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Pánové, místostarosta Miroslav Holas a radní 
Miroslav Káninský, jdou opět do komunál-
ních voleb letošního roku v barvách sdružení 
Naše Poděbrady. Mají za sebou téměř čtyři 
roky ve službách města, které nebyly 
jednoduché pro nikoho z nás a pro ně 
rozhodně také ne. Město muselo řešit dluhy 
bývalého vedení, covidovou pandemii, a když 
už to začalo vypadat, že vše zlé je za námi, 
ruská agrese na Ukrajině vyvolala válečný 
kon�ikt s uprchlickou vlnou.  Stejně jako celá 
Česká republika pomohlo i město Poděbrady 
ukrajinským ženám a dětem prchající před 
bombardováním. Poskytlo jim azyl v městské 
ubytovně na Ostende. Přes všechny výše 
uvedené problémy se v průběhu tohoto 
volebního období podařilo realizovat největší 
investiční akci za posledních 30 let a to stavbu 
městské sportovní haly za 87 mil. korun 
a souběžně provést komplexní dokončení 
stavby zimního stadionu a okolních parkovišť. 
Poděbrady jsou městem sportu, lázeňství 
a především „dobrou adresou“, která přitahuje 
mnoho zájemců o bydlení. Existují velké 
developerské projekty, kde mnozí investují 
nemalé prostředky. To bohužel s sebou přináší 
i negativní jevy v podobě množství zahra-
ničních dělníků, kteří pracují na těchto 
stavbách, a s tím související drobnou krimi-
nalitu, negativní jevy v podobě bezdomo-
vectví apod. Řádní obyvatelé si přejí žít 
ve svém městě bezpečně, nechtějí se bát jít 
kdykoliv a kamkoliv ven a očekávají od vede-
ní města nekompromisní boj s těmito negativ-
ními jevy. O tom všem jsem si s oběma pány 
povídala.

Především se chci zeptat, proč opět kandi-
dujete a jdete do voleb? A co na to říkají vaši 
nejbližší?
Miroslav Káninský: Když bych vzal odpověď 
trošku obšírněji, tak zhruba před 10 lety jsem 
si řekl, že jsem od města Poděbrady nikdy nic 
nechtěl, ale také jsem mu velice málo dal. 
Uvědomil jsme si, že ve svých letech a se 
svými zkušenostmi bych mohl pro město 
něco udělat. Začal jsem se tedy komunální 
politikou zabývat. Dospěl jsem k názoru, že 
bývalé vedení nevede město dobře, zaměřil 
jsem se hlavně na populistické mrhání penězi 
a poslední čtyři roky jsme začali vést město 
na principu „dobrého hospodáře“. Založili 
jsme sdružení Naše Poděbrady, 4 roky jsme 
byli v opozici a nyní končíme čtvrtý rok v ko-
alici a jdeme do dalších voleb. Jsem přesvěd-
čen, že máme nastavený správný směr a před 
námi je ještě spousta nedodělané práce. Ale 
už po čtyřech letech mohu konstatovat, že 
jsme splatili po bývalém vedení všechny 
dluhy, vyrovnali jsme se velice dobře s koro-
navirem a město Poděbrady je nyní ve vyni-
kající �nanční kondici. To by nám mělo 
umožnit bez problému realizovat všechny 
naše investiční projekty další čtyři roky. 
Tedy za předpokladu, že se nestane nic 
neobvyklého. Podle mého názoru se i město 
dá řídit jako �rma na principu „dobrého 
hospodáře“, pouze pan Langr to nikdy 
neuměl. Prostě Masarykovo „nebát se 
a nekrást“ stále platí. Moje rodina, manželka 
Jana a oba synové, mi věří a podporují mne.
Miroslav Holas: I mně, stejně jako kolegovi 
Káninskému připadalo správné, po mnoha 
letech soukromého podnikání vstoupit 
do veřejného prostoru a prvně začít pracovat 
v představenstvu Městské realitní a.s. (2012), 
snažit se pochopit fungování samosprávy 
a být prospěšný svojí prací městu, v kterém 
žiji. Od toho byl jenom krůček k tomu, abych 
se začal angažovat v komunální politice 

a přispěl tak s náměty na zlepšení fungování 
samosprávy. Po úspěchu v komunálních 
volbách v roce 2014, kdy jsme získali čtyři 
mandáty zastupitele, jsme se věnovali opozič-
ní práci především v kontrolním výboru. 
Voliči ocenili naši práci a ve volbách v roce 
2018 jsme se stali druhým nejsilnějším 
uskupením v městském zastupitelstvu. A co se 
týče mé ženy a dcery, tak mě v mé práci velmi 
podporují a ony jsou také tím prvním 
„hlasem lidu“, vyjadřujícím se k jednotlivým 
kro krokům, které v koalici na radnici 
realizujeme. 

Být veřejně známou 
osobou přináší kromě 
kladů i negativa. Jak se 
vyrovnáváte s mnohdy 
vulgárními a hrubými 
nenávistnými projevy, 
snůškami lží a překru-
cování, zejména na so-
ciálních sítích?
Miroslav  Káninský : 
Za mého třicetiletého 
živnostničení a podni-
kání jsem si vypěstoval 
v e l k o u  o d o l n o s t . 
Prakticky nic se nejí tak 
horké, jak se uvaří, 
takže tyhle vulgární 
a nenávistné projevy 
b e r u  s  n a d h l e d e m . 
Většinou je píší lidé, 
pro které je Facebook 
bezva zábava zadarmo. 
Mají pocit, že to tisíce 
lidí čte, a je to pro ně 
třeba i forma jakési 
realizace, protože jinde 
se jim nedaří. Mnoho-
krát jsem se pokoušel 
s těmito lidmi spojit 

a pozvat je na radnici k vysvětlení různých 
projektů, které napadají, a  prakticky pokaždé 
mi bylo řečeno, že jsem se zbláznil, že oni 
studují nebo pracují a nemají na nic čas. Tedy 
kromě psaní kritiky na nic čas. 
Miroslav Holas: Moje zásada je nikdy, tedy 
s důrazem na slovo nikdy, neoplácet stejnou 
mincí. Reaguji vždy věcně a je samozřejmě 
na té druhé straně, zda chce dotyčný o věci 
diskutovat, přemýšlet o mých argumentech, 
nebo jde primárně o vybití svého negativního 
postoje vůči mé osobě. Mojí povinností coby 
veřejného činitele je reagovat na věcné 
podněty občanů a snažit se plnit slib 

NEJEN O BEZPEČNOSTI, FINANCÍCH A RASISMU

V tomto čísle najdete:

V tomto čísle najdete:

Rozhovor s M. Káninským a M. Holasem

Náš volební program

Pomoc lidem v nouzi

Psí útulek Haryk

Auta, která pomáhají

Bezpečnost ve městě

Nová dětská hřiště

Investice od r. 2018 do r. 2022

Investice od r. 2023 do r. 2026

Na Žižkově bojujeme o vodu

Odpady platit nebudete

Fámy, lži a pomluvy

Alternativní zdroje energie

Jsme rasisté, či nikoliv?

Křiví kandidáti

Cyklorikša pro seniory 

Investice ve Velkém Zboží

Našich sedm kandidátek 

Kandidáti, kteří za vás bojují 

21 kandidátů sdružení Naše Poděbrady
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Miroslav Holas
místostarosta

Miroslav Káninský
radní města

úterý 30. srpna 2022
od 14:00 do 17:00 hodin

SOUTÌŽE A ZÁBAVA
ODMÌNY A DÁRKY PRO DÌTI

Pøijïte si zasoutìžit !!!

poøádají

horní èást Kolonády
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zastupitele a to především: „Slibuji na svou 
čest a svědomí, že svoji funkci budu vyko-
návat svědomitě, v zájmu obce (města) 
a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou 
a zákony České republiky".

Obyvatelé Poděbrad mají poslední dobou 
pocit, že v ulicích a nejvíc kolem nádraží 
a na začátku kolonády přibylo lidí bez 
domova a zahraničních dělníků z východní 
Evropy. Navíc na dost frekventovaném místě, 
kde se pohybují i děti. Jak tomu chcete 
zabránit, jaké konkrétní kroky lze v rámci 
zákona použít, aby město a lokalita nádraží 
byly bezpečnější? Vím, že se s tímto problémem 
potýkají všechna města, ale Poděbraďáky 
zajímá to, co se děje v jejich městě.
Miroslav Káninský : Podle mne nastal 
problém zhruba v posledním roce a půl. 
Sociální situace se rapidně horší, bezdomovců 
přibývá, ve městě je díky velkým stavbám 
spousta „laciných“ zahraničních dělníků 
a přibývají i nepřizpůsobiví Romové. Radnice 
pochopitelně celou situaci řeší a tenhle 
problém se nutně stal prioritou. Je sice hezké, 
že jsme �nance města vylepšili natolik, že bez 
problému můžeme stavět nové chodníky, 
dětská hřiště, cyklostezky i bazén, ale pokud 
by se občané báli po těchto chodnících 
do těchto míst chodit, tak je to k ničemu. 
Navyšujeme tedy rozpočet městské policie, 
přibíráme strážníky, spolupracujeme s různý-
mi organizacemi, které zaměstnávají terénní 
pracovníky, kteří těmto lidem pomáhají, 
a děláme i spoustu dalších věcí. V této době, 
kdy co vychází tyto noviny, se už ale situace 
výrazně zlepšila a vzhledem k opatřením 
se začíná stabilizovat. Tím neříkám, že se 
nemůže nic podobného opakovat. Prostě když 
narazí opilý bezdomovec na zfetovaného 
zahraničního dělníka, můžete mít okolo 
policistů, kolik chcete, a za deset vteřin máme 
problém. V minulém případě byla policie 
zhruba půl minuty od místa činu a dva 
„jakoby bezproblémoví občané“ se během 
deseti vteřin pobodali. 
Čím méně jich ale na nádraží, v parku 
a kdekoliv v Poděbradech bude, tím méně 
tyto situace nastanou. 
Miroslav Holas: Plně chápu obavy obyvatelů 
města, a i když jsou Poděbrady průběžně 
hodnoceny jako město s výrazně malou kri-
minalitou v porovnání s ostatními okolními 
městy, tak je chování pár nepřizpůsobivých 
jedinců u vstupu do parku mnohdy obtě-
žující. Co pro to děláme. Proti roku 2021 
došlo v rozpočtu na rok 2022 k nárůstu 
�nancování městské policie o 30 % a tedy 
o více jak 3 mil. korun. Dojde k rozšíření 
městského kamerového systému s důrazem 
na prostory u nádraží a vstupu do kolonády. 
Došlo k navýšení počtu městských strážníků 
a již nyní jsou tato opatření v parku vidět. 
Také nám v tom hodně pomáhají naši 
spoluobčané, kteří aktivně kontaktují měst-
skou policii v případech narušení veřejného 
pořádku a městská policie to bezodkladně 
řeší.

Máte za sebou téměř čtyři roky coby zastu-
pitelé za Naše Poděbrady. Co se vám společně 
povedlo vybudovat, co přispělo k většímu 
komfortu života obyvatel města? 
Miroslav Holas: Mimo zmiňovaných velkých 
investičních akcí typu nová Městská sportovní 
hala a dostavba šaten a zázemí zimního 
stadionu, tak je zde mnoho drobných 
investičních akcí, které se dotýkají zpravidla 
nejvíce občanů v dané lokalitě. Co chci 

zmínit, tak to jsou masivní opravy chodníků, 
labské cyklostezky a městských komunikací. 
Po celém městě se nyní rozeběhly opravy 
dlouhá léta zanedbávaných chodníků a asi 
nejvýraznější je to v městské části Žižkov. 
Páteřní komunikace Revoluční, Mírová, 
Koutecká, další hodně užívanou komunikací, 
která získala nový povrch, je Přibyslavská. 
Nov ý „ kř íž“  v  parku před j ednotou 
a množství opravených chodníků. Jsou 
realizovány nové povrchy hřišť v Polabci, 
Velkém Zboží a Přední Lhotě, opravy 
kanalizačních řadů a s tím spojené nové 
povrchy městských komunikací v ČSL 
armády, Táborského, Minidova, Dvořákova, 
Na Vinici atd. atd.

Voliči budou v září rozhodovat, komu dají 
svůj hlas a koho budou chtít mít ve vedení 
města. Čím je chcete přesvědčit, aby důvěru 
dali právě sdružení Naše Poděbrady?
Miroslav Káninský: Celé čtyři roky bylo 
sdružení Naše Poděbrady lídrem a tahounem 
koalice. V průběhu uplynulých let jsme 
postupně zveřejňovali všechny dokončené 
investiční akce, jejich realizace vycházela 
z akčního plánu na roky 2018-2022. Ty 
vycházely z našeho volebního programu 
a jsme velmi rádi, že se nám jej daří plnit. 
Nedávno jsem zaznamenal z jednoho 
volebního programu nejmenovaného opozič-
ního uskupení, že nabízí vybudování nerezo-
vého bazénu se slanou vodou na koupališti 
jezero a zároveň uvádí, že jej na zimu zastřeší. 
Jedná se o klasický,  sice líbivý, ale nesplni-
telný volební slib, protože všichni dobře vědí, 
že v aktivní povodňové zóně v Poděbradech 
nelze stavět a podobných nesmyslů můžete 
najít i více. Naše Poděbrady mají pro násle-
dující volební období jasně de�novaný 
realistický program a pokud nám dají voliči 
důvěru, tak ho budeme bez výhrad plnit.
Miroslav Holas: Když jsme vstupovali 
do koalice, tak naším hlavním tématem mimo 
jiných, pro Poděbraďáky důležitých věcí,  bylo 
vybudování krytého plaveckého bazénu 
v Poděbradech. Po čtyřech letech intenzivní 
práce se nám podařilo najít a de�novat 
ideální místo pro výstavbu (ul. Za Nádražím), 
byly vypracovány a v zastupitelstvu schvá-
leny Studie proveditelnosti, Objemová 
a Architektonická studie, jejíž součástí je 
i  udrž ite lný  �nanční  plán  v ýstav by. 
Samozřejmě, že válka na Ukrajině nově 
de�novala nutnost využít všech alternativních 
zdrojů energie, které by umožnily plavecký 

bazén provozovat pokud možno bez závislosti 
na ruském plynu. Pracujeme na komplexním 
řešení vzhledem k aktuální situaci na trhu 
s energiemi a věřím, že budeme připraveni 
projekt realizovat tak, aby tato investice města 
nijakým způsobem neohrozila udržitelné 
hospodaření města Poděbrady. 

Bezpečnost lidí v této těžké době je dle vašich 
slov prioritou, což je v naprostém pořádku. 
Další, neméně důležitou záležitostí, je 
ekonomická situace lidí. Ta se rapidně 
zhoršuje, skokově narůstají náklady na život, 
jakými jsou ceny energií, bydlení a potravin 
a zdá se, že ještě nedosáhly stropu. Tato 
neutěšená situace se začíná dotýkat i lidí, 

kteří před in�ací neměli větší problémy. Jste 
připraveni podat pomocnou ruku lidem, kteří 
se ne vlastní vinou dostanou do nesnází?
Miroslav Káninský a Miroslav Holas: 
Povinností samosprávy města Poděbrady je 
nejenom realizovat investiční akce, ale a to 
především se starat o spokojenost obyvatel 
města a také pomáhat těm, kteří se díky 
energetické a bytové krizi i díky silné in�aci 
dostávají do složité životní situace. Samozřej-
mě, že na prvním místě je stát, aby pomáhal 
především �nančně. Město se již snaží 
vytvářet programy na podporu nízkopříjmo-
vých skupin obyvatel a připravuje rekonstruk-
ci budovy Handicap centrum Srdce na mate-
riální a potravinovou banku. Zde využíváme 
zkušeností pracovníků Handicap centra 
Srdce, kteří mají obrovské zkušenosti s touto 
prací a inspirují samosprávu k rozšiřování 
této pomoci především pro naše rezidenty.
Zároveň s tím pracujeme na úlevách pro rodi-
ny s dětmi. Město nezvyšuje ceny nájemného 
v městských bytech a nově navrhujeme 
osvobodit občany od poplatků za svoz 
komunálního odpadu.  Podobně jako 
v některých dalších městech České republiky 
plánujeme čtyřčlenné rodině tak v rozpočtu 
každý rok ušetřit částku 2 000,- korun.

Na závěr se vás chci zeptat na téma, které 
momentálně rezonuje Poděbrady. Co si mys-
líte o údajném rasistickém výroku, který 
zazněl na červnovém zastupitelstvu?
Miroslav Káninský: Z mého pohledu jde 
o nevhodný vtip, který byl vyřčen před 
dvaceti lety a teď byl znovu nešťastně 
zopakován. Jsme v koalici se STAN a ODS již 
čtyři roky a  nikdy jsme ani náznaky rasismu 
nikde nepronášeli. Byla to zákeřná akce 

opozice, která nemá žádná témata, ale strašně 
chce opět vládnout. Proto rozpoutal zelený 
pirát Lukavec na Twitteru a Facebooku 
a bývalý starosta Langr s Mauxem v tištěných 
médiích doslova hon na čarodějnice. Není to 
nic nového. Celé čtyři roky se nesly v oko-
pávání kotníků, celé čtyři roky se snažili 
některé členy koalice sérií pomluv znemožnit. 
Sám jsem byl terčem podobných útoků. Těžce 
touto akcí poškodili město Poděbrady 
a Českou Republiku po celé Evropě. Touha 
po moci a rozpočtu je nekonečná. Vůbec jim 
nevadilo, že nás takto poškodili, a celá Evropa 
se na nás dívá jako na rasistickou zemi 
a rasistické město. Další podíl na tom měla 
média, která bez ověření opsala výmysly pánů 

Lukavce, Langra a Mauxe. I tak se dá, pomocí 
takových lidí, z ničeho udělat událost 
celostátního i mezinárodního významu. 
Nejsme rasisté. Pokud je problém s určitou 
rodinou, město musí zasáhnout a je jedno 
jestli se jedná o rodinu romskou, českou či 
jiné národnosti.

Nevíme, jak se bude vyvíjet kon�ikt 
na Ukrajině, nevíme, zda nás na podzim 
nezasáhne další vlna pandemie, žijeme 
v nejisté době. Když pominu černé scénáře 
a svět bude zase v pořádku, do čeho chcete 
v případě, že uspějete, ve volbách investovat 
nejvíce? Na jaké projekty či nové stavby by 
se mohli poděbradští těšit?
Miroslav Káninský a Miroslav Holas: 
Pokud se vše bude vyvíjet dle předpokladů, 
tak chceme dovést do konce stavbu bazénu, 
kdy musíme akceptovat několikanásobné 
zdražení především energií a u jeho výstavby 
myslet na toto jako na prioritu číslo jedna. 
Multifunkční dům pro aktivní seniory je 
samozřejmostí, totéž vybudování nových 
cyklostezek, nových hřišť pro děti a obnovu 
stávajících. Další ulice a chodníky čekají 
na svůj nový kabát, a tak bychom mohli 
pokračovat. Jednotlivé projekty předsta-
vujeme v minulém čísle novin i v tomto. 
Je toho hodně, ale �nance jsou ve výborné 
kondici a na všechny projekty peníze jsou. 
Chceme ještě další čtyři roky pokračovat 
v rozdělané práci, dokončit projekty tak, aby 
byly Poděbrady zase o něco lepším a hezčím 
místem k životu.

Oběma pánům děkuji za čas a přeji mnoho 
voličů.                            

         Marta Hanusková

NEJEN O BEZPEČNOSTI, FINANCÍCH A RASISMU
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Děti a hřiště
Provedeme kompletní revitalizaci stáva-
jících dětských hřišť, přidáme nové herní 
prvky, vybudujeme centrální velké hřiště 
s kvalitním sociálním zázemím. Investice 
do malých Poděbraďáků je jednou ze základ-
ních priorit. 

Bazén
Plavecký bazén patří do základní občanské 
vybavenosti města velikosti Poděbrad. Je 
de�nováno umístění bazénu, máme �nanční 
plán a prosadíme realizaci stavby se zahá-
jením provozu do konce roku 2025.

Klubovna pro seniory
Vybudujeme důstojné zázemí (klubovnu), 
které bude zastřešovat dílčí kluby. Bude 
základní podmínkou pro rozvoj aktivního 
života seniorů ve městě, kteří svůj čas chtějí 
trávit smysluplně. 

Silnice, chodníky, parkoviště
Budeme pokračovat v současné masivní 
rekonstrukci sítě poděbradských chodníků 
ve všech městských částech. Zlepšíme 
povrchy místních komunikací, vybudu-
jeme velké parkoviště pod nadjezdem, 
v ul. Budovcova a Kunštátská na Žižkově.

Zelené město
Poděbrady jsou krásné zelené město. 
Centrální lázeňský park, nově rekonstruovaná 
Obora, Huslík, Bažantnice, to jsou zelené 
dominanty a my budeme pokračovat v nasto-
leném trendu kultivace a vytváření nových 
zelených oáz, s důrazem na doplňování 
nové výsadby.

Nové kotelny
K úspěšnému projektu nové kotelny 
na Žižkově, pro který se podařilo získat 
podporu z dotačního titulu, přiřadíme další 
rekonstrukce kotelen v majetku města. 

Sport a sportoviště
Vybudujeme nové venkovní hřiště na Ostende, 
dále nafukovací halu na Žižkově a další 
sportovní zařízení. Sportovního zázemí 
v době, kdy čím dál více občanů chce žít 
aktivněji a zdravěji, není nikdy dost. Jsme 
město nadšených sportovců.

Psí útulek HARYK
Dostavíme nové kotce pro opuštěné psy, 
zázemí pro personál a návštěvníky. Psí útulek 
Haryk se stane dalším vyhledávaným 
komunitním místem pro setkávání obyvatel 
města.

Rekonstrukce náměstí
Nechceme Jiřího náměstí jako pouhou 
křižovatku, ale jako místo pro setkávání. 
Přicházíme s návrhy, které přinesou změnu 
v organizaci dopravy. Chceme náměstí, které 
bude přívětivější k chodcům, atraktivní nejen 
pro místní, ale i návštěvníky Poděbrad.

Prevence kriminality
Budeme se ještě důsledněji zabývat bezpeč-
ností ve městě, hledat společně s městskou 
policií a Policií ČR možnosti a nástroje, 
pomocí kterých zajistíme větší bezpečí 
pro vás, vaše děti, pro váš majetek. Každé 
město má problém s bezdomovectvím, chce-
me ho eliminovat na minimum. Pro nás je 
prioritou žít nejen v krásném, ale i bezpeč-
ném městě.

Nová páteřní cyklotrasa
Zrealizujeme projekt a vybudujeme novou 
páteřní cyklotrasu, spojíme východní část 
města s výchozím bodem v ul. Ovocná, 
s novou výstavbou v obci Choťánky. Vznikne 
bezpečný a plynulý cyklistický provoz.

Kultura a volný čas
Město Poděbrady je vyhlášenou lázeňskou 
destinací a bezesporu je také městem, do kte-
rého se jezdí za kulturou. Vytvoříme podmín-
ky, aby tomu tak nadále bylo. Především 
pro občany Poděbrad chceme, aby město bylo 
v centru zájmu různého festivalového dění – 
Soundtrack, food festivaly, hudební produkce, 
letní scény.

Žižkov
Chceme, aby městská část Žižkov byla 
plnohodnotná a srovnatelná se zbytkem 
města. V plánu jsou parkoviště, dětská hřiště. 
Bazén a centrální velké nové dětské hřiště 
bude rovněž na Žižkově. Budeme ještě více 
investovat do Žižkova, aby se stal dobrou 
adresou k důstojnému životu.

Energie bez emisí
Situace na trhu s energiemi je hrozivá, ceny 
letí strmě vzhůru. Chceme, aby se občanů 
Poděbrad tyto šílené ceny co nejméně dotý-
kaly. Budeme vyhledávat další možnosti  
využití alternativních zdrojů energie, ve větší 
míře se zabývat fotovoltaikou. Chceme dále 
pokračovat v zateplování budov.

NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM

S provozováním potravinové a materiální 
pomoci mají Poděbrady velkou zkušenost. 
Nejenom radnice, ale především solidarita 
Poděbraďáků s lidmi v nouzi je obrovská. 
V současné době, kdy se rapidně  zvedají ceny 
téměř všech komodit a mnohdy i lidé, kteří 
doteď neměli větší �nanční problémy, jsou 
na hraně svých možností, je důležité a nutné 
myslet na pomoc všem, kteří ji potřebují. 
Na Ostende, v Handicap centru Srdce se neje-
nom pracuje s lidmi s mentálním a zdra-
votním postižením, ale je zde již několik let 
významná spolupráce se Středočeskou potravi-
novou bankou.
Celý systém funguje tak, že se sváží z řetězců 
potraviny s brzkou končící expirací nebo je 
třeba pouze poškozen obal výrobku. Zde jsou 
tyto potraviny tříděny a primárně se doposud 
zásobovali klienti ze sociálních služeb 
a přilepšovalo se klientům speciální školy, 
Luxoru atd.
Probíhající válka na Ukrajině vytvořila i další 
skupinu individuálních a �remních dárců 
a tato pomoc je nyní pro uprchlíky ze země 
zmítané válkou neocenitelná.
Tato záslužná činnost má samozřejmě 
i sekundární efekt, který se snaží dát potravi-
nám určeným k likvidaci nový smysl. Umož-

ňuje i důsledný postup v třídění odpadů. 
V této souvislosti považujeme za potřebné 
vyzdvihnout práci člověka, bez kterého by 
centrum nemohlo existovat a tím je jeho 
ředitel pan Mgr. Michal Šmíd.
Z velké části jsme na jaře pomohli Ukrajinkám 
a jejich dětem, prchajícím před válkou. Teď je 
ovšem důležité zaměřit se především na naše 
občany.  Město Poděbrady má eminentní zájem 
na pokračování potravinové a materiální po-
moci lidem v Poděbradech. Osobně si myslíme, 
že seniorů a lidí v nouzi bude přibývat 
a ve spolupráci s odborem sociálních služeb 
bychom chtěli tento způsob pomoci potřebným 
rozvíjet a pomáhat.
Město Poděbrady je vlastníkem objektu, 
ve kterém Handicap centrum Srdce sídlí. 
Budova je ve špatném stavu a bude nutné 
přistoupit k náročné rekonstrukci, která by 
umožnila nejenom dlouhodobé a udržitelné 
zajištění poskytování sociálních služeb 
pro osoby se zdravotním postižením. A také 
v poskytování výše uvedených služeb v oblasti 
potravinové a materiální banky pro lidi 
v Poděbradech, kteří budou naši pomoc 
potřebovat.
Proto zařazujeme tento projekt mezi priority 
sdružení Naše Poděbrady a prosadíme a zrea-

lizujeme projekt přestavby současného sídla 
Handicap centra Srdce na potravinovou ban-
ku. Ta se stane centrem potravinové a mate-

riální pomoci lidem v Poděbradech v těchto 
nelehkých dobách.

Pomoc lidem v nouzi – náš nový úkol

Miloš Mikolanda
kandidát na starostu

Miroslav Holas
místostarosta

Jana MüllerováMiroslav Káninský
radní města
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PSÍ ÚTULEK HARYK
Láska ke psům na celý život

Poděbrady patří bezesporu mezi nejbezpečnější 
města v zemi, o to se snaží sdružení Naše 
Poděbrady celé čtyři roky. Přesto příliv zahra-
ničních dělníků a jejich chování občas naruší 
klid našeho města. Bezpečí našich občanů je 
na prvním místě a tak neustále hledáme zákonné 
možnosti, jak i tyto, soužití narušující situace, 
eliminovat. Lokalita nádraží a prostor kolem něj 
jsou nyní ostře sledovány, neboť právě na těchto 
místech občas docházelo ke kon�iktům.
Věříme, že níže uvedená opatření ještě více 
přispějí k tomu, aby byly Poděbrady nejenom 
krásným, ale i bezpečnějším městem.
1. Rozpočet města pro rok 2022 v kapitole 
Městská policie byl navýšen o 30 % z 11 mili-
onů na současných 14 299 000 korun.
2. Pro potřeby strážníků bylo zakoupeno 
nové služební vozidlo.
3. Podařilo se navýšit stav Městské policie 
o další tři nové strážníky.

4. Přibude další speciální hlídka MP, která 
bude mít působiště v lázeňském parku 
a u nádraží.
5. Bezpečnostní rada města se schází pravi-
delně, přítomni jsou velitel MO Policie ČR 
a velitel MP. Pokaždé se vyhodnocují bezpeč-
nostní rizika a jsou navrhována konkrétní 
opatření.
6. Vedení města aktivně spolupracuje s �r-
mou Laxus Nymburk – Sociální a adikto-
logické služby pro uživatele drog a jejich 
blízké, poskytované ambulantní a terénní 
formou.
7. Přibyly další kamery do městského kame-
rového systému a primárně se MP zaměřuje 
na bezpečnostní situaci v okolí vlakového 
nádraží a v ulici Za Nádražím, v bývalé 
ubytovně.
 Toto vše jsou jasně de�nované kroky k tomu, 
aby se občané Poděbrad cítili bezpečně. 

Bezpečí občanů města Poděbrad – naše priorita

Za sebou máme již rok a půl působení psího 
útulku Haryk. Za tu dobu jsme do naší péče 
přijali přes 200 pejsků, přes 120 čtyřnohých 
kamarádů našlo nový milující domov, jeden, 
bohužel, umřel a původním majitelům bylo 
navráceno přes 60 zaběhnutých psů.
Jsme nesmírně rádi, že se nám daří umisťovat 
nechtěné a kolikrát týrané chlupáče do lásky-
plných náručí nových rodin. O tom, ale 
nejenom, náš psí útulek je.
Budujeme ho neustále, zvelebujeme, aby byl 
co nejkomfortnější pro naše psí kamarády. 
Přidáváme zde několik z mnoha příběhů 
našich svěřenců, abyste, milí čtenáři, měli 

aspoň trochu přehled, v čem naši pejsci žili, 
co za „lidi“ je mezi námi.
Existují dva typy lidí: ti, kteří mají velkou 
empatii, zachraňují a co je nejdůležitější 
– neubližují, no a pak jsou ti druzí…
Bílobéžový Kešík, psí láska, držel se mne jako 
dítě. Malý 5 kg psík s něžnou, ale zlomenou 
psí duší. Žil ve svých výkalech celé 4 roky, jedl 
zbytky a za pláč byl bit! 
Ryško byl celý život mezi potkany, na řetězu. 
Po smrti ,,pána“ zůstal sám, na dvoře, kde ho 
krmila zbytky celá vesnice. 
Kešík i Ryško se u nás dlouho neohřáli, odjeli 
do nových domovů, našli laskavou a milující 

náruč! Z řetězu, bahna, výkalů rovnou na gauč. 
Když odcházeli s novými pány, smáli se!
Bady, kříženec labradora s ridgebackem. 
Žil zavřený v kotci, krmený velmi sporadicky, 
např. hromadou různých kostí na několik dnů. 
Nakonec opuštěn. Přebírala jsem ho od hocha, 
co mu pravděpodobně zachránil život. Jedna 
z dutých kostí se mu zapíchla do pusy, 
znemožňovala mu jíst a nakonec zahnisala. 
Když jsem ho přijímala, už neměl ani sílu žít.
Black, týraný kříženec pitbula, byl bit tolik, že 
už se jenom bránil. Nenáviděl lidi a nevěřil 
jim. Zachráněný Black se těší z nově nabyté 
svobody. Je to tak, pro některé pejsky je 
útulkový kotec u nás v Haryku, jídlo 2x denně 
a venčení, velkým luxusem. Black je už u nás 
doma, ale možná někdy, někdo…
Spaiky. Malý, neobyčejný psík. Poté, co 
panička opustila nejen Spaikyho, byl jeho 
temperament zkrocen 2 metrovým řetězem 
a bitím. Naříkal, plakal, sousedé si stěžovali. 
Majitel se rozhodl, že ho již nadále nebude 
obtěžovat a zastřelí ho. Spaiky si ovšem zvládl 
rozvázat svázané tlapky a zachránil se.
Ricky žil s alkoholikem, měl vykopnuté zuby, 
dnes je z něj velkoměstský pes – gaučák 
z Prahy.
Argo, pan pes, vyhozen z auta, bezprizorně 
bloudící.

Sára, něžná kříženka ovčáka s očima plnými 
smutku, vyhozená v poli u silnice.
Daisy, 2-letá něžná kráska, kterou opustila 
panička, protože na ni neměla čas. Přesto 
zůstala neskutečně milá a mazlivá a na lidi 
nezanevřela.
Pepi, malý psík s šedivým kukučem. Celý 
život prožil na řetězu, který byl těžší než on 
sám, v děravé boudě za kůlnou u agresivního 
alkoholika.
To je jen malý zlomek příběhů našich psích 
kamarádů, kterým jsme změnili život. Ano, 
vím, nemůžeme zachránit všechny, ale ráda 
bych… Pojďme ukázat těm našim chlupáčům, 
že lidi nejsou jenom krutí!
Mám radost za naše psy, že se nám daří je 
napravovat, léčit a umisťovat do nových 
domovů. Moc děkuji veřejnosti za její 
podporu a všem, co se sešli s velkým srdcem 
pro psy. To je to pouto, díky němuž se 
snažíme všichni pomáhat a táhnout za jeden 
provaz. Pejsci nás spojují.

Velmi děkuji za psí kamarády. 

Vaše Ilona Donátová

Členové sdružení Naše Poděbrady, PaedDr. 
Miroslav Káninský a Pavel Bažant pomáhají 
handikepovaným lidem již 25. rok. Po květnu 
2022, kdy předali klíče od sociálního vozidla 
k užívání Centru sociálních a zdravotních 
služeb v Poděbradech do rukou ředitelky paní 
Třískové, byly předány další dva vozy a to 
Základní a Mateřské škole v Ostravě – Porubě 
a dobrovolnickému centru pro seniory Totem 
Plzeň.
Další z vozů byl předán 2. 6. 2022 Charitě 
Olomouc, další auto putovalo 9. 6. 2022 
Sociálním službám města Mimoň, 15. 6. 2022 
Domovu pro osoby se zdravotním postižením 
v Ústí nad Labem, 16. 6. 2022 Sociálním 
službám FOKUS v Mladé Boleslavi.
Dne 23. 6. 2022 auto dostaly SOS dětské 
vesničky v Karlových Varech, 28. 6. 2022 

Centrum sociálních služeb v Kyjově, 
29. 6. 2022 Handicap centrum Škola života 
ve Frýdku – Místku, 29. 6. 2022 Sociální 
služba města v Kralupech nad Vltavou 
a 30. 6. 2022 Sociální služby pro osoby 
s mentálním postižením Barevné domky 
v Hajnicích.
Pomáhat se musí soustavně, jsme rádi, že 
v tom nadále pokračujeme. V současné době 
máme předáno ústavům a zařízením 988 aut, 
letos v září dosáhneme čísla 1000.

NAŠE AUTA SLOUŽÍ POTŘEBNÝM LIDEM

Miroslav Káninský
radní města

Miroslav
Káninský

radní města

Miloš 
Mikolanda

kandidát 
na starostu

Miroslav 
Holas,

místostarosta

Pavel Bažant
radní města

Ilona Donátová

CSZS PoděbradyCSZS PoděbradyCSZS Poděbrady
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V minulých číslech novin jsme vám, milí 
čtenáři, představili projekty dětských hřišť 
pro vaše děti. Jedná se o hřiště pro děti malé 
či na prvním stupni základních škol.
Teď vám chceme přiblížit, co vybudujeme 
pro starší děti či teenagery. Řada z nich provo-
zuje parkour, a aby ho dělali bezpečně, chystáme 
pro ně parkourové hřiště. Bude umístěno 
v lokalitě na Ostende, vedle zimního stadionu 
a bude přirozeně navazovat na skate park. 
A co to vlastně parkour je? Je těžké ho 
přiřadit k jakémukoliv sportu, jde spíše 
o umění nebo disciplínu. Základní myšlen-
kou parkouru je překonávání všech překážek, 
které se na cestě vyskytnou, jakoby šlo o stav 
ohrožení. To znamená, použít jakýkoliv 
pohyb, který vám pomůže dostat se od bodu 
A do bodu B. Parkourista se nesnaží jen 
pohybovat co nejrychleji, ale také s co 
nejmenší spotřebou energie a nejpřímější 
možnou cestou. Neo�ciálním mottem 
parkouru je: Být a zůstat, být a vydržet. 
Efektivita pohybu v tomto sportu spočívá 
i v tom, že parkourista aplikuje své doved-

nosti i v normálním životě – zdolávání 
překážek.
Před několika lety tři studenti přišli s nápa-
dem vytvořit tréninkové hřiště pro parkour. 
Své nápady předali české �rmě, která 
vypilovala technologii, systém, materiály, 
bezpečnost a design. Jde o hřiště Flux. 
Je současné, všestranné, odolné. Je ke spor-
tovcům přizpůsobivé, kamarádské a inspi-
rativní. Kdo jiný by měl být tvůrcem 
moderního parkouru, než samotní aktivní 
mladí sportovci?
Toto hřiště v sobě nese ambice svých tvůrců 
i jejich poselství a návod na svobodnou 
a sebevědomou cestu životem.
Hřiště, které vidíte na snímcích, vyhovuje jak 
začátečníkům, tak i zdatnějším parkouristům. 
Jeho prvky jsou konstruovány z betonu 
a kovu, věrně simulují městské prostředí. 
Obsahují kombinovatelné stěnové a trubkové 
pro�ly i nízké nášlapy pro přízemní trénink 
přesnosti.
Toto parkourové hřiště je vyrobeno tak, aby 
bylo vysoce odolné vůči působení klimatu 

i běžnému vandalismu, je nehořlavé. Z prvků 
lze postavit různé varianty, přeskládat je 
a uzpůsobit ho na míru dané lokalitě. 
Samozřejmostí je certi�kace dle ČSN EN 
16899 „Vybavení pro sport a rekreaci 
– Vybavení pro parkour“.

VZNIKNE NOVÉ PARKOUROVÉ HŘIŠTĚ
I STARŠÍ DĚTI SI CHTĚJÍ HRÁT

Lucie Patka Slauková

Vizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvků Vizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvků

Vizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvků

Vizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvkůVizualizace volnočasových prvků

Miroslav Káninský
radní města
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Přístavba šaten LTC Poděbrady
(tenis)

400 tis. korun

Rekonstrukce WC
u Savoye

1,4 mil. korun

Vodovod + kanalizace
Na Zámostí a na jezeře

7 mil. korun

Rekonstrukce ulic 
Chládkova, Šantlova, Hlaváčova

2 mil. korun

Rolba na zimní stadion
pořízení na splátky

4,5 mil. korun

Obnova veřejného osvětlení
I.+II. etapa

9,5 mil. korun

Hřbitovní zeď
Bílkova, Kluk

3,8 mil. korun

Ulice Revoluční
položení dešťové kanalizace

11,5 mil. korun

Sběrný dvůr
10 mil. korun

Zateplení panelových domů
Žižkov

13,5 mil. korun

Mobilní podium
park

1 mil. korun

Areál jezero
vodovodní a kanalizační přípojky

2,1 mil. korun

Mateřská školka – Palachova
rekonstrukce

1,9 mil. korun

Ulice Přemyslova
bezbariérové přechody

700 tis. korun

Veřejné osvětlení II. etapa
dokončení

2,7 mil. korun

Nafukovací hala LTC Poděbrady
dotační titul

(příspěvek města 1,8 mil. korun)

Šatny zimního stadionu
40 mil. korun

(z toho 16 mil. dotace)

Rekonstrukce měst. sport. haly
na Ostende

87 mil. korun

Mateřská školka
Pentagon - rozšíření

2,9 mil. korun

Ulice Revoluční
nové chodníky a veřejné osvětlení

7,5 mil. korun

Kontejnerová stání
1,5 mil. korun

Kontejnerová stání
průběžná realizace

1,3 mil. korun

Zakoupení vlečného štěpkovače
(dotační titul)
1 mil. korun

Multigolf park
u vodárenské věže

300 tis. korun

Budova radnice
rekonstrukce WC, obřadní síň

500 tis. korun

Hasičská zbrojnice
Polabec

7,8 mil. korun

Nízkoprahové centrum
(rekonstrukce), Družstevní ul.

1,3 mil. korun

Zpevněné plochy, dešťová kanal.
u zimního stadionu na Ostende

11,5 mil. korun

Rekonstrukce vzduchot. a elektro
ZŠ T.G.M. Poděbrady

3 mil. korun

Ul. Vrbová
(doplnění vodovodu a kanalizace)

2,5 mil. korun

Rekonstrukce topného systému
ZŠ T.G.M. Poděbrady

12,5 mil. korun

Workoutové hřiště na Ostende
dotační titul z kraje

 400 tis. korun

Rekonstrukce
Penzionu na Ostende

1,5 mil. korun

Rekonstrukce povrchů
místních komunikací

4 mil. korun

Rekonstrukce cyklostezky
Velké Zboží směr Nymburk

800 tis. korun

Zimní stadion
stavební úpravy
5,9  mil. korun

Psí útulek
kotce, přípojky vody, kanalizace

1,8 mil. korun

Nízkoprahové centrum
v ul. Družstevní
1,5 mil. korun

Zpevněné plochy, dešť. kanalizace
u zimního stadionu na Ostende

2,5 mil. korun

Obora
revitalizace

1,4 mil. korun

Dog park
u Billy

200 tis. korun

Koupaliště Jezero
plavčíkárna, minigolf, chodníky

7,3 mil. korun

Havířský kostelík
restaurování interiéru

2,8 mil. korun

Projekt cyklorikša
150 tis. korun

Chodník ulice
 Čechova

600 tis. korun

Dětské hřiště Čechova
stromy, workout, mobiliář

3 mil. korun

Oprava místní komunikace
ulice Na Vinici
3,8 mil. korun

Oprava cyklostezky
od ul. Na Vinici k ČOV

3 mil. korun

Instalace fotovoltaické 
elektrárny na sportovní hale

550 tis. korun

ZREALIZOVANÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY
v letech 2019 - 2022
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DALŠÍ OPRAVY CHODNÍKŮ
A KOMUNIKACÍ

Realizace 2022 – 2026
28 milionů korun

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
výkon 480 kW
Na zimním stadionu

Příprava projektu 2022
Realizace – první polovina r. 2023

10,5 milionů korun

MATERIÁLNÍ A POTRAVINOVÁ
BANKA

Na Ostende – rekonstrukce
Příprava projektu 2022

Realizace – do konce r. 2023
25 milionů korun (žádost o dotaci 80%)

KLUBOVNA PRO SENIORY
Multifunkční centrum

Realizace – do konce r. 2023
10,5 milionů korun

SPORTOVIŠTĚ NA OSTENDE
4 outdoorová hřiště

Realizace – jaro 2023
30 milionů korun (žádost o dotaci 70%)

PSÍ ÚTULEK HARYK
Sociální zázemí pro zaměstnance

Realizace – začátek r. 2023
450 tisíc korun

NOVÁ CYKLOTRASA CHOŤÁNKY
Příprava projektu – do konce r. 2023

Realizace – květen 2024

PLAVECKÝ BAZÉN
Vypsání výběrového řízení na vypracování

projektové dokumentace na provedení stavby – 2022
Výběr zhotovitele a zahájení realizace – 2023

Dokončení stavby – 2025
žádost o dotaci z Národní sportovní agentury

90 milionů korun

Našich Poděbrad v letech 2023 - 2026,

které prosadíme v rámci koalice

a mnoho dalších...

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INVESTIČNÍ PROJEKTY

ZÚZÚZÚ

KÚKÚKÚ

severní směr lokalitaseverní směr lokalita
"Nové Mlýny""Nové Mlýny"
severní směr lokalita
"Nové Mlýny"

jižní směr lokalitajižní směr lokalita
soutok Labe a Cidlinysoutok Labe a Cidliny
jižní směr lokalita
soutok Labe a Cidliny
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Legislativní rámec plánovaného odkanalizo-
vání srážkových vod (Revoluční, Jamborovka) 
minulým vedením města jsme již podrobně 
popsali. Uvedli jsme rovněž vodohospodářská 
a technická rizika tohoto nesmyslného 
investičního záměru. Nyní proveďme stručné 
dílčí shrnutí. 
Dne 16.8. 2018 podepsal tehdejší starosta pan 
Langr smlouvu o dílo na stavební práce 
„III/32916 Poděbrady, ul. Revoluční“, kde se 
město (mj. na základě falešných hydrogeolo-
gických posudků) zavázalo k úhradě nákladů 
stavby dešťové kanalizace ve výši 8,5 mil. Kč 
bez DPH plus dalších výdajů na přeložky sítí 
apod. Záměr hlasováním podpořili pánové 
Langr, Uhlíř, Lukavec, Mareš a paní Veberová. 
Město tak nezákonně investovalo přes 
10 milionů korun do díla (stavby komuni-
kace), které není jeho majetkem (silnice patří 
Středočeskému kraji). Naše společné �nanční 
prostředky byly tímto způsobem nezákonně 
vyvedeny soukromému subjektu (dodavateli 
stavby), který se do výběrového řízení přihlásil 
jako jediný. Odkanalizování srážkových vod 
nebylo vodoprávním úřadem povoleno. 
Po dokončení této stavby dešťové kanalizace 

bylo zjištěno, že mj. v důsledku gravitačního 
protispádu nebude řádně fungovat. 
Navazujícím záměrem, který naštěstí minulé 
vedení města již nestihlo realizovat ani smluv-
ně zajistit, bylo odkanalizování srážkových 
vod území nové výstavby desítek rodinných 
domů v prostoru Bažantnice – Jamborovka. 
Město zašlo dokonce tak daleko, že vlastní-
kům stavebních parcel byla zakázána výstavba 
RD, dokud nebude území odvodněno. 
Rozhořčení stavebníci však našli zastání 
u Krajského úřadu Středočeského kraje, který 
hloupé rozhodnutí z Poděbrad zrušil. Přesto 
město se starostou panem Langrem a dalšími 
radními stihli vyhodit stovky tisíc korun 
za různé konzultační činnosti a 1,4 mil. Kč 
na projekt řešící odvodnění Bažantnice 
do  Skupice  ( rozho dnut í  rady  měst a 
č. 712/2017). Veškeré �nanční prostředky 
takto vynaložené byly vyvedeny prakticky 
jedinému člověku, který vůči městu vystu-
poval coby �rmy pod různými obchodními 
jmény. Záměr odvodnění prostoru Žižkov 
– Bažantnice do Skupice a Labe je ve své 
technické podstatě nesmyslný a legislativně 
nezákonný. Přesto vedení města v čele se sta-

rostou panem Langrem na něj ve středně-
dobém záměru chtělo vynaložit pro roky 
2019 – 2023 cca 25,5 mil. Kč (v tehdejších 
cenách). Naše Poděbrady bojují za trvale 
udržitelné nakládání s cennou a nenahraditel-
nou komoditou – podzemní vodou. Nikdy 
nedovolíme, aby výše uvedené nesmyslné 
záměry byly dokončeny.

NA ŽIŽKOVĚ BOJUJEME O VODU

FÁMY, LŽI A POMLUVY
Být osobou veřejně činnou znamená mimo 
jiné ztrátu soukromí a být ostře sledován 
veřejností. Znamená to vydat sebe na pospas 
hejtrům, pomlouvačům, sortě lidí, která ať 
uděláte cokoliv, vždy se jí něco nebude líbit 
a bude vás kritizovat za každý krok, který 
uděláte. Těmto lidem je úplně jedno, co 
konkrétně děláte pro město i na úkor svého 
osobního volna. Jejich jediným cílem je 
poškodit vás, omílat stále dokola stejné lži. 
Je pravdou, že za čtyři roky na radnici se neje-
den z nás musel s tímto naučit žít a vyvracet 
stokrát omleté lži, které „konstruktivně“ 
vytváří opozice. Proč? Aby bylo ovlivněno 
veřejné mínění v jejich prospěch, zapomnělo 
se na jejich mnohé přešlapy. A samozřejmě 
čím blíže spějeme k volbám, tím zuřivější 
a urputnější budou. 
Miroslav Káninský byl a je jejich největším 
terčem. Neustále podsouvané lži o tom, že je 
developerem (činnost ukončil před šesti lety), 
chtějí (spolek Pro občany Poděbrad) zakrýt 
fakt, že u moci by byl rád opravdový develo-
per, který na Žižkově staví na každém kousku 
zeleně a se kterým jsou rodiny Lukavců, 

Marešů a Paskovský (spolek Pro občany 
Poděbrad) byznysově propojené.
Je potřeba z něj, obzvláště teď, udělat hotové-
ho antikrista, který – další lež – chce zastavět 
Oboru. Přitom malý pozemek na Jízdárně již 
několik let nevlastní.
Na půl roku byl instalován plůtek, který 
zamezil průchod, aby se předešlo nebezpečí 
úrazu u parkoviště u zimního stadionu. To 
bylo nafouknuto do obřích rozměrů, samoz-
řejmě, s patřičnými komentáři o papalášských 
manýrech. Přitom v plotu je normální 
průchod a každý občan může pohodlně projít 
k Labi. Město vybudovalo novou atraktivní 
spojnici pro pěší z ulice Husova k Labi.
Loni hejtři neúnavně „bojovali“ o dub 
v Oboře, který tam stojí dodnes. Tak nějak se 
dubem přikryl fakt, kolik zdravých stromů 
padlo na zbytečný kruhový objezd iniciova-
ný m  z e l e ný m  Jane m  Ji rkou  ( sp o l ek 
Pro občany Poděbrad) v Pískové Lhotě. Tam, 
dle přisluhovačů opozice, byly stromy 
bezvýznamné, méně zelené, nezajímavé. 
O vyhozených 25 milionech ani nemluvě.
Být komunálním politikem, obzvlášť na ma-

lém městě jako jsou Poděbrady, znamená 
především obrnit se trpělivostí a neúnavně 
vyvracet lži. Je na voličích, zda chtějí naslou-
chat opozici, která dokázala po sobě zanechat 

pouze dluhy, a nebo věřit současné koalici, 
za kterou je vidět hodně práce.
 

                     Naše Poděbrady

Miloš Mikolanda
kandidát na starostu

Miroslav Káninský
radní města

Spojnice pro pěší a cyklisty z ulice Husova k zimnímu stadionu a LabiSpojnice pro pěší a cyklisty z ulice Husova k zimnímu stadionu a LabiSpojnice pro pěší a cyklisty z ulice Husova k zimnímu stadionu a Labi

Ceny energií, potravin a vůbec všeho neustále 
rostou do závratných výšin. I lidé, kteří doteď 
neměli větší �nanční potíže, začínají pociťovat 
rostoucí in�aci. Bohužel, čeká nás náročná 
zima a nikdo nejsme schopen predikovat, 
jakým směrem se bude vyvíjet situace u nás 
i ve světě.
V těchto dobách chceme ulevit našim 
občanům mimo jiné i tím, že počínaje rokem 
2023 zrušíme poplatky za odvoz odpadů. Již 
nyní se město podílí dvěma třetinami 
z celkové částky za odvoz komunálního 
odpadu.
Chceme, aby směsného komunálního odpadu 
bylo čím dál tím méně a půjdeme cestou ještě 
objemnějšího třídění. Za tříděný odpad město 
inkasuje �nanční prostředky, které mohou být 

zčásti použity na poplatky za komunální 
odpad.
Vytvoříme Re – use centrum, kam lidé budou 
moci odkládat jim nepotřebné věci, které 
ovšem mohou posloužit jiným.
Je přirozené třídit odpad a zmenšovat objem 
komunálního odpadu. Je také přirozené 
pomáhat v této době lidem i zrušením 
poplatků za odpad.

S NÁMI ODPADY PLATIT NEBUDETE!

-   23 02 20 62

0,- Kč
Miloš Mikolanda

kandidát na starostu
Miroslav Holas

místostarosta



Když se podíváte na kandidátky stran, 
sdružení a hnutí, které se chystají ve volebním 
podzimním klání zvítězit,  tak hlavně 
v uskupeních, které nejsou u moci, ale strašně 
tam chtějí být, najdete hodně kandidátů, kteří 
mají bydliště v Poděbradech pouze �ktivní. 
Radek Smejkal (spolek Pro občany Poděbrad, 
l ídr Petr Hercik) bydlí  v Odřepsích, 
v Poděbradech má pouze �ktivní bydliště. Je 
dokonce předsedou Sokola (jak jde sokolská 
čest dohromady s touto křivou kandidaturou, 
to ponechám laskavému čtenáři). Ale ze zá-
hadných důvodů kandiduje v Poděbradech. 
Oč přicházejí Odřepsy, kde žije…
Miroslav Paskovský (spolek Pro občany 
Poděbrad, lídr Petr Hercik) bydlí v Pátku. 
V Poděbradech má pouze �ktivní bydliště. 
Mgr. Jaromír Novák (spolek Pro občany 
Poděbrad, lídr Petr Hercik) bydlí ve Velkém 
O s e k u .  M á  p o u z e  � k t i v n í  b y d l i š t ě 
v Poděbradech.
Mgr. Tomáš Maux (spolek Volba pro Poděbrady, 
lídr Langr) bydlí ve skutečnosti  v Křečkově, 
ale �ktivní trvalý pobyt má v Poděbradech, 

kde nežije a nebydlí.
Karel Růžek (spolek Volba pro Poděbrady – 

lídr Langr) bydlí v Libici nad Cidlinou. 
V Poděbradech má pouze �ktivní bydliště.

Miloslav Hájek, který bydlí na Oškobrhu 
a v Poděbradech má pouze �ktivní bydliště.
Proč nekandidují tam, kde žijí a bydlí opravdu 
a ne pouze formálně – v Poděbradech?
Nepřijde nám to v pořádku a morální už 
vůbec ne. Co je láká na Poděbradech? Jistě, 
Poděbrady jsou krásným, lázeňským městem. 
Ale více než jeho krásy zajímá tyto kandidáty 
větší moc, větší rozpočet. Přece jenom, 
nalijme si čistého vína, na vesnicích, kde 
bydlí, nehospodaří s rozpočtem počítajícím 
stovky milionů.
Město je nyní ve výborné �nanční kondici. 
Na rozdíl od předchozího vedení radnice, 
které nám zanechalo dluh 50 milionů korun, 
má dobrým hospodařením na účtech několik 
set milionů a dotyční to pochopitelně ví. 
Najednou by rádi kandidovali v Poděbradech.
Je pouze na voličích, zda hodí hlas kandi-
dátovi, který už od počátku nehraje fér a čistě 
a zajímá se spíše o v současnosti naplněný 
městský rozpočet.

Naše Poděbrady
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„Kandiduji v Poděbradech, ale bydlím jinde.“

  
Jedna z cest, jak se vypořádat s energetickou krizí

Od loňského roku se takřka všichni potýkáme 
s rostoucími cenami energií a nejenom  s tím. 
Existuje reálná hrozba, že prostě plyn z Ruska 
nebude a nebo bude ve velmi omezeném 
množství. Potrvá léta, než se situace zkonso-
liduje a postaví se jiný plynovod.
Vinou mezinárodní situace, je za pět minut 
dvanáct, abychom hledali jiné možnosti, jak 
tuto energii nahradit. Město Poděbrady 
v tomto směru nemůže být výjimkou.
Sdružení Naše Poděbrady chce maximálně 
využít solárních panelů na svých budovách 

a s fotovoltaikou se počítá i na provoz 
budoucího bazénu.
Rovněž chceme zateplit další budovy 
v majetku města, aby drahé teplo neunikalo, 
jak se říká, Pánubohu do oken.
Velmi podstatnou částí našich plánů hospo-
daření s energiemi je budování dalších 
nových moderních kotelen. V tomto případě 
neušetří pouze město jako takové, ale 
především vy, milí čtenáři.
První výsledky se již dostavily a díky nově 
vybudované moderní kotelně na Žižkově 
�nanční zátěž obyvatel bytů napojených 
na tuto žižkovskou kotelnu při letošním 
vyúčtování dokonce klesla. Je to i díky tomu, 
že pánové Málek a Káninský z Našich 
Poděbrad ve vedení Městské realitní včas ještě 
před zdražením zastropovali ceny plynu 
u  velkého dodavate le .  Pokud budou 
Naše Poděbrady na radnici, pravděpodobně 
se podaří toto zastropování udržet i v roce 
2023, tudíž i vyúčtování v roce 2024 bude pro 
obyvatele příjemné překvapení. 

Mají rozhodovat o městě ti, co v něm nebydlí?

Miroslav Káninský
radní města

Jiří Málek
zastupitel města

Jsme rasisté, či nikoliv?
Existují vtipy o blondýnkách, policajtech, 
hubených či tlustých lidech. V zahraničí byl 
donedávna zažitý archetyp Čecha, který nosí 
zásadně ponožky v sandálech a na dovolenou 
jezdí obložen paštikami a řízky. 
Z důvodu odlišné mentality, nikoliv barvy 
kůže, se vyprávěly vtipy o Romech a Romové 
naopak vtipkují na adresu Čechů. Jsou vtipy, 
které akceptujeme a které už jsou za hranou.

To, co zaznělo na červnovém zastupitelstvu 
a ještě předtím, před dvaceti lety, bylo 
nevhodné, ale vytržené z kontextu. Starosta se 
omluvil, posypal si hlavu popelem. Tím to 
mělo končit.
Ovšem nebyla by to „konstruktivní“ opozice, 
která z mála udělala obří kouli a výsledkem je, že 
Poděbrady jsou vnímány jako rasistické město 
a Česko jako rasistická země. Ve skutečnosti 

tomu tak samozřejmě není.
Jsme rasisté, pokud žijeme v sousedství 
rodiny, která nerespektuje žádná pravidla 
normálního soužití, a bráníme se? A ta rodina 
je čirou náhodou romská? Nastal by takový 
mediální cirkus, pokud by šlo o rodinu 
z majority? Nikoliv. To si jen pirátský 
kandidát Lukavec potřeboval udáváním 
nahnat body do jinak prázdného a nic 

neříkajícího programu za mohutné asistence 
Langra. Ten tak strašně chce být starostou 
a ničeho se neštítí.
Nejsme městem rasistů. Jsme městem, 
které chce být dobrou adresou k bydlení a je 
jedno, zda pro lidi bílé, žluté, či jiné barvy 
kůže. Vyžadujeme pouze jediné: nulovou 
toleranci k jakémukoliv narušování veřejného 
pořádku.                                     Naše Poděbrady

VYUŽÍVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE
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Na začátku byl upřímný podnět - dopis 
vhozený do naší schránky rodinného domu 
od "starousedlíků" a můj veřejný příslib, 
že tento požadavek nezůstane bez odezvy.
Zde ve Velkém Zboží to bylo o to snadnější, že 
jako místní znám jak historický, tak aktuální 

stav komunikací a chodníků a především již, 
z mého pohledu,  nedokončené či do konce 
nedotažené akce a investice ze strany města. 
Od začátku mého funkčního období jako 
zastupitele města se věnuji především tech-
nickým zakázkám od malého do středního 
rozsahu v oblasti oprav či rekonstrukcí chod-
níků, kontejnerových stání apod. Několikrát 
jsem již zmínil, že jsou pro mě důležité 
Poděbrady jako celek a kladu stejný důraz 
na opravu a kvalitu chodníků v okrajových 
částech, jako např. Velké Zboží, Žižkov 
či Polabec, jako v případě centrální kolonády 
či náměstí. Samozřejmě v porovnání počtu 
osob, které tento prostor využívají, je rozdíl 
jasně viditelný, ale tento fakt pro mě není tou 
hlavní prioritou pro vykonání akce tohoto 
druhu. Myslím si, že nový či opravený chodník 
si zaslouží každý obyvatel našeho města 
bez rozdílu adresy.
Takže po mém oblíbeném "místním šetření", 
kde jsme si za přítomnosti zástupců místního 
výboru Velké Zboží a vedoucího Odboru 

správy a rozvoje města vyjasnili detaily a roz-
sah oprav, proběhlo výběrové řízení na doda-
vatele stavby a byl stanoven předpokládaný 
termín dodání díla.
Jsem rád, že zakázku vyhrála místní �rma 
s odbornou způsobilostí a svoje slovo dodr-

žela byť s minimálním zpožděním při předání 
díla zadavateli, tedy městu Poděbrady.
A výsledek? Nový chodník od bývalé hospody 
U Poláků až po hřbitov v celkové délce 
bezmála 500 m a šířce 1,5 m, všechny vjezdy 
k rodinným domům ze stávajících žulových 
kostek opravené a přeskládané.
Jako garant celé akce chci poděkovat všem míst-
ním v této části města, se kterými jsem spolu-
pracoval a kteří přišli s konstruktivními nápady.
Na závěr je důležité zmínit, že jsme spolu 
s místním výborem ve Velkém Zboží vybrali 
další lokalitu pro investici oprav či rekon-
strukce chodníků a to zhruba stejného 
rozsahu. Jedeme dále a za sebe mohu opět 
přislíbit, že zodpovědný přístup u mě zůstává 
na 1. místě a plané řeči nechávám jiným 
rádoby odborníkům.

Příjemné dny
a dobrou náladu přeje

Investice do infrastruktury ve Velkém Zboží pokračují

Jiří Málek, zastupitel města

Atraktivní cykloterapie pro seniory - Cyklorikša
Naším přáním u pořízení cyklorikši bylo, aby 
i ta část našich seniorů, kteří již nezvládnou 
procházky po městě a okolí, nebyli o toto 
ochuzeni.
Cyklorikša má tedy primárně sloužit těm 
lidem, kteří jsou handikepovaní. Nechtějí 
vidět Poděbrady jenom z okýnka auta, ale 
chtějí být také na čerstvém vzduchu. Projet se 
po místech, která z minulosti důvěrně znají, 
ale kam se už těžko dostávají.
Provozovatelem cyklorikši je Poděbradská 
sportovní s.r.o. Proškolení dobrovolníků, 
provozní řád a technická podpora je rovněž 
v její gesci.
Věříme, že se tato cykloterapie v Poděbradech 
setká s příznivou odezvou a bude to jedna 
z dalších možností, jak našim seniorům 
zpříjemnit život.

Přeji příjemně strávené 
chvíle s cyklorikšou.

Miroslav Holas, místostarosta

Zuzana KaščákováMgr. Jana Müllerová
Vystudovala magis-
terský obor andra-
go g i k a  a  ř í z e n í 
l idských  zdrojů 
na Univerzitě J. A. 
K o m e n s k é h o . 
Většinu svého pra-
covního života pů-
sobila v HR odděle-
ních (oddělení lid-

ských zdrojů). V současnosti pracuje jako 
vedoucí provozu v chráněné dílně Profemo 
s.r.o.,  která primárně zaměstnává lidi 
s různým typem zdravotního omezení, či 
postižení. Jejím úkolem je podpora a adaptace 
těchto lidí do pracovního procesu. Sama prošla 
těžkou životní zkouškou (prodělala hema-
toonkologické onemocnění). Dnes to bere jako 
dar, díky němuž si nastavila jinak životní 
priority, a který ji nasměroval k životnímu 
poslání – ve větší míře podporovat zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením.

Věnuji se interiéro-
vému designu a své-
mu obchodu s inte-
riérovými doplňky. 
Jako maminka dvou 
dětí jsem šťastná, 
že  mým místem 
pro život i práci 
jsou právě malebné 
Poděbrady. 

Přeji si, aby byly stále staromilsky krásným 
lázeňským městem, ale přesto držely krok 
s dobou a moderními požadavky nejen 
lázeňských hostů, ale i místních. 
Chci vznášet podnětné připomínky a dota-
zy, prosazovat bezbariérový pohyb po městě, 
bezpečnost, řešení tíživé dopravní situace 
v centru města a s tím související parko-
vání. Mým mottem je, že slušní l idé 
do politiky patří a naopak, jsou zde více 
než důležití.

Mgr. Lucie Patka Slauková
Vystudovala obor 
s o c i á l n í  p r á c e 
na FFUK a věnuje 
s e  j í  d o d n e s . 
V  Po d ě br a d e c h 
založila mateřské 
centrum, které letos 
oslaví 25 let. Postup-
ně se mění v rodin-
né centrum, které se 

rozrůstá, přináší smysluplné programy a radost. 
S několika maminkami založila před 20 lety 
hřiště u kostela, které patří k nejoblíbenějším 
ve městě. To vše ji naplňuje radostí, když vidí 
za sebou projekty, které mají smysl. V současné 
době působí v oblasti lidských zdrojů, 
pro globální americkou �rmu hledá talentované 
inženýry. Miluje cestování, hudbu, cyklistiku, 
plavání a potkávání se s přáteli. Přála by si, aby 
Poděbrady byly nadále oázou zeleně, protkané 
bezpečnými cyklostezkami a aby byly městem, 
přátelským k malým dětem i starým lidem.

Vystudovala Tech-
nickou univerzitu, 
o b o r  c h e m i c k á 
technologie textilní 
výroby. Od roku 
1992 je OSVČ. Vel-
mi známá módní 
návrhářka a podni-
katelka, která záro-
veň  zaměst nává 

cca 25 lidí. Psi a všechna zvířata jsou její 
celoživotní láskou, i  proto je místo-
předsedkyní psího útulku Haryk. Je ochrán-
kyní práv zvířat, ve své práci pro město by 
nadále zvelebovala výše zmíněný útulek. 
Sociální politika není pro tuto dámu nezná-
mým pojmem, lidské problémy ji nejsou cizí. 
Každá módní přehlídka (již 25 let) je spojena 
s bene�cí, výtěžek z těchto kulturních akcí jde 
pokaždé potřebným, dětským domovům, 
seniorům. Chtěla by se podílet na dalších 
kulturních akcích města a spoluvytvářet je.

Ing. Ilona Donátová



SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ

Život v Poděbradech si před cca 15ti 
lety vybrala po žití v Kladně a v za-
hraničí. Žije na Žižkově. Působí 
jako psycholožka na dvou základ-
ních školách,  v  Poděbradech 
provozuje soukromou psycholo-
gickou praxi, věnuje se supervizím 
z d r avot n i ckých  a  s o c i á l n í ch 
pracovníků a v poděbradském MC 
vede semináře na téma psychologie 

a výchovy. Za heslo Miroslava Tyrše, které si zvolila jako své 
motto spolukandidátka paní Sobotková, by dala „ruku 
do ohně“. Známkami dobrého vedení města jsou, podle Hany, 
transparentní hospodaření, stabilní rozpočet a konkrétní plány 
rozvoje města, krátkodobé i ty dlouhodobé, ambicióznější. 
Za velmi důležitou považuje kvalitní a konkrétní komunikaci 
s občany. Všichni občané mají právo se ptát; Co? Kdy? 
Proč? Kde? Za kolik? Žádné prázdné fráze. To jsou věci, 
které minimalizují prostor pro manipulaci a psychopa-
tologii v politice a jsou zaměřené na rozvoj města, ve kterém 
se dobře žije.
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Jiøí Málek
Vystudoval obor všeobecné stro-
jírenství a je jednatelem menší 
firmy, zabývající se laserovým 
dìlením kovù a kovovýrobou. 
Je pøedsedou bytové komise 
a pùsobí ve vedení Mìstské 
realitní a.s. (MR) jako èlen 
správní rady. Pøedevším se vìnuje 
zakázkám menšího rozsahu v èás-
tech Podìbrad - Velké Zboží, 
Žižkov, atd.,  rekonstrukcím 
a opravám èi výstavbì nových 
chodníkù, vstupùm do bytových 
d o m ù ,  ú p r avá m  p o z e m k ù . 
V dalším funkèním období by 
pokraèoval v nastaveném smìru 
bytové politiky mìsta v MR - byty 
pro mladé rodiny a seniory, 
rekonstrukce mìstských bytù, 
modernizace kotelen a kanalizace 
u vìtších bytových jednotek. 
Øíká, že zodpovìdnost a produk-
tivita je pro nìj na 1. místì.

RNDr. Miloš Mikolanda
Vystudoval geofyziku na Pøírodovìdecké 
fakultì Univerzity Karlovy. Geofyzik, 
hydrogeolog,  soudní  znalec v oboru 
geologických vìd. Jeho specializací je 
problematika podzemních a minerálních vod, 
vodní hospodáøství, skládky nebezpeèných 
odpadù a jejich ekologická likvidace, 
vyhledávání a tìžba ložisek nerostných 
surovin. Je také supervizorem Ministerstva 
financí  ÈR pø i  odstraòování  s tarých 
ekologických škod. V pozici bývalého 
místostarosty a zastupitele v Podìbradech 
mìl na starosti agendu mìstských vrtù 
minerálních vod, tìžebních lokalit štìrkopísku 
a ochranu životního prostøedí. Významnì 
se zasadil o to, aby èistièka odpadních vod 
zùstala v majetku mìsta. Prosazuje ochranu 
podzemních vod, je proti nesmyslnému vy-
soušení Žižkova.

Pět zastupitelů Našich Poděbrad obhajuje na radnici  
již čtvrtý rok Vaše zájmy

Ing. Miroslav Holas  
Ekonom se specializací na vnitøní 
obchod.  Od r.  1990 OSVÈ 
– zamìøení na broušení, pískování 
s k l a .  È l e n  z a s t u p i t e l s t va 
od r. 2014 - v kontrolním výboru 
se vìnoval zadávání, výbìru 
a realizaci stavebních akcí mìsta. 
V  r o c e  2 0 1 8  b y l  z v o l e n 
2. místostarostou. V jeho gesci 
jsou pøedevším investièní akce. 
Sbìrný dvùr v areálu TSMP, šatny 
zimního stadionu, rekonstrukce 
Revoluèní ulice, rekonstrukce 
chodníkù, komunikací a pøe-
devším výstavba nové mìstské 
sportovní haly - to jsou stavby, 
na kterých se pøímo podílel. 
Je hlavním iniciátorem výstavby 
plaveckého bazénu v Podìbradech 
a øíká: „Pokud budu zvolen, 
udìlám vše pro to, aby Podìbrady 
mìly  svù j  p lavecký  bazén 
nejpozdìji do roku 2026“.

PaedDr. Miroslav Káninský
Vystudoval Fakultu tìlovýchovy 
a sportu Univerzity Karlovy. 
Bývalý uèitel, trenér. Živnostník, 
spolumajitel reklamní agentury. 
Jeho firma je spjata s charitativní 
èinností  – podporuje denní 
stacionáøe, domovy dùchodcù 
a dìtské domovy. Øíká, že každý, 
kdo je úspìšný ve svém oboru, 
by mìl myslet na ty, kteøí takové 
štìstí nemìli a podporovat je. Jako 
radní mìsta a zastupitel prosazuje 
rozumné a uvážlivé hospodaøení 
se svìøenými prostøedky. Je také 
pøedsedou správní rady Mìstské 
realitní a. s., zasazuje se o to, aby 
bytový fond mìsta  s louži l 
pøedevším èeským obèanùm, kteøí 
na tržní nájemné nedosáhnou. 
Je iniciátorem vzniku Fondu 
sociální pomoci, který má pomoci 
obèanùm v pøekonání nepøíznivé 
životní situace.

Pavel Bažant
Ekonom, spolumajitel ofsetové 
t i s k á r n y  a  r e k l a m n í h o 
vydavatelství. Jeho èinnost je 
n e o d d ì l i t e l n ì  s p o j e n á 
s charitativní èinností – auta 
pro dìtské domovy, stacionáøe 
a seniorské domy. Již ètvrtým 
rokem zastupuje  jako è len 
zastupitelstva zájmy obèanù 
v radì mìsta a ve finanèním 
výboru. Prosazuje odpovìdné 
hospodaøení a vyrovnaný rozpo-
èet. V nadcházejícím volebním 
období chce zintenzivnit svou 
práci, zamìøenou na výstavbu 
nových sportoviš�, renovaci 
stávajících. Chce prosadit další 
nová dìtská høištì a rekonstruovat 
a vybavit novými hracími prvky 
ta stávající. Øíká, že Podìbrady 
jsou mìstem zelenì, sportu 
a mladých rodin a je na tom 
potøeba neustále pracovat.

Zdravý životní styl a sport jsou jejím 
životním posláním. Absolvovala 
Hotelovou školu v Poděbradech 
a od roku 1995 v oblasti sportu také 
podniká. Je lektorkou power yogy, 
pilates a aquarobiku. Ve stejném 
roce založila v Tělocvičné jednotě 
Sokol Poděbrady oddíl aerobiku. 
V tomto oddílu dodnes pracuje jako 
hlavní trenérka a současně je 

v poděbradském Sokole také jednatelkou.
Z tohoto prostředí pramení i její heslo z kandidátní listiny: 
„Přeskoč, přelez, ale nepodlez.“ A nad tímto nesmrtelným 
heslem Miroslava Tyrše, se prosím, všichni na chvilku 
zamysleme.    

Vystudovala obor Aplikovaná 
�lologie na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. Následně 
vystudovala Učitelství němec-
kého jazyka a literatury a později 
h o d a l š í m s tu d i e m ro z š í ř i l a 
na další typy škol. Přes dvacet let 
působí na Střední zemědělské 
škole a Střední odborné škole 
v Poděbradech, částečně také 

na dalších středních školách. Ve volném čase vede spor-
tovní lekce pro ženy. V rámci práce pro naše město by 
se ráda i v následujícím období věnovala problematice dětí 
a mládeže v Poděbradech a vytvářela pro děti lepší 
podmínky.

Monika Sobotková Mgr. Jitka Černá Mgr. Hana Slobodová

Chceme vlídné a bezpečné město



2.

Ing. Miroslav Holas, 60 let
místostarosta města

Pokud budu zvolen, 
udělám vše pro to,

aby Poděbrady měly
svůj plavecký bazén

nejpozději do roku 2026.

3.

PaedDr. Miroslav Káninský, 61 let
jednatel společnosti

Rád bych, aby Poděbrady byly 
moderním lázeňským městem,

měly svůj plavecký bazén,
upravené okolí, pěkné chodníky

i na periférii 
a opravené silnice.

11.

Michael Vrbenský, 22 let
profesionální tenista

Na srdce a na sport
jsou Poděbrady.

12.

Zuzana Kaščáková, 41 let
designérka

Slušní lidé do politiky patří. 
Mým přáním jsou vzkvétající 
Poděbrady plné spokojených

obyvatel.

10.

Mgr. Jana Müllerová, 46 let
vedoucí chráněné dílny

Mým cílem je podpora a integrace
 zdravotně postižených lidí 

do společnosti a na trh práce. 

17.

Luboš Černý, 56 let
profesionální trenér fitness

Rád bych se podílel
na sportovních aktivitách

v našem městě.

18.

Mgr. Jitka Černá, 49 let
učitelka cizích jazyků

Chci fungující,
čisté město a zastupitelstvo,

které respektuje
názor občana.

15.

Zdeněk Jirsák, 55 let
vedoucí Městské sportovní

haly v Poděbradech
Rád bych podporoval

zlepšení podmínek
k využití volnočasových aktivit.

20.

Monika Sobotková, 53 let
OSVČ, sportovní instruktorka,

jednatelka TJ Sokol Poděbrady

19.

Bc. Jan Čejka, 58 let
správce městských

hřbitovů Poděbrady

13.

Miloš Petrášek, 29 let
profesionální sportovec

Chci, aby lidé v Poděbradech  
sportovali 

a měli se dobře.
„Ve zdravém těle zdravý duch“.

14.

Mgr. Lucie Patka Slauková, 49 let
headhunter

Chci, aby se Poděbrady
staly moderním středoevropským

kulturním městem
bez komplexů.

Radek Bulíř, 45 let
grafik v reklamní agentuře

Přestaňme v Poděbradech
jen bydlet,

začněme zde žít. 

7.

I Žižkov patří k Poděbradům.
Cíl - řešení některých problémů na 

Žižkově - silnice, chodníky, 
parkování. 

Jiří Navrátil, 68 let
mediální poradce

8.

Všichni jsou zvoleni proto, aby 
pracovali pro město a jeho občany.

 Ne proto, aby se předváděli
a negovali vše,

co navrhne ten druhý, přestože
jde o dobrý nápad.

Richard Vejstrk, 68 let
živnostník

9.

Jiří Málek, 54 let
jednatel společnosti

Slušnost a otevřenost. Investice nejen 
do centra města, ale i do okrajových 

částí Poděbrad jako Velké Zboží, 
Polabec atd. Důsledná kontrola

a převzetí díla po jeho dokončení bez 
rozdílu velikosti zakázky pro město.

4.

Pavel Bažant, 51 let
podnikatel, ekonom 

 Chtěl bych se zasadit
o budování sportovní

infrastruktury
v našem městě.

5.

Ing. Ilona Donátová, 52 let
módní návrhářka

Chtěla bych prosadit vybudování 
moderního psího útulku, který 

bude místem setkávání pro širokou 
veřejnost, místem šíření osvěty
pro mládež a děti ve školách.
Vše co dělám, dělám srdcem.

6.

RNDr. Miloš Mikolanda, 60 let

kandidát na starostu za Naše Poděbrady

geofyzik, soudní znalec

Zasadím se o důslednou ochranu

všech složek

našeho životního prostředí.

Ochrana vody, ovzduší,

zeleně musí být

v lázeňském městě prioritou. 

21.

Mgr. Jaroslav Formánek, 63 let
národní trenér triatlonu

Přeji si lepší vztahy mezi
lidmi v Poděbradech 

a zlepšení infrastruktury 
pro trávení volného času. 

16.

Mgr. Hana Slobodová, 54 let
psycholožka

Chci město,
které má vůli

a sílu se rozvíjet. 

facebook: Naše Poděbrady  •  www.nasepodebrady.cz

Přeskoč, přelez,
ale nepodlez.

M. Tyrš

I nadále se budu snažit,
aby městské hřbitovy

byly důstojným místem k odpočinku.

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022
Naši kandidáti z různých oborů jsou odhodláni

pracovat pro vás, pro občany Poděbrad. 

Chceme, aby město bylo nadále dobrou adresou

a krásným místem k životu.

1.
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