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Ve Staré Lysé žiji s partnerem a 2 dcerami, pracuji jako praktická lékařka. Nejsem v žádné politické straně. Mým názorem je, že pilná 
práce a dobrá komunikace by měly nést ovoce - v podobě obce dobře vybavené, finančně prosperující a spokojené. Za prioritu považuji 
získávání peněz z dotací nikoli zadlužování, zakázky řešené odborně a transparentně a podporu komunikace s občany. Vedení obce by 
mělo sloužit potřebám občanů a tyto potřeby znát. Vážím si zdravého životního prostředí a tak chci pracovat.  

Chci věnovat svůj čas i dovednosti a aktivně se podílet na rozvoji Staré Lysé a Čihadel. Vychovávám zde své děti a není mi jedno, kam 
obec směřuje… Musíme se věnovat smysluplným dotacím, určit si priority, plány, vize a to po konzultacích a debatách s občany. Přeji si, 
aby zastupitelstvo bylo složeno ze schopných a aktivních lidí, kteří budou dobře fungovat, věcně diskutovat a s chutí jednat. Tzn. 
systematicky všechny části obce budovat i spravovat a vše řešit transparentně! 

Chtěla bych zkusit, tak jako mnozí jiní přede mnou - různě úspěšně, jestli dokážu pomoci rozvoji naší obce. Vychovala jsem zde 3 děti. 

Znám to tu 41 let a bydlím tu 21 roků. Jsou to čísla, která jsem si neuměla v mládí představit, ale zkušenosti nasbírané v různých 

pracovních pozicích, kdy jsem prokázala organizační schopnosti i vytrvalost a diplomacii bych ráda využila právě tady. 

Ve Staré Lysé žiji již 37 let. Naše vesnička mi přirostla k srdci a jsem velice rád, že zde mohu vychovávat své dvě malé dcery. Přál bych si, 
aby se naše obec  rozvíjela, rozumně využívala dotace a hlavně více myslela na ty, co to nejvíce potřebují. Obecní úřad by se měl stát 
místem, kam každý rád přijde s prosbou o pomoc či nápadem na zlepšení a najde zde radu a porozumění. 

Věk 29 let, ženatý, obyvatel Čihadel, stavbyvedoucí, pracuji 10 let v oblasti stavebnictví a svými odbornými znalostmi bych rád přispěl k 

rozvoji obce, aby vzkvétala. Před 2 lety jsem se s manželkou nastěhoval do vesnice Čihadla, jejíž obyvatele bych chtěl zastupovat. V 

oblasti politiky nemám moc zkušeností, ale prosazuji férovost, zásadovost a otevřené jednání. S těmito vlastnostmi bych rád 

komunikoval s občany Staré Lysé a Čihadel a prosazoval jejich zájmy, aby se nám všem lépe žilo. 

Na Čihadlech žijeme na statku s manželkou Vandou již 17 let. Vychovali jsme 2 děti a pár zvířátek. Jsem soukromý podnikatel v oblasti 

výpočetní  techniky.  Nejsem veden v žádné politické straně. Mým hlavním cílem je rychlé řešení případných problémů, čisté životní 

prostředí, a tím i spokojenost občanů v obci Čihadla. 

Do Staré Lysé jsem se přistěhovala v roce 1986. Jsem matka tří dětí a babička tří vnoučat. Důvodem proč kandiduji je snaha uklidnit 

vztahy v obci a dělat věci potřebné pro všechny občany. Jsme malá obec a věřím, že to dokážeme…“všichni“… 

S rodinou žijeme již 12 let na Čihadlech a myslím si, že i přidružená obec Čihadla má nárok na zlepšení kvality života svých občanů. 

Proto nastal čas na změnu. 

Přesto, že mi je 23 let, rozhodl jsem se podpořit tuto kandidátku jako „zástupce mladé generace“ a kandidovat. Protože i v budoucnu tu 

chci nadále žít a tudíž něco pro obec dělat … Za naši vesnici hraji aktivně fotbal a vedl jsem i mládež. Pracuji jako supervisor v pražském 

hotelu. Potěšila mne tato příležitost zapojit se a pomoci ve zlepšování Staré Lysé a Čihadel. 


