VÍTE, ŽE...
PYŠELY JSOU DOBROU ADRESOU?

KDE ŽIJEME
Víte, že
•
•
•
•
•

za posledních 10 let se do Pyšel přistěhovalo více než 650 obyvatel?
v roce 1974 bylo v Pyšelích trvale hlášeno 1 255 obyvatel, v roce 1995 už jenom 1065 a v roce 2014 je
to 1 782 trvale hlášených obyvatel?
Pyšely neustále mládnou? V roce 1995 žilo v obci 152 dětí mladších 15 let, ale v roce 2013 už jich bylo
388, tedy pětina všech obyvatel?
se od roku 2002 dokončilo 218 nových domů a bytů? Přitom v roce 2001 bylo v obci 331 obydlených
domů (Sčítání obyvatelstva 2001). V obci je navíc cca 600 rekreačních chat.
v 90.letech přibývalo průměrně 5 domů ročně, ale v minulých 10 letech to bylo průměrně 20 domů
za rok?

FINANČNÍ SITUACE MĚSTA
Víte, že
•
•
•
•
•
•
•

město Pyšely ročně hospodaří s rozpočtem ve výši cca 26 milionů Kč?
hodnota majetku města Pyšely je více než 290 milionů Kč?
město splácí dluhy ve výši cca 28 milionů Kč ? Ročně zaplatí kolem 3 milionů Kč na splátkách a úrocích.
na dani z nemovitosti zaplatíme městu ročně kolem 2,5 milionu Kč?
na konci roku 2010 město Pyšely dlužilo více než 37 milionů Kč, z toho cca 10 milionů po splatnosti
a vážně hrozila exekuce jeho majetku? Všechny závazky se podařilo refinancovat z nového úvěru
a aktuálně nemá město žádné závazky po splatnosti.
město ročně doplácí na provoz vodovodu a kanalizace kolem 2 milionů Kč a na kompostárnu dalších
500 tisíc?
město obdrží od státu zhruba 10tisíc Kč ročně za každého občana s trvalým pobytem v Pyšelích?
V současnosti zde žije odhadem 250 lidí, kteří zde nejsou trvale hlášeni. Kdyby se přihlásili, příjmy
města by byly vyšší o 2,5 milionu ročně.

ŠKOLA A ŠKOLKA JSOU NÁM MALÉ
Víte, že
•
•
•
•
•
•

v roce 2009/10 obec s pomocí dotace přestavěla školku a zvětšila kapacitu ze 45 dětí na 71? Přesto do
školky nastupují až 4-leté děti a byla by potřeba ještě jedna třída pro 25 dětí?
od roku 2009 funguje soukromá školka Zajíček v Zaječicích a od roku 2012 Cvrček v Pyšelích?
ve školním roce 2009/10 nastoupilo do pyšelské školy 14 prvňáčků, ale ve školním roce 2013/14 už to
bylo 41 prvňáčků a možná poprvé bylo nutné otevřít dvě první třídy?
od září 2013 funguje komunitní škola v Zaječicích? I díky tomu stačila v pyšelské škole jen jedna první
třída.
v pyšelské školce je více než 40 předškoláčků? Pokud budou všichni chtít nastoupit do pyšelské školy,
budou opět potřeba 2 první třídy a tím se vyčerpá kapacita učeben ve škole?
pyšelská škola není dosud připojena na kanalizaci?

OHROŽUJE NÁS DOPRAVA?
Víte, že
•
•
•
•
•

ve městě je přes 1000 osobních aut a velká část obyvatel dojíždí za prací mimo obec?
v některých částech obce je nedostupná veřejná autobusová doprava? Je bližší jít pěšky na vlakovou
zastávku než na autobusovou.
na některých příjezdových komunikacích je chodec v trvalém ohrožení? Nejsou zde chodníky ani
dostatečná krajnice.
stále není definitivní trasa dálnice D3 a hrozí, že povede přes katastr Pyšel?
se plánuje vysokorychlostní železnice Praha-Brno, která vede přes katastr Pyšel?

MÁME INFORMACE O PLÁNECH MĚSTA?
Víte, že
•
•
•
•
•
•

v řadě obcí jsou všechny materiály pro jednání zastupitelstva dostupné předem všem občanům na
webu obce, ale v Pyšelích je často nezískají ani zastupitelé?
v některých obcích jsou na webu obce dostupné veškeré informace o projektech, dotacích, rozpočtu,
výdajích obce, smlouvách? Některé obce mají dokonce transparentní bankovní účet.
město Pyšely téměř neorganizuje výběrová řízení na dodávky služeb a zboží, ani na obsazení volných
pracovních míst?
nejsou pravidla pro podporu práce aktivních skupin obyvatelstva (spolky, apod.)?
město má připravené množství významných projektů, které nebyly nikdy diskutovány s občany? Např.
rekonstrukce školy, opravy vozovek, chodníky, kanalizace pro Borovou Lhotu, renovace lesoparku vč.
hřiště.
všichni zaměstnanci obce vč. starosty jsou placeni z našich daní?

CO CHCEME?
Víte, že naším plánem je
•
•
•
•
•

každý rok investovat do komunikací 2 miliony Kč?
připravit moderní projekt na rozšíření kapacit pyšelské školy a školky a zajistit jeho realizaci do roku
2016?
důsledně zveřejňovat na webu města smlouvy (kromě pracovních), projekty, dotace a platby za
dodávky a služby?
zlepšit veřejnou dopravu?
diskutovat naše plány s veřejností? Chceme, aby Pyšely byly přátelské ke svým občanům.

Pořádáme setkání s občany, které zajímají
tyto i další informace včetně našich plánů
a představ o fungování obce.
•
•

2. října ve 20 hodin v Sokolovně v Pyšelích
7. října ve 20 hodin v hospodě v Zaječicích

A protože místní politika se dělá u piva, najdete nás
25. září U Dobrotů v Pyšelích, 26. září v zaječické
hospodě a 30. září v restauraci Sokolovna v Pyšelích.
Vždy od 20 h.
Na našich stránkách www.PyselyDobraAdresa.cz najdete
mnoho dalších informací. Pište nám na emailovou
adresu pysely@pyselydobraadresa.cz

Těšíme se na Vás!

