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VOLEBNÍ LISTY TOP 09 MLADÁ BOLESLAV

Na jedné střídačce!

Bratři Vrbatové podporují TOP 09
v komunálních volbách

09. Určitě máme společně velké
plány,“ řekl nám lídr kandidátky
TOP 09 v Mladé Boleslavi. Pokud ve volbách uspěje, chce se
zasadit, aby lidé byli spokojeni
se životem ve městě, dobře se
jim tady pracovalo a měli kde
trávit volný čas. „To jsou naše
priority – nastartovat aktivní život města,“ dodal Marek.

Spoluhráči. Hokejista Radim Vrbata a politik Daniel Marek

Politika a sport mají mnohé
společného. Vždyť i na politické scéně se objevují lidé, kteří
sportu propadli. Lídr mladoboleslavské kandidátky TOP 09
pro nastávající komunální volby
Daniel Marek hrával hokej, a to
v jednom týmu s nejznámějším
odchovancem
Bruslařského
klubu Mladá Boleslav Radimem
Vrbatou. Oba považují sport za
důležitou oblast života v našem
městě.
„Hokej jsem hrál od první třídy,
vlastně jsem začínal už ve školce,“ vzpomíná Daniel Marek.
Měl pro strach uděláno – do
páté třídy stál mezi tyčemi a čelil
nájezdům soupeřových útočníků. Nakonec ovšem zvolil jinou
cestu. Musel se rozhodnout,
jestli dál polykat tvrdé tréninkové dávky a oblékat na sebe
brankářskou výstroj nebo zvolit jinou školu. „Nakonec padla
volba na matematickou třídu a
víceleté gymnázium. Tím pro
mě hokej aktivně skončil. Bez
sportu jsem ale nezůstal. Ke
slovu přišel hokejbal, basketbal, tenis a v posledních letech
stále populárnější florbal.“
Daniel Marek nemůže chybět

ani v hledišti, kromě hokeje a
fotbalu ho baví také motoristický sport. Nejblíže má ale přeci jen k lednímu hokeji. Vždyť
v jednom týmu vyrůstal vedle
mistra světa z roku 2005, a
aktuálně jedné z opor mužstva
Phoenixu v kanadsko-americké
NHL, Radima Vrbaty.
A co se ještě dnes Danovi
vybaví ve vzpomínkách na společné působení s Radimem?
„Především dobrá parta. Dodnes, když se potkáme, máme
si co říci.“ Nemrzí Daniela
Marka, že se hokeji nevěnoval také v dalších letech? „Mrzí,
ale rozhodně jsem nebyl takový
talent, jako právě Radim Vrbata.
Pochopitelně jsem vzestup
jeho kariéry bedlivě sledoval
a fandím mu.“ I v současnosti
má Daniel ke sportu blízko. Je
ředitelem městské společnosti
sportovní a rekreační areály.
Ještě předtím dva roky působil
v soukromém sektoru na pozici
projektového manažera.
A politika? „Věnuji se jí pátým rokem, od roku 2006 jsem
předsedou sportovní komise
rady města a pracuji navíc v
dislokační komisi. Nyní vedu v
Mladé Boleslavi tým lidí TOP

Právě mezi sportovci, především hokejisty by rád našel
podporu. Radim Vrbata je jedním z těch, kteří by TOP 09 dali
svůj hlas. O dění ve městě neztrácí přehled. „Politiku sleduji
pečlivě. Myslím si, že by tak
měl činit každý. Nemůže nám
být lhostejné, co se kolem nás
děje,“ zdůraznil Radim Vrbata.
O vstupu do politiky prý ale
kvůli časové vytíženosti zatím
neuvažuje. „Domnívám se, že
každý by se měl držet toho,
co umí. Pro mě je to sport a
právě lední hokej. Pomoc by
případně mohla jít touto cestou,“ naznačuje odchovanec
mladoboleslavského hokeje a
sympatizant TOP 09, a přidává
další postřehy: „Každopádně
bez pomoci sportu se žádná
politická strana neobejde. Také
proto mě zaujal program TOP
09. Je nutné podporovat děti a
mládež, nemohou jen vysedávat u televize nebo počítače.

Když se vrátím do doby, kdy
jsme s Danem váleli za boleslavské žáky, vnímali jsme radost ze hry. Dnešní mladá generace by také na sport neměla
zapomínat!“
A sportovci na oplátku nezapomínají na podporu politiky.
Radimův mladší bratr David,
oblékající dres extraligového
Bruslařského klubu Mladá Boleslav, se objevuje na kandidátce místní TOP 09. „Oslovilo mě
vedení TOP 09 s tím, jestli bych
chtěl kandidovat a zapojit se
tak do politického dění ve městě. Zájem mě potěšil, je to pro
mě nová výzva a TOP 09 rád
podpořím. Vzpomínám si, jak
před časem hokejista Richard
Král kandidoval v Třinci, skončil druhý a mohl být místostarostou,“ zavzpomínal mladší z
bratrů Vrbatů.
I on může obdržet preferenční hlasy a skončit tak na
magistrátu. „Možné je samozřejmě všechno, ale tak populární ve městě zase nejsem. I
když hokej v Mladé Boleslavi
na zájem fanoušků rozhodně
žehrat nemůže. Důležité je to,
abychom společně s TOP 09
pomohli městu, jak zmínil Dan,
nastartovat aktivní život,“ dodal
na závěr David Vrbata.

Daniel Marek a Radim Vrbata při předávání finanční podpory pro dětský domov při
Klaudiánově nemocnici. Na charitativní akci se podílel BK Mladá Boleslav a TOP 09.
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SOCIÁLNÍ POLITIKA

Přemysl Tišer

Zajímají mě lidé
Dobrý politik spojuje a usmiřuje, nikoliv rozděluje

V

konzervativní komunální
politice má sociální politika
zásadní postavení. Vše z ní
vychází, vším prostupuje a
vše ji zpátky ovlivňuje. Kultura,
sport, městská zeleň, dětská
hřiště, péče o seniory, vzdělávání, doprava a mnoho dalších
oblastí politiky – to vše má vliv
na kvalitu života ve městě, na
kultivaci vztahů mezi lidmi, na
výchovu dětí a prevenci jejich
nežádoucího chování.
Sociální politika se často
zužuje na pouhou debatu o výši
podpor. Přitom sociální politika
představuje především koncepci společnosti a ovlivňuje vztahy
mezi lidmi. Ti však netvoří
jednolitou skupinu – lid, jakési
stádo, ze kterého není radno
vystoupit. Jsme různí. Máme

různé zájmy, dovednosti, schopnosti, představy o životě.
Není žádné umění hledat rozdíly mezi lidmi a znepřátelit je.
Vinu za problémy jedné skupiny
házet na druhé, podporovat
nevraživost. Je třeba hledat
cesty, jak pomoci jedněm bez
toho, abychom ublížili druhým.
Politika nesmí být boj na život a
na smrt, ani fotbalový zápas, při
kterém se fandí jedné či druhé
straně. Dobrý politik spojuje a
usmiřuje, nikoliv rozděluje.
K tomu je nutné zajímat se o
lidi, znát jejich starosti, potřeby
i přání. A nejen to. Je potřeba k
nim mít respekt. Lidé nepotřebují socialistického vůdce, který
ví nejlépe, co je pro ně dobré.
Nepotřebují ani „nápovědu

publika“. Tedy referendum,
ve kterém pro ně demokratická většina odhlasuje, co je
správné. Také je nelze nechat
napospas liberálnímu přístupu
s bezohledným: „Ať se každý
stará sám o sebe, jak umí.“
Politické autority mají odpovědnost za stav společnosti.
Musí podporovat angažovanost,
sdružování a spolkovou činnost.
Pro řešení vážných sociálních problémů je třeba úzce
spolupracovat s dobročinnými,
charitativními, či církevními
organizacemi. V nich často
pracují nadšenci, kteří si zvolili
pomoc druhým jako náplň svého života. Ulehčují práci městu,
protože péči o různé sociální
skupiny provádějí lépe. Zaslouží
si plnou podporu. Ne přehlížení,
se kterým se setkávaly dosud.
Teprve až v dalším sledu může
pomáhat sám městský úřad,
nemluvě o kraji či státu. Ty jsou
od Vás, od lidí, kteří zajímají
mě, nejdále.

Bez spolupráce se neobejdeme
Kosmonosy mají silnou TOP 09 kandidátku
Vážení čtenáři,
dovoluji si využít prostor, který
nám poskytla mladoboleslavská
organizace TOP 09 ve svých
novinách, a seznámit Vás s
kandidáty i myšlenkami kosmonoské organizace TOP 09.
Kosmonoská kandidátka TOP
09 je kompaktní a silný tým.
Její kandidáti se rozhodli dát
své schopnosti, zkušenosti
a znalosti získané ve svých
profesích ve prospěch celku,
ve prospěch veřejné práce pro
Kosmonosy a Horní Stakory.
Lídrem kandidátky a kandidátem TOP 09 na starostu
v Kosmonosech je Ing. Martin
Kropáček, ekonom se zkušenostmi a praxí v řízení pracovního kolektivu v hospodářské
a finanční sféře. Dvojkou
na kandidátce je Pharm. Dr.
Eduard Masarčík, kosmonoský
lékárník s bohatými zkušenostmi z práce ve veřejné sféře
a zdravotnictví. Nejstarším
kandidátem, ale stále pracovně
činným je doc. Ing. František
Stuchlík, Csc., vedoucí katedry
na Technické univerzitě Liberec,
a přednášející na VŠ Škoda,
pro změnu nejmladší kandidátkou je dvacetiletá studentka
práv.

Cílem, pro který se tento tým
rozhodl nabídnout občanům
svou kandidaturu v komunálních volbách je pomoci kosmonosákům a hornostakorákům,
aby se naše společná obec
stala opravdu DOBRÝM místem
k životu. Místem, kde vedení
města průběžně komunikuje s občany, kde funguje a je
podporována spolková kulturní,
sportovní a osvětová činnost,
kde město stimuluje a podporuje práci s dětmi a mládeží, ale
kde se také nezapomíná na seniory. Především však místem,
kde ve veřejném životě slušnost
nahradí aroganci a profesionalita nahradí nekompetentnost,
a nechuť brát v úvahu názory
občanů.

Mladé Boleslavi do Kosmonos.
Mimo tyto základní aspekty by
kosmonoská TOP 09 chtěla
vytvořit meziměstskou platformu
pro prohloubení spolupráce
spolků a sdružení obou měst,
společenských, kulturních, sportovních a ostatních.
Vážení boleslaváci, kosmonosáci a hornostakoráci, Vy
budete svými hlasy rozhodovat,
jakou cestou se Kosmonosy
i Mladá Boleslav budou následující čtyři roky ubírat. Máte ve
svých rukou možnost přinést do
boleslavského, kosmonoského
a hornostakorského veřejného života změnu k lepšímu:
komunikativnost, profesionalitu
a ochotu pracovat ve prospěch

ostatních. Proto Vás odpovědně prosíme, přijďte volit a
dejte nám, kandidátům TOP 09
možnost dokázat, že naše slova
nejsou pouze vize, ale
ODPOVĚDNÁ skutečnost.
Vážíme si každého hlasu pro
naše kandidáty, vážíme si Vás
všech a děkujeme za podporu.
Ing. Martin Kropáček,
kandidát na starostu TOP 09
Kosmonosy

Lídři. Martin Kropáček, TOP 09 Kosmonosy
a Daniel Marek, TOP 09 Mladá Boleslav,
vedou své kandidáty v komunálních
volbách.

Kandidáti kosmonoské TOP 09
si uvědomují, jak důležitá je
spolupráce Kosmonos se
sousedním statutárním městem
Mladá Boleslav. Proto ve
svém programu (www.top09.
cz/kosmonosy) je zakotveno
prohloubení spolupráce obou
měst v oblastech dopravní obslužnosti, dobudování a oprav
infrastruktury, hospodaření s
odpady, atd. Snad každý občan
Kosmonos využívající veřejnou
autobusovou dopravu potvrdí,
jak je občas těžké a časově
náročné, dostat se ze sousední
TOPKA MB
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EKOLOGIE

Zelené stříbro města
Lesopark Štěpánka je nejhodnotnější plochou zeleně města
a stal se nedílnou součástí života obyvatel Mladé Boleslavi. Pro
některé je místem procházek a
oddychu, pro jiné místem pro
sport a aktivní rekreaci. Štěpánka svou členitostí a rozmanitostí
vytváří prostorové podmínky
pro každého - pro mladé i staré,
pro cyklisty i tenisty, pro skauty
i pejskaře. Každý si zde najde
své místo, kam rád chodí. V 90.
létech byla péčí tehdejší Správy
zeleně připravena „Rozvojová
studie lesoparku Štěpánka“
(1998). Mnohé z této studie platí dodnes, některé záměry jsou
však již překonány. Podstatné je
však to, že nebyla doposud vůle
tento záměr realizovat.
Našim záměrem je kompletně
regenerovat lesopark Štěpánka
a navázat novou koncepcí na
tento nejvýznamnější objekt
zeleně ve městě.
Historie Štěpánky je spojena s
dějinami Okrašlovacího spolku
v Mladé Boleslavi, založeného v
roce 1872. O čtyři roky později
je za pomoci vojenské posádky
upravena cesta po pravém břehu potoka Klenice, a nazvána
„cestou korunní princezny
Štěpánky“.

V současné době se lesopark
Štěpánka nachází na jižním
okraji zastavěného území města. Ze severní a východní strany
obklopují Štěpánku převážně
plochy s funkcí bydlení,
z jižní strany navazuje na volnou krajinu a z východní strany
pokračují zelené plochy údolím
Klenice.
Dle územního plánu jsou plochy
na jižním okraji Štěpánky
navrženy k zástavbě individuálním bydlením. Tím se Štěpánka
dostane zcela do městské
zástavby a zvýší se potenciální počet návštěvníků parku
i nároky na jeho průchodnost.
Lesopark je nejen významný
svým rekreačním potenciálem,
ekologickou stabilitou území ale
tvoří i dominantní součást systému zeleně Mladé Boleslavi.
Štěpánka se rozlohou a konfigurací terénu výrazně podílí
na vzhledu města, kde tvoří
významnou dominantu pohledů
především z jižní hrany města
(např. pohled od kostelíku
sv. Havla, dále pak z terasy
nad Štěpánkou na třídě T.G.
Masaryka, od hradu nebo z
Vančurovy ulice). Objekt je
nezastupitelnou plochou zeleně,
která se projevuje jako spojnice
zelených hmot na vzdáleném

Lesopark Štěpánka chceme kompletně regenerovat

horizontu (lesní porosty na
Chlumu, propojuje s Neuberkem a Choboty). Nejkrásnější
pohledy se naskýtají z horní
hrany svahů podél ulice Na
Dubcích.
Na Štěpánce jsou zastoupeny tři formy terénu - niva,
svahy a náhorní plošiny. Nivy
jsou předurčeny především k
rekreačnímu využití, svahy jsou
významné pro dálkové pohledy
a jako vyhlídková místa, náhorní plošiny jsou v návrhu řešeny
jako samostatné parky. Dalším
hodnotným kompozičním

Ulice, co je vlastně ulice? Je to
komunikační prostředek města a
město je veřejný prostor, kde se setkávají lidé i historie se současností.
Zároveň na sebe veřejný prostor
bere velký závazek na službu,
kterou musí svému návštěvníkovi
nabídnout. Máme si kam sednout
když nás bolí nohy, nebo se nám jen
to místo kudy jdeme líbí, a tak tam
chceme setrvat déle? Co odpad,
máme ho kam odhodit? Své jízdní
kolo opřete o dům či strom? Půjdete
neosvětlenou ulicí? Kde získáte
informace o kulturních akcích? Kde
strávíte čas v dešti při čekání na
autobus?
Jen krátké zamyšlení nad pobytem
v ulici a tolik otázek. Odpověď je
jednoduchá: ucelený systém městského mobiliáře, který zahrnuje,
lavičky, koše, pítka, stojany na kola,
autobusové zastávky, informační
nosiče či výlepové plochy a veřejné
osvětlení. Městský mobiliář má určitou formu, tvář či vzhled, neboli (de-

Ing.arch. Jindřich Zítka

sign) a právě ten je pro výraz ulice
velmi důležitý. Jako architekta mne
trápí, když se pohlíží v plánování
veřejných prostor pouze na cenu a
počet, nikoli již na kvalitu, zpracování a design. Ano, za jeden kvalitnější
koš z ucelené designové řady se
dají pořídit dva a možná i tři koše.
Ovšem vydrží srovnání v čase onen
levnější koš či lavička ? Kvalitnější
prvky vydrží déle než průměrné, a
cena se rázem vyrovná. Nehledě na
vyšší estetickou hodnotu, která je
také důležitá.
TOP 09 bude v Mladé Boleslavi
prosazovat postupnou obměnu
vysloužilého městského mobiliáře
za nový, který dá našemu městu
jednotný výraz, barvy, tvary i komfort v ulicích.
První příkladem použití kvalitního
městského mobiliáře byla výstavba
Vzdělávacího centra Na Karmeli a
parková úprava celého areálu. Na
tento použitý mobiliář navazuje „Re-

Iva Bílková
(ve spolupráci
s Pavlem Šimkem)

Iva Bílková s dcerou při předvolebním setkání s Miroslavem Kalouskem
v Mladé Boleslavi.

Chceme TOP ulice pro život
Boleslav potřebuje ucelený systém mobiliáře

prvkem jsou stávající i navržená
stromořadí, která lemují cesty.
Vzhledem k absenci jakékoliv
koncepce rozvoje parku v minulých 50 letech, je v parku velice
málo kompozičně hodnotných
pohledů. Uvolnění starých
a otevření nových pohledů je
jedním z významných úkolů
další regenerace Štěpánky.
Jižní zelený prstenec je rodinným stříbrem města!

vitalizace Staroměstského náměstí“,
kde se v současné době montuje a
osazuje nový mobiliář od stejného
českého výrobce. Mají však kvalitní
prvky do ulic šanci pouze, když je
akce hrazena z prostředků dotace?
To nemá menší akce či cílená obměna laviček a košů šanci na stejný
přístup? Rozhodně má, a o to se
chceme pokusit.

Cílená reklamní kampaň pak cenu
lavičky posouvá do mnohem nižších
pořizovacích nákladů a návratnost
investice je tak velmi krátkodobá.
Tak jako vládní úspory rozpočtu i
město čeká proces šetření a uvážlivých investic. Proto musíme
i myslet na rozumnou kvalitu
do ulic v nadcházejícím období.
Chceme pro nás pro všechny TOP
město s ulicemi plnými života - tedy
Vás, dejte nám tedy svou důvěru.

Město má možnost za výhodných
podmínek testovat prvky městského mobiliáře. Stejně jako můžeme
městskou vyhláškou řešit problém
heren, tak můžeme vyhláškou či
regulačním plánem dořešit městský
prostor. I na pořízení městského
mobiliáře se dá sehnat finanční
partner. Vypsáním výběrového
řízení na jednoho provozovatele
například výlepových a reklamních
služeb, si město jako poskytovatel
pozemků může určit typ zařízení, na
kterém se informace budou objevovat. Dnes již lze vhodnou reklamu
umístit např. i na koš či lavičku.
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Nenechte se zastrašit

M

ile rád využívám příležitosti opět Vás oslovit prostřednictvím našich volebních listů a
podělit se o mé první zkušenosti
a poznatky z práce poslance
Parlamentu ČR. Jako nováček
to přirozeně nemám vůbec
lehké, a už jen najít ten správný
vchod či správné dveře na zasedání výboru či poslaneckého
klubu mi činilo obrovské problémy. Poslanecká sněmovna na
Malostranském náměstí
v Praze je opravdovým labyrintem širokých chodeb, úzkých
chodbiček, mnoha velkých sálů,
jednacích místností, kanceláří
a všelijakých zákoutí ze kterých
není mnohdy snadné se vymotat. Hledal jsem průvodce, který
by mi bloudění ulehčil a často
mne i vysvobodil v situacích,
kdy jsem si nevěděl rady.
Služebně starší kolegové mi
poradili, abych prostě jen chodil,
ztrácel se a že se prý jednoho
dne ztrácet přestanu. A stalo
se, byť to trvalo několik týdnů.
Nádherná historická budova
mě okouzlila . Je do ní citlivě
zabudováno několik moderních
prvků, které však nikterak nenarušují její důstojnost a historický
ráz.
Nemohu opomenout první setkání s lidmi, které jsem dosud
znal jen z televize. Všichni
Vás pozdraví, a mnozí i podají
ruku na přivítanou. Nikdy mě
nenapadlo, že se do Sněmovny
byť jen podívám, nebo že zde
budu dokonce pracovat. Celý
život jsem krůček po krůčku
sbíral zkušenosti, abych se
přes pozici školníka, učitele a
ředitele školy nakonec i díky
Vám prosadil v politice jako
náměstek primátora Mladé
Boleslavi, a nyní jako poslanec
Parlamentu ČR.

Ve sněmovně se práce rozděluje do výborů. Věřil jsem, že
se budu moci profesně dále
profilovat v oblasti školství a
vzdělávání, tedy v oboru ke
kterému mám nejblíže. Topka
však využila mou univerzálnost
i vzhledem k praxi v komunální
politice, a delegovala mne do
Výboru pro veřejnou správu a
regionální rozvoj a do Výboru
pro životní prostředí. Tuto nominaci jsem přijal. Bylo potřeba
přihlédnout ke skutečnosti, že
v našem poslaneckém klubu je
značný počet pedagogů, zvláště
těch vysokoškolských, jejichž
použitelnost by byla v ostatních
výborech velmi omezená. Prací
v těchto výborech mohu velmi
výrazně přispět k rozvoji našeho
regionu podporou na celostátní
úrovni, tak i propojením celostátních a komunálních témat.
Boleslavský region tíží několik
aktuálních problémů, mohu
připomenout např. dosluhující
skládku, a nutnost komplexně
řešit tento problém. Mnohé problémy nejsou vidět, jsou však
nesmírně finančně a organizačně náročné. Celá řada možností
se otvírá i v oblasti cestovního
ruchu, kde je potřeba daleko
více zapojit do financování prostředky z evropských strukturálních fondů. V těchto, a v mnoha
dalších oblastech, vidím i přes
svou základní funkci zákonodárce možnosti, jak našemu
městu pomoci a pracovat pro
jeho občany. Ocitnul jsem se na
nové cestě, a protože cesta je
cíl, chci se na této cestě potkávat především s Vámi - občany
Mladé Boleslavi.

podstatě vůbec vést ke snižování platů. Je potřeba provést
především důslednou analýzu
jednotlivých systémů a jejich
nové nastavení. Jako příklad lze
uvést zaměstnávání občanů v
důchodovém věku, či „ tabulkově vysezené platy“, duplování
na jednotlivých pozicích, atd.
Je potřeba, abychom všichni
tlačili na vrcholové manažery,
a společně s nimi nacházeli
úspory a funkční opatření
směřující k efektivnějšímu
fungování všech složek státu.
V další etapě přijdou reformy
jako takové, a ty již budou mít
systémově pozitivní dopady na
státní rozpočet. Tím vznikne i
prostor pro nastartování růstu
platů ve státní sféře. Nenechte
se prosím strašit zaručenými
zprávami, výpočty a analýzami
dopadů na Vaši peněženku.
Všechna opatření se teprve
připravují, diskutují se v rámci
tripartity, na ministerstvech a i
ve vládě samotné. Bohužel i renomované deníky přicházejí se
zaručenými zprávami a výpočty,
které jsou ve své podstatě velmi
nepřesné a zbytečně narušují
křehký sociální smír.

Závěrem mi ještě dovolte,
abych se vyjádřil k tématu, které
začíná stále silněji rezonovat uvnitř naší společnosti.
Očekávané reformy přinesou do života každého z nás
spoustu změn, mnohdy i velmi
nepříjemných a bolestivých. V
parlamentních volbách jsme se
pro takovou cestu rozhodli a z
této nastoupené cesty nyní již
nesmíme uhnout. Než budou
tyto reformy legislativně dotaženy a uzákoněny, přichází vláda
s rozpočtovými restrikcemi,
které mají především zabránit
dalšímu propadu v hospodaření
státu. Upozorňuji, že plošné
snížení výdajů ministerstev
o 10 % má mít především
účinek na zefektivnění práce a
hospodaření jednotlivých složek
státní zprávy, a nemusí ve své

S přáním všeho dobrého Váš

Věřím, že se spolu budeme po
vypršení mého mandátu na magistrátu města Mladé Boleslavi
potkávat i nadále stejně intenzivně jako v tomto volebním
období. Vaše připomínky a podněty jsou pro mě velmi důležité,
a jsem připraven s Vámi o nich
diskutovat i ve své Regionální
poslanecké kanceláři,
Na Kozině 1438
v Mladé Boleslavi.

Jan Smutný
poslanec Parlamentu ČR

Jak se fotili
BUBENÍCI

Na začátku byla výzva. Dostat na
jeden billboard devět kandidátů
boleslavské TOP 09. Vlastně pokus
o rekordní volební poutač, protože
si nevybavuji, že by nějaký jiný
billboard představoval takové
množství kandidátů najednou.
Nakonec jsme našli řešení. Protože
místní TOP 09 funguje jako tým,
udělali jsme z devíti TOP členů
orchestr. Aby ale obraz nebyl příliš
složitý, hrají všichni na stejné
nebo podobné nástroje. A aby byl
zajímavý, jsou to převážně archetypální bubny. (Můžeme se jenom
domýšlet, zda dokáží pro Mladou
Boleslav přivolat svým bubnováním lepší budoucnost, tak jako se o
to odjakživa snaží indiánští i afričtí
šamani). My jsme o spolupráci
požádali místního „šamana“ Václava Kořínka, jednoho z nejlepších
hráčů na tyto bubny v ČR (všechny
nástroje jsou z jeho sbírky), ale i
skladatele, multiinstrumentalistu,
režiséra a divadelního herce. Jeho
úkolem bylo v několika minutách
udělat z každého kandidáta hráče
na buben tak, aby to alespoň dobře
vypadalo na fotografii. U některých kandidátů byste ale nebyli
zklamáni ani z poslechu. Pokud
navštívíte Rodinný TOP den v Mladé Boleslavi, 6. října Na Výstavišti,
tak Václava Kořínka uvidíte v akci.
A budete si moci vyzkoušet, jak se
na bubny hraje!

TOPKA MB
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TÉMA

TOP MĚSTO
Volební program TOP 09 pro Mladou Boleslav
Kultura a vzdělávání

• Naším cílem je podání přihlášky do soutěže o
Evropské město kultury a tím zavedení Mladé Boleslavi mezi evropskou špičku měst.
• Propojíme všechny oblasti komunální politiky
tak, abychom postupovali koncepčně při nejen
materiálním rozvoji města.
• Budeme věnovat velkou pozornost kvalitě vzdělávání a úrovni školských a vzdělávacích zařízení.

Ekonomika a finance

• Zasadíme se o zdravé hospodaření a snižování
zadluženosti města.
• Prosadíme transparentní prodeje městského majetku a zveřejňování městských zakázek na internetu včetně uzavřených smluv.
• Hospodaření městských společností podrobíme
veřejné kontrole a dohledu opozice. Zvážíme opětovný převod některých městských firem na neziskové organizace či jejich zrušení.

Sociální politika

• Zajistíme výstavbu dalších penzionů pro seniory se zázemím pro aktivní život v důchodovém
věku. Již dnes musíme připravit místa pro budoucí
seniory.
• Rozšíříme nabídku startovacích malometrážních
bytů pro mladé rodiny. Přivedeme tím novou kupní
sílu i plátce daní do Mladé Boleslavi.
• Zlepšíme spolupráci s neziskovými organizacemi,
které poskytují sociální služby a ulevují některým
lidem i celému městu od řady problémů.

Sport a volný čas

• Zmodernizujeme sportovní zařízení města (sportovní hala, dětská hřiště, tribuna pro atlety).
• Podpoříme sportovní aktivity mládeže, volnočasové aktivity dětí i dospělých („plácky“ pro každodenní využití).

Zeleň a životní prostředí

• Zajistíme systémovou práci na rozvoji zeleně
v Mladé Boleslavi. Naším hlavním tématem jsou
plíce města: park Štěpánka a příměstská lokalita
Radouč, a dále zelený systém ve městě.
• Vytvoříme novou koncepci odpadového hospodářství. Současná skládka skončí během několika
let a nechceme, aby mladoboleslaváci platili další
peníze za odvoz jinam.

Investice a doprava

• Budeme pokračovat v investicích, na které lze
čerpat dotace z fondů EU. Dáme přednost investicím do připravených infrastrukturních projektů
a podpoříme partnerské projekty ze soukromých
zdrojů.
• Zpříjemníme průjezd městem. Chceme dokončit
severovýchodní tangentu a zahájit přípravu jihovýchodní tangenty. Na území města vzroste počet
parkovacích míst.

Spolupráce s automobilkou

• Navážeme opět dobré vztahy s místní automobilkou a obnovíme spolupráci při rozvoji města.

Bezpečnost

• Pošleme městské strážníky do ulic. Měření rychlosti u škol nebo v příměstských částech, kde se
řidiči často nechovají bezpečně, je nutné, ale není
to jediná náplň městské policie.

volební vydání

Kandidáti TOP 09
v Mladé Boleslavi
1/ Bc. Daniel Marek ředitel společnosti
2/ Mgr. Jan Smutný poslanec Parlamentu ČR
3/ MUDr. Pavel Nechanický praktický lékař
4/ Jan Plachý podnikatel
5/ Přemysl Tišer konzultant-lektor
6/ Dagmar Zákoucká lektorka cizích jazyků
7/ Ing. Arch. Jindřich Zítka architekt
Daniel Marek

Jan Smutný

8/ Ing. Zdeněk Bařinka Ph.D. ekonom
9/ Iva Bílková poradkyně v oblasti životního prostředí
10/ Mgr. Svatopluk Kvaizar důchodce
11/ MUDr. Tereza Doušová lékařka
12/ Ing. Pavel Pecák daňový poradce
13/ David Vrbata hokejista
14/ Jiří Vrabec živnostník
15/ Gabriela Pilařová cvičitelka aerobiku
16/ Ing. Přemysl Zeman koordinátor mezinárodního obchodu

Pavel Nechanický

Jan Plachý

17/ Ing. Jan Sedláček ředitel VAK Mladá Boleslav
18/ Markéta Mauermannová jednatelka společnosti
19/ MUDr. Ivo Šmelhaus lékař
20/ Jiří Valeš výtvarník
21/ Milan Kořínek specialista fleetového provozu
22/ JUDr. Pavel Nováček personální poradce
23/ Jan Flusek finanční manažer
24/ Mgr. Jan Mejsnar doktorand

Přemysl Tišer

Dagmar Zákoucká

25/ Luboš Ledvina technik
26/ Milan Klipec učitel hudby
27/ Jaroslav Macek technik
28/ Ing. Michal Palek manažer
29/ Ing. Arch. Jiří Štěrba architekt
30/ Jakub Michal obchodní manažer
31/ Adam Švehla student
32/ Ing. Aleš Kodera logistik

Jindřich Zítka

Zdeněk Bařinka

33/ MUDr. Jan Štěpán lékař

RODINNÝ TOP DEN NA VÝSTAVIŠTI
CO? Společenská akce TOP 09 pro celou Vaši rodinu
KDE? Výstaviště Mladá Boleslav
KDY? 6. října 2010
V KOLIK? Od 13.00 do 18.00 hodin

Iva Bílková

Přijďte se svézt kočárovým spřežením, naučit se bubnovat a hrát pod vedením Václava Kořínka
na exotické nástroje z našeho billboardu, shlédnout špičkové vystoupení v aerobiku, zasoutěžit si
a získat odměny pro děti, a pobavit sebe i celou rodinu.
Srdečně Vás zve TOP 09 Mladá Boleslav

