
Lysá nás spojuje 

Obyčejní lidé, kteří spojili své síly, aby bojovali za své město. Již před volbami naše uskupení 
spolupracovala, a když po volbách v roce 2018 naše spolupráce přirozeně vzrostla, rozhodli jsme se 
to pojmenovat. Krásně se zde hodí rčení, že v jednotě je síla. A tak vzniklo společné uskupení Lysá 
nás spojuje.  

A kdo vlastně jsme? V uskupení Lysá nás spojuje (LNS) jsou vaši sousedé ze stran Lysá nás 
baví KDU-ČSL, Cesta města a Kulturně. Mezi námi jsou nejen členové politických stran, ale 
také mnoho dalších lidí, kteří svoji odbornosti chtějí pomoci našemu městu. Rádi bychom vám 
dokázali, že to myslíme s naším městem vážně a že budeme pracovat pro vás a naše město, a není 
přitom důležité jestli je před volbami nebo ne a jestli jsme v koalici, opozici nebo v radě města. Naším 
cílem je, abychom  se tu měli co nejdřív tak dobře, jak si to už dlouho představujeme.  
 

Jsme tady pro vás, občany našeho 
malebného polabského městečka, 
které v sobě skrývá obrovský 
potenciál růstu. Jsme si však vědomi 
toho, že je před námi nelehká cesta. 
Naší snahou je, aby zde mohly 
zdravě a bezpečně vyrůstat naše 
děti, aby měla mládež dostatek 
smysluplného vyžití, senioři vedli 
důstojný život odpovídající jejich 
potřebám, aby ve městě přibývalo 
zeleně a naše město bylo přátelské 
pro domácí i pro návštěvníky.  

Je na čase, aby se Lysá probudila a 
začala se rozvíjet – tomu chceme pomoci. Vytvořili jsme odborné pracovní skupiny, které se detailně 
zaměřují na jednotlivé oblasti. Postupně budeme přinášet návrhy na zlepšení, které nám umožní 
kvalitnější život v našem městě. 

1. IT, DOPRAVA A KOMUNIKACE 
2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
3. DĚTI – ŠKOLSTVÍ, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, RODINA A SOCIÁLNÍ PÉČE 
4. OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORT, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH 
5. SENIOŘI – SLUŽBY, SOCIÁLNÍ SLUŽBY,  ZDRAVOTNICTVÍ 
6. STRATEGIE MĚSTA A HOSPODAŘENÍ S JEHO MAJETKEM, ÚZEMNÍ PLÁN 

Co je naším cílem? 

1. Pomocí našich zastupitelů budeme prosazovat a podporovat smysluplné projekty, které 
povedou ke strategickému rozvoji města. 

2. Budeme vás informovat o projektech vládní koalice, zvláště pak o těch, které neprospívají 
městu. 

3. Hájit práva vás občanů proti všem nesmyslným projektům vládní koalice. Není nás dost, 
abychom mohli přehlasovat nevhodné projekty, ale máme zase dostatek hlasů na to, aby nás 
bylo slyšet.  

4. Přinášet návrhy řešení konkrétních problémů ve městě. 
5. Naslouchat vašim podnětům, jsme přece vaši sousedé a žijeme tady i se svými rodinami.  
6. Podporovat konstruktivní diskuzi. Jednat poctivě, slušně a bez urážek, svoje argumenty vždy 

podkládat fakty, tedy jednat i nadále tak, jak to děláme od samého začátku.  

Jsme tady pro vás a budeme se těšit na každé osobní setkání s vámi! Neváhejte nás kdykoli 
kontaktovat na info.lysanadlabem@gmail.com nebo na telefonu 603 814 830. Také nás můžete 
sledovat na našich webových stránkach www.lysanasspojuje.cz nebo na našem facebooku.  


