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Automobilová doprava je obecně velkým zdro-
jem hluku, prašnosti a dalších negativních vlivů 
na  lidské zdraví. Pohyb velkého množství auto-
mobilů, chodců a cyklistů může také způsobo-
vat nebezpečné situace. Současný technický stav 
hlavních komunikací v  ulicích Družstevní, Mí-
rová, Jedličkova a  Československé armády není 

dobrý a je potřeba u většiny z nich provést jejich 
rekonstrukci.

A právě díky výstavbě obchvatu (tzn. přelož-
kou části stávající komunikace II/272 v  ulicích 
Družstevní, Jedličkova a Československé armády 
na nově trasovanou a postavenou komunikaci) by 
bylo možné část těchto problémů vyřešit či ales-
poň omezit.

Od vedení města často slýcháme, že obchvat 
má již 16 let zpoždění. Pro lepší orientaci v tom, 
jak se na přípravách výstavby obchvatu město po-
dílelo, jsme po prostudování dostupných materi-
álů, projektových dokumentací, zápisů z jednání 
zastupitelstva města a výboru pro obchvat města, 
připravili následující časovou osu.

Časová osa se týká pouze II. etapy obchva-
tu, tj. úseku o  délce 4,3 km od  křížení silnice 
Litol – Ostrá a  silnice vedoucí od  mostu Bohu-
mila Hrabala (u  skleníků), přes železniční trať 
na Nymburk, přes silnici na Stratov až na silnici 
Lysá - Milovice (u STK). Pro doplnění uvádíme 

že I. etapa obchvatu od nově postaveného mostu 
Bomila Hrabala přes Labe až ke křižovatce Litol – 
Ostrá o délce cca 0,8 km byla realizována v letech 
2005 až 2006.

Z  uvedené časové osy je zřejmé, že období 
2006 až 2014 bylo obdobím stagnace přípravy 
výstavby 2. části obchvatu. V usneseních či zá-
pisech z jednání zastupitelstva města lze jen do-
hledat to, že probíhala jednání se Středočeským 
krajem. Až po  volbách na  podzim v  roce 2014 
byl vytvořen výbor pro obchvat a od roku 2015 
započaly samotné výkupy pozemků potřebných 
pro jeho stavbu. V roce 2017 propadlo územní 
rozhodnutí z roku 2006 a bylo potřeba požádat 
o nové. Nové územní rozhodnutí nabylo právní 
moci na začátku roku 2020, tedy více než 2 roky 
po  ukončení platnosti původního územního 
rozhodnutí.

Z časové osy je také patrné, že vedení našeho 
města tvořené od roku 2006 do současnosti zá-
stupci ODS a ČSSD mělo dostatek času a prosto-
ru učinit kroky k výstavbě druhé části obchvatu 
a jednat o něm se Středočeským krajem. Pokud 
stavba nebyla dodnes započata, není to vinou 
Lysá nás spojuje. Lysá nás spojuje si uvědomuje, 

jaké negativní dopady tranzitní doprava ve měs-
tě působí, a  je proto prostřednictvím svých za-
stupitelů připravena podpořit výstavbu II. etapy 
obchvatu. Naprosto však nesouhlasíme s  tím, 
že nás zástupci ODS, ČSSD, ANO a Naše Lysá 
osočují z maření výstavby obchvatu. I při let-
mém pohledu na kroky, které je nutné stihnout 
v letech 2021 až 2023, musí být každému jasné, 
že Černého Petra v tomto případě (bohužel pro 
nás, kteří v  Lysé žijeme) drží v  rukou právě ti, 
kteří tak hlasitě svalují vinu na jiného.

Ondřej Šmíd, Radka Bláhová 

Tábor se nacházel v místech dnešního lesíka a pole 
při železniční trati Lysá n. L. – Ústí nad Labem, asi 
200 metrů východně od zastávky Dvorce. Na pod-
zim roku 1944 zde vybudovala letecká firma Flug-
zeugwerke Letov (pobočka Werk I – Letňany) ubi-
kace pro svoje dělníky, kteří od téhož roku pracovali 
na  opravě a  montážích letadlových dílů v  lyských 
továrnách Karel Vacek, továrna na  pluhy a  Vichr 
(dnešní Kovona). K přesunu výroby do Lysé přinu-
tilo okupační správu intenzivnější bombardování 
strategických cílů v Protektorátu po otevření západ-
ní fronty.

Samotné počátky internačního tábora popisuje 
protokol z července 1946, sepsaný u Místního ná-
rodního výboru v  Lysé, který rekapituluje historii 
tábora: „Tábor byl zahájen dne 21. května 1945 tím, 
že pražské policejní ředitelství poslalo do Lysé n. L. 
vlak s  německými ženami a  dětmi, který dva jeho 
úředníci nechali v noci v Lysé n. L. na nádraží s tím, 
aby byl ráno předán MNV. Žádný písemný příkaz 
v  té věci nebyl předán ani později nedošel. MNV 
ubytoval je v barákovém táboře, opatřil jejich hlídání 
a stravování. Ohledně vedení a hospodaření ve stře-
disku nedošly žádná(!) instrukce od nadřízených úřa-
dů, což se stalo asi až za tři měsíce.“ Internační tábor 
v Lysé totiž nebyl obvyklým internačním táborem, 
v němž měli být na základě prezidentského dekre-
tu č. 16/1945 Sb. umístěni nacističtí zločinci, zrádci 
a kolaboranti. Stal se útočištěm Němců zadržených 
v Praze těsně po osvobození a posléze vyvezených 
z  města. V  tu dobu ještě neexistovaly žádné přes-
nější instrukce k  vysídlování německých obyvatel 
z Československa. Tomu odpovídá i zcela atypické 
složení tábora. Podle hlášení z října 1945 se v Lysé 
nacházelo 329 žen, 199 dětí do 15 let a pouze dva 
muži (lékař a ošetřovatel).

Místní národní výbor v Lysé nad Labem zaří-
dil základní zásobování a správu tábora. Postupně 
se zde vystřídali tři správci (Ivan Tokarský, Václav 
Kesler a Vlastimil Bumbálek), kteří kromě organi-
zování provozu spolupracovali s městem ve využí-
vání internovaných osob. Jednalo se zejména o po-
mocné práce v  zemědělství placené soukromými 
hospodáři. Byla to jediná možnost, jak sehnat pro-
středky na provoz tábora. Město samo vedlo tábo-
rové účetnictví, které se dodnes dochovalo.

Život v  táboře byl především v  roce 1945 
poznamenán pohnutou poválečnou dobou. „Tá-
bor byl soustavně vykrádán správci tábora a  ženy 
v táboře internované prodávány, jednak za peníze, 
jednak za  kořalku, na  noc posádce RA (Rudé ar-
mády) v  Milovicích.“ Po  nástupu nového správce 
(V. Kesler) se situace zpočátku změnila jen čás-
tečně. „Podle sdělení správce tábora i podle sdělení 
internovaných žen, je tábor každodenně přepadán 
příslušníky RA, hlavně večer, přičemž se strhne pře-

BEZ CENZURY
září 2020

Milí čtenáři, jsme rádi, že se nám podařilo 
připravit další BEZ CENZURY. V  rozhovo-
rech blíže poznáte naše členy Martinu Tu-
žinskou Synkovou a Michala Řezníčka. Hlav-
ním tématem tohoto vydání je samozřejmě 
referendum, ale věnujeme se i  jiným v  Lysé 
aktuálním tématům. Příjemně vás snad pře-
kvapíme zajímavými články nesouvisejícími 
s politikou. Máme velkou radost z rozhovoru 
s Ljubou a Vladimírem Markovičovými, kteří 
se starají o sběrný dvůr. 

Archiv všech vydání BEZ CENZURY 
ve formátu PDF najdete na našem webu. Je-li 
v Lysé něco, o čem byste si rádi přečetli, nebo 
naopak máte chuť napsat nepolitický článek 
z historie či současnosti Lysé, dejte nám vědět! 
Přeji příjemné čtení.

Zuzana Valisková, redakce 

LYSÁ NÁS 
SPOJUJE

Vážení spoluobčané, 
koaliční zastupitelé za podpory KSČM od-
mítli vyhlásit referendum o prodeji lyských 
bytů v Milovicích. Museli jsme se proto ob-
rátit na soud, aby rozhodnul za zastupitele. 
Krajský soud svým rozsudkem ze dne 25. 8. 
2020 našemu návrhu vyhověl a MÍSTNÍ RE-
FERENDUM VYHLÁSIL. Proběhne 2. a 3. říj-
na současně s  krajskými volbami. Přijďte 
rozhodnout o tom, jak bude naše město vy-
padat. Hlasujte pro ANO, tedy aby se byty 
neprodaly a zůstaly v majetku města. Jen 
tak zabráníme tomu, aby současné vedení 
radnice peníze rozházelo. Spolu s  vámi se 
nám podařilo odvrátit stavbu ubytoven 
na  Mlíčníku, kde se díky tomu může nyní 
plánovat stavba Kauflandu. Spolu s  vámi 
jsme ochránili mokřad Žabák před jeho 
zastavěním. Pojďme teď společně udržet 
v majetku města byty v Milovicích a zajistit 
tak příjmy pro Lysou i v dalších letech. Více 
se k  tomuto tématu vyjadřuji v  rozhovo-
ru uvnitř tohoto vydání. Přijďte k  volbám 
a volte jak v referendu, tak v krajských vol-
bách. Jen odevzdaný hlas je slyšet. Volte 
dle svého názoru a svědomí, ale volte. A já 
bych byl rád, abyste o  bytech 
rozhodli právě vy, Lysáci.

Karel Marek, 
lídr Lysá nás spojuje

Obchvat – jak šel čas

Konec druhé světové války, osvoboze-
ní Československa a první poválečné 
měsíce provázely události, na které se 
později pozapomnělo a jejichž pamětní-
ci již mnohdy nejsou mezi námi. Jednou 
z nich je i vznik tzv. internačního tábora 
v Lysé nad Labem.

Obchvat města Lysá nad Labem je 
velmi často probíraným tématem 
nejen na jednáních zastupitelstva 
města, ale i při běžné konverzaci mezi 
občany. Podle „Celostátního sčítání 
dopravy“ z roku 2016, které provedlo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, projelo 
během 24 hodin po silnici č. II/272 
od nadjezdu po křižovatku u kina 
přes 8 500 osobních vozidel a téměř 
1 500 nákladních automobilů.

Internační tábor Lysá nad Labem – Dvorce

(Pokračování na následující straně)

(Pokračování časové osy na stranách 2, 5 a 6)

Hynek Fajmon (ODS, 1998–2001) Václav Houštecký (MOP, 2001–2006)

1998 2004 2006

Trasa obchvatu města 
zanesena do územního 
plánu města Lysá nad 
Labem 

Srpen – uvažováno o zkrácení 
délky II. etapy ze 4,3 km na 1,5 km 
po křižovatku s ulicí Poděbradova 
(silnice III/2725); cena cca 150–200 
milionů 

25. 1. – Městský úřad 
Lysá nad Labem 
vydává územní 
rozhodnutí (sp. zn. 
SÚ/1068/12/05/Ja)

25. 5. – Krajský úřad Středočeského 
kraje odvolání zamítá a územní 
rozhodnutí MÚ Lysá nad Labem 
potvrzuje jako věcně správné

22. 2. – občanské sdružení 
LYSIN (lyská iniciativa) 
podává proti územnímu 
rozhodnutí odvolání

22. 6. – Územní 
rozhodnutí 
nabývá právní 
moci 

RefeRendum A KRAJSKÉ 
VOLBY BudOu

2.–3. října

Více informací uvnitř čísla

PřiJďte ROZHOdnOut

Jiří Havelka (ODS, 2006–2016)

Investorem stavby je Středočeský kraj, 
majitelem obchvatu bude Středočeský 
kraj, který správu a údržbu bude reali-
zovat prostřednictvím Krajské správy 
a údržby silnic. Město Lysá nad Labem 
pomáhá s výkupem pozemků pod ob-
chvatem. Územní rozhodnutí i stavební 
povolení zajišťuje Sředočeský kraj, 
respektive firma PRAGOPROJEKT, a.s.

Místo někdejšího internačního tábora u Dvorců (poloha tábora vyznačená na mapě)
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V  Lysé nad Labem žijete už dlouho, proč jste se 
z Ukrajiny vydali právě sem? Odkud konkrétně jste 
k nám přišli?
Na  Ukrajině nastala velká krize, špatná léta, měli 
jsme dospívající dcery a naše platy nám v té době 
již nestačily. Viděli jsme, že jestli dětem chceme za-
bezpečit dobrý život a vysokou školu, musíme s tím 
něco udělat. Než jsme se přestěhovali do Lysé, žili 
jsme v malém městě Chust, které má 28 000 obyva-
tel. Naším cílem bylo hlavně pomoci našim dětem 
k lepšímu životu. A tak jsme v roce 2005 obrátili své 
životy naruby a začali žít v Lysé. Starší dcera měla 
rodinu a  devítiměsíční dceru, druhé dceři bylo 

14 let. Ta zůstala se starší dcerou v našem ukrajin-
ském domě. Zrovna chodila do  osmé třídy. Naši 
rodiče se narodili v Československu, máme rodinu 
v Košicích, v Michalovcích. Čechy nám byly blízke, 
máme zde kořeny, proto jsme si je i vybrali.

Muselo být hrozně těžké opouštět dospívající dítě... 
Ljuba: Bylo to strašné, nikomu nepřejeme, aby mu-
sel opustit svoje děti, jít do neznáma, mezi cizí lidi 
s  neznámým jazykem. V  45 letech začít všechno 
znovu je hrozně těžké. Věděli jsme, že chvíli potr-
vá, než nás tu lidi poznají a nebudou odsuzovat jen 
proto, že jsme levná pracovní síla z  Ukrajiny. 
Vladimír: Všechny peníze, co jsme mohli, jsme 
posílali domů holkám. Starší vystudovala ekono-
mickou fakultu v Kyjevě, ta mladší vysokou školu 
v Užhorodu. Základem každé rodiny jsou děti. Pro 
děti uděláte první a poslední.

Jaké je vaše původní povolání, co jste dělali, než jste 
přišli do České republiky?
Vladimír: Byl jsem fotbalový trenér na  sportovní 

škole v našem rodném městě Chust. Mám vystudo-
vanou vysokou školu tělocviku, hrál jsem profesi-
onální fotbal za Ukrajinu, druhou ligu. Když jsme 
se s  Ljubkou seznámili, profesionální fotbal jsem 
vyměnil za rodinu. Manželka Ljubka pracovala jako 
učitelka v mateřské škole dlouhých 25 let. 
Ljuba: Když ty maličké dětičky ode mě odcháze-
ly, uměly číst. Moc mě ta práce bavila. Měli jsme 
v našem městě dobré jméno a lidé si nás vážili. Měli 
jsme spokojený život.  

Proč jste si vybrali právě Lysou? Měli jste tady na-
bídku práce?
Vladimír: Náš kamarád měl agenturu, pomohl nám 
vyřídit všechny potřebné dokumenty, víza, papíry, 
zkrátka vše potřebné. My ani nevěděli, kam jde-
me a co nás čeká. Byl to asi osud, že jsme skončili 
v  Lysé. Od  samého začátku pracujeme pro jednu 
firmu, teď se jmenuje FCC (pozn.red.: původně se 
firma jmenovala A.S.A).

A jaké byly vaše začátky tady?
Vladimír: Byly velice těžké. Dělali jsme vše, co 
se nám řeklo. Sekali jsme trávníky, sázeli květiny, 
v zimě brzy ráno, než ostatní šli do práce, jsme od-
sekávali náledí ze schodišť. To byly ještě opravdové 
zimy. Po čase jsme sekali trávníky tak dobře, že vy-
padaly jako golfové hřiště (smích). První pracovní 
den jsem si říkal: „Vladimíre, co tady děláš?“ 
Ljuba: Já jsem celý první den probrečela. Neumě-
la jsem si představit, co bude dál. Nejhorší práce, 
s kterou jsme začínali a vydrželi u ní 9 měsíců, bylo 
třídění plastového odpadu. V  tom plastu jsme se 
hrabali celé dny, museli jsme z toho dělat pětatřice-
tikilové balíky. Dalo se udělat denně 6 balíků. Plast 
se třídil podle barev, musel projít lisovačem, bylo 
to doslova peklo. Zhubla jsem 12 kilo za  9 měsí-
ců. Když jsme přijeli domů, nikdo nás nepoznával. 
Když se mě mamka ptala, jak se máme, a  já řekla 
dobře, bylo jasné, že mi nevěří. Oficiálně jsme sem 
šli na rok. Jsme tu ale už 16 let. Lysá nad Labem se 
stala naším druhým domovem. 

Postupně jste svou pracovitostí všechny přesvěd-
čili a  teď úspěšně vedete sběrný dvůr. Tam jste 
nastoupili hned po  jeho vzniku v  roce 2011. Jste 
spokojeni?
Vladimír: Vypracovat se až sem byla dlouhá cesta. 
Naše práce nás baví. Je to samozřejmě něco jiného, 
než jsme dělali doma, ale jsme rádi, že nám město 
natolik důvěřuje. Za to jsme velice vděční. Město si 
samo vyžádalo, abychom dvůr vedli právě my. Víte, 

sběrný dvůr není jenom místo, kam jdete s odpa-
dem. Je mnoho starých lidí, kteří si při té příležitosti 
i rádi popovídají.

Je vidět, že vás ta práce baví. Znáte lidi v Lysé jako 
málokdo. Začátky jste neměli lehké, ale díky své 
pracovitosti a přátelské povaze jste nakonec jedna 
z nejoblíbenějších dvojic v Lysé. 
Ljuba: Jsme na  to všechno, co jsme prožili, dva. 
Jeden by to nezvládl nikdy. Všechno je o  lidech 
a respektu jednoho k druhému. My jsme věděli, že 
to bude dlouhá cesta, a  jsme rádi, že tu už máme 
mnoho přátel. Je spousta lidí, kteří nám hlavně v za-
čátcích pomohli. 
Vladimír: My si tu práci hned na začátku rozdělili. 
Ljubka dělá tu nejtěžší práci (smích), to papírování 
a administrativu. Dobře se nám spolupracuje s do-
davatelskými firmami, máme s  nimi hezký vztah. 
Nikdy jsme je nevideli, ale již několik let si s jejich 
zástupci voláme, jako bychom se znali léta. Když 
jsme se sběrným dvorem začínali, učili jsme se tří-
dit spolu s lidmi. Spolu jsme to nastavovali. Hodně 
lidí nám pomáhalo a  teď máme super dvůr. Je to 
zásluha celého města a  všech obyvatel, že sběrný 
dvůr vypadá právě takto. Je to o vzájemném vztahu. 
Některé lidi už za ta léta známe jménem. 

A  co děláte, když máte volno? Jak často jezdíte 
domů?
Vladimír: Na  začátku nám hodně lidí nabízelo 
práci. Peníze jsme potřebovali, tak jsme žádnou ne-
odmítli. Když jsme něco slíbili, tak jsme slovo do-
drželi. Bylo to sekání, stříhání živých plotů. Lidi se 
nám snažili pomáhat. Teď už si víc užíváme i volný 
čas. Hraji fotbal ve dvou starých gardách.Vytvořili 
jsme si zde příjemné prostředí, bydlení, máme za-
hrádku, pěstujeme hroznové víno. Cítíme se tu už 
jako doma. 
Ljuba: Ja se starám o domácnost. Když máme mož-
nost, jdeme do divadla, kina či muzea. Ráda trávím 
čas na naší zahrádce. Jezdíme i na výlety. Moc jsme 
si užili Český Krumlov. 
Vladimír: Domů jezdíme tak jednou za rok. 

Je něco, co byste chtěli říct závěrem?
Nikdy jsme si nemysleli, že problém s  covidem se 
dotkne i  nás. Bohužel se nakazily obě naše dcery 
a ta starší několik dní ležela na JIP. Na Ukrajině není 
pojištění, musíte si všechno hradit sami. Když se to 
dozvěděli lidé z Lysé, nabízeli nám pomoc, hlavně fi-
nanční. Jsme nesmírně vděční, že tady žijí tak dobří 
lidé. Nedá se slovy vyjádřit, jak si této pomoci váží-
me. Děkujeme vám všem, kteří jste nás po celou tu 
dobu podporovali a pomáhali nám. Obě dcery jsou 
už v pořádku a ta starší je už z nemocnice doma.

Michaela Králová 

střelka mezi hlídkou tábora a vojáky a ženy jsou od-
vlékány na noc pryč, teprve ráno se vrací a mají jít 
na polní práce.“ Situace se zklidnila teprve na pře-
lomu let 1945 a 1946. K dokreslení dobové atmo-
sféry je třeba jen konstatovat, že samotný pojem 
internační tábor se objevuje v dokumentech tepr-
ve v lednu 1946. Zpočátku byl používán mnohem 
srozumitelnější a asi i přiléhavější termín koncen-
trační tábor.

Podobu tábora upřesňuje zpráva krajského 
velitelství Sboru národní bezpečnosti v  Mladé 
Boleslavi z října 1945: „(Tábor) Pozůstává ze 2 dře-
věných baráků, 1 nemocničního baráku, kuchyně, 
umývárny. Rovněž tento tábor není pro zimní ob-
dobí vhodný a proto byl předložen návrh na odsun 
osob internovaných.“ Podle retrospektivního zápi-
su z  roku 1947 bylo v  listopadu 1945 „samovolně 
odsunuto (…) asi 200 příslušníků tábora do Saska“, 
tedy do sovětské okupační zóny, kam byli vysídlen-
ci přijímáni ochotněji i mimo organizovaný odsun. 
Dochované seznamy osob ukazují, že zhruba po-
lovinu internovaných osob představovali utečenci 
ze Slezska, kteří ustupovali před východní frontou. 
Druhou polovinu tvořily ženy z různých koutů Ně-

mecka, které pobývaly na jaře 1945 v Praze, některé 
byly též z Moravy či západních Čech. Pamětní zá-
pis z  ledna 1946 osvětluje i  stravování internova-
ných: „Nutno ještě konstatovati, že internovaní jsou 
dobře živeni, přes to že táborová strava sestává z jíd-
la stále se střídajícího t.j. jeden den suché brambory 
ve šlupce a druhý den bramborová polévka. Nutno si 
toto vysvětliti, že většina je zaměstnána mimo tábor, 
odkud si přinášejí resp. pro práce neschopné dostatek 
hodnotnějších potravin.“ Zdá se tedy, že fungovala 
jistá solidarita domácích obyvatel s  těmito „pra-
covními silami“.

Jako datum likvidace tábora uvádí zpráva Míst-
ního národního výboru duben 1946, kdy probíhala 
hlavní fáze organizovaného odsunu Němců z Čes-
koslovenska. S  tím souvisí i  zmínka, že továrna 
(nyní již) Rudý Letov začala likvidovat v tomto roce 
své ubikace. Část objektů byla rozprodána místním 
zájemcům, část zlikvidována na místě, podle toho, 
jak byla ukončována výroba v  továrních poboč-
kách. Celý areál byl patrně zlikvidován nejpozději 
k roku 1950. Na místě samotném není dnes po tá-
boru ani známka.

PhDr. Michal Řezníček, vedoucí  
okresního archivu v Lysé nad Labem 

Vladimír a Ljuba ze sběrného dvora

Chceme vám v našem zpravodaji 
představovat Lysany, kteří jsou něčím 
zajímaví a pomáhají svému městu. 
Jako první jsme oslovili manžele Ljubu 
a Vladimíra Markovičovy, kteří se starají 
o náš sběrný dvůr a dle ohlasů to dělají 
opravdu dobře. 

(Pokračování z předchozí strany)

2010/2011 2014 2015 2016

Zastupitelé 
vedou jednání 
se Středočeským 
krajem o výstavbě 
obchvatu

17. 12. – zastupitelstvo města 
rozhodlo o zřízení Výboru 
pro dostavbu obchvatu, 
dokončení pozemkových 
úprav a správu majetku města 
(dále jen „výbor pro obchvat“)

22. 1. – koná se 1. jednání 
výboru pro obchvat

24. 6. – zastupitelstvo schválilo výkup pozemků nacházejících se 
v trase budoucího obchvatu za cenu 250 Kč/m2 + schválilo druhou 
část pozemků určených ke směně za pozemky v trase obchvatu + 
pověřilo radu města, aby zajistila zaslání nabídky na výkup pozemků 
pod obchvatem všem vlastníkům pozemků v trase obchvatu13. 5. – zastupitelstvo schválilo 

první část pozemků vhodných 
ke směně za pozemky v trase 
obchvatu Podzim – zahájení výkupů pozemků pod obchvatem

Jiří Havelka (ODS, 2006–2016)

Internační tábor Lysá nad Labem – DvorceObchvat obrazem: kudy má vést trasa obchvatu Lysé nad Labem

Po celý rok probíhají 
výkupy pozemků

(Pokračování časové osy na stranách 5 a 6)

* ulice Poděbradova má být zaslepena
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Představují  
pravidelný  
roční příjem 
10 mil. Kč 
(po rekonstrukci  
až 20 mil.)

Umožňují  
finančně 
dostupné bydlení 
seniorům, 
mladým rodinám 
či rodičům 
samoživitelům

Byty jsou 
strategickým 
bohatstvím 
a nejjistější 
dlouhodobou 
investicí 
města

Umožňují 
pravidlené 
investice 
do trvalého 
rozvoje 
města, jeho 
infrastruktury 
a správy

Byty jsou skvělou 
zárukou pro 
banky, které tak 
mohou městu 
na velké nutné 
investice půjčit 
více peněz

PROČ BYTY NEPRODÁVAT?

3

Karle, můžeš vysvětlit, proč se 
město nemá zbavovat majetku? 
Konkrétně mluvíme o  282  by-
tech v  hodnotě 500 mil. Kč, 
které jsou momentálně určeny 

k  prodeji. Pro doplnění uve-
du, že celkem město v Milovicích 

vlastní 350 bytů.
Dobrý hospodář investuje uváženě a s jasnou vizí, 
kam bude město směřovat v horizontu aspoň 20 let. 
Pokud prodáme byty v Milovicích, je pravda, že jed-
norázově získáme velké peníze. Ty však dle plánů 
koalice mají být utraceny za investice, které městu 
nepřinesou žádný pravidelný zisk, naopak zname-
nají další nové vysoké provozní náklady, které si ve-
dení města nebylo zatím ani schopné spočítat. Dá se 
říci, že prodej městských bytů v Milovicích vypadá 
jako jedna velká černá díra, u které nikdo neví, kde 
peníze z prodeje skončí.

V letáku o referendu od Lysá nás spojuje se psalo, že 
lze dosáhnout zvýšení příjmů z městských bytů? Co 
je pro to potřeba udělat?
Je nutné domy zrekonstruovat, tím zvýšit jejich 
hodnotu a  zároveň výměnou atmosférických kot-
lů za  kondenzační dosáhnout úspory na  vytápění 
20–30 procent.

Po kompletní rekonstrukci můžeme zvýšit ná-
jemné až o 40 % z dnešních 68 Kč/m2 na 95 Kč/m2. 
Komerční nájemné se pohybuje okolo 200 Kč/m2, 
takže bychom stále nabízeli dostupné bydlení. Sou-
časným nájemníkům by stoupla cena nájemného, 
ale zároveň se snížily jejich náklady na vytápění. 

Naopak přínos pro město bude výrazný. Dnes 
je celkové nájemné 16 mil. Kč. Když od něj odečte-
me každoroční částku 3 mil. Kč na opravy a 3 mi-
liony  Kč za  údržbu, dostáváme již výše uvedenou 
částku 10 mil. Kč čistého zisku. Po  rekonstrukci 
a  zvýšení nájemného by celkové nájemné stouplo 
na 23 mil. Kč. Ovšem náklady na opravy by již byly 
minimální a  zůstaly by pouze náklady na  údržbu 
3 mil. Kč. Z toho vyplývá, že by po rekonstrukci čis-
tý zisk z nájemného byl 20 mil. Kč.

Pro úplnost: Všechna výše uvedená čísla jsou 
pouze hrubými orientačními propočty, jsou vztaže-
ná k současným cenám a nijak nezohledňují napří-
klad budoucí inflaci.

Je o tobě známo, že jsi matematik a finanční ana-
lýzy jsou tvůj denní chléb, a  proto si každý výpo-
čet ověřuješ a  nemáš problém připravit detailní 
finanční analýzu pro různé projekty. Sám jsi v Lysé 
vedl kompletní rekonstrukci celého bytového domu 
na sídlišti, kde jsi byl předsedou společenství vlast-
níků. Na tuto rekonstrukci jsi dokonce získal dotaci. 
Lze tedy předpokládat, že této problematice a vůbec 
rekonstrukci bytových domů rozumíš docela dobře, 
když máš vlastní zkušenost. 
Ano, to je pravda. Po  vzniku společenství vlast-
níků jsem připravil několik možných variant re-

konstrukce. Pro každou variantu jsem vypracoval 
detailní finanční analýzu i  předpokládaný časový 
harmonogram, aby se ostatní obyvatelé domu moh-
li zodpovědně rozhodnout, kterou z nich zvolit. Při 
vzpomínce na samotnou rekonstrukci musím vždy 
zmínit ostatní členy výboru společenství vlastní-
ků, kteří mi s touto náročnou akcí pomáhali a díky 
nimž jsem ji dovedl do zdárného konce.

A z čeho by se tato rekonstrukce milovických bytů 
zaplatila? To je totiž asi nejčastější otázka, kterou 
od občanů slýcháme.
Investice do jednotlivých domů musí probíhat po-
stupně, aby se vše hradilo pouze z příjmů z nájmů. 
Rekonstrukce by celkově vyšla na 60 mil. Kč a trva-
la by 6 let. Pro Lysou to bude znamenat krátkodobý 
výpadek příjmů z nájmů, ale s každým dalším zre-
konstruovaným domem zisk z nájmů poroste. Na-
víc se tržní hodnota bytů zvýší o 200 mil. Kč!

Souhlasíš s  tím, že každý obyvatel Lysé dotuje 
bydlení nájemníkům v městských bytech v Milo-
vicích, jak tvrdila rada města v letáku, který byl 
přílohou Listů a pod který se bohužel ani neodvá-
žila podepsat?
To je lež a  stojím si za  tím, protože byty jedno-
značně generují zisk. Pokud jde o to, že rozdíl mezi 
nájmem v  městských bytech a  tržním nájmem je 
cca 130 Kč/m2, pak se vůbec divím, že radní mají 
odvahu na  to upozorňovat. Většina z  nich byla 
v minulosti těmi, kdo nastavovali výši nájemného 
a  zajišťovali správu domů. Jejich vinou jsou tyto 
domy zanedbané a generují zisk „pouze“ 10 mil. Kč, 
i když by to mohl být dvojnásobek.

Stará Lysá také vlastní byty v Milovicích a dle na-
šich informací se je rozhodně nechystá prodávat. 
Čelákovice je naopak prodaly. Co je tedy správné?
Čelákovice sice svoje byty prodaly, ale stále vlastní 
cca 500 městských bytů přímo v Čelákovicích. Po-
čtem obyvatel jsou s Lysou srovnatelné. Nám by ale 
po prodeji bytů v Milovicích zůstalo pouze 111 bytů 
v Lysé a 68 bytů v Milovicích. To je docela rozdíl. 
Stará Lysá vlastní v Milovicích 215 bytů, které ne-
chce prodat, protože pro ni představují významný 
pravidelný příjem.

Slýchám argument, že město přichází o peníze 
od státu, protože obyvatelé našich bytů mají trvalé 
bydliště v Milovicích a stát za každého občana s tr-
valým bydlištěm přispívá městu cca 16 tis. Kč ročně. 
Tento příspěvek sice nedostáváme, ale příjem z ná-
jmů nám nikdo nevezme. Nájemníci se po prodeji 
bytů z  Milovic do  Lysé pravděpodobně nepřestě-
hují, protože prostě nemají kam. Na  tuto situaci 
se mohla minulá vedení města již dávno připravit 
a vybudovat další  městské byty přímo v Lysé.

Je tedy reálné zvětšit městský bytový fond přímo 
v Lysé nad Labem?
Vrátím se znovu k  tomu, co jsem již říkal. Je po-
třeba nejdřív připravit koncepci a  strategický plán 
města alespoň na  20 let dopředu, zrekonstruovat 
a připravit naši infrastrukturu na větší zátěž. Dnes 
naše infrastruktura ani zdaleka neodpovídá součas-
ným požadavkům, natož aby zvládla další zástavbu. 
Spolu s  infrastrukturou se mohou začít připravo-
vat smysluplné projekty rozvoje bydlení. Tedy ano, 
zvětšit městský bytový fond přímo v Lysé je možné. 
V souvislosti s tímto s velkým zklamáním vzpomí-
nám na možnosti, které se městu nabízely v Zahradě 
(bývalá Fruta). Tehdejší vedení města se v čele s pa-
nem Havelkou holedbalo tím, jak zde kromě mnoha 
bytů vznikne pošta, kulturní sál, bazén, a kdo ví, co 
ještě. A já se ptám, kde se stala chyba, že kromě ko-
merčního bydlení zde nic z toho nebylo ani nebude 
realizováno? Jak je možné, že smlouva neobsahovala 
žádné sankce pro investora za nevybudování poža-
dované infrastruktury? Jak je možné, že v bytech pro 
seniory platí nájemníci komerční nájemné?

red 

Rozhovor s Karlem Markem, zastupite-
lem města a také zmocněncem příprav-
ného výboru, který na základě sesbíra-
ných podpisů občanů Lysé nad Labem 
požádal o svolání referenda o prodeji 
městských bytů v Milovicích .

Téma: Soud rozhodl – referendum o bytech bude

SPOLečný teRmÍn 
RefeRendA 

A KRAJSKýcH VOLeB 

2.–3. října

Proč mají naše městské byty v Milovicích zůstat i nadále v majetku města  
Lysá nad Labem? Lze vůbec někdy uvažovat o prodeji?

Karel Marek: „V městském rozpočtu je bez jednorázových dotací 260 mil. Kč, z nichž pouze 
36 mil. Kč je určeno na investice. Z toho 10 mil. tvoří příjmy z pronájmů milovických bytů. 
Pravidelný příjem do rozpočtu je zásadní pro kontinuální rozvoj nejen v nejbližších letech, 
budou z něj čerpat i generace našich dětí a vnoučat. Domnívám se, že pokud by se tyto byty 
měly někdy prodat, tak pouze výměnou za byty, které postavíme v Lysé, abychom zachovali 
z nich plynoucí příjem. Krátkozrakost rychlého zisku a neuvážených investic je cestou do pe-
kel, která Lysou může zničit, protože její potenciální rozvoj bude nenávratně zastaven tím, 
že nebude z čeho brát. S tím souvisí potřeba revidovat celý městský rozpočet, kde můžeme 
ušetřit milion jen díky tomu, že nebudeme platit projektové dokumentace, které město ni-
kdy nevyužije. Ale to je další kapitola.“ 

Odpovědí na tuto otázku budete v referendu 
rozhodovat o budoucnosti Lysé: 

„Souhlasíte s tím, aby byty v milovicích 
ve vlastnictví města Lysá nad Labem zůstaly 

i nadále majetkem města a nebyly prodány?“

Hlasovací lístky k referendu dostanete  
až ve volební místnosti. 

Volební lístky ke krajským volbám 
dostanete poštou. 

Foto: Dan Da PiXeL / koláž:Ondřej Vaněček

Museli jsme 
kvůli referendu 

k soudu…

… a soud nám 
dal za pravdu.

Referendum 
vyhlásil soud 

místo radnice.

REFERENDUM 
BUDE:

2.–3. 10.



Lysá nad Labem vlastní 461 bytů
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Dlouhodobě se snažím shro-
mažďovat data k  milovickým 
bytům, tedy si myslím, že můj 
pohled je relevantní. Jako stavař 
a člověk, který se profesně zabý-
vá komerční výstavbou, si dokonce 
myslím, že k tomu mám i odbornou způsobilost.
1. Ekonomika města se musí plánovat na dlouho 

dopředu, tedy nelze uvažovat v  pohledu jed-
noho volebního období. Tato chyba přivedla 
ke krachu již nejedno město či vesnici. V refe-
rendu budou občané města opravdu rozhodo-
vat o mnoha příštích letech, nejenom o dalším 
volebním období. Toto pouze musí nastartovat 
celý proces.

2. Veškerá čísla jsou samozřejmě orientační, nic-
méně výnos 20 mil. je spíše „při zemi“. Zde je 
potřeba si uvědomit, že každý, kdo není na rad-
nici „u moci“, čerpá pouze z kusých údajů, tzn. 
nelze dohledat, zda jsou současné investice 
efektivní, údaje pravdivé atd. Skutečně relevant-
ní čísla budeme tedy znát až po důkladné kont-
role správy těchto bytů. Přesto není nijak složité 
kalkulovat možný hrubý zisk oproti příjmu. 
Dalším podpůrným argumentem může být i to, 
že dlouhodobý výnos z komerčního pronájmu 
bytů je v současné době v ČR vysoko nad úroky 
z úvěrů, tedy se vyplatí stavět nájemní byty a ty 
se také staví. Proč by tedy město mělo postupo-
vat proti tomuto ekonomickému ukazateli?!

3. Investice do domů jsou nutné a musí být roz-
loženy do  několika etap. Nikdo nepředpoklá-
dá, že bude mít město celou částku připravenou 
najednou. Sehnat peníze je těžký úkol, ale nijak 
nesplnitelný. Lze si např. vzít úvěr, jelikož vý-
nos z nájmů bude pořád vyšší než úrok z úvě-
ru. Ano, v tomto případě nebude příjem z bytů 
okamžitý, nicméně město to nebude „nic stát“ 
a majetek mu zůstane. Úvěr na takovou investici 
má daleko větší logiku než úvěr na výstavbu in-
frastruktury, jak to plánuje dnešní vedení města. 
Tam je to jednoznačně velké riziko, které vyža-
duje opravdu dobré strategické plánování.

4. Argumentovat tím, že prodávám, jelikož ne-
jsem schopen efektivně spravovat, může oprav-
du jen diletant. Město zaměstnává (nebo by as-
poň mělo) dostatek lidí, kteří mají tuto činnost 
ve své pracovní náplni. Zodpovědný hospodář 
prodává jen v  době nouze, která opravdu pro 
Lysou zatím nenastává.

5. Ano, pronajímat byty za 68,– Kč/m2 už nebude 
možné a musí dojít ke  zdražení. Tady je nutné 
nastavit jasnou koncepci. Má osobní úvaha je 
např. taková (jen můj příklad, nejde o konkrétní 

návrh LNS): 10 % bytů sociálních s takto nízkým 
nájmem (opravy půjdou v poslední etapě), 40 % 
bytů nájem zvýhodněný, ovšem min. o  100 % 
zvýšený (opravy ve 2. etapě), 50 % bytů komerč-
ních za komerční nájem, který je dnes v okolí cca 
180,– Kč/m2 (opravy prioritní v 1. etapě).

Tedy pokud se opravdu zamyslíme a přistoupíme 
k tomu koncepčně a bez emocí, tak tyto byty bu-
dou přinášet zisk dlouhá léta nám i našim dětem.

Rád bych podotkl, že je vinou nás všech, kteří 
jsme uplynulých 20 let nedávali pozor na naše před-
stavitele a na to, co se děje s těmito byty. Nyní je čas 
a hlavně možnost s tím něco udělat. Bohužel, po 20 
letech zanedbávání investic do  bytového fondu 
bude jakýkoliv zásah bolet daleko víc a bude mu-
set být radikálnější, nicméně stále je čas majetek 
města zachránit a využívat efektivně pro blaho 

nás všech.
Byty v  Milovicích je třeba posuzovat pouze 

a jenom z pohledu majitel – pronajímatel! Jen s tím 
ohledem, že majitelem je město, tzn. jeho občané.
1. Lysá nebude investovat do  „obyvatel Milo-

vic“, jak často argumentují zastánci prodeje, 
ale pouze a  jenom do  svého majetku, který 
tak získává na hodnotě. Na obyvatele Milovic, 
tedy nájemce těchto bytů, je nutno hledět jako 
na  klienty. Dbát na  jeho bezpečnost (pravi-
delné revize a  kontroly technických zařízení), 
spokojenost (pravidelný úklid a opravy domů) 
a v neposlední řadě i vytvářet poptávku, zájem 
o  bydlení v  těchto bytech (investice, moder-
nizace). Město se prostě musí dívat na  byty 
pohledem řádného a  zodpovědného majitele 
nemovitosti, tedy tak jako jakýkoliv jiný ma-
jitel nemovitosti. Příklad: Když bude kdokoliv 
z nás vlastnit a pronajímat rodinný dům v  ji-
ném městě, tak investici do  svého domu také 
nebude považovat za investici do tohoto města, 
ale pouze a jenom jako vklad do svého majetku 
a pro svůj budoucí zisk.

2. Nájemce bytu nemůže mít stejné právo rozho-
dovat o  tomto bytě, jako má jeho majitel. To 
je přece naprosto logické. Příklad: Pokud by se 
jednalo o váš soukromý byt, tak také nebude-
te řešit své budoucí plány s  nájemcem, který 
v  tom daném okamžiku obývá (pronajímá si) 
váš majetek. Pozn.: Ano, také jsem zaslechl in-
formace, že původním nájemcům byl odkup 
přislíben, a dokonce v tomto směru byla vyža-
dována i  počáteční investice formou předpla-
ceného nájmu, kterou nájemník dával i najevo, 
že má o byt v budoucnu zájem. Bohužel, pokud 
vím, obdobný slib dnes už ve  smlouvě nikdo 
z nájemníků nemá.

Máme štěstí, že žijeme v relativně malém městě, kde 
je složitější (bohužel ne nemožné) provést jakouko-
liv lumpárnu. Je možné, že na základě výsledku re-
ferenda bude prodej bytů skutečně zablokován, a to 
nejen spekulantům, ale bohužel i nájemníkům. Zde 
je ovšem nutné vědět a informace, které má radnice 
k dispozici to potvrzují, že si drtivá většina součas-
ných nájemců nemůže dovolit byty za  aktuálních 
podmínek města koupit. Město ovšem nemůže pro-
dávat byty za  jiné ceny než tržní, tedy na  základě 
odhadu. Toto mu nařizuje zákon.

Nyní je na občanech Lysé nad Labem, aby roz-
hodli a následně na politicích, aby toto rozhodnutí 
akceptovali. 

Pohledem odborníka: Proč zachovat milovické 
byty v majetku města Lysá nad Labem

Vladislav Šplíchal
•	 Technik	 stavebního	 dozoru	 (např.	 pavilon	 pro	

válečné	veterány	ÚVN	Střešovice,	rozpočet	190	
mil.	Kč;	rekonstrukce	budovy	Státní	opery	ND,	
rozpočet	 1,2	 mld.	 Kč;	 bytový	 komplex	 Nové	
Chabry,	700	mil.	Kč)	

•	 20	let	spravuje	tři	bytové	domy	v Praze	1	a 7	
•	 2	roky	vedoucí	provozu	v komerční	budově	v Pra-

ze	na Václavském	nám.	 (kompletní	provoz,	a  to	
jak  investiční,	 tak	 i komerční	záležitosti –	proná-
jmy,	náklady	na energie,	údržbu	atd.)

Proč musel o konání referenda 
rozhodnout soud?
Pokud zastupitelstvo referen-
dum nevyhlásí a vy na něm tr-
váte, musíte se obrátit na soud. 

Jiná možnost není. A  tak jsme 
museli, i když jsme se tomu chtěli 

původně vyhnout, podat na Město Lysá nad Labem 
žalobu s  návrhem, aby referendum vyhlásil soud. 
Místostarosta Havelka (ODS) měl pocit, že otázka 
k referendu není jednoznačná. Argumentace města 
ve  vyjádření zaslaném k  soudu působila dojmem, 
že město je bezradné a  neví, jak s  výsledkem re-
ferenda naložit, když občané rozhodnou „ano“ 
anebo rozhodnou „ne“. Soud tak musel našemu 
městu (pozn. místostarosta je povoláním právník) 
vyložit, jak má otázku v  referendu chápat. Pokud 
jde o pochybnosti namítané městem, soud je zcela 
jednoznačně a s podrobným odůvodněním odmítl 
jako nedůvodné. Dovolím si uvést jednu větu z roz-
sudku Krajského soudu v Praze, která podle mého 
názoru mluví za  vše: „Je to toliko odpůrce (pozn. 
město), který smysl jednoznačné otázky zatemňu-
je předkládáním alternativních, avšak nepřiléha-
vých významů.“ Celé odůvodnění si můžete přečíst 
na webu lysanasspojuje.cz

Proč jste tak lpěli na termínu krajských voleb? Není 
jedno, kdy se bude referendum konat?
Jedno to není. Prvním důvodem jsou finance. Re-
ferendum spojené s krajskými volbami vyjde měst-
skou kasu na  19  600 Kč. Pokud by bylo organizo-
váno samostatně, náklady se mohou vyšplhat až 
na 160 000 Kč. Druhým důvodem je účast. Sám zá-
kon o místním referendu předpokládá, že se referen-
dum může konat i v době voleb. Ohledně místních 
referend již existuje rozsáhlá judikatura (velký počet 
soudních rozhodnutí), která mimo jiné říká, že ko-

nání referenda v době jakýchkoliv voleb je žádoucí, 
protože se tím zvyšuje pravděpodobnost, že výsledky 
referenda budou co do  účasti platné. A  naším zá-
jmem je dosáhnout platnosti. Ostatně i soud na náš 
návrh referendum vyhlásil v době krajských voleb.

Je referendum pro město závazné? Na jak dlouho? 
Lidé si také často pletou referendum a petici.
Po splnění zákonem stanovených podmínek je vý-
sledek referenda pro zastupitele závazný a  časově 
neomezený. Zastupitelé ho nemohou změnit, a  to 
ani nové zastupitelstvo po  dalších komunálních 
volbách. Změnit rozhodnutí občanů v  referendu 
je možné pouze dalším referendem, které se však 
o  stejné otázce může konat nejdříve za  dva roky. 
Referendum může vypsat i samo zastupitelstvo bez 
nutnosti sbírat podpisy občanů. To je ten zásadní 
rozdíl proti petici. Petice se bere pouze na vědomí 
a vedení města se jí nemusí vůbec řídit.

Kdy je tedy referendum platné a závazné?
Pokud se jej účastní více než 35 % voličů a zároveň 
většina z nich (minimálně 25 % všech voličů) bude 
mít stejnou odpověď. Konkrétně pro Lysou to zna-
mená, že pokud přijde k hlasování v referendu ales-
poň 2 600 občanů Lysé a alespoň 1 850 z nich zvolí 
stejnou odpověď, pak bude referendum platné a zá-
vazné. Kdyby se sešel dostatečný počet občanů, ale 
nebylo by dosaženo potřebného počtu hlasů, pak by 
referendum sice bylo platné, ale nebylo by závazné 
a zastupitelstvo by se jím nemuselo řídit.

Kdy a jak referendum proběhne?
Referendum probíhá podobně jako volby. Tedy hla-
suje se ve volebních místnostech; jsou vydány speci-
ální hlasovací lístky, vyplněný lístek se hodí do urny 
k referendu. Jediným rozdílem je, že hlasovací lístky 
občané nedostanou předem do schránek, ale získa-
jí je až přímo ve volební místnosti. Referendum se 
uskuteční spolu s krajskými volbami, což znamená, 
že při jedné návštěvě můžete hlasovat ve  volbách 
i v místním referendu. Nechcete-li v krajských vol-
bách hlasovat, můžete samozřejmě přijít hlasovat 
i pouze v samotném referendu a naopak.

red 

Obce čeká výrazný propad daňových příjmů. Proto je nutné zajistit jiné 
dlouhodobé zdroje financování.

„V roce 2019 byly příjmy obcí a měst ze sdílených daní cca 230 miliard. V roce 2020 
můžeme očekávat v optimistickém scénáři 200 miliard, v pesimistickém 180 miliard. 
Zrušení superhrubé mzdy znamená výpadek v daňových příjmech 90 miliard korun. 
Obce a města by z této částky dostaly něco přes 21 miliard, které nedostanou. To je 
pokles oproti roku 2020 o nejméně dalších 10 procent. Oproti roku 2019 budou mít 
o 20–30 % méně peněz z daní. Mezitím vzrostly mandatorní výdaje, takže disponibil-
ní zdroje se budou blížit nule. Obce mohou příští rok spotřebovat zbytek svých rezerv 
a od roku 2022 budou investičně na suchu. 
Nevím, zda vyhladovění obcí je cílem vlády, nebo jen vedlejší produkt nepromyšlené 
politiky. Ale rozhodně to není dobrá zpráva pro občany. Prostě v místě jejich bydliště 
nebudou peníze na silnice, chodníky, školky, školy a další místní infrastrukturu. Sa-
mospráva vlastně nebude mít moc o čem rozhodovat, protože bude mít peníze tak 
akorát na mandatorní výdaje.“

Věslav Michalík (STAN), starosta obce Dolní Břežany

RefeRendum
&

KRAJSKÉ VOLBY

JEN OdEvZdaNý hLas  
JE sLYšEt!

MY vOLÍME. 
A VY…?

LYSÁ NÁS 
SPOJUJE

42 
bytů

144 
bytů

96 
bytů

68 
bytů

ul. Lesní ul. Sportovní ul. Slepá ul. Tyršova

určeno k prodeji má zůstat 
v majetku města

Lysá nad Labem
24 %

111 bytů

Přerov  
nad Labem

Stará Lysá

Ostrá

Stratov

Jiřice

Milovice
76 % 

350 bytů

Semice

Starý Vestec

Koalice nás k soudu dotlačila
Ve druhém rozhovoru jsme se ptali 
právničky Radky Bláhové, která nám 
řekla více o právní a procesní stránce 
referenda a zodpověděla nejčastěji 
pokládané dotazy.

Bytové domy v Milovicích, které jsou ve vlastnictví města Lysá nad Labem Foto: Dan Da PiXeL
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Obchvat je pro obyvatele Lysé nad Labem velice 
významný, zejména z  důvodu potřeby přesunutí 
tranzitní dopravy mimo obec. Město se podíle-
lo na výkupu pozemků, a  také proto nám záleží 
na tom, aby výstavba byla zahájena a bylo zajiště-

no její financování. Obrátili jsme se tedy na Cen-
trum pro regionální rozvoj České republiky s do-
tazem na možné financování obchvatu.
Náš dotaz:
V  současné době ve  městě probíhá realizace 
projektu financovaného z  IROP (Integrovaný 
regionální operační program): Rekonstrukce 
komunikace II/272 (ul. ČSA) - průtah městem. 
Nebude tento projekt v  kolizi s  projektem Vý-
stavba komunikace II/272 - Lysá nad Labem ob-
chvat (2. etapa)?
Odpověď z Centra pro regionální rozvoj ČR:
„Realizace zamýšleného projektu obchvatu je 
navázána na  úsek Prioritní regionální silniční 
sítě (PRSS), severojižní směr, který je uveden 
u podpořeného projektu II/272 LYSÁ NAD LA-
BEM, PRŮTAH. Bohužel by tedy nebyla dodr-

žena podmínka ze Specifických pravidel, tedy 
že projekt nesmí být zaměřen na část úseku Pri-
oritní regionální silniční sítě, jejíž rekonstruk-
ce, modernizace nebo výstavba již byla z IROP 
podpořena.“

Jednoduše řečeno, kvůli tomu, že kraj čerpá 
dotaci na rekonstrukci ulice ČSA, nebude v příš-
tích letech moci získat další dotaci z evropských 
peněz na stavbu obchvatu. Získání evropské do-
tace na obchvat bude možné až po uplynutí doby 
udržitelnosti (5 let) po dokončení rekonstrukce 
ulice ČSA. Dokončení rekonstrukce ulice ČSA 
se předpokládá v  roce 2021, přičemž investiční 
období, ve  kterém lze čerpat dotaci na  obchvat 
končí 30. června 2023, do kdy by musel být do-
končen.

Jaromír Šalek 

Martino, mnozí občané města si tě v současné době 
spojí především s  kauzou Žabák. Pokud ale vím, 
tak ty nejsi rodilý Lysák, že?
To máš pravdu, nejsem. Pocházím z Hradce Králové 
a to, co mě s tímto místem hodně spojuje, je kromě 
jiného řeka Labe. Proto ji mám tak ráda. Teprve ná-
hoda mě „zavála“ do Lysé. Ještě po ukončení studia 
na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem 
byla totiž přesvědčená, že se vrátím zpět do  Hrad-
ce, ale vše se pak vyvinulo trochu jinak, než jsem 
předpokládala. Nejprve jsem pracovala v advokátní 
kanceláři, ale po načerpání zkušeností v oblasti sou-
kromého práva jsem se rozhodla, že si musím ještě 
doplnit znalosti práva veřejného. To jsem trochu 
překvapila sama sebe, protože v průběhu studia jsem 
tvrdila, že veřejné právo a  zejména správní právo 
nikdy dělat nebudu. Jenže na  straně druhé to byla 
výzva, tak jsem ji přijala. Jednalo se o něco nového, 
zajímavého, práce legislativce a právo životního pro-
středí, kterému se ještě před pár lety věnoval opravdu 
málokterý z  právníků. Nakonec jsem na  Minister-

stvu životního prostředí měla příležitost seznámit se 
s prací i jiných odborů a sekcí, např. odboru vyřizu-
jícího projektové záležitosti, odboru EIA/SEA a sek-
ce ochrany přírody a  krajiny. Musím říct, že jsem 
na ministerstvu potkala skvělé lidi a byla to výborná 
zkušenost. Potkala jsem tam i svého manžela Marti-
na. Ani jeden jsme nechtěli zůstat v Praze a nakonec 
nás zaujala Lysá, která je jen kousek od Prahy, navíc 
směrem na Hradec Králové. Lysá nás nadchla svým 
bohatým kulturním životem, památkami, historií 
i prostředím, zejména v okolí řeky Labe. Kino Luft 
tu bylo skvělé, prostě Lysá nás oslovila a nám se zde 
podařilo koupit domeček.

Ještě se vrátím k tvému zaměstnání. Pokud vím, nyní 
už na Ministerstvu životního prostředí nepracuješ.
Na  ministerstvu jsem pracovala přes deset let, 
a  přestože tam byla neuvěřitelně skvělá parta lidí 
a  prima práce, cítila jsem, že se potřebuji naučit 
ještě něčemu dalšímu. V té době mi nečekaně při-
šla nabídka od  paní správní ředitelky Národního 
divadla, zda bych nechtěla zkusit pracovat pro ně. 
Přestože se jednalo o  velkou změnu, skoro skok 
do  neznáma, protože právu autorskému a  licenč-
ním smlouvám jsem se předtím nikdy nevěnovala, 
rozhodla jsem se to zkusit a  z ministerstva odejít. 
Přesto podotýkám, že mě právo životního prostředí 
stále moc baví (smích).

Pokud tedy nepracuješ, či se nevěnuješ ekologii, co 
ráda děláš?
Než se narodil náš syn Mikuláš, většinu mého vol-
ného času zabírala kynologie. Musím přiznat, že 

Rekonstrukce ulice Stržiště
Jedním z  problémů při rekonstrukci komunika-
cí ve městě je, že se provádí podle projektu, který 
musí splňovat zákonné normy a  nereflektuje situ-
aci před rekonstrukcí. Jedním z  takových míst je 
i ulice Stržiště, která vloni prošla rekonstrukcí bez 
veřejného projednání se zde žijícími obyvateli. Při 
rekonstrukci nebylo vzato v  úvahu, že dříve byly 
okraje vozovky využívány k  parkování. Místo pů-
vodních parkovacích míst byly vytvořeny zelené 
plochy, na  kterých není možné ze zákona zastavit 
ani stát a  zároveň není ani možné nechat vozidlo 
zaparkované na  silnici. V  těchto místech již došlo 
k několika nehodám, jako jsou uražená zrcátka či 
poškrábané boky aut. Honza Marek jako zastupitel 
opakovaně žádal úřad o projektovou dokumentaci, 
ta mu však stále nebyla předána v  kompletní po-
době. Vzhledem k  opakovaným žádostem míst-
ních jsme vznesli na zastupitelstvu interpelaci, zda 
by bylo možné zasypat vzniklé travnaté plochy 
štěrkem a  zřídit tak parkovací plochy. Tento krok 
by zároveň vyřešil další problém, kterým je vznik 
blátivých míst s  horším vsakováním vody. Na náš 
dotaz, zdali by s místem bylo možné něco udělat, 
jsme nedostali jednoznačnou odpověď. O řešení vás 
budeme informovat.

Nepovolená stavba plotu na veřejném pozemku
Před několika týdny jsme byli jedním občanem Lysé 
požádáni o pomoc s vyřešením situace s náhlým za-
slepením komunikace v  Litoli, a  o  zjištění, zda má 
dotyčný stavebník na plot stavební povolení. Hned 
jsme se dotázali na stavebním úřadu, kde nám milá 
paní úřednice sdělila, že o  této stavbě nemá žádné 
informace a naplánovala si kontrolní den. Díky naše-
mu ohlášení bylo zahájeno řízení o odstranění stavby 
a znovuzpřístupnění komunikace, která by měla být 
trvale průchozí i z pohledu územního plánu. Tímto 
děkujeme paní Mudrové ze stavebního úřadu za její 
rychlou reakci a řešení problému a lyskému občano-
vi za důvěru, se kterou se na nás obrátil, abychom mu 
pomohli vyřešit tento problém.

Ondřej Šmíd  

2016 2017 2018

Středočeský kraj rozhodl, že projektovou dokumentaci na obchvat 
zpracuje Pragoprojekt a.s.

Květen – členům 
výboru pro obchvat 
byl předložen nový 
záborový elaborát 
zpracovaný firmou 
Pragoprojekt a.s; 
tento nový záborový 
elaborát souvisí se 
zpracováním projektové 
dokumentace pro nové 
územní rozhodnutí 
na výstavbu obchvatu; 
v záborovém elaborátu 
jsou specifikované 
pozemky, které bude 
potřeba v souvislosti 
se stavbou obchvatu 
vykoupit

25. 5. – jednání starosty města 
s hejtmanem Středočeského 
kraje Ing. Milošem Peterou (ČSSD) 
o obchvatu města (viz zápis z Výboru 
pro obchvat ze dne 25. 5. 2016: 
„Předseda informoval výbor o jednání 
starosty u hejtmana ve věci dodatku 
ke smlouvě mezi městem a krajem. 
Starosta sdělil, že byl dne 25. 5. 2016 
na jednání u hejtmana jednat 
o obchvatu města dle pověření 
ze zastupitelstva. Hejtman oznámil, že 
kraj připraví návrh dodatku ve smyslu 
žádosti města tak, aby se mohlo 
vypsat výběrové řízení na projektanta 
akce a zároveň to byl uznatelný výdaj 
v IROP.“)

17. 10. proběhlo jednání mezi městem Lysá n. L. a Pragoprojekt a.s. (dle zápisu z výboru 
pro obchvat ze dne 18. 10. 2017: „Pragoprojekt a.s. nyní připravuje aktuální verzi 
projektové dokumentace pro obchvat. Vychází přitom z projektu téže firmy zpracovaného 
v roce 2006. Podle projektanta bude navrhovaná rychlost obchvatu 70 km/h a trasa se 
nebude nijak měnit. K diskusi bylo kolik udělat kruhových křižovatek v trase obchvatu. 
Nakonec bylo dohodnuto, že budou pouze tři a to u skleníků v Litoli, u STK a u autosalonu 
Tichý. Projektanti sdělili, že chtějí do jara získat stavební povolení. Zástupce kraje uvedl, že 
má zajištěné finance a hodlá stavbu realizovat jako celek bez etap.“)

Do 30. 6. se dle rozhodnutí 
zastupitelstva měli majitelé 
pozemků vyjádřit, zda svůj pozemek 
nacházející se v trase obchvatu chtějí 
prodat nebo směnit

Červenec – majitelům pozemků 
v trase obchvatu, kteří dosud na 
nabídku města o odkup či směnu 
nereagovali, byly zasílány další 
nabídky výkupu

Srpen – k tomuto datu se městu 
podařilo vykoupit cca 75 % 
pozemků v trase budoucího 
obchvatu

Listopad – ukončení platnosti původního územního rozhodnutí z roku 2006 (dle 
zápisu z výboru pro obchvat ze dne 14. 3. 2018 Hynek Fajmon informuje: „Na základě 
informací ze stavebního úřadu města bylo zjištěno, že Středočeský kraj jako investor akce 
silničního obchvatu města nepožádal v listopadu 2017 o prodloužení platnosti územního 
povolení. Tímto pochybením kraje došlo k propadnutí platného povolení a kraj jako 
investor akce bude muset celou proceduru absolvovat znovu.“)

Jiří Havelka (ODS, 2006–2016) Karel Otava (ČSSD, od roku 2016)

Pomoc občanům

Pokud se i vy v Lysé dostanete do si-
tuace,  ve  které  si  nebudete  vědět 
rady,  nebo  budete  potřebovat  po-
moci s něčím, co by mohlo být v na-
šich silách, neváhejte se na nás kdy-
koliv obrátit. Bude-li to možné, rádi 
pomůžeme.  Pomoc  s  úpravou  par-
kovacích  míst  budeme  nadále  řešit 
s odborem dopravy a odborem sprá-
vy  majetku  města.  Ohlášení  nepo-
volené stavby je to nejmenší, co pro 
vás můžeme udělat. 

Martina Tužinská Synková

46 let, právnička, zastupitelka našeho 
města za uskupení Cesta města. Martina 
je cílevědomá a většinu problémů řeší 
s úsměvem. Věcně a slušně argumentuje 
při výměnách názorů se členy současné 
koalice a vede tým odborníků a dalších 
lidí s cílem ochránit mokřad Žabák. Sama 
sebe hodnotí jako optimistku se snahou 
najít v každém především to dobré.

jsem se zamilovala do plemene rhodéský ridgeback. 
Měla jsem štěstí na svéhlavou fenku Sáru, se kterou 
jsme chodily dlouhá léta na  zdejší cvičák. Bohu-
žel Mikuláš má na  pejsky alergii, takže se tomuto 
koníčku již nemohu věnovat tak, jak bych si přála. 
Snažím se sportovat, protože sport je pro mě sku-
tečným odpočinkem. Ráda běhám, hraji tenis, pla-
vu, jezdím na kole. Hodně času zabírají ty aktivity, 
které mohu podnikat společně s Mikulášem, mým 
sluníčkem v  životě. Snažím se mu hodně věnovat 
a užívat si to s ním, protože čas nezadržitelně letí. 
Ráda maluji a kreslím, i když na tento koníček nyní 
bohužel příliš času nemám. A  když mám chvilku 
volna, ráda si přečtu hezkou knížku, zejména s his-
torickou tématikou.

Lucie Šestáková 

Lysá nás spojuje, z.s.

Evropské dotace na výstavbu obchvatu nebudou!
Chybějící obchvat Lysé nad Labem je 
několik let velkým problémem našeho 
města. Projekt má územní rozhodnutí, 
ale jeho realizace se stále odsouvá, 
zejména proto, že stále nejsou vykou-
peny či vyvlastněny všechny pozemky. 
Investorem je Středočeský kraj a ten 
v minulosti uvedl, že stavbu bude rea-
lizovat pouze v případě využití finanč-
ních prostředků z EU.

(Pokračování časové osy na následující straně)

Začínáme nové období, kdy nejen spolupracujeme, 
ale působíme již jako oficiální spolek. Pokud chcete 
naše aktivity podpořit finančně, můžete tak učinit 
prostřednictvím našeho bankovního účtu (do po-
známky nezapomeňte napsat „dar“). 

Velice si vážíme vaší podpory a doufáme, že vás 
nezklameme, i když víme, že není reálné vždy uspo-
kojit všechny. Veškeré náklady, které jsme dosud jako 
Lysá nás spojuje za  ty dva roky vynaložili, ať už se 
jedná o  výrobu tohoto zpravodaje, nezbytný provoz 
či zajišťování aktivit pro občany, hradili naši členové 
a přátelé. Ti rovněž zajišťují zdarma roznos zpravodaje 
BEZ CENZURY. Všichni členové Lysá nás spojuje pracují 
bez nároku na honorář (kromě odměny pro zastupite-
le a členy komise vyplácené městem) a ve svém vol-
ném čase. Chceme vám nadále přinášet kvalitní, ak-
tuální a pravdivé informace o dění ve městě. Budeme 
velice rádi za vaši finanční pomoc, která nám pomůže 
dále vydávat náš zpravodaj BEZ CENZURY, tematické 
letáky a organizovat aktivity pro občany. 

Ode dne 28. srpna má naše uskupení 
formu spolku. K tomuto dni vznikl a byl 

zapsán spolek Lysá nás spojuje, z.s., 
do rejstříku spolků. Členy statutárního 

orgánu spolku jsou Karel Marek, Jan 
Marek a Martina Tužinská Synková. 

Bankovní spojení: 2801859906/2010

Foto: rodinný archiv Tužinských

Foto: Ondřej Šmíd
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Vážený pane!
Váš dědeček a  já doufáme, že Vás budeme 

moci opět přesvědčit o  důležitosti fungování naší 
„Kanceláře pro uvádění lyských příběhů na  pra-
vou míru“. Stejně jako tomu bývá v lásce, i v našem 
konání bojujeme se soky, kteří nesdílí náš pohled 
na události, které se ve skutečnosti odehrály docela 
jinak, než si oni sami pamatují. 

Bohužel se jedná o lidi, kterými můžete pohrdat 
nebo které můžete dokonce nenávidět, ale kteří přesto 
ovlivňují vaše životy jakýmsi lehkým, ale stálým tla-
kem. Jsou dost chytří, aby nezašli příliš daleko, ale ty 
kousíčky půdy, které takto místostarosta Pavelka a za-
stupitel Rajmon dobývají, ztrácíme navždycky. Jedno-
ho dne si s hrůzou uvědomíte, že jste v jejich vleku. 

Nebylo a není v mém zájmu, abych v příbězích, 
které se mohou jmenovat Slunéčkova zahrada nebo 
Zámecké terasy či snad PMS, vyvracel jejich vysvět-
lení cizelované jejich dvacetiletou přítomností ve ve-
dení našeho městečka. Tím bych byl celou historii 
ještě více zamotal, ale dovolte mi jen říci, že jsem 
jakživ neslyšel nikoho lhát s takovou virtuozitou. Na-
víc když se v zákulisí dozvíte, že „není důležité, co je 
pravda, ale hlavní je, aby to jako pravda vypadalo“.

Mimoto, prožíváme-li delší dobu upravenou re-
alitu, jak tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat, 
a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdy-
by nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. 
Je mi líto, že v případě referenda k milovickým by-
tům nemohu říci, že nás osud vyhodil na mráz, ač 
by to bylo to velmi působivé. Jako poznámku pro 
budoucí generace dodám, že to bylo ve dnech mě-
síce července a panovalo horko k zbláznění. Osud 

nás popadl za  límec a vyhodil nás i  s místním re-
ferendem z radnice k soudu. Jak by řekla teta Ka-
teřina, kdyby byla místostarostkou v Lysé, více děr, 
více syslů, více hlav, více smyslů a víc očí víc vidí. Já 
si spíš myslím, že mnoho psů je zajícova smrt, ale 
možná má pravdu pan Pavelka, když říká: „Pokud 
se pletu, tak mne opravte…“

Poslední věcí, o které bych Vám chtěl dnes na-
psat, je voda. A k Vašemu překvapení to nebude ta, 
kterou Vám kamarádi místostarosty při Vaší návštěvě 
dědečka naposledy pouštěli z kohoutku. Po velkých 
koaličních obstrukcích s mokřadem Žabák dědečka 
zaujal program domovské partaje zmiňovaných pánů 
do krajského zastupitelstva, kde se píše: „Dosavadní 
vedení kraje popsalo stohy papíru o  tom, jak bude 
pomáhat se zadržením vody v krajině a podporovat 
výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Vidět 
ale není skoro nic.  Podpoříme proto vznik malých 
vodních děl v  krajině  – rybníků, nádrží, mokřadů, 
poldrů apod.“ Četl jsem jednou, že diplomat nikdy 
neřekne, že mu někdo lže. Použije v takovém případě 
věty: „Domnívám se, že o  správnosti Vašich infor-
mací dalo by se s úspěchem pochybovat.“ A je to. 

Nevím, jestli se Vám už někdy stalo, že jste si sot-
va stačil pomyslit nějaké přání a už se vám splnilo. 
Víte, něco takového jako v pohádkách. Třeba byste se 
na něco rozzlobil a jen byste řekl, aby do toho uhodil 
hrom, a ono prásk a už by to bylo. Rád bych, aby se 
mi takové přání splnilo. Nejprve při volbách v říjnu 
tohoto roku a pak i o dva roky později máme šanci 
přestat ty další kousíčky půdy ztrácet.

S uctivým pozdravem 
Váš sluha Saturnin 

Rozšiřování města může přinést rozvoj a  zvýšení 
životní úrovně. Náhlé zvýšení počtu obyvatel však 
může znamenat nedostatečnou občanskou vybave-
nost nebo infrastrukturu či přinést konflikty mezi 
stávající a nově příchozí komunitou. V posledních 
letech se projevují nedostatky občanské vybavenos-
ti ve městě, které se jeho vedení nedaří řešit. Přes-
to radnice bez rozmyslu přišla s návrhem výstavby 
nové městské lokality nazvané Nová Litol. Má mít 
rozlohu 730  000  m2 a  rozprostírat se jihozápad-
ně od města. Paradoxně se nachází v katastrálním 
území (k.ú.) Lysá nad Labem a nikoliv v k.ú. Litol. 
Zastupitelstvo návrh na změnu územního plánu ne-
přijalo, avšak zadalo vypracování studie využití lo-
kality. Místostarosta Havelka uvedl, že ocení, když 
se na  jejím vypracování budou podílet zastupitelé 
z řad opozice i občané. 

Po delší odmlce město vypsalo výzvu k podává-
ní nabídek na zpracování studie; hodnotícím krité-
riem byla nejnižší cena a nejkratší doba zpracování. 
Měly být zpracovány tři varianty, z nichž jedna měla 
vycházet z výše uvedeného návrhu na změnu územ-
ního plánu. Přestože mě pánové Havelka a  Faj- 
mon ujišťovali, že bude možné, abych byl členem 
hodnotící komise, nikdy mne nepřizvali. Žádost 
o  mé zařazení do  komise z  řad opozičních zastu-
pitelů vedoucí komise p. Havelka zamítl. Protože se 
mě záměr dotýká, začal jsem sbírat podpisy nejen 
dalších majitelů pozemků bezprostředně sousedí-
cích s plánovaným záměrem, ale i občanů, kterých 
se výstavba v Nové Litoli může dotýkat z hlediska 
kvality života ve městě. 

K  dnešnímu dni jsem získal mandát od  více 
než 60 obyvatel města, abych požadoval nové 
projednání záměru na zastupitelstvu města a od-
povědi na zásadní otázky a požadavky. V podnětu 
k územní studii jsme upozornili na skutečnost, že 
se jedná o záplavové území se zemědělsky využí-
vanou půdou a  se závlahovým systémem. Bude 

nutné zde vybudovat protipovodňová opatření. 
Žádali jsme o vyjasnění, jak realizace záměru při-
spěje k  rozvoji a  obnově stávající infrastruktury 
a sociální vybavenosti v dnes zanedbaných částech 
města, zejména v Litoli. Požadovali jsme, aby měs-
to předložilo podrobnější vizi k  veřejné diskuzi. 
Protože je Nová Litol zamýšlena na  pozemcích 
soukromých vlastníků, navrhli jsme, aby se tito 
k záměru vyjádřili. V souvislosti se záměrem jsme 
požadovali i řešení otázky výstavby jihozápadního 
obchvatu města.

Přestože se radnice tváří jako otevřená, hleda-
la pouze formální nedostatky, aby nemusela záměr 
znovu projednávat. Opakovaně jsem upozorňoval 
zástupce města, že jsou na základě mandátu od více 
než 0,05 % obyvatel města povinni moji žádost pro-
jednat. Dostal jsem odpověď, že projednání na za-
stupitelstvu proběhne v září 2020. Poté však vedení 
města tento bod nečekaně zařadilo na mimořádné 
jednání zastupitelstva 28. 7. 2020 od 14:00, aniž by 
mě pozvalo. Svolavatelé jednání měli v úmyslu pou-
ze si odškrtnout projednání bodu. K jejich překva-
pení jsem se o  jednání dozvěděl a zúčastnil se ho. 
Na mé otázky nikdo z vedení města neodpověděl. 
Zastupitel Gregor na mě vulgárně útočil. Zastupite-
lé Havelka a Fajmon mne nařkli, že se tlačím do ko-
mise, aniž bych měl na členství nárok. Pan Havelka 
prohlásil, že komise je jeho a  on určuje, kdo v  ní 
bude. Každý zastupitel si prý mohl zřídit vlastní ko-
misi a do ní nominovat zástupce podle svého. Také 
vám to připadne absurdní? Věcných odpovědí jsem 
se nedočkal. 

Nyní si město nechává zpracovat čtyři varianty 
řešení lokality Nová Litol, které mají být dále pro-
jednány a  představeny veřejnosti. Obávám se, že 
diskuse s občany bude pouze formální a že radnice 
nebude na jejich názor brát ohled. 

Ing. Dušan Kamenický, odborný asistent  
na Fakultě dopravní ČVUT v Praze 

Kancelář pro uvádění lyských příběhů na pravou míru
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Jak se (ne)bavit s občany?

2019 2020 2021 a dále2018

7. 1. – nové územní rozhodnutí nabývá právní 
moci (zdroj: facebook města)21. 1. – zahájeno nové územní 

řízení o obchvatu Městským 
úřadem Lysá nad Labem (sp. 
zn. SÚ/24564/2018/Fia) 2. 7. – zahájení společného řízení o propojení 

silnice II/272 (nově vytvořené silnice v rámci II. 
etapy obchvatu) a silnice III/2725 (vedoucí z Lysé 
do Stratova) na konci ulice Poděbradova; propojení 
obou silnic je nezbytné z důvodu, že Poděbradova 
ulice má být zaslepená a do Stratova se budou řidiči, 
cyklisté dostávat přes Mlíčník a silnici tvořící obchvat

Červen - k vykoupení zbývá okolo  
23 pozemků od asi 30 majitelů

25. 3. – Městský úřad Lysá nad Labem 
vydává nové územní rozhodnutí

1. 10. – Krajský úřad Středočeského kraje 
zamítá odvolání podané proti novému 
územnímu rozhodnutí a nové územní 
rozhodnutí jako věcně správné potvrzuje

20. 8. – jednání delegace města u náměstka hejtmana Středočeského 
kraje pro dopravu (dle zápisu z výboru pro obchvat dne 22. 8. 2018: 
„Z jednání vyplynulo, že příprava projektové dokumentace běží a do podzimu 
2018 se očekává vydání ÚR. Město požádalo o smluvní řešení pro proplacení 
vykupovaných pozemků z dotace EU. Náměstek Petrtýl navrhl, aby se věc řešila 
dodatkem č.2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem a krajem. Město Lysá nad 
Labem má připravit první návrh a předat jej kraji. … Výbor diskutoval o tom, 
co by měl dodatek obsahovat. Bylo dohodnuto, že bude obsahovat A. popis 
stávajícího stavu, B. závazky kraje podat žádost o dotaci v programu IROP včetně 
žádosti o proplacení nákladů na výkupy pozemků, C. závazek kraje v podobě 
budoucí smlouvy o smlouvě kupní na pozemky města. Město by mělo v první fázi 
vyjednávání chtít, aby bylo proplaceno minimálně 85% ze skutečně vynaložených 
nákladů tj. 250 Kč/1m2 a to po dokončení akce a proplacení dotace.“) 

Lze výstavbu obchvatu stihnout do konce června 2023?

Do  30. 6. 2021 – vyvlastnění pozemků pod 
trasou obchvatu, které se nepodařilo od  jejich 
vlastníků vykoupit ani směnit.

• Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k  pozemku 
nebo ke stavbě; k vyvlastnění se může při-
stupovat jen v krajních případech, kdy jiné 
možnosti neexistují a veřejný zájem na rea-

lizaci konkrétního záměru (např. obchvatu) 
převažuje nad zájmem soukromým (nad zá-
jem vlastníka pozemku).

• Prvním krokem vyvlastňovacího procesu je 
odeslání nové výzvy majitelům pozemků 
pod budoucím obchvatem ze strany Středo-
českého kraje; pokud se během 90 dnů ne-
podaří dosáhnout dohody mezi Středočes-
kým krajem a  vlastníkem pozemku, může 
být podán návrh na vyvlastnění; k září 2020 
tato výzva nebyla zatím odeslána.

• Vyvlastňovací řízení povede Městský úřad 
v Lysé nad Labem a v rámci řízení musí být 
nařízené ústní jednání; nejpozději při úst-
ním jednání mohou být vznesené námitky 
proti vyvlastnění.

• Úřad návrh na  vyvlastnění zamítne anebo 
rozhodne o  vyvlastnění práv a  o  náhradě 
za vyvlastnění.

• Proti rozhodnutí Městského úřadu v  Lysé 
nad Labem o  vyvlastnění se lze odvolat 
a  odvolání má odkladný účinek, tzn. že 
do  doby rozhodnutí krajského úřadu k  vy-
vlastnění nedojde.

• Pokud není odvolání úspěšné, lze podat 
žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu 
ke  správnímu soudu; žaloba má také od-
kladný účinek.

• Na  celý vyvlastňovací proces zbývá 
10 měsíců (od září 2020 do června 2021), 
z toho jen 3 měsíce činí lhůta pro uzavře-
ní dohody s vlastníky pozemků a ve zbý-
vajících 7 měsících by mělo proběhnout 
řízení na  Městském úřadě v  Lysé nad 
Labem, ale také případné odvolací říze-
ní na krajském úřadě a případné soudní 
řízení u Krajského soudu v Praze.

Do 30. 6. 2021 – vydání stavebního povolení

Od 1. 7. 2021 – výběr zhotovitele stavby (výbě-
rové řízení v rámci veřejných zakázek trvá zpra-
vidla 4 až 6 měsíců, pokud nedojde k odvolání 
účastníka řízení o  zadávání veřejné zakázky; 
výběrové řízení by tedy mělo být zahájeno nej-
později 1. 7. 2021)

Od  1. 1. 2022 – výstavba nové silnice v  délce 
4,3 km včetně mostů a  okružních křižovatek 
(s  ohledem na  odhadovanou délku výstavby 
18 měsíců je potřeba začít se stavbou obchvatu 
1. 1. 2022)

Do  30. 6. 2023 – konec investičního období, 
do  kterého je nutné vyčerpat prostředky z  EU 
(z  dotačního programu IROP); podmínkou pro 
vyčerpání prostředků je ukončení akce a předá-
ní stavby do 30. 6. 2023.

R. Bláhová, O. Šmíd 

Karel Otava (ČSSD, od roku 2016)

Zástupci Středočeského kraje i našeho 
města chtějí obchvat postavit 
z evropských dotací (IROP). Ty jsou 
však k dispozici pouze do 30. 6. 2023. 
Do tohoto data musí být obchvat 
postaven, zkolaudován a předán. 
Uvádíme zde přehled, jaké kroky je 
nutné před předáním postaveného 
obchvatu udělat a odhad lhůt:

Citát na cestu

„tož demokracii bychom už měli, teď ještě 
nějaké ty demokraty.“

Tomáš Garrigue Masaryk, první československý prezident
Jak se hlasuje v krajských volbách? Je to stejné jako v těch 
komunálních?

Je to jiné. V komunálních volbách si můžeme vybírat kandidáty z různých stran, 
v krajských je to podobné jako v parlamentních – volič si vybírá jen jednu kan-
didující stranu. Ale v rámci ní může použít preferenční hlasy a podpořit tak kan-
didáta, který se mu osobně líbí.
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ří zvuk velmi podobný kozímu mečení. Kromě bah-
ňáků se zde ve větších počtech zejména v průběhu 
tahu objevují i naprosto skrytě žijící chřástali, kteří 
jsou přes svou drobnou velikost příbuzní jeřábům. 
Hrabanovská černava je jediná lokalita v České re-
publice, kde byl zaznamenán výskyt všech pěti na-
šich druhů chřástalů!

Na přelomu dubna a května se v rákosinách ze-
lenají první výhonky a  přilétají jejich nejtypičtější 
obyvatelé – rákosníci. Kromě čtyř zde hnízdících 
druhů se velmi vzácně, byť pravidelně, při své mi-
graci objevuje jeden z  nejvzácnějších a  nejohro-
ženějších evropských pěvců – rákosník ostřicový. 
Jeho celosvětová populace, hnízdící pouze v  seve-
rovýchodní Evropě, poklesla za  krátkou dobu asi 

o 90 % kvůli vysoušení mokřadů v Senegalu, jejich 
jediném zimovišti. Hrabanovská černava je místem, 
kde bylo za posledních deset let na průtahu odchy-
ceno deset ze zhruba dvaceti jedinců zastižených 
na území ČR! Kukačky, které se objevují také v tom-
to období, s  oblibou kladou vejce právě do  hnízd 
běžných druhů rákosníků.

Do poloviny května dorazí ze zimovišť i největší 
opozdilci. Mezi nimi rákosníci zpěvní, kteří se hned 
po  vyvedení mláďat v  polovině července vydávají 
na cestu zpět. 

Nastává sezóna hnízdění a vyvádění mláďat, ale 
to už je jiná kapitola. 

 RNDr. Radek Lučan, Ph.D., zoolog,  
Přírodovědecká fakulta UK 

Dne 30. června byla otevřena zrekonstruovaná 
silnice II/272 od  křižovatky na  Semice směrem 
ke  skleníkům v  Litoli. V  rámci této akce došlo 
i  k  opravě mostu Bohumila Hrabala přes Labe. 
Opravena a  natřena byla i  samotná konstrukce 
mostu, na mostě byla nově v plné jeho délce insta-
lována svodidla, což je však velká komplikace pro 
pěší a cyklisty.

Z tohoto důvodu jsme společně se zastupite-
lem Janem Markem zaslali na odbor dopravy dotaz 
k bezpečnostní situaci na mostě. Paní Uhrová nám 
odpověděla, že při rekonstrukci bylo nutné pro 
instalaci svodidel splnit požadavky technických 
předpisů TP 203 a  ČSN 736101. Svodidla nelze 
z těchto důvodů na mostu přerušit. Zároveň lávky 
po  obou stranách mostu neslouží jako komuni-
kace IV. třídy (chodník) a proto by jako chodník 
neměly být využívány. Samotná schodiště jsou ve-
dena jako úniková, tudíž opět nejsou určena pro 
užívání chodci či cyklisty.

Přes most Bohumila Hrabala vedou dvě turis-
tické trasy (na  portále mapy.cz jsou již na  popud 
Klubu českých turistů zrušeny), naučná stezka, 
most využívají místní, děti jedoucí na veslák či stov-
ky cyklistů. Jak tuto situaci řešit co nejrychleji? Nej-
jednodušším řešením by bylo vybudovat úniková 
schodiště po obou stranách mostu tak, aby cyklis-
ta či pěší nemusel přecházet silnici. Vedení města 
však žádné požadavky na řešení této situace neza-
dalo. Přitom stačilo  aktivně se zapojit do projek-
tu a připomínkovat problematické části! 

Abychom zjistili aktuální možnosti rychlé ná-
pravy situace a ochrany chodců a cyklistů, Honza 
M. s Ondrou Š. ještě poslali e-mail na Dopravní in-
spektorát. Ten odpověděl, že v  místě je nevhodné 
umístit přechod pro chodce či místo pro přecháze-
ní. Dopravní značení upozorňující na zvýšený po-
hyb cyklistů a pěších zde možné je, ale potřebnou 
ochranu neposkytuje. Podnět na řešení této situ-
ace jsme tedy zaslali výboru pro dopravu Středo-
českého kraje. 

Samotná lávka přes Labe, kterou projektově při-
pravuje město Lysá nad Labem, má v současné době 
platné územní rozhodnutí. Je tedy otázkou, jak dlou-
ho bude most přes Labe velmi nebezpečným místem 
pro cyklisty i pěší. Napraví tento problém urychleně 
kraj, v jehož vlastnictví most a silnice jsou, nebo bu-
deme muset čekat na stavbu nové lávky přes Labe?

Ondřej Šmíd  

V posledním čísle BEZ CENZURY jsme informo-
vali o aktivitách okolo mokřadu Žabák. Od té doby 
se hodně událo a  my máme dobré zprávy. Přede-
vším 3. srpna 2020 zastupitelstvo Středočeského 
kraje  odmítlo koupi pozemků, na kterých se mok-
řad nachází a které chtělo koupit od města Lysé nad 
Labem za účelem výstavby Světa záchranářů. Tím 
na rozdíl od vedení našeho města převzal kraj od-
povědnost za osud mokřadu do svých rukou. V ná-
vaznosti na  to pak bylo zastupitelstvo města  nu-
ceno rovněž odstoupit od návrhu prodeje pozemků 
kraji. K celoplošnému zastavění mokřadu záměrem 
Světa záchranářů tedy nedojde. 

Zastupitelé za  Lysá nás spojuje 
a další osoby z řad odborné veřejnos-
ti přišli s  návrhem na  registraci vý-
znamného krajinného prvku (VKP) 
na  území mokřadu Žabák. Jedná se 
o  nejnižší stupeň ochrany z  hlediska 
zákona, který by měl napomoci k udr-
žení stability tohoto území. Vyhlášení 
této ochrany doporučili našemu měs-
tu Ministerstvo životního prostředí, 
Agentura ochrany přírody a  krajiny 
a  nezávislí odborníci. Nyní se o  vy-
hlášení VKP rozhoduje na  našem 
městském úřadě. Vyhlášení VKP nijak 
neohrozí výstavbu obchvatu, jak se ve-
řejnosti snaží podsouvat radnice.

Skupině občanů Lysé nad Labem 
se podařilo získat grant na vypracová-

ní studie, která navrhne úpravy mokřadního úze-
mí vedoucí k posílení jeho funkce zadržování vody 
v krajině, ochlazování mikroklimatu a zdroje boha-
té biologické rozmanitosti. Považujeme vznik této 
studie za důležitý, protože nabídne možnost využití 
území v souladu s aktuální potřebou vyrovnávání se 
se suchem. Grant ve výši 30 000 Kč poskytla Nadace 
Via v rámci programu Živá komunita. Její zástupci 
a donátoři si přišli mokřad prohlédnout 15. srpna 
a vyslovili jeho ochráncům svou podporu. Setkání 
se zúčastnila i naše zastupitelka Martina Tužinská 
Synková.

Martin Tužinský 

Michale, začnu asi již obligátní větou: Jsi rodilý Ly-
sák, nebo ses do Lysé nad Labem přistěhoval?
Já jsem původem Pražák, i když narozený v Ostra-
vě. Do Lysé jsem přišel asi nevšedně, a to za prací. 
Můj spolužák z univerzity Martin Holý, dnes ředitel 
Historického ústavu Akademie věd, který je mi-
mochodem ve svých 42 letech již profesorem, zde 
na  jaře roku 2003 nastoupil do  archivu, ale v  létě 
udělal konkurz na  historičák (Historický ústav 
Akademie věd ČR) a hledal za sebe náhradu. Proto 
mi nabídl pozici archiváře. 

Práci jsem přijal, ale protože bydlení v  Lysé 
nebylo pro mě příliš dostupné, nastěhoval jsem se 
do bytu 1+1 v Milovicích, kde v té době byly posled-
ní levnější byty. V  Lysé jsem si pak našel „domo-
rodkyni“, manželku, která nejprve hrdě šla se mnou 

bydlet do Milovic, kde se nám narodilo první dítě. 
Poté jsme ale v Lysé zrekonstruovali dům po man-
želčiných rodičích, kde se nám narodila druhá dce-
ra. A tak jsem se ocitl v Lysé.

Páni, pokud jsem to správně pochopila, tak jsi své 
práci věrný už 17 let. To se jen tak nevidí…
Ano, práce v  archivu mě ohromně baví. Málokdo 
možná ví, že archiv se od roku 1960 nachází v budo-
vě kláštera, která je dominantním prvkem Lysé a kte-
rou mnozí mylně považují za zámek. V okresním ar-
chivu se nacházejí především regionální dokumenty 
zhruba od poloviny 19. století. Kromě archivní práce 
jsem se stal tak trošku i kastelánem (smích), protože 
jsem převzal péči o budovu samotnou.

Pokud tedy zrovna nepečuješ o regionální historii, 
jaké jsou tvé koníčky?
Ve  volném čase se snažím věnovat hlavně rodině, 
zejména pak svým dvěma dcerám. Jsou ve  věku 
8 a 10 let, ale jak to v tomto věku bývá, jsou hrozní 
povaleči, takže se je snažím dostat k nějakému po-
hybu. Rádi jezdíme na výlety, ideálně nyní spojené 
s nějakou aktivitou pro děti, nebo nás baví chodit 
do lesa na houby. 

Kromě toho jsem se zapojil do spousty místních 
aktivit, například jsem členem Spolku rodáků, kteří 
byli organizátory adventu, Montmartru a Šporkov-
ských slavností. Některé tyto akce už sice postupem 
času přešly pod organizaci města, nicméně Rodáci 
se na nich stále podílejí. 

Také jsem místostarostou Sokola, kde se snažím 
starostce Sokola paní Jůzové pomáhat se zajištěním 
provozu. Donedávna jsem trénoval mládež ve  stol-
ním tenise, od letošní sezony ale děti mají už profe-
sionálního trenéra, kterého platí Sokol, což je myslím 
skvělá zpráva. Největším oddílem Sokola je ale taneč-
ní oddíl paní Malinovské, který má obrovské úspěchy.

Jak slyším, tak se ve volném čase asi opravdu nenu-
díš. Je něco, při čem si duševně odpočineš?
Rád pracuji na zahrádce, která je pro mě skvělým 
odpočinkem právě od duševní práce. Máme men-
ší zahrádku u trati, kde mě ohromně baví pečovat 
o stromy. Problém je v tom, že tam není voda, takže 
ji chytám do sudu a pokud neprší, vozím si ji v ka-
nystru. Pokud bych ale nebyl archivářem, pak bych 
určitě chtěl být zahradníkem, který se stará právě 
o stromy (smích).

Lucie Šestáková 

V  teplém Polabí začíná jaro obvykle velmi brzy. 
Černavy se to až tak moc netýká, svěží zelenou bar-
vu tu ve  srovnání s  okolím potkáme až mnohem 
později. Je to tím, že oblast leží mírně pod úrovní 
okolního terénu a  funguje jako mrazová kotlina. 
I když je na okolních polích v noci pět stupňů nad 
nulou, uvnitř mokřadu nad ránem mrzne a  tento 
stav někdy trvá až do konce dubna. Prvními posly 
jara jsou špačci, kteří využívají rákosiny mokřadu 
k nocování. První hejna se objevují už v půlce úno-
ra a během březnových a dubnových večerů se jich 
do rákosin každý den sletují stovky až tisíce. Ve stej-
nou dobu se ze zimovišť vracejí opravdoví ptačí 
králové místních bažin – jeřábi popelaví. Vloni 
díky teplému počasí vůbec neodlétli, jen se shlukli 
do hejn na několika místech ve východním Polabí. 
Na černavě se místní jeřábi zcela nezvykle objevi-

li již koncem prosince. Obvykle jich přiletí menší 
skupinka, která se v průběhu jara postupně rozpad-
ne na jednotlivé páry hnízdící v širším okolí. Svou 
přítomnost v  jarním období demonstrují zejména 
mohutným křikem v době východu slunce. Kdo má 
štěstí, může brzy po  ránu na  okolních polích po-
zorovat jejich nádherné zásnubní tance provázené 
hlasitým troubením. 

Počátkem dubna se v  ještě suchém rákosí ob-
jevuje jeden z našich nejhezčích pěvců, který však 
žije velmi skrytě a  prozradí jej jen nenápadný 
zpěv  – slavík modráček. Jeho mnohem méně ba-
revný, ale zpěvem nepoměrně nápadnější příbuzný 
slavík obecný, jehož hlas nerozlučně patří k noční 
jarní kulise našich nížin, se objevuje kolem 10. dub-
na, kdy se mirabelky zabalí do  sněhobílých květů 
a na keřích začíná rašit první zelené listí. Tou dobou 
se naší krajinou při své migraci na sever přelévá ob-
rovské množství nejrůznějších druhů ptáků. Kromě 
drobných pěvců jde i o větší ptáky vázané na mok-
řady, kterých je v naší krajině jen pomálu a černa-
va tak slouží jako ostrůvek vhodného prostředí, 
ve kterém se na  své tisíce kilometrů dlouhé pouti 
zastavují, odpočívají a  krmí. Typickým příkladem 
jsou někteří bahňáci – bekasiny, slučky, vodouši 
a kulíci. V letech, kdy je dost vody, zde jeden až dva 
páry bekasin otavních zůstávají hnízdit. Tehdy se 
tu každý večer ozývá z  oblohy jejich typický hlas, 
kterým si vysloužily lidový název „nebeská koza“. 
Sameček při letu vibruje ocasními pery a tím vytvá-

Desátým rokem se v Hrabanovské čer-
navě s kolegy věnuji sledování jarního 
příletu a migrace ptáků,  jejich odchytu 
a kroužkování. Prožil jsem zde nespo-
čet nádherných dnů i nocí. Mnohým 
kolemjdoucím jsem sliboval, že se o svá 
pozorování rád podělím. Tady je tedy 
povídání o jaru.

Ptačí jaro na Hrabanovské černavě

Ostrůvek opravdové divočiny uprostřed fádní zemědělské krajiny. 
Mozaika mokřadních luk a vrbových křovin, tůní zarostlých rákosem 
s okem volné hladiny uprostřed i suchých písečných přesypů 
porostlých suchomilnými rostlinami, to celé z větší části „oplocené“ 
bezovým, trnkovým a mirabelkovým křovím. Líhniště komárů a zdroj 
jarních žabích koncertů. Kalendář, ve kterém je do detailu vepsána 
historie změn okolní krajiny od poslední doby ledové. Perla mezi 
polabskými mokřady. I tím je území o rozloze zhruba 60 hektarů, 
které míjíte při svých vycházkách do okolí Lysé nad Labem. Pro 
většinu však zůstává národní přírodní památka Hrabanovská 
černava jen divným územím za neprostupným křovím, které nestojí 
za pozornost.

(Ne)povedená rekonstrukce mostu Bohumila Hrabala

Michal Řezníček

42 let, vedoucí okresního archivu. 
Michalovi je blízké téma podpory 
a rozvíjení cestovního ruchu, který má 
v Lysé nevyužité možnosti. S tím souvisí 
i využití historických památek našeho 
města. Zajímá ho také oblast životního 
prostředí, především obnova působivé 
a funkční krajiny, která má v Lysé velkou 
tradici. Sám sebe hodnotí jako pesimistu 
ve věcech krátkodobých, v těch dlouho-
dobých je ale optimista.
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Foto: 2x autor

Foto: Ondřej Šmíd

Foto: Dan Da PiXeL

Aktuálně o mokřadu Žabák

Most Bohumila Hrabala
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Žijeme v Lysé, podnikáme v Lysé, plánujeme tu zů-
stat a založit rodiny, proto se zajímáme o politickou 
situaci ve městě i v kraji. Je pro nás důležité mít mož-
nost se k rozhodnutím vedení vyjádřit, neostýchat se 
zeptat, dostávat jasné odpovědi. Za současné situa-
ce v našem městě si stále více uvědomujeme, jak je 
transparentní politika důležitá, a to na jakékoliv po-
litické úrovni. Chceme vědět, že vedení města nám 
nelže, a moci se na to spolehnout. Karla Marka si vá-
žíme jako upřímného, přátelského a vstřícného člo-
věka a zároveň odhodlaného politika, který hájí naše 
zájmy. Někoho, kdo trpělivě naslouchá a ještě trpě-
livěji vysvětluje. Vzhledem k událostem posledních 
měsíců, týkajících se uskutečnění referenda v našem 
městě, už víme, že současné vedení svým občanům 
naslouchat nechce, dokonce jim k  tomu ani nedá 
prostor. Chceme změnu, půjdeme volit v krajských 
volbách a budeme volit Karla Marka, protože chceme 
mít jeho oporu v krajském zastupitelstvu. 

Renča Bittnerová a Katka Hošková, 
 provozovatelky klubu PATRO

Sleduji Karla Marka a jeho práci pro Lysou nad La-
bem už dlouho. Líbí se mi, že sjednotil roztříštěnou 

opozici a dal jí jasný směr. Dokáže naslouchat ná-
zorům druhých a i přes vyhrocenou atmosféru dělá 
opoziční politiku slušně, věcně a – v Čechách neví-
dáno – s humorem. Myslím, že události posledních 
měsíců ukázaly, že Lysá nad Labem potřebuje změ-
nu. Nelíbí se mi současná politická kultura, arogan-
ce některých zastupitelů, kteří se už ani netají tím, 
že otevřeně pohrdají názorem veřejnosti. Oceňuji, 
že si „Lysá nás spojuje“ všímá zapadlých koutů na-
šeho města a  má ochranu přírody jako důležitou 
prioritu.

Lukáš Sommer, hudební skladatel

V Lysé žiji již 38 let a je mi strašně líto, co se děje 
v  našem městě. Slušnost a  komunikace má být 
základní výbava každého, kdo zastupuje občany 
na  jakékoliv úrovni. Sleduji přenosy ze zastupitel-
stva a opakovaně mě Karel Marek přesvědčuje, že je 
borec. Ano, borec. Jasně, věcně, jednoduše a s no-
blesou komunikuje se svými oponenty a  nenechá 
se vtáhnout do jejich urážek, argumentačních faulů 
nebo arogance. Karla Marka jsem nikdy osobně ne-
potkala, sleduji jenom jeho práci a způsob komu-
nikace s námi občany. Jsem potěšena, když vidím, 

Co tě vedlo k  rozhodnutí kandidovat v  krajských 
volbách?
Nabídlo mi to vedení KDU ve Středočeském kraji. 
Líbí se jim, co se nám v Lysé podařilo, velká par-
ta aktivních lidí, snaha o čistou politiku, otevřená 
komunikace s občany a snaha je zapojit. A mně se  
líbí, že KDU jde do  voleb s  hnutím STAN. Jsem 
na společné kandidátce s řadou úspěšných starostů 
z podobných měst jako je Lysá, tak věřím, že to při-
nese řadu cenných zkušeností pro naše aktivity tady 
ve městě a celkový rozvoj. 
 
Můžeš nám prosím vysvětlit, proč se spojila KDU-
ČSL s hnutím STAN do krajských voleb? Proč vlast-
ně nekandiduješ jako kandidát Lysá nás spojuje?
Upřímně, KDU je ve středních Čechách slabá. Spo-
jení s  jinou stranou bylo nutností. Jsem moc rád, 
že se podařilo domluvit spojenectví se STAN, který 
v  našem kraji reprezentuje slušnou krajskou poli-

tiku. Lidsky jsme si výborně sedli. Kandiduji jako 
člen KDU-ČSL a ta je v našem městě součástí usku-
pení Lysá nás spojuje. Tedy kandiduji i za ni a jsem 
rád, že mám ve  všech z  Lysá nás spojuje takovou 
podporu. Ve  hnutí STAN se smějí, že jako jediný 
kandidát mám svůj volební štáb :)
 
Co podle tebe momentálně ve vztahu kraje a našeho 
města nefunguje a chtěl bys to změnit?
Bude-li Středočeský kraj lépe fungovat, lépe hos-
podařit s financemi, lépe spravovat své záležitosti, 
prospěje to i našemu městu. Sám nezměním nic, ale 
budu se snažit přinášet návrhy vedoucí ke zlepšení. 
Uvidíme, zda budu zvolen a zda STAN bude v opo-
zici či ve vedení kraje. Tak či tak chci měnit podob-
né věci jako tady v Lysé. Když to řeknu stručně, tak 
chci, aby kraj fungoval jak má, lidsky a  otevřeně, 
do projektů zapojoval občany, komunikoval s nimi. 
Jde přece o naše společné okolí a  místo. Samozřej-
mě chci taky pomáhat našemu regionu Polabí, aby 
nebyl opomíjen. 

Pár otázek pro kandidáta

Karel Marek
Karel Marek se narodil 10. října 1976. Je přes 20 let ženatý a má čtyři dcery. Ve vol-
ném čase rád pracuje s dětmi a mládeží (od 6 do 15 let) v mezinárodní křesťanské 
organizaci Royal Rangers. Baví ho knihy, jízda na kole i výlety do přírody. Zásadní do-
vedností Karla Marka je precizní práce s čísly, je matematik a analytik. Má za sebou 
více než dvacet let praxe na manažerských a analytických pozicích v bankovnictví. 
Jeho exaktní myšlení je na vysoké úrovni a dokáže dobře vypracovat strategické roz-
počty, připravit finanční analýzy a  hospodárně pracovat s  úsporami v  době krize. 
Když se Karel rozpovídá, neví, kdy přestat. Schůzky s ním bývají velmi dlouhé.

Veřejné funkce a volené orgány
1996–1997 člen akademického senátu MFF UK
2007–2012 předseda společenství vlastníků 

v bytovém domě v Lysé nad Labem
2014–2018 člen finančního výboru města Lysá 

nad Labem
od 2012 velitel dětského oddílu Royal 

Rangers v Nymburce
od 2016 předseda školské rady ZŠ TGM
od 2018 zastupitel města Lysá nad Labem
od 2018 předseda místní organizace 

KDU-ČSL v Lysé nad Labem

Kde je vidět Karlova práce v našem městě 
od podzimu 2018, kdy se stal opozičním zastu-
pitelem?
• Za  pomoci svých kolegů z  Lysá nás spojuje 

a s velkou podporou veřejnosti zastavil výstav-
bu ubytoven pro 2000 lidí, jež byly oficiálně vy-
dávány za „haly pro drobnou řemeslnou výrobu 
a ateliéry“. 

• Sjednotil několik opozičních subjektů ve městě 
do uskupení Lysá nás spojuje. 

• Zastavil změny územního plánu ve  prospěch 
developerů.

• Ve  snaze zachránit majetek města před ukva-
peným prodejem a  zajistit tak budoucí stálý 
příjem na potřebné městské investice získal se 
svým týmem více než 2000 podpisů lidí souhla-
sících s referendem v otázce milovických bytů.

• Spolupracuje s týmem odborníků na záchraně 
místního mokřadu Žabák. Povedlo se přesvěd-
čit kraj, který zamýšlel nákup těchto pozemků 
pro výstavbu projektu Svět záchranářů, aby re-
vokoval kupní smlouvu s naším městem.

• Jako předseda školské rady byl v  týmu, který 
připravil zadání a  posléze na  radě města při-
pomínkoval a obhajoval projekt výstavby nové 
tělocvičny v  litolské ZŠ TGM. Její výstavbu se 
bohužel prosadit nepodařilo.

• Provedl analýzu smluvního vztahu města a MS 
development, s.r.o. (developer sídliště ve  Slu-
néčkově zahradě), která prokázala nevýhodnost 
pro město. Marně poukazuje na  nevýhodnost 
vztahu s  dalším developerem v  našem městě, 
kterým je PMS, spol. s r.o.

• Aktivní, ale anonymní účast v sousedské ma-
nufaktuře, když Lysá nás spojuje spolu s dal-
šími občany šila roušky a  vyráběla štíty pro 
potřebné.

JEHO CÍLE V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU
• Fair play a otevřenost úřadu, flexibilní a včasná 

komunikace mezi úřadem a občanem
• Čisté a průhledné financování kraje a jeho orga-

nizací, efektivnost jeho řízení
• Hledání řešení a naslouchání místo kritiky
• Zapojení starostů a  odborníků z  řad občanů 

do rozhodování o krajských projektech a inves-
ticích

• Individuální přístup k  potřebám jednotlivých 
měst a obcí

• Podpora technického vzdělávání na základních 
a středních školách

• Ochrana životního prostředí, sázení stromů 
a ochrana vody

• Podpora domácích hospiců a  důstojného od-
chodu nevyléčitelně nemocných

• Podpora lokálního komunitního života a  de-
centralizovaného modelu řízení 

Proč volit Karla Marka? Někteří už mají jasno

jak jedná s lidmi, jak důkladně řeší jednotlivé kauzy 
a že mu není lhostejný osud našeho města. Až díky 
jeho práci vidím propojení kraje a  našeho města 
a považuji za velmi důležité, aby Lysou právě tako-
vý člověk zastupoval. Proto jsem rozhodnuta pana 
Karla Marka podpořit a volit v krajských volbách. 

Jiřina Kodlová, stomatologická sestra

Dřív, než jsem potkala Karla Marka osobně, slyšela 
jsem o  jeho práci. A  to nejprve v domě, kde jsem 
i  já patnáct let bydlela (ČSA 1630–31). Zasloužil 
se významnou měrou o celkovou rekonstrukci to-
hoto bytového domu. Doslechla jsem se o jeho lid-
ském přístupu a seriózním a odpovědném jednání 
od bývalých sousedů z domu. Za nějaký čas jsem si 
všimla domu v Hořejší ulici, který se měnil doslova 
před očima. Protože mi tento dům nebyl cizí, za-
jímala jsem se, kdo v něm bude nově bydlet. A co 
jsem neuslyšela – Karel Marek s  rodinou. Tentýž 
Karel Marek. Nepřekvapilo mě, když se jeho jméno 
objevilo mezi kandidáty do  zastupitelstva našeho 
města. Karel Marek je v Lysé „náplavou“, ale sleduji 
jeho počínání při jednání zastupitelstva města, kde 
zasedá, a  povídám si: „Kéž by takových lidí mezi 
námi bylo víc.“ Obdivuji jeho precizní přípravu 
k  jednotlivým projednávaným bodům. Zamlouvá 
se mi způsob vyjadřování, argumentace, prezenta-
ce na veřejnosti. V neposlední řadě i klid a rozva-

ha, spořádaná rodina. Sleduji, že to již dávno není 
neznámý Východočech v Lysé. Je to Lysák každým 
coulem. Rozhodl se přijmout kandidaturu na kraj-
ského zastupitele Středočeského kraje. Je to pro mě 
jasná volba. A co Vy, přidáte se ke mně? 

Marcela Chloupková, recepční v nemocnici, 
bývalá místostarostka a zastupitelka města  

Lysá nad Labem 

Jsem rád, že Karel Marek do toho jde. Potřebujeme 
lidi, kteří politiku nedělají pro osobní prospěch, ale 
berou ji jako službu lidem.

Karel je nadšenec a věnuje se hlavně svému měs-
tu – Lysé nad Labem. Zapojení do krajské politiky 
má svou logiku – zkušenosti z města je dobré pře-
nášet do fungování kraje. Nejen Lysá, ale i Středo-
český kraj mají co zlepšovat ve správě věcí veřejných 
a Karlova angažovanost tomu může hodně pomoci.

A zároveň zkušenosti z krajské politiky jsou vel-
mi cenné pro dobrou práci ve městě. Vždyť kraj řeší 
mnoho témat, která se města přímo dotýkají – sil-
nice, dopravní obslužnost, péče o seniory, sociální 
služby, střední školy, záchranný sbor, to je jen pár 
reálných příkladů. Zároveň se jedná o dobrou cestu, 
jak získat cenná přátelství s aktivními starosty z ji-
ných měst. Karle, přeji Ti hodně štěstí!

Tomáš Zdechovský, aktivní český 
 europoslanec (KDU-ČSL)

(člen KDU-ČSL, kandidát na zastupitele za hnutí STAN)

KRAJSKÉ VOLBy:

Zadavatel:	STAN	/	Zpracovatel:	Lysá	nás	spojuje,	z.s.

V mokřadu Žabák


