V tomto roce významných výročí
je k tomu vhodná příležitost
Jak vrátit státu i městu hrdost?
Hrdost lze navrátit pouze tvrdou prací ve prospěch města a státu. Stejně vracel hrdost
našemu národu T. G. Masaryk, nejen ve zlomovém roce 1918, ale většinu svého života.
Oporu nacházel jak v zahraničních legiích, tak
ve všech, kterým nebyl osud naší země lhostejný. Jistou paralelu s tím můžeme pozorovat i
dnes. Také máme oporu v armádě ČR, nicméně
pokud jde o lhostejnost, máme opravdu co
napravovat! Cesta ke svobodě, národní hrdosti a relativnímu bezpečí není jednoduchá.
Vždy stála a stojí mnoho práce, bohužel i oběti
nejvyšší – lidské životy. Na ty, kteří obětovali
svůj život proto, aby myšlenky na svobodu a
klidný život nezanikly, nesmíme zapomenout!
A závěrem snad jenom to, že stále platí Masarykova slova:,, Budeme mít všichni za úkol
zlepšit se jako jednotlivci i jako celek“.

Foto z dostihů na karlovarském závodišti.
Hlavní strůjce vzniku ČSR v roce 1918 T.G. Masaryk navštívil K. Vary v červenci 1926. Uchováme jeho odkaz?

Vojtěch Terber

Totalitní režim byl při oslavě 1. máje 1948
podporován nadiktovanými hesly. Totalita je pryč. Zbavíme se v politice i bezduchých frází a nereálných slibů?

Ruský tankista u Dvorského mostu v srpnu
1968 se asi domníval, že značka 5T znamená
,, Nosnost 5 tanků“. Neznamenala. Okupanti
jsou pryč. Uchováme si svobodu a hrdost?

Naši kandidáti
1. Mgr. Jiří Brož

2. Bc. Lukáš Otys, MBA

48 let; majitel Loyd-reality
K.Vary; STAN
V Karlových Varech žiji od
narození a vždy se k nim
hrdě hlásím. Po gymnáziu
jsem vystudoval obor geografie a kartografie na
Přírodovědecké
fakultě
Univerzity
Karlovy
v
Praze a vrátil se do rodného města. Posledních více
než deset let jsou mou profesí nemovitosti, od roku
2006 jsem spolumajitelem
a od roku 2015 jediným
majitelem karlovarské realitní kanceláře Loyd-reality. Má manželka Hana je dětská lékařka a provozuje
svou ordinaci ve Staré Roli. Oba synové Jiří a Jakub v
současné době studují vysokou školu. Volný čas
dělím mezi rockovou hudbu, filmy, horské kolo a sjezdové lyže. Motto: Jsme jako olivy – teprve když jsme
drceni, vydáváme ze sebe to nejlepší.

33 let; cukrář,předseda
TOP 09 v K.Varech ; TOP 09
Vrátil jsem se do Karlových Varů před několika
lety z Prahy, kde 10 let
podnikám v cukrářství.
Kandidovat jsem se rozhodl, protože jsem se nemohl
dívat na uvadající Karlovy
Vary a než abych jen
mluvil, raději se zapojím a
konkrétními kroky přispěji ke změně této situace.
Karlovy Vary mají bohatou minulost a společně
můžeme vybudovat i bohatou budoucnost. Znovu být
hrdými a nejkrásnějšími lázněmi v ČR. Městem, kde se
nám bude dobře žít, pracovat i podnikat. Jsem připraven naslouchat Varákům a řešit problémy, které
brání tomu, abychom byli hrdí na své město. Využít
nabyté zkušenosti z vedení několika firem k řízení
města. Zkrátka nepolitikařit, ale tvrdě pracovat.

3. Mgr. Radka Patáková; 47 let; odborný pracovník ve zdravotnictví; Drahovice; STAN
4. Ing. Michal Toufar; 46 let; finanční ředitel lázeňského Hotelu Imperial; K.Vary; TOP 09
5. Mgr. Petr Masák; 66 let; asistent senátora J. Horníka; Drahovice; STAN
6. Ing. Lenka Vlková; 60 let; živnostník; Doubí; TOP 09
7. Mgr. Luboš Veselý; 59 let; středoškolský učitel,trenér basketbalu, snowboardingu a lyžování; K.Vary; STAN
8. Sylvie Kunešová, DiS.; 44 let; sociální pracovnice OSPOD; K.Vary; TOP 09
9. MUDr. Jiří Klíma; 50 let; dětský lékař; Stará Role ; STAN
10. Michaela Bečková, DiS.; 48 let; majitelka agentury domácí péče; K.Vary; TOP 09
11. Ing. David Vondráček; 40 let; pracovník bezpečnostní kontroly na letišti; Doubí; STAN
12. Bc. Kateřina Maružánová; 31 let; ekonomka nyní na mateřské dovolené; Rybáře; TOP 09
13. Mgr. Hana Sarkisovová; 56 let; učitelka základní školy; Rybáře; STAN
14. Karel Kuneš; 20 let; disponent logistiky; K. Vary; TOP 09
15. Petr Jiřík; 39 let; plavčík, vodní záchranář; K. Vary; STAN
16. Adam Kadleček; 18 let; student; K. Vary; TOP 09
17. RNDr. Jaroslav Růžička; 56 let; ekolog; Stará Role; STAN
18. Ing. Lenka Vlková; 32 let; ekonom; Stará Role; TOP 09
19. Ing. Stanislav Vondráček; 76 let; živnostník; Doubí; STAN
20. Barbora Kunešová; 21 let; studentka; K. Vary; TOP 09
21. MUDr. Hana Brožová; 49 let; dětská lékařka; K. Vary; STAN
22. MUDr. Radko Vichnar; 64 let; otorinolaryngolog; Rybáře; TOP 09
23. Ing. František Pavelka; 61 let; zeměměřič; K. Vary; STAN
24. MUDr. Pavel Novotný; 63 let; chirurg; K. Vary; TOP 09
25. Ing. Pavel Růžička; 72 let; technik IT; Drahovice; STAN
26. Ing. Pavel Král; 57 let; elektrotechnik; K. Vary; TOP 09
27. Bohumír Janoušek; 68 let; stavební dozor; K. Vary; STAN
28. Miroslav Smutný; 62 let; výrobní technik; K. Vary; TOP 09
29. Mgr. Stanislava Dostalová; 57 let; středoškolská učitelka; Stará Role; STAN
30. Lenka Vamberová; 41 let; úřednice živnostenského úřadu; Rybáře; TOP 09
31. Ing. Jana Kopecká; 42 let; finanční poradkyně, nyní na mateřské dovolené; K. Vary; STAN
32. Ing. Veronika Tichá; 25 let; finanční účetní; K. Vary; TOP 09
33. Irena Dudová; 87 let; účetní, důchodkyně; Rybáře; STAN
34. Jan Marko; 25 let; pojišťovací makléř; K. Vary; TOP 09
35. Jiřina Volfová; 65 let; důchodkyně; Drahovice; STAN

3. Mgr. Radka Patáková
Narodila se v Karlových
Varech. Na Univerzitě Karlově
vystudovala fyzioterapii a
rehabilitační inženýrství - biomechanika, protetika. Profesně působila v lázeňství, školství, v současné době pracuje
ve zdravotnictví. Má dvě děti,
s nimi se věnuje sezónním
sportům - kolo, lyže. Ráda si
poslechne hudbu - od klasiky
až po rock. Motto: ,,Stále
máme co zlepšovat“.

4. Ing. Michal Toufar
Po maturitě na gymnáziu
(1992) studoval na Ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Chebu a na Technické
Univerzitě v Liberci obor podniková ekonomie. Soukromě
podnikal v oblasti účetnictví a
daňového
poradenství.
V
letech 2002-6 byl vedoucím
finanční účtárny firmy Witte.
Od roku 2006 je finančním
ředitelem společnosti Imperial
Karlovy Vary. Je rozvedený a má tři děti.

6. Ing. Lenka Vlková

5. Mgr. Petr Masák
Narozen v Karlových Varech.
Do roku 1992 učitel matematiky a zeměpisu. V letech 1992-4
a 1996-9 náměstek primátora
K.Varů. Později ředitel Infocentra města (2001-8) a jednatel KV City Centra na Rolavě
(2011-15). Ženatý, synové
Ondřej a Štěpán. Zájmy:
rekreační sport, knihy, filmy,
rocková hudba. Proč kandiduji? „Rád do všeho mluvím, ale
vím, že jenom mluvit nestačí.“

hobby.

Celý můj život je spojený s
naším
krásným
městem.
Kromě studií jsem zde strávila
celý svůj život. Velmi ráda
bych své zkušenosti z cestovního ruchu, lázeňství a krátkodobých pracovních pobytů v
zahraničí věnovala jeho rozvoji . Vím, že můžeme udělat
mnoho pro rozvoj našeho
města tak, aby se Karlovy
Vary staly dobrým místem
pro šťastný život našich rodin.

7. Mgr. Luboš Veselý

8. Sylvie Kunešová, DiS.

Říká se, že učitelské povolání
je posláním, pro mne je to i
zábava a to přesto, že učím
třicet let. Vyzkoušel jsem i
pozici ředitele školy, ale
nejsem úředník. Ale to není
všechno, vlastnil a provozoval
jsem autobusovou dopravu,
učím
snowboarding
ve
„Školičce Na Sněhu“. Trénuji
nejmenší basketbalisty. Prostě
sport a děti jsou moje největší

Od narození žiji v Karlových
Varech, kde jsem, po gymnáziu, vystudovala VOŠ- porodní
asistentka a VOŠ- sociální
práce. Celý profesní život jsem
aktivní v pomáhajících profesích. Nyní chci své znalosti
zúročit a pomáhat v duchu slov
Dr. Pachera: „ Když chcete
někomu opravdu pomoci, vaše
míra účinnosti se odvíjí přímo
od toho, jaké prostředí mu

Přední kandidáti hnutí Starostové a nezávislí

vytvoříte“.

Přední kandidáti politické strany TOP 09

K našemu programu

K městskému majetku
Také jste nedávno četli, že magistrát chce nákladem 20 milionů
korun zrevidovat svůj majetek?
Vždyť má několik let dobře placené správcovské kanceláře. Představa, že město neví, jaký a kde
má majetek, není moc příjemná.
Možná proto ten majetek v mnoha
případech vypadá tak špatně.

K čistotě města
Čistota půl zdraví, chtělo by se říct.
Bohužel to neplatí o Karlových
Varech. Kam se podíváme, jsou
přeplněné odpadkové koše, neudržovaná zeleň či znečištění všeho
druhu. Řešení je přitom možné.
1) Zanalyzovat stav, rozmístění
a množství odpadkových košů
a popelnic po celém městě včetně
lázeňských lesů. Upravit systém
svozu odpadu a důsledně kontrolovat firmu, která má tyto služby
na starost. Rozhodně se nepouštět
do zakládání nové společnosti.
Jen na založení takové firmy bude
potřeba víc peněz než na stoletý

plat úředníka, který bude kontrolovat práci úklidové firmy.
2) Nákup nových inteligentních odpadkových košů, které samy dají
signál, když se blíží naplnění.
Přitom vybrat hygieničtější model
než se užívá dnes, kdy se musíme
dotýkat madla, které je živnou
půdou pro různé bakterie a viry.
3) Zajistit pravidelné sprchování
pěších zón a přilehlých komunikací v hlavních ulicích. V letních měsících alespoň dvakrát týdně, aby se
snížila prašnost.

Ke komunikacím

Město pro všechny své funkce majetek samozřejmě potřebuje. Ale
musí ho být tolik, že o něm město
neví a nestará se o něj? Nemusí,
má ho být akorát, zato ve výborném stavu. Určeme, co musí město
nezbytně vlastnit, to opravme a
hlavně průběžně udržujme. Někdy
to vypadá, že město umí jen investovat, stavět nové budovy a dělat
generální opravy. Drobná údržba,
odstranění malých závad, pravidelný úklid … to chybí. Proto zakopáváme na chodnících a vyhýbáme se některým zákoutím. Co
město nepotřebuje, ať má nového
majitele
nebo
dlouhodobého
nájemce. Ten sjedná nápravu rychleji a levněji než město. Město jako
řádný hospodář. Na takové město
budeme hrdí!

Náš volební program
najdete na adresách:
https://bit.ly/2p53LXZ
https://www.top09.cz/regiony/
karlovarsky-kraj/regionalni
-organizace/region-karlovy-vary
/karlovy-vary/volebni-program
-2018

Stav našich některých chodníků,
silnic a mostů je opravdu žalostný.
Cesty v Karlových Varech místy
vypadají jako tankodrom, někde
zvlněné, jinde děravé a opravy se
dělají sporadicky. Mimo centrum
skoro vůbec. O mostech ani nemluvě. Doubský most bude uzavřen
minimálně rok, spíše déle. Dvorský u Varyády je ve stavu, že je
jen otázkou času, kdy bude nutné

ho uzavřít taky. Proto bude jednou
z našich priorit dát více peněz do
oprav chodníků, silnic a mostů.
Rozpočet sice není nafukovací, ale
finanční pomoc na opravy je
možné vyjednat se státem a pak
začít urychleně s opravami. Není
čas na svalování viny na stát nebo
kraj, ale neprodleně vytvořit akční
plán oprav po důkladné revizi.

Letos volím STAN a TOP09
Nejlépe takto

STAN+ TOP 09
1. Mgr. Jiří Brož
2. Bc. Lukáš Otys, MBA
3. Mgr. Radka Patáková
4. Ing. Michal Toufar
5. Mgr. Petr Masák
6. Ing. Lenka Vlková
7. Mgr. Luboš Veselý

SLOV

