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Senátu pod číslem 



Dovolte, abych se vám představila. Jsem Hana Žáková, starostka Koněšína a předsedkyně ekologického 
mikroregionu Horácko. Spolu s manželem jsem vychovala dvě děti. Dvacet let pracuji v komunální politice. 
Mám hodně koníčků, mezi jinými i dopravu. Před 11 lety jsem stála u zrodu lodní dopravy na Dalešické 
přehradě. A v rámci mikroregionu jsem se podílela na vybudování cca 200 km cyklotras. Za velmi důležitou 
považuji občanskou a vlasteneckou výchovu, a proto jsem v Koněšíně zavedla pro děti Den se starostkou. 
Každoročně si vyčlením čas pro děti ze základní školy, ukazuji jim obecní úřad, knihovnu, významná místa 
obce a jejího nejbližšího okolí a hrajeme si i na volby. Líbí se mi myšlenka prezidenta T. G. Masaryka, který 
říkal, že politikem - veřejným činitelem je ten, kdo sjednocuje a harmonizuje. Od roku 1994 jsem členkou 
Koněšínského ochotnického spolku. Vedle hraní divadla se věnuji také zpěvu ve sboru Klokočí.

MÉ NÁZORY
Jsem pro výstavbu nových jaderných zdrojů v Duko-
vanech. Zásoby uhlí docházejí a my je musíme nahradit. 
Jádro je čistý a bezpečný zdroj. Díky výstavbě nových 
bloků bude v regionu práce a podpoří se infrastruktura. 

Stát musí podporovat živnostníky i firmy. Jsem pro 
zásadní omezení byrokracie komplikující život všem, 
kteří podnikají a starají se sami o sebe a své zaměst-
nance.

Třebíčsko potřebuje kvalitní železniční spojení
s Prahou bez přestupování. Lepší dopravní obslužnost 
si zaslouží i obce, z nichž je zvláště o víkendu problém 
se autobusem někam dostat. To by se mělo změnit.

Život v obcích udržuje spolková činnost, a proto si 
spolky zaslouží více podpory od státu. Nesouhlasím 
se zdaněním spolkové činnosti. 

Stát musí zajistit, aby lidé v obcích měli možnost 
nakoupit si základní potraviny. Řešením jsou pojízdné 
prodejny. 

Venkov potřebuje kvalitní internetové připojení
a telefonní signál. Řada občanů, studentů i podnikate-
lů by díky tomu mohla pracovat přímo z pohodlí domova, 
čímž by odpadlo zdlouhavé dojíždění a odloučení od 
rodiny. Naše oblast se nachází v takzvaném bílém místě, 
které je pokryté signálem velmi slabě. Podpora z veřej-
ných peněz je tedy zcela nezbytná. 

Podporujme v obcích školní a mimoškolní vzdělává-
ní, a to jak dětí, tak seniorů. Malé venkovské školky
a školy mají své osobité kouzlo. Děti se musejí od 
malička naučit více samostatnosti a starší spolužáci 
se umějí lépe postarat o mladší. Vytváří se tak souná-
ležitost s místem, kde bydlí.

Senioři tvoří na venkově velmi početnou a zároveň 
velmi zranitelnou skupinu obyvatel. Někde již fungu-
jí seniorské kluby, jinde o nich uvažují. Je dobré iniciovat 
vznik těchto klubů. Samotné obce mohou v tomto 
směru pomoci, ale větší díl pomoci bych viděla od státu.
Přinejmenším v příspěvku na jejich činnost. 
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Kandidovat do Senátu jsem se rozhodla proto, že chci přenést své dvacetileté zkušenosti z regionální úrovně do 
legislativy a zaměřit se především na podporu spolkové činnosti na venkově. Pokud by v obcích nebyli hasiči, spor-
tovci, divadelníci, myslivci, byl by tam jen starosta a občané bez společných akcí a aktivit. S čímkoliv, co se v obcích 
odehrává, pomáhají právě spolky. Starosta sám nic nezmůže. Ten může vytvářet dobré podmínky, shánět dotace, 
propojovat, domlouvat, ale k dalšímu potřebuje právě aktivní spolky. 
Uvědomuji si, že slovo politika má v dnešní společnosti spíše hořkou příchuť. Ale pokud se o ni přestaneme zajímat, 
ztratíme i kus své vlastní svobody. Svoboda bohužel není zadarmo. Vyprávět by o ní mohli naši předci, kteří pro ni 
neváhali položit život. Nebuďme lhostejní a plňme si své povinnosti. Jít volit a být volen je jednou z nich. Za nejdůleži-
tější považuji setkávání s lidmi a přenášení reality života do zákonů. Zákony jsou pro lidi a o lidech. 

PROČ KANDIDUJI DO SENÁTU?

PODPORUJÍ MĚ

místostarostka města Třebíč

Marie Černá

„Hanku obdivuji, jak vytrvale
 řeší výzvy v Koněšíně,
 mikroregionu Horácko
 i ve Svazku obcí pro
 komunální služby.“

senátor

Miloš Vystrčil

„Paní starostka, jak ji znám,
 má zkušenosti, je pracovitá
 a má zdravý selský rozum.
 Toho je v Senátu i mimo něj
 zvláště potřeba.“

starosta města Náměšť nad Oslavou,
předseda Energoregion 2020

Vladimír Měrka

„Přemýšlivý způsob řešení
 problémů a nacházení
 východisek, která nejsou
 omezena jen na zájmové
 skupiny, mě přesvědčily o tom,
 že předpoklady z toho
 pramenící jsou pro výkon
 funkce senátorky jedinečné.“

starostka města Hrotovice

Hana Škodová

„Jsem ráda, že do vyšší
 politiky chce vstoupit žena,
 která již něco dokázala, má
 za sebou vynikající práci
 v komunální politice a její
 život neprovázejí žádné
 skandály.“

náměstek pro regionální rozvoj,
Kraj Vysočina

Pavel Pacal

„Hana Žáková má pevné
 morální zásady a v pozici
 starostky dokazuje, že
 umí řešit problémy lidí.“

herec

Jaromír Hanzlík

„Paní starostce
 držím palce.“



Prvních 50 lidí, kteří nás navštíví s tímto
ústřižkem v naší nové kanceláři v Třebíči
na Stařečce (McRAI, vedle květinářství Konečný),
obdrží volnou vstupenku na plavbu po Dalešické
přehradě. Lze vyzvednout každé pondělí
do 8. října od 16.00 do 18.00 hod.

Záleží mi na tom, jak se nám tady žije. Mé názory už znáte a více se o mně dozvíte na www.hanazakova.cz nebo na 
Facebooku Hana Žáková do Senátu. Nyní vás chci požádat, abyste šli 5.–6. října k senátním volbám. Budu velmi 
ráda, když mi dáte svůj hlas. Upřímně vám děkuji za váš čas a za zájem o dění v našem regionu. 

Hana Žáková, Koněšín 25, Koněšín 675 02           
E-mail: info@hanazakova.cz • telefon: +420 608 456 620

Poukázka na plavbu
lodí Horácko

PRÁVĚ NA VÁS ZÁLEŽÍ!

Těsto na perníčky:
85 dkg hladké mouky, 30 dkg mletého cukru, 20 dkg teplého 
medu, 4 celá vejce, 1 rovná kávová lžička sody, 1 vrchovatá kávová 
lžička mleté skořice, strouhaná citrónová kůra z jednoho většího 
citronu. Do větší mísy dáme cukr, med, vejce, sodu, skořici a kůru 
a elektrickým šlehačem asi 10 minut šleháme. Potom postupně 
přidáváme mouku, kterou zpočátku můžeme také zpracovat 
šlehačem, ale později je potřeba hmotu vyklopit na pracovní 
desku a zbytek mouky zapracovat ručně, dokud nevznikne pěkné 
těsto. Těsto necháme jeden den odpočinout. Druhý den na 
pomoučněném vále vykrajujeme formičkami různé tvary cca 0,5 
cm silné, ty klademe na plech, opatřený pečicím papírem. Pečeme 
v předehřáté troubě 200°C a ještě teplé potíráme rozšlehaným 
vajíčkem, tím se udělá na perníčcích krásně lesklý povrch. Pokud 
chceme, můžeme si perníčky nazdobit.

Poleva na zdobení perníčků:
10–12,5 dkg dobře prosátého moučkového cukru, 1 bílek,
několik kapek citrónové šťávy, 1 kávová lžička solamylu.
Třeme 10–15 minut.

RECEPT NA PERNÍČKY

KONTAKT

Kontaktní kancelář Třebíč, Vítězslava  Nezvala 2/3
(firma McRAI, vedle květinářství Konečný)


