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Když radnice nechce slyšet
V  první řadě na  ekologický význam území začaly 
upozorňovat místní spolky rybářů a myslivců, a to 
hned, jak se vloni dozvěděly o záměru prodeje to-
hoto pozemku. Vyjádření, která zaslaly na radnici, 
se však k opozičním zastupitelům vůbec nedostala, 
a ti tak neměli ty nejdůležitější informace jako pod-
klad pro rozhodování. Jakmile si je přímo na zastu-
pitelstvu vyslechli, navrhli odložit jednání o prodeji 
a zadat odborný posudek hodnoty území. Koalice 
to však zamítla. Členům LNS se alespoň podařilo 
s ostatními zastupiteli vyjednat do kupní smlouvy 
pro kraj přísnější termíny, v kterých musí být pro-
jekt povolen a následně realizován. Pokud termíny 

nebudou dodrženy, musí kraj pozemky městu vrá-
tit. Dva členové LNS následně pro smlouvu zvedli 
ruku s tím, že soulad projektu s významem území 
bude ještě důkladně prozkoumán a hodnocen pří-
slušnými institucemi, až bude kraj zajišťovat staveb-
ní povolení.

Na  opětovný podnět veřejnosti jsme se letos 
na jaře začali o pozemek opět zajímat a o jeho posou-
zení jsme požádali také několik odborníků. Krajinná 
ekoložka Ing. Kateřina Lagner Zímová vypracovala 
expertní studii, podle níž je mokřad Žabák cenný 
z hlediska zadržování vody v krajině a svou velikostí 
a charakterem má již významný vliv na mikroklima 
okolní krajiny. RNDr. Radek Lučan z Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy prováděl na  Žabá-
ku průzkum a zjistil výskyt 4 druhů obojživelníků, 
2  druhů plazů, 79  druhů ptáků a  8  druhů savců. 
Lučanova zpráva uvádí, že 15 druhů patří do kate-
gorie ohrožených, 22 do kategorie silně ohrožených 
4 druhy dokonce do kategorie kriticky ohrožených. 
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze doporučuje 
na Žabáku rozvíjet vodohospodářské funkce území 
a vyloučit zejména zástavbu a zpevňování povrchu.

Zastupitelstvo podruhé
Ze všech těchto důvodů jsme předložili na  jednání 
zastupitelstva města 20. května bod týkající se mok-
řadu Žabák. Navrhli jsme nechat odborně posoudit 
území, odvolat souhlas města s prodejem pozemků 
a  rovněž zastavit práce na změně územního plánu, 
která byla pro výstavbu Světa záchranářů nutná. K té-
matu mokřadu na zasedání dorazili zástupci spolků, 
odborníci i veřejnost. Body programu, ke kterým se 

dostaví občané a odborníci, mají být dle jednacího 
řádu zastupitelstva předřazeny před ty ostatní a s ně-
kolika koaličními body se tak stalo i tentokrát. Avšak 
bod o mokřadu koalice přes mnohé pokusy opozice 
i občanů odmítla předřadit a na projednání nakonec 
nedošlo, protože konec jednání zastupitelstva staros-
ta předem stanovil a jeho posunutí koalice opět za-
mítla. Veřejnost, odborníci ale i zástupci spolků tam 
čekali zbytečně 6 hodin.

BEZ CENZURY
červen 2020

Milí čtenáři, právě držíte v  ruce další vydání 
našeho občasníku BEZ CENZURY. Rádi by-
chom vás pravidelně v nepravidelných vydá-
ních informovali o  tom, co se děje v  našem 
městě. Noviny budou obsahovat nejen infor-
mace o aktuálním dění, ale také vám přinesou 
články o  zapomenutých nebo historických 
místech v Lysé, o zajímavých budovách, roz-
hovory s  neznámými hrdiny našeho města 
nebo informace o  krásných přírodních loka-
litách kolem nás. V každém dalším čísle, které 
vydáme, budou také rozhovory s našimi členy, 
abyste nás poznali blíže jako své sousedy. Bu-
deme upozorňovat na důležité projekty a také 
se budeme ptát na váš názor, abychom mohli 
společně připravit lepší Lysou. 

Uvítáme od  vás zpětnou vazbu, ať víme, 
zda se vám naše noviny líbí. Napište nám 
na  info.lysanadlabem@gmail.com, o  čem 
nebo o kom z Lysé byste si rádi přečetli v dal-
ším čísle. 

BEZ CENZURY najdete i na našich webo-
vých stránkách lysanasspojuje.cz 

Všechny náklady spojené s výrobou těch-
to novin hradí členové a přátelé Lysá nás spo-
juje. Roznos si zajišťujeme vlastními silami. 

Děkujeme za vaši podporu a také za kon-
struktivní kritiku. Budeme rádi, když se na nás 
kdykoliv obrátíte.

Michaela Králová, redakce 

webové stránky: www.lysanasspojuje.cz

Facebook: www.facebook.com/lysanasspojuje 
telefon: 603 814 830

e-mail: info.lysanadlabem@gmail.com 

LYSÁ NÁS 
SPOJUJE

Vážení spoluobčané, 
období posledních čtyř měsíců bylo nabité udá-
lostmi jak z celostátního pohledu, tak z pohledu 
našeho města. Pandemie covid-19 zasáhla do ži-
vota každého z  nás a  její ekonomické důsledky 
budeme pociťovat pravděpodobně ještě mnoho 
let. Přes to všechno se mi však stále vybavuje 
úžasná sounáležitost mnohých z vás, kdy šití rou-
šek, výroba štítů a mnohé další činnosti přináše-
ly světlo v  nejtěžších časech. Naše město v  této 
době ožilo také událostmi významnými v lokál-
ním měřítku. ČSSD, ODS, ANO, Naše Lysá a KSČM 
odhlasovaly prodej milovických bytů, které jsou 
ve vlastnictví našeho města. O tomto rozhodnutí 
jsme měli vážné pochybnosti již v minulém roce, 
ale ve  světle událostí roku letošního je prodej 
bytů ještě více nesmyslný. Možnost nabídnout 
v  době krize dostupné bydlení je významným 
benefitem pro zmírnění jejích následků. Navíc 
příjem z  pronájmu bytů tvoří podstatnou část 
investiční části městského rozpočtu. Protože se 
celkově jedná o  majetek v  hodnotě přesahující 
půl miliardy Kč, rozhodli jsme se pro vyhlášení 
referenda o této otázce. Během krátké doby jsme 
od vás získali přes dva tisíce podpisů, kterými jste 
vyjádřili, že je pro vás otázka milovických bytů 
důležitá a  že naše rozhodnutí uspořádat refe-
rendum bylo správné. Další velké téma, kterým 
naše město žije, je mokřad Žabák, jehož krásu 
pro většinu z nás objevili vědci z Přírodovědecké 
fakulty UK. Skutečnost, že východní okraj města 
ukrývá významné trvale zamokřené území, byla 
pro mnohé z  nás překvapením. Naneštěstí by- 
la na  tomto místě naplánována výstavba vý-
ukového centra Svět záchranářů, který by tuto 
cennou lokalitu zničil. Pro vládní koalici je velká 
krajská investice do  tohoto komplexu bohu-
žel natolik přitažlivá, že existenci mokřadu její 
členové zlehčují, či dokonce popírají. Podobný 
přístup zvláště pana starosty jsme zažili již v pří-

padě ubytoven na  Mlíčníku, kdy 
stavební záměr investora prav-

divě nazval ubytovnami až 
pod sílícím tlakem veřejnos-
ti. Děkuji vám za vaši podpo-
ru a přeji vám klidné léto.

Karel Marek, lídr Lysá nás spojuje

Mokřad Žabák

V čem je tato vila ojedinělá? Představuje jeden z nej-
hodnotnějších příkladů tovární vily postavené před 
první světovou válkou, kterých není u nás mnoho. 
Z  hlediska dějin architektury se jedná o  unikátní 
stavbu s uplatněním kubistického slohu, a to vzácně 

i  v  interiéru. V  naší zemi vzniklo jen několik ku-
bistických vil, proto jsou tolik ceněné. Podstatné 
je, že architektonický kubismus je specifikum naší 
země, nikde jinde se v architektuře neprojevil, pro-
to jej svět obdivuje jako národní kulturní bohatství. 

Významné také je, že se jednalo o jednu z prvních 
vilových staveb u nás, kde byla použita rovná stře-
cha. Předcházely ji jen dvě vily v Černošicích z let 
1909–1910, jejichž rovné střechy se do  dnešních  

O kubizující vile v Litoli se veřejnost 
mohla hodně dozvědět v odborném 
i v místním tisku, v přednáškách i na in-
ternetových stránkách, které spravuje 
občanské sdružení Za záchranu ku-
bistické vily architekta Emila Králíčka 
v Litoli, z. s. Právě místní lidé intenzivně 
sledují obnovu vily a snaží se zjistit aktu-
ální informace o rekonstrukci, osudech 
vily či o dnech otevřených dveří, kdy by 
bylo možné do vily nahlédnout. Tento 
přístup je správný, neboť vila je od roku 
2004 kulturní památkou a její stav by 
tedy měl být ve veřejném zájmu.

Před pár týdny začalo naším městem 
hýbat slovo „mokřad“. Teprve letos 
na jaře totiž širší veřejnost zjistila, že 
je takové nenápadné místo kousek 
od města za tratí na Milovice a vlevo 
od silnice na Stratov. Lidé mu začali 
říkat „Žabák“, a ačkoliv spousta z nich 
o něm ještě nedávno nevěděla, vrhli se 
do boje za jeho záchranu. Město se totiž 
rozhodlo pozemky mokřadu, o jehož 
existenci přinejmenším někteří zástupci 
koalice stále pochybují, a jeho okolí 
prodat za 1 Kč Středočeskému kraji. Kraj 
zde chtěl vystavět výcvikové a ukázkové 
centrum „Svět záchranářů“.

Králíčkova vila – unikát v Lysé nad Labem-Litoli

(Pokračování na následující straně)

(Pokračování na následující straně)
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Mokřad neohrožuje  
stavbu obchvatu 
Výstavbu obchvatu považujeme za  velmi 
důležitou. Obchvat je nutný pro zlepšení 
kvality života ve  městě, zejména s  ohledem 
na  zdraví a  bezpečnost lidí a  také na  ochra-
nu životního prostředí. Má vést západní částí 
mokřadu, na  který tato stavba samozřejmě 
vliv mít bude, ale ne nutně zásadně ohro-
žující. Dle oslovených odborníků bychom 
už v současné době měli využít toho, že vý-
stavba rozhodně není těsně před spuštěním, 
a  začít dělat opatření, která mokřad rozšíří 
východním směrem. Na východ od trvale za-
vodněné plochy jsou dlouhodobě podmáče-
né louky a celá oblast tak vytváří propojený 
komplex různých typů mokřadních biotopů. 
Do východnější části se pak z trasy obchvatu 
mohou vzácní živočichové i rostliny přemístit 
postupně a přirozeným způsobem. Na vytvá-
ření mokřadů lze čerpat dotace a LNS považu-
je za vhodné tyto prostředky využít. Provést 
citlivé úpravy, rozšířit tak mokřad, zvýšit jeho 
schopnost zadržovat vodu a ochránit místní 
biologickou rozmanitost v  nejlepším mož-
ném souladu s  výstavbou obchvatu. To vše 
v souladu s místními spolky rybářů a myslivců 
i se zemědělci, kteří v oblasti hospodaří. 
Doufáme, že se vedení města podaří dotáh-
nout mnohaleté pokusy o realizaci obchvatu 
do  úspěšného konce. Pro město to přede-
vším znamená včas vykoupit či vyvlastnit 
zbývající pozemky, ve  spolupráci s  krajem 
získat stavební povolení a věřit, že kraj brzy 
ve  svém rozpočtu vyčlení dostatek finanč-
ních prostředků na  výstavbu. Dle dřívějších 
informací je vzhledem k  nutnosti využít 
dotaci zásadní, aby byl obchvat dokončen 
v roce 2023.
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Mokřad Žabák (jaro 2020)
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Po ostudném jednání koalice jsme vydali tisko-
vou zprávu, jež vyvolala zájem médií i odborných 
institucí. O  mokřadu Žabák se psalo a  mluvilo 
v médiích jako iDNES.cz, Český rozhlas, Česká te-
levize, Nova, CNN-iprima, Blesk, Česká společnost 
ornitologická, Nymburský deník, TV Seznam a dal-
ší. Tématu se věnovali také poslanci, profesoři a jiné 
významné osobnosti. 

Co se dělo po květnovém zastupitelstvu?
Dne 28. května 2020 mluvčí Ministerstva životní-
ho prostředí ČR Petra Roubíčková napsala: „MŽP 
bude jednat s  krajem o  změně místa pro výstavbu 
Světa záchranářů. Současně městu Lysá nad Labem 
navrhne, aby zaregistrovalo tento mokřad jako vý-
znamný krajinný prvek podle zákona o  ochraně 
přírody a krajiny, což zajistí jeho budoucí ochranu.“ 
O den později ministr životního prostředí Richard 

Brabec prohlásil: „Dostali jsme podnět, že v  Lysé 
nad Labem chtějí zastavět mokřad. V  době sucha 
ale vodu v krajině potřebujeme víc než dřív. Budeme 
proto jednat s krajem i s městem, aby pro záchranář-
ský park našlo jiné místo a mokřadu zajistilo zákon-
nou ochranu.“

Dne 29. května vysílal Český rozhlas k mokřa-
du Žabák reportáž, ve  které starosta sdělil, že jde 
jen o politickou kauzu. „Bydlím tam 45 let a o ničem 
jsem v životě neslyšel a teď je to nějaká kauza, která se 
rozpoutala,“ uvedl. Hejtmanka Středočeského kraje 
Jaroslava Pokorná Jermanová řekla, že je předčasné 
investici řešit. „V  souvislosti s  koronavirem to není 
prioritní investicí,“ dodala. V reportáži promluvila 
i zastupitelka z Cesty města (součást LNS) Martina 
Tužinská Synková. „My nemáme nic proti projektu 
Svět záchranářů, ale máme samozřejmě připomínku 
proti tomu umístění,“ sdělila. Posléze uvedla Helena 
Frintová, odborná referentka pro oblast veřejných 
zakázek z  krajského úřadu, že se projekt odkládá 
minimálně o dva roky.

Ministerstvo životního prostředí si zadalo 
odborné posouzení u  Agentury ochrany přírody 
a  krajiny (AOPK). AOPK považuje zástavbu po-
zemků za jejich nejhorší možné využití. Zástavbou 
podle agentury dojde k  narušení vodního režimu 
v  území a  zároveň dojde k  likvidaci významného 
biotopu živočichů a rostlin. AOPK pokládá zástav-
bu uvedeného území kvůli významnému zamok-
ření za  zbytečně nákladnou. Souhlasíme s  tímto 
názorem a považujeme za nezbytné mokřad Žabák 
ochránit a  udržet nebo dokonce posílit jeho vý-
znam pro krajinu a lidi, kteří zde žijí.  

10. června podali všichni zastupitelé LNS návrh 
na registraci mokřadu Žabák jako významného kra-
jinného prvku (VKP). V případě, že bude Žabák za-
registrován jako VKP, bude chráněn ze zákona a tato 
ochrana není překážkou pro výstavbu obchvatu. 

1. června se mokřadem zabývalo zastupitelstvo 
Středočeského kraje, a to na podnět opozičních za-
stupitelů z TOP 09 a STAN, kteří navrhli, aby kraj 
pozemky v  našem městě nekupoval a  hledal pro 
Svět záchranářů jiné umístění. Tento návrh byl od-
ložen na příští jednání v srpnu. Vládnoucí krajské 
ANO a ČSSD totiž chtěly do té doby zjistit, o jaké 
území v Lysé nad Labem vlastně jde.

17. června otázku mokřadu konečně projed-
nalo i  zastupitelstvo našeho města. Diskuse trva-
la téměř tři hodiny a  přilákala pozornost velkého 
množství obyvatel i médií. Promluvilo mnoho od-
borníků, které pozvaly LNS i koalice. Pozoruhodné 
je, že odborníci se shodli na tom, že na pozemcích 
je mokřad, který má svůj velký význam, zejména 
v době klimatických změn a nedostatku vody v kra-

Radko, odkud vlastně pocházíš? Jak se stalo, že jsi 

začala bydlet v Lysé nad Labem?

Pocházím z  Mostu, kde jsem vyrůstala a  žila až 
do svých 23 let. V Mostě jsem chodila na základní 
školu a následně i gymnázium. Po ukončení gymná-
zia jsem studovala na Právnické fakultě v Plzni, po-
dotýkám, že v řádném pětiletém studiu… Z Mostu 
a Plzně vedly mé kroky do Lysé, kam jsem se přistě-
hovala v  roce 2000 za  svým přítelem a  současným 
manželem, jehož rodina z Lysé pochází. Od začátku 
se mi Lysá jako město líbila. Byla protipólem rela-
tivně mladému, ale velkému městu Most vybudova-
nému v 70. letech 20. století i krajské Plzni. Velkou 
výhodou bylo a stále je, že Lysá je blízko Prahy, kde 
jsem pracovala v advokátní kanceláři. V roce 2011, 

po  narození druhého dítěte, jsem z  Prahy odešla 
a  začala pracovat přímo v  Lysé jako samostatná 
advokátka. Když se ohlédnu zpět, považuji toto své 
rozhodnutí za životní a  jsem moc ráda, že jsem ho 
udělala. Díky tomu žiji a pracuji v Lysé a mám čas 
věnovat se rodině, svému povolání i koníčkům.

Od roku 2008 funguje v Lysé nad Labem Rodinné 

centrum Parníček, kde jsi předsedkyní spolku. Jak 

vznikl nápad založit takové centrum v  Lysé nad 

Labem?

K založení mateřského, dnes už Rodinného centra 
Parníček jsem se „přichomýtla“ náhodou. Pár děv-
čat, která měla o něco málo starší děti než já a která 
v té době dojížděla do mateřského centra v Milovi-
cích, si řeklo, že by bylo fajn mít centrum i v Lysé. 
Začaly tedy v tomto ohledu podnikat příslušné kro-
ky. Jedním z nich byla i snaha najít další maminky 
z Lysé a zapojit je do aktivit centra. Oslovovaly pro-
to maminky s kočárkem, jestli by neměly zájem an-
gažovat se. A takhle jednou potkaly i mě, když jsem 
s prvním dítětem byla na procházce. Řekla jsem si, 
proč to nezkusit. A  tak jsem se ocitla v  Parníčku. 
Jsem tam dodnes, již 12 let.

Výborný nápad, centrum určitě nejen mamin-

ky s dětmi v Lysé vítají. Já ale vím, že také zpíváš 

ve sboru QuantumTet…

Ano, to je pravda a jsem opravdu moc ráda, že mě 
zase šťastná náhoda asi před 5 lety do  sboru při-
vedla. Mám hudbu ráda, hrála jsem 9 let na klavír 
a zpěv se mi vždycky líbil. Vyhovuje mi nejen krás-
ný repertoár, který nám naše sbormistryně Jana Er-
benová ze ZUŠ vybírá, ale také úžasná parta, která 

se zde sešla. Chodíme zpívat pro radost, vystoupení 
si užíváme a  dle ohlasů je radost nás poslouchat. 
Ostatně u nás doma zpívá a hraje na hudební ná-
stroj téměř celá rodina a díky místní ZUŠ můžeme 
vystupovat i společně. Já i děti máme krásné zážitky, 
které nám již nikdo nikdy nevezme.

Geocaching – to je další aktivita, které se s celou ro-

dinou poměrně aktivně věnuješ. Ne ale každý asi ví, 

o co se konkrétně jedná, můžeš to našim čtenářům 

nějak přiblížit?

Ke geocachingu nás v roce 2008 přivedl kamarád, 
který nám na jedné z návštěv u něj ukázal, čemu se 
v rámci svých turistických výletů věnuje. Tak jsme 
se poprvé seznámili s  keškami, což jsou schránky 
nebo krabičky různých velikostí a různé náročnos-
ti, které je potřeba hledat nebo, jak my kešeři říká-
me, „lovit“. Kešky mohou být ve městě, v přírodě, 
ve vodě, na stromě, na domě… Jsou zkrátka umís-
těné na  různých místech. Pro zjištění jejich umís-
tění existuje na  internetu speciální mapa, ve které 
lze zjistit souřadnice. Pro nás jsou kešky příležitostí 
poznávat nová, nám neznámá místa. Rádi chodíme 
do přírody, kde si odpočineme od všedního shonu 
a kde máme čas jako rodina jen sami na sebe. Hle-
dání krabiček, kešek, je pak již jen příjemným zpes-
třením naší cesty. 

dnů vzhledem k  nevhodným rekonstrukcím 
ve 2. pol. 20. století nedochovaly. Přibližně ve stejné 
době měla rovnou střechu jen Bílkova vila v Praze, 
experiment slavného umělce. 

Vilu si v letech 1912–1913 nechal postavit gene-
rální rada Michael Benies (1854–1924), jeden ze tří 
sourozenců firmy Bratří Beniesové z  Vídně, která 
v Litoli vlastnila cukrovar. Traduje se, že ji věnoval 
své dceři Evelině jako svatební dar, což potvrzují 
také archivní podklady, podle kterých vilu krátce 
po jejím vzniku užívala rodina dr. Heinricha Bene-
dikta, společníka firmy Bratří Beniesové a manžela 
Beniesovy dcery. 

Tvůrcem vily podle požadavků stavebníka byl 
architekt Emil Králíček (1877–1930), který teh-
dy pracoval u známé pražské firmy Matěje Blechy. 
Ve  stavebních plánech nalezneme pouze razítko 

a  podpis firmy, jméno projektanta není uvedeno. 
Podle historických souvislostí a analogií na základě 
detailního zkoumání díla Emila Králíčka však není 
pochyb o  jeho autorství. Tento architekt proslul 
i dalšími kubistickými projekty ze stejné doby – do-
mem Diamant ve Spálené ulici v Praze, orámováním 
sochy sv. Jana Nepomuckého v blízkosti kostela Nej-
světější Trojice, lucernou na Jungmannově náměstí 
nebo interiérem Husova sboru v Praze-Žižkově. 

Litolská vila zůstala dochována z  velké části 
v původním stavu, ale bez vnitřního zařízení, kte-
ré architekt Emil Králíček zcela jistě pro vilu podle 
tehdejších zvyklostí navrhoval. Velkým nedostat-
kem je, že se nedochovala parková partie, která od-
dělovala vilu od  provozu cukrovaru. Architektura 
vily a prostředí zahrady případně parku spolu úzce 
souvisely, neboť majiteli sloužily k odpočinku a re-
laxaci. Proto by bylo dobré zahradní úpravu k vile 

v budoucnu vrátit, a to alespoň v přiměřeném mě-
řítku. Právě okolí vily je pro její vnímání podstatné, 
nová výsadba stromů by zajistila její intimitu. 

V  současnosti je nejdůležitějším přínosem, že 
se tuto stavbu podařilo zařadit do  Programu zá-
chrany architektonického dědictví Ministerstva 
kultury ČR, odkud každým rokem přicházejí fi-
nanční prostředky na  rekonstrukci vily. Veškeré 
práce probíhají podle schválené projektové doku-
mentace společnosti MURUS, s. r. o. z roku 2010. 
Zatím byla obnovena celá střecha (včetně kopie 
světlíku), restaurovány vchodové dveře na střechu, 
lokálně obnoveny omítky a  vápenocihelné plochy 
a repasována některá okna. Letos se plánuje pokra-
čovat v obnově okenních výplní. Obnovovací práce 
z grantu s finanční spoluúčastí vlastníka probíhají 
sice pomalým tempem, ale s  důrazem na  kvalitu 
a pečlivost zpracování. 

Od ledna roku 2020 se o kubistickou vilu začal 
více zajímat zahraniční spolek The Friends of Czech 

Heritage z Londýna, britská charitativní organiza-
ce, která pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu 
a obnovu památek v České republice. Patronkou to-
hoto spolku je naše významná architektka prof. Eva 
Jiřičná. Spolek se vyslovil pro návrh finanční spo-
luúčasti na  rekonstrukci objektu, např. na  opravu 
oken, dveří a  dalších prvků. Členové spolku měli 
velký zájem o prohlídku vily, která jim bude mimo-
řádně umožněna. Jinak ale dny otevřených dveří 
nejsou vlastníkem vzhledem k  probíhající rekon-
strukci vítány.

Budoucí využití vily není blíže určeno. Ideální 
by bylo, kdyby si majitel se zahraniční účastí uvědo-
mil, že jej i jeho podnikání může vila reprezentovat. 
K  tomuto cíli by také stávající rekonstrukce měla 
směřovat.

Mgr. Šárka Koukalová, Referát evidence nemovitých 
památek, Odbor evidence, dokumentace a IS, 

Národní památkový ústav 

Králíčkova vila – unikát v Lysé nad Labem-Litoli

Mokřad Žabák

Rozhovor s Radkou Bláhovou
Radka Bláhová, 43 let, profesí advokátka, 
již 12 let působí ve vedení Rodinného 
centra Parníček. Jejím cílem je zlepšení 
komunikace města s občany, přistupování 
ke všem a ve všem stejným způsobem 
a vzájemná úcta mezi lidmi. Sama sebe 
vnímá jako pragmatického optimistu.

(Pokračování z předchozí strany)

(Pokračování z předchozí strany)

Co se nám povedlo a nebo 
nepovedlo prosadit v zastupitelstvu

1. V prosinci r. 2019 jsme neprosadili prodej městských bytů v Mi-
lovicích po etapách. Následně se nám v květnu 2020 nepodařilo 
zastavit prodej těchto bytů v Milovicích. Chceme, aby v této věci 
rozhodli občané Lysé v referendu.

2. Opakovaně se nepodařilo zastavit projekt výstavby bazénu v  ZŠ 
J. A. Komenského, takže stojí celá nutná a neodkladná rekonstruk-
ce prostor tohoto pavilonu (elektrika, voda, sociální zařízení atd.)

3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Martiny Tužinské Synkové 
na náhradní a novou výsadbu zeleně (konkrétně stromů) s tím, 
že předkladatelka byla ubezpečena, že na výběru lokalit pro ná-
hradní a novou výsadbu se pracuje, náhradní a nová výsadba se 
připravuje a o dotaci je zažádáno. O detailech konceptu městské 
zeleně obsahujícím náhradní výsadbu zatím nic nevíme.

4. LNS předložilo na  zastupitelstvu komplexní návrh vybavení 
a využití budoucího infocentra (IC) ve staré budově radnice. Za-
stupitelstvo tento návrh odmítlo, zároveň uložilo úkol vypracovat 
vlastní finální koncepci IC s využitím podnětů z návrhu LNS.

5. Spolu s některými koaličními zastupiteli se nám podařilo prosadit 
zachování a rekonstrukci vily v Litoli, která by v budoucnu měla 
sloužit jako další objekt stávající MŠ Dráček. V souvislosti s tím se 
už ale nepodařilo zastavit projekt výstavby MŠ Drážky, který je 
v tuto chvíli nadbytečný.

6. Prošel náš návrh na umístění svislého dopravního značení s texty 
„MĚSTO JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM“ a „ZÁKAZ 
PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CE-
LÉM ÚZEMÍ MĚSTA“. Tyto značky již potkáváte při příjezdu do na-
šeho města.

7. Podporu pro lyské podnikatele se nakonec podařilo prosadit. Ale 
v podobě navržené vládnoucí koalicí. Formulář žádosti je oproti 
našemu zbytečně složitý a žadatel musí dokládat údaje, které by 
si mohl úřad zjistit z centrálních registrů. Právě „nízkoprahovost“ 
byla hlavní výhodou návrhu LNS.

jině. Náš postoj přijel podpořit i  senátor zvolený 
v  našem volebním obvodu Tomáš Czernin. Upo-
zornili jsme také na to, že samo město má ve svém 
Strategickém plánu rozvoje cíl založit v této oblasti 
soustavu mokřadů. Bohužel proti neochotě uznat 
svou chybu nic nepomohlo. Koalice si nakonec od-
souhlasila odložení bodu do  doby, než se vyjádří 
kraj. Zároveň si město zadá vypracování biologic-
kého posouzení území mokřadu na základě pozo-
rování v průběhu celého roku. Souhlas s prodejem 
pozemků kraji za 1 Kč však stále platí. 

Zámecký park – Pohádková cesta pořádaná 
RC Parníček (Radka Bláhová vpravo)
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Svět záchranářů
Výcvikový areál Svět záchranářů může zá-
bavnou formou přiblížit zejména dětem 
a  dospívajícím práci záchranných složek. 
Tento projekt však představuje výstavbu vel-
kých zpevněných ploch, budov a parkoviště. 
Tyto velkoplošné zásahy znamenají ohrom-
né riziko pro zachování mokřadu. Obdobné 
centrum je již v provozu v Karlových Varech 
a chystá se také v Zaječově. Lysá nad Labem 
na  tento projekt měla v úmyslu poskytnout 
pozemky o rozloze téměř 9 hektarů.

Pohled do minulosti
Žabák se nachází v dolíku a v okolí pramení 
několik vodních toků, proto se tu vlhko vždy 
drželo. Ve starých mapách byla oblast ozna-
čována jako vlhká louka a  v  dokumentech 
ze třicátých let 20. století dokonce jako slati-
na. Sedláci sem chodili plavit koně, nakonec 
však byla voda svedena do  strouhy a  místo 
odvodněno meliorací. Podle vyjádření krajin-
né ekoložky Kateřiny Zímové tato meliorace 
zřejmě již delší dobu ztrácí svou funkci a na-
vrací se tak původní charakter území.

Foto: Dan da PiXeL

Podmáčená louka v době rozli-
vu vody na jaře 2020

Jedinečné území
Mokřad Žabák je ojedinělé území v  katast-
ru obce Lysá nad Labem. Význam mokřadu 
vzrůstá především v  obdobích s  dlouhodo-
bě nižšími srážkami, a  tedy deficitem vody 
v  krajině. Mokřady jsou rezervoárem vody, 
hostí unikátní rostlinná společenstva, jsou 
domovem řady druhů obojživelníků (kuňka 
obecná, ropucha zelená, skokan štíhlý, sko-
kan skřehotavý), plazů (užovka obojková 
a ještěrka obecná), hnízdištěm mnoha druhů 
ptáků. Ze zde zjištěných druhů je zvláště po-
zoruhodné hnízdění bekasiny otavní, rákos-
níka velkého, kulíka říčního, čejky chocholaté 
a motáka pochopa. Jde rovněž o významné 
potravní stanoviště pro zde nehnízdící druhy, 
jako jsou luňák červený, jeřáb popelavý, čáp 
bílý i  černý. V  jarním a  podzimním období 
je mokřad zastávkou pro řadu protahujících 
druhů ptáků. K  těm nejvýznamnějším patří 
bekasina větší, linduška horská, slučka malá, 
chřástal kropenatý. 

Petra Málková z Fakulty životního prostředí 
ČZU v Praze a biolog Pavel Marhoul
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Karle, pokud vím, tak ty pocházíš z Králík. Jak se 

stalo, že ses octnul v Lysé nad Labem?

My jsme do Lysé přišli v roce 2002. V té době jsem 
už byl dva roky ženatý. S manželkou jsme studo-
vali a posléze i pracovali v Praze, bydlet jsme tam 
ale nechtěli. A protože naši rodiče jsou z východ-
ních Čech, chtěli jsme bydlet v menším městě ně-
kde „na trati“. Lysá pro nás byla ideální volba, lí-
bilo se nám tu, a tak jsme zde takříkajíc zakotvili. 
Nejprve jsme si koupili družstevní byt v paneláku. 
V  roce 2003 se nám narodila první dcera. Ved-
le paneláku jsme měli malou zahrádku, což bylo 

pro nás v  té době ideální, ale pořád jsme chtěli 
domeček. Koupili jsme tedy pozemek na Hraba-
nově s  tím, že tam budeme stavět. Bohužel vše 
bylo nakonec komplikovanější, než se původně 
zdálo, takže náš záměr se stavbou domu bohužel 
nevyšel. Najednou se ale psal rok 2009, my měli 
3 děti a  stále bydleli ve  3+1, což už bylo hodně 
náročné. A  tak jsme se začali poohlížet po něja-
kém vhodném domku. Štěstí nám přálo, narazili 
jsme v Litoli na jeden, který byl na hezkém a klid-
ném místě a  navíc měl i  své kouzlo. Dům jsme 
si zkrátka hned zamilovali. Jako bonus měl velký 
pozemek, ze kterého se dala oddělit parcela pro 
švagra, který v té době také hledal vhodné bydlení 
pro svou rodinu. Takže jsme dům koupili a začali 
s rekonstrukcí. A stali se z nás Litoláci.

Tak to je skvělé, to už jsi skoro „starousedlík“. 

Vím, že ve  volném čase vedeš v  Nymburce orga-

nizaci zvanou Royal Rangers. Ne každý však ví, 

kdo Royal Rangers jsou. Můžeš je čtenářům nějak 

přiblížit? Royal Rangers jsou něco jako křesťanští skauti, ale 
není to skautská organizace. Naše organizace byla 
založena v šedesátých letech v Americe jako reakce 
církví na  neutěšenou situaci tehdejší mladé gene-
race. V  devadesátých letech se organizace dostala 
do  České republiky. Založení hlídky Royal Ran-
gers přišlo přesně v době, kdy jsme se přestěhovali 
do Litole. Já v  té době zrovna přecházel na novou 
pracovní pozici v bance a nebyl jsem už tolik pra-
covně vytížený. Měl jsem konečně více času věnovat 
se i něčemu jinému. Jsme členy církve v Nymbur-
ce a v té době jsme tam měli spoustu dětí ve věku 
kolem 10 let, které se spolu rády setkávaly. Začali 
jsme proto přemýšlet, co s nimi. Protože lidé kolem 
nás měli velmi dobrou zkušenost s Royal Rangers 
v  Praze, absolvoval jsem nakonec školení pro ve-
doucí, abych získal potřebný certifikát, a začal jsem 
vést hlídku Royal Rangers v Nymburce. Pro děti or-
ganizujeme týdenní schůzky, různé víkendové akce 
a v létě tábor.

Karle, jsi hodně zaměstnaný člověk. Máš velkou 

rodinu, poměrně náročnou práci, do  toho vedení 

Royal Rangers a starost o politické pole v Lysé. Za-

jímalo by mě tedy, jak si představuješ den, kdy před 

sebou nic nehrneš, nic neřešíš a nic nemusíš?

(Smích) Kdysi mi jedna kolegyně řekla, že jsem 
jako sopka, které hrozí, že pro obrovskou intenzitu 
svojí činnosti zasype sama sebe. Už jsem si mnoho-
krát uvědomil, že to bylo hodně výstižné přirovná-
ní. Mnoho takových dnů opravdu není a  spíš je to 
o mém rozhodnutí, že dnes vše hodím za hlavu. Moc 
to neumím, ale když taková chvíle nastane, bývám 
z toho nadšený. Potom je pro mě třeba ohromný re-
lax, když si doma přes dataprojektor na plátno pustí-
me hezký film. Ze zásady totiž nemáme televizi, a tak 
si takový čas jako rodina opravdu užíváme. Hodně 
rád také čtu, hlavně knihy s  historickou tematikou, 
které opravdu miluji a kterých mám plnou knihovnu. 
Dřív jsem moc rád hrál fotbal, ale to si dnes po pěti 
operacích obou kolen již bohužel netroufnu. 

Karel Marek, 43 let, táta čtyř dcer, 
bankovní analytik, předseda školské 
rady ZŠ T. G. Masaryka, velitel dětského 
oddílu Royal Rangers, lídr opozice. Jako 
zastupitel města od počátku věcně opo-
nuje současné koalici a s pokorou sobě 
vlastní se snaží z Lysé udělat lepší místo 
pro občany.

Rozhovor s Karlem Markem

Naším cílem je změnit Lysou pro nás, ale i  pro dal-
ší generace tak, aby se zde dobře a  spokojeně žilo. 
Jsme si vědomi, že je to spousta práce, a proto tomu 
věnujeme a  i  nadále chceme věnovat veškeré naše 
úsilí. Opakovaně jsme osočováni, že bez kontaktů 
na  kraji nelze řídit město. My jsme přesvědčeni, že 
kde je vůle, tam je i cesta. Abychom však mohli ovliv-
nit krajské projekty v našem městě, včas a dobře vás 
o nich informovat a také vás do nich zapojit, budeme 
mít v nejbližších krajských volbách svého kandidáta. 
Ptáte se koho?

Náš lídr a  kandidát na  starostu Karel Marek se 
bude v podzimních krajských volbách ucházet o post 
zastupitele Středočeského kraje. Pro Karla však zů-
stává na prvním místě práce pro Lysou nad Labem. 
Proto je v případě, že by se jeho fungování v našem 
městě nedalo skloubit s  pozicí krajského zastupite-

le, připraven vzdát se „všech vedlejších židlí“, aby se 
mohl soustředit pouze na  Lysou. Karel Marek bude 
kandidovat jako člen strany KDU-ČSL, která bude 
na jedné kandidátce se STAN. 

Proč se Karel rozhodl kandidovat a jak to vnímá? 
„Když jsem byl osloven, zda bych přijal kandidaturu 
do krajského zastupitelstva, hodně jsem o tom pře-
mýšlel. Dva roky práce v  zastupitelstvu města mě 
mnohému naučily. Pochopil jsem, že v  politice lo-
gické argumenty a dobrá vůle bohužel nestačí na to, 
aby člověk prosadil správnou věc. Čím méně zkuše-
ností člověk má, tím více je zviklatelný polopravdami 
politických odpůrců. Jako matematik jsem naštěstí 
zvyklý jít do hloubky problému. Vstup do krajského 
zastupitelstva je pro mě cesta, jak pomoct Lysé se 
proměnit ji v lepší město.“

Změna v obci začíná změnou na kraji. Nebo naopak?

Co nás teď čeká?
Jakmile úředníci ověří správnost údajů u všech pod-
pisů a dostaneme oficiální informaci, že těch plat-
ných je dostatek, bude návrh na vyhlášení referenda 
předložen do Rady města. Následně zastupitelstvo 
města rozhodne o  vyhlášení referenda. Referenda 
se musí zúčastnit nejméně 2 600 oprávněných vo-
ličů, aby byl jeho výsledek závazný.

Kdy se bude konat referendum?
Naším cílem je, aby se referendum konalo spolu 
s krajskými volbami 2.–3. října 2020.

Jaké otázky budou v referendu?
1. Souhlasíte s  tím, aby byty v  Milovicích 

ve vlastnictví Města Lysá nad Labem zůstaly 

i nadále majetkem města a nebyly prodány?

2. Souhlasíte s tím, aby Město Lysá nad Labem 

prodalo své byty v  Milovicích pouze tehdy, 

pokud bude mít pravomocné stavební po-

volení na  výstavbu nových městských bytů 

v  Lysé nad Labem a  výtěžek z  prodeje bytů 

v Milovicích se použije jen k úhradě nákladů 

na tuto výstavbu?

Jaký výsledek upřednostňuje Lysá nás spojuje?
Přáli bychom si, abyste u obou otázek vybrali od-
pověď ANO. Myslíme si, že by Lysá měla vlastnit 
bytový fond a mít tak stabilní příjem z nájmů, kte-
rý využije na městské investice. V případě udělení 
stavebního povolení na  konkrétní bytový projekt 
v Lysé bude možné v Milovicích prodat byty v po-
třebné hodnotě. Naším cílem je, aby se zisk z pro-
deje milovických bytů investoval pouze do výstavby 
nových bytů v našem městě. 

Má smysl jít volit v referendu?
Určitě, protože se jedná o  majetek v  hodnotě vyš-
ší než 500 mil. Kč. Je vaše ústavní právo podílet se 
hlasováním v referendu na městských záležitostech. 
Přijde-li vás k referendu dost a alespoň 1 850 z vás 
bude hlasovat stejně o některé z otázek, bude výsle-
dek referenda závazný a  vedení města se jím bude 
muset řídit. Vaše rozhodnutí v  referendu nezmění 
ani nové volby, ani nové vedení města. Změnit větši-
nové rozhodnutí může pouze další referendum, které 
se může konat nejdříve po dvou letech. Jestli chcete 
něco změnit, tak teď je ten správný čas spolurozhod-
nout o osudu našeho města.  

Děkujeme, že se zajímáte o své město 
a není vám lhostejná jeho budoucnost!
Ve středu 10. 6. odevzdali naši zastu-
pitelé na podatelnu Městského úřadu 
návrh na konání referenda o prodeji 
milovických bytů. K vyhlášení referen-
da je potřeba necelých 1 500 podpisů, 
nám se jich od vás podařilo získat 2 168. 
Jsme moc rádi, že máte zájem rozhod-
nout o majetku města za víc než půl 
miliardy korun. Vaší podpory si velmi 
vážíme a je pro nás velkým závazkem. 
Nyní je naším úkolem dovést konání 
referenda do úspěšného konce. Chceme 
se s vámi setkávat a vést diskuzi, sdělo-
vat vám náš názor na věc a pochopit váš 
úhel pohledu. Vaše mínění je pro nás 
opravdu důležité.

PŘÍJMY MĚST A  OBCÍ OD  STÁTU KLESNOU,  
protože jsou vázány na výběr daní, který v době 
pokoronavirové krize bude výrazně horší. Proto 
je nezbytně nutné mít vlastní zdroj příjmů, kte-
rý městu zajistí standardní provoz a péči o své 
občany. V  případě, že by město bylo závislé 
pouze na příjmech od státu, může být snadno 
paralyzováno. 

STÁT PODPORUJE MĚSTA V  BYTOVÉ VÝSTAV-

BĚ. Státní fond podpory investic (SFPI) vytvořil 
dotační a  úvěrový program na  pořízení sociál-
ních a dostupných bytů a sociálních, smíšených 
a  dostupných domů. Účelem SFPI a  jeho veřej-
ným posláním je podporovat rozvoj bydlení v ČR 
v  souladu s  Koncepcí bytové politiky do  roku 
2020. Koncepce bytové politiky státu je založe-
na na  předpokladu bydlení jako sdílené odpo-
vědnosti jednotlivce s nezastupitelnou rolí státu. 
Jednou z priorit Koncepce bytové politiky státu je 
zdůrazněna „péče o existující bytový fond a jeho 
optimální využívání“. Více informací na www.sfpi.cz

PLÁNOVANÉ JEDNORÁZOVÉ INVESTICE NE-

GENERUJÍ ZISK do městského rozpočtu. Vedení 
města tvrdí, že peníze z prodeje bytů budou jed-
norázově použity např. na  výstavbu sportovní 
haly, bazénu či nových chodníků. Lze souhlasit 
s tím, že sportovní halu Lysá potřebuje. I my tento 
projekt podporujeme. Je však důležité zmínit, že 
sportovní hala ani bazén nebudou generovat ta-

kové zisky do rozpočtu města jako nájmy v měst-
ských bytech. Dodnes neexistuje (či nebyl zveřej-
něn) žádný provozní finanční plán těchto objektů. 
Jako příklad můžeme uvést kino. Na provoz kina 
jde ročně z rozpočtu města 800 tisíc Kč; kino tedy 
nevytváří pro město žádný zisk, pouze ztrátu. 

VĚTŠINA Z  KOALIČNÍCH ZASTUPITELŮ je v  za-
stupitelstvu či vedení města 10 až 20 let. Za celou 
dobu však nevznikl žádný projekt, který by městu 
přinášel pravidelný příjem. Všechny peníze včet-
ně přebytků z  minulých let mají být v  letošním 
roce utraceny. Peníze se pouze NEHOSPODÁR-

NĚ UTRÁCEJÍ za projekty jako je např. Calypsso. 
Věděli jste, že město nebytový prostor po disko-
téce v  bývalém hotelu Král koupilo za  10,2 mil. 
Kč, přitom předchozí majitel ho v r. 2016 koupil 
za 1,8 mil. Kč? Druhým příkladem je Slunéčkova 
zahrada. Město prodalo pozemky v centru města 
developerovi za podhodnocenou cenu výměnou 
za vybudování veřejné vybavenosti (bazén, pošta 
atd.). A jaký je výsledek? Developer levně koupil 
pozemky a s velkými průtahy postavil část z plá-
novaných bytových domů. Z  občanské vybave-
nosti nevzniklo vůbec nic, ale protože smlouva 
mezi developerem a  městem byla sepsána vý-
razně v neprospěch města, nelze se tomuto stavu 
jakkoliv soudně bránit.

Více informací k  referendu najdete na  našich 
webových stránkách a Facebooku. 

Referendum

Bytové domy Města Lysá nad Labem v Milovicích

Kde nás můžete potkat a probrat 
s námi své dotazy k referendu?

Každé úterý a čtvrtek v září  
budeme od 14:00 do 19:00 hodin 
na Husově náměstí s naším  
infostánkem. 

Zhruba před měsícem jsme do schránek všech domácností rozdali základní informa-
ce k milovickým bytům. O prodeji bytů se budou v nejbližších měsících vést mnohé 
diskuse, budete klást nové a nové otázky a my se budeme snažit vám na ně odpo-
vědět. Rádi bychom již nyní uvedli další fakta, na základě kterých si myslíme, že pro-
dávat byty z majetku města je momentálně velmi nehospodárné rozhodnutí. Nejde 
jen o nás. Jde také o budoucí generace, které budou v našem městě žít. Rozhodu-
jeme o osudu našich dětí i vnoučat, jež si pro svůj život vyberou Lysou nad Labem.

Foto: Dan da PiXeL

Foto: rodinný archiv Markových
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V městských Listech jsem psal o obdivuhodné vý-
robě ochranných štítů na  3D tiskárnách v  našem 
městě. Zvláště o tom, že polovinu týmu nadšenců – 
vlastníků 3D tiskáren, tvořili žáci základní školy.

Pro mě, starýho fotra z fabriky, to je oblažující 
zpráva hned z několika důvodů. Dnešní děti jsou 
šikovné. Mají srdce na  správném místě (do  vý-
roby ochranných štítů se zapojily samy). A  do-
káží fungovat v  týmu. Povinností nás starších je 
tyto vlohy podporovat a  rozvíjet. Zažil jsem to 
na  sobě, kdy mě táta od malička bral do  fabriky 
a  dodnes z  toho čerpám. Chci to vracet našim 
nástupcům. Pro naše město, kde většina do práce 
někam dojíždí, je to příležitost k  technologické-
mu rozvoji a budování nového průmyslu. Říká se 
mu „Průmysl 4.0“, jako produkt čtvrté průmyslo-
vé revoluce – digitální.

Naší snahou je získat ke  spolupráci zajímavé 
osobnosti a  firmy. Podporuje nás místopředseda 
hospodářského výboru parlamentu Marian Jureč-
ka (KDU-ČSL), který se věnuje chytrým techno-
logiím v České republice a dokáže nás propojit se 

zajímavými partnery. O  spolu-
práci již projevilo zájem několik 
firem, které nám poskytnou své 
experty, exkurze i své vybavení. 
Nemůžu být zatím konkrétní, 
protože některé věci mají být 
překvapením a  také proto, že 
jde často o  přísně tajné vývo-
jové laboratoře, které normál-
ně nejsou přístupné. Ale můžu 
prozradit, že do Lysé dostaneme 
specialisty na  technologie jako 
jsou virtuální realita či auto-
nomní automobily.

Nejde nám o organizaci ně-
jakých nudných exkurzí. Žáci 
dostanou možnost osobně spo-
lupracovat na  konkrétních pro-
jektech a získat tak unikátní zku-

šenosti a profesní kontakty.
Vedle firem budeme propojovat školy a  jejich 

učitele a žáky. Hodně si slibuji od propojování zá-
kladních a středních škol a vytváření týmů z žáků 
a studentů různého věku i zaměření.

Nadšení a odborně schopní učitelé jsou zákla-
dem. Lysá má štěstí, že takové učitele má. Mimo-
chodem, když jsem se ptal našich nejmladších 3D 
tiskařů na to, kdo je přivedl k 3D tisku, víte, co mi 
odpověděli?

Jarda Kovář: pan učitel V. Šenkýř
Jakub Podkonický: pan učitel Šenkýř v kroužku 

3D tisku na naší škole
Vojta Bufka: pan učitel Šenkýř
Ano, pan učitel Šenkýř, to je ten, komu vděčíme 

za  to, co se v  Lysé zatím povedlo. Obětoval tomu 
hodně času i financí. Od nás, kteří pracujeme v čes-
kých firmách, má velký obdiv. Máme o to větší mo-
tivaci něco zajímavého přinášet a o to větší je šance, 
že společné úsilí bude mít své plody.

Robert Šťastný, firma Aurel 

Vážení občané, volnočasový areál v  Čechově ulici 
je již v  majetku města. Jedná se o  areál o  rozloze 
15  285 m2 obdélníkového tvaru, který se nachází 
mezi ulicemi Čechova a Brandlova v  těsném sou-
sedství MŠ Čtyřlístek.

V  minulosti zde bylo venkovní koupališ-
tě, po  kterém zůstala betonová vana o  výměře 
cca 370 m2. Nyní se v areálu nachází travnaté hřiš-
tě o rozloze cca 1 350 m2 a pískové hřiště o rozloze 
cca 230 m2.

Chtěli bychom znát váš názor, jak by měla „Če-
chovka“ vypadat. Jsme přesvědčeni, že všechny 
významné projekty města by měly být od  samého 

začátku konzultovány právě s  vámi, občany Lysé 
nad Labem.

Víme, že současné vedení města získalo od stu-
dentů architektury návrhy koupališť, o kterých jste 
mohli hlasovat na  úřadě. I  když bližší průzkum 
mezi obyvateli již prováděn nebyl, má město v tuto 
chvíli připravenu zadávací dokumentaci pro výběr 
projektanta celého areálu.

Jelikož se bude jednat o velmi nákladnou in-
vestici, která má sloužit nám všem, žádáme vás: 
Sdělte nám, jakou podobu má areál podle vás 

mít. Na rozdíl od našich radních nás Vaše názory 
zajímají.

Moc děkujeme. Veškeré informace, které od vás 
získáme, předáme zastupitelům. 

Žiji v Lysé již přibližně 30 let a mám to tu velmi ráda. 
Polabí je krásná a úrodná krajina. Jaro zde začíná 
poměrně brzy a  je to to nejkrásnější období roku. 
Dokonalost přírody obdivuji od mala a její ochrana 
se nakonec stala i  mým zaměstnáním. O  politiku 
jsem se nikdy moc nestarala a naivně jsem si mysle-
la, že vysokou politiku neovlivním a komunální ře-
šit nemusím, protože místní politici by snad nikdy 
neškodili městu, kde sami žijí. A z tohoto důvodu 
jsem se ke  komunálním volbám stavěla poměrně 
málo aktivně, čehož dnes lituji. Chtěla bych se zde 
s Vámi podělit o  svou zkušenost s  jednáním poli-
tiků v našem městě, která mě vyprovokovala k dů-
slednému sledování dění na naší radnici.

Z osobních i profesních důvodů často chodím 
pozorovat přírodu v  okolí města. Voda je základ 
života, a proto tůňky a mokřiny představují nejobý-
vanější biotop v přírodě a jsou to proto významné 
krajinné prvky. V jarním období, kdy je vody nej-
více, přitahují sezónní tůně a mokřady především 
ptactvo. Ptáci je využívají jako potravní zastávky 
při návratu do  svých hnízdišť, pro pářící rituály 
a  některé ptačí páry se zde nakonec i  rozhodnou 
pro zahnízdění a odchov mláďat. Jedním takovým 
úžasným místem zde v  Lysé je mokřad Žabák, 
který s  jarním podmáčením přitahuje velký počet 
živočišných druhů, a  to i  těch zvláště chráněných. 
I z těchto důvodů byl zařazen do územního systému 
stability jako biokoridor, jenž má příznivě působit 
na okolní, méně stabilní části krajiny. 

Když jsem se dozvěděla, že vedení města plá-
nuje prodat pozemky v této lokalitě za 1 Kč a ná-
sledně nechat zastavět cca 8 ha mokřadu Žabák 
a okolních úrodných polí, byla jsem velice rozhoř-
čena. Rozhodla jsem se pokusit se vysvětlit vedení 
města, o jak biologicky bohatou a z hlediska zadr-
žování vody v krajině cennou část území se jedná. 
Bohužel ne ze stránek města, ale z facebookových 
stránek Lysá nad Labem – otevřené fórum jsem 
se dozvěděla, že veřejné zasedání zastupitelstva 
i k tomuto tématu se koná dne 20. 5. 2020 v 17.00 

na  Výstavišti. Přestože jsem byla na  dovolené 
mimo město, rozhodla jsem se zúčastnit. K  pro-
jednávání bylo 38  bodů, z  nichž několik dalších 
bylo pro lyskou veřejnost zásadních, a proto byla 
účast občanů poměrně velká. O  mokřadu Žabák 
se mělo jednat v  32. bodu. Jednání zahájil pan 
starosta a  sdělil, že zastupitelstvo se bude konat 
maximálně do 23.00. V průběhu jednání si vlád-
noucí koalice několikrát odhlasovala předřazení 
některých svých bodů, ale bod o mokřadu Žabák, 
který předložila menšinová opozice, předřazen 
nebyl. A  to přesto, že na  jeho projednání čekalo 
nejméně 15 občanů a zástupci místních spolků ry-
bářů a  myslivců a  několik odborníků přírodních 
věd. Když veřejnost po  několikátém zamítnutí 
tohoto bodu již hlasitě vyjadřovala svou nevoli, 
byla okřiknuta. Celé jednání zastupitelstva se nes-
lo v duchu převahy koalice nad opozicí, bez vůle 
ke kompromisům, sebevědomého vyslovování ne-
pravdivých informací a výjimkou nebyly ani uráž-
ky jak opozičních zastupitelů, tak přítomné veřej-
nosti a odborníků. Když ve 22 hodin byl předřazen 
k projednání jednací řád městských výborů a ko-
misí, který evidentně nikoho z  veřejnosti nezají-
mal, již jsem to nevydržela a žádala jsem o před-
řazení věci, na  kterou většina veřejnosti čekala 
v rouškách již skoro šest hodin. Opět neúspěšně. 

Co říci závěrem? Byla jsem místním zastupitel-
stvem tak ohromena, že jsem se rozhodla pravidel-
ně docházet na jeho jednání a pečlivě sledovat dění 
nejen v okolní přírodě, ale i na naší radnici. A až 
za  dva roky přijdou komunální volby, dobře zvá-
žím, koho ve volebních lístcích zaškrtnu. A apeluji 
na všechny, kteří jako kdysi já, berou místní volby 
na lehkou váhu, nenechte budoucnost našeho měs-
ta jen tak a vyberte zodpovědně své zastupitelstvo, 
které si bude vážit svých voličů a bude pracovat pro 
ně, ne pro sebe.

Ing. Marta Sochůrková, odborný rada,  
krajinář-urbanista, Agentury ochrany přírody 

a krajiny ČR – AOPK ČR 

Zvláštní přístup vedení města k voličům a přírodě

Dotazník k využití volnočasového areálu v ulici Čechova
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Vybranou odpověď zaškrtněte:

 žena  muž
 0–18 let                19–30 let              31–47 let
 48–64 let          65 a výše let

Prosíme o  označení křížkem těch prvků a  aktivit, které 

byste Vy osobně anebo někdo z Vaší rodiny v areálu využili, 

příp. které považujete za potřebné:

 budova se zázemím (WC, přebalovací koutek, 
správce)

 budova se zázemím (WC, přebalovací koutek, 
správce) + kavárna

 klubovny pro spolky věnující se volnočaso-
vým aktivitám

 zařízení s vodním prvkem (koupaliště, brouz-
daliště, mlhoviště)

 hřiště (dětské) s herními prvky pro děti 
do 9 let

 hřiště (dětské) s herními prvky pro děti 
do 15 let

 hřiště na nohejbal / volejbal
 hřiště na plážový volejbal
 hřiště na basketbal
 hřiště workoutové = hřiště s prvky (i posilo-

vacími) pro osoby starší 15 let
 hřiště na minigolf
 dráha pumptrack
 dráha pro inline brusle
 dráha pro jízdu na pneumatice (tzv. tubing)
 gumová nafukovací trampolína
 mobilní kluziště + hřiště na hokejbal
 horolezecká stěna
 prvky pro parkur
 lanové prvky

 venkovní posilovací prvky pro seniory
 venkovní stoly na stolní tenis
 vybavení na petanque
 vybavení na kuželky
 komunitní zahrada pro pěstování plodin
 přírodní bludiště
 relaxační pikniková louka = místo na grilová-

ní, opékání buřtů apod.

 další: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 další: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ZAŘÍZENÍ S VODNÍM PRVKEM

Prosíme o očíslování dle preference od 1 do 9 (1 = nejdůle-

žitější; 9 = nejméně důležité). Při hlasování zvažte, zda je 

výstavba konkrétního typu koupaliště dle Vás reálně mož-

ná, když rozpočet města na  všechny investice za  rok (bez 

dotací) činí aktuálně 30 mil. Kč  

 brouzdaliště bez vodních prvků – náklady 
dle typu 2-4 mil. Kč

 brouzdaliště s vodními prvky – trysky 
ze země, deštník s vodou (např. Tišnov = 
brouzdaliště s vodními prvky a skluzavkou) 
– v r. 2017 náklady na výstavbu 5,5 mil. Kč

 mlhoviště / mlžítko / mlžící brána  
(cena 11 000 až 45 000 Kč dle typu / ks)

 venkovní koupaliště 500 m2 (vzor Chuchel-
na u Semil = 1x betonový plavecký bazén 
26 x 16 m, hl. 50–200 cm, + 1x betonové 
brouzdaliště 10 x 8 m, bez vodních prvků) – 
v r. 2010 náklady na výstavbu 50 mil. Kč, 
náklady na roční provoz 7 mil. Kč

 venkovní koupaliště 673 m2 (vzor Dačice 
= 1x nerezový plavecký bazén 25 x 16 m, 
hl. 90–180 cm, + 1x nerezový bazén rekre-
ační divoká řeka, masážní lavice, vodní hřib, 
vodní chrlič, tobogán 50 m, vodní skluzavka 
16 m + 1x nerezový bazén dětský 46 m2, 
hl. 15–30 cm) – v r. 2007 náklady na výstav-
bu 76 mil. Kč

 přírodní koupaliště = venkovní koupaliště 
biotopové 3 461 m2 (vzor Malvíny v Třeš-
ti = vodní plocha bez chloru a chemie, 
přírodní čištění vody, voda hluboká až 2,6 m 
i brouzdaliště 0,4 m, skluzavka, vodní prvky, 
budova zázemí, sportoviště, dětské hřiště) – 
v r. 2016 náklady na výstavbu 13,9 mil. Kč, 
náklady na roční provoz jsou téměř zcela 
kryté z příjmu za vstup

 přírodní koupaliště = venkovní koupaliště 
biotopové 1 500 m2 (vzor Jemnice = vodní 
plocha bez chloru a chemie, přírodní čištění 
vody, voda hluboká až 1,9 m, brouzdaliště, 
tobogán, vodní prvky, budova zázemí) – 
v r. 2019 náklady na výstavbu 28 mil. Kč, 
náklady na roční provoz cca 0,5 mil. Kč

 vnitřní koupaliště (vzor Hořice = plavecký 
bazén 25 m, 4 dráhy, hl. 1,0-1,6 m, dětský 
bazén, vířivka) – v r. 2006 náklady na vý-
stavbu 47 mil. Kč, náklady na roční provoz 
5 mil. Kč

 aquapark (vzor Mladá Boleslav = bazén 
25 m, bazén s atrakcemi, dětské bazénky, 
skluzavky, tobogán, vířivka, pára) – náklady 
na stavbu 258 mil. Kč, náklady na roční 
provoz 4–8 mil. Kč



Moderní technologie na našich školách

Do 15. září můžete vyplňovat elektronický 
dotazník na www.lysanasspojuje.cz či 
odevzdat ten níže vytištěný do schránek 
na těchto adresách:

• poštovní schránka KDU-ČSL na adrese 
Masarykova 914/37

• poštovní schránka na vratech mezi 
galanterií a cukrárnou na jméno 
R. Bláhová, náměstí B. Hrozného 14/21; 
Z. Valisková, Sídliště 1462

Za tři týdny od vyhlášení nouzového 
stavu tato parta „sousedské manufak-
tury“ vyrobila a rozdala téměř 4 000 

roušek a vytiskla přes 1 000 ochranných 
štítů. Pokryli velkou část potřeb Lysáků, 

ale také pomohli v okolních obcích 
a pražských i regionálních nemocni-
cích (Nemocnice na Homolce, IKEM, 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, 
nemocnice v Nymburce a Mladé Bole-

slavi). A to vše zdarma pro všechny. 

Kdo za tím vším byl?

30 švadlenek a 12 tiskařů 

* 2 holky žehlící proužky * 

9 kurýrů * 10 pomocníků, 

když byl největší frmol * 

2 dámy komunikující na FB 

* 1 dáma zajišťující sběrné 

místo materiálu i roušek 

* 1 sympaťák udržující 

kofein v našich žilách * 

2 produkční koordinující 

všechno a všechny * dalších 

10 dobrovolníků v záloze

Sousedská manufaktura  
šití roušek a výroby štítů

Zdroj: Petr Hladký

Zdroj: Karel Netík

DěKUJEME!


