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jak občany oklamat a dělat z nich hlupáky. Zadruhé proto, že lídra kandidátky
znám dost dlouho abych uvěřila, že mu jde skutečně o průhlednou komunikaci
s občany ku prospěchu Lysé. Je na čase změnit vedeni a způsob rozhodováni.

12. Petr Herman, DiS, 40 let, pracovník v sociálních službách

NESLIBUJEME,
NABÍZÍME

Motto: Politika je věc jedna, naše činy a naše svědomí věc druhá
Je potřeba soustavně a koncepčně zkrášlovat město
včetně jeho okolí, abychom ho udělali přitažlivé pro nás
i pro návštěvníky. Příjmy z turistického ruchu mohou pomoct nejen při řešení nezaměstnanosti, ale mohou být
přínosem i pro oblast péče o seniory, pro kulturu i sport.

13. Miroslav Vítek, 57 let, dělník
Motto: Věřím, že ještě není pozdě spoustu věcí napravit
Jako občanovi Lysé nad Labem mi není lhostejné, jakým
způsobem se nakládá s finančními prostředky a majetkem města. Dlouhá léta jsem chodil jako spousta ostatních raději se zavřenýma očima a o politické dění jsem
se v podstatě vůbec nezajímal. Některé výroky našich
místních politiků na mne působily jako červená barva na
býka. Věřím však, že ještě není pozdě spoustu věcí napravit tak, aby se naše
děti a vnoučata nemusela za naši netečnost stydět. Otevřeme oči, a dejme
stop zbytečné byrokracii a plýtvání finančních prostředků nás všech. Dostaneme-li k tomu dostatečný mandát, pokusíme se udělat Lysou krásnější a já
budu jeden z těch, kdo rád přiloží ruku k dílu.

14. Magdalena Hartlová, 42 let, knihkupkyně
Motto: Litol přívětivá k velkým i malým
Připadá mi, že naše město oproti jiným nežije. Ráda
bych pomohla zpříjemnit život v naší obci pro dospěláky i děti, podporou akcí, obnovujících kulturní tradice
a vzdělanost.

15. Jitka Procházková, 56 let, kosmetička
Motto: Město je i na okrajích
Bydlela jsem uvnitř města a nyní na jeho okraji. Vidím,
jak velký rozdíl je v přístupu vedení města k odlišným
lokalitám. Proto podporuji ty, kteří chtějí naslouchat
a hlavně i pomoct k rozvoji Dvorců, Byšiček, Řehačky
a v neposlední řadě i Kačína a Litole.

Přijděte k volbám a projevte svoji vůli. Zdůrazňujeme však, že kroužkování v komunálních volbách nefunguje. Proto pokud nechcete promarnit svůj
hlas, volte celou kandidátku. V naší obci budeme navíc volit i zástupce do
senátu a zde Vám představujeme kandidáta za TOP 09.

VZDĚLÁNÍ
A KULTURA PATŘÍ
I DO SENÁTU
Mgr. Pavel Kárník
kandidát do senátu
Přijďte 10. a 11. října k volbám do Senátu

Budeme ctít evropské tradice, morální hodnoty,
individuální lidskou svobodu, právní stát. Politiku chápat
jako službu, debatu o řešení společenských problémů vést
bez ideologických předsudků. Neusilujeme o popularitu za
každou cenu, a už vůbec ne za cenu nereálných volebních
slibů. Odpovědnost za naše činy je dána nejen respektem
k zákonům, ale zejména respektem k tradičnímu pojetí
mravnosti. Ctíme odpovědnost za správu města, neboť
nechceme, aby nás budoucí generace měly v opovržení za
to, že jsme se nepokusili pozvednout její úroveň. Nebudeme
dávat občanům nepřiměřené sliby, jejichž nesplnění je
podstatným zdrojem zklamání z politiky.

Přijďte 10. – 11. října k volbám
a volte TOP 09
Volební stranu č. 12
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1. MVDr. Petr Matušina MBA, 59 let, veterinární lékař
Motto: Kritizovat umí každý, ale jen odvážní nabídnou
jinou cestu a vedou po ni i druhé.
Před každými volbami mne opakovaně překvapuje, kolik
lidí dokáže veřejně slibovat nesplnitelné a také kolik lidí
těm lžím uvěří. Samozřejmě i my si přejeme mít v Lysé
splněné všechny sliby, které ostatní volební strany jednotně předkládají. My však jako jediní přiznáváme, že je
to jednoduché pouze na papíře. Přesto, že se v průběhu posledních 20 let
udělalo mnoho dobrého, tak ty nejkřiklavější sliby zůstávají neuskutečněné.
Znovu se objevují ve volebních materiálech vějičky jako kruhový objezd, bazén, koupaliště, zimní stadion, obchvat, domov pro seniory, sportovní hala,
kulturní sál, kanalizace okrajových částí, zrušení spalovny atd. Na splnění
slibů, sofistikovaně vypracovaných stranických programů, by nestačil nejen rozpočet, ale spíš ani celý lidský život. Proto nabízíme především snahu
o koordinaci a spolupráci se všemi, kdo jsou ochotni vypracovat seriózní koncepci rozvoje města, stanovit priority a bez politického hašteření vše postupně a společně realizovat. Bylo by jednoduché získávat populistické body sžíravou kritikou dosavadního vedení. To jsme nedělali a ani nemáme v úmyslu dělat. Jednotlivci mohou být jen slyšet, ale pouze silné skupiny mohou tvořit. Dejte naši kandidátce svůj hlas a my Vám slibujeme, že budeme pracovat
usilovně a čestně k prospěchu společnosti občanů tohoto města. Vše ostatní jsou jen planá slova.

2. Bc. Jan Vlček, 54 let, manažer
Motto: Lysá je pro mne městem lidí, s nimi a pro ně chci
pracovat.
Nestačí jen slepě přihlížet někde v koutě, nebo planě
nadávat. Žiji v tomto městě od narození a nechci dále
jen netečně sledovat, jak se zde mnohé dobré likviduje a případná diskuse potlačuje. Na rozdíl od dosavadních představitelů města si nepřeji, aby Lysá zůstala jen
velkou vesnicí. Pokud chceme místo, kde by byla radost společně žít pro
všechny generace, i ty budoucí, pak nehleďme zpět! Investujme do budoucnosti s rozmyslem. Již bylo dost projektů bez koncepce. Chceme, aby
naše město vzkvétalo, rozrůstalo se, a k tomu je zapotřebí mít vhodnou
a kapacitní infrastrukturu. Efektivnější správu města již těžko zajistí, letitým
vládnutím zaslepená, radniční elita. Musí tedy nutně přijít noví lidé. Proto
se ucházíme o každý Váš jeden hlas.

3. Mgr. Petra Hanzalová, 43 let, živnostník
Motto: Umět se domluvit není jednoduché, ale důležité.
Aby se občané ve svém městě cítili dobře a bezpečně
a žili v něm rádi, potřebují mít důvěru ve vedení města. Potřebují mít pocit, že mají komu důvěřovat a že se
se svými občanskými problémy mají na koho obrátit.
Důvěřujme si a podílejme se na zkvalitnění života v našem městě společně. Jedině tak můžeme společný život
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v Lysé nad Labem zlepšit, zkvalitnit a zpříjemnit pro všechny. Nejdříve se musíme naučit naslouchat a komunikovat, abychom potom mohli společně to
dobré vybudovat. Bez Vás občanů to ale nepůjde. Proto se ucházíme o Vaše
hlasy, protože u nich musíme začít.

4. Hora Jaroslav, 47 let, konstruktér
Motto: Neříkej, že to nejde, ale snaž se najít způsob, aby
to šlo.
V duchu ústředního hesla “Neslibujeme – nabízíme”
vám já nabízím zkušenosti z 9 let aktivní účasti v komunální politice v pozici místostarosty. Protože to bylo na
vesnici, vím, že velká politika se na malém hřišti provozovat nedá. Prioritou zastupitelstva obce by tedy vždy
mělo být hledání kompromisu mezi názory a potřebami občanů na straně
jedné, smysluplným rozvojem s důrazem na finanční možnosti města na
straně druhé. Politická rivalita je v malém městě stejně jako v malé vesnici nesmyslná a rozumní voliči ji neodpouští. Lysá, a není tím myšleno jen
náměstí a nejbližší okolí, je město, pro jehož rozvoj jsem ochoten věnovat
svůj čas a využít nabytých zkušeností.

5. Ing. Lenka Kuchařová, 58 let, účetní poradce
Motto: Kritika současného stavu nestačí.
Naplňování slibů a snů není zadarmo. Čím lépe hospodaříme, tím více snů si můžeme zrealizovat. Počítat
umím, je to má profese. Proto také vím, že by se rozumnějším hospodařením se svěřenými hodnotami nechalo
ve městě vybudovat mnohem víc než to, čím se chlubí
dosavadní vedení. Dáte-li mi důvěru, ráda přiložím svými znalostmi a schopnostmi ruku ke společnému dílu pro naši krásnou Lysou nad Labem.

6.Vlasta Kazdová, 51 let, účetní v domácnosti
Motto: Myšlenka spolupráce, je klíčem k prosperitě i v našem městě.
Politika? To slovo mně a tuším, že i mnohým z vás, nezní vůbec dobře. Nicméně, zanedlouho budeme mít
možnost se rozhodnout, komu dát v našem městě hlas.
Jsem přesvědčena, že právě myšlenka spolupráce, kterou razí TOP 09 v Lysé nad Labem, je klíčem k prosperitě a v konečném důsledku – i k našemu přežití jako druhu. I proto je moje
jméno na kandidátce. Ovšem ať už výsledek voleb bude jakýkoliv, není důvod k lítosti. Je důležité nezapomenout, že to, o co opravdu jde, se odehrává v naší blízkosti. To hlavní je, jak se chováme k sobě samým, ke svým dětem a k lidem okolo sebe. To rozhoduje o tom, zda naše rodiny, naše vztahy, naše město a naše země budou vzkvétat. Každým dnem my všichni
ovlivňujeme to, co je kolem nás.
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7. Jiří Valiska, 56 let, technik
Motto: Bezpečnost nezajistíme monitoringem, ale výchovou k slušnému chování.
Určitě je dobré využívat dostupné techniky k zajištění
bezpečnosti, ale kamery nemohou být všude. Proto je
třeba vytvářet podmínky pro důsledné a nekompromisní odhalování nežádoucích jevů. Začít včas s výchovou
a podporou všeho, co vede k potlačování šikany, narkomanie, gamblerství, vandalismu a dalších druhů závadového chování.
Včasné potrestání je nejlepší prevencí před recidivou.

8. Ing. Martin Náhlovský, 48 let, technik
Motto: Komunikace nejsou jen silnice
Komunikovat znamená společně sdílet, propojovat, slučovat. Tento pojem zahrnuje širokou škálu způsobů komunikace od vizuální přes verbální až po neverbální, včetně informační a stavební. Bez patřičné podpory všech druhů komunikace nebude město dobře fungovat. Je třeba neopomíjet tuto oblast.

9. MgA. Lukáš Sommer, 30 let, hudební skladatel
Motto: Podpora projektům kulturních partnerství mezi
městy je dobrou cestou.
Na kulturu je pohlíženo jako na luxusní přežitek vhodný jen pro movité. Historie nás již mockrát poučila, kam
se dostane společnost zanedbávající tuto oblast. Dejme kulturu všem a nezapomínejme na seniory. Pokud
se podaří začít s realizací prostor pro kulturní vystoupení s dobrou kapacitou, budu spokojen.

10. Miloslava Jelínková, 50 let, majitelka obchodu
Motto: Bez zeleně nelze žít
Trápí mne zvětšování betonových ploch na úkor přírody.
Důraznější obnovování zeleně na veřejných prostranstvích v Lysé a v Litoli přinese nejen příjemnější, ale
i kvalitnější život. To je úkol, který bychom měli podpořit.

11. Jana Jakubalová, 71 let, aranžérka v důchodu
Motto: Koleje jsou již příliš vyjeté.
Kdo mne zná, ten se ptá, proč jsem ochotna být na této
kandidátce. Zaprvé a především, pro neochotu představitelů města brát v potaz přání občanů. Rozhodují i proti jejich oprávněným protestům a používají různé praktiky,

