LYSÁ NÁS
SPOJUJE

BEZ CENZURY
září 2022

Milí Lysáci,
komunální politika, ať si to uvědomujeme
či ne, se dotýká osobně každého z nás.
Komunální volby, které se budou konat
23. a 24. září, rozhodnou o směrování našeho města v následujících čtyřech letech.
Spolek Lysá nás spojuje vstupuje do těchto voleb jako dlouhodobě spolupracující
a sehraný tým. V tomto čísle Bez cenzury
přinášíme naši představu o tom, jak by
mělo naše město fungovat, ale také jak
v uplynulém volebním období fungovalo.
Bohužel jsem musel často dávat za pravdu slovům písně, jejímž autorem je Tomáš
Klus: „Za co, Pane Bože, za co, trestáš tento
prostý lid? Za co, Pane Bože, za co nechals
nás se napálit?...“ Přeji nám všem, abychom se tentokrát nenapálili, aby město
začalo zodpovědně hospodařit a jednat se
svými občany s respektem.
Přijďte k volbám a vyjádřete tak svůj
názor. Možná si to neuvědomujeme, ale
každý hlas může rozhodnout. I ten váš.

VYJASNÍ SE V LYSÉ?
VOLBY JSOU JEDINÁ MOŽNOST, JAK ZMĚNIT SMĚřOVÁNÍ
MĚSTA OD DALŠÍHO ZADLUŽOVÁNÍ, NEPROMYŠLENÝCH
INVESTIC A NEVÝHODNÝCH DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ.

JEN ODEVZDANÝ HLAS JE SLYŠET.

Karel Marek, lídr Lysá nás spojuje
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O
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Obchvat jsme nikdy neblokovali, neblokujeme
a ani blokovat nebudeme. Budeme aktivně spolupracovat s krajem na výstavbě jeho II. etapy. Zahájíme nové jednání s majiteli pozemků, které se
zatím nepodařilo vykoupit a kraj se je chystá vyvlastnit. Samozřejmě budeme pečlivě dbát na to,
aby dopad této stavby na okolní životní prostředí
byl co nejmenší. Obchvat, stejně jako domov seniorů, jsou krajské akce, tedy je vliv města na jejich
realizaci jen omezený. Jako město musíme být kraji dobrým partnerem, ale zároveň hájit zájmy vás,
obyvatel Lysé.

VY ROZHODUJETE!
KOMUNÁLNÍ VOLBY
23.–24. 9. 2022

MY VOLÍME. A VY?

Kam zmizely
Kulturně!, Lysá
nás baví KDU-ČSL
a Cesta města?
Vzdaly to?

Lysá potřebuje nový
domov seniorů
Domov na Zámku už nevyhovuje moderním standardům péče o seniory a je jisté, že je potřeba ho
nahradit. My s tím samozřejmě souhlasíme a jsme
pro stavbu nového domova seniorů (DS). Nesouhlasíme však s jeho výstavbou v parku mezi školami, z této lokality ostatně před předposledním
zastupitelstvem ustoupila i ČSSD (nyní Společně
pro Lysou) a všude píše o zachování parčíku a jeho
zvelebení pro využití školami. Pro DS, který bude
krajským projektem, chceme využít pozemek
ve Frutě. Ideálně v těchto místech pak podpoříme
vznik celého areálu zdravotních a sociálních služeb,
kam soustředíme místní lékaře.
Jakkoliv podporujeme výstavbu DS, je pro nás
zásadní postarat se o to, aby lidé mohli co nejdéle
zůstat doma a dle potřeby využívat pečovatelských
služeb. Chceme intenzivně rozvíjet aktivity pro
podporu mezigenerační spolupráce.
Podporujeme také domy s pečovatelskou
službou (DPS), kde je péče dostupnější, ale člověk žije ve vlastní domácnosti. Teprve pokud takový život nezvládne ani s pomocí pečovatelské
služby, nastupuje potřeba lůžkové služby, tedy
domova seniorů.
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Foto: Dan da PiXeL

Obchvat jako
nekonečný příběh

Že se ještě vracíme k té hale…
Před volbami v roce 2018 se na dotaz Petra Elišky
(Dobrý den, ahoj, podporujete výstavbu sportovní
haly, která by umožňovala pořádání kulturních akcí
dle projektu, který se nyní zpracovává k územnímu
řízení?) vyjádřila ODS, tehdy vedená Jiřím Havelkou, následovně: „Dobré dopoledne, nelze říct, že
bychom bezvýhradně podporovali stávající vývoj
projektu. Nicméně pokud bychom se teď vraceli
na začátek, projekt by to zpozdilo a to nechceme.
Proto budeme podporovat dopracování stávajícího
projektu. Přesto je i nadále naší prioritou zajistit
zázemí pro kulturní akce v areálu bývalé Fruty.
Přejeme hezký zbytek dne.“
Místostarostka Fischerová se k původnímu
projektu před volbami v roce 2018 vyjádřila takto: „Dobrý den, podporujeme výstavbu sportovní
haly dle předloženého projektu. Projekt sportovní
haly jsme prezentovali vládnímu zmocněnci pro
sport a ten slíbil tento projekt také podpořit.“

ČSSD, aktuálně Společně pro Lysou, reagovala
následovně: „Dobrý den pane Eliško. Naším heslem je ‚nechte nás to dokončit‘. Týká se to tedy rozjetého projektu sportovní haly v Komenského ulici
a vyjadřujeme se k tomu v bodě našeho programu.
Hezký večer.“
Projekt pod vedením Petra Elišky byl hotový, s výbornou kapacitou a využitím, nehledě na efektivnost
provozních nákladů. Po volbách v roce 2018 nová koalice projekt zahodila a připravila nový, který svými
parametry připomíná spíš předraženou tělocvičnu.
V čem jsou největší rozdíly:
1. Nižší náklady na provoz – topení bylo řešeno
s využitím geotermálních vrtů (33 ks), čímž
by odpadla potřeba plynu. V současné hale je
ovšem navržen systém vytápění, jehož součástí
jsou plynové kotle – jaké budou provozní výdaje? To je s ohledem na dnešní situaci s energiemi
nevyzpytatelné.

Ne, naopak, pracují dál
a společně pod značkou

Lysá nás spojuje.
2. Součástí projektu byla i tribuna pro 200 lidí,
která nijak nebránila maximálnímu využití
sportovišť. Současná hala po dodatečné instalaci tribuny bude tuto moci využít pouze pro podélné hřiště, tj. jedno hřiště. Pro turnaj na obou
příčných hřištích bude muset být zasunuta, tzn.
turnaj se tedy bude muset obejít bez diváků.
3. Hala byla celkově větší, měla tři příčná hřiště
místo stávajících dvou, tzn. plně splňovala zadání města.
4. Náklady byly odhadnuty na 150 milionů. To
je srovnatelné s těmi nynějšími na halu, která
je menší a bez tribuny. A to nebereme v úvahu
další předpokládané výdaje na dokončení postavené haly.
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Jsem z toho bílej jelen
aneb Jak se v Lysé velkoryse prožrala budoucnost
Foto: Pixabay, Emmie_Norfolk (CC0)

Město musí pravidelně investovat do svého rozvoje a obnovy. Není dobrou vizitkou města, pokud neinvestuje a má opravdu
vysoké rezervy. Opačný extrém je ovšem stejně špatný. A na ten došlo právě v tomto končícím volebním období. Lysá nad
Labem se z vysokých rezerv dostala do hlubokých dluhů, které ovlivní její fungování ještě dalších patnáct let. Víc než
900 milionů korun však bylo za toto volební období utraceno nejen za potřebnou infrastrukturu, ale i za projekty v současné
době zcela zbytné. Mnohé projekty se i díky špatné připravenosti prodražily a vícenáklady již přesáhly částku 100 milionů
korun. Nebojíme se říct, že pokud tento trend bude pokračovat, pak Lysá může skončit v platební neschopnosti.
Tomu chceme zabránit.

Provoz města (v milionech korun)

Investice města (2019–2022)

Pozn.: údaje za rok 2022 jsou plán rozpočtu, za předchozí roky jde o skutečné čerpání.

2015–2018

2019–2022

759

933

Příjmy
(daňové, nedaňové, dotace na činnost úřadu)

Výdaje (běžné)

597

863

Peníze na investice (příjmy – výdaje)

162

70

Částka
(Kč)
30 000
66 300
161 000
152 000
136 000
90 000

Vzorek zbytečných nákladů
měsíčně za tvorbu článků na Facebook
měsíčně za audiovizuální služby
speciální videa a reklama investičních akcí
dveře do starostovy kanceláře
kazety na strop ve starostově kanceláři
pletí parkoviště v roce 2021
dodání a instalace záclon a závěsů v historické

77 599 části radnice

sklep na radnici – projekt, omítky, stavební

353 000 práce
160 000 vystoupení D. Kollera (zdarma pro diváky)
projektové práce na akci „bílý jelen

107 690 v zámeckém parku“

další architektonická studie na Husovo

90 750 náměstí v roce 2020

objemová studie na Nájemní bytový dům v ulici

96 800 Sídlištní
895 000 nákup mobilního pojízdného pódia

Změna

 174 (23 %)

Kde jsme vzali peníze na tyto investice?

 267 (45 %)

Zdroje financování investičních akcí města (mil. Kč)
Získané dotace na investice
Peníze na investice (z provozu)
Příjem z prodeje majetku
(pozemky pod obchvatem, prodej pozemků na Hrabanově)
Příjem z vedlejší hospodářské činnosti
(nájemné z bytů a nebytových prostor, poplatky za vodu)
Úvěr od České spořitelny
Použití finančních úspor z minulého volebního období
Celkem

 – 93

Strmý růst běžných výdajů
Příjmy města se oproti minulému volebnímu období zvýšily o 23 %, tedy o 174 mil. Kč. Běžné výdaje města však
rostly dvojnásobnou rychlostí, zvýšily se o ohromných
o 267 mil. Kč, tedy o 45 %.
Ptáte se, za co se tyto peníze utratily? Vedení města utrácí
často za zbytečnosti, jak vidíte vlevo v tabulce s vybranými příklady.
Náklady za provoz městského úřadu vzrostly o 50 %. Nárůst nákladů na údržbu a čistotu města, péči o zeleň, svoz
odpadu, na vodovody a kanalizace byl dokonce 70 %.
Proto my jako Lysá nás spojuje plánujeme založení
vlastních technických služeb. Dnes tyto činnosti pro
město dělají externí dodavatelé.

Vedení města hospodařilo
tak nezodpovědně, že běžné
výdaje města narostly během
čtyř let téměř o polovinu. Tím
nás připravilo o 93 milionů,
které by bylo možné použít
na opravdu potřebné investice.

+
–

+

Bezpečné parkování, vyřešení vsakování vody
Vysoká dotace
Nákladná investice; za veřejné prostředky se
vybudovalo chybějící parkoviště pro Výstaviště
Nevyužité, plno pouze při výstavách (kdy zde parkují
auta v rozporu s dotačními pravidly)

8%

126

14 %

300
180
903

33 %
20 %
100 %

Druhá cyklověž

Vybudování automatické tlakovací stanice, která
zvýší tlak v horních patrech paneláků
Výstavba druhé komory, umožní čištění
Prodloužení harmonogramu prací
Neřeší kvalitu vody
Původní cena díla

75

–

Dražší než první cyklověž. Nevyužívaná a tím
pádem zbytečná investice
Pro lepší kola stačilo postavit cykloboxy
a nainstalovat obyčejné stojany s kvalitním
kamerovým systémem
Roční provoz dvou cyklověží stojí 513 tis. Kč

61,6

Vícenáklady (navýšení o 10 %)

6,4

Cena díla

Ostatní náklady na projekt

4,3

Ostatní náklady na projekt

18,2
0,9

Celkové náklady

45,7

Celkové náklady

72,3

Celkové náklady

19,1

Získaná dotace (78 %)

35,5

Získaná dotace (38 %)

27,8

Získaná dotace (76 %)

14,6

Částky jsou uvedeny v milionech korun

2

–

%
17 %
8%

Za investice byly utraceny všechny úspory
z minulých let, ale také naše budoucnost.
Úvěr bude město splácet 15 let.

Rekonstrukce vodojemu
Parkoviště P+R u Výstaviště

Částka
153
70

Kresba: 2x Ondřej P. Vaněček

Volební období

V tomto volebním období se proinvestovala ohromná částka 903 mil. Kč.
Přitom vedení města získalo na tyto investice pouze 17 % z dotací (153 mil. Kč).
Tedy 50 % všech investic se hradilo z rozpočtu města a utratily se tak všechny úspory z minulých let. Na třetinu investic vedení města nemělo finance,
a tak si vzalo úvěr od České spořitelny ve výši 300 mil. Kč, který do konce
tohoto roku vyčerpá. Tuto půjčku bude muset Lysá splácet dlouhých 15 let.
Stálo to za to? Dělaly se opravdu ty nejdůležitější projekty?

Částky jsou uvedeny v milionech korun

Částky jsou uvedeny v milionech korun

Vybrané investiční akce města pod drobnohledem

Rekonstrukce komunikace ČSA

+

Nový povrch komunikace (snížení hlukové zátěže)

Rekonstrukce komunikace
Obchodní (Průmyslová)

+

Bezbariérové chodníky
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

–

Výrazné prodlužení rekonstrukce vedlo k nárůstu
dopravy kolem škol a na sídlišti
Nekvalitní projektová příprava (chyběl geotechnický
průzkum: tekuté písky v ulici Na Pískách)

–

Rekonstrukce ulice Mírová

Potřebná komunikace k budoucímu napojení
na obchvat a do průmyslové zóny, která už teď
odlehčuje křižovatce u kina a ul. Poděbradova

+

Stavba komunikace podpořila výstavbu obchodního
centra TESCO

–

Bez samostatné dešťové kanalizace, špatný odvod
dešťové vody

Celkové náklady

Zničené místní komunikace používané stavbou

Získaná dotace

Úzká parkovací stání, špatný nájezd do Resslovy ulice

Částky jsou uvedeny v milionech korun

Nedostatečný počet parkovacích stání a zeleně
Realizace trvala dva roky

Město stavělo silnici, chodníky a inženýrské sítě,
místo aby to udělalo TESCO

Původní cena díla

Chodník, křížení i přechod pro chodce byly zbytečně
budovány městem a poté přestavěny spol. TESCO

Neřešené autobusové zastávky a městský mobiliář

Nový povrch komunikace (snížení hlukové zátěže)
Bezbariérové chodníky
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

78,7

Vícenáklady (navýšení o 9 %)

7,4

Ostatní náklady na projekt

4,7

Celkové náklady

25,9

90,7

Získaná dotace (5 %)

žádná

4,3

Částky jsou uvedeny v milionech korun

Neřešená křižovatka na Milovice a Ben. Vrutici
Vykácení stromové aleje sakur
Původní cena díla

42,6

Vícenáklady (navýšení o 70 %)

29,7

Ostatní náklady na projekt

1,7

Celkové náklady

73,9

Získaná dotace (5 %)

3,5

Částky jsou uvedeny v milionech korun

MŠ Dráček (tzv. Bondyho vila)

+
–

Jedličkův dům – dům č.p. 13, Náměstí B. Hrozného

Navýšení kapacity MŠ Dráček

+

Záchrana zchátralé Bondyho vily
Rozšíření zahrady mateřské školy
Výrazné navýšení původně plánovaného rozpočtu

Navýšení prostor přilehlé základní školy
Rekonstrukce dlouhodobě chátrajícího domu
Prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu

–

Výrazné navýšení původně plánovaného rozpočtu

Původní cena díla

28,9

Původní cena díla

Vícenáklady (navýšení o 36 %)

10,6

Vícenáklady (navýšení o 43 %)

Ostatní náklady na projekt

4,2

Celkové náklady
Získaná dotace

20,4
8,8

Ostatní náklady na projekt

43,7

1,3

Celkové náklady

žádná

Získaná dotace

Částky jsou uvedeny v milionech korun

30,5
žádná

Částky jsou uvedeny v milionech korun

Park Štěpánky Rohanové (Burda park)

Sportovní hala

+
–

Velká tělocvična pro školy a sportovce
Zahození připraveného projektu větší multifunkční
haly s tribunami a nižší energetickou náročností
za stejné peníze
Nejdražší stavba v historii města bez dotace,
odborného vedení a koordinace se sportovními kluby
Špatný projekt, nedostatečná kapacita, bez tribun,
malá nářaďovna, balkón pouze na stání
O 44 % dražší než nová sportovní hala v Kolíně
Velmi komplikovaně použitelné pro kulturu

„Půdička“ na radnici

+
–

Nový sál na radnici
Místo půdičky na radnici mohla být nová tělocvična
v Litoli nebo dostavěná hasičárna

Nevhodné řešení odvodnění prostoru v okolí stavby
vedlo k zatopení haly

Zbytečná výměna střechy, zabrána část prostoru
knihovny, stavba přes nesouhlas památkářů

Špatné řešení parkování aut a autobusů

Volební vizualizace ČSSD z 2018 byla placena městem
ve výši 197 tis. Kč

Vysoké provozní náklady
Původní cena díla

116,4

Vícenáklady (navýšení o 31 %)

35,7

Ostatní náklady na projekt

6,0

Původní cena díla

32,3

+

Revitalizace veřejného prostranství

–

23 mil. Kč za novou dlažbu a vodotrysk

Řešení vsakování a retenční nádrže
Zbytečná a vysoká investice na dluh
Namísto zeleně rozpálená plocha
Volební vizualizace ČSSD z r. 2018 byla placena
městem ve výši 77 tis. Kč a nebyla dodržena
Původní cena díla

2,4

Vícenáklady (navýšení o 9 %)

1,7

Ostatní náklady na projekt

2,1

Ostatní náklady na projekt

2,2

Celkové náklady

158,2

Celkové náklady

36,8

Celkové náklady

Získaná dotace

žádná

Získaná dotace (27 %)

10,1

Získaná dotace (2 %)

Částky jsou uvedeny v milionech korun

19,8

Vícenáklady (navýšení o 8 %)

Částky jsou uvedeny v milionech korun

23,7
0,4

Částky jsou uvedeny v milionech korun
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Naše priority pro Lysou
Rádi bychom vám slíbili co nejvíc, ale nemůžeme. Protože nevíme, kolik peněz bude možné vyčlenit na investice. Městská kasa je prázdná, vlastně velmi zadlužená. Vedení města v uplynulých čtyřech letech kromě
standardních ročních příjmů utratilo i z minulých let našetřených 210 000 000 Kč. K tomu navíc zatížilo Lysou
dluhem z úvěru ve výši 300 000 000 Kč. Úvěr bude kompletně vyčerpaný do konce roku 2022 a splácet ho
budeme následujících 15 let.

1

• Začneme se o městské byty v Lysé i v Milovicích starat. Vytvoříme koncepci jejich oprav.

2

• Zajistíme dlouhodobé financování oprav část z vybraného nájemného bude přímo
určena na opravy a údržbu bytového fondu.

3

• Vytvoříme funkční systém nájemních bytů
v majetku města, bytový fond rozdělíme
na komerční a nekomerční část (ta bude
zahrnovat startovací byty pro mladé rodiny, byty pro seniory a byty pro potřeby
města).

Zlepšíme bezpečnost na cestě dětí do škol a kroužků, speciálně dopravní situaci u ZŠ J. A. Komenského. Upravíme
svislé a vodorovné značení.

Po Středočeském kraji budeme požadovat: výstavbu kruhových objezdů pod nadjezdem a na křižovatce na Milovice/Benáteckou Vrutici, umístění semaforů u kina a rekonstrukci povrchů ulic Jedličkova a Družstevní.

• Doplníme potřebnou cyklo infrastrukturu tak, aby efektivně a bezpečně fungovala s ostatními druhy dopravy.

• Vytvoříme jasná pravidla pro developerské
společnosti, tak aby se podílely na rozvoji
Lysé. Nepřipustíme pokračování developerské výstavby bez benefitů pro občany našeho města.  

5

Vyměníme Scolarest za vlastní školní jídelnu v režii města. Zohledníme výsledky naší ankety mezi rodiči a žáky a budeme pravidelně
zjišťovat spokojenost dětských i dospělých strávníků.
• Vytvoříme pozici dotačního koordinátora pro oblast školství na městském úřadě.
• Školy nebudou muset podávat papírové žádosti o dotaci z „Programu
na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá
nad Labem“, ale dostanou peníze přímo do svého rozpočtu.
Podpoříme rozvoj technického vzdělávání na základních školách,
ať už formou nákupu vybavení nebo zajištěním partnerství s firmami a vysokými školami.

6

• Chceme tu udržet střední školy a budeme rozvíjet spolupráci
s nimi např. formou stáží studentů v organizacích zřizovaných
městem nebo přímo na úřadě.

Dům dětí a mládeže nabídne zájmové kroužky
pro děti na základních a středních školách,
jednodenní i vícedenní akce, příměstské tábory
v období jarních a letních prázdnin, pobytové
vzdělávací kurzy, sportovní i umělecké soutěže
a také volnočasové kluby. Platy pedagogů budou
hrazeny ze státního rozpočtu, město přispěje
vhodnou budovou a vybavením.

Provedli jsme interní revizi (zhodnocení stavu) ulic a chodníků, podle které
je budeme dle finančních možností
postupně rekonstruovat s důrazem
na bezbariérovost, vedení inženýrských sítí a zachování či výsadbu
zeleně. Naším největším limitem bude
současným vedením silně zadlužený
rozpočet města.

7
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Vybudujeme městský dům dětí a mládeže.

Budeme intenzivně spolupracovat se Středočeským krajem na vybudování druhé etapy obchvatu.

• Sjednotíme podmínky parkování na modrých zónách a vytvoříme systém parkovacích oblastí po dobu konání akcí
na Výstavišti.

• Budeme aktivně hledat dotační možnosti pro výstavbu nových městských bytů
přímo v Lysé.

Nepodporujeme developerskou výstavbu bytů
bez jasných a předem daných pravidel. Co podporujeme, je vyvážený rozvoj města s ohledem
na jeho historický, společenský a kulturní ráz.
Nechceme, aby z Lysé vznikl jen „satelit“ plný
bytových domů a vilek namačkaných vedle sebe
bez jakékoliv urbanistické koncepce. Chceme,
aby developerská výstavba ve městě byla
primárně výhodná pro Lysáky. Město musí
dbát na prospěch vlastních občanů a nebát se požadovat po investorech plnění
nad rámec jejich investic; ostatně to je
v řadě měst po celé České republice
zcela běžné.

Záleží nám na kvalitě škol

Doprava ve městě musí být bezpečná
pěšky, na kole i autem

Byty v městském majetku
vnímáme jako příležitost
k rozvoji i k pomoci potřebným

Město, kde žijete zdravě uprostřed zeleně
Hlavním cílem je zlepšení kvality pitné vody v městské vodovodní síti.
• V rámci pozemkových úprav budeme hledat pozemky vhodné pro vybudování funkčních
polních cest, remízků, větrolamů a ploch k zadržování vody v krajině.
• V úzké spolupráci s Povodím Labe se budeme snažit udržet vodu v krajině.
• Budeme aktivně spolupracovat se zemědělci a mysliveckými sdruženími.

8

Prověříme možnosti snížení kapacity propustků na horní části Doubravského potoka jako
ochranu města před přívalovými povodněmi.
• Zavedeme systém péče o zeleň ve vnitroblocích se zapojením veřejnosti, s možností
adopce těchto veřejných prostranství.
• Intenzivně budeme hledat místa pro výsadbu stromů a zeleně uvnitř města.

9

Dohlédneme na posun mokřadu Žabák na východ tak, aby byla zachována jeho funkčnost a mohla být realizována stavba silničního obchvatu města. Budeme usilovat o to,
aby se toto místo stalo významným krajinným prvkem a získalo tak potřebnou ochranu.

Kvalita pitné vody je            jednou ze základních podmínek zdravého
a spokojeného života         v našem městě. Současnou koncesní smlouvu
s dodavatelem pitné vody podrobíme revizi, která zhodnotí její výhodnost.
Otevřeme diskusi o způsobu dodávek pitné vody a jejích zdrojích. Rádi bychom
podpořili maximální využívání zachycené dešťové vody k zalévání městské zeleně.
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Co jsme odpracovali

Prý jenom kritizujeme. Ne. Podívejte se, co j
Tělocvična při ZŠ v Litoli

Ubytovny na Mlíčníku

Navrhovali jsme pokračovat v projektu výstavby
tělocvičny v Litoli. Žádali jsme zastupitelstvo, aby
podalo žádost o dotaci a projekt dokončilo. Vyvolali jsme k tomu také petici. Bohužel jsme nebyli
úspěšní, zastupitelé Fajmon a Havelka trvali pouze
na opravách tělocvičny.

V roce 2019 jsme zastavili výstavbu ubytoven
na Mlíčníku až pro 2000 lidí. Naši petici podepsalo 2600 občanů. Celé současné vedení města tento
projekt podporovalo a starosta Otava věděl o jeho
přípravách již od roku 2016.

Jedličkův dům, č.p. 13
pro potřeby školy

Podpořili jsme projekt rekonstrukce vily Bondy,
která rozšířila kapacitu mateřské školy Dráček
v Litoli. Proto jsme iniciovali zastavení kontroverzního projektu mateřské školy v Drážkách.

Díky našemu návrhu bude dům číslo 13 na náměstí Bedřicha Hrozného sloužit hlavně pro potřeby škol, zejména ZŠ Bedřicha Hrozného, a nejen jako komunitní centrum.

Vila Bondy pro MŠ Dráček

Infocentrum
Navrhli jsme strukturu, provoz a služby chystaného
infocentra tak, aby bylo v režii města a poskytovalo

občanům Lysé rozšířené služby jako například připojení k internetu, tisk či kopírování dokumentů,
služby Czechpointu a veřejné WC s přebalovacím
koutem. Také by mohlo mimo úřední hodiny suplovat služby podatelny. Náš návrh neprošel.

Značky na vjezdu do Lysé
Na náš návrh byly na vjezdu do Lysé instalovány
dopravní značky upozorňující na zákaz podomního prodeje a na to, že je město monitorováno kamerami. Při velkých rekonstrukcích jsme podali
několik návrhů na zvýšení bezpečnosti u škol či
parkování na sídlišti. Pro obyvatele ulice Za Labem jsme prosadili, aby v průběhu uzavírky při
rekonstrukci mostu Bohumila Hrabala mohli využívat senior taxi.

Covid-19

Když udeřil covid, na nic jsme nečekali
nizovali jsme sousedskou manufakturu
roušek a výrobu ochranných štítů. Se švad
z Lysé jsme z materiálu, který poskytlo
z vás, dodali roušky každému, kdo je po
Do výroby ochranných štítů se zapoj
kroužek 3D tisku. Do každé domácnosti j
lu s naším zpravodajem BEZ CENZUR
buovali jednu nanoroušku, celkem šlo o
které se nám podařilo získat zdarma. P
jsme spolu s vámi.

Referendum o milovických by

Vyvolali jsme referendum o prodeji m
bytů v Milovicích. Až na zastupitele z

Videa se členy našich odborných týmů na jednotlivá témata můžete zhlédnout na https://lysanasspojuje.cz/program/

• Musíme okamžitě zlepšit hospodaření města
a vytvořit vyrovnaný rozpočet, který nebude
jen kusem papíru vytvořeným proto, že to
ukládá zákon.

• Sjednotíme informace na všech komunikačních kanálech města (web, facebook, mobilni rozhlas, atd.) a a budeme přehledně informovat o všem, co vás jako občany
zajímá.

• Zastavíme utrácení za zbytečnosti a začneme
se chovat jako řádný hospodář.

• Připravíme nová pravidla pro vydávání Listů, která autorům přinesou víc svobody a čtenářům pestřejší obsah.

Provedeme revizi smluv s dodavateli prací
a služeb.

• Investiční záměry a projekty budou veřejně projednávány v předstihu tak, aby bylo možné pracovat
s vašimi podněty. O každém projektu budete detailně
informováni.

• Začneme hledat úspory v samotném provozu
úřadu a dalších administrativních budov.
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• Zdigitalizujeme vše, co půjde, využijeme možnosti Portálu občana a další nástroje v maximální možné míře.
Pohlídáme dostupnost a přívětivost úřadu i pro ty, kteří
nepreferují digitální komunikaci, hlavně pro seniory.

4

Čísla jsou vzhledem k měřítku mapy umístěna jen orientačně

17 3

Rádi bychom zrekonstruovali Calypsso a vytvořili tím zázemí pro rozšíření kulturního života v Lysé. Klíčové však bude
vytvořit projekt ve shodě s ostatními majiteli tohoto
domu a najít v zadlužené městské kase dostatek financí.

… i sportem

13

Postavíme skatepark

14

V areálu v Čechovce doplníme chybějící hygienické zázemí a další sportovní a relaxační prvky.
• Budeme pokračovat v opravách dětských hřišť.
Pokud to dotace umožní, postavíme v Litoli novou školní tělocvičnu a renovujeme celé navazující venkovní
sportoviště, tak aby i v Litoli bylo všestranné sportoviště pro všechny Litoláky

15

• Rozpočet bude online, po kliknutí na jeho položku hned
uvidíte faktury na ni navázané.

Zřídíme technické služby, které
budou postupně přebírat činnosti,
za které platíme značné peníze
externím dodavatelům. Jedná se
o čistotu města, údržbu zeleně, odpady,
či údržbu městského majetku.

1 5
6 11
3 10

• S podporou cestovního ruchu začneme revitalizací těch naučných stezek, které to nejvíc potřebují, a vytvoříme k nim informačné materiály.

• Zpřehledníme webové stránky. Budou v takové podobě,
že k nim nebudete potřebovat návod.

Budeme hledat další finance na postupný rozvoj města, například
na dostavbu hasičárny a obnoLT
VO E
vu vozové techniky.

Infocentrum má sloužit nejen turistům, ale i vám, Lysákům. Převezmeme jeho správu
do vlastní režie. Služby rozšíříme o služby Czech Pointu, možnost kopírování a tisku
dokumentů, přístup k internetu. Zpřístupníme WC s přebalovacím koutkem.

11

• Co můžeme zpřístupnit, zpřístupníme. Včas budou zveřejněny podklady pro jednání zastupitelstva, následně
pak zápis i videozáznam.

• Budeme pracovat na zjednodušení a zpřehlednění územního plánu

7

• Budeme podporovat kulturní život v Lysé, nejen městské akce, ale i akce spolků a občanů, kteří mají chuť je organizovat. Pozornost si jistě zaslouží i místní umělci.

• Aktivně budeme spolupracovat s komisemi a výbory složenými především z odborníků z řad veřejnosti.

• Budeme hledat způsoby, jak snížit platby
za energie. Prověříme možnosti umístění solárních panelů a tepelných čerpadel.

10

Město, které si váží své historie a žije kulturou…

Město, které s vámi mluví
a respektuje vás

Město, které řádně
hospodaří

• Ve spolupráci s místními spolky a organizacemi chceme
vybudovat tradici pořádání lyského sportovního dne.

Komunikace je základ každého
dobrého vztahu, a proto
chceme přenastavit
komunikaci mezi vámi
a vedením města
a obnovit tak vaši
důvěru v radnici.
Abyste se cítili jako
partneři a ne jako
pouhý hlasovací
lístek. Vy máte být pro
radnici zákazníkem, nikoli
poskokem.

16

Podpoříme rozvoj volnočasových a rekreačních zón
jako jsou areál Pod Mostem, Řehačka a přírodní koupaliště Mršník.

Na sídlišti v prostoru bývalého hřiště,
dnes parkoviště za separačním
dvorem, vybudujeme multifunkční
sportovní a odpočinkovou zónu pro
všechny věkové kategorie. Měla by
zahrnovat parkourové hřiště, dráhu
pro malé cyklisty a bruslaře,
veřejné ohniště, multifunkční
17
hřiště a přírodní prolézačky.

8
9

14

Město, které se seniory počítá
• Chceme, aby senioří mohli co nejdéle žít ve svých domácnostech. K tomu potřebují dostupné kvalitní
sociální a zdravotní služby.

12

2

• Budeme podporovat a vylepšovat již fungující organizace (pečovatelská služba, denní stacionář,
domácí hospic, potravinová banka, senior taxi).

3

• Zmapujeme reálnou situaci u osaměle žijících seniorů, kteří mají rodiny mimo Lysou anebo žijí úplně
sami a nabídneme jim pomoc. Třeba i formou dobrovolníků. Pomůžeme s aktivitami, které spojují
jednotlivé generace.
• Podpoříme autobusové poznávací zájezdy pro seniory.

LTE
O
V

4

• Rádi bychom, aby odborní a praktičtí lékaři působili na jednom místě, proto uvítáme možnost
vzniku polikliniky či lékařského domu.

15

• Jakkoliv si přejeme, aby naše město bylo smart, online a moderní, nesmíme zapomenout na seniory, kteří tyto technologie neovládají. Je nutné je podpořit, aby vše zvládli.

16
16

Jsme pro výstavbu nového moderního domova seniorů v Lysé, který
plně nahradí nevyhovující domov na zámku, a to co nejdříve to bude možné.
Projekt řídí kraj, se kterým budeme intenzivně spolupracovat. Nesouhlasíme však
s jeho výstavbou v parku mezi školami. Chceme využít pozemek ve Frutě, kde by mohl
vzniknout celý areál sociálních a zdravotních služeb.

13
Mapa: mapy.cz

jsme za ty 4 roky odpracovali.

i a zorgau na šití
dlenkami
i mnoho
otřeboval.
jil místní
jsme spoRY distrio 4 500 ks,
Pomáhali

ytech

městských
Lysá nás

spojuje byli všichni ostatní zastupitelé proti referendu. Nevzdali jsme to a podali jsme žalobu
k soudu. Soud referendum vyhlásil. Místostarosta
Havelka se s tím nehodlal smířit a podal k soudu
stížnost. Ten však jeho stížnost smetl ze stolu. Referendum proběhlo a vy jste rozhodli, že se byty
prodávat nebudou. Lysé tak zůstal jak majetek, tak
i dlouhodobý příjem z něj.

Některé dotace školám
i bez žádosti
Navrhovali jsme, aby dotace z Programu na podporu volnočasových aktivit pro školy byly přidělovány automaticky a školy o ně nemusely složitě
žádat. Náš návrh nebyl schválen.

Záchrana mokřadu Žabák

Sportovní hala

Bazén v ZŠ J.A.K. nebude

Postarali jsme se o to, aby mokřad Žabák nebyl
zastavěn. Z dotace Nadace Via jsme ve spolupráci s odborníky vytvořili studii možné revitalizace
Žabáku. Naši žádost o vyhlášení mokřadu významným krajinným prvkem vedení města již dva
roky blokuje. Starosta Otava existenci mokřadu
popřel.

Opakovaně jsme navrhovali opravu projektové dokumentace sportovní haly tak, aby projekt splnil zadání
ohledně kapacity haly a jejího vybavení. Naše připomínky a upozornění na chyby místostarostka Fischerová neustále vyvracela a nepřijala je. Některé věci se
teď snaží napravit na poslední chvíli. Už teď víme, že
hala se prodraží přinejmenším o 30 milionů korun.

Po třech letech snažení se nám v ZŠ J. A. Komenského podařilo zabránit přestavbě tělocvičny
na bazén. Radní Stařecká tak nemohla zničit tělocvičnu pro děti.

Z pozice zmocněnců občanů jsme podali několik
námitek proti návrhům změn územního plánu.
Bojovali jsme především proti snížení koeficientu zeleně a počtu parkovacích stání u nové bytové
výstavby nebo zaslepení Poděbradovy ulice při
stavbě budoucího obchvatu.

Navrhli jsme postavit skatepark pod mostem Bohumila Hrabala jako součást volnočasového areálu Pod mostem. Náš návrh sice nebyl schválen,
ale podařilo se alespoň alokovat peníze z rozpočtu
na stavbu skateparku v zatím neurčené lokalitě.

Územní plán

Peníze na skatepark

Brzda pro bezhlavou zástavbu
Podařilo se nám odložit zastavění pozemku
ve Frutě družstevními byty a navrhli jsme možné
urbanistické využití tohoto místa. Víme, že zastupitel Fajmon by rád v Lysé dovolil zastavět všechno včetně Burda paku, Husova náměstí a areálu
hasičárny, nejlépe hned, ale takto my postupovat
nechceme…

Další podrobnosti k jednotlivým kauzám najdete našem webu https://lysanasspojuje.cz
5

Lidé, kteří nás podporují
Děkujeme těm z vás, kteří jste se rozhodli veřejně nás podpořit. Vaší důvěry
a odvahy si velmi vážíme. Pokud někdo další chcete říct ostatním, proč
budete volit Lysá nás spojuje, napište nám na info.lysanadlabem@gmail.com
a my rádi zveřejníme i vaši referenci.
Karla Marka jsem poprvé poznal před mnoha lety
jako pacienta v naší ambulanci. Jako vášnivý sportovec občas zavítal s drobnými úrazy a postupně
jsme nacházeli společná témata pro krátká popovídání. Časem jsem tak měl možnost Karla poznat
blíž a jeho pohled na svět je mi velmi blízký. Jsem
hluboce přesvědčen, že jde o člověka čestného
a vzdělaného, který chce pracovat pro blaho společnosti a nevnímá politiku jako nástroj k vlastnímu
obohacení. Takových lidí je třeba si vážit a podporovat je v jejich snažení.
MUDr. Tomáš Omáčka, chirurg
Tuto stranu budu volit, protože pro Litol již dlouhodobě dělá samé úžasné aktivity. Její jednání je
upřímné a opravdové.
Jaroslava Labutová, ředitelka
Farní charity Lysá nad Labem
Žiji s rodinou od roku 2007 v Byšičkách. Vždy jsem
něco organizoval pro lidi ve svém okolí, neboť mám
tu zkušenost, že to pro soužití v daném místě má
obrovský smysl. Vážím si toho, jak nás v Byšičkách
lidé přijali a jak společně vycházíme. S manželkou se
snažíme oživovat a spoluutvářet společenský život
v Byšičkách. Po těch několika letech již nepotřebuji
číst volební programy, stačí se jen dívat kolem sebe,
naslouchat okolí a udělat si vlastní názor. Pozoruji,
jak se kandidáti z Lysá nás spojuje snaží smysluplně
MUDr. Tomáš Omáčka, chirurg
MUDr. Jaroslava Dáňová, praktický lékař pro děti a dorost
Mgr. Petr Eliška, bývalý ředitel ZŠ TGM v Litoli
Jaroslava Labutová, ředitelka Farní charity
Lysá nad Labem
Lukáš Sommer, skladatel a kytarista
Ing. Ondřej Černohorský, Ph.D., postdoktorand Ústavu
fotoniky a elektroniky AVČR
Vladimír Černohorský, statik
Zbyněk Konečný, podnikatel
Radomír Koňák, Myslivecký spolek Doubrava
Josef Sajfrt, myslivecký hospodář, spolek Doubrava
Jiřina Kodlová, stomatologická sestra
Vladimír Podaný, důchodce
Renča Bittnerová a Katka Vávrová,
provozovatelky klubu PATRO
Pavlína Škrdlová, prodavačka, Řeznictví a jídelna Fiala
Kateřina Nováková, floristka, květinářství Romantic
David Turoň, muž za pultem, Uzenářství U Píšů
Lenka Plevová, PRÁDLO LYSÁ s.r.o.
Alena Špačková, podnikatelka
Jaroslav Faldus, pojišťovací poradce
Michaela Lerchová, majitelka obchodu Bylinka
Petra Stříbrná, Lysačka
Olga Bláhová, majitelka Galanterie
Jan Smrčina, důchodce
Mgr. Marie Nováková, bývalá ředitelka ZŠ J.A.K.
František Hajný, tělocvikář ZŠ J.A.K.
Drogerie a barvy, laky Matoušovi
Mgr. Věra Škvrnová, důchodkyně a majitelka
sirupového krámku
Ing. Miroslav Fér Ph.D., věděcký pracovník
Petra Tesařová, grafička a fotografka
BcA. Marie Sommerová, autorka akreditovaného
programu Hudební Všeználek, hudebnice, učitelka
Marie Mikušková, učitelka ZUŠ F. A. Šporka
Vinotéka Blažkovi
Cukrárna občerstvení U Pixů
Radka Píšová, Uzenářství U Píšů
Kateřina Pixová, finanční poradce a realitní makléř
František Masařík, živnostník
Rubešovi a Jiráskovi, místní zemědělci
Miloš Freiberg, Byšičky, projektový vedoucí

Osobní vyjádření podpory
mnohých z výše uvedených
naleznete na:
lysanasspojuje.cz/podporovatele/
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ovlivňovat vedení města ve prospěch jeho občanů.
Kandidáti tohoto uskupení jsou většinou lidé mojí
generace, tak vím přesně, jaké za sebou mají životní zkušenosti a jaká je jejich motivace a vůle utvářet. Je mi jasné, kam směřují. Jejich vize a cíle jsou
většině obyvatel Lysé nad Labem opravdu velmi
blízké. Z toho, že se LNS o dění v Byšičkách a cíle
osadního výboru již delší dobu aktivně zajímá, mi
dává velikou naději, že mohou návrhy a požadavky
našeho osadního výboru směřované k radnici v budoucnosti dopadnout na úrodnou půdu. A nemyslím tím pouze prospěch občanů Byšiček, Řehačky
a okolních chatařů, ale i stovek návštěvníků naší
obce a blízkého okolí, které tu denně vidíme.
Miloš Freiberg, Byšičky, projektový vedoucí
Odpověď na otázku, proč jsme se rozhodli podpořit
uskupení Lysá nás spojuje, je celkem jednoduchá.
Některé jejich kandidáty známe osobně a ostatní,
s kterými jsme měli možnost mluvit, nám přišli velice vstřícní a ochotní vyslechnout si naše argumenty. I jejich vstřícný přístup k životnímu prostředí je
nám jako zemědělcům velice blízký. Se stávajícím
vedením města jsme se vždy snažili dohodnout, bohužel jejich neochota najít kompromis vyústila v to,
že se nám nyní kraj bude snažit vyvlastnit pozemky, na kterých hospodaříme, a přitom jsme nechtěli nic jiného, než je s městem směnit za adekvátní
pozemky, na kterých bychom mohli dál hospodařit.
Po rozhovorech s Karlem Markem jsme přesvědčeni, že kdyby on stál v čele města, tak bychom řešení
našli ku prospěchu obou stran.
Chceme, aby se město stalo pro své občany
partnerem, proto podporujeme Lysá nás spojuje.
Jiráskovi a Rubešovi, místní zemědělci
Žiji v tomto městě od narozeni a nemůžu říci, že vše,
co se dosud ve městě udělalo, bylo špatně. Udělalo
se i spousta dobrého. V posledních letech mi však
přijde, že se vedení města hodně vzdálilo občanům,
slušné komunikaci a tvoření věcí, které lidi chtějí.
Někdy ztrácím pocit, že jsme všichni z jednoho města a táhneme za jeden provaz. Bohužel víc cítím, že
jen bojujeme proti sobě. Za tu dobu, co jsem poznal
LNS a osobně znám její členy, věřím, že se dá táhnout
za jeden provaz a vést naše město správným směrem.
Zbyněk Konečný, podnikatel
Karla Marka znám jako slušného a čestného člověka, který umí lidi kolem sebe nadchnout pro
správnou věc. Jako matematik a pracovník banky
navrhuje reálné projekty, ale velmi blízká je mu i sociální problematika. Vím, že se upřímně zajímá o to,
jak se lidem v našem městě žije. Pokud dostane příležitost, věřím, že velkou měrou a svým osobitým
způsobem přispěje k tomu, aby Lysá byla městem
pro spokojený život. Proto Karla Marka svým hlasem ve volbách podpořím.
Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka hospice,
Domácí hospic Nablízku, z.ú.
Většinu kandidátů hnutí Lysa nás spojuje znám ze
své lékařské praxe. Věřím, že mají hodně energie,
elánu, dobré vůle a čistých úmyslů udělat pro Lysou
mnoho dobrého. Držím jim palce.
MUDr. Jaroslava Dáňová, praktický
lékař pro děti a dorost
V letošních komunálních volbách jsou mé sympatie na straně uskupení Lysá nás spojuje. Je mi jednak blízký jeho program a jednak lidé, kteří v něm
i jeho okolí fungují. Doufám, že v případě úspěchu
ve volbách bude Lysá nás spojuje prosazovat věci
prospěšné našemu městu a jeho obyvatelům.
Vladimír Černohorský, statik
Karla Marka známe jako mimořádného člověka
a rozeného lídra. Dokáže nejen nadchnout a stmelit
svůj tým, ale také dbá také na to, aby věci byly dotaženy do konce, podloženy argumenty a každý dělal
poctivě, co má. To vše bez arogance a tvrdosti, ale se
širokým úsměvem a laskavým humorem, pokorou,
neúnavností a velkým vlivem svého morálního kreditu. S kandidáty Lysá nás spojuje máme opravdu
dobré zkušenosti. Neváhali se nezištně zasadit vždy,
když jsme potřebovali pomoc, ať už v oblasti záchrany bohatého kulturního dědictví našeho města,
nebo potřeb ZUŠ. Je pro nás důležité, aby naši radní
byli zásadoví, abychom za jejich nápady a snahami

nemuseli hledat postranní úmysly či osobní prospěch, aby své angažmá chápali jako službu městu,
tedy nám všem. Věříme, že Lysá nás spojuje i těmito
hodnotami.
Jan a Marie Mikuškovi
Ve své funkci ředitelky školy jsem se s mnoha členy
Lysá nás spojuje setkávala velmi často. Jako s rodiči
„svých“ dětí, jako s politiky, kteří zastupovali zřizovatele školy, jako s kolegy na školních a kulturních
akcích ve městě. Některé z nich jsem před mnoha
lety učila, Verunce dělala dokonce šéfovou. Chci tím
říci, že je poměrně dobře znám. Při jakémkoli problému si vždy našli čas a byli ochotni vyslechnout si
můj názor. Nelpí na dogmatech, nemyslí si, že jsou
neomylní, i když jsou v mnoha oblastech velcí odborníci. Mají to tzv. v hlavě srovnané a jejich cíle jsou
reálné. Moto LNS mi mluví z duše. Ač jsem vlastně
náplava, protože před 37 lety jsem se do Lysé přivdala, jsem tady doma. A doma také o hlavních věcech
nerozhoduji sama, nevyhazuji peníze za nesmyslné
věci, neberu si na ně úvěr, který by splácely ještě mé
děti, nevyvolávám hádky… Při práci s lidmi většinou
dobře odhadnete i charakter. Nepodporovala bych
lidi, kteří něco jiného říkají a něco jiného dělají. Doufám, že vyhrají. A tak jim držím palce. Buď aby získali nadpoloviční většinu hlasů, nebo vytvořili smysluplnou koalici, s jejíž pomocí své plány uskuteční.
Mgr. Marie Nováková, bývalá ředitelka
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
Karla Marka jsem nejprve poznal jako starostlivého
tatínka dcer, které navštěvovaly naši ZŠ TGM v Litoli. Později byl na stejné škole zvolen předsedou
školské rady, kterým je dodnes. Obdivoval jsem
jeho skutečný zájem o chod a rozvoj školy. Vždy
byl ochoten pomoci, od snahy prosadit vybudování
nové tělocvičny s dalším zázemím v ZŠ TGM, až
po pravidelné spoluorganizování některých školních akcí. Sleduji i jeho činnost jako zastupitele
města a nesmírně si ho vážím pro jeho schopnost
naslouchat, v případě nesouhlasu věcně a připraveně argumentovat bez náznaků jakékoli arogance.
Jeho akční rádius je mimořádný. Kromě práce
v krajské a komunální politice se ve svém volném
čase obětavě věnuje smysluplné výchově dětí a mládeže jako velitel hlídky Royal Rangers v Nymburce
Velmi bych si přál, aby se Karel stal příštím starostou. Domnívám se, že pro tuto funkci má všechny
předpoklady včetně morálně volních vlastností
a jsem si jistý, že by pro rozvoj města prosazoval
(na rozdíl od současnosti) pouze smysluplné, koncepční a hospodárné investice.
Mgr. Petr Eliška, bývalý ředitel
ZŠ T. G. Masaryka v Litoli
Lysá nás spojuje pro mě nejsou jen tváře na papíře, ale především skvěle fungující tým lidí, které spojuje láska k našemu městu. Za ty čtyři roky,
po které je sleduji, je vidět velký kus práce. Dostala se na světlo témata, o kterých bychom nevěděli, a přitom se týkají jednoho každého z nás. Práce
v opozici je v Lysé nad Labem dlouhodobě vyčerpávající, a přesto naši přátelé z LNS “nevyhořeli”, spíš
naopak. Umí víc a víc nadchnout pro svůj styl další
obyvatele Lysé. Mám proto naprostou důvěru v to,
že odpovědnost vítěze voleb unesou a budou vždy
trpělivě naslouchat jiným názorům. Ještě jedna věc
je mi blízká – neschází jim humor a nadhled. To je
v dnešní politice vzácné zboží.
Lukáš Sommer, skladatel a kytarista
Patřím mezi „naplaveniny“, ale žiji v Lysé již čtyřicet let a rozhodně ji považuji za svůj domov. Zažila
jsem za ta léta ve vedení města ledasco, ale nikdy
ne tolik zjevného prospěchářství a arogance (například při prosazování nesmyslných projektů) jako
v posledních letech. Snad proto na mě jako závan
čerstvého větru zapůsobilo uskupení Lysá nás spojuje. Lidé, kteří mě slušným jednáním, slovy a činy
přesvědčili o tom, že jim jde skutečně o prospěch
města a jeho obyvatel, ne o vlastní ego a korýtko…
U členů LNS nacházím vlastnosti, které by podle
mě osoby politicky angažované měly mít – poctivost, pokora, ale také odvaha, nadšení a v neposlední řadě odborná erudovanost. Proto s mým hlasem
mohou v komunálních volbách rozhodně počítat.
Jiřina Kodlová, stomatologická sestra
Spolupráce Mysliveckého spolku Lysá nad Labem
„Doubrava“ a zástupců spolku Lysá nás spojuje.
Naše spolupráce vznikla při společném boji proti
aroganci a slepotě vedení města. Koncem února roku
2019 si náš hospodář všiml na úřední desce vyvěšeného plánu místostarostky na zbudování Světa záchranářů na části naší honitby. Po zjištění informace
o chystaném plánu města začal náš spolek jednat, ale
jak se již se stalo tradicí, vedení města s námi vůbec
nekomunikovalo, neodpovědělo na žádný oficiální dopis zaslaný naším spolkem k této problemati-

ce. Když už to vypadalo, že se stavba bez problému
schválí všimli si naší snahy pan Tužinský a členka
zastupitelstva paní Tužinská Synková. S jejich obrovskou pomocí a neutuchající pílí se nám podařilo tento
boj vyhrát, a jak asi všichni tušíte, jednalo se o akci záchrana mokřadu Žabák. Vedení MS Lysá nad Labem
„Doubrava“ chce vyjádřit podporu Lysá nás spojuje
v následujících komunálních volbách a poděkovat
za spolupráci. Těšíme se, že budeme dále spolupráci
prohlubovat a chránit okolí Lysé proti aroganci a egoismu, které současné vedení města předvádí.
Josef Sajfrt, myslivecký hospodář,
Radomír Koňák, předseda
Vážení spoluobčané, jako rodáka z Lysé nad Labem
a jako tělocvikáře ze ZŠ JAK Lysá nad Labem mě
určitě řada z vás zná. Jelikož v posledních letech
nemám vůbec dobrý pocit z práce některých zastupitelů města a protože jsem hrdý na Lysou, obracím
se na vás před blížícími se volbami do zastupitelstva
města s prosbou, abyste k volbám určitě šli a volili
uváženě a s rozmyslem. Volili ty lidi, kteří dokáží
pro Lysou udělat něco navíc, něco opravdu dobrého, kteří s vámi jako občany města budou umět
diskutovat a brát ohledy na vaše názory, kteří budou
nakládat s vašimi penězi uloženými v městské kase
s rozumem. Já osobně budu volit uskupení Lysá nás
spojuje, které nevzniklo nyní před volbami jako nějaká uměle vytvořená koalice, ale pracuje pro nás
občany již čtyři roky, a díky kterému se například
neprodaly nesmyslně byty v Milovicích, zachránil
se mokřad, nestaví se v Lysé další zbytečné ubytovny, nebo se nebude stavět nesmyslně malinkatý a na provoz drahý bazén v naší škole, který by
velice zkomplikoval i výuku tělesné výchovy na ZŠ
J. A. Komenského i střední škole Obchodní akademii. Osobně jsem se zúčastnil několika jednání lidí
z Lysá nás spojuje a mohu s upřímností říci, že si
tito lidé získali mou důvěru. Vím, že sám do politiky nikdy nepůjdu, a proto budu rád, když moje
zájmy budou ve vedení města zastupovat právě lidé,
kteří to s obyvateli města Lysá nad Labem myslí
dobře, upřímně a vážně. Dokáží naslouchat názorům obyvatel, dokáží s nimi v klidu diskutovat,
umí racionálně a ekonomicky přemýšlet o věcech
budoucích. Věřím, že i vy občané Lysé jste si aktivit
uskupení Lysá nás spojuje všimli a budete alespoň
přemýšlet o tom dát jim svůj hlas.
František Hajný, tělocvikář
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
V Lysé nad Labem žiji přes 14 let. Od prvního dne
jsem si zamilovala jak město, tak jeho obyvatele.
Celá ta léta sleduji, s jakým nadšením zde vzniká
spoustu iniciativ, které tomuto místu dávají šmrnc
i vysokou kulturní úroveň. Ne vždy všechno, co
pozvedá tuto úroveň, vychází od příslušných úřadů či státních institucí. To, co mě fascinuje, je právě
dobrovolnost a vkládání svého osobního času konkrétních lidí, kteří tak činí bez vidiny svého profitu.
V dnešní době je to velmi cenné. Jedni z takových se
semkli do iniciativy Lysá nás spojuje. Domnívám se,
že to jsou občané, kterým není lhostejné, kam naše
město směřuje. Lidé vzdělaní s různým zaměřením,
možná i různými názory, ale přesto natolik humánní
a kulturní, že se umí domluvit na tom, co je podstatné a společně za to bojovat. A když píši bojovat,
pak opět na úrovni, věcně, diskuzí, svým časem, laskavým vysvětlováním. Jeden příklad za všechny –
mokřady ve směru Stratov. Díky členům Lysá nás
spojuje jsou stále nedotknuty. Tak cenná a potřebná
věc pro přírodu, pro nás, pro naše děti a děti našich
dětí, pro zachování zdravého života na naší planetě
Zemi. I my v Lysé můžeme bojovat za správnou věc,
za správný směr, za lepší budoucnost. A já jsem hrdá
na všechny, kteří se nestydí postavit veřejně za to,
čemu věří a velice ráda je podpořím.
BcA. Marie Sommerová, autorka akreditovaného
programu Hudební Všeználek, hudebnice, učitelka
V nadcházejících komunálních volbách budeme
volit Lysá nás spojuje. Aktivity spolku sledujeme již
čtvrtým rokem, vážíme si pracovního nasazení, se
kterým každý člen přistupuje k věcem týkajících se
města. Ceníme si jejich profesionality. Nejvíce nás ale
zajímá přístup jak k občanům, tak i k sobě navzájem.
Život na našem maloměstě by měl být o vzájemném
respektu, otevřenosti, upřímnosti. Je v pořádku mít
odlišné názory, u členů LNS z vlastní zkušenosti
víme, že naslouchají a komunikují, že jednají ve slušnosti a úctě. Jsme rády, že jsou lidé z LNS naši přátelé,
a že máme možnost jim svěřit důvěru ve vedení města, ve kterém žijeme. Pojďte k volbám s námi.
Renča Bittnerová a Katka Vávrová,
provozovatelky klubu PATRO

Děkujeme!

Představujeme kandidáty Lysá nás spojuje do zastupitelstva města
Videa se všemi našimi kandidáty a další podrobnosti o nich (profily, rozhovory) najdete na https://lysanasspojuje.cz/kandidati/
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Trikolora s podporou Svobody

ANO 2011

vylosované číslo: 4

a přímé demokracie (SPD)

vylosované číslo: 6

vylosované číslo: 5
1. Mgr. Karel Marek, 45 let, krajský
zastupitel, matematik, vedoucí
dětského oddílu Royal Rangers
Litol, KDU-ČSL
2. Mgr. Radka Bláhová, 45 let,
advokátka, předsedkyně Rodinného
centra Parníček
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
3. Ing. Jan Marek, 40 let, IT a datový
specialista
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
4. Mgr. Martina Tužinská Synková,
48 let, právnička Národního divadla
Litol, bez politické příslušnosti
5. Mgr. Štěpánka Vošická, 47 let,
ředitelka mateřské školy, speciální
pedagog
Litol, KDU-ČSL
6. Vladislav Šplíchal, 50 let,
autorizovaný technik stavebního
dozoru
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
7. Mgr. Jaromír Šalek, 46 let,
projektový manažer
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
8. Mgr. Ondřej Šmíd, 29 let, geograf,
výzkumný pracovník PřF UJEP,
dopravní projektant a technik
Litol, bez politické příslušnosti
9. PhDr. Michal Řezníček, 44 let,
vedoucí okresního archivu, jednatel
TJ Sokol Lysá n. L.
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
10. Mgr. Věra Zoubková, 47 let,
spolumajitelka a jednatelka rodinné
firmy
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
11. Renata Krausová, 47 let, kulturní
referent, Odbor vnitřních věcí MěÚ
Benátky nad Jizerou
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
12. Mgr. Ondřej Vaněček, 55 let, grafik,
ilustrátor, redaktor
Lysá nad Labem, KDU-ČSL
13. Mgr. Veronika Vaňáčková, 44 let,
učitelka angličtiny a francouzštiny
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
14. Marcela Chloupková, 64 let,
důchodkyně
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
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1. Pavel Jehlička, 57 let, stavební
technik
Lysá nad Labem, Trikolora, navržen
Trikolora
Radka Bláhová
Karel
Marek

1. Romana Fischerová, 53 let,
poslankyně ČR, místostarostka
města Lysá nad Labem
Lysá nad Labem, ANO

2

3

4

2. Marek Smejkal,
41 let, manažer
jan Marek
Martina Tužinská
Lysá
nad
Labem,
Karel je sympaťák,
který miluje
tělem i duší.
2. RNDr. Kamil
Hercík, Radka
Ph.D.,si48díky
let, své právnické pro- Od narození LysákANO
Synková
fesi na
dokáže
čísla. Rozpočty
přepočítané
kří- učitel
Rád byLičková,
z Lysé udělal
lepší Základem pro to, aby vše fungo42 let,ještě
manažerka
vědecký
pracovník,
VŠ leccos dohledat a3. Pavla
paragrafy
jí nejsou cizí. Na za- Lysá
žem krážem, rozumné
místonad
k žití
a takto
Labem,
ANOho předal valo tak, jak má, je dobrá správa
Lysá nadargumenty
Labem, Trikolora,
navržen
a nasloucháníTrikolora
druhé straně. A ta- stupitelstvu prosazuje, aby město4. Ing.
budoucím
Jeho 69
cílem
Josefgeneracím.
Bonaventura,
let, města. Ta bohužel za současné

hájilo
zájmy nás všech a nikoliv
kový bude3.i jako
starosta
města.
Jaroslav
Lerch,
59 let,
montér
V pozici opozičního
zastupitele
dopravního
značení jen ty vlastní či určité skupiny lidí.
Věci
se snaží
vnímat nejen v devěcně a fakticky
oponuje
koalici,SPD,
Lysá
nad Labem,
navržen
SPD
s kritikou má připraveno i řešení. tailu, ale i z širšího, koncepčního5.
Jana
Jehličková,
let, hudební
Ráda se směje, cestuje,
S pokorou4.sobě
vlastní
se snaží56 hlediska.
pedagožka
udělat z Lysé pro
její občany lepší věnuje se s celou rodinou geocaLysámu
nad
Labem,
politické
a už několik let zpívá ve6.
místo. Na lidech
záleží,
je tubezchingu
navržena Trikolora
sboru. Je jednou z tváří a duší Ropro všechny, příslušnosti,
kteří ho potřebují.
5. Stanislav
Horčík, 55 dinného
let, živnostník
centra Parníček. Je pro ni
Karel je také
krajský zastupitel
Lysá nad
Labem,
politickéaby se v Lysé dobře žilo,
a předseda krajské
Komise
probezdůležité,
příslušnosti, navržen Trikolora
což bez řádného hospodaření ne-7.
majetek.
A to je potřeba změnit.
6. Josef Jablonský, 33 let,jde.
živnostník
Lysá nad Labem, SPD, navržen SPD
7. Ing. Milan Kaucký, 70 let, živnostník
Lysá nad Labem, Trikolora, navržen
Trikolora
8. Jan Hlaváček, 51 let, skladník
Litol, bez politické příslušnosti,
navržen Trikolora
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9. Ladislava Kuchařová, 60 let,
živnostník
Litol, bez politické příslušnosti,
Vladislav
Šplíchal
navržena
Trikolora

je co nejlepší digitalizace samodůchodce
správyANO
a co nejvyšší transparentLitol,
nost v nakládání s městským

Šárka
Černá,
37 let,
OSVČ si
rozpočtem.
Jako
IT odborník
Lysá
nad
Labem,
bez
hravě poradí s každoupolitické
technicpříslušnosti
kou záludností. Vždy rád přidá
Ing.
ruku Milan
k dílu Valent,
tam, kde65jelet,
to trenér
potřeAikidó
ba. Je velkým podporovatelem
Lysá
nad Labem,
bez politické
jakýchkoliv
volnočasových
aktipříslušnosti
vit, komunitního života, kultury

a neotřelých
nápadů.
Bc. Roman
Roubíček,
64 let,
důchodce
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti

koalice nefunguje, proto ji má
Martina ve svém právnickém
hledáčku od zvolení do funkce
zastupitelky. Je hodně cílevědomá a žádná překážka pro ni není
problém. Věcně a slušně argumentuje současné koalici a spolu
s Radkou tvoří náš právnický tandem. Ráda by dosáhla toho, aby
Lysá byla místem pro spokojený
život nás všech.

8. Bc. Luděk Přibyl, 60 let,
bezpečnostní ředitel, krizový
pracovník
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti

79.
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Stanislav Bieda, 55 let, strážník
Městské policie Lysá nad Labem
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti
Ondřej Šmíd

5
Štěpánka Vošická

Štěpánka je ta, která vždy zařídí
dobrou náladu. Věčně energická
optimistka, která se usmívá snad
i ve spánku. Její doménou je školství a sociální oblast. Je pro ni
důležité, aby děti měly dostatek
prostoru pro kulturní i sportovní
vyžití a o seniory a nemocné bylo
dobře postaráno. Jako zastupitelka je nekompromisní vůči všem
nejasným a neférovým postupům současné radnice a se sobě
vlastním pozitivním přístupem se
snaží slušně a věcně argumentovat tam, kde se hranice rozumu
ztrácejí v mlze a bezohlednost si
potykala s bezprávím.

9
10
Michal Řezníček

Vláďa je profesionál na svém mís10. Tomáš
37 let, který
mistr se
výroby
Ondra jeDoubek,
rodilý Lysák,
Coby vedoucí okresního archivu
Jaromír Šalek
10. Martin Šmrha, 45 let, IT specialista
tě. S dlouhodobými zkušenostmi Jaromírovou parketou je získává- Lysá
nad Labem,
politické
o problémy
našehobez
města
začal působí někdy jako bezedná studLysá nad Labem, bez politické
ve stavebnictví jako technik sta- ní dotací a zpracování projekto- příslušnosti
zajímat už jako velmi mladý. na informací. Je mu blízké téma
příslušnosti, navržen Trikolora
vebního dozoru vždy rozklíčuje vých žádostí. Umí získat ty správ- Zasedání zastupitelstva se jako podpory a rozvoje cestovního
11.
Břetislav
Svatuška, 69 let,
11. MartinadokumentaVancová, 54 let,
každou projektovou
divák poprvé zúčastnil už v se- ruchu, který má v Lysé své rené informace a ze zkušenosti ví, důchodce
fyzioterapeutka
ci a najde sebemenší nedostatky. na co si dát pozor. V současné dmnácti letech a zájem ho už zervy. Neméně ho zajímá oblast
Litol, bez politické příslušnosti
nad Labem,
politické
Dohlížel třebaLysá
na výstavbu
pavi-bezdobě
nepustil. Nejen v postgraduálním životního prostředí, především
vede projekt pro vzdělávání12. Gabriela
46 let, provozní
příslušnosti,
navržena
Trikolora
lonu pro válečné veterány ÚVN matek na rodičovské dovolené studiu, aleNovotná,
i v soukromém
životě obnovy funkční krajiny, která
Lysá
nad
Labem,
bez
politické
ve Střešovicích
či
na
rekonstrukci
12. Milena Havlínková, 74
let,
se věnuje tématu dopravy
a udr- má v Lysé velkou tradici. Jeho
a zároveň
je externím hodnoti- příslušnosti
budovy Státnídůchodkyně
opery Národního telem ministerstva práce a soci- žitelných měst, a proto je i jeho cílem je moderní město, které si
divadla. Jeho Lysá
srdce nad
bije pro
Lysoubezálních
Karel
Špitálník,
53 let,
Labem,
politické
aktuální
výzkum
zaměřen
na majitel
en- dokáže uchovat svoji historickou
věcí v dotačních řízeních.13. Ing.
a svou nekonečnou
energiínavržena
a zá- VSPD
Kovona
příslušnosti,
vironmentální
zátěž dopravy evosobitost.
Lysé je Jaromír ve školské ko- společnosti
jmem posouvá
věci kupředu. Má
bez měst,
politické
ropských
mezipříslušnosti
která samo13. Luboš Kuchař, 62 let,misi,
živnostník
protože mu záleží na bu- Litol,
vše srovnané Litol,
a je tobez
týmový
hráč.příslušnosti,
zřejmě zařadil
i Lysou.
je
Pšenička,
70Ondra
let, majitel
politické
doucnosti našich dětí. Jeho ne-14. Miroslav
nejmladší služby
člen naší party, ale roznavržen Trikolora
opomenutelnými prioritami jsou pohřební
hodněbez
patří
mezi typříslušnosti
nejaktivnější.
politické
zajištění
dostatku kvalitní vody Litol,
14. Andrea Kořínková, 41
let, prodejní
a kultivace veřejného prostoru. 15. Josef Kolman, 67 let, podnikatel
asistentka

Věra Zoubková

Duchem mladá a aktivní žena,
která se jen tak něčeho nezalekne a jde si za svým. Svou
přátelskou povahou si umí získat všechny kolem sebe. Miluje
život a lidi, je nesmírně obětavá a vždy ochotná pomoci těm,
kteří to potřebují. Svým elánem
a chutí skutečně něco změnit
se mnohdy stává hybným motorem pro ty, kteří by to již dávno
vzdali.

Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti

Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti, navržena Trikolora
15. Ivana Lerchová, 49 let, dámská
krejčová
Lysá nad Labem, bez politické
příslušnosti, navržena SPD

14

11

Renata Krausová

15
12

13

Marcela Chloupková

Marcela je pokladnice historek,
vzpomínek a informací o všem.
Kouzlo její osobnosti je v milém
úsměvu a ochotě přiložit ruku
k dílu všude tam, kde jí to dává
smysl. Svými zkušenostmi a znalostmi chce podpořit mladší a pomoci jim tak získat šanci ovlivnit
směřování města. Města, které
pak zase oni budou moci s hrdostí předat dalším generacím. Nemá
ráda, když si někdo myslí, že je
něco víc nebo lepšího než ten
druhý. Razí přesvědčení, že pokora a slušnost nemají konkurenci.

Renata je usměvavá, příjemná žena, která se dokáže vcítit
Veronika Vaňáčková
do pocitů druhých. Má zkušenosVeronika je vlídná dáma, která
Ondřej Vaněček
15. Ing. Martin Jirsa, 40 let, projektový
ti s obchodní, produkční i maOndřej si umí zachovat chladnou pracuje s mladými lidmi, ráda
vedoucí v architektonické kanceláři
nažerskou činností. Jako lyská
hlavu a vždy hledá řešení. Snaží tráví volné chvíle v přírodě, je
Lysá nad Labem, bez politické
rodačka má velké přání – aby
se najít takové, aby byli všichni aktivní ve skautu a zpívá. Hudba
příslušnosti
radnice fungovala JINAK. Aby
spokojeni. A co je hlavní, občas jí pomáhá překonat i těžší chvíle
se Lysá nad Labem stala příjemz něj vypadne zcela klíčový ná- a přeladit je do lepších tónin. Je
ným místem pro
pad, který vyřeší situaci a posu- zarputilá v hledání a ověřování
žití všech věkových
ne věci vpřed. Je to gentleman informací a argumentů. Ráda by
skupin. Vzhledem
Vážení a milí sousedé a kamarádi.
a srdcař. Se svým klidným a roz- pomohla změnit to, co ji nejvíc
ke svému povolání
vážným přístupem i neotřelým mrzí: nepitelná „pitná“ voda,
Rád bych se tímto s vámi rozloučil a poděkoval za podporu, kterou jste mi dáby ráda pomohla
humorem je dobrý parťák. Město ubývání zeleně a stoupání prašvali v mých minulých volebních obdobích, kdy jsem jako zastupitel hájil zájmy
s oživením kulturnívnímá sousedsky – respektovat nosti. Je přesvědčená, že slušný a
občanů před zájmy developerů a vedení radnice. Po letech strávených na zastuho života ve městě.
se, pomáhat si a společně se kultivovaný způsob komunikace
pitelstvech s lidmi, se kterými bych se nejraději vůbec nepotkával, jsem si řekl,
je základní podmínkou pro řešení
o něj starat.
že místo na kandidátce rád přenechám těm, kteří mají více času a odhodlání
problémů.
kvalitně vést toto město. To, jak stávající radniční partička vede
Lysou k bankrotu, způsobilo jednu pozitivní věc: našla se spousta
mprimatur
- schváleno k tisku
kvalitních lidí s odhodláním změnit to. Jsem za to moc rád a přeji
Když jsem před dvanácti lety poprvé kandidoval do zastupitelstva města, netušil jsem, co všechno mě čeká. Má první snaha vyšla naprázdno
jim hodně štěstí
ve volbách,...........
nadále mají moji podporu a přátelství.
a mezi zastupitele jsem se nedostal. Za další čtyři roky jsem se již zastupitelem stal a začal jsem tak svoji službu komunálního politika. Již v této
datum: ............
hodina:
Věřím, že se Lysá konečně dočká vedení, pro které bude priorita
době jsem měl možnost spolupracovat s Karlem Markem. Stal se pro mě důležitým podporovatelem v oblastech, které mi nebyly až tak blízké.
druhé
straně
město a ne..........................
vlastní zájem. Mějte se krásně a brzy naviděnou.
itelný podpis:
Jeho podpora byla pro mě důležitá i proto, že se ukázalo, že utvořenáPokračování
koalice není kvůli ambicím na
a jednání
starosty města
Jiřího Havelky (ODS)

Martin Jirsa

Martin je Lysák každým coulem
a na své rodné město nedá dopustit. Aktivně se snaží přispět
k tomu, aby se město Lysá zdravě
rozvíjelo a investice byly smysluplné pro jeho občany. Své zkušenosti z architektonické kanceláře
by rád promítl do projektů města.
Je sportovcem, členem Sokola
a KČT Lysá, pod kterým se věnuje
pořádání dětských akcí a táborů.
Nechybí mu nadšení pro správnou
věc, a rád by se zasadil o rozvoj
sportu a sportovišť v Lysé.

VO LBY

funkční. Po několikaměsíční paralýze úřadu a po složitých jednáních se podařilo starostu odvolat a ustavit nové vedení města. Byl jsem jedním
z těch, kteří zvolili do vedení města starostu Karla Otavu (ČSSD). Ovšem na konci volebního období v roce 2018 jsem již chápal, že mé přesvědčení
o
správnosti této volby bylo chybné. V plné síle se ukázaly jeho špatné vlastnosti, které bohužel hodně převážily to, co se podařilo.
Volby 2022 / kód zastupitelstva 537454, Kód pro schválení: 1660193539
Na základě těchto zkušeností jsme postavili kandidátku „Lysá nás baví“ s cílem toto změnit. I když jsme od vás voličů obdrželi tři zastupitelské mandáty, nestačilo to k tomu, abychom se příští čtyři roky mohli podílet na směřování města. Do opozice nás vyšachovali do té doby
nesmiřitelní rivalové a museli jsme tak trpět veškerý amatérismus nového vedení a jejich neuctivé chování jak vůči sobě, tak vůči vám. Máme
před sebou další volby. O pár řádků výš uvádím, že jsem se mýlil při podpoře K. Otavy, a tak byste si mohli říci: ten nám nemá co radit. Já jsem
ho ale neznal osobně, když jsem za něj dal „ruku do ohně“, a ukázalo se, že to bylo špatně. Se stávajícími kandidáty LYSÁ NÁS SPOJUJE se ale
již čtyři roky aktivně snažím zabránit ještě horším věcem, než které se nyní  na radnici dějí, a měl jsem tak možnost poznat tyto lidi opravdu
zblízka. S jistotou vám tak mohu potvrdit, že do voleb nejdou pro své ego, ale proto, aby se nám zde žilo lépe. Prosím, dejte svých 15 hlasů
kandidátní listině č. 4 – Lysá nás spojuje.
Děkuji! Jan Burian

Foto: 17x Petra Tesařová

Matěj
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Dejte 1 křížek (15 hlasů) pro Lysá nás spojuje
x

Jak volit?
Na rozdíl od jiných voleb nemá každá kandidátka svůj volební lístek, který pak bez úpravy
stačí vložit do obálky. V komunálních volbách
je jeden volební lístek, který obsahuje všechny
volební subjekty. Na tomto lístku pak musíte
pomocí křížků vyznačit, jak hlasujete. Aby bylo
vaše hlasování platné, je nutné křížkovat jedním
z následujících způsobů:
• Označit křížkem jednu volební stranu
– takto hlasujete pro všechny kandidáty
dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni
na hlasovacím lístku.
• Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany – maximálně můžete
rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva (v případě Lysé je to patnáct). Máte
možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
• Propojit oba výše uvedené způsoby – přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti
označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu
členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům
strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich
pořadí na hlasovacím lístku.
Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro
stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů
se v takovém případě nebere v úvahu. Nezapomeňte, že rozdělení vašich patnácti hlasů
na různé kandidátky sílu vaší volby rozmělňuje a situaci můžete velice zkomplikovat.
Věříme, že naše město si zaslouží jeden ucelený
tým.




Proč dát jeden křížek celé straně?
Lysá nad Labem má patnáct zastupitelů, a proto
každý volič disponuje patnácti hlasy. Jedním křížkem celé straně tedy udělí všech svých patnáct
hlasů. Pozor ale, křížkováním jednotlivých kandidátů si nevolíte svoje optimální zastupitelstvo napříč různými stranami, ale dáváte primárně svoje
hlasy jejich stranám. Zastupiteli se poté stanou
většinou kandidáti v pořadí, v jakém jsou uvedeni
na kandidátce.

Volební lístky: Jak probíhá
úprava a křížkování

Cílem Lysá nás spojuje je získat osm zastupitelů, čili nadpoloviční většinu, abychom měli dostatečný mandát, a tedy reálnou šanci dát toto město
do pořádku a garantovat náš program.
A proč volit nás jako celek?
• Máme reálný program a jasnou vizi, jak město
dát do pořádku.
• Jsme tým lidí, který má za sebou čtyři roky společné usilovné práce, vzájemně se doplňujeme,

OTEVÍRACÍ DOBA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ
PÁTEK 23. 9. od 14:00 do 22:00
SOBOTA 24. 9. od 8:00 do 14:00

Pokud s námi sdílíte naše názory a důvěřujete nám, dejte prosím křížek (všech
vašich 15 hlasů) celé naší kandidátce.
Každý hlas se počítá a může být pro nás
klíčový. Neřešte, že vám někdo na kandidátce není sympatický, dívejte se na to
s nadhledem a s myšlenkou na budoucnost města. Tyto volby jsou pro Lysou
důležitější než jindy.
Děkuji vám. Karel Marek
respektujeme se a víme, co od sebe můžeme
očekávat.
• Máme mezi sebou právníky, stavaře, projektanty, učitele, sociální pracovníky, matematiky, tedy
lidi, kteří disponují osobnostní a profesní kvalifikací, které chceme využít pro naše město.
• Žádný z našich patnácti kandidátů tam není
„do počtu“, nejsou to jen jména na papíře.

Kdy hlas neplatí
Hlasovací lístek neplatí, jestliže:
• neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta,
• označíte více než jednu volební stranu,
označíte více kandidátů, než kolik se volí
členů do zastupitelstva,
• nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky,
• vložíte do obálky více lístků s kandidáty
do stejného zastupitelstva,
• je hlasovací lístek přetržený.
Jak volit mimo trvalé bydliště
V komunálních volbách není možné volit mimo
trvalé bydliště. Volič se musí dostavit do svého
volebního okrsku. Pokud volič žije na přechodné adrese, nemůže do místního zastupitelstva
volit.
Zdroj: https://www.e15.cz/
jak-volit-komunalni-volby-navod

Reakce na okénko místostarosty v Listech 9/2022
Reakce Karla Marka na obvinění z neplacení
místních poplatků
Kdo chce psa bíti, hůl si vždycky najde. Jsem velmi
rád, že pan Havelka poctivě obchází město a dohlíží na pořádek a že jeho bystrému oku neuniklo, že
na městském pozemku skladuje firma, která rekonstruuje dům pro rodiče mé ženy, 2 palety střešních
tašek. Shodou okolností mě před nedávnem požádal vedoucí stavby, abych zajistil zábor pozemku
pro složení nových palet. Při této příležitosti jsem
zjistil, že firma si nezajistila zábor pro původní palety. Po tomto zjištění jsem dne 22. 8. 2022 na městském úřadě dlužnou částku ve výši 1340 Kč uhradil.
Neznalost zákona neomlouvá nikoho, natož pak
městského zastupitele a už vůbec ne stavební firmu.
Když vím ale o přestupku, mám ho nahlásit, aby se
zjednala náprava. Nic takového však v mém případě nenastalo. O svém (mimochodem již odčiněném
prohřešku) jsem se dozvěděl z městských Listů. Napadá mě tedy vtíravá otázka – jde panu místostarostovi opravdu o pořádek a dodržování pravidel, nebo
se mu celá situace jen hodila k tomu, aby mohl „psa

bíti“? Vždyť je pár týdnů před volbami a účel přece
světí prostředky.
Reakce Radky Bláhové na obvinění ze zneužití
své funkce
Víte, jak se pozná, že svoji práci děláte dobře?
Když se vás snaží někdo poškodit. Například
tak, jako pan Havelka v Listech 9/22. V listopadu
2021 jsme s manželem vydražili ve veřejné dražbě 2 malé pozemky – jeden v extravilánu (kousek
za Lysou) a jeden v intravilánu (na konci sídliště).
Proč? Chtěli jsme vlastnit pozemek v extravilánu
kvůli budoucím pozemkovým úpravám. Za město
je jejich projednáním pověřen p. Havelka. Po tom
všem, co se na úřadě děje, jsem bohužel ztratila
důvěru, že budou z jeho strany hájeny zájmy města
i našich zemědělců, kteří na pozemcích hospodaří.
V listopadu jsem netušila, že se jedná o pozemky,
o nichž před pěti měsíci jednalo ZM a jejichž aukce měla proběhnout v červenci. To jsem si přečetla
až v září 2022 v Listech. V červnu 2021 totiž ZM
narychlo bez dopředu zaslaných podkladů odhla-

sovalo účast v aukci s tím, že dle výslovných slov
p. Havelky řečených na ZM, maximální cenu určí
Rada města. Nejsem v Radě, proto jsem cenu neznala ani znát nemohla. Je tedy lež, že jsem v roce
2021 zneužila informace známé mi díky své funkci

17. září

Foto: Dan da PiXeL

Chcete se s námi potkat? Máte otázky?
Připravili jsme si pro vás hudební dopoledne
na nám. B. Hrozného. Můžeme si spolu
dát šálek dobré kávy a u něj si poslechnout
muzikanty z Lysé: Marušku Sommerovou,
Olgu Kovaříkovou s Ondřejem Černohorským
nebo Lukáše Sommera.
Startujeme v 9:30 a těšíme se na vás!

zastupitelky a že jsem tak získala majetek na úkor
města.
Prosím, nevěřte všemu, co se dočtete v Listech.
Blíží se komunální volby a někteří lidé se začínají
bát o své funkce a vliv s tím spojený.

Máme něco, co jinde nekoupíte! Objednejte si některý z našich fajnových kousků
pro hrdé Lysačky a Lysáky! Dejte celému světu vědět, že jste tady doma.
Možná byste takovým dárkem potěšili i někoho blízkého. Nebojte, žádné logo
tam není. Koukněte do našeho e-shopu, nákupem podpoříte naši volební kampaň.
(Pánská a dámská trička máme ve dvou barevných odstínech.)

200 Kč

300 Kč
250 Kč

300 Kč

200 Kč

Jak a kde objednat?
Objednávat můžete v e-shopu na našich webových stránkách, kde naleznete i další
fotky. Platba pouze hotově při převzetí. Doba dodání 7 až 14 dní.
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