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Mgr. Nina Nováková
lídr kandidátky
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ukázalo, že jsme také narušili zaběhnu-
tou síť vzájemných protislužeb a reali-
zace osobních zájmů, a to se jen tak ne-
odpouští… „
Vzniklo něco nového v oblastech,
které jste řídila?

„Jsem přesvědčená, že nutností pro ži-
vot obce 21. stol. je úzká komunikace
politiků, jednotlivců, neziskových orga-
nizací a firem. Rozhodovat od stolu pro-
stě nejde. Mám radost z řady konferencí
a pracovních setkání, zkrátka z toho, že
se mnou lidé otevřeně mluvili. Senioři,
náctiletí, rodiče, zástupci sdružení.

Proto víme, že bylo správné otevřít
bazén pro veřejnost, zřídit městské ko-
munitní centrum, nové služby pro se-
niory, zřídit zázemí pro děti i dospělé
v zámecké Kočárovně. Na základě de-
bat také chápeme, co je potřeba dělat
dál. Naše společné plány mají smysl,
protože odpovídají naléhavým potře-
bám i normální touze po příjemném ži-
votě. Jsme úspěšní podle kritérií sítě
Zdravých měst, nejsložitější ale bude
vrátit městu sousedskou atmosféru. Za
tou se k nám stěhují mladé rodiny, tu
potřebují starousedlíci, jsou-li v potí-
žích, a není jich málo. Tohle je úkol
opravdu těžký.“ 
Máte v politice nepřátele?

„Na nepřátelství nevěřím, na druhou
stranu jsem si nepřišla do politiky hledat
kamarády. Snažím se vždycky pochopit,
o co kritikům jde, protože nechci zaho-
dit žádnou důležitou myšlenku. Možná
budeme jednou spolupracovat i s těmi,
kteří na nás nenechají nit suchou. Proto
je mé osobní heslo respekt a spolupráce.

Absolventka filozofické fakul-
ty UK, středoškolský peda-
gog v oboru latina, čeština,
základy společenských věd
a etická výchova, vstoupila
do komunální politiky v roce
2006 jako nezávislý kandidát,
v roce 2010 byla zvolena za
TOP 09 do zastupitelstva své-
ho rodného města, sedmnác-
titisícového dvojměstí Bran-
dýs n. L. - Stará Boleslav, od
roku 2011 je ve funkci neu-
volněné místostarostky pro
školství, sociální oblast a ži-
votní prostředí. V roce 2012
byla zvolena do krajského 
zastupitelstva. Vzdala se
mandátu, když se v roce 2013
stala poslankyní Parlamentu
ČR za Středočeský kraj. Ak-
tivně pracuje v občanských
a vzdělávacích iniciativách.
Je předsedkyní Matice staro-
boleslavské, vede skupinu
České křesťanské akademie,
vytvořila vzdělávací program
pro seniory „Nestárneme –
zrajeme k moudrosti“, který
běží již osm let, dále je autor-
kou vzdělávacího programu
pro školy „Tajemství chrá-
mů“. Je vdaná, má syna vy-
sokoškoláka.

1. Mgr. NINA NOVÁKOVÁ
60 let, Pedagog, 
místostarostka, poslankyně

2. Ing. JIŘÍ NEKVASIL
66 let, Místostarosta

3. Ing. FRANTIŠEK MORAVEC
61 let, Projektant v životním 
prostředí

4. Mgr. HEDVIKA PÁNKOVÁ
NEJEDLÁ
29 let, OSVČ

5. MIROSLAV PÍSAČKA
69 let, Výtvarník - důchodce

6. MUDr. EVA MORAVCOVÁ
56 let, Vedoucí lékařka 
RDG oddělení

7. Ing. KAREL ROKYTA
71 let, Lesník, pedagog

8. Ing. JIŘÍ ANDRES
59 let, Finanční poradce

9. Mgr. JAN PÁNEK
37 let, Živnostník

10. Ing. VLADAN CRHA
42 let, Podnikatel

11. KAMIL VODĚRA
46 let, Fotograf

12. JAKUB KROUŽECKÝ
40 let, Živnostník

13. TEREZA JIRKOVSKÁ
30 let, Zaměstnanec pojišťovny

14. Mgr. JIŘÍ PAŘÍK DiS.
31 let, Právník

15. JUDr. ZDENKA ANDRESOVÁ
51 let, Právník, invalidní 
důchodce

16. Bc. ANDREA BELASOVÁ
29 let, Asistentka ředitele

17. ROMAN HERBRICH
44 let, Zaměstnanec pojišťovny

18. Mgr. JAN ZAJÍČEK
32 let, Právník

19. VÁCLAV KRUMPOLEC
62 let, Živnostník

20.Ing. JAN KLEPIŠ
31 let, Projektový manažer

21.BC. LENKA REžOVÁ
25 let, Studentka VŠ

Jste lídrem kandidátky TOP 09 již
podruhé. Co Vás na komunální po-
litice přitahuje?

„Komunální politika je riskantní, ne-
vděčná, je to ale základ politické služby.
Zastupovat občany znamená umět se
podívat daleko dopředu a nesobecky
připravovat půdu pro budoucí projekty.
Stejně důležité je ale nápaditě a efektiv-
ně zajišťovat momentální potřeby oby-
vatel. V našem městě máme sice dosta-
tek školek pro děti čtyř až pětileté, ale
z různých, převážně ekonomických dů-
vodů, hledají v poslední době rodiny
péči pro své děti tříleté. Nejrychlejší po-
moc bylo podpořit finančně dvě nezi-
skové organizace, které to zvládly za
přijatelných finančních podmínek. Na-
víc jsme přitom ještě opravili část zapo-
menuté městské památky. Starý slib
nové mateřské školy se u nás zrealizuje
až v září 2015. V té době už budou tyto
děti ve škole.“
TOP 09 byla v radě města od roku
2011, tedy jen tři roky. Co se ještě
podařilo?

„Celkově jsme stabilizovali město,
podařilo se dokončit rozjeté projekty
i zrealizovat nové: rekonstrukce náměs-
tí, rekonstrukce autobusového nádraží,
obnova několika parků, restaurování
vnějšího areálu brandýského zámku.
Nepustili jsme kamiony na novou sou-
stavu mostů přes Labe, ukončili jsme
první etapu systému parkování, dokon-
čili jsme novou cyklostezku, provedli
zateplení škol. Schválili jsme vyhlášku
na regulaci heren i zákaz alkoholu na
veřejných prostranstvích. Postupně se

CELKOVĚ JSME 
STABILIZOVALI MĚSTO

ŘÍKÁ LÍDR KANDIDÁTKY - MGR. NINA NOVÁKOVÁ

Nina Nováková je v TOP 09
předsedkyní regionu Praha
– východ, místopředsedkyní
Středočeského kraje, člen-
kou výkonného výboru a ko-
ordinátorkou expertní skupi-
ny občanská společnost
a církve.

MGR. NINA NOVÁKOVÁ



VZDĚLÁNÍ A
KULTURA PATŘÍ

I DO SENÁTU
Přijďte 10. a 11. října 
k volbám do Senátu

www.pavelkarnik.cz

Pavel Kárník
kandidát do senátu
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1. TOMÁŠ JANÁK
40 let, manažer ve státní 
správě, radní

2. MILAN TICHÝ
61 místostarosta, stavitel

3. MGR. JAROSLAV HODYC
60 let, manažer, ekolog

4. JAROSLAV ŠPAČEK
71 let, historik, archeolog

5. BC. JITKA PETRTÝLOVÁ
35 let, finanční účetní

6. TOMÁŠ HOLCMAN
45 let, konzultant, sportovní
trenér mládeže

7. VLADIMÍR VLACH
52 let, moderátor ČT, novinář

8. AURÉLIE KOCHANOVÁ
45 let, sportovní masérka

9. ING. MILOSLAV ČULÍK
33 let, ředitel logistiky

10. MGR. PETRA PÁSKOVÁ
33 let, učitelka ZŠ

11. BC. JAN URBAN
41 středoškolský pedagog

12. MUDR. ŠÁRKA ROUBKOVÁ
PAUROVÁ
50 let, lékařka

13. PETR KEŘTOF
48 let, konzultant v oblasti IT

14. ING. LADISLAV HYLMAR
28 let, ekonomický poradce

15. ING. JITKA RASOCHOVÁ,
MBA
49 let, manažerka řízení rizik 
a compliance

16. JITKA JAGEROVÁ
52 let, manažerka retailového

bankovnictví

17. MARTIN MACHÁČEK
52 let, technik údržby

18. VĚRA BOŠKOVÁ
51 let, dokumentátorka NTM

19. ZUZANA HORŇÁKOVÁ
33 let, HR specialistka, 
personalistka

20. JAN GAŽKO
32 let, jednatel obchodní 
společnosti

21. JOSEF VOKÁČEK
54 let, strojní zámečník

KANDIDÁTI
TOP 09 A NEZÁVISLÍ

ČELÁKOVICE TOP 09 SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÍ 

TOMÁŠ JANÁK

Narodil se v roce 1974. Celý život
žije v Čelákovicích, které vnímá jako
město svých předků, starých tradic
a místo plné kulturních i duchovních
hodnot. V tomto významu se pova-
žuje za čelákovického patriota.

V roce 1992 maturoval na SOU
polygrafickém (dnes SPŠ), obor ti-
skař na polygrafických strojích. Pra-
coval v několika velkých tiskárnách
jako ofsetový tiskař. Má také zkuše-
nost z práce v bezpečnostní agentu-
ře Od roku 1997 je zaměstnancem
Ústavu pro hospodářksou úpravu
lesů, nyní na pozici vedoucího vnitř-
ní správy. Zároveň podniká v gastro-
nomii, od roku 1994 provozuje Irish
Music Pub v Čelákovicích. V roce
2012 založil firmu Janák & syn,
s.r.o.

Před sametovou revolucí pracoval
jako oddílový vedoucí s dětmi a mlá-
deží na dětských táborech TOS Čelá-
kovice, v Českém Dubu a po revolu-
ci se aktivně zapojil do obnovy
skautského hnutí v Čelákovicích
a Toušeni. Je členem Matice starobo-
leslavské.

Cíle a hodnoty, které vyznává poli-
tická strana TOP09 jsou mu natolik
blízké, že ihned po jejím založení
v roce 2009 do této strany vstoupil.

Tyto hodnoty se snaží prosazovat
i v komunální politice.
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Tomáš Janák
kandidát na starostu

Přijďte 10. a 11. října k volbám

       www.facebook.com/top09celakovice 
www.top09.cz/celakovice

Jsem rodákem z Kolína, kde naše ro-
dina žije již po mnoho generací. Celý
svůj profesní život jsem zasvětil kni-
hám, již 40 let jejich pomocí kultivuji
sebe i své okolí. Je nejvyšší čas zkulti-
vovat i zákony, které z Poslanecké sně-
movny ČR přichází do Senátu a které
pak každodenně ovlivňují náš život.
Nejsem člověk střetů a konfliktů, do-
káži pro dobrou věc sjednotit nejen po-
litické soupeře, a také proto jsem si vy-
bral Senát, jehož funkce je v dnešní
rozvášněné době jakožto pojistka de-
mokracie obzvláště důležitá. 

Od dětství jsem rybářem a učarovala
mě řeka Labe, která se vine naším se-
nátním obvodem č. 42, a vím, co Ko-
línsko, Poděbradsko i část Prahy – vý-
chod, zastoupené Čelákovicemi a Mo-
chovem, potřebuje. Chci Vám otevírat
dveře a být opravdu Váš senátor. Spo-
lečně dokážeme pro náš obvod hodně
udělat a já se tak těším na setkání
s Vámi.

Pavel Kárník

PAVEL KÁRNÍK VÁŠ KANDIDÁT DO SENÁTU - OBVOD Č. 42 KOLÍN

ČELÁKOVICE, TADY JSEM DOMA.
ŘÍKÁ TOMÁŠ JANÁK, VOLEBNÍ LÍDR TOP09 V ČELÁKOVICÍCH

První čtyři roky působení v komunální
politice byly pro mě velice zajímavou
zkušeností, i když ne vždy jen pozitivní.
Právě to je jeden z důvodů proč chci i na-
dále v započaté práci pro město pokračo-
vat, říká Tomáš Janák radní Čelákovic.
Co Vás vedlo k zapojení do komu-
nální politiky v Čelákovicích?

O dění v Čelákovicích se zajímám
v podstatě celý svůj život. Prvním im-
pulzem byl pro mě vznik TOPky v roce
2009 a pak už to byl jen krůček k tomu,
kdy jsem si řekl, že je zapotřebí něco
dělat a o všedních i nevšedních problé-
mech a starostech v našem městě nejen
prázdně „diskutovat někde u piva“. 
Jak byste zhodnotil čtyřletou spolup-
ráci v zastupitelstvu a radě města?

Z počátku volebního období se vše zdá-
lo takřka ideální. Podařilo se nám vytvořit
koalici společně s místní ODS a částí ne-
závislých kandidátů z řad dvou dalších
subjektů. Uzavřeli jsme koaliční smlouvu,
na základě které jsme si stanovili konkrét-
ní priority na celé čtyři roky. Postupem
času však stále častěji docházelo k názoro-
vým neshodám v koalici a k porušování
a neplnění dohod. Vše špatné je však
v reálném životě i pro něco dobré, a tudíž
jsem měl možnost za tyto předešlé čtyři
roky poznat, že někteří zvolení zastupitelé
využívají zřejmě svého mandátu i k osob-
nímu prospěchu nebo jen k jakémusi „ho-
nění stranického trička“. Tuto negativní

zkušenost jsme bohužel zaznamenali i ve
vlastních řadách. Vše záleží jen na voli-
čích, aby posoudili, jak jsou např. někteří
zastupitelé ochotni, po uplynutí volebního
období přesedlat do jiné „stáje“, kde je
v danou dobu pro ně kandidatura výhod-
nější. V tomto oboru máme u nás v Čelá-
kovicích již několik „profesionálů“…
Podařilo se Vám tedy něčeho dosáh-
nout v tomto volebním období?

Určitě ano. I přes již jmenované ne-
shody jsme byli schopni se soustředit na
práci pro město. TOP 09 je jediným sub-
jektem v Čelákovicích ve volebním ob-
dobí 2010- 2014, který má a po celou
dobu měl své pevné zastoupení v radě
města. Podíleli jsme se na mnoha inves-
tičních akcích města. Podařilo se nám
úspěšně dokončit projekt revitalizace
náměstí, rekonstrukce a intenzifikace
ČOV. Zdárně proběhla realizace cyklis-
tické lávky přes Labe. Zrekonstruovala
se celá řada ulic, vč. kompletní infra-
struktury. Z jiné oblasti jsme např. pro
zvýšení bezpečnosti občanů zavedli 24
hodinovou činnost městské policie. Je
zde samozřejmě celá řada dalších věcí,
které se nám podařilo zrealizovat, ale na
druhé straně zde máme zásobník projek-
tů, který na svou realizaci teprve čeká.
Když už o tom hovoříme, jaké zásad-
ní projekty chcete realizovat, pokud
v nastávajících komunálních volbách
uspějete?

Projektů k realizaci máme celou řadu.
Je třeba se především soustředit na ma-
ximální možné využívání dotačních ti-
tulů a grantů. Z těch zřejmě nejdůleži-
tějších projektů bych rád uvedl např.
dostavbu ZŠ Kamenka, vybudování ka-
nalizace v Záluží a Jiřině. Rekonstruk-
ci městského vodojemu a vůbec celko-
vá a postupná rekonstrukce komunika-
cí, chodníků, veřejného osvětlení
a kanalizace v katastru našeho města.
Na závěr se Vás chci dotázat, jaká
bude vaše kandidátní listina pro říj-
nové volby?

Na tuto otázku Vám odpovím velice
stručně. Jsem přesvědčen, že se nám po-
vedlo sestavit kvalitní kandidátku pro
nadcházející volby do zastupitelstva Če-
lákovic.

JSME TOTIŽ JEDNOTNÝ TÝM
A VÍME, CO CHCEME.

www.top09.cz/celakovice
www.facebook.com/top09celakovice



www.top09.cz komunální volby / říjen 2014

NEHVIZDY SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

1. TOMÁŠ ADAMEC
30 let, živnostník v oboru 
gastronomie

2. ANTONÍN BENDL
69 let, místostarosta, 
jednatel technických služeb

3. PETR KOPŘIVA, DIS.
39 let, živnostník, sportovní 
trenér mládeže

4. ROMANA DUDLOVÁ
44 let, živnostnice

5. MGR. KAREL ZÁHROBSKÝ
45 let, manažer, sportovní 
trenér mládeže

Tomáš Adamec 
lídr kandidátky

LÁZNĚ TOUŠEŇ KANDIDÁTI TOP 09

1. Ing. LUBOŠ VALEHRACH, MBA
39 let, starosta, 
daňový poradce

2. MGR. VĚRA VRBÍKOVÁ
31 let, učitelka gymnázia

3. IVANA STUDNIČKOVÁ
45 let, učitelka základní školy

4. MGR. MARTIN ČERNÝ
43 let, ředitel základní 
a mateřské školy

5. LUDĚK FIDRANSKÝ
65 let, stroj. zámečník 
v důchodu

6. BC. RICHARD VOMASTEK
42 let, ředitel společnosti

7. BC. JAN FREUDL
38 let, technik majetku, 
zámečník

8. JAN KRÁLÍK
49 let, soukromý zemědělec

9. MGR. DANIELA ŠVEJDOVÁ
39 let, učitelka gymnázia

10.NIKOLA BREJCHOVÁ
40 let, instruktorka sportu, 
býv. závodnice

11. JOSEF JIROTKA
70 let, slévač v důchodu, 
správce vily

12.ING. ALEŠ DROBÍLEK
27 let, produktový manažer

13.MGR. VÁCLAV KAIN
30 let, kondiční trenér, 
výživový poradce

14.IVANA ŠTEFANOVÁ
52 let, kadeřnice, 
zdravotní sestra

15.IVANA NOVÁČKOVÁ
50 let, pracovnice pošty

Ing. Luboš Valehrach, MBA
kandidát na starostu

Dovolujeme si vám představit kandi-
dáty za TOP 09 v Lázních Toušeni. Jsme
skupina lidí pravicového zaměření, kte-
ré není lhostejné, co se kolem nich děje.
Kandidátní listina se začala formovat již
v roce 2012, kdy bylo odvoláno bývalé
vedení městyse Lázně Toušeň. Tehdejší
naléhavá situace by znamenala velké
problémy pro rozpočet obce. Na jaře
2012 byl do funkce starosty zvolen pan
Ing. Luboš Valehrach, pro nějž to bylo
již třetí volební období ve vedení obce.
Ve funkci starosty využil ekonomické
a samosprávní zkušenosti a od jara 2012
se mnohé podařilo.

Především se podařilo dokončit rekon-
strukci Skleněné vily, na kterou městys
získal dotaci 6,95 mil Kč. Za předchozí-
ho vedení hrozilo navrácení dotace či na-
výšení očekávaných nákladů na rekon-
strukci o více než 4 mil. Kč. Tomu se na-
štěstí podařilo zabránit a Skleněná vila
v současné době slouží jako oblíbené kul-
turní centrum, kde se odehrává mnoho
společenských akcí, jež si zvykli navště-
vovat i občané z okolních měst a obcí.

V současné době v Toušeni probíhá
rozsáhlá rekonstrukce komunikací v uli-
cích Za Školou, Na Zárybničí, Na Pru-
hu, Požární, V Zátiší a části ulice U So-
kolovny, na kterou městys, pod vedením
starosty Valehracha, získal dotaci z ROP
Střední Čechy ve výši 13,38 mil. Kč.

Za zmínku stojí i rekonstrukce ulice
Nádražní, kde bylo nutné změnit projek-
tovou dokumentaci, aby byla získána
dotace ve výši více než 2 mil. Kč. V sou-

časné době je tato ulice chloubou městy-
se, neboť je to mnohdy to první, co lá-
zeňští hosté vidí při vstupu do Toušeně.

Vzhledem k tomu, že je městys lázeň-
ským městem, se současné vedení, přes
odpor opozičních zastupitelů, rozhodlo
podat žádost o dotaci na podzemní kon-
tejnery na tříděný odpad, které městysi
ušetří mnoho peněz a navíc esteticky zu-
šlechtí obec. Městysi byla přiznána do-
tace ve výši 2,8 mil. Kč, což umožní vy-
budovat dvě sběrná místa, v každém
místě oddělení na papír, plasty a sklo
(čiré/barevné).

V neposlední řadě získal městys dota-
ci na zametací vůz ve výši 2,25 mil. Kč.
Tato komunální technika má za úkol sní-
žit prašnost v městysi, zefektivnit úklid
veřejných prostor. Stroj zvládá nejen za-
metání s okamžitým nasáváním pevných
částic na vůz, ale je možné ho používat
i k mokrému čištění. Díky řadě volitel-
ného příslušenství je bude možné stroj
použít víceúčelově i k sekání trávy, od-
klízení sněhu či jako posypový vůz. 

Jedním z největších úspěchů je získání
dotace na rekonstrukci mateřské školy ve
výši bezmála 7,4 mil. Kč. Nedostatečná
kapacita mateřských školek je celorepu-
blikovým problémem, nejinak tomu bylo
i v Toušeni. Řešeních se nabízelo něko-
lik. Současné vedení sáhlo k tomu nejú-
činnějšímu a nejlevnějšímu, a to přestav-
bě současné školky, jež má kapacitu jed-
né třídy, na dvoutřídní mateřskou školku.
V roce 2013 byla vybudována jedna tří-
da v prostorách Úřadu městyse Lázně
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Toušeň, což vyřešilo kapacitní problém
pro školní rok 2013/2014. Tato třída
bude po rekonstrukci školky využívána
školou, která tím bude moci uspokojit
požadavek po samostatnosti jednotlivých
ročníků a nebude muset spojovat ročníky
do dvoutřídek.

Během posledních dvou let se toho
současnému vedení městyse mnohé po-
dařilo a troufáme si říci, že je to z hle-
diska získaných dotací nejúspěšnější ob-
dobí v novodobé historii městyse. Na
tento nastalý trend bychom chtěli navá-
zat, proto naše kandidátní listina obsa-
huje několik jmen ze současného vedení
obce, a to Ing. Luboš Valehrach,
Mgr. Věra Vrbíková, paní Ivana Studnič-
ková, Bc. Jan Freudl. Nové volební ob-
dobí je i příležitostí pro změnu, kterou
zajišťují ostatní osobnosti kandidátní lis-
tiny, jež se již v současné době nějakým
způsobem podílejí na chodu obce nebo
jsou úplnými nováčky, jsou to:
Mgr. Martin Černý, pan Luděk Fidran-
ský, Bc. Richard Vomastek, pan Jan Krá-
lík, Mgr. Daniela Švejdová, paní Nikola
Brejchová, pan Josef Jirotka, Ing. Aleš
Drobílek, Mgr. Václav Kain, paní Ivana
Štefanová a paní Ivana Nováčková.

Volební období 2014-2018 se bude
nést v duchu Strategického plánu rozvo-
je území městyse Lázně Toušeň, který
byl napsán a schválen současným vede-
ním. Tento plán obsahuje široké rozpětí
činností, jež přispějí k pozitivním změ-
nám v městysi.

Naším záměrem je postupná rekon-
strukce všech starších komunikací
a chodníků, a to především za přispění
různých dotací. V současné době je po-
dána žádost na tzv. "Cik-cak", jež v sobě
zahrnuje opravu celkem 11 ulic. Do této
sféry patří i revitalizace Floriánského
náměstí, jehož koncepce by měla v bu-
doucnu urbanisticky zakotvit a zajistit
bezpečnost silničního provozu a bezpeč-
nost chodců. Modernizace povrchů by
měla přispět k celkovému vzhledu lá-
zeňského místa.

I nadále bude kladen důraz na citlivou
urbanizaci a rozšiřování obce. Naším cí-
lem je zachovat ráz vesnického lázeň-
ského místa, které bude poskytovat
svým obyvatelům dostatek zeleně a kli-

Jaká je vaše dosavadní aktivita
v Nehvizdech ?

Od roku 2008 jsem člen výboru TJ.
Sokol Nehvizdy. V roce 2010 jsem také
úspěšně kandidoval v komunálních vol-
bách do nehvizdského zastupitelstva,
kde jsem byl zároveň zvolen předsedou
finančního výboru. Snažím se podílet
na dobrovolných akcích, které jsou
v Nehvizdech pořádány především pro
děti. Jsem spoluzakladatelem a členem
výboru nové místní akční skupiny
(MAS) Střední Polabí.
Co nabízíte voličům v Nehvizdech?
V Nehvizdech žije spoustu lidí, kteří

se zajímají o budoucnosti našeho do-
mova a lidí, kteří jsou ochotni přispět
svými názory či pomocí. S takovými
lidmi bych rád spolupacoval, vyslechl
si jejich myšlenky a poznatky a ve spo-
lupráci pokračoval ve zlepšování infra-
struktury a služeb. Rád bych navázal
na práci nynějšího zastupitelstva, ne-
boť je zřejmé, že se Nehvizdy v po-
sledních letech vyvíjí k lepšímu a stá-
vají se pohodlným místem k životu ne-
jen rodinám s dětmi, ale i starším
občanům.

Jak byste si představoval spolup-
ráci s budoucími zastupiteli? 

Nehvizdy jsou v tomto volebním ob-
dobí známy tím, že se zastupitelstvo na
klíčových záležitostech vždy dokázalo
dohodnout a pracovalo společně ve pro-
spěch obce jako celku. Činnost zastupi-
telstva není postavena na politickém
boji, ale na konkrétních aktivitách. Udě-
lám všechno proto, aby taková atmosfé-
ra zůstala zachována i v příštím voleb-
ním období. Vedle spolupráce se všemi
organizacemi v Nehvizdech považuji za
důležité, aby se
naše obec zapojo-
vala také do záleži-
tostí blízkého re-
gionu. Dobrou pří-
ležitost k tomu
dává místní akční
skupina Střední
Polabí. Učíme se
spolupracovat na
bázi obec, firma,
nezisková organi-
zace a jednotlivec.
Jsem přesvědčen,
že řadu problémů

du ve volném čase. K těmto účelům
bude sloužit především vhodná péče
o zeleň, zatraktivnění veřejných prostor
obce, eliminace vizuálního znečištění.

K dalším úkolům samozřejmě patří
i péče o občanskou vybavenost obce, ne-
boť je nutné podporovat infrastrukturu
a služby v městysi. Úřad v současné
době provozuje nebo pronajímá prostory
pro různé složky občanské vybavenosti,
v následujícím období bychom chtěli
tyto prvky zlepšit a rozšířit, a to předev-
ším vybudováním vyhovujícího zázemí
pro technické služby obce.

Mezi stálé priority patří i péče o vzdě-
lávací systém v městysi. Díky získané
dotaci na rekonstrukci mateřské školky
budeme moci zkvalitnit i prostory pro
základní školství a školní družinu.

Sociálně-kulturní oblast je pro nás rov-
něž velmi důležitá, neboť nejenom chle-
bem živ je člověk. V následujícím vo-
lebním období se budeme snažit pokra-
čovat v nastalém trendu kulturních akcí,
které jsou podporovány úřadem a jsou
již tradiční součástí života v Toušeni.
Tyto akce slouží k zapojení různých vě-
kových skupin, proto bychom se chtěli
zaměřit na izolované struktury obyvatel-
stva, jakými jsou senioři a malé děti, jež
jsou odkázáni na pomoc ostatních, ale
i na mládež, na jejíž zapojení se zapomí-
ná. 

Mezi dlouhodobé priority patří i roz-
voj lázeňství v Toušeni, které tu má
dlouhodobou tradici. Bohužel v součas-
né době jeho úroveň stagnuje nebo do-
konce klesá. Naše snaha o převod Sla-
tinných lázní do majetku obce bude po-
kračovat, neboť je to největší součást
cestovního ruchu v Toušeni. I nadále se
pak budeme snažit získat peníze na revi-
talizaci nábřeží, kde je dlouhodobý pro-
blém s neohleduplnými cyklisty, kteří
jsou sice pro toušeňské restaurace pří-
jemným přilepšením, ale zároveň ome-
zují svým chováním chodce.

V neposlední řadě budeme klást důraz
na bezpečnost v obci. V současné době
zvažujeme vytvoření kamerového systé-
mu v Toušeni, který by zabránil případ-
ným patologickým jevům v městysi.

Naším hlavním cílem je, aby se tu dob-
ře žilo a každý se v Toušeni cítil DOMA.

6. ING. PETRA MICHALSKÁ
37 let, manažer bankovnictví

7. RADEK TOMAN
37 let, manažer

8. DANIELA SOUKALOVÁ
25 let, televizní redaktorka

9. MARTIN PITRŮN
37 let, ředitel společnosti

10.RADOVAN TOMŠŮ
47 let, realitní makléř

11.DAVID JANOUŠEK
32 let, manažer deníku Sport, 
vedoucí rybářského kroužku

12.HYNEK ONDRÁČEK
43 let, manažer v hotelnictví, 
sportovní trenér mládeže

13.FRANTIŠEK FEJT
44 let, živnostník

14.ING. JAROMÍR DOSTÁL
38 let, finanční analytik, 
sportovní trenér mládeže

15.JINDŘICH TOMEČEK
30 let, živnostník

je lepší řešit v rámci větších územních
celků.
Jak byste charakterizoval další
kandidáty za TOP09?

Každý náš kandidát je připraven najít
si svou „parketu“ a podle svých mož-
ností pomáhat řešit problémy i přinášet
nové náměty, ať bude zvolen, nebo ne.
Za čtyři roky by měly být výsledky vi-
dět. Za velkou šanci pro nás mladé po-
važuji příležitost sbírat zkušenosti od
starších. Pro rozvoj Nehvizd je zacho-
vání kontinuity důležité.
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JIRNY SDRUŽENÍ TOP 09 A NEZÁVISLÍ ??? 

ZEPTALI JSME SE:

1. Ing. JAN LEHEČKA 
42 let, podnikatel, zastupitel,
předseda stavební komise

2. Ing. PETR HNÍZDIL 
51 let, OSVČ, zastupitel

3. JAROMÍR BEDNAŘÍK 
56 let, stavbyvedoucí

4. MARTIN RUCKÝ 
49 let, IT konzultant

5. Mgr. PAVEL VOHNOUT 
43 let, projektový manažer

6. Ing. et Mgr. BOHDAN NEJEDLÝ
40 let, IT manažer

7. Ing. PETR BENÁČAN 
37 let, projektový manažer

8. PhDr. EVA BORKOVÁ 
59 let, manažerka

9. MUDr. ALENA HOZNAUEROVÁ
46 let, lékařka

10.MARKÉTA ŠKALOUDOVÁ 
39 let, OSVČ

11.Mgr. ŠÁRKA RUCKÁ 
48 let, tlumočnice, překladatelka

12.Ing. JIŘÍ VANĚK 
49 let, podnikatel

13.ANDREA LEHEČKOVÁ 
39 let, OSVČ, kosmetička

Ing. Jan Lehečka
kandidát na starostu
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podnikatel, zastupitel a předseda
stavební komise, místopředseda
MO TOP 09, 42 let

ING. JAN LEHEČKA
Jak dopadlo a jak hodnotíte první
období v zastupitelstvu obce: Pro mě
to byla nová zkušenost. Sedl jsem si
mezi zastupitele, kteří se většinou léta
znají a z velké části se jedná o starou-
sedlíky, kteří znají Jirny jako svou rod-
nou obec. Zjištění, jak demokraticky
jsou Jirny vedeny, jak velice rychle mě
přijali mezi sebe a když zjistili, že jsem
profesí stavař, dali mi na nováčka neče-
kaně velký prostor k práci pro obec - to
bylo milé překvapení.

hlásili a začali být i starousedlíky vní-
máni jako sousedé. Jsou to lidé, kteří si
koupili nové pozemky a nové domy
a tím lze předpokládat, že dobře pracují
a mají dobré vzdělání. Takoví lidé by
měli být vítáni.

A nyní, co říci závěrem? Snad se
v letošních volbách dostane za naši kan-
didátku více zastupitelů a TOP09 bude
v obci více vidět. Počkejte si na volby,
myslím, že máme spoustu zajímavých
a vzdělaných lidí, kteří mají obci co na-
bídnout…

ING. PETR HNÍZDIL
Nemůžeme se nezeptat, co přivedlo

nezávislého kandidáta na kandidáts-
kou listinu TOP 09?

Do minulého volebního období jsem
vstupoval do voleb za nezávislé sdruže-
ní. V Jirnech jsem žil teprve 3 roky, na
práci v zastupitelstvu jsem se těšil
a i první zkušenosti potvrdily má oče-
kávání. Všem nám šlo o to, posunout
obec dál, zpříjemnit občanům život, vy-
tvořit podmínky pro život náš a našich
dětí. Postupně jsem začal zjišťovat, že
na další rozvoj obce mám velice podob-
né názory jako Jan Lehečka, zastupitel
za TOP09. Někdo si řekne, že TOP09 je
stranou konzervativní, ale přiznám se,
že jejich názory a cíle jsou mi blízké.

Šlo nám společně např. o komplexní
školství a jeho program a strhli jsme
i zastupitele z jiných stran a sdružení. 

Pracoval jste 4 roky ve školské radě.
Jak hodnotíte její činnost a výsledky?
Bohužel musím konstatovat, že práce
školské rady má ještě své rezervy. Neda-
řilo se najít plnohodnotný dialog se vše-
mi rodiči. Ale byla samozřejmě i poziti-
va. Úspěšně se podařilo vyřešit úpravu
nešťastné dopravní situace v okolí školy,
řešila se otázka systému vydávání a evi-
dence obědů, udělal se první velký krok
řešící stavbu II.stupně ZŠ a tělocvičny,
ale to je na delší vyprávění.

A poslední otázka. Co byste chtěl
v příštím období změnit? Já bych toho
chtěl. (smích) Samozřejmě zůstávám
realistou. Ale pravdou je, že Jirny mají
ohromný potenciál. Jsem v Jirnech 7
let, zvykl jsem si tu a rád bych tu vy-
choval děti. Chtěl bych, aby jirenští žili
spokojeně, aby se do Jiren rádi vraceli
a nejezdili se sem jen vyspat. Chtěl
bych zmínit nutnost větší spolupráce
obce nejen se spolky a organizacemi,
ale také s firmami, které v Jirnech půso-
bí. Firmy, to jsou pro Jirny peníze, kte-
ré tolik potřebujeme. Ale jejich podni-
kání musí odpovídat dlouhodobým zá-
měrům obce a zájmům občanů a nesmí
nám obtěžovat a znepříjemňovat život. 

ÚVALY NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI ÚVAL S PODPOROU TOP 09

1. ING. HELENA VÁŇOVÁ
53 let, IT manažer

2. ING. EVA KIŠŠOVÁ
62 let, redaktorka

3. LL.B., B.C.L. 
MARTIN KAVĚNA
33 let, právník 

4. ING. VÁCLAV SETNIČKA
62 let, podnikatel

5. MILOSLAV KOLAŘÍK
65 let, podnikatel

6. ING. PETR HOŠEK
65 let, technik IT

7. ING. JIŘÍ ČAPEK
64 let, podnikatel

8. BC. ROMANA KOMÍNKOVÁ
41 let, překladatelka

9. ING. JOSEFZACH 
44 let, logistik 

10. ING. MILUŠE KAVĚNOVÁ
33 let, statistik a ekonom

11. DAVID PILÁT
28 let, podnikatel

12. ING. IVAN KIŠŠ 
72 let, podnikatel

13. JIŘÍ PILÁT 
61 let, podnikatel

14. JIŘÍ JINDRA 
19 let, student 

15. ING. IVAN ČERNÝ
67 let, manažer EU projektu

Ing. Helena Váňová
kandidátka na starostku
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OBČAN NA PRVNÍM MÍSTĚ
Naším hlavním cílem je konstruktivní,

vstřícná komunální politika pro občany.
Chceme ukázat, že politika na úrovni
města může být také slušná a vstřícná
pro všechny bez rozdílu. 

ODPOVĚDNÝ A INFORMOVANÝ
ZASTUPITEL

Chceme dosáhnout osobní odpověd-
nosti jednotlivých zastupitelů za svěře-
nou oblast dění ve městě a stanovení ná-
vštěvních dnů a hodin pro jednání zastu-
pitelů s občany.

VSTŘÍCNÝ A FUNGUJÍCÍ 
ÚŘEDNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU

V oblasti řízení městského úřadu chce-
me motivovat úředníky ke zlepšení
a zkvalitnění přístupu k občanovi. Na-
ším krédem je „My jsme zde pro Vás“. 

SMYSLUPLNÉ PROJEKTY A ZA-
JIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI STÁ-
VAJÍCÍCH DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

V rámci naší působnosti chceme plně
a koncepčně podporovat smysluplné
projekty ve všech oblastech života měs-
ta. V posledních obdobích město dosáh-
lo na poměrně vysoké dotační tituly. Je
to pozitivní a chvályhodné, problémem
je ale udržitelnost nastavených dotačních
projektů do nezbytně nutné doby. Jak se
ukázalo, nebyla této oblasti věnována ve-
dením a radou města patřičná pozornost.
Proto nabízíme zkušené odborníky jak
na vedení dotačních projektů, tak odbor-
níky na právní a projektové řízení. 

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ
MĚSTA

Zvýšenou péči bychom chtěli zaměřit
na finanční oblast. Vysoký hypoteční

o všech oblastech a akcích ve městě.
Chceme věnovat maximální úsilí k za-
jištění dělné spolupráce a koordinace re-
dakční rady Života Úval s jednotlivými
přispěvateli do časopisu. Rozšířit infor-
mování občanů o připravovaných akcích
hlavně v oblastech běžného života s do-
padem na každodenní chod města. 

BEZPEČNOST NADE VŠE
V dnešní hektické a uspěchané době

bych chtěla vyzvednout roli, kterou hra-
je Sbor dobrovolných hasičů. Již název
mluví sám za sebe. Když potřebujeme
jejích pomoc ukrajují si ze svých vol-
ných chvilek. Nasazují obětavě své
zdraví a čas k ochraně našeho majetku
a životů. Proto bude naším prioritním
úkolem tuto činnost v maximální míře
podporovat a udržet ji na tak vysoké
úrovni jako dnes je.

Druhým pilířem bezpečnosti je rodící
se městská policie, která by měla být den-
ním pomocníkem města. Uvedená oblast
je ve svém zrodu a prvotním nastavení.
Naším cílem je městský strážník v roli
rádce a pomocníka pro občana města, ni-
koli v roli příkazce nebo „policajta“. 

PÉČE O NAŠE DĚTI A NAŠE
SENIORY

Těší nás, že naše město patří mezi
města s vysokou porodností. Mládne.
Naší snahou bude zajistit v rámci mož-
ností dostačenou kapacitu hlavně pro zá-
kladní vzdělávací proces předškolního
a základního vzdělávání. Ve spolupráci
s okolními obcemi budeme hledat rezer-
vy a připravovat návrhy k jejích využití. 

Velkou pozornost chceme věnovat
péči o naše seniory. Rádi bychom navá-
zali na činnost zavedené Pečovatelské
služby. Analýzou potřeb seniorů by-
chom rádi zavedli služby, které zvýší
kvalitu jejich života. 

JAK TOHO VŠEHO CHCEME DO-
SÁHNOUT?

Naším cílem je neustálý dialog s obča-
ny. Získávání jejich názorů při rozhodo-
vání o důležitých věcech života města
k dalšímu rozvoji výstavby ve městě,
budeme diskutovat o každém názoru,
byť nemusí pro zastupitele vždy vyznít
lichotivě.

Chceme mít na Městském úřadě kom-
petentní a kvalifikované úředníky, kteří
budou suverénně vystupovat vůči doda-

vatelům. Kontrolovat jejich práci a usi-
lovat o co nejkvalitnější provedení všech
dodávek. Nepřipustíme další „pomní-
ky“, vzniklé z nekontrolovaných dodá-
vek pro město.

Zastupitelé musí mít vlastní názor na
projednávané problémy, musí přitom
znát a vycházet z názoru svých voličů,
pro tyto názory a postoje byli přece zvo-
leni.

Při tvorbě městského rozpočtu chce-
me vycházet z reálných možností a sku-
tečných příjmů města. Není možné při-
jímat investiční rozhodnutí pouze na zá-
kladě přání a slibů zastupitelů. Při
rozdělování investičních prostředků ne-
lze upřednostňovat pouze některé
městské části, protože tam bydlí staros-
ta nebo člen rady města.

Pro transparentnost všech rozhodnutí
ve výběrových řízeních je nezbytné
zveřejnit aktuálně na webových strán-
kách města všechna rozhodnutí členů
výběrových komisí včetně případného
zveřejnění, proč členové komise takto
hlasovali.

Velkou pozornost chceme věnovat do-
pravě, ať už parkování nebo průjezdu
městem. V této souvislosti považujeme
za nezbytné jednat i s okolními obcemi,
protože i jejich občané parkují např. u ná-
draží nebo ovlivňují průjezdnost městem.
Chceme se aktivně podílet na rozhodová-
ní kraje a státní správy v oblasti plánova-
ných změn dopravy, které by měly dopad
na město a jeho obyvatele.

Obyvatelé města by se měli podílet na
jeho řízení a na všech plánech jeho roz-
voje. Budeme preferovat zapojení co ne-
jvětšího počtu obyvatel do komisí a vý-
borů městského zastupitelstva. Zejména
výstupy z jednání těchto orgánů budeme
považovat za důležité a závazné podkla-
dy pro jednání všech orgánů města.

Klademe důraz na kolektivní práci za-
stupitelstva - zastupitelstvo města musí
působit jako jednolitý orgán. Budeme
usilovat o to, aby se už nedělilo na „my“
a „oni“, všem nám přece jde o jedno,
aby se Úvaly staly moderním městem
21. století, v němž bude radost žít.

I politika se dá dělat dobře - s láskou
a pro lidi.

Těšíme se na Vás u voleb 10. a 11.
Října 2014.

Lídr kandidátky Ing. Helena Váňová

Jsme subjekt, který si klade za úkol zlidštit komunální politiku. Přijali jsme na-
bídku podpory TOP 09, vycházíme z jejich programových cílů, které jsme při-
způsobili našim komunálním potřebám.

V našem středu jsou občané Úval, kteří se aktivně podílejí na řízení města. Ně-
kteří zastávali významné funkce ve vedení města a rádi by své znalosti a zkuše-
nosti uplatnili i v dalším období. Mezi námi jsou také nové tváře, které přinesou
nový pohled na dění a rádi přispějí ke zlepšení a zkvalitnění řízení města.

Základ celého seskupení pracuje a pomáhá městu již 6 let jako občanské sdru-
žení Sever 3 H. Činnost sdružení je zaměřená hlavně na oblast severu města, ale
jeho aktivity měly dopad i na řešení průtahu městem. Zástupci sdružení pracují ve
finančním výboru města a v oblasti finanční kontroly, řízení, výstavby, životního
prostředí a ochrany přírody a všeobecného rozvoje města. Vaše Helena Váňová

úvěr je finanční zátěž, která zbrzdí
všechny investiční plány rozvoje na
dobu 10 let. To bude pociťovat nejen pří-
ští, ale i přespříští zastupitelstvo a vede-
ní města. Nebude mít možnost zahájit
větší investice např. na dostavbu školy
nebo zásadní rekonstrukci chodníků
a komunikací ve městě. 

SPOLUPRÁCE A PODPORA POD-
NIKÁNÍ A PODNIKŮ ZAMĚSTNÁ-
VAJÍCÍCH OBYVATELE MĚSTA

Naší snahou bude připravit ve spolu-
práci s podnikateli města rozvojovou
strategii a stanovit cíle k jejímu naplně-
ní. Uvedená strategie musí zahrnovat
možnosti města, naplnění očekávaní
podnikatelských skupin a nakonec její
postupnou realizaci.

PODPORA PRO KULTURU
A SPORT VE MĚSTĚ

Jsme blízko Prahy, ale Úvaly mají svůj
vlastní kulturní a společenský život. Na-
ším cílem bude podpora kulturního dění
ve městě a jeho další rozvoj. V první
řadě je třeba najít adekvátní prostor pro
kvalitně pracující knihovnu. Pozornost
si zaslouží také Dům dětí a mládeže, Zá-
kladní škola. Za důležité partnery pova-
žujeme všechny spolky další dobrovolné
organizace. K rozvoji zdravého a pospo-
litého života v Úvalech podstaně přispí-
vají také sportovní organizace. Chceme
připravit transparentní a dělnou platfor-
mu pro jejich podporu.

INFORMOVANÝ OBČAN MĚSTA
ÚVALY

Naším cílem je věnovat větší pozor-
nost technickým prostředkům, které již
nyní město má, k informování občanů

Takže ideální obec? Nikde není nic
ideální, ale bez dobrých vztahů nejde
pracovat. V Jirnech se nemusíme zabý-
vat mezilidskými vztahy a rozbroji.
Vždy se najdou rozdílné názory, ale dá
se říci, že zastupitelstvo táhne v součas-
né době za jeden provaz. A výsledky
jsou vidět - obec jde správným směrem.

A co myslíte, že by se dalo zlepšit?
Myslím si, a také jsem na tom pracoval,
že přestože vedení jde správným smě-
rem, je potřeba více odvahy k zásadním
rozhodnutím. Obec měla neucelenou
koncepci v oblasti školství, chyběl
kompletní územní plán. Dle mého ná-
zoru nemá cenu přistavovat opět jednu
místnost ke stávajícímu 1. stupni ZŠ do
další budovy a podobně. Je potřeba ra-
zantní krok s dlouhodobou koncepcí
a tomu jsem za postupné čím dál větší
podpory zastupitelů pomohl dát základ-
ní kámen. Dnes jsme již hodně pokroči-
li a to mě těší. Územní plán obce se již
zpracovává více jak rok, v současné
době probíhají schvalovací řízení.

Co byste si přál, aby se změnilo?
V Jirnech je zatím nedoceněna úloha
tzv. „náplav“ – možná polovina obyva-
tel bydlí v nových satelitech, často ne-
jsou přihlášeni k trvalému pobytu, čímž
obecní rozpočet přichází ročně o cca 4,5
mil.Kč. Přál bych si, aby se do obce při-


