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Sdružení nezávislých kandidátů  Stará Lysá pro všechny 

„Každá koalice má tendenci uchopit moc - všechnu. Demokracie je opozice.“ 

 

Sdružení „Stará Lysá pro všechny“ vzniklo v roce 2017. Hlavním důvodem vzniku sdružení bylo 

neakceptovatelné vedení a hospodaření obce pod vedením starosty Petra Vančíka s obecním zastupitelstvem, 

které plnilo funkci pouhého schvalovače zadaných úkolů.  

Celé období prosazujeme maximální míru otevřenosti a transparentnosti v obecním zastupitelstvu, 

zefektivnění nakládání s obecním majetkem, maximální využívání dotací a spolu s občany stanovení priorit 

a plánů rozvoje obce.  

 

Dovolujeme si připomenou naše největší a zásadní úspěchy v minulém volebním období: 

Školka díky nám 

Koncem volebního období 2014-2018 se nám podařilo prosadit dostavbu mateřské školy. Diskuse ohledně její 

dostavby byla velmi vypjatá. Nejdříve ji starosta rezolutně odmítal a poté prosazoval její dostavbu podle 

starého projektu z roku 2009. Usilovali jsme o aktualizaci stavebního projektu, tak aby odpovídal aktuálním 

potřebám obce, bohužel bez úspěchu. Školka byla tedy postavena dle projektu z roku 2009 a to pouze pro 20 

dětí. Dnes je všem jasné, že tato malá kapacita je pro naši obec nedostačující a je nutné v brzké době přistavět 

další třídu. Zájem o umístění našich dětí z obce totiž přesahuje limit školky. Přes tyto všechny fakta, současné 

zastupitelstvo udělilo starostovi za realizaci školky mimořádnou odměnu cca 25 tis Kč.  

Rekonstrukce Národní školy – původně nepromyšlená akce s fatálními důsledky pro obec! 

Podařilo se nám zastupitelstvo obce přesvědčit, že snaha pana starosty na rekonstrukci „Národní školy“ na 

byty pro sociálně slabé není nejlepší nápad. Cílovou skupinou podpory by byli nepřizpůsobiví občané 

(bezdomovci, osoby po výkonu trestu a odnětí svobody, imigranti atd.). Náš návrh udělat z Národní školy 

Obecní dům (obecní úřad, poštu, knihovnu a společenské místnosti pro občany) nám koalice opět smetla ze 

stolu. Za pár měsíců přišel starosta s koalicí s „nápadem“ přestavby Národní školy na Obecní dům dle našeho 

původního návrhu, který dnes prezentují jako návrh koalice.  
Úspěšné referendum! 

Největším úspěchem v tomto volebním období vnímáme vypsání referenda na prodej pozemku v lokalitě Tůně 

a Mokřady, na kterém měla vzniknout výrobní hala. Podařilo se nám najít způsob, jak o velmi problematickém 

prodeji lukrativního pozemku členovi koalice mohli rozhodnout všichni občané obce, a ne pouze tento kartel 

zastupitelů. Způsob, jakým koaliční zastupitelé odmítali referendum o prodeji pozemku, je pro nás velkým 

zklamáním. Jasně dali najevo, že pro ně názor občanů není důležitý a že dávají přednost obchodním zájmům 

kamaráda zastupitele. Díky nám Mokřady zůstanou krásnou přírodní lokalitou a nemusíme na tomto místě 

dnes akceptovat průmyslovou budovu s těžkou automobilovou dopravou a zinkovnou. Všem občanům, kteří 

se referenda zúčastnili a vyjádřili tímto podporu pro dobrou věc, vřele děkujeme! 

Komunální odpad na Mokřadech? 

Mokřady se nám také podařilo ochránit před dalším bláznivým nápadem koalice, vybudovat u nich Sběrný 

dvůr, místo ke shromažďování a sběru vybraných složek komunálních odpadů.  

Informujeme 

Na našem webu www.staralysaprovsechny.cz máme možnost upozorňovat na řadu chyb ve vedení obce. Díky 

tomu koalice od některých nesmyslných a sporných akcí i upustila.  

 

http://www.staralysaprovsechny.cz/
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Za další naše významné úspěchy považujeme prosazení výstavby dětského hřiště (u fotbalového hřiště a 

v parku), a multifunkčního hřiště pro naše občany. 
 

Při prosazování našich návrhů a zájmů se dostáváme do složitých situací, kde jako opoziční zastupitelé 

s dvěma mandáty jsme vždy přehlasováni. S obtížnou rolí opozičních zastupitelů jsme se zhostili se ctí a 

slušností, proto se vás nebojíme požádat o vaši další podporu v těchto komunálních volbách.  

 

Náš tým 

Sdružení nezávislých kandidátů  Stará Lysá pro všechny 

 

Ing. Jan Hromádko, Ph.D., 42 let, odborný koordinátor ve společnosti Škoda auto, Stará Lysá, bez politické 

příslušnosti.  

Zastupitele v naší obci dělá již osm let. Během svých volebních období prosazoval větší využívání dotací, 

rekonstrukci obecních budov. Také se zasazuje o co největší otevřenost obce vůči občanům – zveřejňování 

záznamů, podkladů pro jednání uzavřených smluv atd.   

 

Marek Švitorka, 41 let, projektový specialista ve společnosti BAUMIT, Stará Lysá, bez politické příslušnosti. 

Zastupitele v naší obci dělá již čtyři roky. Při zasedání zastupitelstva obce se chová jako potřebná a konstruktivní 

opozice. V naší obci je zapotřebí lidí, kteří se nezaleknou, nejdou s davem a řeknou nahlas svůj názor.  

 

Jaroslav Burdys, muž, 81 let, aktivní důchodce, Stará Lysá, bez politické příslušnosti.  

Rodák ze Staré Lysé, delší dobu žil v Německu, kde zastával i pozici zastupitele. Pro nás je velkou ctí, že člověk 

s jeho životními zkušenostmi, zdvořilým vystupováním a smyslem pro spravedlnost. Chce přispět k lepšímu chodu 

zastupitelstva, podporuje nás a kandiduje za naše sdružení nezávislých kandidátů. 

 

 

Ondřej Hireš, 36 let, manažer ve společnosti Xiaomi, Stará Lysá, bez politické příslušnosti.  

Mladý, velmi schopný a pracovitý sympaťák. Pro mnohé málo známý, protože příliš pracuje. Náš tým již podpořil 

při organizování referenda ohledně Mokřadů, kde byl jedním z členů přípravného výboru.   

 

Dana Kárníková, 60 let, zdravotní sestra, Stará Lysá, bez politické příslušnosti. 

Náš tým již podpořila v minulých volbách, kdy za nás kandidovala. Ve Staré Lysé žije více než 25 let. Je 

přesvědčená, že v naší obci se dají věci zlepšovat a to hlavně společně, rozumnou diskusí a respektováním názoru 

ostatních. Jako zástupce něžného pohlaví by rozhodně prospěla ke zkulturnění jednání obecního zastupitelstva. 

 

 

Jana Světlá Volfová, DiS, 41 let, pedagogický pracovník, Stará Lysá, bez politické příslušnosti. 

Od samého začátku podporuje naší snahu zlepšit politickou kulturu v obci. Její prioritou je zlepšit bezpečnost nejen 

pro rodinu, ale i občany Staré Lysé. Její moto je: společnou silou a úsilím se dá zvládnout vše. 

 

Mgr. Radka Nechvátalová, 49 let, marketingový specialista, Čihadla, bez politické příslušnosti. 

Čihadla nám nejsou lhostejná proto i jako v minulých volbách máme jejich zástupce na naší kandidátce. Radka je 

energetická žena se smyslem pro rodinu a přírodu, které Čihadla nejsou lhostejná a od té doby co tam žije, se 

situaci Čihadel snaží zlepšit. 

 

Pokud jsou vám naše názory blízké a sympatizujete s námi, volte 

jedním křížkem u naší kandidátky číslo 2. Děkujeme za vaši přízeň. 


