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FOTO: Kateřina Kubínová. Na fotografii z leva:  Tomáš Kuchař, Pavel Navrátil, Matouš Horčička, Iva Machková, Ivan Zajac, Vendulka Folprechtová, Lenka Slatinová, Jan Sýkora, Iveta Orolínová,
Jan Košťál, Tomáš Lingler, Radek Loukotka, Michal Jirdásek, Ondřej Vízek, Matěj Bárta.

- Otevřeme město občanům, je třeba Vám více naslouchat.
- Vaše nápady, podněty a připomínky nesmí padat pod stůl.
- Podpora dětí a mládeže je pro nás prioritou.
- Podpora místního školství.
- Dokončíme stávající projekty.
- Podpoříme potřebné a nové investice.
- Opravíme ulice a chodníky.
- Vybudujeme nová dětská hřiště.
- Opravíme brouzdaliště na městském koupališti.
- Zamezíme zbytečnému vyhazování peněz z oken.
- Zlepšíme informovanost občanů o chodu města.
- Zveřejníme městské rozpočty a smlouvy.
- Transparentní a férová výběrová řízení. 
- Podle možností snížíme poplatky za popelnice.
- Podpora sportovních oddílů a zájmových spolků.
- Podpora městského kulturního a společenského vyžití.
- Revitalizace památek města.
- Chceme bezpečné, klidné a čisté město.
- Chceme, aby Bělá dlouhodobě prosperovala.

PODPOŘTE OPRAVDOVOU ZMĚNU

tak jako každé čtyři roky nás opět  
čekají komunální volby. Někdo má 
strach, někdo je plný očekávání, někdo 
jde do voleb z určité setrvačnosti. Náš 
případ je jiný. Vystihuje jej nejpřes-
něji slovo odhodlání. Jsme odhodlaní  
a chceme pomáhat, protože osud na-
šeho městečka nám není lhostejný. Na 
Bělé pod Bezdězem nám velmi záleží.  
I proto věříme, že jsme tou nejlepší  
volbou pro budoucnost. Pojďte do toho 
s námi.

Inspirativní čtení Vám přeje,

Jan Sýkora
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Jan Sýkora
26 let, recepční, překladatel
„Cítím se jako bělský patriot, protože jsem zde vyrůstal a protože mi na našem městě velmi zá-
leží. Vnímám jako velkou potřebu více naslouchat našim spoluobčanům a pokusit se realizovat 
jejich myšlenky, náměty a požadavky. Jsem plně odhodlaný dále tvrdě pracovat a bojovat proti 
zastaralému a nesmyslnému počínání některých lidí z vedení města. Chci především sloužit 
Bělé pod Bezdězem.“

Vendulka Folprechtová
40 let, zdravotní sestra
„Kandiduji proto, aby se lidé v Bělé 
pod Bezdězem nemuseli stydět za to, 
že zde žijí.“

Mgr. Tomáš Kuchař
32 let, vývojář
„Jsem pro otevřenou, transparentní 
a především vstřícnou radnici. Chci 
žít v hezkém a moderním městě bez 
dluhů.“

Mgr. Iva Machková
53 let, učitelka
„Nemám ráda zbytečné řeči, mám  
raději činy. Snad bude po volbách 
lépe.“

Ivan Zajac
55 let, stavbyvedoucí
„Mám rád sport, a právě proto lum-
pům a korupci neuhnu.“

Mgr. Lenka Slatinová
45 let, lékárnice
„Dostupnost lékárenské péče.“

Jan Košťál
38 let, IT specialista
„K čemu hesla? Chopíme se vesla.“

Ing. Roman Zimmermann
27 let, systémový organizátor
„Jsem pro transparentní a moderní 
řízení Bělé.“

Pavel Navrátil
62 let, důchodce
„Nesnáším lež, proto chci férové a 
slušné jednání s každým občanem.“

Tomáš Lingler
42 let, pokrývač
„Chci stejná pravidla pro všechny, 
nechci korupci.“

Jiří Smékal
40 let, živnostník
„Mám rád výzvy a upřímnost. Věřím, 
že něco starého skončí a něco nové 
začne.“
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Libor Tondr
44 let, referent nákupu
„Nechci si hrát na politiku. Chci dělat 
užitečné věci pro Bělou.“

Iveta Orolínová
51 let, zdravotní sestra
„Chci pracovat s lidmi, kteří se nebojí 
říct svůj názor nahlas.“

Ondřej Vízek
32 let, účetní
„Nastal již čas na změnu zastupitelů 
města? Je to jen na Vás.“

Stanislav Pitloun
42 let, technik
„Mluvit jasně, stručně a hlavně vý- 
stižně. Dělat věci tak, aby měl člověk 
čisté svědomí. Proč? Protože všechno 
souvisí se vším.“

JUDr. Martin Haim
65 let, právník
„Za naší Bělou.“

Radek Loukotka
43 let, technický pracovník
„S rozumem rozumné věci.“

Mgr. Michal Jirdásek
26 let, tlumočník, učitel
„Budu pomáhat městu ke správným a 
smysluplným rozhodnutím.“

Jaroslava Charvátová
67 let, důchodkyně
„Podpořím každou myšlenku, která 
bude směřovat ke zlepšení a zkvalitně-
ní života v Bělé.“

Matěj Bárta
31 let, dělník
„Chci se zasadit o rekonstrukci bělské-
ho koupaliště.“

Matouš Horčička
23 let, technický referent
„Ve Bělé je stále co zlepšovat. Pojďme 
do toho společně.“



V předchozích vydáních našeho 
TOPčasníku jsme psali, že naše 
město v řadě oblastí stagnuje, 
přitom by potřebovalo a snad by 
si i zasloužilo změnu. Mnoho věcí 
ve městě nyní funguje stejně jako 
před 20 lety, někdy možná i hůře. 
I proto jsme v posledních 4 letech 
přicházeli s konkrétními návrhy na 
zlepšení. Často šlo o vyzkoušené re-
cepty, ověřené praxí z jiných měst. 
Bohužel, rozložení sil v zastupitel-
stvu bylo takové, že i ten sebelepší 
návrh byl zadupán, a to i v případě, 
kdy naplňoval předvolební sliby 
vítězů předchozích voleb.
 
Vítězové předchozích voleb (ODS 
v čele s Ing. Vernerem a Občané 
Za Rozvoj a Budoucnost Města) 
před volbami slibovali, asi pod vl-
nou moderních hesel, transparent-
ní výběrová řízení. Za 4 roky sami 
nezměnili nic a jakýkoliv náš návrh, 
který by zaběhlou praxi rozdělování 
městských zakázek změnil, byl vždy 
jejich společnými silami shozen ze 
stolu.
 
Je toho tolik, co by se dalo úspěšně 
převzít z jiných měst. Mimo trans-
parentních a férových výběrových 
řízení by to mohlo být například 
zveřejňování městských rozpočtů  
a smluv města. Proč by nakonec 
měly býti veřejné věci tajné?
 
Jsou města, která mají svoje fi-
nance natolik v pořádku, že se tam 
například ani neplatí za popelnice. 
Tomu je Bělá ale daleko a v pos-
ledních letech se tomu ještě více 
vzdaluje. Chtěli bychom zamezit 
zbytečnému vyhazování peněz  
z oken.
 
Celkově nám fungování města při-
šlo až příliš uzavřené. O řadě věcí 
nebylo vůbec možné vést jakýkoliv 
dialog. Tak by to být prostě nemě-
lo. Město by mělo být skutečně 

otevřené svým občanům a ochotno 
více naslouchat jejich potřebám.
 
Minulé vedení města se zapsalo do 
historie velmi negativně. Je potře-
ba, aby se lidé v takto postavených 
funkcích snažili jít důsledně 
příkladem ostatním. U nás jsme 
bohužel měli ve vedení města člově-
ka, který porušoval zákony po- 
malu každý den. Dopadlo to tak, 
jak to dopadlo, nesmírnou ostu-
dou. Smutnou pravdou zůstává, že 
Ing. Verner dokázal rozbít vztahy  
ve městě tak, jako nikdo před ním.
 
My takoví rozhodně být nechceme. 
Nechovali jsme se tak v uplynulých 
čtyřech letech a nemáme to v plánu 
ani v budoucnu. Je třeba, aby se 
ráz řízení města radikálně změnil. 
Nabízíme čtyřletou praxi, odbor-
nou kompetenci, znalost platných 
zákonů České republiky a zejména 
odhodlání, které je potřeba nejvíce. 
Pojďte do toho s námi.

 

Tímto článkem chceme poukázat 
na nedodělávky několika velkých 
projektů. Pochopitelně je dobré in-
vestovat do nových věcí, které dáva-
jí smysl, nicméně stejně tak důležité 
je umět se řádně postarat o údržbu 
těch stávajících.
 
Ukázkovým příkladem je rekon-
strukce ulice Elišky Krásnohorské. 
Snad každý si musí všimnout lamp 
situovaných uprostřed chodníků. 
Problémem bylo najít v mnoha-
miliónové investici dalších pár ko-
run na výměnu vedení elektrických 
kabelů k osvětlení, které by umožni-
ly posunutí těchto lamp kamkoliv 
jinam než doprostřed chodníku. 
Navíc se může stát, že starou, 
opotřebovanou kabeláž bude nut-
né brzy vyměnit, a tedy znovu ko-

pat do čerstvě opraveného. Zvolený 
povrch chodníků také není příliš 
vhodný. A ani nevypadá hezky. Kde 
v tomto případě zůstal rozum?
 
Na první pohled se podařila opra-
va Tyršovy ulice, na druhý pohled 
už můžou dojem kazit staré lampy, 
které měly být vyměněny za nové, 
bohužel na to někdo jaksi pozapo- 
mněl. Ani tento projekt se nepo-
dařilo dotáhnout na 100 %.
 
Proč máme pěšiny a pěší komu-
nikace v přilehlých částech města 
v katastrofálním stavu? Z větší čás-
ti jsou zhotoveny z nezpevněného 
povrchu, který se při každém dešti 
splavuje, a tím vznikají nebezpečné 
výmoly, které ohrožují chodce.  
Zejména v zimním období se tyto 
cesty velmi špatně udržují, a nelze 
tak zaručit bezpečnost chůze pro 
děti jdoucí do škol, neřkuli tomu, že 
pochopitelně i starším lidem působí 
tyto cesty značné potíže. Zábradlí 
zde jako bezpečnostní prvek ve 
většině případů naprosto selhává. 
Buďto je značně poškozené, anebo 
chybí úplně. S pomocí technických 
služeb by přitom bylo možné stav 
těchto komunikací velmi efektivně 
zlepšit.
 
Několik investic dokonce nedo-
padlo. Vzpomeneme například  
Nebeský rybník v Březince, který 
se před lety rekultivoval za více než  
1 milión korun a od té doby je  
zcela bez vody, nefunkční. Proč 
město za celou dobu nereklamo- 
valo takto zpackaný projekt?  
Předkládáme další důkaz jasné  
neschopnosti vedení města, kdy  
zde mělo postupovat dále do 
reklamačního řízení.
 
Chceme se vyvarovat podobných 
chyb. Naší prioritou je odborný  
a profesionální přístup se smyslem 
pro detail založený na pracovitosti  
a selském rozumu.

PODĚKOVÁNÍ patří Kateřině Kubínové, dále pak děkujeme Terezce, Ivanovi, Pavlovi, Karlovi a Tomášovi.
NAPIŠTE NÁM, zajímají nás Vaše názory a podněty. Náš e-mail je topcasnik@centrum.cz
TOPČASNÍKY Vám rádi zašleme i v elektronické podobě.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI

NECHCEME OPAKOVAT 
CHYBY SOUČASNÉHO  
VEDENÍ
 


