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Volby do zastupitelstev
obcí 2022

23. září (14:00 – 22:00)
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S

T

A

2

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BYSTŘICE 2022

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Bystřice
Starosta města Bystřice Michal Hodík podle ustanovení §29 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje volby do Zastupitelstva
města Bystřice:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24.
září 2022 od 08:00 hodin do 14:00
hodin.
INFORMACE O POČTU A SÍDLECH
VOLEBNÍCH OKRSKŮ:
V souladu s ustanovením § 15 odst.
1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována pro volby do Zastupitelstva města Bystřice, konané
ve dnech 23. a 24. září 2022, o počtu
a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 10
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 1 –
Bystřice je volební místnost: Městský
úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice – obřadní síň pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. Karla Nového, Ke Trati,
Krátká, Soukromá, K Zájezdku, Kostelní, Ješutovo náměstí, K Líšnu mimo čp.
82, Na Trojici, Líštěnecká, Na Homoli,
U Potoka, Na Obci, Příčná, Pod Homolí,
Na Čeperce, U Hřbitova, Votická.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2
Místem konání voleb do Zastupitel-

stva města ve volebním okrsku č. 2 –
Bystřice je volební místnost: Městský
úřad Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice – zasedací síň pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: ul. K Nesvačilům, Družstevní,
Nová, V Soudce, Náměstí II. odboje,
Syllabova, Dr. E. Beneše čp. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 44, 159, 238, 510,
U Stadionu čp. 400, K Líšnu čp. 82.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku
č. 3 – Bystřice je volební místnost:
Základní škola Bystřice, Dr. E. Beneše 300, Bystřice, – I. stupeň, přízemí
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dr. E.
Beneše mimo čp. 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 44, 159, 238, 510, ul. A. Kroutila,
Sokolská, U Stadionu mimo čp. 400,
Spartakiádní, K Letišti, Nádražní, Semovická, Benešovská, U Splavu.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 4
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 4 –
Drachkov je volební místnost: Budova města „Spolkový dům“, Drachkov
čp. 107 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Božkovice, Drachkov, Tožice, Radošovice.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 5
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku
č. 5 – Jinošice je volební místnost:
Budova města čp. 5 v Jinošicích pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu: v osadě Jinošice,
Opřetice, Líštěnec.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 6
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 6 –
Jírovice je volební místnost: Hasičská
zbrojnice v Jírovicích, Jírovice čp. 153
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě Jarkovice, Jírovice, Semovice, Hůrka.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 7
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 7 –
Líšno je volební místnost: Zámek Líšno čp. 1 v Líšně pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
v osadě Líšno.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 8
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 8
– Mokrá Lhota je volební místnost:
Hasičská zbrojnice v Mokré Lhotě,
čp. 93 pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě
Mokrá Lhota.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 9
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 9 –
Nesvačily je volební místnost: Budova města, Nesvačily čp. 138 pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v osadě Nesvačily, Zahořany, Petrovice, Tvoršovice, Mlýny.
VOLEBNÍ OKRSEK Č. 10
Místem konání voleb do Zastupitelstva města ve volebním okrsku č. 10 –
Ouběnice je volební místnost: Budova
města, Ouběnice čp. 24 – „Kampelička“ pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Ouběnice, Hlivín, Jeleneč, Jiřín, Kobylí
a Plchov, Strženec, Vojslavice.

VOLIČI BUDOU DODÁNY NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘEDE DNEM KONÁNÍ VOLEB HLASOVACÍ LÍSTKY.
NÁHRADNÍ VOLEBNÍ LÍSTKY JSOU VE DNECH VOLEB K DISPOZICI VE VŠECH VOLEBNÍCH MÍSTNOSTECH.
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Informace pro voliče
- obecné informace Sčítání hlasů proběhne v sobotu
24. 9. 2022 ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách do
zastupitelstev obcí hlasovat pouze
jednou.
Hlasování na území města Bystřice
proběhne ve volebních okrscích.
KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit do zastupitelstva obce má
občan Bystřice za předpokladu, že jde
o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb, tj. 24.
9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu, a státní občan jiného členského státu EU, který alespoň
druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl
věku 18 let, je v den voleb v této obci
přihlášen k pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič
ve volební místnosti předložením
platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, cizinci
předloží průkaz o povolení pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do zastupitelstev obcí je
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva (musí být
uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu),
zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
(karanténa), výkon vojenské základní
nebo náhradní služby nebo služba vo-

jáka z povolání v zahraničí.
Stálý seznam voličů vede obecní úřad
pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu. Voliče, který
není státním občanem České republiky, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu
voličů vedeného jen pro volby podle
tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství členského státu
EU a dále přihlášení se k pobytu v obci.
Z dodatku stálého seznamu voličů lze
voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je
zapsán v seznamu; může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav.
Obecní úřad je povinen do 48 hodin
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě
písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 21. 9.
2022, obecní úřad seznam včetně dodatku v 16:00 hodin uzavře.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič
hlasuje ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů.
VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do zastupitelstva obce není
možné hlasovat na zastupitelských
úřadech v zahraničí. Volič hlasuje pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán
ve stálém seznamu voličů.
ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Do Zastupitelstva města Bystřice se

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO VOLIČE NALEZNETE NA WEBU
https://www.mestobystrice.cz/urad/volby/informace-pro-volice/

bude v září 2022 volit 17 zastupitelů. Po obdržení hlasovacího lístku
a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Volič může volit nejvýše tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
Volič může na hlasovacím lístku:
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební
strany nejvýše jednu volební stranu
(hlas dostanou všichni kandidáti této
strany),
označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem toho kandidáta,
pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních
stran (max. 17 křížků),
označit křížkem ve čtverečku jednu
volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta
křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí
předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni a označených jednotlivých
kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu
nejpozději 20. 9. 2022, případně budou
k dispozici ve všech volebních místnostech.
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Kandidátní listina ODS
do Zastupitelstva města Bystřice
Volby ve dnech 23. – 24. 9. 2022

1. MICHAL HODÍK
Mokrá Lhota
48 let, starosta, podnikatel

2. MGR. DANIEL ŠTĚPÁNEK
Jarkovice
46 let, místostarosta

3. MUDR. RŮŽENA DVOŘÁKOVÁ
Bystřice
67 let, praktická a kožní lékařka

4. LUKÁŠ MAREK
Bystřice
36 let, IT technik, velitel
JSDH Bystřice

5. JOSEF SLÁDEČEK
Nesvačily
68 let, podnikatel, důchodce,
předseda osadního výboru

6. JAKUB ŠACHL
Líšno
44 let, podnikatel

7. HANA HOFMEISTEROVÁ
Bystřice
54 let, zdravotní sestra

8. PAVEL ŠTĚPÁNEK
Jinošice
23 let, technik, člen
osadního výboru

9. VERONIKA HŘEBÍČKOVÁ
Mokrá Lhota
40 let, zaměstnankyně Městského
kulturního a informačního centra

10. JAN LEITNER
Bystřice
44 let, manažer zákaznických
služeb SIKO

11. MICHAL ŽDYCH
Bystřice
38 let, podnikatel

12. MICHAL POPEK
Bystřice
43 let, manažer

13. DUŠAN OTRADOVEC
Bystřice
50 let, podnikatel

14. PETR LAZÁREK
Bystřice
58 let, podnikatel

15. JOSEF HOVORKA
Bystřice
43 let, podnikatel

16. MIROSLAV ROHEL
Bystřice
54 let, pilot - instruktor

17. PETR NÁPRAVNÍK
Líšno
64 let, podnikatel, důchodce
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OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
1. Michal Hodík
2. Mgr. Daniel Štěpánek
3. MUDr. Růžena Dvořáková
4. Lukáš Marek
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Bystřicko “JINAK“
Jsme Inovativní Nezávislí Aktivní Kandidáti

NAŠI KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA BYSTŘICE
Volte
č. 2

1 | Mgr. Bc. Martina Trochová
44 let, Nesvačily
Na Bystřicku jsem vyrůstala od narození. Zajímám se o místní, spolkový, veřejný i podnikatelský
život. Mým cílem je přivést nové tváře, pokusit se vtáhnou mladé lidi a umožnit jim zapojení do
sestavování vizí rozvoje, stanovení priorit investic města a jeho osad. Téměř 3 roky jsem působila
na Městském úřadu Bystřice jako projektová manažerka, později jako tajemnice. Je mi blízké projektové řízení a čerpání dotací, elektronizace agend úřadů, krizové řízení, ale i celoživotní vzdělávání a hospodaření obcí. V rámci volného času jsem se angažovala v osadním výboru a pracovala
s malými hasiči v Nesvačilech. Nabízím zkušenosti ze státní i veřejné správy. Mám ekonomické,
právní a pedagogické vzdělání. Pracovala jsem pro Ministerstvo vnitra ČR, Institut pro veřejnou
správu, Hospodářskou komoru ČR, a dále pro město Bystřici a nyní městskou část Praha 5. Velká
řada z Vás mě dobře zná a věřím, že mé celoživotní odborné znalosti a zkušenosti budou přínosem
pro Bystřicko.
pokračování na str. 2 a 3 ...
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... pokračování ze str. 1

2 | Vítězslav Maier, 54 let

3 | Theodor Máca, 48 let

Nesvačily
IT manager
V Bystřici žiji více než 30 let.
Mezi moje koníčky patří rybaření a včelaření. Rád bych se
zapojil do rozvoje a zvelebovaní
bystřického regionu. Nabízím
zkušenosti manažera zahraniční společnosti, silnou vůli
a zkušenosti z práce s dětmi
i rodiči, nejen při volnočasových
aktivitách. Podílím se na pořádání sportovních akcí. Zálibu
k přírodě se snažím od roku 2019
předávat v rámci rybářského
kroužku ČRS, z.s., MO Bystřice,
na jehož obnově jsem se podílel.

Bystřice
OSVČ - obchodní činnost
Jsem bystřický rodák a patriot. Celý život sportuji. Jako
dlouholetý trenér a funkcionář
se věnuji sportovní výchově
dětí a mládeže. Jsem aktivní v zastupitelstvu, komisích
a poradních orgánech města.
Pořádám turnaje, příměstské
sportovní tábory. Podílím se
na přípravách kulturních akcí.
Do budoucna bych rád přivítal větší sportovní akce nebo
soustředění. Proto se zasadím
o vybudování zázemí pro sportovce a volnočasové aktivity.

5 | Ing. Jiří Dvořák, 41 let

6 | Hana Hnátková, 45 let

Drachkov
IT specialista
Na Bystřicku žiji od svého narození. Pocházím z Kobylí
a nyní žiji v Drachkově. Mezi
mé koníčky patří zejména cyklistika a ochotnické divadlo.
Moje pracovní kariéra je zaměřená do oblasti informačních technologií, kde působím
ve vedoucích pozicích. Odbornou specializací je architektura technologických řešení. Má
slova nemívají daleko k činům,
jsem přemýšlivý a věci mám rád
rámcově dobře naplánované.

Bystřice
MD, organizační referent SDH
Většina z Vás mě zná ve spojitosti s bystřickými hasiči,
u kterých působím jako organizační referent. Organizuji
většinu akcí, samozřejmě za
podpory všech členů, jako např.
loňské slavnosti 145 let založení sboru na náměstí v Bystřici.
K hasičům mě přivedl můj děda
a tatínek už v raném dětství.
Momentálně jsem ještě na mateřské dovolené, před ní jsem
17 let pracovala v České pojišťovně. Jsem energická, přímá a říkám věci na rovinu.

4| Marcela Tůmová, 39 let
Bystřice
Zdravotní sestra
V Bystřici žiji 16 let a pochází
odtud moje babička s dědou.
Většina z Vás mě zná z ordinace MUDr. Voříškové, kde už 12
let pracuji jako zdravotní sestra.
Jsem zároveň členkou sociální
a bytové komise města Bystřice.
Ráda organizuji spontánní
akce a sbírky, které pomáhají lidem jako například sbírka
pro ukrajinské uprchlíky, kteří
přišli o domovy. Mým přáním
je, aby se každý mohl podílet na budoucnosti Bystřicka.

7 | Jana Součková, 51 let
Bystřice
Předsedkyně Bytového družstva
Jsem rodilá Benešanda, ale duší
Bystřičanda. Pochází odtud moji
předci a s rodinou zde žiji více
jak 30 let. Bystřici jsem si zamilovala, a proto mi není lhostejná
její budoucnost. Během 20-ti letého působení v Bytovém družstvu Bystřice jsem nabyla zkušenosti s výstavbou, financováním
a správou bytových domů. Mým
cílem a přáním je podpořit
vznik a rozvoj dalšího bydlení
v Bystřici, ke kterému mě vedou i časté dotazy Vás občanů.
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8 | Miroslav Tůma, 44 let
Bystřice
OSVČ - odpadové hospodářství

10 | Ing. Martin Popelka, 45 let
Bystřice
Provozně - technický vedoucí

12 | Dana Dvořáková, 44 let
Jarkovice
Pedikérka

14 | David Kropáček, 31 let
Kobylí a Plchov
Instalatér

16 | Eva Mádlová, 48 let
Mokrá Lhota
Zdravotní sestra

9 | Lukáš Dušek, 22 let
Bystřice
Truhlář

11 | Tomáš Barták, 42 let
Ouběnice
Starosta Sokola

13 | Martin Karas 53 let
Líšno
Podlahář

15 | Zuzana Dvořáková, 43 let
Líšno
Fakturantka VHS Benešov

17 | Jaroslav Bartůšek, 40 let
Radošovice
Servisní specialista zemědělských strojů

KDO VLASTNĚ JSME A CO NÁS SPOJUJE
Jsme NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI bez politické příslušnosti, kterým hnutí Starostové a nezávislí umožnilo sestavit samostatnou kandidátku. Jsme aktivní ve službách a spolcích na Bystřicku.
Nabízíme své zkušenosti, energii a čas a po několika letech přinášíme občanům novou alternativu
pro volby do zastupitelstva a vedení města.
◆ Přinášíme nové tváře, novou generaci, která je součástí aktivního života Bystřice od řemesel až
po služby.
◆ Máme zkušenosti, široký záběr a jsme týmoví hráči.

Chcete Bystřicko jinak ?

... křížkujte celou kandidátku ...

PŘIJĎTE K VOLBÁM

23. -24. ZÁŘÍ 2022

HLASOV
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E
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BYSŘICK
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Martina

Tr
Vítězslav ochová
Theodor Maier
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Jiří Dvoř
ák
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CHCEME
OTEVŘENOU
RADNICI

VOLTE
ČÍSLO

2

PŘIJĎTE NÁS
PODPOŘIT
SVÝM
HLASEM
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KANDIDÁTI HNUTÍ ANO A N

1. Pavel Babiš

2. Milan Vosátka

3. Petr Kouba

47 let, Bystřice, strážník
Městské policie hl. m. Prahy

46 let, Hlivín, jednatel
společnosti

54 let, Nesvačily, technik
ČEZ distribuce

4. Ing. Petr Fatka

5. Mgr. Karel Bárta

6. Miroslava Michálková

43 let, Bystřice, vedoucí
oddělení

37 let, Bystřice, státní
zaměstnanec

67 let, Bystřice, prodavačka

7. Bc. Antonín Setnička

8. Jan Peška

9. Ing. Josef Šembera

41 let, Bystřice, OSVČ,
jednatel

36 let, Ouběnice, manažer
servisu

70 let, Bystřice, OSVČ,
důchodce

16. Jakub Čvančara, 26 let, Vojslavice, OSVČ,
17. Petra Kubíčková, 47 let, Vojslavice, OSVČ

www.anobudelip.cz

bystřice 4 strany.indd 1

ANOBenesov

Zadavatel: ANO 2011, Zpracovatel: L. Pavlík
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NEZÁVISLÍ

10. Marie Neradová

11. Josef Zeman

12. Marie Balíková

77 let, Bystřice, divadelní
režisérka

31 let, Drachkov, OSVČ

47 let, Bystřice, zdravotní
sestra

13. Miroslav Ebert

14. Jaromír Fatka

15. František Vnouček

54 let, Bystřice, traktorista,
opravář

70 let, Bystřice, důchodce

64 let, Bystřice, obsluha
speciálních strojů

BUDEME PROSAZOVAT
•
•
•
•
•
•
•

Zajištění větší bezpečnosti občanů
Zvýšení počtu parkovacích míst
Podporu kulturního a sportovního vyžití
Další připojování vodovodního řadu na Želivku
Aktivní spolupráci s osadními výbory
Provedení rekonstrukce ulice Dr. E. Beneše
Dostavbu spolkového domu v Líšně a komunitního centra
v Bystřici

26.08.2022 17:24
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PROGRAM HNUTÍ ANO A N
Rozvoj Bystřice a osad musí pokračovat
Vážení voliči,
s blížícími se volbami bychom Vám chtěli zejména poděkovat za projevenou důvěru v minulém
volebním období. Díky Vašim hlasům jsme dostali
možnost být součástí Rady města a mohli jsme
tak přímo ovlivnit chod města a osad v uplynulých čtyřech letech. Měli jsme možnost podrobně
se seznámit s problémy a potřebami Bystřice
a okolních osad a tyto problémy aktivně řešit.
Úspěšně jsme realizovali řadu projektů, které
Vám přiblížíme níže.
Chtěli bychom i nadále pokračovat v naší úspěšné práci pro celé Bystřicko a nabízíme výběr priorit, kterými se v tomto volebním období chceme
věnovat. Děkujeme za Vaši důvěru.
Výstavba
V uplynulém období se nám podařilo:
• zahájit výstavbu spolkového domu v Líšně
• zlepšit vzhled obecních budov – radnice,
nová fasáda a okna v budově bývalé školy č.
p. 115
• zahájit rekonstrukci domu č. p. 492 v Bystřici (bývalá budova Nova a.s.) na komunitní
centrum
• zahájit rekonstrukci domu U Jelena v Bystřici
a vytvořit zde Informační centrum
• napojit osadu Nesvačily na přivaděč vody
Želivka
Naším záměrem je:
• další možná výstavba a rekonstrukce spolkových domů v osadách
• údržba a renovace pomníků a památek na
území města Bystřice
Komunikace a doprava
V minulých letech jsme realizovali výstavby cest,
opravy komunikací, stavby chodníků v našich
osadách, výměnu autobusových zastávek s
označením přechodů pro chodce a rekonstrukci
nástupní plochy před hasičskou zbrojnicí. Byla

www.anobudelip.cz

bystřice 4 strany.indd 2

ANOBenesov

uskutečněna architektonická soutěž na vzhled a
obnovu obou náměstí.
Chceme se dále zasadit o:
• vyloučení kamionové a těžké nákladní dopravy přes Bystřici a Líšno
• revitalizaci ulice Dr. E. Beneše v Bystřici (nové
chodníky, stezka pro cyklisty, parkovací místa)
• realizaci vycházkové a odpočinkové zóny v
Bystřici dle návrhů občanů
• propojování Bystřice s osadami prostřednictvím vycházkových tras a cyklostezek
• vybudování parkovací plochy před stadionem
v Bystřici, centrálních parkovišť v blízkosti náměstí a u vlakového nádraží v Bystřici,
vyhrazená stání pro TP, ZTP, ZTP/P
• rekonstrukci veřejného osvětlení v Bystřici a
doplnění osvětlení podle požadavků osadních
výborů
• udržení a další zefektivnění dopravní obslužnosti osad
Bezpečnost
Bezpečnost na silnicích jsme zvýšili instalováním
měřičů rychlosti. Podařilo se nám rozšířit kamerový systém a navýšit počet městských strážníků.
I nadále se budeme zasazovat o:
• zefektivnění fungování městské policie, včetně kvalitního zázemí dostupné veřejnosti
• neustálý dozor nad kamerovým systémem 24
hodin denně
• zajištění celodenní pohotovosti městských
strážníků, bližší spolupráce s PČR a IZS
Vzdělání
Vzdělání našich dětí je naší prioritou. Budeme se
snažit o:
• rozšíření povědomí žáků ZŠ o programech
studia na odborných a středních školách
• zapojení základní školy do volnočasových
aktivit dětí
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NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
•

možnost umisťovat děti do mateřské školy v
Bystřici i v průběhu letních prázdnin

Životní prostředí
Naším zájmem je zlepšit životní prostředí pomocí:
• úprav veřejné zeleně, doplnění a obnovení
zanedbané a poškozené výsadby
• pokračování v investiční podpoře domácích
ČOV
• vytipování prostor k umístění podzemních
kontejnerů na tříděný odpad
• zavedení systému na likvidaci bioodpadu,
včetně kompostárny
• likvidace černých skládek a předcházení
jejich vzniku
• pokračování v odbahňování návesních rybníků a nádrží
• přizpůsobení se klimatickým změnám - zadržování vody v krajině, tvorba tůní a vodních
ploch, dokončení vodního díla Zájezdek
Kulturní život obyvatel, podpora sportu
Kulturní život v Bystřici a v osadách podporujeme příspěvky na pořádání festivalů, dnů dětí a
dalších aktivit.
I nadále budeme:
• pokračovat v úzké spolupráci s osadními
výbory a spolky
• pokračovat ve finanční podpoře tradičních
kulturních a společenských akcí
• podporovat rozvoj kolektivního sportu, vybudování víceúčelového sportoviště u ZŠ v
Bystřici
• poskytovat dotace na sportovní akce pořádané osadními výbory a spolky
Dotace
Zasadíme se o efektivní a maximální čerpání dotačních titulů a grantů k rozvoji města i osad.
Za tímto účelem chceme:
• spolupracovat s odborníky, např. Posázaví,
o.p.s.

•
•

zajistit získávání dotací investičního charakteru z EU, státu i Středočeského kraje
poskytovat poradenství k individuálním
žádostem o dotace (výměna kotlů na tuhá
paliva)

Místo pro život
Podporujeme volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče. Naším cílem je, aby Bystřice a osady
byly příjemným místem pro život.
Budeme prosazovat:
• rozšíření počtu dětských hřišť a obnovy
herních prvků na stávajících hřištích
• zpracování projektu na nové přírodní koupaliště a letní kino
• zefektivnění a zlepšení dostupnosti služeb
v Bystřici i osadách
Úřad pro lidi
Během celého volební období jsme pro občany
Bystřice a osad zpracovávali nový Územní plán,
který spolu se Strategickým plánem rozvoje
města tvoří základní dokumenty pro budoucí
plánování městského rozvoje. Udržujeme aktuální webové stránky města a zveřejňujeme zde
veškeré zápisy z jednání Rady a Zastupitelstva
města Bystřice a výsledky výběrových řízení ve
snaze o co největší transparentnost.
Máme v úmyslu:
• umožnit občanům úhradu poplatků pomocí
internetového bankovnictví
• pokračovat v digitalizaci úřadu a v trendu
transparentního vedení města
• pokračovat v zapojení občanů na participativním rozpočtu města
• zajistit efektivní fungování města v nakládání
s energiemi a odpady
Vážení spoluobčané,
zvolte si svou budoucnost!

26.08.2022 17:24
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Vážení spoluobčané,
naše Sdružení nezávislých kandidátů se
opět

v letošních

komunálních

volbách

uchází o Vaše hlasy. Ve funkčním období,
které právě končí, jsme byli přítomni při všech zásadních rozhodnutích týkajících se našeho
Bystřicka. Podařilo se nám společně s ostatními členy zastupitelstva prosadit mnoho
progresivních změn a rádi bychom i v následujícím volebním období byli součástí rozhodování
a pomáhali při dalším rozvoji osad a Bystřice.
Když se podíváte kolem sebe, uvidíte, co všechno se podařilo v tomto období opravit či
vybudovat, a to i díky pracovnímu výkonu všech zaměstnanců městského úřadu.
Nové zastupitele čeká nelehká doba bez ohledu na současný stav veřejných financí. Naší
prioritou bude, aby všechny rozpracované investiční akce byly řádně dokončeny bez
zbytečných vícenákladů, výběr nových investic byl důkladně připraven, zvážen a vyhodnocen.
Jednání zastupitelstva a vystoupení Vámi zvolených zastupitelů můžete sledovat on-line
formou na internetu. V budoucnu bychom chtěli, aby tyto záznamy byly také zpřístupněny
v archivu a mohl si je přehrát kdokoliv a kdykoliv.
SNK vždy prosazovalo, abychom se sešli u „kulatého stolu“ a probrali a odsouhlasili, co
Bystřice a její osady potřebují bez ohledu na příslušnost k politickým stranám. S tím jdeme do
voleb i nyní. Hlavním tématem je zajistit dostatek pitné vody pro každého, dále budovat
„čisté město“ a pracovat na snížení energetické náročnosti všech městských budov.
Chceme

udržet

stávající

ceny

všech

služeb

pro

naše

Chceme naše občany podpořit - podpořte tedy i vy nás.

občany.
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1. Ing. arch. Tomáš Russe
Když jsme s manželkou v r. 2009 hledali místo, kde bychom chtěli
bydlet, vybrali jsme si Bystřici jako malé hezké město s veškerou
vybaveností a dobrou dopravní dostupností, včetně hromadné
dopravy. Jsem rád, že jsme si vybrali dobře.
Jako obyvatel Bystřice ale už také vím, že je mnoho oblastí, které
nejsou zcela funkční, že je jako v každé obci co zlepšovat. To byl
jeden z hlavních důvodů, proč jsem se začal zabývat komunální
politikou a stal se zastupitelem.
Jako odborník na územní plánování jsem chtěl nejprve pomoci
hlavně s dokončením územního plánu, ale při práci zastupitele
jsem poznal, že je mnoho dalších oblastí, ve kterých mohu pomoci
a svými znalostmi nebo jen názory občana města přispět k jeho
rozvoji.
Budu usilovat za lepší podmínky pro život všech obyvatel našeho města i jeho osad, budu podporovat
jeho další rozvoj a snažit se, aby při vedení města převládal zdravý rozum nad stranickou příslušností.

2. Ing. Olga Mokošová, rozená Brejlová
Je mi 51 let, mám 2 syny, s manželem bydlíme v rodinném domku
v Jírovicích, kde žiji od narození. Vystudovala jsem VŠE v Praze,
obor kapitálový trh. Mou specializací je ekonomika, účetnictví
a veřejné zakázky. Znáte mě určitě i z organizování turnajů ve
volejbalu, badmintonu, které společně s létáním a tenisem patří
mezi mé koníčky.
Ráda bych se znovu zapojila do práce zastupitelstva a nebyla „jen“
konstruktivní opoziční zastupitelkou se zájmem o dění v Bystřici
a osadách. Dlouhodobě se v zastupitelstvu věnuji koncepci sportu,
jejíž součástí je podpora sportu dětí a mládeže, a to já osobně
považuji za nutnou část prevence proti drogám. Ráda bych v této
práci pokračovala.
Osobně chci mít možnost redukovat vyhazování peněz za nepotřebné studie. Mým cílem je i nadále
snižovat růst nákladů na běžný provoz města. Mojí prioritou je podpořit občany v souvislosti se
zdražováním energií a zvýšit investiční možnosti města.
SNK získalo losem pro mě životně šťastné číslo 4. Pevně věřím, že šťastná bude i Vaše volba.
3. Ing. Libor Kožíšek
Jako rodilý „Bystřičák“ jsem rád, že se Bystřice a její okolí
v posledních letech začala měnit k lepšímu. O věci veřejné se
aktivně zajímám již delší dobu. Během posledních 4 let jsem
působil ve finančním výboru zastupitelstva, kde jsem mohl využít
své pracovní znalosti a zkušenosti – má profesní praxe je spojena
s kontrolou veřejných financí. Očekávaný vývoj veřejných financí
není skutečně příznivý, a proto je třeba přemýšlet nad každou
vynaloženou korunou i v rámci rozpočtu naší obce.
Společně s manželkou vychováváme dceru a syna, a protože
jejich vzdělání je pro nás důležité, rozhodl jsem se působit i ve
školské radě ZŠ Bystřice, podporovat rozvoj naší školy společně
s jejím vedením a zřizovatelem - tedy Městem Bystřice.
Mnozí z vás mě znají i jako muzikanta. Kultura a společenské
setkávání podporuje naše společné a pohodové soužití, ale myslím si, že financování kulturních
a společenských akcí by se mělo ubírat cestou podpory většího počtu menších akcí.
V neposlední řadě bych byl rád, kdyby se podařilo prosadit postupnou obnovu ulice Karla Nového
v Bystřici a přilehlých ulic včetně lokality Zájezdek. Jedná se o „vycházkovou zónu“ a proto by bylo
vhodné jejímu zkrášlení věnovat více pozornosti.
Budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům. Odmítám
„politikaření“ a dávám přednost zdravému selskému rozumu. Kandiduji za toto sdružení, protože není
spjato s žádnou politickou stranou.
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4. Luboš Holoubek
56 let, automechanik, zastupitel, předseda
osadního výboru
Drachkov

5. Jiří Kohoutek
33 let, likvidátor pojišťovny, hasič, muzikant,
zastupitel
Nesvačily

Díky své profesi jsem zvyklý
nést odpovědnost a za svou
dosavadní praxi v zastupitelstvu
jsem získal cenné zkušenosti.
Na
základě
toho
jsem
přesvědčen,
že
dokážu
efektivně
přispět
k řešení
zásadních problémů či požadavků města
i přilehlých osad. Naslouchám lidem a rád
podpořím vše, co má smysl a v co věřím.

Jako rodilý Bystřičák, kde jsem
žil třicet let svého života, jsem
netušil, jaký je rozdíl mezi
životem přímo v Bystřici a mimo
ni. Nyní jako občan žijící v jedné
z osad vnímám celou věc
i z jiného
pohledu.
Nutnost
zajištění dopravy do zaměstnání, dětí do školy či
školky, nákupy atd. Rád bych byl nápomocen
k přiblížení možností a životních podmínek
obyvatel osad na úroveň obyvatel Bystřice.

6. Mgr. Barbora Kristenová
30 let, personalistka
Bystřice

7. Bc. Jan Mádl
48 let, zaměstnanec PČR
Mokrá Lhota

8. Ctirad Sedláček,
dipl. um.
48 let, učitel v ZUŠ, varhaník
Líšno

9. Zdeněk Bindl
49 let, referent prodejního
a svářecího centra
Bystřice

10. Blanka Hovorková
48 let, asistentka pedagoga
v ZŠ Bystřice
Mokrá Lhota

11. Lukáš Novotný
33 let, obchodní zástupce,
místostarosta SDH Bystřice
Bystřice

12. RNDr. Martin
Převorovský, Ph.D.
42 let, akademický pracovník
Bystřice

13. Hana Bartáková
63 let, důchodkyně,
předsedkyně osadního výboru
Ouběnice

14. Vladimír Švarcbek
46 let, strojní mechanik
Mokrá Lhota

15. Tomáš Brejla
42 let, elektrotechnik
Jírovice

16. Zdeněk Vosátka
54 let, privátní finanční
poradce Bystřice

17. Matyáš Danko
19 let, student VŠ
Bystřice
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DOSTUPNÁ
DOPRAVA

INFRASTRUKTURA
PRO VŠECHNY
Zajištění dostupnosti pitné vody
pro
všechny,
vybudování
vodojemu v Bystřici

Zlepšení veřejné dopravy z osad
do města zejména pro seniory,
žáky, studenty a maminky s dětmi

Výstavba nové čistírny odpadních
vod v Bystřici

Odklon těžké nákladní dopravy
Líšno-Bystřice

Napojení Mokré Lhoty a Líšna na
přivaděč ze Želivky

Revitalizace tř. Dr. E. Beneše,
ul. Karla Nového a přilehlých ulic
včetně
úsporného
veřejného
osvětlení

Odkanalizování
osad
Líšno,
Jírovice, Jarkovice, Semovice,
Mokrá Lhota, Nesvačily, Drachkov
Další
podpora
budování
domovních a skupinových čističek

LEPŠÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ
A OSADÁCH
Revitalizace lokality Zájezdek
Urychlení
sportu

realizace

koncepce

Vybudování hřiště u základní školy
Propojené
vycházkové
trasy
z osad do Bystřice včetně cyklotras
do Votic a Konopiště
Podpora
péče

dostupnosti

lékařské

Vybudování chodníků u silnic I. a
II.třídy v osadách
Pěší propojení Líšno – Čeperka
– Bystřice – škola

ENERGIE
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Snižování energetické náročnosti
budov ve vlastnictví města
Instalace alternativních zdrojů
Příspěvek
na
instalaci
alternativních zdrojů pro rodinné
domy našich občanů
Podpora projektů na zadržování
vody v krajině

Podpora kultury lepší cíleností
dotací a příspěvků
Podpora spolkového zázemí a akcí
osad formou příspěvků

Se čtyřkou do dalších čtyř let. Volba je na vás, přijďte volit!

LOSOVÁNÍM BYLO STANOVENO POŘADÍ
VOLEBNÍCH STRAN TAKTO

1) Občanská demokratická strana (Politická strana)
2) Bystřicko „JINAK“ (Sdružení nezávislých kandidátů a politické hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
3) Hnutí ANO a nezávislí kandidáti (Sdružení politických hnutí a nezávislých kandidátů)
4) Sdružení nezávislých kandidátů (Sdružení nezávislých kandidátů)

PRAVIDLA PRO MIMOŘÁDNÉ VOLEBNÍ ČÍSLO
HLASU BYSTŘICE

Schváleno Radou města Bystřice dne 18.07.2022 usnesením č. 11-14/18.7.2022/Št
Volební číslo bude vydáno mimo běžnou řadu Hlasu Bystřice a vyjde dne 9. září 2022, tedy dva týdny před volbami:
celé volební číslo bude plnobarevné
uzávěrka tohoto čísla je 26. srpna 2022
na příspěvky dodané po tomto termínu nebude brán zřetel
každá kandidující strana či hnutí má k dispozici 4 strany
je možné využít buď čtyři strany (26,1 cm x 19 cm) nebo dvě dvojstrany (26,1 cm x 40 cm), popřípadně jednu dvojstranu a dvě samostatné stránky
příspěvky kandidujících stran budou řazeny podle přidělených vylosovaných volebních čísel
pérovka bude obsahovat: znak města Bystřice, číslo a název příslušné volební strany, č. stránky
podklady je třeba dodat ve formátu pdf v tiskové kvalitě na adresu: zpravodaj@mestobystrice.cz,
nebo na adresu: redakce Hlasu Bystřice, Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice
podklady mohou obsahovat text i fotografie, popřípadě jiné obrazové materiály
podklady budou otištěny bez jakýchkoliv úprav.

