Není rozhodující, kolik bude mít naše město obyvatel, ale jak se nám v něm bude žít!

č. 7

1) František Brendl, kandidát na primátora Pardubic, 42 let
řazenost a z toho pramenící elitářství
a netransparentnost, zasahují i do
naší politiky komunální. Poslední čtyři
roky mám možnost v přímém přenosu sledovat jako člen zastupitelstva
města, že tyto praktiky zcela ovládly i
naše Pardubice. Proto věřím, že většina z vás Pardubáků ocení a podpoří
náš projekt „Pardubáci společně“.
„Pardubáci společně“ jsou více
než spojení tří politických subjektů,
tedy Pardubáků, Patriotů Pardubic
a Hnutí starostů a nezávislých. Jsou
Přátelé, kamarádi, drazí Pardubáci,
především spojením lidí, přátel, rovždy jsem věřil myšlence, že nejen v dáků našeho města , osobností, ktetěžkých dobách by se měli rozum- rým není lhostejný vývoj a budoucní lidé spojovat a navzájem si přát nost města Pardubic, potažmo naší
úspěch, spíš než si hrát každý na země. Proto jsme se rozhodli netříštit
svém písečku a mnohdy do toho síly a nabídnou vám naše služby
písečku strkat
jako jeden subhlavu. Já osobjekt. Níže si vám
„Prosadil jsem revitalizaci
ně vnímám, že
dovoluji představit
Tyršových sadů a parku
doba je těžká,
tým lidí, kteří, jak je
Na Špici .“
neřku-li zlá, a to
z jejich osobních
nejen na remedailonků papublikové úrovni. Zlo spatřuji hlavně trné, již v životě něco dokázali a ve
v neskrývané rehabilitaci estébáků svých profesích jsou úspěšní profea komunistů, poplivání morálních sionálové. Jen na vás bude záležet,
hodnot a urážku lidí, kteří byli ochotni jestli svými zkušenostmi a dovednostztratit svůj život a svobodu za svobo- mi, které za svůj život načerpali, podu naši.
mohou pozvednou naše město.
Bohužel trendy velké politiky, předeZa sebe vám mohu nabídnout
vším arogance, namyšlenost, nadzdravý selský
rozum a oddanost městu,
které mám jak
ve své hlavě,
tak
především ve svém
srdci. To, že
městu mohu
pomoci, jsem
si již díky vám
mohl vyzkoušet v předminulém období, kdy jsem
zastával funkV roce 2010 jsem slíbil nejvetší dětské hřiště,
ci náměstka
a to se mi podařilo zrealizovat v parku Na Špici.

Jsem rád, že Tyršovy sady
jsou zase plné života.
primátorky Štěpánky Fraňkové. S odstupem času si teprve uvědomuji,
jak to bylo úspěšné období, kdy se
podařilo zrealizovat řada skvělých
projektu. Sám jsem stál jako vedoucí projektu za rekonstrukcí Tyršových
sadů a výstavbou parku Na Špici.
Byla to tehdy těžká doba, ale inspirován heslem rodu Pernštejnů - Kdo
setrvá, zvítězí se dílo podařilo a věřím, že ku prospěchu města Pardubice. Rád bych vzpomněl ale i na
další projekty, u kterých jsem jako
člen vedení města měl možnost být.
Rekonstrukce Třídy míru, výstavba
AQUACENTRA, rekonstrukce sokolovny. Podařilo se výrazně navýšit fond
kultury i fond podpory sportu. Mohl
bych pokračovat v tomto výčtu ještě
dlouho a určitě bych si na všechno
nevzpomněl :-)
Teď tu před Vámi stojím zkušenější o čtyři roky náměstkování a čtyři
roky nelehké práci v opozici, kdy
jsem se každý den učil dělat tohle
řemeslo lépe. A mohu vám slíbit, že
vím, jak lépe prosazovat náš volební
program. Vím kde, tohle město má
rezervy, a vím, jak je využít.
Věřím, že naděje (optimismus) je
stav ducha, který dává životu smysl.

A tuto naději v sobě díky bohu i po
tolika letech strávených v politice
mám!
Proto bych vás chtěl poprosit
podpořte mne v úsilí stát se primátorem tím , že příjdete 5. - 6. října ke
komunálním volbám a dáte hlas
kandidátce „Pardubáci společně“.
Udělejte si čas a spolurozhodujte
o dalších čtyřech letech vývoje města, ve kterém žijete. Každý hlas má
nesmírnou cenu a pro toho, kdo ho
obdrží, je to závazek a zodpovědnost. Myslete na to, že zásadní činy
v dějinách udělali vždy lidé, kteří, se
na to již nemohli dívat.
V komunálních volbách se rozhoduje bezprostředně o vašem okolí
a každé rozhodnutí zastupitelstva se
okamžitě promítne do běžného každodenního života vás a vaší rodiny.
Volte podle programu, ale hlavně
podle lidí, kteří se ho budou snažit
prosazovat. Protože když dva dělají
totéž, není to vždy totéž.
Přeji vám i sobě šťastnou volbu,
protože vy jste Pardubáci.
S úctou a poděkováním váš
František Brendl

Třída Míru je opět
klenotem Pardubic.

2) Ing. Jiří Hájek, správce kaple sv. Anny, 56 let

Vážení přátelé,
patrioti,

Pardubáci,

patří slušnost a srdce do politiky? PATŘÍ.
Láska k místu, v němž žijeme,
a slušnost k lidem, s nimiž sdílíme naše životy.
Pardubice jsou moderním,
dynamickým městem, které neuvěřitelně rychle roste.
Bulvár na třídě Míru, Tyršovy
sady, park Na Špici, zelená
Dukla, Vinice, Červeňák. Jme-

novat mohu i další. Ale je jasné,
že místo, které jsme si vybrali
pro život, jsme zvolili dobře.

vámi a žádám vás o vaši důvěru, kterou mi ve volbách můžete dát.

Nikdy jsem nechtěl být „profesionálním politikem“, který bude
vysedávat na schůzích a řešit
stranické problémy. Nechci žít
v bublině, nemít zkušenost ze
života, z práce nebo z podnikání.

A já slibuji, že pokud váš hlas
získám, vaši důvěru nezklamu.

Naopak. Vždy mě bavilo být
mezi lidmi, naslouchat jim, vnímat jejich názory a řešit jejich
konkrétní problémy.

Ing. Jiří Hájek,
zastupitel a správce Kaple sv.
Anny v Pardubicích

„Slušnost a srdce
pro Pardubice“.

Čtyři roky jsem byl starostou
starostou pátého městského
obvodu a snažil jsem se pro
Duklu, Višňovku, Skřivánek, Jesničánky a Dražkovice udělat
vše potřebné.
Po vyhraných volbách před
čtyřmi lety jsem byl „odsunut
do opozice“, ale tato zkušenost
mě naopak motivovala jít dál.
Stále jsem s vámi mluvil, naslouchal vám a snažil se vám
pomáhat.
I proto nyní znovu stojím před

3) Ing. Jiří Lejhanec, organizátor pardubického festivalu vína, zastupitel, 53 let
tovní stránce. Změna režimu mi
pak umožnila se začít angažovat v místní politice.
Jsem rád, že jsem mohl přispět i nepolitickými aktivitami k zlepšení života a nálady
v Pardubicích; dříve provozováním knihkupectví na třídě Míru
a Odborné literatury Lejhanec
ve Sladkovského ulici, a dnes
organizáváním Pardubického
festivalu vína a Pardubické vinařské noci.
Rád bych se stal součástí politiky v dnešní politicky neradost-

Narodil jsem se v Pardubicích
a celý život jsem jim zůstal věrný.
Vzhledem ke svým dosavadním
zkušenostem se umím na věci
podívat v širších souvislostech.
Od mládí jsem se věnoval
sportu, ve kterém jsme si museli
vzájemně pomáhat. Řešení krizových situací bylo pro nás běžnou záležitostí. Díky sportu jsem
se před rokem 1989 dostal na
západ a udělal si obrázek o jiném životě. O to víc jsem chtěl
zlepšit svoji výkonnost a vyrovnat se západu alespoň po spor-

né době. Máme se dobře a za
to se vyplatí bojovat a něco pro
naše děti a vnoučata zde zanechat. Mám rád vodu a chtěl
bych daleko více využít potenciál nejen Labe a Chrudimky,
ale i písníků v okolí Pardubic.
Vnímám, jak naše město denně
bojuje s dopravní situací. Protože mám rád výzvy a náročné
úkoly, připravuji dílčí řešení pro
zlepšení situace ve městě a vylepšení parkování v centru města i na sídlištích ve spolupráci
s občany, kteří zde žijí.

4) Ing. arch. Milan Košař, architekt, 72 let

Od malička žiji v Pardubicích
a toto město je pro mne domovem. Je to město uprostřed
republiky, na soutoku dvou řek,
s ideálním dopravním napojením, město s obrovským potenciálem. Není pro mne důležité,

jestli budou mít Pardubice někdy
120 000 obyvatel, mnohem pro mě
důležitější je, aby se tady dobře
žilo a naše město bylo příjemným
a fungujícím organismem. Jako
urbanista a architekt pro to chci
i nadále dělat maximum.

6) Pavel Nevečeřal, farmář, 66 let

Naše rodina má v Pardubicích
hluboké kořeny. Pamatuji si, když
mi maminka vyprávěla, jak se žilo
ve městě a jaká byla úcta k vedení města a naopak co vedení města dělalo pro své občany.
Rád bych, aby se toto vrátilo, aby
řídíli Pardubice zdejší rodáci, kteří
se nestydí chodit po ulicích.
Chtěl bych, aby se do města

Pardubice vrátily trhy, aby si naši
občané mohli koupit kvalitní potraviny od malopěstitelů. Podpora
regionálních výrobců a prodejen
by měla být pro nás prioritou. Pardubice by měly být nejen městem
kultury a sportu, ale hlavně městem, kde jsou lidé doma. Pojďme
společný domov tvořit a ne politikařit a rozdělovat.

5) Bc. Alice Paurová, trenérka reprezentace, 48 let

Představte si krásné město, kterým je snadné projet a do kterého se rádi vracíte.

Možná si říkáte, že jsem snílek, ale nejsem jediná, která
věří, že se to může stát.

Představte si město, ve kterém se
chcete vzdělávat, bavit se a ve
kterém chcete pracovat.

Představte si, že město, o kterém sníte, jsou Pardubice.

Představte si město, o kterém
budete chtít vyprávět, město, ve
kterém budete chtít žít.

Věřím, že se k nám přidáte
a společně tento sen dokážeme uskutečnit.

7) Ing. arch. Aleš Klose, architekt, 47 let
Cílem architekta je příjemné
a funkční prostředí, které pro
lidi vytváří, a je
jedno, jestli se
jedná o dům
nebo celé město. To město musí
být plné zeleně,
oddychových
míst na nábřežích řek, sloužících k relaxaci,
dětským
hrám
i sportu. V takovém městě musí
fungovat doprava, musí se zde
cítit bezpečně
chodci i cyklisté.
V takovém městě bych chtěl žít,
pracovat, odpočívat, pro takové město bych
chtěl pracovat.
Chtěl bych aby
bylo, pro obyčejný, příjemný život pro každého
z nás, bez rozdílu
věku a názoru.

8) Petr Hemský, hokejový trenér, 59 let
8) Ing. Zdeněk Přikryl, majitel obchodu, 52 let

Ať už vám slíbím cokoli, tak
vám to buď někdo dávno slíbil
a nesplnil, anebo teprve slíbí
a pak stejně nesplní. Nedovedu si již dnes představit, že by
vlastně mohli být voliči, kteří by
sliby nás politiků brali vážně.
Důvod, proč se na vás obracím, je ten, že mě samotného
trápí velké množství věci, které už sám pro sebe potřebuji

změnit tak, abych mohl zase
volně dýchat, cestovat, podnikat, milovat… zkrátka žít jako
svobodný občan ve svobodné zemi. Máme společné zájmy. Pojďme o nich společně
diskutovat a pojďme je také
společně prosadit.
Motto: „K vítězství zla stačí,
když dobří lidé budou sedět
se založenýma rukama.“

10) PhDr. Jiří Kotyk Ph.D., pedagog a historik, 71 let

9) Ing. Jan Linhart,
předseda Klubu přátel Pardubicka, 67 let

Jsem zkušený nejen politický matador. Do komunální politiky jsem
se zapojil již v roce 1990. Od roku
1991 jsem pracoval jako náměstek primátora města. Ve své gesci
jsem měl mimo jiné životní prostředí, dopravu, privatizaci bytů
i průmyslových podniků. To mi
umožnilo spolupodílet se na vybudování poctivých a stabilních základů města, na kterých je možno
město dále rozvíjet. V této době
byla např. založena společnost
EBA a.s., která zabezpečuje využití
letiště pro civilní provoz. Z Vysoké
školy chemicko- technologické

vznikla pardubická univerzita. Stál
jsem u vzniku městských podnikl
jako služby města Pardubic nebo
připravil jsem první vlnu privatizace městských bytů. A dalo by se
pokračovat.......
V zastupitelstvu města Pardubice
jsem byl celkem tři funkční období a působil jsem i v zastupitelstvu
MO III.
Rovněž mám zkušenosti z výkonem státní správy - 2 roky jsem
pracoval jako vedoucí živnostenského úřadu. Posledních 12 let
před důchodem jsem podnikal
jako OSVČ a pracoval jako ředitel
obecně prospěšné společnosti
Hradubická energetická o.p.s. Angažuji se ve všech věcech kolem
nás, chráním přírodu, pomáhám
lidem, jsem předsedou Klubu přátel Pardubicka.
Jsem předsedou spolku Zelená
pro Pardubicko z.s., jsem vůdčí
osobností v boji proti zprovoznění
spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví.
Myslím si, že řadu věcí ve městě i na obvodě lze dělat lépe.
A k tomu chci také přispět. Mám
k tomu dostatek trpělivosti, znalostí
i zkušeností.

11) Mgr. Monika Kopecká,
vedoucí domova pro seniory Dubina, 40 let

Narodil jsem se v Pardubicích a mé rodné město se
stalo mou celoživotní láskou.
Působil jsem v něm jako učitel i školní inspektor. Jsem
členem Klubu přátel Pardubicka a jako regionální historik rediguji klubový časopis.
Jsem předsedou Masarykovi

společnosti v Pardubicích
a Společností Jana Kašpara
a Jana Pernera, jež opatrují
hroby zmíněných osobností- zakladatelů letecké a železniční dopravy v českých
zemích. Přál bych si, aby mé
rodné město vzkvétalo a šlo
správným směrem.

Představte si, že je Vám nad
70 let nebo máte rodiče v
tomto věku, a z ničeho nic se
vám zhorší zdravotní stav natolik, že už nebudete schopni
se sami o sebe postarat. Co
byste říkali tomu, kdyby tu byl
někdo, kdo by za Vámi přijel
domů, vysvětlil Vám, jaké máte
možnosti, kdo by Vám mohl
poradit, jaké pomůcky byste
si měli pořídit, na jaké příspěvky máte nárok a celkově by
Vám pomohl nastavit pomoc

tak, abyste nadále mohli zůstat
doma a nemuseli někam do
zařízení? Že by se Vám to líbilo? Pak přijďte k volbám a volte Pardubáky společně. Toto je
totiž jedna ze zásadních věcí,
které chceme na radnici prosadit. Chceme dát lidem pocit
jistoty, že až budou potřebovat pomoci, bude tu někdo,
kdo jim pomůže. Nechceme
hledat důvody, proč to nejde,
ale chceme najít cestu, jak to
udělat, aby to šlo.
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12) Petr Hemský, hokejový trenér, 59 let
Kandiduji,
protože
mi osud Pardubic není
lhostejný a uvědomuji si
to o to více, protože vychovávám ještě nezletilou dceru. Vždy jsem se
snažil dělat vše naplno
a vedla mne k tomu již
naše rodina. Fotoateliér
Hemský byla v Pardubicích značka a já jsem
lásku k focení podědil.
Dnes mne žene kupředu
láska ke sportu a hokeji. Snažím se své zkušenosti v tomto oboru
předávat dál. Syn Aleš
Pardubice dlouhodobě reprezentuje v NHL
a já jsem jako otec na
něj pyšný. Kdykoliv má
čas a prostor, snaží se
předávat své zkušenosti
zdejším mladým hokejistům. A o to samé se
v průběhu celého roku
snažím i já.

14) Petr Rydval, živnostník, 50 let
Narodil jsem se v Pardubicích,
kde po své profesionální fotbalové kariéře žiji. Chtěl byc aby sport
byl pro mě celý život stěžejní.
Vedle svého obchodu se věnuji
fotbalové škole, kterou jsem se
svým kamarádem založil. Čemu
bych se chtěl dále věnovat?
Zlepšit podmínky pro sport. Aby
více dětí sportovalo, což je v této
době velice aktuální. Chci opět
používat selský rozum, který ze
společnosti i ze sportu vymizel.
Prosazovat cestu, která v dřívější
době vedla k úspěchům. K tomu
budu používat svou dlouholetou
praxi v profesionálním sportu,
a tím ovlivňovat sport jako takový.
Mé motto zní: „Nedělat z ničeho
vědu, ale vyhrávat je krásné.“

13) MUDr. Karel Šťastný, lékař, 69 let

Péče o zdraví lidí je mojí prací i koníčkem. Když dostanu možnost pracovat v zastupitelstvu, rád bych věnoval svoje síly poskytování kvalitní
zdravotní péče pardubickým občanům.

15) Ing. Oldřich Bubák MBA, spisovatel, 64 let
Z mých dlouholetých
zkušeností bych rád
chtěl říci toto:
Pokud chceme změnit
svět, nejprve se musíme pokusit změnit
a zdokonalit své nitro.
To nám pomůže změnit své bezprostřední
okolí. Od tohoto okamžiku zaznamenáme
změny, které budou
větší a větší a také
význmanější. Všechno, co děláme, má
nějaký účinek, nějaký
dopad….a dovede si
představit, pokud do
toho vneseme radost
a pozitivní mysl, potom
naše činnost bude mít
smysl. A to hledáme…
SMYSLUPLNOST NAŠEHO BYTÍ.

16) Renata Říhová, produkční, 46 let, 17) Lucie Hlaváčová, DiS, dentální hygienistka, 39 let,
18) Mgr. Klára Moravcová, dětský psycholog, 40 let, 19) Ing. Pavel Hovorka, odhadce nemovitostí, 44 let,
20) Ing. David Roček, marketingový expert, 46 let, 21) Luboš Hlučka, realitní makléř, 54 let, 22) Martin Vítek, jednatel
společnosti, 42 let, 23) Jan Rejda, obchodní ředitel, 45 let, 24) Pavel Kudláček, majitel stavební společnosti, 50 let,
25) Lumír Sokol, majitel RC Ponorka, 58 let, 26) MUDr. Iva Heinová, lékařka, 57 let, 27) JUDr. Blanka Šimková, advokátka, 68 let, 28) MUDr. Mgr. Eva Zálabská Ph.D., lékařka, 57 let, 29) RNDr. Leona Vařechová, vedoucí oddělení krajské
hygienické stanice, 56 let, 30) Jan Tůma, provozovatel výletní lodi Arnošt, 45 let, 31) Mgr. Lucie Matrková, advokát,
33 let, 32) Dana Dosoudilová Drtinová, majitelka společnosti, 54 let, 33) Jana Černíková, ekonom a pedagog,
51 let, 34) Mgr. Klára Jelínková, ředitelka gymnázia, 47 let, 35) Ing. arch. Pavel Červený architekt, 53 let,
36) MUDR. Miloslav Junek, 65 let, obvodní lékař, 65 let, 37) Jindřich Čeněk, manažer autoservisu, 46 let,
38) Ing. Aleš Pék, technik, 60 let, 39) Lukáš Hencl, IT specialista, 41 let

Hlavou i srdcem pro pardubice

Představujeme naše lídry do městských obvodů
Městský obvod II -Polabiny

Městský obvod III - Dubina

Ing. David Roček, 46 let,
marketingový expert ČSOB Pojišťovny

Mgr. Monika Kopecká, 40 let,
vedoucí Domova pro seniory Dubina

Pardubice jsou moje srdeční záležitost. Zde
jsem se narodil, pracuji a vychovávám své
děti. Do komunální politiky chci vnést své
zkušenosti z řízení velkých marketingových
projektů. Věřím tomu, že děti, které sportují,
se naučí mnoho dobrého pro život. I proto
jsem jeden z pořadatelů aerobikové soutěže Perníková Kopretina, která má za sebou již 6 úspěšných ročníků. Mým cílem je
dostat do Polabin více sportovních aktivit
pro děti a to nejen pro ty malé, ale i pro
náctileté. Jedině tak je budeme motivovat
k odložení svých mobilních telefonů. Chci
zase vidět děti běhat venku, hrát kuželky,
pin pong na venkovních stolech nebo jezdit na šlapadlech na Labi. Dát jim možnost
prožít dětství, které jsme měli my.

Městský obvod I - střed
Ing. Jiří Lejhanec, 53 let,
soukromý podnikatel

Městský obvod VI - Svítkov
Ing. Pavel Hovorka, 44 let,
odhadce nemovitostí

Městský obvod VII - Rosice
Jan Rejda, 45 let,
obchodní ředitel

Mé motto je “Hra je nejlepší způsob, jak
prožít dětství“

Městský obvod V - Dukla
Ing. Jiří Hájek, 56 let,
správce kaple sv. Anny, zastupitel

Pardubice, a zvláštěměstská část Svítkov, jsou nejlepším místem pro život mé
rodiny. Do Pardubic jsem se přiženil, založil rodinu a žiji zde už 20 let. Posledních
15 let pracuji jako odhadce nemovitostí
a proto každý den navštěvuji rodinné
domy či byty, občas i volné pozemky, na
kterých vznikne nové bydlení. Proto je důležité, jaká je minulost a budoucnost místa pro bydlení, a to z pohledu občanské
vybavenosti (školy, školky, lékaři , obchody, služby, místa pro sport a odpočinek)
, dopravní dostupnosti i frekvence MHD,
rovněž tak z pohledu bezpečnosti a sousedského soužití.
Většinou platí, kde se dobře a spokojeně
žije, tam jsou ceny nemovitostí vyšší. Mým
cílem je využít a poskytnout svoje znalosti
a zkušenosti ve prospěch obyvatel Pardubic, aby jejich život byl spokojenější
a lepší.

Ve svém životě nezačínám u sebe, ale
u přání a požadavků ostatních lidí. Jsem
hrdý otec dětí, které naplňuje studium
a sport. Chtěl bych podpořit a zlepšit veřejnou dopravu, která je důležitá jak pro
děti, které dnes a denně dojíždějí do
školy a za svými koníčky, tak i pro lidi ve
starším věku. A dále byc chtěl zlepšit životní prostředí, které je pro všechny z nás
velmi důležité. Jako své další cíle jsem
si stanovil boj proti politické závisti. Přál
bych nám klidný a radostný život bez slibů s jistotami, které si můžeme dovolit. Po
27 letech práce a podnikání se nyní hodlám věnovat na 100 % politice a vsadit vše
na jednu kartu. Již druhé volební období
jsem místostarostou obvodu VII.

Kandidujeme do všech městských obvodů

VOLEBNÍ PROGRAM Pardubáci společně
dovolte nám UKÁZAT, CO SPOLEČNĚ MŮŽEME DOKÁZAT
1) Efektivnější řízení města = více peněz pro rozvoj Pardubic!
Odstraníme zdvojené vyřizování agend mezi velkými a malými radnicemi
2) Startovací a sociální bydlení
Podpoříme systém startovací bytů a sociálního bydlení
3) Doprava – pomůžeme si sami
Podpoříme a urychlíme vznik městského inteligentního dopravního systému
4) Strategické projekty - investice s rozvahou
Budeme investovat s rozvahou - nechceme nádraží bez parkoviště nebo ulice bez stromů
5) Řeky a zeleň ve městě - rozlévat se má voda nikoliv beton
Prosadíme dokončení projektů revitalizace břehů Labe a Chrudimky
6) Životní prostředí
Budeme bojovat proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví
7) Bezpečné a čisté město
Posílíme pochůzkovou činnost městské policie zaměřenou na bezpečnost a čistotu našeho města
8) Stárnutí obyvatelstva - důchodci patří domů, nikoliv do domovů
Zajistíme terenního sociálního pracovníka pro seniory a nastavíme systém na míru potřeby pro rodiny
9) Životní styl našich dětí
Přispějeme na kvalitnější stravu našich dětí ve školkách a školách, podpoříme regionální potraviny

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž
Přátelé, kamarádi, Pardubáci, všechna volební seskupení budou ve svých vizích a programech slibovat hodně podobné věci.
My jsme již ale v minulosti dokázali, že umíme dané sliby zrealizovat. Tyršovy sady nebo park Na Špici jsou toho důkazem.
Vždy záleží na lidech, jejich charakteru a umu, kteří daný slib realizují. Myslete na to, až půjdete k volbám, a volte lidi, které znáte,
mají zkušenosti a již se osvědčili. Slibujeme, že budeme používat zdravý selský rozum, naslouchat a vzájemně se respektovat.

Celý volební program naleznete na www.pardubacispolecne.cz

Jak nás „správně“ volit na velkou i malé radnice
Komunální volby jsou zcela odlišné od krajských a parlamentních voleb.
V těchto volbách nemáte jen jeden hlas, ale 39 hlasů na magistrát města a 15 na Váš městský obvod.
Dejte prosím „velký“ křížek k názvu naší kandidátky Pardubáci společně: Pardubáci, Patrioti
a STAN, a až potom případně rozdejte nějaké křížky kandidátům, kterým fandíte.

ÚMO IV
č. 1

Městský obvod Pardubice IV - Pardubičky

1) Martin Vítek, jednatel společnosti, 42 let
Celý svůj
život žiji
v Pardubicích,
kde také
pracuji
ve
výrobní firmě, kterou jsem
p ř e d
dvaceti
lety se
společníkem
založil.
Jelikož mi není lhostejná budoucnost
a vývoj našeho města a obvodu, kandiduji do zastupitelstva jako nezávislý

kandidát uskupení Pardubáci společně. V uplynulém volební období jsem
působil v zastupitelstvu MO IV a jako
člen školské, kulturní a sportovní komise rady MO IV.

CO JE PRO NÁS Důležité

stop starzone
vybudování archeoparku
žádné placené parkovací zóny
dopravní napojení nemocnice
potenciál Tesly ve prospěch obvodu
Červeňák pro relaxaci a odpočinek

Jsem rád, že do voleb vstupujeme
jako tým lidí s jasně formulovanými
cíli, ne jako skupina jednotlivců hájící
své osobní zájmy.

2) BC. Jaroslav Bříza MBA,
produktový manažer, 33 let

Jsem pardubickým rodákem. S rodinou žiji v Pardubičkách a neměnil bych. Již od dětství se aktivně
věnuji sportu, především fotbalu.

I proto jsem s potřebnou motivací přijal výzvu stát se trenérem
malých fotbalistů SK Pardubičky.
Práce s dětmi mě baví a naplňuje. Jsem rád, že je mohu vést
k pohybu, k vzájemné spolupráci
a respektu, což kolektivní sport vyžaduje.
Rád bych přispěl k tomu, aby zdejší městská část vzkvétala a přesto
zůstala klidnou a přívětivou oázou
Pardubic. Do Pardubiček je třeba
přivést dostatek kvalitních služeb
tak, aby zde lidé měli kde trávit
volný čas, zajít si do restaurace
či udržovaného parku s dětským
hřištěm, nakoupit, nebo zacvičit si.
Proto bych se rád podílel na tom,
aby se nejen budoucí rekonstrukce areálu Tesly, ale i ostatní prostory v našem obvodu staly pro místní
obyvatele přínosem.

3) Miluše Horká, jednatelka společnosti, 43 let

Jsem ekologicky zaměřený člověk, a proto jsem ráda, že žiji v Pardubicích – ve městě, které ekologii podporuje. Od devadesátých
let bydlím v Nemošicích, kde jsem se aktivně podílela na fungování SK Nemošice. Stala jsem se sekretářem fotbalového klubu.
Později mi bylo nabídnuto členství v osadním výboru, kde jsem
působila 5 let. Po narození mých synů jsme přerušila aktivity ve
veřejných správách. Nyní nastal čas se zase věnovat veřejnému
životu a snad i přispět ke zkrášlení našeho obvodu.

4) David Musil, vedoucí nadnárodní společnosti, 44 let, 5) Tereza Dvořáková, student VŠ, 24 let, 6) Inf. František Ryba, inženýr stavební
chemie, 57 let, 7) Pavel Rathouský, důchdce, 65 let, 8) Marcela Vaculíková, kadeřnice, 34 let, 9) Pavela Tichá, podnikatelka OSVČ, 42 let,
10) Julie Bartáčková, obchodní zástupce, 32 let, 11) Jan Hlučka, technik STK, 27 let, 12) Roman Vítek, podnikatel, 36 let, 13) Ladislav Menclík,
obchodní ředitel, 45 let, 14) Jana Syrovátková, metodik, 36 let, 15) Michal Večeřa, podnikatel OSVČ, 38 let

