti křižovatky u Zá-
meckého parku (nebezpečný přechod), posoudit možnosti provést doprav-
ní značení na Rumburské ulici (měřič rychlosti, kamera).
Dbát na průhledné hospodaření města. 
Dle finančních  možností prosazovat u budov v majetku města formu 
údržby, nejen prodej, zachovat tak potřebný počet bytů pro sociálně slabší 
skupiny osob, pokusit se vyřešit budovy sokolovny, kina, sladovny.

Karel Malaník

8. Eliška Žďárská, 63 let, důchodce, Rožany, Komunistická strana Čech 
a Moravy
9. Břetislav Přidal, 55 let, pojišťovací poradce, Království, Komunistická 
strana Čech a Moravy
10. Hana Kožíšková, 68 let, důchodce, Šluknov, Komunistická strana 
Čech a Moravy
11. Bedřich Boháček, 60 let, zakladač, Šluknov, bez politické příslušnosti
12. Zdeněk Pojtinger, 61 let, dělník, Šluknov, bez politické příslušnosti
13. Zdeněk Levandovský, 62 let, strojvedoucí Metra Praha, Rožany, Ko-
munistická strana Čech a Moravy
14. Roman Špiroch, 42 let, dělník, Šluknov, bez politické příslušnosti
15. Marie Líbalová, 66 let, důchodce, Šluknov, Komunistická strana Čech 
a Moravy

Jsme politickým hnutím, které se chce zaměřit především na naše město. 
Naším cílem je efektivně fungující místní samospráva, která hájí zájmy ob-
čanů a státní správa, která občanům slouží.
Patříme mezi ty občany, kteří s jednáním některých našich současných za-
stupitelů hrubě nesouhlasí, patříme mezi ty, kteří volají po zásadní změně. 
Pokusíme se ty z vás, kteří o tom ještě pochybují, postupně přesvědčit.
Naše hnutí nebude mít žádná velká prohlášení. Chceme ale poukazovat 
na vážné problémy, které občany sužují a navrhovat jejich řešení. Chceme, 
aby v našem městě bylo co nejméně nespokojených občanů.
Nechceme být populární za cenu nereálných volebních slibů, jak to znáte 
z nepravdivých činů současných politiků.
Chceme, aby si občané našeho města uvědomili, že mohou do věcí ve-
řejných zasahovat. Aby nadále nepodléhali skepsi, že „stejně se nedá nic 
dělat“, aby překonali určitý odpor a uvěřili, že stačí jenom chtít. Jsme si 
jistí – a z každodenních hovorů se známými, kamarády, příbuznými atd. to 
vyplývá – že je kolem nás plno problémů, u kterých byste se chtěli podílet 
na jejich řešení.
Součástí našeho programu jsou i opravy a údržba veškerých městských 
budov a zařízení, komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Byli by-
chom rádi, kdybyste nám při této činnosti pomáhali i vy, a to úklidem okolí 
svých domů.
Naším záměrem je mít město nejen pěkné, ale zároveň i bezpečné, jak pro 

občany, tak pro návštěvníky a turisty; změnit systém a zajistit preventivní 
přítomnost MP v problematických částech města.
Politické hnutí Město lidem chce umožnit občanům Šluknova zapojit se 
do veřejného dění a ovlivňovat jej. Mezi námi nejsou a nebudou kariéris-
té, kteří očekávají, že v případě zvolení, budou pobírat prebendy z městské 
kasy.
Apelujeme zejména na mladé občany našeho města – vezměte svou bu-
doucnost do vlastních rukou, myslete na svůj další život ve Šluknově 
a zvolte si nový směr, který vám nabízíme.
Do komunálních voleb jdeme s lidmi, kteří mají chuť pracovat, většina 
z nich již má také bohaté životní zkušenosti a jsme přesvědčeni, že naše cíle 
jsou splnitelné. Chceme hájit zájmy občanů a města a pracovat tak, aby-
chom jednou našim následníkům předali město v ještě lepším stavu.
Naše záměry jsou naprosto jednoduché a průhledné a tvoří následující de-
satero:
1. Vedení města a úředníci MÚ musejí s občany jednat tak, aby si získali 
a udrželi jejich důvěru.
2. Základem našeho programu je účelné a promyšlené hospodaření s ma-
jetkem a finančními prostředky města - budeme hledat a využívat i jiné fi-
nanční zdroje.
3. Budeme podporovat činnost zájmových organizací, které vyplňují vol-
ný čas, rozvíjet kulturu, udržovat místní tradice a chránit kulturní dědictví 

Volební program - KSČM

Kandidátní listina - Komunistická strana Čech a Moravy
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Volební program - NEZÁVISLÍ

1. Ing. Václav Víšek, 60 let, pedagog, Království, bez politické příslušnosti
2. Jaroslav Fráňa, 51 let, elektromontér, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
3. Václav Kořánek, 46 let, jednatel společnosti, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
4. František Zelenka, 46 let, mistr výroby, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
5. Alena Poláková, 64 let, pedagogický pracovník, Šluknov, bez politické 
příslušnosti
6. Jiří Chadima, 48 let, podnikatel, Nové Hraběcí, bez politické přísluš-
nosti

Jdeme do komunálních voleb za Vás
Náš věkový průměr je 43 let. Jsme naprosto finančně nezávislí na peněžní 
politice města. Členové sdružení – živnostníci – nejsou, až na jedinou vý-
jimku, zakázkově propojeni s městem. Prosazujeme transparentnost všech 
činností města a maximální informovanost veřejnosti.
Do voleb jdeme především proto, že nás zajímá kvalita života ve Šluknově, 
chceme se aktivně podílet na rozhodování v důležitých otázkách rozvoje 
města (cítíme jakési odstavení veřejnosti od rozhodování).
Máme čistý štít
Všichni kandidáti čestně prohlašují, že proti nim není vedeno trestní stíhá-
ní. Nikdo z našich kandidátů v minulosti nespolupracoval s StB.
Máme zájem o fungování města i mimo volby
Velká většina z nás je delší dobu aktivní při fungování města i mimo svá po-
volání, působí v neziskových organizacích a spolcích, nebo se věnuje práci 
s mládeží. Je za námi už dost práce pro zlepšení života ve Šluknově. Naše 
účast v komunálních volbách je jen logickým pokračováním naší činnosti.

1. Mgr. Filip Kadeřábek, 29 let, učitel na ZŠ, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
2. Tomáš Luft, 35 let, vedoucí kvality, Rožany, bez politické příslušnosti
3. Hana Holakovská, 38 let, prodavačka, Císařský, bez politické přísluš-
nosti
4. Vít Hertl, 29 let, OSVČ, Šluknov, bez politické příslušnosti
5. Rudolf Seidl, 34 let, řezník, Císařský, bez politické příslušnosti
6. Pavel Jiřena, 50 let, kameník, Císařský, bez politické příslušnosti
7. Josef Vykoukal, 43 let, svářeč, Šluknov, bez politické příslušnosti
8. Pavla Hemerková, 39 let, servírka, Šluknov, bez politické příslušnosti
9. Jan Schneider, 23 let, skladník, Císařský, bez politické příslušnosti

7. Věra Kelucová, 63 let, ekonomka, Šluknov, bez politické příslušnosti
8. Jiří Šach, 46 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti
9. Mgr. Václava Víšková, 29 let, právnička, Království, bez politické pří-
slušnosti
10. Pavel Volf, 50 let, delegát CK, Císařský, bez politické příslušnosti
11. Josef Turek, 44 let, seřizovač, Šluknov, bez politické příslušnosti
12. Jan Štefl, 39 let, řemeslník, Šluknov, bez politické příslušnosti
13. Jaroslav Ječmínek, 57 let, obkladač, Království, bez politické přísluš-
nosti
14. Zdeňka Pátková, 53 let, šička, Šluknov, bez politické příslušnosti
15. František Koňák, 68 let, důchodce, Šluknov, bez politické příslušnosti

Přinášíme koncepci a spolupráci
Jsme si plně vědomi dlouhodobého efektu a důsledků jednotlivých rozhod-
nutí zastupitelů, proto budeme prosazovat vznik dlouhodobých strategií 
a rozhodování o klíčových problémech ve spolupráci se všemi aktivními 
představiteli veřejnosti a spolky. Stojíme i o spolupráci obcí mezi sebou 
navzájem, především v různých mikroregionálních svazcích, nebo zahra-
niční spolupráci s partnerskou obcí. 
Chceme dát Šluknovu „nový impuls“
Našim cílem je nadále zlepšovat životní prostředí ve Šluknově, zpříjem-
ňovat občanům život i pohyb v obci. Chceme napomoci probuzení zájmu 
občanů o naše město a dění v něm podporou akcí pro děti a mládež i dospě-
lé. Našim cílem je zvýšení prestiže spolkového života. Budeme podporovat 
školy v našem městě a preventivní programy orientované na děti, mládež, 
neboť dobré vzdělání je základ a děti jsou naše budoucnost!
Další program, profily všech kandidátů a více na www.facebook.com/neza-
visliprosluknov

Mgr. Filip Kadeřábek

města a městských částí.
4. Budeme podporovat rozšíření využívání veřejně prospěšných prací.
5. Budeme podporovat zajištění dostatečného počtu míst v mateřských 
školkách; podpoříme investice do modernizace základní školy, včetně zlep-
šení její vybavenosti.
6. Budeme prosazovat dostatečné investice do rozvoje a údržby dětských 
hřišť a veřejně přístupných sportovišť; prioritou budou investice do spor-
tovišť, která slouží široké veřejnosti; samozřejmostí je průhlednost výbě-
rových řízení.
7. Budeme podporovat místní jednotky SDH, které jsou zařazeny do inte-
grovaného záchranného systému ČR a to jak na úseku požární prevence, 

tak i sportovních a společenských aktivit.
8. Budeme se snažit o zlepšení podmínek pro třídění odpadů a likvidaci 
TKO; chceme obec čistou a bez ekologických zátěží.
9. Zasadíme se o to, aby obecní lesy přešly na šetrnější a průhlednější způ-
sob hospodaření.
10. V otázce soužití s romskou menšinou budeme podporovat taková 
opatření, která vytvářejí podmínky pro vzájemné zdárné soužití a budeme 
podporovat opatření pro aktivní účast Romů na řešení problémů či řešení 
problémů vlastními silami.

 Za politické hnutí Město lidem Ing. Václav Víšek

Kandidátní listina - Město lidem

Kandidátní listina - NEZÁVISLÍ

10. Martina Šimonková, 46 let, ZŠ – vychovatelka, Šluknov, bez politické 
příslušnosti
11. Věra Prajsová, 50 let, vedoucí jídelny, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
12. Mgr. Doris Halamková, 55 let, učitelka na ZŠ, Šluknov, bez politické 
příslušnosti
13. Hana Syrochmanová, 50 let, učitelka na ZŠ, Rožany, bez politické 
příslušnosti
14. Drahoslava Trantinová, 74 let, důchodce, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
15. Mgr. Lenka Steklá, 46 let, učitelka na ZŠ, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
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Volební program - „Občané městu, město 
občanům“(OMMO)

Volební program - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Politické hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) se profiluje 
především zásadním a čitelným „občanským principem“, od něhož od-
vozuje své působení ve společnosti a chce je dále rozšiřovat v souladu se 
stupněm poznání obecně a v koordinaci se zkušenostmi z každodenního 
praktického života.
Veřejný život ve společnosti je v současnosti vnímán především jako zále-
žitost politických stran, zejména těch tzv. tradičních, tvrdících o sobě, že 
jsou masové, mající tzv. správný ideový a ideologický profil, nebo sponzory 
(často raději vše dohromady a v „tichosti“), kteří jimi manipulují přede-
vším v duchu svých vlastních zájmů a potřeb. „Stranickost“ se často oce-
ňuje více než „občanský princip“. Nechceme jít proti proudu za každou 
cenu, ale i stranickost by měla mít své hranice. Ve Šluknově se chceme 
profilovat jako subjekt, kterému se neprotiví zdravý rozum, občanská sluš-
nost, politická korektnost, komunikační a informační dovednosti, ideová 
a programová vyváženost s ohledem na smysl, účel i prostředky k jejich 
dosažení. 
Naším záměrem v našem společném městě je více a účinně přiblížit řídící, 
organizační a rozhodovací mechanismy městského úřadu, rady a zastupi-
telstva města k občanovi. Tzn. učinit jej odpovědným za chod a správu věcí 
veřejných, při rozšíření prvků přímé demokracie. Proto má naši podporu 
zatím stále odmítaná přímá volba na různých úrovních politiky spojených 
s výkonem moci, například přímá volba starostů. 
Přejeme si kvalitativněji prosazovat poměrné zastoupení subjektů v orgá-
nech zastupitelstva, obecně znemožnit stav, kdy zákulisními dohodami po-
litických komunálních špiček spjatých často s korupcí a různými „kšefty“ 
získávají kontrolu a vliv na vedení města různé ekonomické skupiny a sub-
jekty, jež v převážné míře prosazují především vlastní soukromé zájmy. 
Posílit, nebo lépe využít s občanským principem pravomoc obecního za-
stupitelstva vůči Radě města. Čelit zejména možnosti utajování informací 
před členy zastupitelstva a občany, reorganizovat výbory a komise zastu-
pitelstev, aby do nich zvolené subjekty vysílaly více nečleny zastupitelstva 
a tím se dalo předcházet „přetěžování“ zastupitelů zastoupených stran, 
více umožnit členství v těchto orgánech občanům – odborníkům bez stra-
nické příslušnosti. A to zejména v orgánech, kde se rozhoduje o otázkách 
finanční a majetkové povahy, kde se střetává zájem soukromý s veřejným.
Chceme se pokusit vytvořit nové partnery orgánům obce za výraznější 
role „občanského principu“ v působnosti a jejím naplňování v rámci tzv. 
osadních výborů na obecní komunální úrovni. Jiné potřeby vnímají občané 

1. Aleš Gall, 56 let, manažer, Šluknov, bez politické příslušnosti
2. Bc. Eva Benešová, 27 let, sociální pracovnice, Šluknov, bez politické 
příslušnosti
3. Bc. Petr Barcal, 41 let, jednatel společnosti, Království, bez politické 
příslušnosti
4. Roman Janda, 41 let, strojník, Šluknov, bez politické příslušnosti
5. Karel Barcal, 49 let, vedoucí provozu, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
6. František Mráz, 37 let, lesník, Šluknov, bez politické příslušnosti
7. Jitka Košťálová, 48 let, učitelka, Království, bez politické příslušnosti
8. Gabriela Černá, 23 let, pracovník v sociálních službách, Šluknov, bez 

Dovolujeme si Vás, občany, seznámit s body našeho volebního programu. 
Žijeme zde ve Šluknově my i naše děti a rádi bychom, aby se naše město 
i nadále postupně rozvíjelo a bylo slušným a bezpečným místem pro nás 
všechny. Volební program nabízí reálné kroky a možnosti, jaké lze v dal-
ších čtyřech letech realizovat, a to především vzhledem k možnostem pří-
jmové části rozpočtu města.

například v části Rožany a úplně jiné pak například v centrální části města, 
např. tolik diskutovaného Sídliště. Chceme změnit styl práce orgánů měs-
ta a to tak, že občané v místě budou určovat priority k řešení a realizaci, 
nikoliv úředník, nebo špatně informovaný zastupitel uvolněný pro výkon 
své práce.
Je toho poměrně více, co je potřebné změnit v našem městě, dostaneme-li 
v nadcházejících volbách od našich spoluobčanů důvěru, pak budeme po-
třebné změny rychle a neodkladně realizovat, například počínaje u střetu 
zájmů veřejně činných osob a podnikatelů v tzv. řadové pozici zastupitele 
obce.
Budeme realizovat všeobecné posilování samosprávy o prvky přímé de-
mokracie, včetně vytvoření občanských volených kontrolních orgánů za 
účasti zástupců laické i odborné veřejnosti, nestraníků, jež by svou činnost 
koordinovali s volenými zastupiteli na všech úrovních a jež by byly nápo-
mocny většímu dotyku občanské veřejnosti s dalšími orgány v systému za-
stupitelské demokracie v našem městě. Podpoříme ekonomické i politické 
formy participace občanů při správě především jejich věcí veřejných, a to 
od nejnižších pater politiky. 
Jako první úkol jsme si předsevzali učinit vše pro to, aby se změnil dlou-
hodobě negativní obraz veřejnosti, orgánů státního správy a vyšších orgá-
nů samosprávy na město Šluknov, které je zcela neprávem problematicky 
vnímáno a spojováno více než je zdrávo s takzv. problematikou nepřizpů-
sobivých občanů. Takové naše město není a domníváme se, že nikdy ne-
bylo. Tento náhled nám byl událostmi z r. 2010 importován jako fenomén 
Šluknovského výběžku právě ve spojitosti se jménem našeho města. Naše 
město nemůže být vnímáno jako místo jakéhosi gheta nepřizpůsobivých 
občanů. Proti tomu se musí vykonat víc než bylo dosud konáno, dokonce si 
myslíme, že je nutné změnit celou filosofii a strategii města při řešení těch-
to problémů. Ministerské návštěvy a politický exhibicionismus s tím spo-
jený nic nevyřeší. Máme mnoho možností svými silami věci měnit, a potře-
bujeme i podporu zvenčí k ekonomickému rozvoji města. Bude nanejvýš 
vhodné oživit myšlenku průmyslové zóny a kvalitativněji využít možností 
příhraniční spolupráce. 
Věci můžeme změnit, žádný občan v našem městě není navíc nebo nepo-
třebný. Získáme -li Vaší důvěru, pak vytvoříme z našeho města rozumnou 
obec, která se zajímá, čím její občané jsou a čím chtějí být, nikoliv obec, 
která občanům určuje, čím mají být. 

Aleš Gall, lídr kandidátky OMMO ve Šluknově

politické příslušnosti
9. David Žemla, 44 let, kvalitář, Šluknov, bez politické příslušnosti
10. Milan Billý, 48 let, dělník, Šluknov, bez politické příslušnosti
11. Jindřich Kafka, 52 let, kameník, Šluknov, bez politické příslušnosti
12. Martin Žák, 50 let, elektromechanik, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
13. Arnošt Meistner, 54 let, dělník, Šluknov, bez politické příslušnosti
14. Martina Holubová, 36 let, skladnice, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
15. Petr Bretzko, 39 let, zámečník, Šluknov, bez politické příslušnosti

Rozvoj a investice města
dokončení rekonstrukce náměstí
rekonstrukce Domu kultury dle přidělené dotace
prioritou zůstává výstavba záchranného centra – zázemí pro profesio-
nální hasiče, městskou policii, dobrovolné hasiče
pokračovat v obnově a rekonstrukci objektů v majetku města

Kandidátní listina - „Občané městu, město občanům“
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1. Mgr. Eva Džumanová, 49 let, starostka, Šluknov, STAROSTOVÉ 
A NEZÁVISLÍ
2. Zdeněk Kirchner, 64 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti
3. Ing. Tomáš Kolonečný, 33 let, plánovač výroby referent logistiky, Šluk-
nov, bez politické příslušnosti
4. Božena Zemanová, 62 let, důchodce, Šluknov, bez politické příslušnos-
ti
5. Milan Černý, 39 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti
6. Mgr. Iveta Laštůvková, 40 let, učitelka, Císařský, bez politické přísluš-
nosti
7. Pavel Ganišin, 52 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti

Jsme sdružení nezávislých kandidátů. Nemáme žádné mocenské ambice 
ani osobní zájmy. Komunální politiku děláme, protože chceme, aby se nám 
ve Šluknově líbilo a dobře se tu žilo. Chceme hezké město, jehož představi-
telé rozumí potřebám obyvatel a zároveň je dokáží prosazovat. 
Naše priority
Celospolečenské zájmy:
Zvýšení kapacity mateřské školy a školní družiny 
Podpora spolků a zájmových sdružení, které pracují s dětmi nebo konají 
službu či aktivity pro širokou veřejnost
Investiční akce:
Budování cyklostezek/chodníků v nejnebezpečnějších místech katast-

Volební program - „Šluknovské Království“
rálního území Šluknov (Císařský, Království, Rožany)
Pokračování v opravách vedlejších komunikací ve všech městských čás-
tech
Běžná agenda MÚ a jeho odborů:
Efektivnější čerpání dotací z EU
Péče o veřejnou zeleň a zimní údržba všech druhů komunikací (včetně 
pěších)
Budete-li mít zájem o bližší informace k výše uvedenému nebo na jakékoli  
jiné téma, obraťte se na naše kandidáty. 

Ing. Josef Sivák

1. Ing. Daniela Petroušková, 40 let, finanční manažer, Království, bez po-
litické příslušnosti
2. Ing. Josef Sivák, 32 let, projektový vedoucí, Království, bez politické 
příslušnosti
3. Ing. Hermann Zimmer, 63 let, důchodce, Království, bez politické pří-
slušnosti
4. Jiří Růžička, 29 let, OSVČ, Království, bez politické příslušnosti
5. Horst Líbal, 46 let, OSVČ, Království, bez politické příslušnosti
6. Josef Stelmaščuk, 31 let, OSVČ, Království, bez politické příslušnosti
7. František Kratochvíl, 38 let, stavebník, Království, bez politické pří-
slušnosti
8. Mgr. Karel Navrátil, 25 let, manažer vzdělávacích projektů, Království, 

bez politické příslušnosti
9. René Rudolecký, 40 let, disponent, Království, bez politické příslušnos-
ti
10. Jiří Skotnica, 44 let, policista, Království, bez politické příslušnosti
11. Jiří Remeš, 24 let, kameník, Království, bez politické příslušnosti
12. Karel Anýž, 30let, kameník, Království, bez politické příslušnosti
13. Valtr Koňák, 62 let, důchodce, Království, bez politické příslušnosti
14. Dagmar Matulová, 49 let, rozpočtář – ekonom, Království, bez poli-
tické příslušnosti
15. Jaroslava Sokolová, 74 let, důchodce, Království, bez politické pří-
slušnosti

vybudování chodníku na Císařský
rekonstrukce osvětlení a komunikací na Sídlišti
využití dotací s ohledem na finanční možnosti města
splácení tří velkých úvěrů města (zámek do roku 2017, bytovky ul. Jirás-
kova do roku 2016, pečovatelské byty do roku 2020) – limitující pro inves-
tice v dalších letech
revitalizace parčíku v Rožanech – zeleň, lavičky
revitalizace parčíku v Království – zeleň, dětské hrací prvky
Oblast pořádku a bezpečnosti
podpora spolupráce všech složek – MP, PČR, HZS, JSDH
zachování městské policie
podpora Sboru dobrovolných hasičů
postupné zavádění kamerového systému ve městě – náměstí, terminál 
zachování dostupné lékařské péče pro občany Šluknova
pobídky pro lékaře
Oblast kultury
pokračovat v tradičních a osvědčených kulturních akcích 
podpora a rozvoj turistického ruchu

Školství a vzdělávání
dokončení rekonstrukce budov mateřských školek
pokračovat v rekonstrukci tělocvičny
využití dotací na další rekonstrukci budovy ZŠ – okna, oprava školní 
jídelny, šaten
podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže
Sport a volnočasové aktivity
pokračovat v nastaveném systému žádostí o finanční příspěvky z roz-
počtu města a následném vyúčtování, rovnocenná podpora
zvýšení počtu hracích ploch ve městě (beach volejbal, atletika apod.)
zřízení dopravního hřiště
Transparentnost
pokračovat v nastaveném systému transparentního zveřejňování ve-
řejných zakázek 
Snížení nezaměstnanosti
vytvořit investiční záměry s cílem snížit nezaměstnanost ve městě

Mgr. Eva Džumanová

Kandidátní listina - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidátní listina - „Šluknovské Království“

8. Bc. Kateřina Skopalová, 39 let, učitelka, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
9. Bc. Zdeněk Černý, 36 let, jednatel TS, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
10. MUDr. Petr Straka, 64 let, lékař, Šluknov, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Ivana Ganišinová, 51 let, učitelka, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
12. Hana Svatošová, 42 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti
13. Eduard Němec, 46 let, revírník, Šluknov, bez politické příslušnosti
14. Josef Tobolka, 69 let, důchodce, Šluknov, bez politické příslušnosti
15. Bc. Marcela Postlerová, 33 let, sociální pracovník, Šluknov, bez poli-
tické příslušnosti
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1. Jiří Beneš, 47let, hasič velitel, Šluknov, bez politické příslušnosti
2. Radek Marušák, 49 let, státní zaměstnanec, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
3. Vladimír Zeman, 42let, řidič sanitky, Šluknov, bez politické příslušnos-
ti
4. Pavel Horák, 30 let, mistr silniční údržby, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
5. Michaela Novotná, 54 let, účetní, Šluknov, bez politické příslušnosti
6. Petr Toman, 32 let, dělník, Šluknov, bez politické příslušnosti
7. Petr Novotný, 34 let, čerpadlář, Šluknov, bez politické příslušnosti
8. Zdenek Jonáš, 61 let, dělník SÚS, Šluknov, bez politické příslušnosti

Hájíme zájmy občanů 
Nabízíme Vám vizi Šluknova jako turistického, kulturního a sportovního 
centra oblasti Šluknovského výběžku, města spokojených lidí.
1. Strategie rozvoje města
dopracovat a postupně naplňovat dlouhodobou koncepci rozvoje města 
a jeho částí, založenou na rozvoji cestovního ruchu, kulturního a sportov-
ního vyžití s využitím podpůrných programů Evropské unie a Euroregionu 
a schváleného územního plánu města jako základního dokumentu jeho 
dalšího rozvoje.
podpořit rozvoj města v oblasti sportu a tělovýchovy pro všechny, zajistit 
zdroje na pokračování modernizace stávající školní tělocvičny především 
interiéru a výměny podlahy za palubovku.
2. Zaměstnanost a podnikání
za srovnatelných podmínek aktivně podporovat kvalitní místní podni-
katele zejména při  koupi a pronájmu komerčních objektů a při realizaci 
veřejných zakázek s cílem zvýšit zaměstnanost. Nabídnout k podnikání 
vhodné pozemky v katastru města.
prosadit a naplňovat rovné podmínky pro všechny podnikatele, maxi-
málně omezit  nekalou soutěž.
3. Bytová a majetková politika
vytvořit a důsledně dodržovat dlouhodobou koncepci v oblasti naklá-
dání s majetkem města na základě jeho důsledné inventarizace a rozboru 
jeho výnosnosti. Stanovit, co prodat a pronajmout, resp. co si ponechat v 
návaznosti na potřeby města.
zkvalitnit a zefektivnit péči o bytový fond města. Provést důslednou kon-
trolu využívání  městských bytů s cílem omezit jejich nelegální pronájem 
(s možností amnestie), eliminovat spekulace a podvody s nimi.
maximálně urychlit prodej majetku, který je k tomu účelu schválen. 
Získané finanční prostředky použít především na rozvoj bydlení, výstavbu 
a údržbu bytového fondu. Podporovat vytvoření center pro starší generaci 
a mládež.
4. Zdraví a životní prostředí
optimalizovat péči o životní prostředí ve městě s využitím místních firem 
tak, aby byly vytvořeny co nejlepší parametry kvality prováděných prací.
zabezpečit odbornou výsadbu a péči o zeleň a výstavbu a údržbu zařízení 
pro děti, podpořit realizaci projektů zelených zón. Zabezpečit ostrahu zele-
ně a zařízení využívaných k oddechu.
trvale zlepšovat dialog mezi městem a zdravotnickými zařízeními s cí-
lem zlepšit zdravotní služby pro jeho obyvatele. Získat pro působení v na-
šem městě kvalitní odborníky a stávající udržet vytvářením podmínek pro 
výkon jejich práce.
5. Podpora využívání volného času – sport, kultura
zachovat a případně rozšířit stávající plochy pro tělovýchovu a sport. 
Dát možnost vzniku dalších sportovních odvětví v našem městě. Pečovat 

Volební program - Unie pro sport a zdraví
o stávající veřejné sportovní plochy a zajišťovat jejich rozvoj jako program   
prevence kriminality mládeže.
plně zabezpečovat provoz a činnost Městského stadionu.
ekonomicky podporovat tělovýchovná a kulturní zařízení ve vlastnictví 
města.
podporovat spolky na území města, které se zabývají sportem a kultu-
rou, podpořit sportovní a kulturní akce s důrazem na tradice.
prosazovat realizaci bezpečných pěších a cyklistických tras ve městě 
a okolí.
6. Doprava
iniciovat tvorbu koncepce rozvoje dopravních systémů ve městě a v jeho 
blízkém okolí s důrazem na centrum města a parkovací možnosti.
realizovat úpravu přístupových komunikací a jejich okolí do míst sou-
středěného cestovního ruchu.
zásadně zlepšit stav místních komunikací, vytěsnit těžkou nákladní do-
pravu ze středu města s důrazem na vybudování objezdu města pro tyto 
účely. K tomu maximálně využít možnosti získání dotačních programů 
Evropské Unie.
investovat do zařízení zlepšující bezpečnost dopravy ve městě s důrazem 
na bezpečnost chodců.
7. Cestovní ruch
trvale zlepšovat propagaci města a regionu v médiích, jako místo boha-
tého kulturního života s možností výletů do přírodně a památkově zajíma-
vých míst ve městě i okolí.  
podporovat rozšíření ubytovacích kapacit ve městě i blízkém okolí.
podporovat zkvalitňování a rozšiřování služeb pro turistiku (možnost 
hlídaného odstavení kol, půjčovna kol, opravna kol).
8. Školství jako součást výchovy mladé generace
vytvářet podmínky pro kvalitní fungování všech školských zařízení ve 
městě.
v rámci protidrogového programu rozšiřovat bezplatné využívání školní 
tělocvičny a sportovních areálů pro všechny mládežnické kategorie.
vytvářet podmínky pro získávání kvalitních učitelů, včetně zajištění bytů 
a umožnění výstavby vlastních bytových prostor.
zajistit pravidelnou údržbu školních tělovýchovných zařízení k jejich 
plné funkčnosti.
 9. Bezpečnost občanů a ochrana majetku
dle finančních možností zavést kamerový systém na rizikových částech 
města s cílem maximálního snížení trestné činnosti, zvýšit kontrolu dodr-
žování nočního klidu v problémových lokalitách, důraz položit na naruše-
nou mládež.

Ivan Kolomazník
zmocněnec Unie pro sport a zdraví

9. Jana Bednáriková, 30 let, pracovnice pošty, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
10. Ing. Josef Marušák, 79 let, důchodce, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
11. Pavel Schneider, 48 let, podnikatel, Šluknov, bez politické příslušnosti
12. Marika Žďánská, 40 let, prodavačka, Šluknov, bez politické přísluš-
nosti
13. Miroslav Adámek, 63 let, správce stadionu, Šluknov, bez politické pří-
slušnosti
14. Antonín Holešovský, 37 let, vedoucí výroby, Šluknov, bez politické 
příslušnosti
15. Jiří Novotný, 58 let, skladník, Šluknov, bez politické příslušnosti

Kandidátní listina - Unie pro sport a zdraví


