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Milí Lysáci,
mám rád výzvy. A asi jako každý chlap
jsem tak trochu ješitný. A tak jsem překonal sám sebe a spolu s dalšími jedenácti
statečnými jsme uběhli 360 km dlouhý
štafetový závod – Vltava Run. Když jsem
s tímto nápadem přišel poprvé domů,
naše nejmladší dcera se rozplakala. Zeptali jsme se jí, proč pláče, a ona odpověděla: „Tatínku, když já se bojím, že při tom
závodu umřeš.“ Neumřel jsem, i když jsem
k tomu měl chvílemi blízko :-). Výzvu, kterou jsme si před několik měsíci dali, jsme
v polovině května uskutečnili. Zásluhu
na tom má i úžasný podpůrný tým, který
se nám staral o nocleh, jídlo a třeba i doprovod při nočních úsecích.
Celé mi to připomíná uplynulé čtyři
roky. Stát se členem městského zastupitelstva byla výzva. Naštěstí jsem v tom nebyl
sám. Dalších pět zastupitelů bylo ochotno
pomyslně přebírat štafetový kolík a pracovat v oblastech, kde již moje síly či znalosti
nestačily. A vše by bylo mnohem těžší, kdyby za námi nestály desítky spolupracovníků a stovky podporovatelů, kteří nám byli
oporou i pomocí.
Vltava Run byl ale v jedné věci přece
jen jiný. V závodě nám všem šlo o stejnou
věc – doběhnout úspěšně do cíle a totéž
jsme přáli i ostatním týmům a vzájemně si
pomáhali. V zastupitelstvu se však člověk
musel mít neustále na pozoru, protože nastavená noha ke klopýtnutí číhala na každém kroku.
V tomto volebním období jsme již v cílové rovince, ale zároveň stojíme na startu nového závodu. Před čtyřmi lety jsme
startovali jako tři různé týmy (KDU-ČSL,
Kulturně, Cesta města). Tentokrát už
jdeme do voleb jako jeden tým Lysá nás
spojuje. Jako sdružení nezávislých kandidátů však potřebujeme dle zákona získat
souhlas cca 700 občanů s trvalým (a v případě občanů EU s přechodným) pobytem
v Lysé nad Labem. Podpořte prosím naši
kandidaturu svým podpisem na přiložený podpisový arch, případně na podpisových místech po celém městě.
Velmi děkuji za podporu, kterou nám
dáváte.
Karel Marek, lídr Lysá nás spojuje

Abychom mohli kandidovat,
potřebujeme vaše podpisy. Proč?
Lysá nás spojuje chce v komunálních volbách kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů,
a proto musíme dle Zákona o volbách do zastupitelstev obcí získat přibližně 700 podpisů občanů
s trvalým (a v případě občanů EU s přechodným) pobytem na území našeho města. Tímto podpisem
se však nijak nezavazujete k volbě ani podpoře Lysá nás spojuje, pouze projevujete svůj souhlas
s naší kandidaturou. Podpisy potřebujeme získat do konce června. Více informací najdete
na podpisovém archu na zadní straně tohoto zpravodaje.

Koalice chce zastavět Frutu soukromými bytovými domy
ty přáli. Na ZM 2. 2. 2022 byl předložen výsledek
ankety, kde pouze 32 % z odevzdaných hlasů chtělo
bytovou výstavbu, z toho však pouze 2,06 % hlasovalo pro čistě bytovou výstavbu, zbytek si přál
bytovou zástavbu s obchody a službami v přízemí;
ostatní hlasy byly rozděleny tak, že 37 % chtělo parkovou úpravu či zeleň, 7 % chtělo komerční objekty
a 25 % chtělo parkoviště či jiné využití pozemku.
Výsledky ankety byly ze strany koalice zlehčovány
a bez diskuse nad tímto výsledkem a strategií využití tak klíčového pozemku koalice většinou svých
hlasů zadala radě města úkol připravit do příštího
ZM stanovy bytového družstva. Dne 23. 3. 2022
bylo v kině informativní jednání o družstevní výstavbě, kde byla představena společnost BDSO a.s.
a na místě byli vybráni občané, kteří založení družstva připraví. Na této schůzce jsme se také dozvěděli, že koalice jedná se společností BDSO a.s. již
od ledna. Na následujícím dubnovém zastupitelstvu
návrh stanov družstva předložen nebyl (pan Havelka to komentoval slovy „to se stává“), ale naopak
jsme byli informováni, že koalice chce umožnit zastavění bytovými domy v rámci družstevní výstavby již přes 75 % pozemku, aniž by se řešila občanská
vybavenost.
Připadá vám tento projekt důvěryhodný? Nedopadne to zase jako s projektem Zahrada, kdy
nám pánové Havelka a Fajmon slibovali občanskou
vybavenost, ale ve smlouvě s developerem žádnou
takovou podmínku nestanovili? Kde teď mají město, Lysáci a hlavně družstevníci jistotu, jak projekt
dopadne a za jak dlouho budou lidé vůbec bydlet?
Městu to nemůže být jedno, protože do projektu
vkládá svůj nejlepší zastavitelný pozemek. Bude vůbec možné vedle šesti bytových domů postavit ještě
nějakou občanskou vybavenost? Jakou?

Naše město má poslední větší volný
nezastavěný pozemek, a to v bývalé
Frutě. Jeho rozloha je 8 532 m2. Jedná
se o klíčový pozemek, kde je možné
pro Lysáky vybudovat tolik potřebnou
občanskou vybavenost. Nabízí se například dům s pečovatelskou službou,
domov pro seniory, či lékařský dům.
Městská koalice však chce pod pláštíkem družstevního bydlení využít přes
75 % celého pozemku pro výstavbu
sedmi soukromých bytových domů
s celkem 106 byty.
Přitom družstevní bydlení je pouze jiný druh developerské výstavby. Koalice tedy chce dokončit původní developerský projekt Zahrady, samozřejmě
bez jakékoliv občanské vybavenosti, která byla pro
tento projekt stěžejní a byla přitom jeho podmínkou. Co z této bytové výstavby bude mít zbylých
9,5 tisíce občanů našeho města?
Co se událo?
Na zastupitelstvo města (ZM) 8. 12. 2021 přišli pánové Fajmon (ODS) a Havelka (ODS) s nápadem
postavit formou družstevního bydlení z původního
projektu Zahrady v bývalé Frutě u Jedličkovy ulice jeden bytový dům s 28 byty. Rada města dostala
za úkol zjistit u občanů Lysé, co by si v areálu FruPůvodní developerský projekt
„Zahrada“ v bývalé Frutě.
Nyní je již postaveno 6 domů
(165 bytů)
Chceme zde ještě stavět 7 domů
(106 bytů)?

Zastupitel Fajmon (ODS) na zastupitelstvu řekl, že nejde o poslední nezastavěný pozemek, že máme ještě Husovo
náměstí, Burda park či hasičárnu, kde
se všude dají stavět bytové domy i vybavenost, náměstí se prý může zmenšit
na půlku. Řekl také, že je pro něj důležité, co chceme teď, ne v budoucnu.

Co chce Lysá nás spojuje?
1. Řešit území koncepčně při respektování urbanistických a architektonických hodnot a zásad.
2. Nesouhlasíme se zastavěním bývalé Fruty pouze soukromými bytovými domy.
3. Chceme využít pozemek Fruty hlavně pro výstavbu občanské vybavenosti a z menší části pro
výstavbu městských bytů.
4. Družstevní výstavbu podporujeme, ale na jiném místě a s levnějším projektem, např. bez
podzemních garáží. Pokud se město chce
na družstevním bydlení podílet, mělo by projekt řádně připravit a zaštítit jej.
Radka Bláhová, Karel Marek

Plusy a mínusy družstevního bydlení ve Frutě
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Bydlení v centru města (106 bytů pro odhadem
250 osob).
Na družstevní podíl v družstvu dosáhnou i lidé, kteří
by kvůli příjmům či věku nezískali hypotéku.
Možnost splácet anuitu (až 70 % hodnoty části úvěru
připadajícího na byt) ve splátkách 30 až 40 let.
Domy jsou na malé ploše velice blízko u sebe, rozestup
mezi nimi je často jen 6 až 12 metrů.
K družstevnímu podílu není možné zřídit zástavní právo, a tak částku 30 % hodnoty bytu musí mít zájemci
našetřenou anebo si vzít další (druhý) úvěr.
Nejedná se o levnější bydlení, jelikož projekt je připravený na rezidenční bydlení s podzemními garážemi,
což stavbu zásadně prodražuje.
Přes 75 % celé plochy bude zastaveno obytnými
domy a nebude již téměř žádné místo na občanskou
vybavenost.
Pokud by bytové domy stavěl developer, přispěje městu
a jeho obyvatelům na infrastrukturu nebo občanskou
vybavenost, v tomto případě družstvo nepřispěje ničím.
Územní rozhodnutí (ÚR) povolující umístění domů
na pozemku je z roku 2010; od doby jeho vydání došlo
ke změně norem; jelikož je ÚR v rozporu s některými
normami, bude obtížné získat stavební povolení
a bude to znamenat zbrždění celého projektu.

Více informací k družstevnímu bydlení najdete na našich
webových stránkách.

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
Foto: mapy.cz

300 Kč

100 Kč

Rádi byste podpořili naši předvolební kampaň?
Stačí naskenovat jeden z QR kódů, libovolnou jinou
hodnotu případně můžete ve svém bankovnictví
zadat před odesláním. Děkujeme Vám!

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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Karel Marek představuje kandidáty
Karla Marka vám už představovat asi
nemusíme. Koho vám ale představit
chceme, jsou naši kandidáti. Poprosili
jsme proto Karla, aby nám o svém týmu
něco řekl.
Karle, o tobě je známo, že jsi v posledních komunálních volbách byl lídrem kandidátky za Lysá nás
baví KDU-ČSL a teď do toho jdeš zas. Co tě k tomu
vede a proč tentokrát kandiduješ za sdružení Lysá
nás spojuje?
Situace v roce 2018 si žádala spojit síly opozice,
a proto jsme se hned po volbách spojili s Kulturně!
a Cesta města do jednoho uskupení Lysá nás spojuje.
Takto jsme pak celé volební období pracovali a prezentovali naši práci pro Lysou. Je pro nás proto přirozené jít jako jeden tým i do voleb. Komunální politika není ani tak o politických stranách jako o lidech
v nich. Rád bych toto město posunul vpřed a dal ho
do pořádku nejen po stránce finanční. Lysá má velmi
nehospodárné vedení a mě jako matematikovi a analytikovi to dlouhodobě velmi vadí. Jak se říká, když
se ti něco nelíbí, zkus to změnit. Takže se nevzdáváme a jdeme se ucházet o důvěru Lysáků na podzim.
Jako první kandidující strana jste zveřejnili kompletní kandidátku. Proč už teď?
Přestože někteří z nás jsou členové politických stran
či hnutí, do voleb jdeme jako sdružení nezávislých
kandidátů, a proto potřebujeme mandát k účasti
ve volbách získat od voličů. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí nám ukládá získat cca 700 podpisů.
A protože je pro nás důvěra občanů důležitá a nechceme, aby kupovali zajíce v pytli, rozhodli jsme
se vyložit karty na stůl a představit všechny naše
kandidáty už teď.

Představíš nám tým kandidátů Lysá nás spojuje?
Co nám o něm řekneš?
Mezi námi jsou lidé, kteří svojí odborností chtějí
pomoci našemu městu. Je pro nás důležitá schopnost domluvit se, někdy upozadit sám sebe nebo
naopak převzít odpovědnost. Každý z nás je silný
v něčem jiném, ale jsme jeden tým a vzájemně se
doplňujeme a respektujeme. Neumím si představit,
že by tu práci, kterou jsme doteď udělali, někdo dělal sám. Zní to jako klišé, ale je to tak. Taky jsme
měli mezi sebou nejednu hádku a výměnu názorů,
vždyť jsme jenom lidi. Ale vždy jsme si vše vyjasnili a šli dál. Učíme se jeden od druhého. Vytvořili
jsme pracovní týmy zaměřené na jednotlivé oblasti,
přinášeli návrhy na zastupitelstva, sledovali jednotlivé kauzy ve městě a snažili se je řešit. Něco se nám
povedlo a něco ne. Jako opozice nemáme moc nástrojů jak změnit to, co se nám nelíbí. Nejdůležitější
pro nás je týmová práce. I když se každému nemusí
líbit všichni kandidáti, jen jako tým dokážeme věci
změnit.
Pojďme teď na jednotlivé kandidáty. V čem je jejich
know-how a zkušenosti?
Martin a Vláďa. Martin se živí jako projektový vedoucí v architektonické kanceláři. Na starost má
tedy vedení projektů jak na výstavbu budov různého charakteru, tak i projektů urbanistických. Svými
zkušenostmi by rád pomohl našemu městu k rozvoji a efektivnímu vedení projektů. Vláďa je zase
autorizovaný technik stavebního dozoru a jeho náplní práce je dozor nad realizací projektů a průběhu
stavby tak, aby nevznikly vícenáklady a vše šlapalo
jako hodinky. Vláďa má taky bohaté zkušenosti se
správou bytových domů. Vzájemně si skvěle rozumí, respektují se a doplňují. Jejich odborná harmonie je vzácná. Oba dva by se rádi zasadili o hladký

průběh investičních akcí města, kvalitu projektů
a jako aktivní sportovci i o rozvoj sportu a sportovišť v Lysé.
Radka a Martina jsou naše dvě statečné právničky. Radka přes 20 let působí v advokacii a převážně se orientuje v oblasti občanského a obchodního práva (tedy ve všem, co se týká běžného života,
nemovitostí, dědění, práce, podnikání atd.). Martina má zkušenosti nejen v oblasti soukromého práva, ale i veřejné správy a legislativy se zaměřením
na životní prostředí a stavební právo. Pracovala
několik let pro Ministerstvo životního prostředí.
V současnosti pracuje jako právnička pro Národní
divadlo. Pro obě dvě je důležitá dobrá správa města,
především pak jeho řádné hospodaření.
Marcela a Štěpánka jsou dve akční ženy, kterým záleží na pomoci seniorům. Marcela má bohaté zkušenosti s fungováním městského úřadu
a radnice a umí poradit co a jak. Má výbornou
místní znalost. Štěpánka je bývalá zdravotnice, je
členkou správní rady místního domácího hospicu
a dlouhá léta se věnuje dětem jako učitelka v mateřské škole, aktuálně je ředitelkou MŠ Čtyřlístek.
Její specializací je speciální pedagogika, ve volném
čase se věnuje logopedické prevenci. Pro obě je
také důležitá kvalita zdravotních a sociálních služeb v našem městě.
Jaromír se specializuje na dotace a vzdělávání
dospělých. Jeho prioritou v Lysé jsou školství a kvalitní stravování našich dětí. V současnosti vede
projekt PRAKOM – Pracovní kompetence při návratu z rodičovské dovolené. Cílovou skupinou jsou
rodiče s malými dětmi. Mezi jeho další realizované
projekty patří patří Náhradní babička nebo Profesní kvalifikace Strážný.
Veronika vystudovala v oboru posuzování vlivů na životní prostředí. Pracovala na Ministerstvu

M. Chloupková: Proč kandiduji za Lysá nás spojuje
Stručně. Začněme listopadem 2015, kdy se rozpadla koalice odstoupením některých radních.
Rada města nefungovala. Zastupitelstvo se scházelo
i k osmdesátibodovému programu co čtrnáct dní.
Zbývající zastupitelé města shledávali, že tento stav
je dlouhodobě neudržitelný. Na dotazy vůči tehdejšímu p. starostovi Havelkovi „co hodlá se stávající
situací dělat“, odpovídal neurčitě jako by byl se stavem věcí spokojený. „Tak něco udělejte.“ Probíhala
jednání. O post starosty měl zájem stávající p. starosta Otava, který ovšem v komunálních volbách
2014 nebyl úspěšný a do zastupitelstva města neprošel. Byl ale prvním náhradníkem ČSSD, za kterou tentokrát kandidoval. A tak se přihodila z mého
dnešního pohledu osudová chyba. Přenechala jsem

svůj zastupitelský mandát Karlu Otavovi, který byl
v červnu 2016 zvolen starostou města. Aktu předcházelo odvolání dosavadního starosty Jirky Havelky osmi hlasy ze čtrnácti přítomných zastupitelů.
Tři hlasy byly proti, tři zastupitelé se zdrželi hlasování. Domnívala jsem se, že nově zvolený starosta
zůstane nadále takovým, jak jsem ho poznala. Třebaže mě někteří z jeho bývalých spolupracovníků
upozorňovali na jeho chování coby přednosty žel.
stanice Lysá. Já jsem ho do té doby znala jako člověka zapáleného pro užitečné věci, kritika neférového jednání. Nevěřila jsem tedy slovům, která se
mi dostávala k uším. Znáte to jistě také. Kdo z podřízených je spokojen se svým vedoucím? :) Postupem času jsem ztrácela iluze. Asi jsem nebyla sama.

Ale již jsem nebyla zastupitelem města. Opakovaně
jsem se na schůzích MO ČSSD stávala terčem kritiky p. starosty Otavy. Co všechno se dělalo špatně,
co se neudělalo vůbec a proč se to neudělalo. Jednalo se o kritiku z doby, kdy jsem zastávala funkci
místostarostky. Byla to cílená kritika mé osoby.
A zase jsme v červnových dnech. Tentokrát
roku 2018. Pro podzimní komunální volby se chystala kandidátka, hovořilo se o programu. Vzpomínám si na schůzku předsedy a místopředsedů
MO ČSSD v zahrádce jedné lyské restaurace. Jako
kdyby schůzce předcházelo něco, o čemž jsem se
dozvídala až na místě. Tušila jsem nějakou kulišárnu. Byli jsme tehdy přítomni čtyři. Později jsem se
dozvěděla od našich jiných členů a sympatizantů, že

Kandidáti Lysá nás spojuje
odborný archivář
„Skutečně důležitých věcí je na světě
hrozně málo.“

Veronika Vaňáčková (44)

Foto: Petra Tesařová

učitelka angličtiny a francouzštiny
„Všechno má svou chvíli a veškeré
dění pod nebem svůj čas.“
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Marcela Chloupková (64)
důchodkyně
„Ani přísloví není příslovím,
dokud vám život neukáže
jeho hodnotu.“

opakovaně proběhla schůzka bez nás (členů ČSSD
Chloupkové, Masaříka, Cerhy, Cerhové). Kde prý
jsme byli? V té době jsem byla místopředsedkyní
místní organizace ČSSD. Všichni jmenovaní jsme
byli dlouholetými členy této strany. Někteří jedni
z prvních. Nás totiž nikdo na tyto schůzky nepozval. V té době měla MO ČSSD patnáct členů. Resp.
čtrnáct Lysáků a jedna členka byla z Poděbrad. Zdálo se, že sestavení kandidátky nebude problém, jak
tomu bylo při jiných komunálních volbách. Ale mýlila jsem se. Kandidátka byla v podstatě připravena.
Včetně nových nezávislých kandidátů. Také bylo
rozhodnuto o tom, že po volbách budou např. dva
místostarostové. (V té době již na městském úřadě v odboru měst. investora působila ambiciózní
nová členka ČSSD pí Caroline Chudobová, po komunálních volbách pí Karolína Stařecká.) Neměla
(Pokračování na straně 4)

Ondřej Šmíd (28)
Ondřej Vaněček (55)

Michal Řezníček (44)

životního prostředí v agendě Evropské unie, studijně i pracovně žila ve Francii. Aktuálně učí angličtinu a francouzštinu.
Michal je odborník na historii města a je jeden
z mála, kdo může kvalitně rozvinout turismus v našem městě. Je vedoucím Státního okresního archivu
Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, tedy státní zaměstnanec se zařazením odborný rada, proto
fungování a prostředí městského úřadu má v malíčku. Jeho zaměření neunikne ani vše kolem životního prostředí.
Ondra Š. a Honza jsou dvojicí specializující se
na dopravu v Lysé. Honza je jako datař zvyklý pracovat s informacemi. Je odpovědný za přípravu dat
pro jejich další konzumaci buď přímo kolegy nebo
dalšími IT systémy. Jeho největším cílem je hlavně
dát dohromady IT a digitalizaci radnice s implementací smart city. Ondra provádí vlastní výzkum
v oblasti dopravní a urbánní geografie. Taktéž pracuje jako dopravní projektant a technik v malé firmě. Zná každý kout našeho města i jeho okolí.
Věrka řídí rodinnou firmu na výrobu vlajek
a reklamních předmětů. Především komunikuje s lidmi, hledá pro ně nejlepší řešení, připravuje
rozpočty a nabídky a pro výrobu podklady. Díky
svým zkušenostem může pomoci vylepšit prezentaci města a jeho propagaci. Další oblastí, která ji
opravdu zajímá, jsou senioři a sociální služby.
Ondra V. působí jako grafik, redaktor, korektor,
připravuje tiskoviny v počítači. Má přehled o kultuře, umění, památkové péči a architektuře i v oblasti
médií. V tomto směru by chtěl být užitečný i Lysé
nad Labem.
Renata se svou profesí kulturní referentky
městského úřadu v Benátkách nad Jizerou organizuje kulturní akce od A do Z. Ví tedy, jaké to je
zajišťovat kulturu ve městě právě z pozice úřadu.
Z předešlých zaměstnání má letité zkušenosti také
jako bytová referentka a obchodní manažerka.
Michaela Králová

grafik, DTP operátor, redaktor
„Jak byste chtěli, aby lidé
jednali s vámi, tak vy ve všem
jednejte s nimi.“

Věra Zoubková (47)
jednatelka v rodinné firmě
„Kdo chce, hledá způsob.
Kdo nechce, hledá
důvod.“

geograf, dopravní
projektant a technik
„Svět patří těm, co se
neposerou.“ (Ch. Bukowski)

Štěpánka Vošická (47)
ředitelka MŠ, učitelka
„Chraň slabší jedince
a děti, bojuj proti bezpráví
a nespravedlnosti.“

ky“. Dokončíme rekonstrukci Calypssa na kulturní
prostor. V oblasti sportu se město stane partnerem
všem, kdo se chtějí podílet na rozvoji sportovních
a pohybových aktivit Lysáků, především pak dětí
a mládeže. Postaráme se o rozvoj a pestrost volně
dostupných sportovišť a rekreačních zón. Zrevitalizujeme dětská hřiště.

Lysou nad Labem vidíme jako menší polabské město
s hlubokými historickými kořeny a bohatým kulturním
životem. Přejeme si, aby se zde žilo spokojeně
a v harmonii s okolní krajinou. Naším cílem je spravovat
město moderně a efektivně. Ctíme transparentnost
a podporujeme komunitní život. Věříme, že Lysá může
být městem, ve kterém chcete strávit celý život.

Město, kde žijete zdravě
uprostřed zeleně

NAŠE VIZE A PRIORITY
Město, které řádně hospodaří

Chceme, aby se Lysá nad Labem stala moderním
a efektivně řízeným městem. Musíme začít řádně
hospodařit, zkontrolovat uzavřené smlouvy, nalézt
úspory a zastavit zbytečné zadlužování, které letos
dosáhne rekordních 300 mil. Kč. Výrazný prostor
ke zlepšení vidíme v přípravě a koordinaci investičních akcí. Pro efektivní údržbu města zřídíme vlastní technické služby. Zavedeme pravidla pro výstavbu, díky kterým získáme od developerů příspěvky
na rozvoj infrastruktury. Budeme usilovat o dotaci
na dostavbu hasičárny.

Město, které s vámi mluví
a respektuje vás

Pro obnovu důvěry občanů k úřadu je důležité,
aby komunikace, která je základem každého vztahu, byla otevřená a přímá. Sjednotíme informace
na všech komunikačních kanálech města a přehledně zveřejníme všechno, co půjde. Zlepšíme krizové
řízení. Co lze zařídit bez papíru, půjde zařídit bez
papíru. Efektivně využijeme moderní technologie

a digitalizaci nejen pro kontakt s úřadem, ale i pro
fungování města. Chceme moderní a přívětivý
městský úřad.

Město, které se seniory počítá

Pro seniory je důležité vědět, že se na ně nezapomnělo. K tomu, aby mohli co nejdéle žít ve svých
domácnostech, potřebují dostupné kvalitní sociální
a zdravotní služby. Dalším úkolem následujících
let bude spolupráce s Krajem a soukromým investorem na vzniku nového moderního domova pro
seniory či DPS v Lysé. Jakkoliv si přejeme, aby naše
město bylo smart, online a moderní, pohlídáme
jeho dostupnost a přívětivost pro všechny. Podpoříme aktivity propojující generace.

Město, kterému záleží
na kvalitě škol

Za důležitou považujeme spolupráci města s vedením škol a rodiči. Investice budeme provádět
v souladu s jejich názorem. Zkvalitníme školní
stravování zřízením příspěvkové organizace měs-

Vltava Run
Foto: Vltava Run/ Pražská fotografická škola

krajský zastupitel, matematik,
velitel Royal Rangers
„Zlatý zákon Royal Rangers: Ve všem dělám
druhým to, co chci, aby i oni dělali mně.“

IT specialista
„Slušnost není
slabost.“

Město, kde se bezpečně pohybujete
pěšky, na kole i autem

Doprava v Lysé musí být především bezpečná a bezbariérová. Naším cílem je její zklidnění. K tomu je
potřeba aktivně spolupracovat s krajem na dokončení obchvatu města. Dále pak pomocí kruhových
objezdů či semaforů zvýšit bezpečnost a plynulost
provozu na některých křižovatkách, zklidnit dopravu u škol a v rámci možností doplnit chybějící
infrastrukturu pro cyklisty. Připravíme koncepční
řešení dopravy v klidu, abychom z naprostého chaosu vyvedli parkování.

Město, které si váží své historie
a žije kulturou i sportem

Lysá má velkou kulturní tradici, na kterou chceme
navázat. Podpoříme pořádání kulturních akcí a rozšíříme festival Lysá žije v duchu „Lysáci pro LysáLoni na podzim vznikl nápad, že jako Lysá nás
spojuje poběžíme Vltava Run. Strach a hrůza
v očích všech byla vidět i ve tmě. Vltava Run je
360 km dlouhá štafeta ze Šumavy do Prahy a představa, že jeden běžec musí uběhnout 30 km za den
a půl téměř bez spánku, byla tak děsivá, až byla
vtipná. Tým LNS mi přišel jako čirá fantazie. Ani
nevím, v který okamžik jsem se dobrovolně stal
kapitánem týmu, který zatím neexistoval. Dvanáct lidí se dalo dohromady dobrovolně i trochu
nedobrovolně. Někteří měli za sebou maratony,
jiní běh nenáviděli. Ale řekli jsme si proč ne, pojďme zvládnout i tohle, pojďme překonat sami sebe
a nastavit si nové limity. Konec konců vzali jsme to
trochu i jako psychohygienu před volbami. Několik měsíců před závodem jsme trénovali, vzájemně
se hecovali a učili. Vytvořila se finální dvanáctka
bláznů, kteří se rozhodli to zvládnout. V sobotu
14. května ve 4:10 ráno jsem se jako kapitán postavil na start s vědomím, že podél trasy závodu
je nejen jedenáct mých spoluběžkyň a spoluběžců,
ale i skvělý “servisní” tým a že to do té Prahy prostě dáme. A dali. A dokonce rychleji než nám byla

Jaromír Šalek (45)

Karel Marek (45)

Jan Marek (40)

ta. Rozvineme nabídku volnočasových aktivit, a to
i tím, že v Lysé zřídíme Dům dětí a mládeže. Při
získání finančních prostředků postavíme pro ZŠ
v Litoli novou tělocvičnu. Omezíme papírování
a zefektivníme financování škol a zájmových organizací, a to včetně získávání dotací na jejich činnost
i rozvoj.

metodik vzdělávání dospělých, dotační specialista,
projektový manažer
„Poznal jsem trýzeň žízně, a tak jsem vykopal
studnu, aby i jiní mohli pít.“

Martina Tužinská Synková (47)
právnička
„Dum spiro spero (Dokud
dýchám, doufám).“

Vladislav Šplíchal (50)
autorizovaný technik
stavebního dozoru
„V demokracii je to složité. Je třeba,
aby se v ní angažovali všichni.“

Radka Bláhová (45)
advokátka
„Buď slušná a nikdy nedělej
ostatním to, co nechceš,
aby oni dělali tobě.“

Žijeme v zeleni, ale také obklopeni prašnou zemědělskou krajinou, jejíž dopad na naše životní prostředí můžeme zmírnit. Vedle lepší péče o zeleň
ve městě i jeho okolí nás však čeká i problematika
pitné vody a zefektivnění odpadového hospodářství a energetické úspory. Nepodporujeme bezhlavé
a nekoncepční rozšiřování města na úkor kvality
života jeho obyvatel. Všechny velké stavby musejí
být budovány v souladu s přírodním a kulturním
bohatstvím. To vše je potřeba pro zdravé a udržitelné město.

Město, které vlastnictví bytů vnímá
jako příležitost ke svému rozvoji
i k pomoci potřebným

Městský bytový fond umožňuje finančně dostupné bydlení zejména pro mladé a seniory a chceme
jej v Lysé rozšířit. Zároveň při řádném hospodaření představuje pravidelný zdroj financí, jehož část
musíme nejprve investovat zpět do oprav a rekonstrukcí bytů i domů. Následně budou byty přinášet
příjem do rozpočtu města. Transparentní správa
bytového fondu je pro nás klíčová, stejně jako jeho
efektivní rozdělení mezi dostupné bydlení, potřeby
města a komerční pronájmy.
Lysá nás spojuje

stanovena predikce. Přes 38 hodin skvělé akce.
Minimum spánku, zato dostatek fyzické aktivity.
Běh, smích, sluníčko, lesy, kopce, krávy a ovce.
Legrace v doprovodných autech. Všichni běží,
a co víc, běží s radostí. S radostí z týmového ducha, který nenechá nikoho padnout a vyvede nás
z tělesných i duševních krizí. Jedeme jako dobře
promazaný a seřízený stroj. Končím svou poslední etapu v neděli nad ránem, v nohách mám přes
30 km běhu a sleduju dál zbytek týmu, který se
blíží ku Praze. Okolo šesté večer se až na poslední
běžkyni sjíždíme v Braníku. Na Evičku, která běží
poslední etapu, čekáme 100 m před cílem, všichni
se k ní přidáváme a společně probíháme cílovou
páskou. Zaplavuje nás euforie, dojetí, úspěch.
Úspěch celého týmu. Doběhli jsme. Všichni. To co
se ale skutečně dělo a co jsme společně prožili, se
nedá tak lehce popsat slovy. A i my se tak přidáváme k nemalé skupině běžců, kteří vám řeknou, že
Vltava Run si musíte zažít, abyste pochopili, o čem
je. Nedá se slovy popsat, co jsme díky tomuto závodu prožili a dodnes prožíváme.
Jan Marek

Renata Krausová (47)
kulturní referent MÚ
„Když už to chceš vzdát,
vzpomeň si, proč jsi začal.“

Martin Jirsa (40)
autorizovaný inženýr
pozemních staveb,
projektový vedoucí
„Neptej se na věci,
na které nechceš znát
odpověď.“
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Lissa Classica: Chceme dostat Lysou na hudební mapu
Lyský skladatel a kytarista Lukáš
Sommer loni na jaře položil
základy festivalu klasické hudby
v Lysé nad Labem. Po loňském
úspěchu a sérii vyprodaných
koncertů významných českých
hudebníků mu nedalo, aby
nenavázal a vytvořil tak tradici.
Stále rozběhanému Lukášovi
jsme stihli položit pár otázek.
Kde se vzal nápad festivalu klasické hudby právě v Lysé nad Labem?
Byl to spontánní nápad, na který se rychle chytla spousta lidí – jak hudebníci, tak
parta ochotných a šikovných lidí, díky
které se nám to podařilo zrealizovat. Byl
to takový vzdor nás všech vůči všudypřítomnému strachu. Byla to touha po setkávání a společném prožitku hudby. No

a které jiné město než Lysá nad Labem,
město se základní hudební školou a bydliště mnoha skvělých hudebníků, by se
mělo dostat na hudební mapu?
V čem by měla být Lissa Classica jiná než
ostatní festivaly?
Na loňském ročníku všichni oceňovali neformálnost. Prostor kostela je skvělá hudební síň. Nejen kvůli akustice, ale i proto,
že mezi hudebníky a posluchači není tradiční propast orchestřiště. A když dorazili natěšení a dobře naladění muzikanti,
nemohla zavládnout jiná než přátelská až
intimní atmosféra. Tu neopakovatelnou
rodinnou atmosféru, kvůli které se nám
interpreti chtějí vracet, určitě zachováme.
Co ovlivnilo dramaturgii a výběr letošních interpretů?
Paganiniana Pavla Šporcla je nejúspěšnějším tuzemským turné v klasické hud-

bě. Koncert s Janou Šrejmou Kačírkovou,
trojnásobnou nositelkou ceny Thalie,
je dramaturgicky neobvyklý. Propojuje
novou myšlenku s ověřeným obsahem
a do koloritu festivalu patří. Vedle ověřených jmen bychom rádi také budovali
řadu komorních koncertů, kde chceme
objevovat a předkládat nové zajímavé interprety. S Wranitzky Kapelle chceme zas
ověřit, zda Lysá pojme špičkový komorní orchestr a zda s obdobnými koncerty
můžeme v budoucnu počítat.

středa 1. 6. / 19:00
PAGANINIANA

Kostel sv. Jana Křtitele / Vstupné 500,-/400,-

Pavel Šporcl, Lukáš Sommer
N. Paganini, J. Slavík, H.W. Ernst, A. Schnittke, F. Kreisler, P. Šporcl

Nebojíš se, že Lysá nad Labem je příliš
malá na tak velká jména?
Velikost a význam města není jen počet
obyvatel. Podívejte se třeba na Litomyšl,
Mikulov, Neratov. Jsou to myšlenky a lidé,
kteří dělají město významným. Každý
máme možnost něco pro své město udělat
a Lissa Classica je jednou z našich cest.
- dan -

M. Chloupková: Proč kandiduji za Lysá nás spojuje
jsem osobní ambice na placenou funkci na úřadě.
O čelní místo na kandidátce jsem se neucházela,
ale přeci jenom s ohledem na délku členství a předchozí úspěchy v komunálních volbách jsem chtěla
straně pomoci a ne být v pozadí za novými členy
a sympatizanty, z nichž jsem někoho ani osobně neznala. Zdálo se mi, že se panu starostovi nehodím
do předpřipraveného scénáře. Snad bych ho mohla případně ohrozit – dle výsledků předcházejících
komunálních voleb 2014. Příprava na komunální
volby probíhala ve spolupráci s uskupením MOP,
za které Karel Otava st. v minulosti opakovaně kandidoval, a Naše Lysá. Významným sponzorem volební kampaně se stal předseda MOP, který na komunální volby daroval nemalou finanční částku.
Tahle poslední schůze MO ČSSD, které jsem
se účastnila, byla velmi nepříjemná. Situace se vyostřila. Poslouchala jsem od starosty řadu výtek.
Stejných jako v minulosti. Tentokrát se zvýšeným
tónem, a to i z mé strany. Urážel mě. Např. že dělám městu ostudu, když uklízím před domem, kde
bydlím. Že si neumí spolupráci se mnou představit.
Atak vůči mé osobě jsem vnímala velmi silně, až
jsem se zvedla ze židle a pověděla všem přítomným,

POLABSKÝ FESTIVAL
KLASICKÉ HUDBY

neděle 5. 6. / 19:00
ZÁMECKÉ NOCTURNO

Evangelický kostel / Vstupné 250,-/150,-

Duo Mellison

G.Ph. Telemann, F. Benda, A. Dvořák, J. Pelikán, J. Novák

sobota 11. 6. / 19:00
RENDEZVOUS S OPEROU

Kostel sv. Jana Křtitele / Vstupné 400,-/300,-

Jana Šrejma Kačírková
M. Nostitz quartet
Lukáš Sommer

(Pokračování ze strany 2)

že tímto končím členství v ČSSD a že s takovými
lidmi nemusím být u jednoho stolu. A tak se i stalo.
Nesympatizuji s kariéristy a lidmi, kteří jsou ochotni pro svůj osobní prospěch udělat cokoliv. Od léta
roku 2018 nejsem členem ČSSD ani žádné jiné strany či uskupení, a tak to i zůstane.
Vytvoření povolební koalice a zvolení členů rady
města mě nemile překvapilo. Čtyři placení zastupitelé ve vedení města představují pro Lysou značnou
finanční zátěž. Také obsazení výborů a komisí se přihodilo tak, že momentálně opozice nemá žádného
předsedu výboru ani komise. Funkce uvolněné radní
města je z mého pohledu naprosto nelogická a nadbytečná. Sleduji jednání a hlasování zastupitelů města a jsem spravováním města pod vedením povedené
koalice 8+1 často rozčarována. Zbytečně se utrácejí
městské peníze. Město má velký úvěr.
Již v době volební kampaně pro komunální
volby 2018 jsem se seznámila s p. Karlem Markem,
který tehdy vedl kandidátku KDU-ČSL. Jeho myšlenky a názory na hospodaření města a jeho vedení
se mi zamlouvaly a domnívala jsem se, že po volbách bude dobrá koalice KDU-ČSL a ČSSD. Bohužel k tomu nedošlo.

Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, J. Mysliveček

Styl práce a nástředa 15. 6. / 19:00
DO TANCE
zory opozičních zaEvangelický kostel / Vstupné 250,-/150,stupitelů (Karla
Duo Beautiful Strings
Marka, Štěpánky
A. Dvořák, P. de Sarasate, A. Piazzola
Vošické, Martiny
Tužinské Synkoneděle 19. 6. / 19:00
vé, Radky BláhoORCHESTRÁLNÍ GALA
vé, Matěje Kodeše
Kostel sv. Jana Křtitele / Vstupné 600,-/500,a Jana Buriana) se
Wranitzky Kapelle
W.A. Mozart, J. Haydn, L. Koželuh
mi velmi líbí. Mají
moji plnou podpoInfo a předprodej: Městská knihovna Lysá nad Labem, tel. 325 551 255.
ru v nadcházejících
volbách. Věřím, že
bude správa města
v dobrých rukách. Na každém jednání zastupiPojďme probrat naše plány
telstva sleduji vzájemnou pospolitost a podporu
a vaše představy.
mezi členy opozice. Obdivuji systematickou práci
Kde se potkáme?
a plno vynaložené energie. Proto jsem se rozhod3.
6. Pizzeria Matylda
la s nimi kandidovat. Chci, aby především „moji“
9.
6.
Hospoda
U Háje (Dvorce)
tradiční voliči věděli, proč tomu tak je, že se moje
jméno objevuje mezi kandidáty spolku Lysá nás
17. 6. Restaurace U Krále Václava
spojuje. Můj sociální přístup zůstává stále stejný,
26. 6. Závěrečné sbírání podpisů
neměnný. Nic jiného v tom nehledejte.
(nám. B. Hrozného)
Marcela Chloupková


Petice na podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje
v komunálních volbách do zastupitelstva obce Lysá nad Labem na podzim 2022

Letos v září nás čekají komunální volby. Do voleb půjdeme jako sdružení nezávislých kandidátů, a proto potřebujeme od
vás voličů získat mandát k účasti ve volbách. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí nám ukládá získat přibližně
700 podpisů občanů EU s trvalým či přechodným pobytem na území našeho města. Připomínáme, že podpisem
této petice se nijak nezavazujete k volbě ani podpoře Lysá nás spojuje, pouze projevujete souhlas s tím, aby se sdružení
nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje zúčastnilo těchto komunálních voleb.

PODPIS*

Podpisem této petice vyjadřuji svou podporu sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje ve smyslu § 21
odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Připojením svého podpisu pod tuto petici rovněž
souhlasím s tím, aby autor petice zpracovával a uchovával po dobu nezbytně nutnou mé osobní údaje, a to pouze za
účelem prosazování a projednávání výše uvedené petice. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů
udělený v souladu s platnou legislativou České republiky a směrnicí GDPR je dobrovolný.
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8.10.1076
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VZOR
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*Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů

§ 21 odst. 4 zákon č. 491/2001 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev obcí: Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně
musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být
uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k tomuto zákonu; číslo vypočtené podle přílohy se
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru. Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem
voleb.

Abecední seznam kandidátů Lysá nás spojuje
Radka Bláhová / Marcela Chloupková / Martin Jirsa / Renata Krausová / Jan Marek / Karel Marek
Michal Řezníček / Jaromír Šalek / Ondřej Šmíd / Vladislav Šplíchal / Martina Tužinská Synková
Ondřej Vaněček / Veronika Vaňáčková / Štěpánka Vošická / Věra Zoubková

Naše vize
Lysou nad Labem vidíme jako menší polabské město s hlubokými historickými kořeny a bohatým kulturním životem.
Přejeme si, aby se zde žilo spokojeně a v harmonii s okolní krajinou. Naším cílem je spravovat město moderně a
efektivně. Ctíme transparentnost a podporujeme komunitní život. Věříme, že Lysá může být městem, ve kterém chcete
strávit celý život. Tady jste doma. Vy jste toto město.

Adresy pro doručení podpisového archu
Zuzana Valisková, Sídliště 1462 / Štěpánka Vošická, Nová 537, Litol / Tomáš Tengler, Vichrova 1908 / Schránka Lysá
nás spojuje - Masarykova ul. (naproti výstavišti, označeno samolepkou LNS) / Zuzana Viktoriová, U Vodárny 1935
Radka Bláhová, Náměstí B. Hrozného 14/21 / Karel Marek, Na Vysoké mezi 345

KONTAKT: Karel Marek, tel: 603 814 830, info.lysanadlabem@gmail.com
bankovní účet pro zaslání finanční podpory na předvolební kampaň Lysá nás spojuje: 2801859906/2010

4

