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Bezpečné Benátky
n Chodníky
	Za posledních 20 let se nepodařilo uspokojivě vyřešit. Neexistence chodníků v Pražské ulici, ulici Pickova a chodníku
mezi Dražicemi a Novými Benátkami.
n Přechody pro chodce
	Vybavíme přechody moderními bezpečnostními prvky jako
jsou LED diody a důkladně osvětlíme.
n Dodržování pravidel a městských vyhlášek
	Zajistíme dodržování zákonnosti a pořádku z rozpočtu
města a to i tím, že vznikne oddělení Městské policie.
n Kamionová doprava
	Sestupná komunikace z dálnice R10 do průmyslové zóny, ke
skládce: Zahájíme znovu jednání s majiteli pozemků. Stávající stav je nepřijatelný.
n Drogy
	Nebudeme zavírat oči v tak citlivé otázce jako jsou drogy
v našem městě. Aktivně budeme spolupracovat s občanskými sdruženími, neziskovými organizacemi, ale i se státními
institucemi, abychom chránili naše děti před drogami.

Čisté Benátky
n Sídliště a úklid kolem popelnic
	Plnění povinností společnosti starající se o svoz odpadu,
tato není kontrolována a případně sankcionována.
n Sídliště a doprava
	Osobní doprava a klidné občanské soužití se nesmějí vylučovat: chceme dospět ke kompromisu ohledně výstavby
nových parkovacích míst i vzniku „zón klidu“
n Úklid ulic
	Naše představa o úklidu chodníků a ulic je zcela odlišná od
představ současné radnice. V rozpočtu města bude zapotřebí vyčlenit více prostředků na nákup strojů a školení kvalifikovaných pracovníků.
n Údržba zeleně a péče o veřejné plochy
Vybudujeme jednotnou koncepci péče o městskou zeleň.
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Představujeme Vám kandidátku
TOP 09 a nezávislých kandidátů
pro bezpečné a čisté město
1. Miroslav Hájek, 39 let, produktový manažer, TOP 09
2. Jana Truksová, 45 let, manažerka cest. kanceláře,TOP09
3. Ing. Josef Smrčka, 32 let, vedoucí biochemické výroby,
TOP09
4.	Bc. Emilie Kalová, 37 let, ředitelka Měst. centra
komplexní péče, zdravotní sestra, TOP 09
5. Petr Bílek, 43 let, obchodní ředitel, TOP 09
6.	Novotná Marie, 48 let, sociální pracovnice, nezávislá
kandidátka
7.	PaedDR. Ivo Harák Ph.D. , 49 let,
vysokoškolský pedagog, TOP 09
8.	Irena Pavelková, 40 let trenérka mládeže,
nezávislá kandidátka
9. Jiří Provazník, 36 let, provozovatel sportovních zařízení,
trenér, TOP 09
10.	Ing. Martina Novotná, 26 let, technický pracovník,
nezávislá kandidátka
11.	Ing. Pavel Rathouský, 50 let, zahradník,
nezávislý kandidát
12.	Jitka Štýsová, 43 let, úřednice ve státní správě,
nezávislá kandidátka
13. Jan Harák, 22 let, student, TOP 09
14.	Dita Rakušanová, 45 let, zubní laborantka,
nezávislá kandidátka
15. Milan Haspeklo, 37 let, logistik, nezávislý kandidát
16. Bc. Pavlína Březinová, 24 let, zdravotní sestra,
nezávislá kandidátka
17. Petra Koštějnová, 37 let,logistická pracovnice,
nezávislá kandidátka
18. Pavlína Kolářová, 35 let, bankovní poradkyně,
nezávislá kandidátka
19. Dita Bílková, 42 let, učitelka na ZŠ, nezávislá kandidátka
20.	Lucia Chytrá, 47 let, provozní pracovnice MŠ,
nezávislá kandidátka
21.	Helena Antošová, 59 let, kuchařka, důchodkyně,
nezávislá kandidátka
22.	Miroslav Hájek, 63 let, údržbář, důchodce,
nezávislý kandidát
23.	Zdeněk Kala, 40 let, ředitel pobočky banky,
nezávislý kandidát

Bezpečné
a čisté
Benátky
Miroslav Hájek
lídr kandidátky
Přijďte 10. a 11. října k volbám

Benátky nad Jizerou

www.top09.cz/benatky-nad-jizerou

Benátky nad Jizerou
chopilně u města takového rozsahu a rozvojového potenciálu - postrádám střední školu nabízející maturitní vzdělání. Jednotlivé školské instituce bude zapotřebí více otevříti
veřejnosti. Školství a kultura nechť učiní Benátky nad Jizerou atraktivními pro případné návštěvníky a přispějí k rozvoji intelektuálního potenciálu jejich občanů.

Miroslav Hájek
Produktový manažer v telekomunikacích

Miroslav Hájek
Josef Smrčka
Ivo Harák

Emilie Kalová

Jsem členem kontrolního výboru. V Benátkách nad Jizerou
jsem se de facto narodil. Žiji zde od svých 2 let. Po volbách
se chci aktivně podílet na rozvoji Benátek. Zúročovat své
zkušenosti, které jsem získal ve prospěch vás všech. Chci
dělat Benátky bezpečnější a čistější. Vzhled Benátek a přilehlých městských částí rozvíjet. Předat našim dětem, vnoučatům a pravnoučatům Benátky bezpečnější a čistější. Chci
toho dosáhnout svými kontakty na poslance v parlamentu
ČR, v Evropském parlamentu. Svými názory ovlivňovat tyto
politiky a to ve prospěch vás všech.

Ing. Josef Smrčka
vedoucí biochemické výroby

Bc. Emilie Kalová

PaedDR. Ivo Harák Ph.D.

Ředitelka Městského centra komplexní péče,
zdravotní sestra

Vysokoškolský pedagog,
člen Revizní komise Obce spisovatelů,
člen PEN-klubu

Benátky jsem si zamilovala. Pokládám je za výborné místo
k životu pro sebe i celou svou rodinu a to jak díky jejich
lokalitě, tak možnostem, které se zde pro všechny nabízejí. Pokud dostanu příležitost, ráda se budu spolupodílet na
jejich dalším směřování nejen v sociální oblasti, kde pracuji
a doplňuji si vzdělání v magisterském studiu, ale i v jiných
oblastech, které se týkají života všech generací. Za prioritu
při prosazování veřejných zájmů považuji čestnost, zodpovědnost a úctu k těm, kteří nám prošlapali a ukázali cestu.

V kultuře navrhuji v Benátkách navázat na předešlé tradice a tyto dále rozvíjet (poezie, hudba, divadlo) za dostatečného přispění z rozpočtu města, které bude odpovídat
moderní době. Jednotlivé instituce by se více měly otevříti občanům a více a zřetelněji mezi sebou spolupracovat.
Svých kontaktů hodlám využíti k tomu, abych do Benátek získal špičkové umělce. Součástí kulturních aktivit by
ovšem měly být také benátecké školy; mezi nimiž - nepo-

Do Benátek jsem se přistěhoval hned po škole a město přijal za své. Kandiduji do zastupitelstva, proto abych změnil
přístup města k lidem a využil své politické a profesní zkušenosti ve prospěch města. Chci zlepšit komunikaci mezi
vedením města a občany. Více otevřít úřad běžným občanům a tím více vtáhnout lidi do dění na radnici.

Bezpečné a čisté
Benátky

