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Spolek „Naše dvojměstí“
vstupuje do třetí třetiny
komunálního klání
Spolek „Naše dvojměstí“ se na správě města s nejdelším názvem v republice podílí už
osm let. V první třetině řízení jsme především sbírali zkušenosti, dobré i špatné. Ze
dne na den se šest z nás ujalo labských
kormidel a stali jsme se zastupiteli, radními
i místostarosty. Vše bylo nutné personálně
nastavit. Nebylo to snadné, každý měl svou
práci a skončit s ní nebylo vždy reálné. Šli
jsme však do toho, abychom splnili naše
předvolební sliby, a především, abychom
odstranili některé netransparentní praktiky
bývalého vedení města. Někdy se nám to
dařilo lépe, někdy hůř, každopádně jsme
se opírali o naše motto „nedělejme velkou
politiku na malém městě“. V první řadě nám
jde o město a jeho obyvatele. Naše osobní
ambice končí na hranicích katastru a nesahají jiným směrem.
Druhá třetina za městským veslem již
byla o něčem jiném. Zkušenosti, kontakty
a jasné cíle jsme měli, a naši kandidáti byli
připraveni dostát ambiciózním volebním
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prioritám. Po celé čtyři roky jsme byli pod
obrovským opozičním tlakem, který zde
nemá doposud obdoby. Poražená volební uskupení neunesla tíhu prohry v komunálních volbách 2018 a pokračování další
koaliční spolupráce složené z „Podpory
občanů“ a „Našeho dvojměstí“. A tak napadala a napadají, co můžou. Občas i pomocí
fabulací, prokazatelných lží nebo kritiky na
kritiku. Chyby jsme nějaké udělali, ale určitě ne úmyslně a z osobního prospěchu
některého z nás. Bohužel kritika se často
přenesla i do našich osobních životů, zvláště do oblasti podnikání. Tato praxe tady od
devadesátých let nebyla a lze tedy říci, že
v historii města jde o poměrně nový prvek,
ne příliš gentlemanský. Vše jsme se však
snažili řešit s rozvahou a klidem, i když to
bylo někdy složité. Zvláště, když jsme museli čelit lžím, nepravdivým obviněním nebo
dokonce vykonstruovaným trestním oznámením, která se samozřejmě ukázala jako
lichá.
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Spolek „Naše dvojměstí“ vstupuje
do třetí třetiny komunálního klání
...pokračování z předchozí strany
Ještě něčím byly poslední čtyři roky výjimečné, řešily se totiž
záležitosti, které nikdo neměl ve volebním programu. Máme
na mysli především covid, ukrajinsko-ruský konflikt, obrovský
nárůst cen energií a neustále rostoucí inflaci. S epidemií jsme
bojovali především prostřednictvím rozhodnutí krizového štábu zřízeného v rekordně krátkém čase. Pomoci jsme dokázali hlavně našim občanům, ale i institucím a podnikatelům.
Vstřícně a s pochopením jsme čelili a čelíme i přílivu ukrajinských uprchlíků do našeho souměstí. Staráme se o jejich
ubytování, práci, školní docházku dětí a začlenění do běžného života na obou labských březích. Nic z toho by ale nebylo
bez pomoci Vás, občanů našeho dvojměstí. Děkujeme všem,
kteří dokázali pomoci a pochopili nelehkou situaci Ukrajinců.
Dražším energiím vzdorujeme společně s BBM, a. s. včasnou
fixací cen především v domácnostech zásobovaných teplem
a nemovitostech města, mezi něž patří i školy, školky a další
organizace zřizované městem. Nárůst inflace se projevil především při investičních akcích. Jejich předběžné ceny mnohonásobně převyšují očekávané kalkulace a výrazně ovlivňují
hospodaření města.
Přes všechna tato úskalí jsme řešili problémy Brandýsa
i Boleslavi srdcem a naplno a vždy jsme hledali uspokojivé řešení pro Vás, naše občany. Ne vždy však šlo Vašim požadavkům vyhovět. Někdy byla bariérou legislativa, jindy jsme dali
přednost zájmům většího počtu obyvatel. Uvědomujeme si, že
řešíme problémy našich sousedů, kamarádů, spolužáků nebo
kolegů z práce či sportovního prostředí a osob nám blízkých.
Těm, i všem dalším lidem, chceme pomáhat tak, aby se jim
v našem dvojměstí žilo dobře a cítili se tu jako doma. Jednáme tak, abychom se každému mohli podívat do očí a nemuseli
přejít na druhou stranu ulice, když se s ním potkáme.
Na podzim se opět chystáme jít s naší partou místních lidí
do voleb. V kolektivu nastaly personální změny, někdo odešel
a jiní přišli, aby přinesli nové nápady a okysličili krev „Našeho
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dvojměstí.” Jsme si vědomi, že jsme o osm let starší, a tak
jsme hledali především mladé tváře. Vesměs jsme všichni
občané žijící a vnímající problémy života v Polabí, jimž není
puls v ulicích našeho dvojměstí lhostejný. Jednou z našich
slabin v obou minulých volbách byla absence dostatečně silné osobnosti v čele kandidátky. Po zralé úvaze, i s ohledem
na výsledek voleb v roce 2018, jsme se s koaličním partnerem „Podpora občanů“ domluvili, že starostenskou důvěru
dostane Vlastimil Picek. Toto rozhodnutí se nám osvědčilo.
Jeho umění vládnout s nadhledem, optimismem a zkušeností
z velké politiky, bylo k nezaplacení. Letos je u nás vše jinak.
V čele kandidátní listiny bude kovaný Staroboleslavák Petr
Soukup s velkým tahem na branku a se zkušenostmi na postu místostarosty. Petr je studnice neotřelých nápadů, rovný
chlap, který drží slovo. Člověk, za kterým „Naše dvojměstí“
jde, a pro jehož podporu děláme vše, co je v našich silách.
V našich dvou číslech novin, které vydáme do zářijových
voleb (termín voleb je 23. a 24. 9. 2022), Vás chceme seznámit
s tím, co jsme pro Vás v letech 2014–2022 udělali (červnové
číslo), a především, co bychom pro Vás v dalších letech udělat
chtěli a měli (zářijové číslo). Je na Vás, zdali se necháte přesvědčit, či nikoliv a jsme si vědomi toho, že obhájit naše pozice
bude nesmírně těžké. Žádné vedení města se neudrželo v čele
radnice více než dvě volební období, ale my to chceme dokázat. Věříme, že nás podpoříte a nechcete se vrátit do způsobu a stylu vedení „devadesátek“, na což se velice těší některé
další kandidující subjekty. V „Našem dvojměstí” nahlas hovoříme o tom, že je jedno, zdali impuls ke zlepšení života přijde
zprava nebo zleva, ale hlavně, když to bude pro Vás, Vaše děti,
Vaši rodinu a bude to řešit Vaše každodenní problémy. Zřejmě
budeme jediným nepolitickým subjektem usilujícím o Vaše volební hlasy. Jsme otevřená skupina, jíž problémy města nejsou
lhostejné. A rádi přijmeme každého, kdo je naladěn na stejnou
vlnovou délku.
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Aktivní jsme nejen na radnici
Vedle správy věcí veřejných jsme nerezignovali ani na náš
městský společenský život a stále organizujeme něco navíc
pro obyvatele našeho dvojměstí. Začali jsme vyhlášením sbírky
na elektrický vozík bohužel již zesnulému Staroboleslavákovi.
Pokračovali jsme zámeckou tancovačkou, na které jsme vybraný obnos věnovali pětileté Janičce a jejím obětavým rodičům.
Letos jsme organizovali akci „Chutě Ukrajiny“, kdy výtěžek
zamířil zdravotně postižené Helence z Vrábí. Byli jsme hlavními organizátory projektu „Literární noc“, kde jsme odhalovali
tajemná místa našeho souměstí a představovali skvělé herce
předčítající originální literární texty. Na akci jsme nerezignovali,
štafetu převzala brandýská knihovna.
Naším největším, a zcela originálním příspěvkem do života ve městě, je akce „Čertovský rej“. Ten jsme ale mohli dělat
pouze v letech 2018 a 2019. Dalším ročníkům vystavila stopku
epidemie covidu. O to více se těšíme na letošní prosinec, kdy
chceme opět zabarvit náměstí do čertovských barev. V hlavě
nosíme řadu nápadů směřujících k vylepšení celé akce, aby
byla zase o něco přitažlivější.

Kromě těchto společenských akcí přispíváme k rozmanitějšímu životu ve městě i jako členové v jednotlivých zájmových
organizacích a spolcích. Dětský den pořádaný Petrem Popelkou
každoročně praská ve švech a ostatní mu s jeho organizací rádi
pomáhají. Petr Čeněk je otcem brandýského basketbalu a společně se svým synem Filipem stojí za pořádáním obrovského
množství basketbalových akcí (Brandýský pohár, MČR, festivaly,
campy, basketbalová jubilea), které z „Našeho dvojměstí” vytváří
„basket town“. K tomu přispělo i vítězství školního družstva ZŠ
Na Výsluní v junior NBA, když finálový úspěch sledovalo téměř
celé město. Není tedy divu, že byl Petr Čeněk v květnu opětovně
zvolen do výboru ČBF, což je obrovské ocenění za všechno, co

www.nasedvojmesti.cz

pro český basketbal vykonal. Petr Soukup byl ústřední postavou
„Městského běhu“. Velmi záhy se tato akce pro zkušené i sváteční běžce stala populární a nesmazatelně se zapsala do městského kalendáře. Běhají celé rodiny, party, týmy, pracovní kolektivy
atd., zkrátka, běhá celé město. Petr se také zasadil o to, aby se
naše město přidalo k celorepublikové akci „Do práce na kole“.
A opět on stojí za pravidelným vyhlašováním ankety „Sportovec
roku“. Marek Sklenář stojí za jednou z nejúspěšnějších městských akcí posledních let, „Food festivalem“ a „Nocí filmové
hudby“. Bez jeho organizátorské mravenčí práce a gastronomických zkušeností by dané akce nebyly tak hojně navštěvované.
Aktivně pomáhá i v Komunitním centru u Podivena při pořádání kurzů vaření. Jesika Liptáková se podílí na formování spolku „Space club“ a je jeho výraznou osobností. Motto spolku je
skate-hudba-umění a jeho podstatou vytvoření místa pro mladé
lidi, kteří chtějí být aktivní a podílet se na společenských akcích.
Jakub Ších vede florbalový klub Falcon, který dosahuje solidních
úspěchů. Jeho rukama prošlo mnoho dětí z našeho dvojměstí.

Monika Fantová je velmi aktivní ředitelkou MŠ Pražská. Letos si
zkusila moderování dětského běhu a je autorkou PRima nápadu „Dětské a workoutové hřiště u Královického rybníka“. Tomáš
Benda nás už od září „straší“ s přípravami na „Čertovský rej“,
Adam Horváth pečuje o mladé hasiče, je požárním preventistou
na základních školách. Zuzana Trávníčková se podílí na činnosti
místního skautského hnutí a bez jejího přispění se nemůže konat
žádná větší skautská akce. Vašek Bartoníček je vůdčí postavou
Mělnického předměstí a organizátor rockového festivalu na Ostrůvku „Polabský podzim“. Honza Havlíček je aktivní člen veslařského klubu KV Kondor, mezinárodní rozhodčí veslování a člen
organizačního výboru MS ve veslování v Račicích. Manželé Zítovi stojí v čele spolku „Karel“, jenž se zasloužil o znovuobnovení
staroboleslavského Sokola a sportovního areálu „U Karla“. Petr
Kukal napsal několik knih, statí a článků popisujících život v našich ulicích a místech nám blízkých. Anna Hatašová je nezapomenutelnou matrikářkou, která výrazně přispěla k tomu, že se
naše souměstí stalo vyhledávanou lokalitou pro svatební obřady.
A Honza Motl? Ten připravuje nejlepší těstoviny ve městě!
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Čtyři roky na radnici
Petr Soukup je lídrem „Našeho dvojměstí“. Muž s rezavým vousem a žlutými brýlemi se postupně etabloval do nejvyšších
pater komunální politiky v našem polabském městečku. Srdcem sice Boleslavák, na brandýskou část města ale rozhodně
nedá dopustit. Jak Petr hodnotí své čtyři roky působení na radnici? Zeptali jsme se ho v tomto rozhovoru.

Začal jsi jako radní města, tím jsi byl dva roky. Jak dlouho
ti trvalo, než sis zvykl na praktiky komunální politiky? Co jsi
řešil především a jaká byla tvoje role?
Ještě jsem si nezvykl a myslím, že ani nezvyknu. Politika obecně je svět plný polopravd a účelových tvrzení, kde často neplatí
čestné slovo. Na to se prostě zvyknout nedá. Ale je pravdou,
že už se, v porovnání s minulostí, tolik nerozčiluji. To by bylo
o zdraví. Jako radní jsem řešil především financování místních
spolků, kde bylo odvedeno dost práce. Měl jsem to štěstí sledovat, jak roste nová veslařská loděnice, nové fotbalové hřiště
s umělou trávou nebo třeba nový atletický stadion. Výrazným
navýšením peněz do kultury a sportu jsem ostatně podmínil
svoji účast v Radě města.
Vnímáš rozdíly mezi byznysem a komunální sférou?
Samozřejmě, jedná se o úplně jiné dva světy. Nebe a dudy :)
Pak přišel covid a tvoje velká vůle pomoci městu i jeho
obyvatelům. Okamžitě ses začlenil do krizového štábu
a dělal neuvěřitelné penzum práce pro město i jeho obyvatele? Jak se zpětně díváš na období první covidové vlny
na jaře 2020?
Bylo to zajímavé období. Plné práce, vyčerpání, emocí. Toho
času jsem se stal místostarostou města, což byl pro můj život
zlomový okamžik. To je ale tak všechno. Covid naši společnost
poškodil a rány se nezacelily dodnes.

Petře, jak se formoval tvůj postoj ke komunální politice?
Co jsi dělal, než tě práce pro město plně pohltila?
Celé mi to přijde jako jedna velká náhoda. Před vstupem do
komunální politiky jsem působil v internetovém vydavatelství,
kde se vše točí kolem tématu nových technologií v dopravě
a bydlení. S tím souviselo občasné moderování konferencí
a organizace společenských akcí pro lidi z oboru. Hlavu jsem
si čistil těžbou dřeva a jízdou vozem značky Multicar. Počátkem roku 2018 by mě ani ve snu nenapadlo, že se někdy budu
účastnit voleb do zastupitelstva města.
Proč sis vybral pro své působení zrovna „Naše dvojměstí“?
Má to nějaký příběh?
Od roku 2014 jsem s přáteli organizoval „Městský běh Brandýsem a Boleslaví“. Vše probíhalo pod záštitou radnice, kam
jsem často docházel a poznával lidi kolem. “Naše dvojměstí” mi
bylo sympatické tím, že nejde o politickou stranu ani hnutí. Je
to prostě spolek lidí, kterým není lhostejný osud města, netlačí
se na kraj, do parlamentu, dozorčích rad všemožných státních
a polostátních organizací. Nemám rád politiku a politické strany.
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Petr Soukup zlákal během covidové doby řadu občanů k otužilectví
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Nejen covidová doba, ale i další okolnosti sehrály roli ve
tvém následném směřování. V  červnu 2020 ses stal neuvolněným místostarostou, když si na tomto postu vystřídal
Petra Kváču. Jak to změnilo tvůj život a co všechno leželo
na tvých bedrech?
Jak jsem říkal, můj život byl tímto okamžikem naprosto překopán. Ačkoli jsem si maloval, jak budu neuvolněným místostarostou jen při práci, nedalo mi to a na radnici jsem od té doby
skoro pořád. Druhou práci doháním po večerech, o víkendech,
občas to není jednoduché. Na druhou stranu, třeba pravidla
pro developery a chlazení přebujelé výstavby ve městě se povedlo a mám z toho vnitřně dobrý pocit.
Veřejnost vnímá, že si tě starosta vychovává jako svého
nástupce. Jaký je vlastně Váš vztah a co všechno ses od
prvního muže města naučil a čeho si na něm ceníš?
Nebýt pana starosty, dávno bych z radnice zmizel. Mám celkem výbušnou povahu a problémy řeším okamžitě s horkou
hlavou, což není v tak významné funkci žádoucí. Škola pana
starosty mě ale hodně zklidnila. Moji přízeň si získal zejména
tím, že opravdu drží slovo, i když to občas není jednoduché
a bezbolestné. Takového jednání si vážím, proto bych řekl, že
je náš vztah už i v přátelské rovině.
Po tvém příchodu do nejužšího vedení města ses začal poměrně intenzivně věnovat „Zásadám pro výstavbu ve městě“, což v praxi znamená tvorbu a aplikaci tzv. plánovacích
smluv. Myslíš si, že tyto „zásady“ jsou významný mementem
pro další život ve městě? Do jaké míry ovlivní další rozvoj?
„Zásady pro výstavbu“ jsou pro město naprosto stěžejní. Jedná se o komplexní soubor podmínek, nicméně nejdůležitější je
část o finančním příspěvku. Pokud chce developer ve městě
stavět nové bydlení, musí za každý byt přispět od 130 do 260
tisíc korun dle velikosti projektu. Část peněz putuje na intenzifikaci čistírny odpadních vod, další peníze jsou určeny pro školství, sport, kulturu - jednoduše na služby, které dělají město
městem. Nemůžeme dopustit , aby na nově příchozí dopláceli
stávající obyvatelé.
Jakou roli sehrál při rozvoji města územní plán z roku
2014, který na poslední chvíli schválilo předchozí vedení
radnice?
Tento územní plán byl velikou chybou. Na plochách určených
pro “bydlení v rodinných domech” umožnil kvůli benevolentním
pravidlům umisťovat bytovky, na plochách se statutem “smíšené obytné - komerční” nemusela být komerce - takže další bytovky. Toho dne také vzniklo tolik diskutované sídliště ve Staré
Boleslavi u sběrného dvora, proti kterému nyní lidé sepisují
petici. Původně byla v místě vysoká zeleň. Sice se některé parametry podařilo upravit změnou č. 6 a změnou č. 2, nicméně
pořád je to jen hašení požáru z roku 2014. V tomto kontextu
působí groteskně slogany lidí, kteří se na tomto územním plánu
podíleli a nyní nechtějí “nelogická sídliště”, “dopravní zácpy” či
“tragické parkovací možnosti”. Nemít starostovu školu nadhledu, asi by mě vztek úplně odrovnal.
Udělal bys nějaká rozhodnuti jinak, když se ohlédneš nazpět?
Určitě ano. Na výše zmíněných „Zásadách pro výstavbu“ se
mohlo pracovat dřív a rychleji, aby postihly ještě více projektů.
Měl jsem být tvrdší. Zde je poctivé říct, že systém výběru poplatků či protiplnění nastartoval původně v trochu jiné podobě
místostarosta Hynek Homolka, který rozvojové plochy zmapoval a pravidelně upozorňoval na to, že se řítíme do problému.
Asi by se mi blbě spalo, kdybych zde jeho zásluhu nezmínil.

www.nasedvojmesti.cz

Kde vidíš současné největší problémy města?
Jsme jednou z nejdražších adres v celé České republice. Tlak
developerů je enormní. Bojím se, že se celé město přefoukne
a ztratí svůj charakter maloměsta obklopeného přírodou. Též
mě trápí, že lidi utrácí často v Praze a nepodporují místní podnikatele, kteří zde často stěží přežívají nebo už dokonce kvůli
tomu svoji činnost ukončili.
Jsi známý jako velký hráč na sociálních sítích, kde se často
bráníš nepravdivým obviněním. Jak vnímáš útoky opozice
během uplynulých čtyř let?
Jdou po mně :) Často jsem diskutoval na největší městské
facebookové skupině „O čem se mluví”. Nový majitel si mě
však na radnici nepřeje, proto jsem byl vyhozen a diskuze se
nemůžu účastnit. Mrzí mě to, myslím, že lidé moje vysvětlování
oceňovali. Ale zase mám víc času na práci.
Jaká místa našeho města máš rád?
Houštku, Hluchov a Probošťská jezera. Jsem spíš přírodní typ.
Máš nějakou vizi pro město do dalších čtyř let?
Chladit přebujelou výstavbu, ve spolupráci s okolními obcemi postavit základní školu, pracovat na atraktivnější hromadné
dopravě, vyřešit absenci kulturního domu a celkově si to tady
dělat hezké :)
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Plnění volebního programu
ND 2018–2022
Náš volební program v roce 2018 shrnoval oblasti základního městského života. Našli jste v něm jak zásadní rozvojové záležitosti, tak běžné věci, které Vám snad zpříjemnily a nadále zpříjemňují život. Těch celkových osm let na radnici rozhodně nebylo promarněnou dobou. Město proinvestovalo více než 1,25 miliardy korun, aniž by se současně mohlo opřít o mimořádné
příjmy, jako tomu bylo u předchozího vedení, jež utržilo za prodej městského bytového fondu půl miliardy. Preferenci dostaly
především investiční akce podpořené dotačními tituly. Nutno podotknout, že v jejich získávání bylo město více než úspěšné.
Za to je potřeba poděkovat zaměstnancům městského úřadu.
Samozřejmě si uvědomujeme i rezervy ve správě městských věcí. Některé pojmenováváme v jednotlivých hodnotících kapitolách tohoto vydání. O dalších problémech a navrhovaných řešeních se rozepíšeme v zářijovém čísle.

MLÁDEŽ A SENIOŘI
• Díky jednomu z našich páteřních bodů minulého volebního
programu, participativnímu rozpočtu, ve městě vznikl skatepark, bikepark nebo malá lezecká stěna ve Výletní ulici.
• Město založilo „Pečovatelskou službu“ jako samostatnou
organizaci, která pečuje o seniory, zdravotně postižené
a další hendikepované občany, což bylo velkým přínosem.
• Byl zrekonstruován objekt bývalé školní jídelny ve Staré Boleslavi, kde vzniklo Komunitní centrum u Podivena. Ukázalo
se to jako skvělý tah, centrum je hojně využíváno a nabízí
široké spektrum volnočasových aktivit pro všechny věkové
skupiny od těch nejmenších dětí po seniory.
• Ve zrekonstruované budově č. p. 191 (Na Prádle) bylo vytvořeno osm sociálních bytů, které jsou velkou pomocí pro
občany z příjmově slabších skupin.
• Město velkoryse podporuje volnočasové aktivity seniorů
a řadu kulturních i sportovních akcí.
• Služba „Senior taxi“ je vytížena na maximum.
• Doposud nebyl vypsán dotační titul, který by se dal využít
na možnou přestavbu budovy Kim-Ir-Sena v Houštce na
dům seniorů. Budova bohužel dál chátrá.

HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ MĚSTA
• V rámci transparentnosti publikujeme veškerá výběrová řízení ve veřejném prostoru, zavedli jsme on-line přenosy ze
zastupitelstev, materiály před každým jednáním Rady města jsou přístupné všem zastupitelům bez rozdílu.
• Za osm let se proinvestovalo cca 1,25 miliardy korun.
• Byly odpracovány stovky hodin na plánovaném rozvoji města
a tvorbě tzv. plánovacích smluv, které podle velikosti a parametrů projektu stanovují příspěvek developerů městu. Výsledkem tak jsou „Zásady pro výstavbu ve městě.“
• Byly realizovány dílčí úpravy územního plánu z roku 2014
tak, aby byly odstraněny některé nelogičnosti a vypořádaly
se nové požadavky občanů a doby.
• Spor o těžbě štěrkopísku a následné zavážce na Proboštské louce se vleče se střídavými úspěchy.
• Místostarosta města Hynek Homolka zpracoval historický
dokument v podobě přehledu všech městských nemovitostí a jejich stavu. Podobně zpracoval i přehled investičních
akcí. Všichni zástupci města jsou tak nyní dokonale informováni o průběhu staveb i jejich financování. Přístup k těmto dokumentům mají i všichni zastupitelé, kteří navíc figurují

Ostrůvek

Boulder v ulici Výletní

Bike park Hluchov

Zrekonstruovaný dům č. p. 191

www.nasedvojmesti.cz
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Plánované investice pro rok 2022
Intenzifikace a zkapacitnění ČOV
Dostavba tělocvičny ZŠ Palachova
Společenské centrum Klášterní
Revitalizace Plantáže
Rekonstrukce zámeckých skleníků
Rekonstrukce altánu na bastionu
Smuteční síň Stará Boleslav
SDH Stará Boleslav, požární zbrojnice

•

•

•

Okružní křižovatka na Pražské

i v komisi pro investice města. Jejich zapojení do komisí
města byl ostatně další náš krok ke zprůhlednění radnice.
Z rozhodujících investičních akcí města se povedlo realizovat a splnit: rekonstrukci nemovitosti č. p. 191 pro osm
sociálních bytů, výstavbu Domu P+R s kapacitou 316 aut,
přístavby škol, vytvoření Central parku, rekonstrukci chátrající budovy vedle radnice a zřízení archivu města, rekonstrukci školních kotelen, opravu zámecká kaple nebo
výstavbu dvou mateřských škol v boleslavské části města.
Před zahájením jsou další klíčové investice města: intenzifikace a zkapacitnění čistírny odpadních vod a výstavba
tělocvičny u ZŠ Palachova, malý kulturní dům pro 200 lidí
v prostoru boleslavské Orlovny nebo výstavba smuteční
síně s kolumbáriem ve Staré Boleslavi.
Bohužel se nepodařilo vyřešit objekty v Houštce, přestože
jsme měli řešení v podobě architektonicky zdařilého projektu „ZáŠkoly“. Občané Staré Boleslavi žijící v přilehlé oblasti
byli proti, což jsme respektovali.

DOPRAVA, PARKOVÁNÍ, BEZPEČNOST
• V plném proudu je výstavba obchvatu Staré Boleslavi jako
investiční akce Středočeského kraje.
• Bylo dokončeno parkoviště v Zahradnické ulici u brusliště
s kapacitou 60 míst a Dům P+R pro 316 aut. Náklady na
výstavbu parkovacího domu přesáhly částku 140 mil. Kč
se získanou 100milionovou dotací. Současně byla zahájena regulace parkování v obou částech města.
• Ve spolupráci se Středočeským krajem byla dokončena rekonstrukce páteřní Pražské ulice včetně výstavby okružní
křižovatky Pražská x Průmyslová.
• Ve spolupráci se Středočeským krajem se také podařilo
zrekonstruovat povrch klíčových příjezdových komunikací
ve městě: Kostelecké, Vestecké či Mělnické.
• Projektově i dotačně je připraveno bezpečné propojení
města lávkou pro cyklisty pod zámkem. Nyní se musí ještě
vyřešit přejezd kolem plavební komory.
• Momentálně se provádí modernizace kamerového systému ve městě. Bylo dotaženo i připojení pomocí optických
kabelů, které se postupně zavádí do všech budov města.
• Bylo spuštěno úsekové měření rychlosti v ulici Kostelecká
a Královická.

Ulice, kanalizace, parkování
zrekonsturované ulice většinou včetně kanalizací
a vodovodu:
Pražská, Kralupská, Nádražní, Riegrova, Horova, Piaristická
Dělnická, Družstevní, U Cihelny, Žižkova, Havlíčkova,
Na Tvrzi, Janáčkova
U Vodárny, Zahradní, U Špejcharu, Kollárova, Viléma
Plocka, Na Prádle
přechody pro chodce v ul. Okružní a Mělnická, chodníky
Okružní
Celkové investice přesáhly 300 mil. Kč
Probíhající investice v ulicích 2022
Rekonstrukce chodníků v ul. Vestecká
Rekonstrukce části chodníků v ul. Okružní
Rekonstrukce ulice Viléma Plocka
Rekonstrukce ulice Zahradníčkova
Rekonstrukce části ul. Na Nižším Hrádku
ŠKOLSTVÍ
• Kapacita městských základních škol se díky přístavbám
a nástavbám zvýšila o 410 míst, což bylo nejrychlejší řešení
i vzhledem k nečinnosti předchozích vedení radnice.
• Pracujeme s vizí budování dalších dvou svazkových škol,
jedné ve Staré Boleslavi v lokalitě ulice Třebízského, druhé
v lokalitě brandýského Vrábí. Svazek s ostatními okolními
obcemi by měl být založen do konce září.
• Město v letech 2014-2020 postavilo tři školky (Rosa,
Okružní, Třebízského), což představuje nárůst o 245 míst.
Díky tomu se letos dostali všichni „tříleťáci“, a dokonce i ty
děti, kterým budou tři roky až na podzim. Vznikne také další
školka pro 48 dětí v oblasti Zahradního města.
• Zatím bohužel nebyl vypsán dotační titul, který by se dal
využít na rekonstrukci budovy Vyššího Hrádku pro potřeby
Základní umělecké školy. Odhadované nálady jsou značné,
pohybují se kolem 150 milionů korun.

ulice pplk. Sochora

www.nasedvojmesti.cz
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Školství
MaTeřské školy
Novostavba MŠ Rosa vč. vybavení
Zateplení fasády MŠ Dvořákova
Oprava střechy MŠ Pražská
MŠ Pražská – přírodní zahrada
Zateplení obvodového pláště MŠ Pražská
Zahrada + herní plocha MŠ Chobotská
Fasáda MŠ Dr. Beneše

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Pravidelná údržba městských ploch měla doposud rezervy
v plnění. V letošním roce jsme se tak na tuto oblast více
zaměřili.
• Vedení města považuje péči o zeleň za jednu ze svých priorit, i proto vznikly nové zelené a opravené plochy: Central park, park Na Dolíku, Alej olympioniků nebo Houštecká
stezka.
• Pokračuje výsadba květin a zeleně na městských plochách
v centru i okolí silnic.
• Pokračuje vleklý spor o těžbu písku na Proboštské louce se
střídavými úspěchy.

Novostavba MŠ Okružní
Zahrada MŠ Okružní
Novostavba MŠ Třebízského + vybavení
Základní školy
ZŠ Na Výsluní
Zateplení obvodového pláště tělocvičny
Nástavba tříd
Letní třída
Stavební upravy vstupu
Rekonstrukce kotelny
ZŠ Palachova
Stavební úpravy + nástavba tříd

Park Na Dolíku

Oprava podlah v učebnách
Rekonstrukce 2 učeben
Rekonstrukce kotelny
Zateplení + okna
ZŠ Jungmannova
Zateplení + okna ve „školičkách“
Vestavba do podkroví budovy „U Jelena“
Přístavba školy ZŠ Jungmannova
Celková investice do školství dosáhla 490 miL. Kč
Kapacita MŠ se navýšila o 245 dětí
Kapacita ZŠ se navýšila o 410 dětí

Houštecká stezka

www.nasedvojmesti.cz

Alej olympioniků
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SPORT, KULTURA A VOLNÝ ČAS
• Pokračujeme ve zvelebování zámeckých prostor a zahrad.
• Bylo pořízeno pódium pro potřeby místních spolků.
• Ve městě vznikly workoutové plochy.
• Pokračovali jsme v podpoře sportovních, kulturních a zájmových organizací, jak jsme si stanovili již v minulém volebním období.
• Podporou velkých investičních grantů jsme přidali na spoluúčasti při modernizaci sportovních areálů (FK Brandýs –
umělá tráva, Atleti – výrazná modernizace stadionu, veslaři
KV Kondor – nová loděnice). Díky tomu máme ve městě
kvalitní sportovní „stánky“.
• Kluziště se přemístilo z náměstí do Zahradnické ulice. Zatím zde není vybudováno zázemí.
• Město finančně velmi výrazně podporuje řadu společenských a kulturních akcí.
• Těsně před stavebním povolením je realizace kulturního
prostoru pro cca 200 osob ve Staré Boleslavi (Společenské
centrum Klášterní).
• Nezapočali jsme rekonstrukci městského a letního kina.

Objednáno,
dokončení léto 2022

2021

Zpestření Central parku

2021

Podpora biodiverzity v Bran Objednáno,
dýse n/L - Staré Boleslavi
dokončení léto 2022

2021

Pěšina s alejí stromů podél
areálu firmy Kontinua

V jednání pro užívání
pozemku

2021

Cimrmanův Čakovický
prak/dětské hřiště

Objednáno,
dokončení léto 2022

2021

Vchod do zámecké zahrady

Zpracování projektové
dokumentace

2021

Bosá stezka

Probíhá výběr
dodavatele

2020

Hmyzí hotely

Objednáno,
dokončení léto 2022

2020

Skejtovna – zázemí
skateparku

Návaznost na
dokončení skateparku

2020

Cyklo-stojany pro naše
souměstí

Dokončeno

2020

Polabský pumptrack –
okruh pro malé cyklisty

Dokončeno

2020

Rozkvetlé město

Dokončeno

2020

Rozšíření dětského hřiště
ve Staré Boleslavi u aut. st.

Dokončeno

2020

Venkovní horolezecká
stěna – boulder

Dokončeno

2019

Brandýský skatepark

Dokončeno, před
otevřením

2019

Workoutové hřiště ve Staré
Boleslavi

Dokončeno

2019

Workoutové a dětské hřiště
v Královicích

Dokončeno

2019

Ovocné sady v centru
města

Dokončeno

www.nasedvojmesti.cz

Společenské centrum Klášterní

Workoutové hřiště ve Staré Boleslavi

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
• Participativní rozpočet města (PRima nápad) vznikl v roce
2019 a občanům dává možnost zapojit se do dění ve městě
a podílet se na investičních prioritách.
Brandýsko-boleslavská městská, a. s. (BBM) a Technické
služby Brandýs-Boleslav (TSBB)
• BBM spolehlivě zásobuje teplem ve velmi přijatelných cenových relacích. Teplo dodává i Nemocnici Brandýs nad
Labem.
• Povedlo se personálně vyřešit složení klíčových orgánů
společnosti.
• S pomocí dotace BBM instalovala i kogenerační jednotku,
která přispívá ke snížení cen tepla.
• TSBB prokázaly za čtyři roky trvání oprávněnost své existence, a to zejména ve správě a údržbě městského majetku
a bytového fondu města. Spektrum činností se rozšířilo,
stejně tak postupně vzrostl i počet zaměstnanců a množství technického vybavení.
GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA
Naším asi nejdůležitějším bodem volebního programu byla a je
finanční podpora činnosti společenských, zájmových, kulturních a sportovních organizací. Pro rok 2022 byly vypsány tyto
programy:  
• Příspěvky na činnost společenských, kulturních a zájmových organizací – alokace 1 600 000 Kč  
• Společenské, kulturní a zájmové organizace – opravy a investice – alokace 200 000 Kč
• Podpora sportovní činnosti mládeže – alokace 1 700 000 Kč  
• Podpora soutěžní sportovní činnosti mládeže – alokace
2 200 000 Kč  
• Investice a opravy sportovišť a sportovního vybavení –
alokace 4 000 000 Kč  
• Grantový program města – alokace 1 600 000 Kč  
• Podpora poskytovatelům sociálních služeb – alokace
1 300 000 Kč
Celková částka určená na dotační programy v roce 2022
dosáhla výše 12 600 000 Kč.
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Vším, čím jsem byl, byl jsem rád
„Zastupitelem města“ jsem byl již v prvním polistopadovém období v letech 1990–1994 za OF, následně dalších osm let mezi
letopočty 2014–2022, takže se řadím mezi služebně nejstarší zastupitele. Práce pro město a jeho lidi mě baví a dělám ji s láskou
a nasazením. Slovy Jana Nerudy: „Vším, čím jsem byl, byl jsem rád“. Posuďte sami, zdali jsem toho udělal málo, nebo moc.
O třech zastupitelských periodách již byla řeč. Dvanáct let
jsem byl členem sportovní komise, poslední dva roky pak jejím
předsedou. Od roku 2015 jsem byl členem redakční rady a následně i šéfredaktorem Městských listů. Tímto posláním jsem
si plnil středoškolské přání být novinářem a rád jsem každý
měsíc naplňoval 33 stran městského informačního zpravodaje.
Někdy se psalo lehčeji, to, když jsem psal o bohaté a zajímavé historii města, úspěšně dokončených investičních akcích,
zdařilých kulturních a společenských akcích nebo úspěšných
sportovních výsledcích brandýských týmů či skvělých individualit. Úspěchy měly i články, kde jsem se vracel do dětství nebo
vzpomínal na gymnázium nebo lidi, které jsem potkal ve svém
životě. Bavilo mě dělat rozhovory se zajímavými lidmi jako byli
a jsou Petr Brukner, Aleš Pejchal, Jiří Weigl, kardinál Duka, akademický malíř Petr Kadlec a sportovci Jarmila Kratochvílová,
Jaroslav Volf, Ondřej Synek nebo olympijský vítěz Jiří Prskavec. Vedle těchto mediálně známých osobností jsem zpovídal
i hrdiny našeho dvojměstí. O těch se jinde moc nepíše, o to víc
si zaslouží náš respekt a obdiv, protože nám poskytují služby
a produkty potřebné dnes a denně. V tomto mám na mysli podnikatele Březinu z Keraba, Radka Šorela, zahradníka Beneše,
prodejce potravin Tomáše Bendu a všechny místní restauratéry
a firmy bojující s covidem. Těm držím palce a rád o nich píšu.
Trochu hůře se oponovalo opozičním lžím a nepravdám.
Další moje pozice spočívala ve vedení finančního výboru.
Karty byly po volbách rozdány tak, že jsem musel oprášit svoje ekonomické vzdělání a vzít i tuto nevděčnou roli. Zpočátku
jsem se trochu hledal, ale postupně nebyl problém prezentovat
rozpočet města, rozpočtová opatření nebo další finanční problematiku. V této souvislosti moc děkuji místostarostovi Hynku Homolkovi za velkou podporu a množství podkladových materiálů
tak precizně vypracovaných, že nemají v historii města obdobu.

www.nasedvojmesti.cz

Pomáhal jsem i při dalších projektech a městských akcích
jako je oslava 100 let republiky, anketa osobnost města nebo
sportovec roku. Ruku k dílu jsem přiložil i při výsadbě olympijské aleje a řešil jsem i každodenní problémy Vrábí, Spořilova
a jiných lokalit, kde působím.
Dalšími rolemi jsem již spíše bavil sebe, spoluobčany
a všechny další lidi. Byl jsem Luciferem na „Čertovském reji“,
což bylo příjemné peklo. Vezl jsem se na luxusním americkém trucku, intenzivně jsem prožíval všechny ohně, smrady,
a všechno s čertovským řáděním spojené. Když jsem vjížděl
na zcela zaplněné náměstí, byl to úžasný pocit a město mi leželo u nohou. Měl jsem pocit, že jsem Rudolf II., nebo Karel I.
přijíždějící do města za aplausu občanů. Nezapomenutelné
a skvělé. Letos 5. 12. se zase dočkám. Když mluvím a brblám
k davům lidí, vždy slibuji, že ta nejzlobivější dítka odnesu do
říše pekelné. Nakonec však vždy vyhraje dobro nad zlem, jak
to tak v pohádkách bývá. Do pekla by však určitě zasloužili
unést někteří opozičníci, protože k dobru mají někdy hodně
daleko.
Byl jsem i katem při „Literární noci“, když jsem zajišťoval
Etzlerovo čtení v brandýské katovně, kata jsem však jenom parodoval a bylo dobře, že jsem nemusel někoho setnout. To dělal místní kat především na Stínadlech nedaleko SportCentra,
kde je můj profesionální post.
Při svatbách mých kamarádů a známých jsem na sebe navlékl kostým nejznámějšího českého panovníka obývajícího
brandýský zámek a vytvořil jsem stylového habsburského oddávajícího i s mlynářkou Kateřinou (Anna Hatašová).
Všechny tyto role a funkce jsem dělal rád, s nasazením
a srdcem. Doufám, že Vás i nadále budu překvapovat a bavit.
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Jak nalézt mladý hlas města?
Naše dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav patří mezi
velmi atraktivní místa pro život i podnikání. V rámci indexu Kvalita života vycházejícího z projektu Obce v datech se každý rok
posouvá v žebříčku vzhůru a stává se lepším místem pro život.
V roce 2018 jsme se umístili na sedmém a v roce 2021 již na
třetím místě. V rámci celorepublikového srovnání Město pro
byznys v roce 2021 jsme vysoutěžili první příčku. To je rozhodně
skvělá bilance. Kdybyste se mě i přesto zeptali v posledním ročníku mého studia na místním brandýském gymnáziu, kde chci
bydlet, až se takzvaně osamostatním, mou volbou by Brandýs
či Boleslav mohly být, ale také nemusely. Město je skvělé, ale
neměla jsem tu žádnou komunitu, která by mě tu držela. Dneska je tomu úplně jinak, dvojměstí mě neskutečně baví, a proto
jsem zatoužila více participovat na jeho chodu. Co stojí za touto
změnou v myšlení mladého člověka? Jak získat hlas mladé generace a zapojit je do komunální politiky města? Pro mě osobně
to všechno začalo skrze Space Club, z. s. Takový spolek funguje
v podstatě jako obyčejná parta přátel, kteří spolu tráví část volného času a podnikají různé akce, ať už je to výlet na hory, nebo
jen sraz na pivo. Přidanou hodnotou spolku je, že se u toho snaží něco vymyslet a realizovat. Pro Space Club to byl vysněný
skatepark v Brandýse, akce Skaters a nakonec festival Houšťák.
Jsem velmi vděčná, že mám příležitost se do těchto nápadů zapojit. Skrze tyto činnosti jsem se setkala s členy „Našeho dvojměstí“ a získala tak možnost podílet se na dalších zajímavých
kulturních a společenských aktivitách, jako byl například stánek
na letošním Městském běhu „Chutě Ukrajiny“, kde pro návštěvníky místní Ukrajinky uvařily speciality ze své rodné země a celý
výtěžek byl věnován na léčbu jedné malé slečny z našeho města. Tohle mě prostě baví. Věřím, že se u nás najde mnoho akč-

ních mladých lidí, kteří by takovou spolupráci ocenili a rádi by se
do těchto činností více zapojili. Za spolek Space Club můžu říct,
že nás velmi potěšila chuť dalších mladých podílet se na festivalu Houšťák a již potřetí nám letos nabídli svou pomocnou ruku.
Průměrný věk kandidáta v komunálních volbách v roce
2018 byl 46 let. Jak tedy přilákat mladé do komunální politiky?
Právě výše popisované aktivní občanství v rámci kulturního
a společenského dění ve městě je skvělým startem. Problému
nedostatku mladých lidí v komunální politice se začalo na celorepublikové úrovni věnovat několik neziskových organizací,
například projekt “Nebojme se komunální politiky”. Ráda bych,
kdybychom v našem dvojměstí dokázali založit nový komunikační kanál, který by mohli využívat studenti, pokud by chtěli
sami realizovat kulturní a společenské akce nebo se do jejich
realizace zapojit. Aktuální vedení radnice je podpoře těchto
aktivit velmi otevřené, což jsem si se spolkem při plánování festivalu ověřila. Ve městě je několik míst jako je letní kino
v Houštce nebo samotná Houštka, která nabízejí prostor, jenž
má z mého pohledu potenciál k využití. Osvěta v podobě informací, která by mladým lidem ukázala možnosti, jež jim město
může poskytnout, by vedla k obohacení společensko-kulturní
scény a k novým zajímavým tradicím, v širším časovém horizontu snad i k četnějšímu zapojení mladých do komunální politiky a chodu města.
Toto zamyšlení vychází z mých vlastních zkušeností a zároveň se opírá o přesvědčení, že participace mladých občanů je
pro budoucnost města potřebná. Tato myšlenka již delší dobou
rezonuje českým i evropským prostorem.
Jesika Liptáková

Jesika Liptáková
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Nezkreslený pohled „Našeho
dvojměstí“ na projekt sportovní haly
u ZŠ Palachova
Projekt výstavby tělocvičny u ZŠ Palachova budí velké vášně, objevuje se řada nepravd a nepřesných informací. Proto bychom rádi uvedli věci na pravou míru a podělili se s vámi o to, jak to opravdu bylo a jakou roli zde hráli zastupitelé „Našeho
dvojměstí“.
Všechno začalo na podzim roku 2014, kdy v komunálních volbách vyhrálo občanské sdružení „Naše dvojměstí“ a do Zastupitelstva města bylo zvoleno šest jeho zástupců, kteří společně
s „Podporou občanů“ a hnutím „Za sport a zdraví“ vytvořili
vládnoucí koalici města. Všechny tři subjekty měly jako jednu ze svých priorit právě výstavbu tělocvičny u ZŠ Palachova.
Nikomu z nás se nezdálo důstojné, aby měli žáci na počátku
třetího tisíciletí k dispozici pouze tělocvičnu rozměrů 12x6 metrů. Proto se začaly dít následující záležitosti spojené s touto
zásadní investiční akcí.
25. 5. 2017 – Rada města schvaluje zadávací dokumentaci pro
výběr projektanta. Funkční popis haly (rozměry, šatny, vstupy,
parkoviště, diváci…) zpracoval Jan Jirovský.
20. 7. 2017 – Rada města rozhodla na základě doporučení výběrové komise vybrat ze tří došlých nabídek projektanta tělocvičny, společnost Prouni CZ. Nabídková cena byla 2,4 mil. Kč
a zahrnovala vypracování projektové dokumentace na sportovní halu a nástavbu čtyř nových učeben (z této PD následně
realizována nástavba čtyř učeben a úprava jídelny v hodnotě
40 mil. Kč).
23. 5. 2018 – Zastupitelstvo města vzhledem k požadavku na
větší zastavěnou plochu pro sportovní halu rozhodlo o pořízení změny územního plánu s prvky plánu regulačního, kde měl
k obhajobě haly krásnou a rozsáhlou prezentaci Jan Jirovský.
Všem se projekt líbil a všichni doufali v brzké zahájení stavby.
Změnu v pohledu na tělocvičnu přinesly až komunální vol-
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by v říjnu 2018. Výše zmíněná koalice na radnici zůstala, ale
ve trochu jiném personálním složení. Jeden z našich členů, Jan
Jirovský, přestoupil do koaličního dresu „Pirátů se STANem.“
Začal brát tělocvičnu jako své dítě, i když se narodila z lůna
„Našeho dvojměstí,“ o čemž není pochyb. Bohužel se tak stalo
a doplatili na to hlavně žáci ZŠ Palachova, protože z projektu
stavby se stal politický boj.
Posuďte sami:
29. 10. 2019 - Zastupitelstvo města všemi hlasy souhlasilo
s podáním žádosti o dotaci z MŠMT s úkolem pro Radu města
zřídit pracovní komisi pro přípravu a výstavbu tělocvičny.
23. 12. 2019 - Vydáno stavební povolení na sportovní halu
(ve formě veřejnoprávní smlouvy) s podzemním parkovištěm
pro 39 aut.
12. 2. 2020 - Schválena dotace z MŠMT (dotace 40 mil. Kč;
celkový rozpočet 160,1 mil. Kč s podzemním parkováním;
112,8 mil. Kč bez parkoviště), když k podkladům pro rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo potřeba doložit dokumenty dle
výzvy MŠMT. Předpokládaná výše vlastních prostředků města
po odečtení dotace 40 mil. Kč tak činila 120,1 mil. Kč s podzemním parkovištěm a 72,8 mil. Kč bez parkoviště. Pro realizaci tohoto projektu jsme nakonec zůstali sami. V této věci došlo
k rozkolu mezi námi a „Podporou občanů.“ Našemu koaličnímu partnerovi se projekt zdál s ohledem na realizaci podzemního parkoviště finančně náročný.
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11. 3. 2020 - Pracovní komise města předkládá zastupitelům
bez projednání v Radě města návrh na kompletní přepracování
celého projektu sportovní haly za účelem jejího podstatného
zlevnění a zefektivnění velikosti hrací plochy.
10. 8. 2020 - Odevzdána velmi zdařilá studie, která má sloužit
jako hlavní podklad pro nový výběr projektanta tělocvičny.
13. 8. 2020 - Radě města předložen návrh na vypsání nové
veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace.
Předpokládaná hodnota zakázky (všech projekčních a inženýrských prací) je stanovena na dalších 7,6 mil. Kč.
Toto je klíčové pro rozhodování radních za „Naše dvojměstí.”
Kdyby se vypsalo výběrové řízení podle původní projektové dokumentace studia Prouni CZ už v roce 2020, město by realizovalo halu za cenu o cca 100 mil. Kč levněji než letos. Důvodem
projektové změny bylo, dle pracovní komise Zastupitelstva
města, navýšení výběhové plochy v hale o jedem metr, což se
odůvodňovalo především splněním parametrů také pro florbal.
S původním projektem (o jeden metr menším) ovšem souhlasil
i představitel místního florbalového klubu Falcon Jakub Ších.
Klub hrál a hraje své mistrovské soutěže v hale v Benátkách
nad Jizerou, a ta má ještě menší rozměry než tělocvična ZŠ
Palachova dle projektu ateliéru Prouni CZ. Takže kvůli jednomu
metru rozšíření plochy sportovní haly město předělalo projekt
a rozdíl mezi cenami se dá odhadnout na cca 100 mil. Kč. Rada
města s naší účastí vždy postupovala přesně dle doporučení
pracovní skupiny Zastupitelstva města. Halu svým hlasováním
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vždy podporujeme, i když nás mrzí, že to mohlo být mnohem
dříve a mnohem levněji.
Spolek „Naše dvojměstí“ s halou u ZŠ Palachova přišel
a vždy jí chtěl. Přestože se nám stávající vysoutěžená cena
220 milionů korun (je zajištěna dotace 60 milionů korun, pro
městskou kasu bude hala tedy o tuto částku levnější) zdá vysoká. I nadále ale chceme, aby hala co nejrychleji stála, děláme
pro to všechno. Zajištění dalších finančních zdrojů a dokončení
haly bude jednou z priorit volebního programu “Našeho dvojměstí” v letech 2022–2026.
Příběh sportovní haly je nešťastným příběhem „velké politiky na malém městě.“ Kvůli politikaření, hašteření a politickým
ambicím (nechyběla ani zrada a intriky) nemají děti ze základní
školy bohužel stále kde cvičit. Za to se Vám všem chceme jménem zastupitelů za „Naše dvojměstí“ a jménem celého Zastupitelstva města omluvit.
Nyní již opravdu směřujeme k realizaci. Svými hlasy jsme to
stvrdili na 22. veřejném zasedání Zastupitelstva města ve středu 25. května 2022. Pro výstavbu tělocvičny hlasovali zastupitelé Benda, Čeněk, Dušek, Homolka, Jirovský, Kváča, Picek,
Popelka, Rejzl, Soukup, Vojta a Zahrádková. Zdrželi se zastupitelé Pecha, Nekola, Kubáčová a Řebíček. A proti návrhu byli
zastupitelé Chleboun a Štíbrová. Jak to tedy s opravdovým zájmem o realizaci haly je? Obrázek si jistě uděláte sami.
Ještě dovětek: Zdá se nám velice neslušné nazývat halu halou
Josefa Kaluhy, pokud k tomu není souhlas vdovy po panu učiteli, paní Marty Kaluhové. S názvem souhlasíme, ale slušnost
je slušnost.
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Další obyvatelé nemůžou přicházet
na úkor těch stávajících
Městem více než rezonuje otázka nové výstavby. Vedení radnice se potýká s řadou problémů pramenících ze špatných rozhodnutí předchozích vládnoucích uskupení, zejména pak posledního vedení složeného ze zástupců ODS a TOP09. Ti totiž
některé plochy pro bydlení změnili na poslední možnou chvíli, a to na posledním usnášeníschopném zastupitelstvu těsně
před volbami v roce 2014. Svým rozhodnutím tak v našem malebném městečku umožnili masivní bytovou výstavbu.

V tehdy schváleném územním plánu je schovaná výstavba necelých čtyř tisíc bytových jednotek a možný nárůst až o 10 tisíc
obyvatel. Jde například o plochy určené pro výstavbu v ulicích
Dřevčická, V Cihelně, v Královicích pod Continentalem nebo
na Průmyslové vedle Continentalu, za areálem firmy Baumit,
v ulici Martinovská, na Nižším Hrádku, v ulici Antonína Bečváře
vedle restaurace Pohoda, na Kostelecké, Pražské, Mělnické,
Nad Pramenem, Mýtka, Ve Vrbičkách nebo na pozemku ve
Staré Boleslavi u lávky přes dálnici.
Neříkáme, že při změnách územního plánu byl vždy klientelismus, určitě existovaly i dobré úmysly. Mnohdy je však
výsledek nešťastný. Změny „bezcenných“ polí na stavební
parcely již proběhly a rozumné cesty zpět většinou nejsou.
Hrajeme s kartami, které máme. Postupem času se dařilo vyjednávat stále výhodnější dohody pro město. Tolik kritizovaný
projekt „Sedmikráskov“ na tom v porovnání s ostatními nebyl vůbec špatně. Příspěvek na byt zde vychází na cca 45 tisíc korun v plnění mimo projekt. Pod záštitou vedení města
byla ustanovena komise pro již schválené rozvojové plochy,
která měla za úkol nastavit jasná pravidla pro vznik nových
projektů a která by mimo jiné pomohla s financováním veřejné vybavenosti. Z komise vyšly tzv. Zásady pro výstavbu ve
městě Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Doufáme, že tato
pravidla budou závazná i pro kterékoliv další následovníky ve
vedení města.

Výše finančního příspěvku do rozpočtu města dle nových Zásad
Typ záměru

Výše
finančního
příspěvku

Bytový záměr – do 50 m2 (včetně)
podlahové plochy každé jednotky

130 000 Kč

Bytový záměr – do 80 m2 (včetně)
podlahové plochy každé jednotky

195 000 Kč

Bytový záměr – do 50 m2 podlahové plochy
každé jednotky, rodinný dům o jedné
260 000 Kč
bytové jednotce
Nebytový záměr – za každý 1 m2 HPP

1350 Kč/m2

Finanční příspěvek za každé nerealizované
Parkovací stání

200 000 Kč

Trocha statistiky
•
•

•

•

Za 10 let má naše město + 12 % obyvatel, spádové
obce + 27 % obyvatel.
Za sedm let město vybudovalo tři mateřské školy
(10 tříd) a v přepočtu jednu celou ZŠ (20 nových tříd +
tělocvična + jídelna).
Do našich škol chodí téměř 800 přespolních dětí (jedna celá škola) = pro naše školáky i předškoláky máme
míst víc než dost.
Z rozpočtového určení daní je 15 000 Kč na občana.
„Černých pasažérů”, tedy bydlících “neobčanů” u nás
bude hodně přes 3 000. To se rovná 45 mil. Kč do rozpočtu (ekvivalent 10 km opravených chodníků nebo
čtyř komplet zrekonstruovaných ulic za rok). Toto vyřešit je pro nás velká výzva.
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NĚKOMU VE MĚSTĚ SE STÝSKÁ
PO DEVADESÁTKÁCH
Předvolební boj ve městě začal okamžitě po skončení komunálních voleb na podzim 2018. Poražená volební uskupení
neunesla prohru ve volbách a pokračování další spolupráce
„Podpory občanů“ a „Našeho dvojměstí“. Představy o spravování města měla úplně jiné než tucet zastupitelů současné radnice, i když jejich volební programy deklarovaly podobné cíle.
A tak zástupci opozičních stran napadali a napadají, co
můžou. Občas i s pomocí fabulací a prokazatelných lží. Často
je to z našeho pohledu kritika pro kritiku. Neříkáme, že jsme
nedělali chyby. Dělali. Ale rozhodně ne úmyslně a z osobního
prospěchu. Kritika se bohužel často přenesla do našich osobních životů, zvláště pak do podnikání. Takovéto chování zde
od devadesátých let nebylo. Lze tedy říci, že v historii města to
je poměrně nový prvek v boji o moc. A ne příliš gentlemanský.
Každé porevoluční městské vládnutí mělo své problémy, ale do
soukromí nikdo nikomu nezasahoval.
Začalo to roznášením dehonestujících anonymních letáků, končilo pak účelovým vypracováním trestního oznámení.
Z dnešních zastupitelů byli útokům ovlivňujícím privátní život
a podnikání vystaveni Míla Zahrádková, Petr Čeněk, Hynek
Homolka nebo Petr Soukup. Zastupitel Tomáš Benda má neblahou zkušenost i s určitým způsobem vydírání. Jistou „nepohodlnost“ současných vládnoucích uskupení si plně uvědomují
i někteří zákulisní hráči stojící za opozičními skupinami. Nemít
své koně na radnici se dá možná čtyři roky vydržet, osm let je
už dost. A 12 let už by bylo evidentně opravdu příliš a čekání
na realizaci „svých“ projektů by bylo nekonečné.
Proto se začalo řinčet politickými zbraněmi neobvykle
brzy. Všechno tedy započalo v již zmíněném volebním roce,
pokračovalo postupnými nenápadnými kroky v roce 2020,
kdy se jeden z mecenášů opozice a místních politiků, Miloš
Vojtíšek, zmocnil největší FB diskusní skupiny „Brandýs nad

Labem-Stará Boleslav, O čem se mluví“. Pravá identita vlastníka měla zůstat utajena. Pro veřejnost se vlastník prezentoval jako správce pod smyšleným profilem Petr Kalhánek. Ve
chvíli, kdy to bylo neudržitelné a hrozilo, že vše praskne, se
Miloš Vojtíšek přiznal k ovládnutí celé skupiny. Velmi častým
projevem jednotlivých diskusních příspěvků bylo dehonestování kohokoliv spojeného s vedením města či prací pro něj.
Nehodící se příspěvky byly mazány. Často se vyskytovaly
příspěvky pod smyšlenými profily. Ze skupiny byli postupně
vyhozeni všichni, kteří trpělivě vysvětlovali lživá obvinění proti
městu a jejichž názory se zrovna nehodily. Mimo jiné zastupitel Tomáš Benda, radní Miluše Zahrádková, ale i politicky
neaktivní občané, kteří pouze rozporovali názory „politbyra“ diskusní skupiny. Vrcholem bylo vyloučení místostarosty
Petra Soukupa, kdy lidé ovládající skupinu „O čem se mluví“
vehementně tvrdili, že o jeho vyhození nic neví, aby byli následně usvědčeni ze lži.
Termín komunálních voleb se rychle blíží, a tak se začaly vydávat tiskoviny nazvané „Lokál Brandýsko“ s nákladem 9 000
výtisků. Lidem stojícím za FB skupinou „O čem se mluví“ a tiskovinou „Lokál“ nejde o nic jiného než o ovládnutí města. Prokázali, že jsou pro to schopni čehokoliv.
Na obou mediálních frontách se snaží o výraz korektnosti,
o věcech ale informují velmi zavádějícím způsobem. Na skutečnost, že se věci mají jinak, se snažíme upozorňovat. Bohužel prostor máme v těchto médiích omezený. Pamatujete si
ještě na žurnál „Prostor“ vycházející pod kuratelou místní organizace ODS, jehož úkolem bylo glorifikovat práci tehdejšího vedení radnice? Podobnou roli mají noviny „Lokál“ a FB skupina
„O čem se mluví“, jen z pozice mecenáše místní opozice slouží
někomu jinému. Nevěřte tedy všem informacím objevujícím se
ve zmiňovaných médiích, snad jen těm sportovním.

Honzo, nehraj falešně
Samostatnou kapitolou je dlouhodobá aktivita Jana Chlebouna, předsedy místní ODSky, jehož vztah s radnicí býval, co se
týče spolupráce, vždy velmi intenzivní. V letech 1993 až 2020
bylo Janu Chlebounovi vyplaceno za natáčení reportáží pro
město 8,4 milionu korun. Zpočátku tato spolupráce fungovala
a vznikal pěkný dokumentační městský videoarchiv. Ovšem
v roce 2011 podepsal Jan Chleboun se stávajícím spolustraníkem, tehdejším starostou Ing. Přenosilem, dodatek ke smlouvě, která byla jednoznačně nevýhodná pro město. Město
podle tohoto dodatku muselo platit bez ohledu na plnění závazků druhé strany. Od roku 2015 začala spolupráce ze strany
Jana Chlebouna stagnovat, ale odměna na základě smlouvy
byla vyplácena dál. V roce 2020 byla za městem vyplacených
360 tisíc korun odevzdána pouhá hodina reportáží. Žádnému
rozumnému člověku nemůže být divné, že vedení města ná-
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sledně smlouvu vypovědělo, což se však stalo živnou půdou
právě pro Chlebounovy ataky vůči stávajícím radním. Bez jakékoliv sebereflexe začal Jan Chleboun natáčet „investigativní
reportáže“, které ovšem nikdy nedaly šanci dotčené osobě
vyjádřit se k uvedeným polopravdám i lžím. Jan Chleboun se
stal tváří místní nové ODS „ve které nikdy nebyl“. Pouze zapomíná dodat, že ji historicky intenzivně koaličně podporoval za
Stranu zelených. Společně pak s ODS prosadili i takové věci,
jako například odkup pozemků pod nemocnicí za 38 milionů
korun, když se před tím brandýská nemocnice prodala za osm
milionů. Mnozí z nás považují Honzu Chlebouna za dobrého
společníka. Dobře se s ním pije víno, mluví o životě, pěkně
hraje na kytaru a umí udělat příjemnou atmosféru. Ale pokud
se snaží být v našem městě za morální autoritu, tak hraje velmi
falešně.
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POMOZTE „NAŠEMU DVOJMĚSTÍ“
DO PODZIMNÍCH KOMUNÁLNÍCH VOLEB
Vážení spoluobčané Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi,
pomozte nám svým podpisem na petici, kterou distribuujeme mezi vámi, podpořit možnou kandidaturu jednotlivých
osob „Našeho dvojměstí“, jejichž mottem je: „neděláme
velkou politiku na malém městě“. Nejedná se o žádný závazek či povinnost volit nás, přestože za Vaši případnou
podporu volebních uren budeme velmi rádi a jsme připraveni si ji poctivě odpracovat. Jsme tady s Vámi již osm let,

a protože nejsme politická strana, musíme pro naši účast
ve volbách shromáždit 1600 podpisů. Sešli jsme se na nově
realizovaném bikeparku v Hluchově, jednom z bodů našeho minulého volebního programu. Chceme nás spojovat, ne
rozdělovat.
Děkujeme!

Monika Fantová, Jan Náměstek, Jaromír Fanta, Miroslav Hašler, Jan Havlíček, náš lídr a současný místostarosta Petr Soukup, Jan Kovařík, Anna
Hatašová, Zdeňka Zítová, Michaela Motlíčková, Ladislav Eichler, Luboš Burian, Tomáš Benda, Petr Čeněk, Antonín Zíta, Petr Popelka, Jesika
Liptáková a dále Jakub Ších, Jan Motl, Petr Kukal, Marek Sklenář, Víťa Beneš, Dušan Kučera, Václav Bartoníček, Marek Moravský, Jan Stross
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