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Výsledky voleb do Zastupitelstva 
Středočeského kraje
V	Lysé	nad	Labem	dosáhla	volební	účast	

téměř	 50	%	 voličů.	 Pro	 srovnání	 uvádíme,	
že	volební	účast	ve	Středočeském	kraji	byla	
40,66	 %,	 čtvrtá	 nejvyšší	 v	 České	 republice	 
(v	porovnání	s	ostatními	kraji),	nejvíce	obča-
nů	přišlo	hlasovat	v	kraji	Zlínském,	41,19%.	
Ve	 Středočeském	 kraji	 kandidovalo	 cel-

kem	16	volebních	stran,	ty	strany,	které	do-
sáhly	5%	hranice	 z	 celkového	počtu	v	kraji	
odevzdaných	 platných	 hlasů,	 postoupili	 do	
dalšího	zjišťování	výsledků	voleb	v	kraji,	ve	
kterém	byl	rozdělen	předem	stanovený	po-
čet	mandátů,	a	to	65	mandátů.	STAROSTO-
VÉ	A	NEZÁVISLÍ	získali	18	mandátů,	Občan-
ská	demokratická	strana	16	mandátů,	ANO	
2011	 15	 mandátů,	 Česká	 pirátská	 strana	 
12	mandátů	a	Spojenci	–	TOP09,	Hlas,	Zelení	
4	mandáty.
Své	zástupce	v	krajském	zastupitelstvu	má	

i	 Lysá	 nad	 Labem,	 za	 stranu	 STAROSTOVÉ	 
A	NEZÁVISLÍ	uspěl	Mgr.	Karel	Marek,	za	stra-
nu	Občanská	demokratická	 strana	Mgr.	 Jiří	
Havelka.
 

Výsledky hlasování v místním referendu  
v Lysé nad Labem
Současně	s	volbami	do	zastupitelstev	kra-

jů	se	v	Lysé	nad	Labem	konalo	i	místní	refe-
rendum	o	otázce	„Souhlasíte	s	tím,	aby	byty	
v	 Milovicích	 ve	 vlastnictví	 města	 Lysá	 nad	
Labem	 zůstaly	 i	 nadále	majetkem	města	 a	
nebyly	prodány?“
K	platnosti	rozhodnutí	v	místním	referen-

du	je	třeba	účasti	alespoň	35%	oprávněných	
osob	 zapsaných	v	 seznamech	oprávněných	
osob,	 účast	 dosáhla	 45,36	%.	 Dále	 se	 zjiš-
ťovalo,	 zda	 je	 referendum	 i	 závazné,	 zda	
pro	 jednu	 z	 odpovědí	 hlasoval	 zákonem	
stanovený	 počet	 oprávněných	 osob,	 tedy	
nadpoloviční	většina	těch,	kteří	se	hlasování	
účastnili	a	zároveň	minimálně	25	%	ze	všech	

oprávněných	osob.	Místní	komise	na	zákla-
dě	 výsledků	 z	 jednotlivých	 okrskových	 ko-
misí	zjistila,	že	pro	odpověď	ANO	hlasovalo	
74,48	%	oprávněných	osob,	které	se	hlaso-

Jednotlivé volební strany získaly v Lysé nad Labem následující počet hlasů
Název	 Platné	hlasy	celkem	 Platné	hlasy	v	%
DSZ	–	ZA	PRÁVA	ZVÍŘAT	 9	 0,25
STAROSTOVÉ	A	NEZÁVISLÍ	 1	580	 44,82
Svoboda	a	přímá	demokracie	(SPD)	 116	 3,29
Česká	pirátská	strana	 462	 13,10
Moravané	 6	 0,17
Občanská	demokratická	strana	 403	 11,43
Dělnická	strana	sociální	spravedlnosti	 4	 0,11
Česká	strana	sociálně	demokratická	 135	 3,82
Spojenci	–	TOP09,	Hlas,	Zelení	 141	 4,00
ANO	2011	 429	 12,17
Komunistická	strana	Čech	a	Moravy	 116	 3,29
Volte	Pr.	Blok	www.cibulka.net	 1	 0,02
Občanská	demokratická	aliance	 2	 0,05
Trikolóra	hnutí	občanů	 86	 2,43
Svobodní	 16	 0,45
ROZUMNÍ	–	Petr	Hannig	 19	 0,53

Výsledky hlasování v Lysé nad Labem
Počet		 Počet	voličů	 Vydané	 Volební		 Odevzdané	 Platné	 Platné
volebních	 zapsaných	 obálky	 účast	v	%	 obálky	 hlasy	 hlasy	v	%
okrsků	 v	seznamu	
9	 7	298	 3	593	 49,23	 3	586	 3	525	 98,30

Výsledky hlasování ve volbách do Zastupitelstva Středočeského 
kraje v Lysé nad Labem a výsledky hlasování v místním referendu

vání	účastnili	a	zároveň	33,78	%	z	celkového	
počtu	oprávněných	osob.	Referendum	je	tak	
platné	i	závazné.
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Slovo starosty

Krátce z radnice
Z	20.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	21.	9.	2020
RM	schválila:
•	navýšení	personálního	obsazení	OŠSVZaK	 
	 o	 1	 pracovní	 úvazek	 na	 pracovní	 pozici	 
	 orgánu	sociálně-právní	ochrany	dětí,
•	 jako	vítězného	uchazeče	veřejné	zakázky	 
	 na	rekonstrukci	oplocení	dětského	areá- 
	 lu	 v	 Čechově	 ulici	 pana	 Pavla	 Rubeše,	 
	 IČO:	 49862324	 zá	 částku	 876	 269	 Kč	 
	 včetně	DPH.
RM	souhlasila:
•	s	přestěhováním	propagačních	materiálů	 
	 města	do	nově	vzniklého	infocentra	nebo	 
	 do	jiných	vhodných	prostor.

ZE	20A.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA	
DNE	29.	9.	2020
RM	schválila:
•	navýšení	 kapacity	 ZŠ	 J.	 A.	 Komenského,	 
	 Komenského	1534,	Lysá	n.	L.	z	počtu	670	 
	 na	764	žáků	s	účinností	od	1.	9.	2021.

Z	21.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	6.	10.	2020
RM	schválila:
•	účast	ZŠ	J.	A.	Komenského,	Komenského	 
	 1534,	Lysá	nad	Labem	v	projektu	z	Ope- 
	 račního	programu	Výzkum,	vývoj	a	vzdě- 
	 lávání	„Šablony	OP	VVV	III“	od	1.	1.	2021,
•	8.	rozpočtové	opatření	r.	2020	dle	předlo- 
	 ženého	návrhu,
•	výsledek	výběru	dodavatele	na	veřejnou	 
	 zakázku	„Protipovodňová	opatření	města	 
	 a	 ORP	 Lysá	 nad	 Labem“,	 2)	 uzavření	 

	 smlouvy	o	dílo	na	výše	uvedenou	veřej- 
	 nou	zakázku	se	zhotovitelem:	EMPEMONT	 
	 s.	r.	o.,	Železničního	vojska	1472,	757	01	 
	 Valašské	 Meziříčí	 s	 nabídkovou	 cenou	 
	 6	958	512	Kč	bez	DPH	tedy	8	419	799,52	Kč	 
	 včetně	DPH,	IČ:	27772179,

•	z	 důvodu	 komfortu	 cestujících	 změnu	 
	 provozního	 řádu	 záchytného	 parkoviště	 
	 P	+	R	s	účinností	od	1.	11.	2020	spočívající	 
	 v	prodloužení	bezplatné	doby	parkování	 
	 na	20	hodin,
•	cenovou	nabídku	firmy	SUDOP	PRAHA	a.	s., 
	 se	 sídlem	 Praha	 3,	 Žižkov,	 Olšanská	 
	 2643/1a,	 PSČ	 130	 80,	 IČ:	 25793349	 za	 
	 a)	výkon	služby	BOZP	za	cenu	133	000	Kč	 
	 bez	DPH	a	za	b)	výkon	služby	TDI	za	cenu	 

Vážení	 spolu-
občané,	 přišlo	
to,	co	jsme	neče-
kali.	 Druhá	 vlna	
šíření	koronaviru	
je	 tady	 s	 nebý-
valým	 nárůstem	
počtu	 nakaže-
ných.	 Od	 5.	 10.	
2020	je	opět	vy-
hlášen	 nouzový	
stav	a	byl	aktivo-
ván	 Krizový	 štáb	
ORP	 Lysá	 nad	

Labem.	Členy	Krizového	štábu	jsou	zástupci	
města,	zástupci	Policie	ČR,	Městské	policie	
Lysá	nad	 Labem,	Hasičského	 záchranného	
sboru,	 Sboru	 dobrovolných	 hasičů	 Lysá	
nad	 Labem	 a	 lékař.	 Z	 rozhodnutí	 Krizové-
ho	 štábu	byla	 přijata	následující	 opatření.	 
S	účinností	od	12.	října	2020	byly	upraveny	
úřední	hodiny	městského	úřadu	na	dva	dny	
v	týdnu	po	dobu	pěti	hodin,	a	to	v	pondělí	
v	čase	7.00–12.00	hodin	a	ve	středu	v	čase	

13.00–18.00	 hodin.	 Do	 odvolání	 byly	 zru-
šeny	všechny	kulturní	a	společenské	akce.	
Bylo	uzavřeno	městské	kino	a	omezen	pro-
voz	sportovního	areálu.	Z	důvodu	ochrany	
domova	pro	seniory	byl	 zakázán	vstup	do	
části	zámeckého	parku.
Z	 rozhodnutí	vlády	byly	od	14.	10.	2020	

uzavřeny	základní	školy,	restaurace	a	bylo	za-
kázáno	pití	alkoholických	nápojů	na	veřejně	
přístupných	místech.	
V	provozu	zůstala	školní	jídelna	Scolarest,	

kde	je	možno	si	do	vlastních	nádob	zakou-
pit	obědy.	Město	provádí	dezinfekci	veřej-
nosti	přístupných	míst,	jako	jsou	např.	auto-
busové	zastávky,	lavičky,	společné	prostory	
u	lékařů	apod.	
Přestože	pandemická	situace	v	České	re-

publice	 není	 dobrá,	 nízká	 čísla	 nakažených	 
v	Lysé	nad	Labem	ukazují,	že	se	všichni	cho-
váme	zodpovědně	a	věřím,	že	 to	 tak	bude	 
i	nadále.
Ubezpečuji	Vás,	že	máme	v	zásobě	dosta-

tečné	 množství	 dezinfekčních	 prostředků	 
a	ochranných	pomůcek.	

Apeluji	na	Vás	jako	starosta	města,	abys-
te	důsledně	dodržovali	nařízení	vlády	a	kri-
zového	štábu.
K	ostatnímu	dění	ve	městě.	Je	mi	líto,	že	

pouhá	 třetina	 oprávněných	 voličů	 v	 Lysé	
nad	 Labem	 svým	 rozhodnutím	 v	 referen-
du	znemožnila	občanům	Milovic,	koupit	si	
od	 našeho	města	 po	 dvaceti	 letech	 byty,	
ve	kterých	žijí	a	s	koupí	počítali.	Někdo	má	
možná	škodolibou	radost	z	toho,	že	se	mu	
podařilo	zmanipulovat	veřejnost	a	znemož-
nit	tak	získání	financí	na	další	rozvoj	našeho	
města.	Naopak	díky	tomu	bude	muset	být	
investováno	 ještě	 více	 do	 oprav	 bytových	
domů	v	cizím	městě.	Nezbylo	nám	nic	jiné-
ho,	 než	 zastupitelstvu	 města	 předložit	 ke	
schválení	úvěr.		
Přeji	 všem	 především	 hodně	 zdraví,	 a	

aby	 se	 naše	 země	dostala	 co	 nejdříve	 ze	
složité	 situace,	 kterou	 z	 nás	 ještě	 nikdo	
nezažil.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města
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	 471	500	Kč	bez	DPH,	na	akci	komunikace	 
	 Tesco,
•	pronájem	 části	 obecního	 pozemku	p.	 č.	 
	 487/4	 o	 výměře	 2	 m2,	 k.	 ú.	 Lysá	 n.	 L., 
	 ulice	 Sokolská,	 společnost	 EKO	 -	 voda	 
	 s.	 r.	 o.,	 IČ:	 06621783,	 se	 sídlem	 Jeroný- 
	 mova	674,	28002	Kolín	IV.,	za	cenu	2	000	 
	 Kč/rok,	 na	 dobu	 neurčitou	 s	 výpovědní	 
	 lhůtou	 3	 měsíce,	 za	 účelem	 umístění	 a	 
	 provozování	automatu	na	stolní	vodu	od	 
	 1.	12.	2020.

Úplné	 informace	 najdete	 na	 stránkách	
www.mestolysa.cz.

Michaela	Kočová
asistentka	tajemnice
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Portál	 www.hlidacstatu.cz	 v	 nedávné	
době	zveřejnil	hodnocení	veřejné	správy,	tzv.	
Index	korupčního	rizika.	Hodnocení	se	zamě-
řilo	 na	míru	 korupčního	 rizika,	 transparent-
nost	a	správné	zveřejňování	smluv,	u	nichž	to	
stanoví	zákon.	V	žebříčku	srovnání	209	obcí	 
s	rozšířenou	působností	(seřazeno	od	nejlep-
ších)	se	město	Lysá	nad	Labem	umístilo	v	roce	
2017	na	4.	místě,	v	roce	2018	na	146.	místě	a	
v	roce	2019	na	23.	místě.	Nutno	podotknout,	
že	propad	v	roce	2018	byl	způsoben	opoždě-
ným	 zveřejněním	 více	 než	 80	 dílčích	 smluv	 
s	dodavatelem	energií,	který	je	včas	po	pod-
pisu	nevrátil	městu.	Z	hodnocení	vyplývá,	že	
město	Lysá	nad	Labem	nekoncentruje	zakáz-
ky	na	omezený	počet	dodavatelů,	žádný	do-
davatel	nedominuje,	jsou	zveřejňovány	ceny	
smluv	a	jako	bonus	za	transparentnost	zveřej-
ňuje	dobrovolně	i	smlouvy,	u	nichž	to	zákon	
nevyžaduje.	Naše	město	tak	předčilo	všechny	
sousední	obce	s	rozšířenou	působností	(Nym-
burk,	Poděbrady,	Český	Brod,	Brandýs	nad	La-
bem	–	Stará	Boleslav,	Mladá	Boleslav).	

Mgr.	Martin	Dostál,	DiS.
právník	města

Srovnání obcí

V	rámci	rekonstrukce	silnice	č.	II/272,	ulice	
ČSA	v	obci	Lysá	nad	Labem	se	bohužel	zvýšil	 
i	 silniční	provoz	v	ulicích	Komenského	a	Re-
sslova,	 a	 to	 z	důvodu,	 že	 řidiči	 nerespektují	
doporučenou	objízdnou	trasu	přes	obce	Mi-
lovice	a	Stratov.	Řidiči	samozřejmě	nemají	zá-
konnou	povinnost	tuto	oficiálně	stanovenou	
objízdnou	 trasu	 využívat,	 ale	 žádáme	tímto	
všechny	řidiče,	kteří	v	ulicích	Komenského	a	
Resslova	nemají	žádné	zájmy	a	pouze	si	zde	
„zkracují“	cestu,	využívejte	objízdnou	trasu	a	
pomozte	nám	snížit	 silniční	provoz	v	 těchto	
ulicích,	zvýšíte	tím	nejen	bezpečnost	a	plynu-
lost	silničního	provozu,	ale	též	zvýšíte	bezpeč-
nost	dětí	docházejících	v	těchto	lokalitách	do	
škol.	Město	Lysá	nad	Labem	se	samozřejmě	
též	snaží	celou	věc	řešit	a	hledat	vhodná	opat-
ření,	která	by	vedla	ke	zvýšení	bezpečnosti	na	
těchto	místních	komunikacích.	
V	 současné	 době	 je	 již	 osazeno	 dopravní	

značení	 č.	 B28	 „Zákaz	 zastavení“	 v	 ulici	 Ko-
menského,	 aby	 došlo	 k	 rozšíření	 šířkových	
poměrů	 této	 komunikace,	 a	 to	 od	 12.	 10.	
2020,	 v	 celé	 její	 délce	 (podél	 zámecké	 zdi).	
Dále	bylo	osazeno	dopravní	značení	č.	A12b	
„Pozor	děti“	a	„Dbejte	zvýšené	opatrnosti“	a	
též	byl	dopravním	značením	upraven	provoz	 
i	 v	 ulici	 Ke	 Skále.	 Též	 byly	 posunuty,	 cca	 
o	1	metr	květináče,	umístěné	před	hlavních	
vchodem	ZŠ	JAK,	aby	linkové	autobusy	mohly	
zajíždět	více	do	prostoru	před	školou,	což	též	
částečně	 zvýší	 plynulost	 silničního	 provozu	 
v	této	ulici.	Městská	policie	Lysá	nad	Labem	
každý	 den	 v	 ranní	 špičce	 reguluje	 a	 usměr-
ňuje	 silniční	 provoz	 tak,	 aby	 byla	 primárně	
ochráněna	bezpečnost	dětí	a	též	zachována	
bezpečnost	 a	 plynulost	 silničního	 provozu.	
Krajské	ředitelství	policie	Středočeského	kra-
je,	 dopravní	 inspektorát	Nymburk	 a	 obvod-
ní	 oddělení	 Milovice	 pravidelně	 vykonávají	
silniční	 kontroly	 v	 místech,	 kde	 je	 osazeno	
dopravní	 značení	 „Zákaz	 vjezdu	 nákladním	
vozidlům“	 a	 pokutují	 řidiče	 těchto	 vozidel,	
kteří	osazené	dopravní	značení	nerespektují	
a	snaží	se	touto	lokalitou	projet.	
Tím	 samozřejmě	 naše	 práce	 nekončí	 a	

město	Lysá	nad	Labem	stále	jedná	s	Krajským	
ředitelstvím	policie	Středočeského	kraje,	do-
pravním	 inspektorátem	 Nymburk	 o	 přijetí	
dalších	vhodných	a	ze	strany	dopravního	in-
spektorátu	Nymburk,	akceptovatelných	opat-
řeních,	které	by	vedly	k	zajištění	bezpečnosti	
chodců,	zejména	školáků.	
Město	Lysá	nad	Labem	navrhlo	již	několik	

řešení,	ale	bohužel	tyto	opatření	nebyly	Kraj-
ským	ředitelstvím	policie	Středočeského	kra-
je	schváleny,	např.:	
a)	 osadit	 zákaz	 vjezdu	 všech	motorových	 

	 	 vozidel,	 s	 výjimkou	 dopravní	 obsluhy	 
	 	 a	rezidentů,
b)	 osadit	„průjezd	zakázán“,
c)	 umístění	 přechodu	 pro	 chodce	 v	 ulici	 

	 	 Ke	Skále.

Dopravní situace v ulici Komenského
Tyto	opatření	nám	byly	 zamítnuty	oficiál-

ním	 stanoviskem	 dopravního	 inspektorátu	
ze	dne	7.	9.	2020,	pod	č.	 j.	KRPS-213666-1/
ČJ-2020-010806-ZU.
Dopravním	 inspektorátem	 Nymburk	 bylo	

městu	 Lysá	 nad	 Labem	 navrhnuto	 toto	 ře-
šení:	„Dopravní	 inspektorát	tímto	dále	upo-
zorňuje	na	skutečnosti,	které	byly	zjištěny	při	
provedeném	místním	šetření.	V	ulici	Komen-
ského	v	případě	vzniku	oboustranných	kolon	
je	znemožněn	nebo	výrazně	omezen	průjezd	
vozidel	IZS.		Pro	navýšení	kapacity	komunikací	
a	umožnění	bezpečného	průjezdu	vozidel	in-
tegrovaného	záchranného	systému	je	možné	
místní	 komunikaci	 ul.	 Komenského	 v	 úseku	
ke	křižovatce	s	ul.	Školní	náměstí	zjednosměr-
nit	 se	 zachováním	 jízdního	pruhu	ve	 směru	 
z	centra	k	sídlišti,	kdy	provoz	v	opačném	smě-
ru	bude	veden	po	ulici	Přemyslova	k	náměstí	
Bedřicha	 Hrozného.	 Jednosměrný	 provoz	
zároveň	povede	k	vyššímu	komfortu	chodců	
na	přilehlém	chodníku,	neboť	tak	nebude	do-
cházet	k	těsnému	míjení	vozidel	v	jejich	bez-
prostřední	blízkosti.“
Bohužel	odbor	dopravy	MěÚ	Lysá	n.	L.,	ne- 

mohl	s	řešením	dopravního	inspektorátu	Nym-
burk	v	žádném	případě	souhlasit,	jelikož	zjed-
nosměrnění	této	lokality	by	nevedlo	ke	zvýšení	
bezpečnosti	 a	 plynulosti	 silničního	 provozu,	
ale	naopak	ke	zhoršení	dopravní	situace.	Jeli-
kož	jednosměrný	provoz	před	ulici	Přemyslova,	
kde	je	velký	výskyt	chodců	a	dětí,	vzhledem	k	
tomu,	že	tato	cesta	vede	k	základním	školám	
a	na	ulici	Přemyslova	se	též	nachází	„Liduška“.	
Dále	není	vhodné,	aby	vozidla	byla	směrována	
tímto	směrem	na	náměstí	B.	Hrozného,	jelikož	
vyústění	ulice	Přemyslova	na	náměstí	B.	Hroz-
ného	je	protnuto	chodníkem	(místo	mezi	pro-
story	 Kooperativy	 a	 Kebabem)	 a	 rozhledové	
poměry	zde	nejsou	dostačující.
Město	se	i	přes	výše	uvedené	snaží	věc	řešit	

a	dopravnímu	inspektorátu	bylo	navrženo	další	
řešení,	a	to	následovné:	Plně	uzavřít	předmět-
nou	oblast,	tedy	ulice	Komenského	a	Resslova	
silničnímu	provozu,	a	to	pouze	po	dobu	časové-
ho	úseku,	tedy	od	7.00	do	8.00	a	od	14.00	do	
16.00	hodin,	 tedy	v	dopravních	 špičkách,	aby	
byla	zajištěno	především	bezpečnost	dětí.
Bohužel	na	toto	řeší	prozatím	dopravní	in-

spektorát	nereagoval,	čekáme	na	jejich	vyjá-
dření	k	věci.
Chtěli	 bychom	 požádat	 všechny	 rodiče,	

aby,	pokud	je	to	možné,	vysazovali	děti	např.	
v	 ulicích	 Školní	 náměstí,	 Škrétova	 nebo	na	
Husově	náměstí,	z	těchto	ulic	děti	bezpečně	
do	škol	dojdou.	Dále	žádáme	všechny	řidiče,	
kteří	 v	 této	 lokalitě	 nemají	 žádné	 osobní,	
pracovní	a	jiné	zájmy,	užívejte	oficiálně	sta-
novenou	objízdnou	trasu.	Pomozte	nám	sní-
žit	silniční	provoz	v	těchto	ulicích	a	zachovat	
bezpečnost	dětí.		
Závěrem	 bychom	 Vás	 chtěli	 informovat	 

o	ustanovení:	

-	 §	 4	 odst.	 a)	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.,	 
	 	 o	provozu	na	pozemních	komunikacích,	 
	 	 ve	znění	pozdějších	předpisů,	kde	je	sta- 
	 	 noveno:	„Každý	účastník	silničního	pro- 
	 	 vozu	 povinen	 chovat	 se	 ohleduplně	 a	 
	 	 ukázněně,	aby	svým	jednáním	neohro- 
	 	 žoval	 život,	 zdraví	nebo	majetek	 jiných	 
	 	 osob	ani	svůj	vlastní,	aby	nepoškozoval	 
	 	 životní	 prostředí	 ani	 neohrožoval	 život	 
	 	 zvířat,	 své	 chování	 je	 povinen	 přizpů- 
	 	 sobit	 zejména	 stavebnímu	a	dopravně	 
	 	 technickému	stavu	pozemní	komunika- 
	 	 ce,	 povětrnostním	podmínkám,	 situaci	 
	 	 v	provozu	na	pozemních	komunikacích,	 
	 	 svým	schopnostem	a	svému	zdravotní- 
	 	 mu	stavu.“	
-	 §	 4	 odst.	 c)	 zákona	 č.	 361/2000	 Sb.,	 

	 	 o	provozu	na	pozemních	komunikacích,	 
	 	 ve	znění	pozdějších	předpisů,	kde	je	sta- 
	 	 noveno:	„Každý	účastník	silničního	pro- 
	 	 vozu	je	povinen	se	řídit	světelnými,	pří- 
	 	 padně	i	doprovodnými	akustickými	sig- 
	 	 nály,	dopravními	značkami,	dopravními	 
	 	 zařízeními	 a	 zařízeními	 pro	 provozní	 
	 	 informace.“
Zodpovědnost	 za	 bezohlednost	 řidičů	 ne-

lze	 přenášet	 na	 orgány	 státní	 správy	 činné	
ve	správním	řízení	nebo	ve	věci	bezpečnosti	
a	plynulosti	provozu	na	pozemních	komuni-
kacích.	

Kateřina		Uhrová
odbor	dopravy
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Velkoobjemové kontejnery pouze na BIO odpad se budou přistavovat 21. 11. 2020 
na tato stanoviště:

místo	(typ	kontejneru)	 čas	rozvozu	 čas	svozu
U Vlečky (1x	BIO) 08.00											 10.00
Ke Skále	(1x	BIO)	 09.00	 11.00
Brandlova, u trafa	(1x	BIO)	 09.30	 11.30
Mlíčník (1x	BIO)	 10.00	 12.00
Dvorce	(1x	BIO)	 08.30	 10.30
Byšičky (1x	BIO)	 09.00	 11.00
Řehačka	(1x	BIO)	 09.30	 11.30
U Borku (1x	BIO)	 10.30	 12.30

Kontejnery	po	navršení	kapacity	nebudou	vyvezeny	dříve	než	v	termínu	odvozu!!!
BIO	-	velkoobjemový	kontejner	na	zeleň

Pro	občany	z	ostatních	 lokalit	 je	k	dispozici	 sběrný	dvůr,	který	 je	otevřen	celý	 rok	 
v	 tyto	 dny:	 pondělí–pátek	 8.00–12.00,	 13.00–17.00,	 sobota	 8.00–13.00,	 s	 výjimkou	
svátků.	Sběrný	dvůr	je	u	sídliště	–	bývalá	kotelna,	ulice	Ke	Vrutici	1738.
Podrobnější	 informace	 Vám	 rádi	 podáme	 na	 MěÚ,	 odbor	 správy	 majetku,	 

tel.:	325	510	231.	
 Jana	Kunrtová,	odbor	správy	majetku

Přistavování kontejnerů 

Od	1.	11.	2020	přechází	město	Lysá	nad	La-
bem	na	nový	systém	evidence	pytlového	sbě-
ru	tříděného	odpadu.	Občanům	budou	nově	
vydávány	štítky	s	QR	kódem	nikoli	kódem	čá-
rovým.	Již	vytištěné	štítky	s	čárovým	kódem	
budou	i	nadále	platné,	lze	je	používat	do	je-
jich	úplného	spotřebování.	Štítky	budou	vy-
dávány	za	stejných	podmínek	jako	doposud.	
Další	změnou,	kterou	přinese	přechod	na	

nový	 evidenční	 systém,	 bude	 změna	 v	 po-
stupu	 sledování	 výsledků	 pytlového	 sběru	
tříděného	odpadu.	Ty	budou	k	dispozici	přes	
webové	stránky	města	Lysá	nad	Labem,	zá-
ložka	 životní	 prostředí	 –	 odpady.	 Zde	 bude	
odkaz	do	nového	systému	evidence.	K	zobra-
zení	výsledků	bude	nutné	zadat	přihlašovací	
jméno	 a	 heslo.	 Tyto	 údaje	 budou	 každému	

Informace pro občany k pytlovému sběru
poplatníkovi	zapojenému	do	pytlového	sběru	
tříděného	odpadu	přiděleny	v	úřední	dny	na	
MěÚ	Lysá	n.	L.,	Husovo	náměstí	23,	kancelář	
č.	219,	paní	Plachá	(tel.:	325	510	235,	e-mail:	
lenka.placha@mestolysa.cz).	 Vyzvednout	
si	 přihlašovací	 údaje	 bude	 možné	 nejdříve	 
9.	11.	2020	osobně	po	předložení	občanské-
ho	 průkazu.	 Za	 nezletilé	 poplatníky	 jedná	
v	 této	věci	 zákonný	 zástupce.	V	případě,	 že	
se	poplatník	 nebude	moci	 dostavit	 osobně,	
bude	nutné	osobě,	která	za	něj	údaje	převez-
me,	udělit	písemný	souhlas	k	jejich	převzetí.	
Souhlas	postačí	sepsat	volnou	formou,	pod-
pis	na	něm	nemusí	být	úředně	ověřený.

Lenka	Plachá
Odbor	správy	majetku

V	 nedávné	 době	město	 koupilo	 od	 Čes-
ké	 republiky	 bývalý	 pionýrský	 areál	 v	 Če-
chově	 ulici.	 V	 loňském	 roce	 proběhla	 ve	
spolupráci	 s	 fakultou	 architektury	 ČVUT	 
v	Praze	soutěž	na	možnou	budoucí	podobu	
celého	areálu.	Vítěze	soutěže	jste	vybrali	vy,	
naši	spoluobčané	v	anketě,	kterou	pořádalo	
město	v	loňském	roce.	V	letošním	roce	pro-
běhla	příprava	výběrového	řízení	na	projek-
tanta	stavby.	Toto	výběrové	řízení	proběhne	
ještě	do	konce	 tohoto	 roku.	Při	představo-
vání	jednotlivých	studií	v	loňském	roce	jsme	
vyslechli	poměrně	hodně	stížností	na	špatný	
povrch	 fotbalového	 hřiště,	 na	 neutěšenou	
bezpečnostní	 situaci	 v	 areálu,	 která	 je	 ze-

Úprava hřiště a oplocení dětského areálu v Čechově ulici
jména	způsobena	tím,	že	areál	není	oplocen	
a	nelze	ho	na	noc	uzavřít.	Proto	město	v	le-
tošním	roce	přistoupilo	k	revitalizaci	trávní-
ku	na	hřišti	a	k	vybudování	nového	oplocení.	
Oplocení	 v	 Čechově	 ulici	 bude	 ze	 svařova-
ných	plotových	dílců	s	podhrabovou	deskou,	
podmínkou	projektu	bude	zachování	tohoto	
nového	oplocení.	Oplocení	 z	ulice	Na	Ryb-
níčku	 bude	 z	 klasického	 poplastovaného	
pletiva.	Rekonstrukce	bude	ukončena	 ještě	
v	tomto	roce.	Celkové	náklady	činí	necelých	
900	000	Kč	včetně	DPH.

Jiří	Havelka
místostarosta	města

Již	od	 ledna	připravujeme	kulturní	a	spo-
lečenské	akce	na	druhou	polovinu	letošního	
roku.	Všichni	jsme	doufali,	že	krizová	situace	
v	souvislosti	s	výskytem	koronaviru	se	v	na-
šem	státě	zlepší	a	my	se	vrátíme	k	normál-
nímu	životu,	ke	kterému	patří	návštěvy	diva-
del,	kin	a	dalších	kulturních	zařízení.	Bohužel,	
jsme	v	situaci,	kdy	musíme	rušit	připravené	
a	 smluvně	 zajištěné	 akce,	 jako	 byl	 koncert	 
J.	 Zímy	 a	 Y.	 Simonové	 a	 slavnostní	 koncert	
Hasičské	dechové	hudby	Lysá	nad	Labem	ke	
Dni	 vzniku	 samostatného	 československé-
ho	státu.	Blíží	se	doba	adventu	a	my	máme	
připravený	program	na	advent	na	náměstí,	
programy	na	adventní	neděle,	vánoční	kon-
cert	na	výstavišti	a	ples	města	na	únor	2021.	
Avšak	zdali	 se	akce	uskuteční,	bude	záležet	
na	vývoji	krizové	situace	a	přijatých	opatření	
vládou	České	republiky.	
Výskyt	 koronaviru	 má	 za	 následek	 také	

omezování	 návštěv	 našich	 seniorů,	 kterým	
jsme	přáli	k	životnímu	jubileu	a	předávali	přá-
níčka	a	drobné	dárečky.	Je	nám	moc	líto,	že	
je	nemůžeme	osobně	navštívit,	podat	 ruku	
a	popřát,	a	proto	jsme	připravili	jiný	způsob,	
který	 je	 snad	 také	 potěší.	 Budeme	 posílat	
poštou	přáníčka	s	dárečkem	a	v	případě	sou-
hlasu	s	uvedením	v	Listech	města	Lysá	nad	
Labem	a	okolí	poprosíme	o	podepsání	sou-
hlasu	se	zpracováním	osobních	údajů	a	zaslá-
ní	zpět	na	úřad.			
Naše	přání	Vám	všem	je,	abyste	byli	zdraví,	

neztráceli	víru	a	optimismus,	byli	navzájem	
opatrní	 a	 dodržovali	 veškerá	 nařízení,	 aby-
chom	 se	 v	 co	nejkratší	 době	 zase	 setkávali	
při	různých	kulturních,	společenských	a	spor-
tovních	 událostech,	 prožívali	 volnočasové	
aktivity	se	svými	dětmi	a	blízkými,	prostě	žili	
plnohodnotný	život!					

Romana	Fischerová
místostarostka	města

Kulturní akce 
a krizová situace
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V	 souvislosti	 s	 místním	 referendem	 pro-
běhla	v	posledních	dnech	na	sociálních	sítích	
diskuse	k	postupu	Městského	úřadu	Lysá	nad	
Labem,	konkrétně	k	projednávání	přestupků,	
kterých	se	dopustili	ti,	kteří	podepsali	podpi-
sovou	 listinu	 k	místnímu	 referendu,	 ačkoliv	
nejsou	oprávněnými	voliči	v	Lysé	nad	Labem,	
nebo	uvedli	(lhostejno	z	jakého	důvodu)	své	
nesprávné	údaje.
Diskuse	obsahovala	řadu	vulgarismů	a	urá-

žek	směřovaných	proti	úředníkům	Městské-
ho	 úřadu	 Lysá	 nad	 Labem	 projednávajícím	
tyto	 přestupky.	 Diskutující	 však	 ve	 výsledku	
jen	projevili	neznalost	věci	a	především	se	ne-
chali	strhnout	emocemi.
Zákon	 o	 místním	 referendu	 výslovně	 

(§	 11	 odst.	 1	 písm.	 d)	 zákona	 č.	 22/2004	
Sb.)	 ukládá,	 aby	 na	 každé	 podpisové	 listi-
ně	bylo	uvedeno	poučení,	že	podepsat	se	
může	pouze	oprávněná	osoba	(starší	18	let	
s	trvalým	pobytem	v	Lysé	nad	Labem)	a	ta	
musí	 uvést	 správně	 své	osobní	 údaje.	 Po-
kud	uvede	nesprávné	údaje	nebo	se	nejed-
ná	o	oprávněnou	osobu	ve	smyslu	zákona,	
dopouští	se	přestupku.
Nutno	podotknout,	že	 jedině	zákon	sta-

noví,	 jaké	 jednání	 je	 trestné.	 Jsou-li	 napl-
něny	 znaky	 skutkové	 podstaty	 přestupku,	
jak	 je	 stanoví	 zákon,	 je	 příslušný	 úředník	
podle	§	78	zákona	č.	250/2016	Sb.	povinen	
zahájit	řízení	o	každém	přestupku,	o	němž	
se	dozví.	Každé	řízení	má	svá	procesní	pra-
vidla	a	obviněnému	zákon	nabízí	celou	řadu	
opravných	 prostředků,	 kterými	 se	 může	
bránit,	pakliže	s	postupem	či	rozhodnutím	
úředníka	nesouhlasí.	Rovněž	zákon	stanoví	
úředníkům	meze,	v	rámci	kterých	musí	celé	
řízení	vést.	Překročí-li	úředník	tyto	zákonné	
meze,	vystavuje	se	postihu	zneužití	pravo-

Stanovisko k přestupkům ve věci místního referenda
moci	 úřední	 osoby.	 Zrovna	 tak	 nekonání	
úředníka	je	porušením	povinností,	za	které	
může	být	postižen.
Politické	vedení	města,	tj.	žádný	ze	zastu-

pitelů,	 členů	 rady,	 místostarostů	 či	 starosty	
nemůže	 do	 řízení	 o	 přestupku	 jakkoli	 zasa-
hovat	 či	 jej	 ovlivňovat.	 V	 tomto	 případě	 se	
jedná	 o	 výkon	 státní	 správy,	 která	 je	 vyko-
návána	 výhradně	 úředníky	 –	 oprávněnými	
úředními	osobami.	Ti,	aby	mohli	státní	sprá-
vu	vykonávat,	museli	složit	zkoušky	odborné	
způsobilosti	 a	 pravidelně	 je	 jimi	 prováděný	
výkon	státní	správy	kontrolován	dozorovými	
orgány	 (Krajský	 úřad	 Středočeského	 kraje,	
Ministerstvo	 vnitra	 apod.).	 Rozhodně	 tedy	
není	pravdou,	že	by	kdokoli	 z	vedení	města	
uložil	úředníkům	ukládat	pokuty	za	uvedené	
přestupky,	 stejně	 jako	 není	 pravdou,	 že	 by	
kdokoli	z	vedení	města	měl	právo	či	reálnou	
možnost	nařizovat	úředníkům,	že	řízení	o	pře-
stupku	nemá	být	zahájeno.
Úředníci,	 kteří	 přestupky	 projednávají,	 

k	věci	přistupují	nanejvýš	citlivě	a	pečlivě.	 
Každý	jednotlivý	případ	posuzují	individu-
álně	a	dospějí-li	k	závěru,	že	skutková	pod-
stata	přestupku	byla	naplněna,	volí	takový	
druh	 trestu,	 který	 považují	 za	 přiměřený	
míře	porušení	zákona.	Ve	většině	případů	
došlo	 k	 uložení	 napomenutí	 (bez	 uložení	
pokuty).	 K	 uložení	 pokuty	 v	 symbolické	
výši	 (do	 200	 Kč)	 bylo	 přistoupeno	 pouze	 
v	těch	případech,	kdy	došlo	k	souběhu	více	
skutků	(např.	podpisovou	listinu	podepsa-
la	neoprávněná	osoba,	která	nadto	uvedla	
i	nesprávné	údaje).	Město	a	městský	úřad	
se	tedy	nijak	neobohatily.	Naopak	celá	věc	
přidělala	 práci	 několika	 úředníkům,	 kteří	
se	mohli	věnovat	jiné	činnosti,	vyžádala	si	
nemalé	 administrativní	 náklady	 (poštov-

né,	kancelářské	potřeby	atd.),	stejně	jako	
přidělala	 vrásky	 těm,	 kteří	 se	 přestupků	
dopustili.	 Přitom	 by	 bylo	 bývalo	 stačilo,	
kdyby	si	dotyční	řádně	přečetli	poučení	na	
podpisových	listinách	a	byli	pečliví	při	uvá-
dění	osobních	údajů.
Každý	 občan	 má	 právo	 se	 nepochybně	

vyjádřit	 ke	 znění	 zákona.	 Není-li	 se	 záko-
nem	spokojen,	může	se	obrátit	na	volené	
zástupce	 na	 krajích,	 popř.	 v	 Parlamentu	
ČR,	 a	 iniciovat	 jeho	 změnu.	 Nicméně	 ne-
lze	 spílat	 úředníkům,	 kteří	mají	 povinnost	
se	 zákony	 řídit	 a	 postupovat	 podle	 nich,	
že	 dělají	 svou	 práci.	 Úředníci	 nejsou	 poli-
tiky,	ani	veřejně	činnými	osobami,	a	proto	
nelze	 jejich	práci	směšovat	se	sympatiemi	
či	antipatiemi	k	politickému	vedení	města.	
Zrovna	tak	není	žádný	důvod	úředníky	pro	
jejich	práci	urážet	nebo	znevažovat,	neboť	i	
takové	jednání	může	být	přestupkem	(zne-
vážení	úřední	osoby	dle	§	5	odst.	1	písm.	b)	
zákona	č.	251/2016	Sb.).
Diskuse	nad	veřejnými	záležitostmi	je	pří-

nosem,	je-li	vedena	věcně,	na	základě	zna-
lostí	a	ověřených	faktů	a	především	v	rovi-
ně	slušnosti.	Mají-li	diskutující	na	sociálních	
sítích	 dostatek	 odvahy	 na	 urážení	 jiných,	
měli	by	najít	 i	dostatek	odvahy	omluvit	se	
těm,	které	nespravedlivě	a	za	to,	že	dobře	
dělají	 svou	 práci,	 urazili.	 Jakékoli	 politické	
vedení	 města	 se	 neobejde	 bez	 úředníků.	
Jsou	 to	právě	úředníci,	 kteří	 zajišťují	 chod	
města	a	poskytují	služby	občanům,	proto	si	
jejich	práce	važme.
Stanovisko	bylo	zveřejněno	již	na	faceboo-

kovém	účtu	města.

Ing.	Alena	Novotná
tajemnice	MěÚ	Lysá	nad	Labem

V	 souvislosti	 s	 výsledkem	 referenda	 
o	prodeji	milovických	bytů	přišel	čas	roz-
hodnout	o	dalším	osudu	investic	do	rozvo-
je	 našeho	města.	 Původně	 jsme	předpo-
kládali,	 že	 řadu	 investičních	akcí	budeme	
moci	financovat	právě	z	výtěžku	z	prodeje	
bytů	v	Milovicích.	Mezi	tyto	akce	patří	po-
třebné	 infrastrukturní	 projekty,	 ať	 už	 jde	 
o	rekonstrukci	ulic	Mírová	a	Českosloven-
ské	 armády,	 dokončení	 komunikace	 do	
průmyslové	zóny,	výstavbu	nové	sportovní	
haly	nebo	zvýšení	kapacity	mateřské	školy	
v	Litoli.		
Důvodem,	 proč	 jsme	na	 realizaci	 těch-

to	 akcí	 chtěli	 použít	 právě	 prostředky	
získané	 prodejem	milovických	 bytů,	 bylo	
zachování	 menších	 investic	 do	 dopravní	
infrastruktury	či	oprav	vodovodů	a	kana-
lizací.	 Jednoduše	 řečeno,	 pokud	 bychom	
zmíněné	 velké	 projekty	 chtěli	 financovat	 

Investice do rozvoje města: co s nimi bude?
z	 rozpočtu	 města,	 na	 nic	 jiného	 už	 by	 
v	něm	nezbyly	prostředky.	
Občané	 však	 v	 referendu	 rozhodli,	 že	

se	 byty	 v	 Milovicích	 prodávat	 nebudou.	
Museli	 jsme	 se	 tak	poprat	 s	 otázkou,	 jak	
s	 nastalou	 situací	 naložit.	 Nabízely	 se	 tři	
možnosti.	Tou	první	bylo	dokončit	projek-
ty,	na	jejichž	realizaci	už	má	město	uzavře-
né	 smlouvy.	 V	 takovém	 případě	 bychom	
dokončili	rekonstrukci	Mírové	ulice	a	ulice	
Československé	armády	a	dostavěli	komu-
nikaci	 do	 průmyslové	 zóny.	 Ostatní	 při-
pravené	projekty	bychom	zastavili	a	kvůli	
vysokým	nákladům	také	omezili	 investice	
do	projektů	menších.	Druhá	možnost	zna-
menala,	že	bychom	z	velkých	projektů	rea-
lizovali	ty,	na	které	je	možné	získat	dotaci,	
což	je	v	tuto	chvíli	výstavba	sportovní	haly	
a	rekonstrukce	a	rozšíření	kapacity	stávají-
cího	vodojemu.	Drobné	investice	bychom	

však	nemohli	realizovat	vůbec,	naopak	by	
bylo	nutné	výrazně	omezit	provozní	výda-
je	úřadu,	příspěvkových	organizací	(škol	a	
školek),	snížit	příspěvky	do	fondů	zřizova-
ných	městem	a	navýšit	místní	poplatky.	
Třetí	možností	bylo	realizovat	vše	podle	

původního	plánu	a	potřebné	finanční	pro-
středky	získat	z	úvěru.	Po	důkladné	disku-
si,	 zvážení	 všech	 pro	 i	 proti	 a	 především	 
s	ohledem	na	potřebu	zmíněné	investiční	
akce	realizovat	a	stimulovat	tak	ekonomi-
ku	jsme	nakonec	zvolili	právě	tuto	třetí	va-
riantu.	Město	tedy	požádá	o	úvěr	ve	výši	
300	milionů	korun	s	úrokovou	sazbou	ko-
lem	jednoho	procenta	a	splatností	10–15	
let.	Připravené	projekty	se	tím	pádem	re-
alizovat	budou	a	Lysá	nad	Labem	dostane	
šanci	dál	se	rozvíjet.

Rada	města	Lysá	nad	Labem



6

Městský	úřad

Krizové číslo MěU k informacím 
o koronaviru: 730	574	991

Informační linka KHS Středočeského  
kraje k problematice koronaviru:

314	000	405
Všední	dny	od	8.00	do	18.00	hodin
O	víkendu	od	9.00	do	16.00	hodin

Informační	linky	zřízené	ke	koronaviru
Informační linka ke koronaviru:

1212	(zdarma,	nonstop)

Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724	810	106	(nonstop)

725	191	367
725	191	370

  
Infolinka KHS Středočeského kraje:
771	137	070	(denně	7–19	hod.)
736	521	357	(po–pá	7–16	hod.)

Linka pomoci seniorům: 
605	484	941	(po–pá)

Upozornění 
Upozornění na uzavření 
sběrného dvora
Dne	 30.	 11.	 2020	 bude	 sběrný	 dvůr	

uzavřen	z	technických	důvodů.
Děkujeme	za	pochopení.

Jana	Kunrtová
odbor	správy	majetku

Žádosti	o	dotace	z	Programu	na	podporu	
kultury	města	 Lysá	nad	 Labem	–	1.	 kolo	 se	
mohou	na	MěÚ	podávat	do	30.	11.	2020.
Žádosti	 o	 dotace	 z	 Programu	 na	 pod-

poru	 sportu	 a	 volného	 času	 města	 Lysá	
nad	 Labem	se	mohou	na	MěÚ	podávat	do	 
30.	11.	2020.	Statuty	Programů	vč.	formulářů	
naleznete	 na	 https://obcan.mestolysa.cz – 
Dotace	a	granty.	

Hana	Foltýnová
referentka	odboru	ŠSVZaK

Na	 základě	 rozhodnutí	 krizového	 štábu,	
pro	 ochranu	 rizikové	 skupiny	 obyvatel,	 se	
uzavírá	pro	veřejnost	výše	zobrazený	prostor	
a	do	odvolání	 je	do	tohoto	prostoru	VSTUP 
ZAKÁZÁN!

Ing.	Vladimír	Kopecký
vedoucí	OSM

Dotace na kulturu, 
sport a volný čas 

Částečné uzavření
zámeckého parku

Informační linky Odběrná místa

ilu
st
ra
čn
í	f
ot
o

Čerstvé	potraviny	a	pestrá	nabídka	dalších	
výrobků:	to	vše	přinese	do	Lysé	nad	Labem	
nový	Kaufland,	který	by	měl	už	za	dva	roky	
vzniknout	 v	 lokalitě	 Na	Mlíčníku.	 Na	 zákla-
dě	zveřejněného	záměru	na	prodej	souboru	
tří	obecních	pozemků	totiž	Lysá	nad	Labem	
uzavřela	7.	října	smlouvu	o	smlouvě	budoucí	
kupní	se	společností	Kaufland	Česká	republi-
ka	v.	o.	s.	za	účelem	výstavby	prodejny	s	pře-
vládajícím	sortimentem	potravin.	Pokud	vše	
půjde	hladce	a	podaří	se	nám	v	termínu	do-
končit	komunikaci,	která	město	propojí	s	prů-
myslovou	zónou,	otevře	se	nový	nákupní	pro-
stor	pro	zákazníky	už	před	Vánoci	roku	2022.	

Romana	Fischerová
místostarostka	města

Nový Kaufland v Lysé nad Labem přinese 
pestrý sortiment potravin Blahopřání 

za	měsíc	září

80 let
Miluše Škorpilová
Marie Vithová
Anna Lošotová

85 let
Věnceslava Fidrantová
Vlasta Mazancová

90 let
Maria Machačová

93 let
Jarmila Černá 

94 let
Marie Budková 

Řecké	přísloví: 
„Srdce, které miluje, je stále mladé.“

Město	Lysá	nad	Labem	přeje	
jubilantům	k	významným	narozeninám
	a	do	dalších	let	hodně	zdraví,	pohody	 

a	spokojenosti.

Odbor	školství,	kultury,	sociálních	
věcí	a	zdravotnictví

Aktuální seznam odběrných míst  
ve Středočeském kraji:

Oblastní	nemocnice	Příbram,	a.	s.
Oblastní	nemocnice	Kolín	a.s.,

Nemocnice	Kutná	Hora
Nemocnice	Hořovice

Mělnická	zdravotní,	a.	s.
Nemocnice	Agel	Říčany,	a.	s.
Oblastní	nemocnice	Kolín,	a.	s.

Oblastní	nemocnice	Mladá	Boleslav,	a.	s.
Nemocnice	Rudolfa	a	Stefanie

Benešov,	a.	s.
Městská	nemocnice	Čáslav

Nemocnice	Slaný
Lab	In	Kladno

Oblastní	nemocnice	Kladno,	a.	s.,	
nemocnice	SČK

Masarykova	nemocnice
Rakovník	s.	r.	o.

				Nemocnice	Nymburk	s.	r.o.
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Okénko zastupitele

Vážení	spoluobčané,	dovolte	mi,	abych	
poděkoval	 Vám,	 kteří	 jste	 projevili	 soud-
nost	a	 zralost	a	v	místním	referendu	ne-
podlehli	 nátlakovým	 akcím	 a	 neúplným	
a	 nepravdivým	 informacím	 přípravného	
výboru	a	snažili	se	svým	zaškrtnutým	NE	
nebo	neúčastí	 v	 referendu	 vůbec,	 zabrá-
nit	v	omezení	rozvoje	svého	města,	které	

máte	jistě	rádi.	Jsem	na	Vás	pyšný.	Účastníkům	referenda,	
kteří	zaškrtávali	ano,	aniž	většinou	věděli,	o	co	jde,	blaho-
přeji	k	Pyrhovu	vítězství,	které	stálo	zcela	zbytečně	měst-
skou	pokladnu	nemalý	peníz.	Referendum	bylo	naprosto	
nesmyslné,	jeho	výsledek	vůbec	nic	neřeší.	Naopak	kromě	
toho,	že	vedení	města	musí	přeskupit	finanční	prostředky	
a	zajistit	jiné	zdroje,	tak	byli	do	budoucna	poškozeni	ob-
čané	žijící	v	Milovicích.	Končím	tím,	že	vzkazuji	občanům	
města,	že	se	nemusejí	obávat.	Veškeré	projekty	koncipo-
vané	 ve	 Strategickém	 plánu	 rozvoje	města,	 zejména	 ty,	
které	může	ovlivnit	současná	koalice,	se	zajisté	uskuteční		
a	nově	zvolení	zastupitelé	kraje	k	tomu	jistě	přispějí	svou	
prací.

Ing.	Petr	Gregor,	KSČM

Po	 zprovoznění	
nového	 parkoviště	 v	
Čapkově	ulici	poslou-
chám	nářky	a	obvině-
ní,	 že	 to	byla	zbyteč-
ná	 investice	města	 a	
město	 nemělo	 nikdy	
nové	 parkoviště	 sta-

vět.	 Když	 se	 vrátím	v	diskusích,	 tak	o	
dva	 až	 čtyři	 roky	 zpátky,	 tak	 se	 vedla	
diskuse,	jak	moc	parkoviště	P+R	chybí	
a	je	hanba,	že	ho	město	nemá.	Chápu	
nové	 obyvatele	 města,	 nemají	 zatím	
místní	znalost	a	tak	dají	na	první	názor.	
Nerozumím	 těm	 našim	 spoluobča-
nům,	kteří	dříve	neexistenci	parkoviště	
kritizovali	a	 teď	kritizují	 jeho	realizaci.	
Krátká	 paměť	 nebo	 kritika	 za	 každou	
cenu?	Osobně	nejsem	spokojený	s	ob-
sazeností	 parkoviště.	 Jeho	 stavbu	 ale	
vidím	 jako	 příležitost	 vyřešit	 parková-
ní	v	okolí	nádraží	a	ulevit	tak	konečně	
obyvatelům,	kteří	žijí	kolem	nádraží.	Na	
posledním	zastupitelstvu	města	vznikla	
pracovní	skupina,	která	se	problemati-
kou	regulace	parkování	u	nádraží	bude	
zabývat.	 Určitě	 najde	 řešení,	 které	
uleví	přetíženým	komunikacím	v	okolí	
nádraží	a	pomůže	zlepšit	kvalitu	života	
zde	žijících	obyvatel.

Mgr.	Jiří	Havelka,	ODS		

„Vítejte,	 naši	 milí	
návštěvníci.	 Přijeli	
jste	 do	 města,	 kte-
ré	 hrdě	 nazýváme	
Barokní	klenot	Pola-
bí.“	Tak	začíná	naše	
nová	 publikace,	
která	právě	vychází	

z	 tiskárny.	 Úvod	 pokračuje:	 „Pojďme	
se	 projít	 městem	 a	 připomeňme	 si	
krásy,	 kterými	 je	 město	 obdařeno	 a	
které	musíme	 pečlivě	 uchovávat	 pro	
budoucí	 generace“.	 Publikace	 byla	
dlouhodobě	 připravována	 a	 hledala	
se	její	nejlepší	varianta,	aby	byla	spo-
lehlivým	 průvodcem	 návštěvníkům	
našeho	města,	ale	 také	dětem,	které	
se	zajímají	o	historii	a	umění.	A	hlav-
ně,	 aby	 byla	 snadno	 přenosná.	 Na	
jejím	 zpracování	 se	 podíleli	 občané,	
uvedení	 v	 tiráži	 a	 průběh	 zpracování	
řídila	 naše	 komise	 pro	 šťastný	 život	
seniorů.	Najdete	v	ní	hraběte	Šporka	a	
další	osobnosti	města.	Popisuje	hlavní	
dominanty	a	další	 významné	objekty	
města	 –	 sportoviště,	 rezervace,	 pa-
mátné	stromy.	Nabízí	i	výlety	do	okolí,	
možnosti	ubytování,	stravování	a	spo-
jení	pro	pomoc	člověku	v	tísni.	Přeje-
me	všem,	ať	se	Vám	publikace	líbí!	

MVDr.	Jan	Kořínek,	ČSSD

Dne	2.	a	3.	10.	proběhly	v	našem	městě	
volby	do	krajského	zastupitelstva	a	refe-
rendum	o	prodeji	x	neprodeji	městských	
bytů	v	Milovicích.	I	přes	nelehkou	situaci	
s	COVID-19	byla	účast	ve	volbách	více	než	
hojná.	 Přicházeli	 obyvatelé	 Lysé	 napříč	
všemi	generacemi	 (prvovoliči	 i	 lidé,	kte-
rým	bylo	víc	než	85	 let)	a	většina	z	nich	

volila	nejen	naše	budoucí	krajské	zastupitele,	ale	i	v	míst-
ním	referendu.	Platných	hlasů	v	referendu	bylo	odevzdáno	
3258	a	pro	odpověď	ANO	hlasovalo	2531	voličů.	Výsledkem	
tedy	je,	že	byty	zůstávají	v	majetku	Lysé	nad	Labem.	Chtěla	
bych	všem,	kteří	přišli	k	volbám,	poděkovat	za	jejich	zájem	
o	dění	v	Lysé	i	kraji.	Zároveň	jim	patří	dík	za	ohleduplnost	
a	disciplinovanost	při	samotných	volbách,	většina	z	voličů	
příkladně	 dodržovala	 hygienická	 a	 bezpečnostní	 nařízení.	
Přeji	nám	všem	do	této	náročné	doby	hlavně	zdraví	a	dou-
fám,	že	se	i	nadále	budeme	v	takové	míře	zajímat	o	to,	co	
se	kolem	nás	děje.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL

Nový	 supermar-
ket	a	silnice	
Naše	město	se	brzy	

dočká	nového	super-
marketu	v	lokalitě	na	
Mlíčníku.	 Městský	
pozemek	v	této	loka-
litě	 koupila	 německá	

firma	 a	 hodlá	 zde	 vybudovat	 prodejnu	
potravin.	V	souvislosti	s	touto	akcí	a	také	
se	stavbou	obchvatu	města	se	město	zavá-
zalo	k	výstavbě	nové	komunikace.	Ta	bude	
vybudována	od	křižovatky	pod	nadjezdem	
u	 starého	sídliště	a	bude	směřovat	mezi	
fotbalovým	stadionem	TJ	Slovan	a	továr-
nou	 HANS	 do	 průmyslové	 zóny.	 Zde	 se	
napojí	na	existující	komunikaci.	
Vybudování	této	komunikace	je	v	sou-

ladu	 s	 platným	 územním	 plánem.	 Při-
nese	 občanům	města	 možnost	 lepšího	
dopravního	spojení	do	východní	obytné	
části	 města.	 To	 by	 mělo	 značně	 ulevit	
občanům	v	Poděbradově	ulici	a	v	celé	lo-
kalitě	Mlíčník.	Následně	by	měla	tato	ko-
munikace	pokračovat	až	na	severojižní	sil-
niční	obchvat	města.	Stavba	komunikace	
do	průmyslové	zóny	by	měla	být	hotova	v	
roce	2021.	Doufejme,	že	nový	supermar-
ket	bude	postaven	rychle	a	možná	se	při-
dá	i	TESCO,	které	zde	má	pozemek.	

Mgr.	Hynek	Fajmon,	ODS
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Vážení	 a	 milí	 Ly-
sáci,	 děkuji	 vám	 za	
vaši	podporu	v	refe-
rendu	 i	 v	 krajských	
volbách.	 Děkuji	
vám	 za	 neobvyk-
le	 vysokou	 účast	 u	
obou	 zmíněných	

hlasování.	Účet,	který	jste	vystavili	naší	
městské	koalici,	 je	 velmi	nelichotivý	a	
pevně	věřím,	že	pro	ni	bude	impulzem	
ke	změně	jednání	i	rétoriky.	Jsem	velmi	
rád,	že	jste	se	v	referendu	ve	valné	vět-
šině	 vyslovili	 proti	 prodeji	 městských	
bytů	a	tím	volili	pro	naše	město	mož-
nost	 dlouhodobého	 rozvoje	 před	 jed-
norázovým	blahobytem.	Otázce	bytů	v	
Milovicích	se	chceme	nadále	věnovat,	
i	když	naše	hlasy	v	zastupitelstvu	 jsou	
stále	 v	 menšině.	 Děkuji	 za	 obrovské	
množství	 preferenčních	 hlasů,	 které	
jsem	od	vás	dostal	v	krajských	volbách.	
Jsou	velkým	závazkem	i	povzbuzením	v	
mé	další	práci	pro	město,	která	pro	mě	
nadále	zůstává	prioritou,	a	nově	 i	pro	
Středočeský	kraj.	Věřím,	že	se	změnou	
vedení	kraje	přijde	změna	i	pro	obce	a	
města.	Děkuji	 také	 celému	 týmu	 Lysá	
nás	spojuje,	který	do	referenda	i	voleb	
šel	s	neuvěřitelným	nasazením.

Mgr.	Karel	Marek,	KDU-ČSL

Okénko zastupitele

Vážení	 spoluobča-
né,	 přátelé,	 kamarádi.	
Dovolte	mi	prosím	po-
děkovat	vám	touto	ces-
tou	za	účast	v	krajských	
volbách	 a	 místním	
referendu.	 Velice	 mě	
těší	vysoká	účast	a	také	

to,	 že	v	našem	městečku	zvítězil	 zdravý	
rozum	nad	 populismem	 a	 všeobecným	
strašením.	Byty	nadále	zůstávají	v	majet-
ku	města	a	já	nyní	očekávám	znovuzříze-
ní	bytové	komise	a	opětovné	přidělování	
volných	bytů	žadatelům.	Jen	doufám,	že	
se	tentokrát	byty	budou	přidělovat	stan-
dardní	cestou,	že	všichni	členové	koalice	
mají	již	kde	bydlet	a	že	byty	budou	vyu-
žity	 ve	 prospěch	 těch,	 kteří	 je	 opravdu	
potřebují.	Přeji	vám	krásné	podzimní	dny.

Matěj	Kodeš,	Kulturně!	

Milé	 Lysačky,	 milí	
Lysáci,	 milí	 přátelé,	
nejprve	 bych	 Vám	
všem	chtěla	opravdu	
upřímně	 poděkovat	
za	 Vaši	 pozornost,	
kterou	 jste	 věnova-
li	 právě	 proběhlým	

krajským	volbám.	Volby	u	nás	v	Lysé	
nad	 Labem	 byly	 specifické,	 neboť	
byly	rozšířené	o	referendum	ohledně	
(ne)prodeje	městských	bytů	v	Milovi-
cích.	Mé	poděkování	patří	všem	bez	
rozdílu,	 kdo	 si	 v	 této	 nelehké	 době	
našli	čas	a	přišli	k	volbám	vyjádřit	svůj	
názor.	Osobně	si	velmi	vážím	toho,	že	
v	 dnešní	 době	 můžeme	 svobodně	
vyjádřit	svůj	názor,	a	to	bez	obav,	že	
za	 to	 budeme	 následně	 nějak	 po-
potahováni	 či	 potrestáni.	A	 tomu	se	
říká	 demokracie,	 která	 je	 charakte-
rizována	 takovými	 principy	 jako	 je	
rovnost	před	zákonem,	právo	volit	a	
býti	volen,	právo	na	spravedlivý	pro-
ces	či	další	občanská	a	lidská	práva	a	
svobody.		Prosím	važme	si	jí	a	ochra-
ňujme.	Je	důležité	vědět,	že	své	místo	
si	našla	i	u	nás	v	Lysé	nad	Labem,	a	to	
i	díky	Vám.

Mgr.	Martina	Tužinská	Synková,	
Cesta	města	

Drazí	 Lysáci,	 když	
jsme	 se	 my,	 opoziční	
zastupitelé,	 rozhodli	
vyhlásit	 referendum,	
bylo	to	rozhodnutí	ně-
kolika	desítek	lidí.	Přes	
všechny	 překážky,	
které	nám	byly	klade-

ny	do	cesty,	se	nám	podařilo	dokázat,	že	
naše	žádost	odpovídá	všem	zákonným	
požadavkům	a	 referendum	bude.	 Stá-
le	ale	byla	otevřena	otázka,	zda	je	náš	
názor	správný	a	zda	se	občané	tohoto	
města	budou	ochotni	k	tomuto	tématu	
vyjádřit.	 Volby	 daly	 jasnou	 odpověď.	
Náš	 názor	 je	 většinový	 a	 byty	 se	 pro-
dávat	nebudou.	Moc	mě	 těší,	 že	 když	
jste	dostali	možnost,	využili	jste	ji	a	svou	
účastí	a	volbou	jste	se	k	danému	téma-
tu	jasně	vyslovili.	Naše	snaha	tak	nebyla	
marná.	Děkuji	Vám.	

Jan	Burian,	KDU-ČSL

Parkování	na	náměstí
Stejně	 jako	 určitě	

mnohé	z	Vás,	i	mě	trápí	
tak	 trochu	 neutěšený	
stav	 parkování	 na	 Hu-
sově	 náměstí.	 Myslím	
si	 proto,	 že	 je	 potřeba	
se	na	tomto	místě	vrátit	

k	regulaci	parkování,	stejně	jako	ve	většině	
měst	na	hlavních	náměstích	a	i	v	Lysé	tomu	
tak	v	minulosti	bylo.	A	to	formou	výběru	po-
platku	za	parkování.	Byla	proto	zajištěna	na-
bídka	na	odkup	repasovaného	parkovacího	
automatu	za	zůstatkovou	cenu	a	v	nejbližší	
době	bude	radě	města	předložen	návrh	na	
jeho	umístění	na	Husovo	náměstí	a	zajištění	
výběru	parkovného.	Jelikož	je	automat	pou-
ze	na	mince,	součástí	bude	i	možnost	úhra-
dy	poplatku	pomocí	chytré	mobilní	aplika-
ce.	Uvedené	řešení	bylo	rovněž	projednáno	
dopravní	komisí	a	jednomyslně	schváleno.	
Vím,	že	zpoplatnění	parkování	není	pro	vět-
šinu	z	nás	příjemná	věc,	ale	zároveň	si	mys-
lím,	že	zde	je	to	opravdu	potřeba.	

Ing.	Martin	Pípal,	ČSSD

Vážení	 spoluob-
čané,	 mám	 pocit,	
že	 v	 dění	 posled-
ních	 týdnů	nedostal	
dostatečný	 prostor	
jeden,	pro	Lysou	ne	
nevýznamný,	 pro-
jekt.	 Ráda	 bych	 to	

alespoň	 zčásti	 napravila	 a	 stručně	 vás	
informovala	 o	 vývoji	 ve	 věci	 výstavby	
nové	sportovní	haly.	Jedná	se	o	rozsáh-
lou	a	komplexní	investici,	proto	jsme	zří-
dili	komisi	z	odborníků,	zástupců	koalice	
i	opozice,	kteří	projekt	posuzují	a	dohlíží	
na	jeho	průběh.	Původní	megalomanský	
záměr	výstavby	haly	za	180	mil.	Kč	jsme	
zamítli.	 Díky	 práci	 komise	 se	 podařilo	
záměr	účelně	upravit	a	ponechat	z	něj	
jen	to,	co	Lysá	a	její	obyvatelé	skutečně	
využijí.	 Získali	 jsme	 tak	 projekt	 mini-
málně	o	80	mil.	Kč	 levnější,	který	dává	
smysl.	Schválená	cena	je	totiž	stanovena	
jako	maximální.	Nový	záměr	jsme	v	září	
2019	roku	projednali	s	širokou	veřejností	
včetně	představitelů	škol	a	sportovních	
klubů,	záměr	schválila	Rada	města	i	Za-
stupitelstvo	hlasy	všech	přítomných.	Sta-
vební	povolení	jsme	získali	letos	v	červnu.	 
O	dalším	postupu	v	projektu	vás	samo-
zřejmě	budu	detailně	informovat.

 
Romana	Fischerová,	ANO	2011
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T.J. Sokol Lysá nad Labem
Petra	Jůzová,	tel.:	737	962	513
sokol.lysa@seznam.cz
www.sokol-lysa.cz 

Dětská sportovní přípravka
provozovatel:	PROFITRAINERS	s.	r.	o.
Markéta	Linhartová,	tel.:	775	925	901
linhartova.market@email.cz
www.profitrainers.cz 

Hudební Všeználek
(kurzy pro děti 1–6 let)
Marie	Sommerová,	tel.:	777	107	335
info@hudebnivseznalek.cz
www.hudebnivseznalek.cz

Centrum sociálních služeb  
v Lysé nad Labem z. ú. 
Petra	Martiníková,	tel.:	601	100	058
info@centrumlysa.cz
www.centrumlysa.cz 

Western club Lysá nad Labem
Miroslav	Fencl,	tel.:	603	218	381
miroslavfencl@seznam.cz
facebook:	Western	club	Lysá	nad	Labem

ZKO Lysá nad Labem
Kateřina	Junková,	tel:	775	909	539
kynologie.lysa@email.cz
www.zkolysa.cz

Junák – český skaut, středisko 
Lysá nad Labem, z. s.
Martin	Hora,	tel.:	776	574	829
kontakt@skautlysa.cz
www.skautlysa.cz

Tělovýchovný klub Slovan Lysá n. L. z. s. 
Petr	Jirsa,	tel.:	602	255	298	
jipetrsa@seznam.cz 
www.slovanlysa.cz

Oddíl mentálně handicapovaných  
sportovců Českého svazu mentálně  
postižených sportovců 
Mgr.	Petr	Tomek,	tel.:	731	449	123
zvslysa@seznam.cz
www.csmps.cz

Volejbalový oddíl
Alice	Tomková,	tel.:	603	102	142
alice.tomkova@seznam.cz

Odbor SPV Lysá nad Labem
Petr	Polášek,	tel.:	736	507	501
polasek.petr@centrum.cz

Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L. 
PhDr.	Dana	Papáčková,	tel.:	702	010	133	
d.papackova@seznam.cz 
www.spolekrodakulysa.cz

Přehled právnických a fyzických osob pracujících s dětmi v Lysé n. L. 
Klub Polski Lysá nad Labem, z. s.
Mariola	Světlá,	předseda	
tel.:	737	989	787
Ing.	Wladyslaw	Adamiec,	místopředseda	
tel.:	605	221	354
kplysanadlabem@seznam.cz
facebook:	Klub	Polski	Lysá	nad	Labem	

AVZO Lysá nad Labem 
Jiří	Kropáček,	tel.:	606	602	696
kropacek@volny.cz

FLORBALL CLUB FALCON
Mgr.	Jakub	Ších,	předseda
Jaroslav	Ších,	trenér
tel.:	606	602	337	
lysanl@fbcfalcon.cz
www.fbcfalcon.cz

DANCE EMOTION Lysá nad Labem
Andrea	Michalcová,	předsedkyně	výboru
Eva	Rejmanová,	hlavní	trenérka	a	člen	výboru
tel.:	728	970	254
dance-emotion-lysa@seznam.cz
www.danceemotion.cz 
Naleznete	nás	i	na	facebooku,	YouTubu,	
Instagramu.

KČT Lysá nad Labem
František	Blažek,
tel.:	602	624	593,	721	704	500
blazekfra@atlas.cz

Spolek vysokohorské turistiky
Lysá nad Labem
Mgr.	Martin	Eliška,	tel.:	604	795	994
martin.eliska@email.cz
www.vhtlysa.cz 

Veslařský klub Lysá nad Labem
Jan	Krumpholc,	tel.:	602	624	197
vklysa@seznam.cz
www.vklysa.cz 

Tenisový klub Lysá nad Labem, z. s.
Mgr.	Bedřich	Stehno,	tel.:	605	839	721
b.stehno.lysa@seznam.cz

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z. s.
Braňko	Husárik,	tel.:	602	022	474
sachylysa@gmail.com
www.sachy-lysa.cz

TSK Dynamik, z. s. 
Luboš	Kloud,	tel.:	739	365	238
tskdynamikzs@gmail.com

Klub dobré zprávy
oddíl orientačního běhu
Marika	Benešová,	tel:	739	524	779
kdz@aclysa.cz 
http://klub.aclysa.cz

Spolek SHIBAK FREERIDE 
Martin	Morávek,	tel.:	725	455	792
m.moravek@centrum.cz

Quattuor Artes, z. s. 
Adéla	Wolfová,	tel.:	321	123	866,	
info@zuslysa.cz
Soňa	Plachá,	tel.:	737	235	531
sona.placha@yahoo.com

Billiárd club Lysá nad Labem
(BC Lysá nad Labem, z. s.)
Jindřich	Hochman,	tel:	608	520	013
hochman.j@seznam.cz
kulecnik.lysa@gmail.com 
http://kulecnik.tym.cz
facebook:	Kulečník	Lysá	nad	Labem

Rodinné centrum Parníček, z. s.
Ing.	Petra	Hercíková,	tel.:	730	772	133
info@rcparnicek.cz
www.rcparnicek.cz

OV Dvorce
Ing.	Lucie	Pavlíčková,	tel.:	737	938	158
luciepavlickova01@gmail.com
facebook:	Dvorečáci

Sbor dobrovolných hasičů Byšičky
Josef	Koštíř,	tel.:	602	974	706
josefkostir@centrum.cz

Mladí Hasiči
Eva	Freibergová,	tel.:	604	503	167
eva.freibergova@seznam.cz

Farní sbor Českobratrské církve  
evangelické v Lysé nad Labem
Mgr.	Lukáš	Pešout,	tel.:	604	173	781
lysa@evangnet.cz 
www.lysa.evangnet.cz 

FK Litol, mládež z.s. 
Ing.	Eva	Kropáčková,	tel.:	602	204	575
fklitol.mladez@post.cz
www.fklitol.cz

Spolek radioamatérů Lysá nad Labem
Ing.	Karel	Otava,	tel.:	602	777	308
karelotava@centrum.cz

V	 rámci	 přehledu	 volnočasových	 aktivit	
v	 Lysé	 nad	 Labem	 bychom	 rádi	 uveřejnili	
i	 v	 prosincových	 Listech	 přehled	 právnic-
kých	(spolky)	a	fyzických	osob	pracujících	s 
	dětmi	v	Lysé	n.	L.	Pokud	jste	se	zde	nenašli	
a	 chcete	 být	 v	 Listech	 uveřejněni,	 pošlete,	
prosím,	 kontaktní	 údaje	 (název,	 kontaktní	
osoba,	 tel.	 číslo,	 e-mail,	 www)	 na	 e-mail:	 
hana.foltynova@mestolysa.cz.Děkujeme.

Hana	Foltýnová
odbor	ŠSVZaK

Městský	úřad
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Fotograficky

 
 

Byly	zahájeny	plánované	rekonstrukce	ulice	Mírová	a	ČSA

V	pondělí	28.	září	2020	se	na	závodišti	v	Lysé	nad	Labem	konal	
Svatováclavský	dostihový	den,	pro	diváky	i	fanoušky	bylo	připra-
veno	celkem	osm	dostihů.	

Rekonstrukce našeho nadjezdu získala titul dopravní stavby roku!
Na	 slavnostním	 galavečeru	 v	 Betlémské	 kapli	 převzal	 v	 úterý	

22.	září	2020,	ředitel	Krajského	úřadu	Středočeského	kraje	JUDr.	
Jiří	Holub	ocenění	za	stavbu/projekt	„II/272	Lysá	nad	Labem,	re-
konstrukce	mostu	č.	272-006	přes	ČD“	v	kategorii	dálniční	a	silnič-
ní	stavby	nad	150	mil.	Kč,	za	rok	2019.
V	podmínkách	kraje	se	jednalo	o	významnou	dopravní	stavbu,	

náročnou	na	projektovou	přípravu	projektu,	a	to	včetně	splnění	
podmínek	pro	přidělení	dotace	 z	příslušného	 fondu	EU,	nároč-
nou	z	hlediska	technického	řešení	i	organizace	výstavby	ve	vztahu	 
k	železniční	dopravě.

 

Dne	22.	září	2020	byly	slavnostně	otevřeny	prostory	nového	Cen-
tra	pro	pečující	rodiny	na	náměstí	B.	Hrozného	1722	v	Lysé	nad	La-
bem.	Ve	středu	11.	listopadu	2020	v	době	od	13.00	do	17.00	hodin	
se	zde	koná	den	otevřených	dveří.	Všichni	jste	srdečně	zváni.

 

Ve	dnech	2.	–	3.	října	2020	se	konaly	volby	do	Zastupitelstva	
Středočeského	kraje	a	místního	referenda.
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Kulturní	přehled	/	Pozvánky

1.	11.	2020
Exotika
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

2.	11.	2020	od	14.30	hodin
Kavárnička dříve narozených
v	restauraci	U	Bílé	labutě

3.	11.	2020	od	16.30	hodin
Počátky vlády Karla IV.
přednáška	v	městské	knihovně

4.	11.	2020	od	16.30	hodin
Paličkování
kurz	v	městské	knihovně

4.	11.	2020	od	17.00	hodin
Emoce ve výchově dětí
přednáška	v	RC	Parníček

4.–30.	11.	2020
Moudrofouskovy puzzle
výstava	ilustrací	z	dětské	 

	 soutěže	v	městské	knihovně

4.	11.–23.	12.	2020
Drátované drobnosti
prodejní	výstava	z	kurzu	 

	 drátování	v	městské	knihovně

6.	11.	2020	od	19.00	hodin
Horokamera
v	Kině	na	Husově	nám.

8.–15.	11.	2020
Karol Wojtyla. narození
výstava	u	příležitosti	100.	výročí	 

	 narození	sv.	Jana	Pawla	II.
vernisáž	8.	11.	v	10.30	hodin
v	kostele	Narození	sv.	Jana	 

	 Křtitele

10.	11.	2020	od	16.00	hodin
Kurz zdobení perníčků
v	městské	knihovně

11.	11.	2020	od	13.00	hodin
Den otevřených dveří
v	Centru	pro	pečující	rodiny,	 

	 nám.	B.	Hrozného	1722

11.	11.	2020	od	16.30	hodin
Drátování
kurz	v	městské	knihovně

11.	11.	2020
Svatomartinský 
lampionový průvod
AKCE	ZRUŠENA!

12.	11.	2020	od	15.30	hodin
Bezplatné právní poradenství
v	RC	Parníček

13.–14.	11.	2020
CV Chovatel
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

16.	11.	2020	od	14.30	hodin
Kavárnička dříve narozených
v	restauraci	U	Bílé	labutě

18.	11.	2020	od	16.30	hodin
Paličkování
kurz	v	městské	knihovně

19.	11.	2020	od	18.00	hodin
Banát – české vesnice  

 na březích Dunaje
přednáška	v	městské	knihovně

20.–22.	11.	2020
Autosalon Kola, Ekoauto
Pivní a vinné slavnosti
Veterán show, Tuning show
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

20.	11.–30.	12.	2020
Lidové Vánoce v Polabí
Skanzen	Přerov	nad	Labem

24.	11.	2020	od	17.00	hodin
Sourozenecké vztahy
přednáška	v	RC	Parníček

25.	11.	2020	od	16.00	hodin
Hudební toulky
v	městské	knihovně	-	Litoli

25.	11.	2020	od	16.30	hodin
Drátování
kurz	v	městské	knihovně

26.	11.	2020	od	17.00	hodin
Setkání pečujících
přednáška	v	kavárně	Campiello

28.	11.	2020	od	9.00	hodin
Adventní tvoření a vyhlášení  

 výsledků dětské soutěže
v	městské	knihovně

28.	11.	2020
Podzimní Retro garáž
Výstaviště	Lysá	nad	Labem

28.	11.	2020	od	15.00	hodin
Přivítání adventu
na	Husově	nám.

30.	11.	2020	od	14.30	hodin
Kavárnička dříve narozených
v	restauraci	U	Bílé	labutě

Listopadové	akce	se	uskuteční	pouze 
v	případě	stabilizované	epidemiologické	
situace	a	v	případě	povolení	konání	
kulturních	akcí	Vládou	ČR.
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Pozvánky

Klub	Polski	Lysá	nad	Labem	a	Římskokatolická	farnost	Lysá	
nad	Labem	Vás	zvou	na	vernisáž	výstavy	u	příležitosti	100.	vý-
ročí	narození	sv.	Jana	Pawła	II	karol	wojtyła.	#narození,	která	se	
bude	konat	v	neděli	8.	listopadu	2020	v	10.30	hodin	(po	mši	sv.,	
která	je	v	9.30)	v	kostele	Narození	sv.	Jana	Křtitele	v	Lysé	n.	L.
Výstava	potrvá	do	15.	11.	a	bude	přístupná	vždy	v	době	bo-

hoslužby.	Výstava	je	součásti	DNE	POLSKÉ	KULTURY.
Záštitu	převzal	pan	Antoni	Wręga	-	Chargé	d›affaires	Amba-

sády	Polské	republiky	v	Praze.
Věcně	 a	 finančně	 podpořili:	 Konzulární	 oddělení	 Velvysla-

nectví	Polské	republiky	v	Praze,	Centrum	Myśli	Jana	Pawła	II,	
KP	v	Praze.

Soutěž o poukázky v hodnotě 1000, 500 a 250 Kč do hračkářství Pompo!
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Pozvánky
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Pozvánky
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Městská	knihovna

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo	nám.	23	(budova	MěÚ	–	přízemí)
289	22		Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	255,	e-mail:	info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz,	www.iclysa.cz

Listopadové akce knihovny se uskuteční 
pouze v případě stabilizované epidemio-
logická situace a případě povolení koná-
ní kulturních akcí Vládou ČR. Sledujte, 
prosíme, webové stránky a facebook 
knihovny.

Počátky vlády Karla IV. – 3. listopadu 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelný	cyklus	toulek	historií	s	PaedDr.	Ma-
rií	Kořínkovou.

Paličkování 
– 4. a 18. listopadu 2020 od 16.30 hodin
Pravidelné	 kurzy	 s	 Helenou	 Kubíkovou.	 Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Kurz zdobení perníčků – 10. listopadu 2020 
od 16.00 do 20.00 hodin
Kreativní	 kurz	 s	 PhDr.	 Danou	 Holmanovou,	
držitelkou	 titulu	 Nositelka	 tradic.	 Na	 kurz	
je	 třeba	 se	 předem	 registrovat.	 Cena	 kurzu	 
450	Kč.

Drátování – 11 + 25. listopadu 2020  
od 16.30 hodin
Drátenický	kurz	s	paní	Janou	Procházkovou.

Banát – české vesnice na březích Dunaje
– 19. listopadu 2020 od 18.00 hodin
Pavel	Chlum	Vás	provede	oblastí	na	břehu	
řeky	 Dunaj	 v	 Rumunsku	 a	 Srbsku,	 kde	 se	
dosud	zachovalo	několik	čistě	českých	ves-
nic.	Nejprve	však	vystoupáme	po	celodenní	
dřině	na	jeden	z	nejvyšších	vrcholů	Jižních	
Karpat	–	Retezat.	Následně	se	společně	po-
díváme	na	čtyři	české	vesnice	(Šumice,	Ro-
vensko,	Gerník	a	Svatá	Helena)	a	v	Srbsku	
pak	 nemineme	 ještě	 jednu	 další.	 Opomi-
nuty	nezůstanou	ani	hrady	podél	Dunaje	a	
také	úžasná	příroda	národního	parku	Djer-
dap	a	přehrady	Železná	vrata.

Hudební toulky – 25. listopadu 2020  
od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Přednáška	věnující	se	evropské	hudební	his-
torii.	Přednáší	Mgr.	Jana	Bajerová.	Vstup	zdar-
ma.	Akce	se	uskuteční	v	prostorách	knihovny	
v	Litoli.

Adventní tvoření a vyhlášení výsledků 
dětské soutěže – 28. listopadu 2020  
od 9.00 do 13.00 hodin
Adventní	 tvoření	 spojené	 s	 vyhlášením	 vý-
sledků	 dětské	 celoroční	 soutěže	 „Moudro-
fouskovy	puzzle“.

Kreativní advent
Vybízíme	 všechny	 kreativní	 děti,	 aby	 nám	 
v	 knihovně	 pomohly	 vytvořit	 betlém!	 Přijďte	
si	 do	 knihovny	 pro	 papírového	 andílka,	 toho	
doma	vystřihněte	a	vybarvěte	či	jinak	vyzdobte	
a	přineste	nám	ho	zpět	do	knihovny.	Už	teď	jsme	
zvědavé,	kolik	andílků	se	u	našeho	betléma	slét-
ne.	Kdo	by	neměl	chuť	přispět	svým	výtvorem	
do	našeho	betléma,	může	nám	pomoci	vytvořit	
vánoční	strom	přání.	V	knihovně	si	můžete	vy-
zvednout	speciální	kartičku,	na	kterou	svá	přání	
napíšete.	My	pak	 všechna	 přání	 zavěsíme	na	
náš	vánoční	stromek	a	jedno	vybrané	oceníme.

Moudrofouskovy puzzle  
– 4.–30. listopadu 2020
Výstava	dětských	ilustrací	z	naší	celoroční	kni-
hovní	soutěže.

Drátované drobnosti  
– 4. listopadu – 23. prosince 2020
Výstava	prací	účastníků	kurzu	drátování,	který	
probíhá	v	naší	knihovně.		Výstava	ukáže	vše,	
co	lze	zvládnout	pod	vedením	lektorky	Jana	
Procházkové.

Otevírací doba knihovny
PO			 8.00–18.00
ÚT			 zavřeno
ST				 8.00–18.00
ČT				 8.00–18.00
PÁ			 8.00–18.00

Tipy ke čtení
Beletrie	pro	dospělé
Na pokraji sil – BAILEY Samantha M.

Ve	zlomku	vteřiny	se	Morga-
nin	život	obrátí	vzhůru	noha-
ma.	Neznámá	žena	jí	vloží	do	
náruče	 své	 dítě	 a	 pak	 skočí	
pod	 rozjetý	vlak.	Když	Mor-
gan	vyslýchá	policie,	dozvídá	
se,	že	žádný	ze	svědků	nepo-
tvrdil	její	výpověď.	A	jakmile	

vyšetřovatelé	zjistí,	že	sama	dlouho	touží	po	
dítěti,	stává	se	okamžitě	podezřelou...	

Dlouhá trať – HANIŠOVÁ Viktorie
Občas	 se	 stane,	 že	 v	 půlce	
závodu	 zapomenete,	 proč	
vlastně	soutěžíte...
Život	se	někdy	zastaví.	Ať	už	
je	 důvodem	 vědomí	 smrti,	
osobní	selhání,	ztracené	ilu-
ze	nebo	prostý	strach,	nevy-
hnutelně	pak	přicházejí	také	

úzkosti,	pochyby	a	otázky.	Jsou	to	okamžiky,	
které	 nutí	 promýšlet	 vlastní	 bytí	 v	 jasném	
světle,	jehož	svit	často	nepřeje	společenským	
konvencím	a	tomu	„být	jako	ostatní“…

Naučná	literatura	pro	dospělé
O hraběti Šporkovi, jeho Kuksu a Králove-
hradecku – HRDINA Ignác Antonín

	 Autorův	 zájem	 samozřej-
mě	 je	 a	 nemůže	 nebýt	
zaměřen	 i	 na	 zakladatele	
Kuksu	 –	 říšského	 hraběte	
Františka	 Antonína	 Špor-
ka	 (1662–1738).	 A	 o	 tom	
všem	 čtenáři	mnohé	 pro-
zradí	 tento	 sborník,	 který	

obsahuje	autorovy	články	(jakož	i	další	tex-
ty	odborné	 i	popularizační)	na	 toto	 téma,	
doposud	 roztroušené	 po	 různých	 časopi-
sech,	 sbornících,	 novinách	 apod.	 –	 zde	 je	
čtenář	nalezne	„pohromadě“.

Neviditelná žena: Příběh agentky Virginie 
Hallové – PURNELLOVÁ Sonia

Chtěla	 se	 stát	diplomatkou	
a	poznávat	svět.	Místo	toho	
se	 stala	 klíčovou	 osobou	
britské	 rozvědky	 a	 fran-
couzského	 odboje.	 Dosud	
nezveřejněný	 biografický	
příběh	Virginie	Hallové,	prv-
ní	ženy	nasazené	za	nepřá-
telskou	 linií.	 Ženy,	 ze	 které	

mělo	 strach	 i	 samotné	 gestapo.	 Ženy,	 jejíž	 
vytrvalost	pomohla	vyhrát	nejdůležitější	vál-
ku	v	dějinách.

Beletrie	pro	děti
Pán čarodějů – SLOVÁKOVÁ Petra

Pokračování	 young	 adult	
románu	Střípky	času	 Janě	a	
Petrovi	 se	 podařilo	 přežít	 a	
vyhrát	 boj	 s	 obávaným	 ča-
rodějem	 Mabrokem.	 Tím	
ovšem	 nic	 nevyřešili,	 ale	
naopak	 uvedli	 do	 pohy-
bu	 neočekávané	 události.	 

V	nastalém	zmatku	se	snaží	hledat	si	cestu	je-
den	ke	druhému,	ale	zjišťují,	že	to	vůbec	není	
snadné...

Čuprděda -  McCARTNEY Paul
Toč	se,	střelko,	tam	a	zpět,	
kouzelný	je	celý	svět!	Čupr-
děda	 je	 báječný	 nevšední	
dědeček	 s	 kapsami	 plnými	
kouzelných	 triků.	 Takového	
dobrodruha	 jen	 tak	 někde	

nenajdete.	 Díky	 jeho	 zázračnému	 kompasu	
se	 čtyři	 vnoučata	bleskově	vypraví	na	 cestu	
kolem	celého	světa...
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Tento	 rok	 slavíme	
pěkné	 polokulaté	 výro-
čí,	 naší	 škole	 je	 25	 let,	
chcete-li	 čtvrt	 století.	

Pojďme	 si	 teď	 připomenout	 nejdůležitější	
data	a	události	z	její	historie.
Když	 se	 ve	 školním	 roce	 1973/74	ote-

vírala	 nová	 pavilonová	 škola	 ZŠ	 Jana	
Amose	 Komenského,	 asi	 nikoho	 nena-
padlo,	 že	 by	 jednou	 v	 jejích	 prostorech	
mohla	 fungovat	 střední	 škola.	 O	 dvacet	
let	 později,	 v	 roce	 1994,	 započala	 jed-
nání	 se	 školským	 úřadem	 v	 Nymburce	
o	 tom,	 že	 by	 ve	městě	 Lysá	 nad	 Labem	
byla	 zřízena	 střední	 škola.	 Nakonec	
bylo	 v	 prosinci	 téhož	 roku	 rozhodnu-
to	 o	 tom,	 že	 střední	 škola	 bude	 ekono-
mického	 zaměření,	 respektive	 že	 půjde	
přímo	 o	 obchodní	 akademii	 se	 sídlem	 
v	 pavilonu	 B	 areálu	 ZŠ	 JAK.	 Škola	 bude	
disponovat	 osmi	 učebnami,	 kabinety	 a	
sociálním	zařízení.	Ubytování	pro	případ-
né	zájemce	zajistí	internát	učiliště	a	stra-
vování	firma	Eurest	(dnes	Scolarest).
Město	 Lysá	 nad	 Labem	 pro	 školní	 rok	

1995/96	 zajistilo	 finanční	 prostředky	 na	

nejnutnější	vybavení	školy	ve	výši	250	000	
Kč	a	dne	1.	9.	1995	mohla	obchodní	aka-
demie	slavnostně	zahájit	výuku	s	počtem	
64	studentů	v	prvních	ročnících.	Využívá-
ny	 byly	 zatím	 jen	 tři	 učebny,	 ředitelna	 a	
jeden	kabinet.	Škola	měla	pět	kmenových	
zaměstnanců,	ostatní	pracovali	ve	vedlej-
ším	pracovním	poměru.	V	následujících	le-
tech	se	podařilo	rozšířit	pedagogický	sbor	
a	také	počet	využívaných	učeben.	Došlo	k	
navýšení	kapacity	až	na	200	studentů,	pro	
naši	školu	byly	uvolněny	některé	učebny	v	
prostorách	ZŠ.	
Roku	 2003	 jsme	 navázali	 spolupráci	 

s	partnerskými	školami	v	zahraničí	(Němec-
ko,	 Francie,	 Slovensko	 a	 Velká	 Británie)	 a	
roku	2005	byl	otevřen	nový	obor	–	Ekono-
mické	 lyceum.	 V	 roce	 2009	 jsme	 uzavřeli	
partnerství	s	obchodními	akademiemi	Stře-
dočeského	 kraje	 (Kolín,	 Beroun,	 Vlašim,	
Mladá	Boleslav,	Rakovník,	Příbram	a	Slaný),	
které	trvá	dodnes.	
Vybudovali	 jsme	dvě	 jazykové	a	 tři	 počí-

tačové	 učebny,	 vedeme	 výuku	 odborných	
předmětů,	jako	jsou	ekonomika,	účetnictví,	
písemná	 a	 elektronická	 komunikace,	 vyu-

čujeme	 tři	 cizí	 jazyky	a	 informační	 techno-
logie.	V	současnosti	máme	naplněno	8	tříd	
a	 máme	 20	 zaměstnanců	 včetně	 nepeda-
gogických	 pracovníků.	 Po	 několika	 letech	
útlumu	v	počtu	uchazečů	o	studium	(slabší	
ročníky,	 gravitační	 vliv	 Prahy	 atd.)	 se	 nám	 
v	posledních	letech	daří	otevírat	první	roční-
ky	v	plném	počtu.
A	co	si	přát	do	dalších,	minimálně	pěta-

dvaceti	let?	Určitě	stále	kvalitní	pedagogy	
nadšené	pro	vzdělávání	studentů,	naplně-
né	ročníky,	úspěšné	maturanty	a	úspěšné	
absolventy,	 kteří	 se	 k	 nám	 i	 po	 spoustě	
letech	neustále	 vracejí	 třeba	na	dny	ote-
vřených	dveří	nebo	plesy.	Určitě	to	svědčí	
o	tom,	že	svoji	práci	děláme	dobře	a	stu-
denti	se	na	naší	škole	cítí	vítáni,	v	bezpečí	
a	potřební.	
Máme	 připravenou	 výstavu	 k	 historii	 a	

jubileu	naší	školy,	od	listopadu	by	měla	být	
umístěna	 v	 místní	 knihovně.	 Přijďte	 si	 za-
vzpomínat,	zjistit	něco	nového	či	zajímavé-
ho,	srdečně	vás	všechny	zveme.

Iva	Gecková
PR	školy

Obchodní akademie v Lysé nad Labem funguje 25 let!

Po	delší	odmlce	se	zno-
vu	 hlásíme	 s	 novinkami,	
které	 jsme	 zaznamenali	
na	 naší	 škole.	 Není	 třeba	
se	sáhodlouze	rozepisovat	

o	stavu,	který	panuje	okolo	znovu	se	obje-
vivší	pandemie	nového	typu	koronaviru	Co-
vid-19.	Ovšem	také	kvůli	ní	došla	situace	na	
naší	škole	velkých	změn.
Během	loňského	školního	roku	měla	být	

dokončena	 vestavba	 v	 pavilonu	 C,	 díky	
níž	 se	 škola	 rozroste	 o	 další	 tři	 kmenové	
učebny.	Bohužel	se	kvůli	pandemii	nejspíš	
částečně	také	nepodařilo	stavbu	dokončit	
včas.	Ještě	dnes	není	prostor	zkolaudován	
a	my	 s	 napětím	vyhlížíme	 dobu,	 kdy	 bu-
deme	moci	 zahájit	 v	novém	prostoru	vy-
učování.
Novinou	 letošního	 školního	 roku	 je	 zři-

zování	 školních	 e-mailových	 účtů	 od	 3.	

JAK: žijeme
ročníku.	 Distanční	 výuka	 od	 března	 2020	
nám	totiž	ukázala	výhody,	které	lze	těžit	ze	
školního	účtu	zřízeného	u	společnosti	Goo-
gle.	Na	II.	stupni	se	velmi	osvědčila	Google	
Classroom,	a	proto	 se	 již	od	 začátku	 škol-
ního	 roku	 připravujeme	 na	 její	 případné	
znovunastolení.	 I	 vzhledem	 k	 opatřením,	
o	 nichž	 se	 diskutuje	 teď,	 ve	 chvílích,	 kdy	
vzniká	tento	sumář	z	prostředí	naší	školy,	se	
toto	rozhodnutí	ukazuje	jako	správné.
V	průběhu	měsíce	 října	 stihli	 členové	

školního	 parlamentu	 uspořádat	 nové	
volby	 svého	 předsedy.	 Tentokrát	 nedo-
cházeli	 žáci	 k	 volební	 urně,	 ale	 koordi-
nátorky	 školního	 parlamentu	 přišly	 za	
voliči	 přímo	 do	 jejich	 tříd.	 Pro	 letošní	
rok	se	předsedkyní	parlamentu	stala	Jo-
sefína	Smutná	z	8.	A,	místopředsedkyní	
pak	Simona	Martinovská	z	9.	A.	Ty	s	se-
bou	 do	 funkce	 přinesly	 mnoho	 nových	

zajímavých	 nápadů,	 např.	 únikovou	hru	
pro	 vítěze	 některých	 soutěží,	 v	 jejichž	
realizaci	 doufají	 a	 které	 i	 přes	nepřízeň	
situace	plánují	připravovat.
A	 protože	 jsme	 stále	 školou,	 která	 si	 za	

hlavní	 cíl	 klade	vzdělávání	 všech,	 kteří	 ka-
ždodenně	 překračují	 pomyslný	 práh	 do	
našeho	 areálu,	 děláme	maximum	 pro	 to,	
abychom	jej	žákům	byli	schopni	zajistit.
Proto	prosím	pravidelně	sledujte	webové	

stránky	 školy,	protože	 se	všem	snažíme	 je-
jich	prostřednictvím	předávat	všechny	nové	
informace.
A	 držme	 si	 palce!	 Nejen	 v	 této	 době,	

ale	 ve	 všech,	 které	 nás	 jako	 lidstvo	 ještě	
čekají.	A	že	se	před	námi	otevírá	spousta	
nových	výzev,	zřejmě	není	potřeba	zdůraz-
ňovat.

ZŠ	JAK	Lysá	nad	Labem
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Zámecké novinky
Den	české	státnosti,	který	připadá	na	28.	

září	 je	pro	náš	národ	významným	svátkem.	
Je	zároveň	svátkem	sv.	Václava,	přemyslov-
ského	 knížete,	 patrona	 Čech	 a	 Moravy	 a	
jednoho	z	tradičních	symbolů	českého	státu.	
Letos	připadl	na	pondělí	a	bohužel	jsme	jej	
nemohli	 oslavit	 tak,	 jak	 jsme	 si	 představo-
vali.	Tento	den	 jsme	museli	na	doporučení	
Krajské	hygienické	stanice	vyhlásit	zákaz	ná-
vštěv	a	zákaz	opouštění	areálu	domova	a	při-
jmout	spoustu	dalších	nezbytných	opatření.	
Pro	 klienty	 to	 vůbec	 není	 jednoduché,	 ať	
už	 jde	o	nošení	roušek,	nemožnost	opustit	
areál,	zákaz	shromažďování	a	další	nařízení.	
Tím	spíše,	že	už	si	vším	prošli	na	jaře	při	první	
vlně	pandemie	a	teď	se	vše	opakuje.	Nese	
to	 sebou	 strach	 a	 nejistotu	 z	 budoucnos-
ti.	 Abychom	 jim	 aspoň	 trochu	 vynahradili	
ztrátu	přímého	kontaktu	s	rodinou	a	přáte-
li,	opět	 jsme	zavedli	možnost	videohovorů.	

Nemůžeme	pořádat	naše	pravidelné	akce	a	
tak	se	snažíme	aspoň	o	malé	rozptýlení	při	
procházkách	do	parku,	které	opět	mají	svá	

pravidla.	 Jednou	 z	podzimních	akcí,	 kterou	
jsme	si	mohli	užít	ještě	před	tím,	než	byla	vy-
hlášena	karanténa,	bylo	rozloučení	s	 létem	
spojené	 s	 grilováním.	 Byl	 krásný	 sluneční	
den	jako	stvořený	pro	tuto	akci.	Počasí	nám	
přálo	i	na	zářijové	turnaje	v	kuželkách,	kte-
ré	jsou	mezi	klienty	velmi	oblíbené.	Někteří	
pilně	pracovali	 v	 zámecké	dílně,	 jiní	 tréno-
vali	paměť	a	zářijoví	oslavenci	ještě	společ-
ně	oslavili	svá	jubilea.	Nikdo	z	nás	neví,	jak	
dlouho	 tato	 situace	 potrvá	 a	 jak	 dlouho	
bude	 nutné	 všechna	 opatření	 dodržovat.	
Věříme,	že	už	brzy	dojde	aspoň	ke	zmírnění	
některých	opatření	a	postupně	se	vše	vrátí	
do	zaběhnutých	kolejí.	Plánů	máme	hodně	a	
máme	se	na	co	těšit.	
Na	 závěr	 slovo	 vedoucí	 sestry	 a	 ředitele	

domova	–	Bc.	Lochmanové	Jaroslavy	a	Mgr.	
Jiřího	Hendricha:	,,Chtěli	bychom	touto	ces-
tou	poděkovat	klientům	a	jejich	rodinám	za	
trpělivost	v	době	karanténních	opatření	pro-
ti	šíření	koronaviru.	Dále	veřejnosti	za	pod-
poru	 a	 všem	 zaměstnancům	 Domova	 Na	
Zámku	za	jejich	práci	a	obětavost,	bez	které	
bychom	se	neobešli.“		

Ludmila	Hlatká,	fyzioterapeut
Domov	Na	Zámku	Lysá	nad	Labem,	p.	o.

Třetí	 mezinárodní	 setkání	 bylo	 online	 od	
22.	9.	do	25.	9.	2020	mezi	mateřskými	škola-
mi	České	republiky,	Estonska	a	Slovenska.	Již	
v	červnu,	1.	6.	2020	se	mělo	letět	do	Eston-
ska,	ale	opatření	COVID	nám	zabránilo	 letět	
na	poslední	mezinárodní	 setkání	 do	Tallinu,	
kde	má	 sídlo	 spolupracující	mateřská	 škola.	
Od	22.	9.	2020	jsme	sledovali	setkání	online	
s	dětmi.	Vzájemně	se	 zdravily,	nejen	anglic-
kým	 pozdravem,	 ale	 i	 různými	 vystoupení-
mi,	 převážně	 tanečním	 a	 pěveckým.	 Dobře	
jsme	se	i	pobavili	při	hlášce:	„Nezlob,	uvidí	tě	
až	v	Estonsku.“	Pro	děti	to	bylo	dobré,	že	se	
zúčastnily	přes	počítač.	Pro	učitelky	by	bylo	

přínosnější,	kdyby	byla	možnost	zúčastnit	se	
všeho	přímo,	osobně.	Měly	by	bližší	kontakt	s	
prostředím,	nasály	atmosféru	prostředí	dané	
země.	Měly	možnost	zapadnout,	vše	zažít,	vy-
zkoušet.	Nešlo	to,	tak	jsme	se	podpořily	v	této	
volbě-	online	přenosu.	První	i	druhé	setkání	
bylo	vzájemné	setkání	 jak	na	Slovensku,	tak	
i	 v	 České	 republice	 a	 proběhlo	 standardně,	
návštěvou	ve	školských	zařízeních	po	celý	tý-
den	v	dané	zemi.	Covid	opatření	nedovolilo	
toto	setkání	uskutečnit	v	Estonsku.	Podařilo	
se	ale	nasát	s	dětmi	vůni	pečených	sušenek,	
které	pekly	děti	v	Estonsku	a	zároveň	v	České	
republice.	 Slovensko	 nemohlo	 pro	 opatření	

toto	pečení	provést.	Malovali	vlajky,	kšiltovky	
a	skládali	puzzle	států.	Vzájemně	jsme	si	pře-
dali	 recepty,	 prezentace,	 ukázali	 vzdělávací	
chvilky	s	dětmi.	Během	setkání	došlo	na	před-
točenou	i	psanou	formu,	jazykový	rozvoj	ne-
byl	tak	podpořen.	Více	jsme	se	soustředili	na	
IT	přenos	a	na	schopnost	toho	co	nejvíce	na	
dálku	 ukázat.	 Společná	 setkání	 zatím	 končí,	
ale	zůstaneme	v	kontaktu	a	určitě	se	budeme	
i	nadále	podporovat	v	oblastech	předškolního	
školství.	Zůstává	za	námi	mnoho	hezkých	pro-
jektů,	ale	i	stejně	naladěných	učitelů	–	přátel.

MŠ	Dráček

Třetí mezinárodní setkání Erasmus + MŠ Dráček Lysá nad Labem
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Setkání pečujících a přednáška
Ani	 v	 této	 náročné	 situaci	 nepřestává	 or-

ganizace	Dementia	podporovat	všechny,	kdo	
pečují	o	své	blízké	s	Alzheimerovou	chorobou	
či	demencí.	Víme,	že	stav	nouze	i	nutná	ka-
ranténní	opatření	vás	ovlivňují	a	ztěžují	vám	
už	tak	náročnou	péči.	Pokud	si	s	něčím	nevíte	
rady,	řešíte	nějaký	problém	nebo	je	toho	na	
vás	zkrátka	už	moc,	nebojte	se	zatelefonovat	
nebo	přijít.	Při	osobním	setkání	dodržujeme	
veškerá	bezpečnostní	pravidla.
Všechny	zájemce	srdečně	zveme	na	setká-

ní	pečujících,	kteří	se	v	domácích	podmínkách	
starají	o	svého	blízkého	s	demencí	či	Alzhei-
merovou	nemocí.	V	Lysé	nad	Labem	je	pořá-
dá	organizace	Dementia	I.O.V.,	z.	ú.	Scházíme	
se	každý	4.	čtvrtek	v	měsíci,	nyní	tedy	26.	lis-
topadu	od	17.00	hodin	v	Kavárně	Campiello,	
nám.	Bedřicha	Hrozného	16/22	Lysá	n.	L.	
Pokud	 vás	 trápí	 otázky,	 s	 nimiž	 si	 nevíte	

rady,	můžete	se	třeba	hned	obrátit	na	naše	
odborníky	 pomocí	 chatu.	 Naleznete	 jej	 na	
adrese	https://dementia.cz/chat/.	Díky	této	

aplikaci	 se	 můžete	 přímo	 z	 domova	 pora-
dit	se	sociálními	pracovníky,	s	psychologem,	
neurologem,	 rodinným	 pečujícím,	 s	 právní-
kem,	duchovním	 i	 s	dalšími	odborníky.	Naši	
poradci	 jsou	 tu	pro	 každého,	 kdo	 se	 zajímá	 
o	 problematiku	 demence	 a	 domácí	 péče.	

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nabízíme	vám	i	možnost	přečíst	si	na	našich	
stránkách	blog,	 v	 němž	paní	Markéta	popi-
suje	své	vlastní	zkušenosti.	Naleznete	 jej	na	
adrese:	http://dementia.cz/blog/.
Společně	se	dá	vše	zvládnout	snadněji.

Vlasta	Koudelková
koordinátorka	neformální	péče

telefon:	603	189	833
e-mail:	lysa@dementia.cz

Kavárnička v září
Prázdniny	 jsou	 za	 námi	 a	 naši	 vnoučci	

zasedli	 do	 školních	 lavic.	 A	 aby	 to	 nebylo	
jednoduché,	 narůstá	 počet	 postižených	
koronavirem.	Děti	ve	školách	musí	dodržo-
vat	přísná	hygienická	opatření	a	my,	dříve	
narození,	 je	 v	 tom	musíme	 podporovat	 a	
sami	 dodržovat	 vládní	 nařízení.	 Jenom	 co	
se	 týká	 dezinfekce	 a	 výběru	 spolehlivých	
dezinfekčních	 prostředků,	 v	 tom	 si	 často	
nedokážeme	poradit.									
Tak	jsme	si	do	Křesla	pro	hosta	pozvali	ve-

doucí	 pracovníky	 drogerie	 TETA	 na	 Husově	
náměstí,	manžele	Rýdlovi.	K	výkladu	si	přines-
li	 různé	pomůcky,	 z	nichž	nás	nejvíce	zaujal	
propagační	 letáček.	 Dezinfekční	 prostředky	
mají	v	prodejně.	Manželé	hovořili	velice	pou-
tavě	a	představili	nám	svoji	organizační	novin-
ku.	Můžeme	se	stát	členy	Teta	klubu	a	vyu-
žívat	klubových	výhod	se	slevami	na	nákup.	
Mnozí	z	nás	se	hned	hlásili	ke	členství	a	pan	
Rýdl	 jim	pomohl	vyplnit	přihlášku.	Na	závěr	
jejich	vystoupení	jsme	dojednali,	že	přijdeme	
na	hromadný	nákup	do	jejich	prodejny.	Pan	
Rýdl	souhlasil,	ale	musíme	se	dopředu	ohlásit	
a	pak	nám	připraví	překvapení.	
Jinak	se	těšíme,	že	se	epidemiologická	situ-

ace	ustálí	a	my	se	budeme	zúčastňovat	celé	
řady	 kulturních	 akcí,	 které	 budou	 ve	městě	
probíhat.	A	právě	 tou	nejbližší	 je	Akademie	
třetího	 věku.	 A	 jak	 to	 vlastně	 bude,	 nám	 
z	Křesla	pro	hosta	přišla	povědět	paní	Alenka	
Uhlířová	z	městského	úřadu.	Představila	nám	
celý	 průběh	 daného	 vzdělávacího	 pořadu	 –	

Zábavná	historie	medicíny.	Můžeme	se	všich-
ni	zúčastnit.
Nečekaně	 jsme	 přivítali	 další	 návštěvu.	

Pan	 starosta	 Ing.	 Karel	 Otava	 nás	 přišel	
pozdravit	 a	 popřát	 hezkou	 zábavu	 a	 ta-
nec.	Jeho	přítomnosti	využili	mnozí	z	nás	a	
vznášeli	hodně	dotazů.	Pan	starosta	je	po-
hotově	a	podrobně	vysvětloval	a	seznámil	
nás	také	s	akcemi,	které	ve	městě	začínají.	
Bude	to	trochu	komplikované,	ale	vydržme	
a	výsledek	si	budeme	moc	chválit	a	užívat	i	
s	rodinami.

                                                                                                                                                                                                                                 
MVDr.	Jan	Kořínek
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Na	 jaře	 bylo	možné	 z	 důvodu	 epidemio-
logických	 opatření	 uspořádat	 úklid	 v	 rám-
ci	 akce	 Ukliďme	 svět,	 Ukliďme	 Česko	 jen	 
v	malé	skupince.	Rozhodli	jsme	se	proto	uklidit	
naše	město	ještě	na	podzim,	a	sice	v	sobotu	 
19.	září.	Sraz	byl	zvolen	tradičně	před	restau-
rací	Matylda.	Společně	jsme	se	pak	přesunuli	
na	Šibák,	kde	na	nás	čekali	další	zúčastnění.	
Po	 rozdání	 rukavic	 a	 pytlů	 jsme	 ve	 skupině	
čítající	22	dobrovolníků	od	kojenců	až	po	ak-
tivní	seniory	uklidili	za	necelé	3	hodinky	místo	
od	bývalé	spalovny	směrem	na	Milovice.	Spo-
lečnými	silami	jsme	nasbírali	48	pytlů	a	odha-
dem	přes	580	kg	odpadu!	 Jako	poděkování	
dostali	zúčastnění	malou	odměnu.	
Závěrem	bych	rád	poděkoval	všem	účast-

níkům	a	firmě	FCC	za	odvoz	odpadu.	

Bc.	Ondřej	Šmíd,	organizátor	úklidu	

Podzimní Lysá opět o trochu uklizenější

Za	velmi	teplého	slunečného	počasí	jsme	
13.	 srpna	 vyjeli	 na	 letošní	 první	 celodenní	
výlet.	 Nejprve	 jsme	 zamířili	 na	 prohlídku	
krásného	rokokového	zámku,	který	byl	po-
staven	francouzským	šlechticem	J.	A.	H.	de	
Chamaré	 v	 Nových	 Hradech	 a	 kterému	 se	
také	někdy	říká	malý	Schönbrun	nebo	čes-
ké	Versailles.	Ve	vnitřních	prostorách	jsme	si	
prohlédli	 stálou	expozici	nábytku	a	příjem-
né	chvíle	 jsme	strávili	procházkou	v	krásně	
upravených	 zahradách,	 při	 dobrém	 jídle,	
kávy	nebo	zmrzliny.
Druhou	 zastávkou	 byla	 Litomyšl	 a	 její	

hlavní	památka,	zapsána	na	seznam	kultur-
ního	dědictví	UNESCO	–	zámek.	Nádhernou	
renesanční	stavbu	dal	v	16.	století	postavit	
Vratislav	z	Pernštejna.	Prohlídková	trasa	nás	
zavedla	 do	 historických	 interiérů,	 divadla,	
kaple	i	hostinských	pokojů.

Klub důchodců Litol

Domů	jsme	se	sice	vrátili	unaveni,	ale	plni	
krásných	zážitků.
Osmého	 září	 jsme	 si	 dopřáli	 hezké	odpo-

činkové	odpoledne	při	vyhlídkové	plavbě	po	
Vltavě.	Na	této	projížďce	jsme	uviděli	mnoho	
pražských	památek,	např.	Pražský	hrad,	Kar-
lův	most,	vodárenské	věže,	Vyšehrad	a	další.
Naše	kulturní	akce	jsme	v	září	ukončili	ná-

vštěvou	městského	divadla	v	Mladé	Bolesla-
vi.	 Komedie	 „Famílie“	úspěšného	americké-
ho	dramatika	s	italskými	kořeny	Joe	Dipietra	
nám	alespoň	na	 chvíli	 dala	 zapomenout	na	
současné	starosti.
Náš	 klub	 nežije	 jen	 kulturou,	 na	 pravi-

delných	úterních	schůzkách	všichni	disku-
tujeme	 o	 aktuálních	 událostech,	 zajímají	
nás	 rekonstrukce	 hlavních	městských	 ko-
munikací,	 rekonstrukce	 litolské	 vily,	 jež	
má	být	 součástí	mateřské	 školy.	 Zajímaly	

nás	samozřejmě	 i	volby,	o	svých	hlavních	
plánech	nás	byl	 informovat	pan	Mgr.	Ka-
rel	Marek	společně	s	paní	Mgr.	Štěpánkou	
Vošickou.
Naše	další	schůzky	i	plánované	výlety	nám	

zhatila	další	proticovidová	opatření.	Věříme,	
že	 všichni	 je	budou	dodržovat,	 abychom	se	
mohli	ve	zdraví	brzy	znovu	setkávat.

Klub	důchodců	Litol

Děkuji	 Centru	 sociálních	 a	 zdra-
votních	 služeb	 a	 domácímu	 hospici	 -	
DOMA	NEJLÍP	Poděbrady,	O.	P.	S.	Lysá	
nad	Labem,	za	profesionální	a	nepřetr-
žitou	péči,	kterou	věnovali	mému	man-
želovi	a	umožnili	mu	zůstat	v	posledních	
chvílích	života	doma,	v	rodinném	kruhu.

Eva	Havlíková	s	rodinou

Poděkování

Změna	provozní	doby	provozovny
Sokolská	40,	289	22	Lysá	nad	Labem

Pondělí 10–12 13–18
Úterý 08–12 13–16
Středa 10–12 13–18
Čtvrtek 08–12 13–16
Pátek 08–12 13–16
Sobota 08–12 
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Věřím,	že	se	nebudu	příliš	mýlit,	když	na-
píšu,	že	každý	nebo	téměř	každý	obyvatel	
nebo	 návštěvník	 Litole	 si	 při	 pohledu	 do	
rozsáhlé	zahrady	v	ulici	Mírová	alespoň	na	
chvilku	 pohrával	 s	 myšlenkou	 odpolední	
kávy	podávané	na	verandě	majestátní	vily	
č.p.	149.	Taková	fantazie	 je	o	to	snazší,	že	
objekt	 již	 dlouhé	 dekády	 zeje	 prázdnotou	
a	právě	ta	neměnnost	nabízí	ničím	neruše-
ný	 prostor	 pro	 práci	 fantazie	 každého	 ko-
lemjdoucího.	Nezbývá	než	doufat,	 že	 tato	
chátrající	 neměnnost	 bude	 v	 blízké	 době	
nahrazena	stavební	činností,	která	této	ne-
právem	zcela	opomíjené	místní	dominantě	
vrátí	její	důstojnost.	Zmiňovaná	vila	je	totiž	
součástí	 stavebních	 aktivit	 zaniklého	 litol-
ského	cukrovaru,	který	v	okolí	nezanechal	
pouze	tzv.	Králíčkovu	vilu,	ale	řadu	dalších	
staveb,	 které	 formovaly	 urbanismus	 nové	
místní	zástavby	a	ovlivňovaly	vkus	budou-
cích	 stavebníků,	 kteří	 na	 přelomu	monar-
chie	a	republiky	zastavovali	oblast	spojující	
Litol	s	Lysou	nad	Labem.
	 Věřím,	 že	 se	 nebudu	 příliš	 mýlit,	 když	

napíšu,	 že	 každý	 nebo	 téměř	 každý	 oby-
vatel	nebo	návštěvník	 Litole	 si	při	pohledu	
do	rozsáhlé	zahrady	v	ulici	Mírová	alespoň	
na	chvilku	pohrával	s	myšlenkou	odpolední	
kávy	 podávané	 na	 verandě	majestátní	 vily	
č.p.	 149.	 Taková	 fantazie	 je	 o	 to	 snazší,	 že	
objekt	již	dlouhé	dekády	zeje	prázdnotou	a	
právě	ta	neměnnost	nabízí	ničím	nerušený	
prostor	 pro	 práci	 fantazie	 každého	 kolem-
jdoucího.	Nezbývá	než	doufat,	že	tato	chát-
rající	neměnnost	bude	v	blízké	době	nahra-
zena	stavební	činností,	která	této	neprávem	
zcela	opomíjené	místní	dominantě	vrátí	její	
důstojnost.	Zmiňovaná	vila	je	totiž	součástí	
stavebních	 aktivit	 zaniklého	 litolského	 cuk-
rovaru,	který	v	okolí	nezanechal	pouze	 tzv.	
Králíčkovu	vilu,	ale	řadu	dalších	staveb,	které	
formovaly	urbanismus	nové	místní	zástavby	
a	 ovlivňovaly	 vkus	 budoucích	 stavebníků,	
kteří	na	přelomu	monarchie	a	republiky	za-
stavovali	oblast	spojující	Litol	s	Lysou	nad	La-
bem.	Historie	vily	čp.	149,	která	je	v	prame-
nech	 nazývána	 jako	 vila	 Bondy,	 je	 spojena	 
s	historií	dnes	již	nestojícího	cukrovaru	zalo-
ženého	v	roce	1871.	Již	neexistující	továrna	
je	 vlastně	 původcem	 skutečného	 splynutí	
kdysi	samostatné	obce	Litol	s	městem	Lysá	
nad	Labem.	Dějiny	litolského	cukrovaru	jsou	
v	kostce	dějinami	kdysi	slavného	fenoménu	
cukrovarnictví,	 které	 v	 minulosti	 hrálo	 vý-
znamnou	roli	českého	podnikatelského	svě-
ta.	Na	jedné	straně	vzestupy	celých	generací	
nových	 vlivných	 zámožných	 elit,	 na	 druhé	
straně	celá	řada	pádů	vyvolaných	cyklicky	se	
opakujícími	 cukerními	 krizemi	 z	 nadvýroby	
charakterizují	hospodářský	vývoj	tohoto	od-
větví.	Cukrovar	v	Litoli	byl	sice	založen	jako	
rolnický	akciový	cukrovar,	ale	již	po	prvním	
roce	existence	se	dostal	do	finančních	obtíží	
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a	padl	za	oběť	cukerní	krizi	 let	1873–1875.	 
V	 roce	 1874	 byl	 proto	 v	 dražbě	 odprodán	
majiteli	lyského	velkostatku	kněžně	Stefanii	
von	Rohan-Rochefort.	V	další	dražbě	vyvola-
né	další	cukerní	krizí	let	1884–1887	o	dekádu	
později	zakoupili	v	roce	1887	od	tehdejších	
majitelů	továrnu	Jindřich,	David	a	Michel	Be-
niesové.	Bratři	pocházející	 z	haličské	židov-
ské	rodiny	usídlené	ve	Vídni	měli	v	této	době	
za	 sebou	 již	 několik	 drobných	 podnikatel-
ských	zkušeností	z	oblasti	výstavby	lokálních	
železnic,	 těžby	minerálních	olejů	a	bankov-
nictví.	V	novém	odvětví	úspěšně	zúročili	své	
dosavadní	 zkušenosti.	 Síla	 jejich	 strategie	
spočívala	v	tom,	že	nevsadili	pouze	na	jeden	
obor	a	podnikali	v	dalších	odvětvích,	mj.	na-
dále	jako	bankéři	(jejich	cukrovarnické	pod-
nikání	mělo	 úzkou	 vazbu	na	Anglo-rakous-
kou	 banku,	 později	 Anglo-československou	
banku,	v	jejímž	vedení	byl	zastoupen	Michel	
Benies).	 Zejména	 však	 působili	 jako	 velko-
statkáři	 ve	 středočeských	 Klecanech.	 Díky	
tomu	přestávali	další	a	další	cukerní	krize	až	
do	zakcionování	rodinného	podniku	ve	spo-
lečnost	 Rosickopardubická	 rafinerie	 cukru	
(Jindřich	Benies	a	spol.)	v	roce	1923,	ve	které	
i	nadále	měl	Max	Benies,	syn	Michela,	domi-
nantní	postavení.	Likvidace	tohoto	podniku	
v	roce	1929	v	důsledku	napjaté	finanční	situ-
ace	v	oboru,	které	předcházela	včasná	fúze	s	
Rafinérií	v	Krásném	Březně	a.s.,	znamenala	
nejen	 záchranu	 vlastní	 litolské	 továrny,	 ale	
i	 udržení	Maxe	 Beniese	 jako	 člena	 správní	
rady,	a	to	až	do	jeho	nuceného	exilu	v	roce	
1938.	 V	 důsledku	 odborného	 vedení	 pod-
niku	 tak	 zůstal	 litolský	 cukrovar	 uchráněn,	
přestál	 poválečnou	 transformaci	 průmyslu	 
a	fungoval	až	do	90.	let	20.	století.	Již	samot-
ný	příchod	Beniesů	do	Litole	byl	předzvěstí	
lepších	 časů.	 Již	 z	 prvního	 roku	 pocházejí	
plány	 na	 modernizaci	 jak	 technického	 vy-

bavení	továrny,	tak	budov.	Dnes	již	zbořený	
obytný	dům	–	tzv.	Panský	dům	čp.	60,	který	
stál	vedle	dodnes	stojící	administrativní	bu-
dovy	čp.	83	a	vrátnice,	nechali	bratři	postavit	
stavební	firmou	Josefa	Blechy	krátce	po	pře-
vzetí	továrny.	Právě	tento	objekt,	ve	kterém	 
v	prvních	letech	měli	noví	majitelé	k	dispo-
zici	 obytné	 místnosti,	 byl	 prvním	 krokem	 
k	urbanizaci	okolí	cukrovaru.	Jádro	podniku	
tak	tvořila	vlastní	tovární	budova	s	příslušen-
stvím	čp.	60,	tzv.	panský	dům	a	čp.	83,	který	
tvořil	 kancelářskou	 budovu.	 Pro	 ubytování	
zaměstnanců	 byla	 určena	 budova	 čp.	 93.	 
V	 následujících	 letech	 se	 podnik	 rozšiřoval	
o	další	objekty.	V	 roce	1892	byla	 již	bratry	
Beniesovými	přikoupena	k	cukrovaru	nemo-
vitost	čp.	217	od	Karla	a	Emilie	Turnovských	
pro	 obytné	 účely	 zaměstnanců	 cukrovaru.	
Teprve	až	z	počátku	druhé	dekády	20.	století	
je	možné	hovořit		o	střídmě	reprezentativní	
vilové	výstavbě	v	nejbližším	okolí	cukrovaru.	
Právě	 pojednávaná	 rezidenční	 vila	 ředite-
le	Augusta	Bondyho	 (čp.	149)	 spolu	 s	 vila-
mi	 správce	 cukrovaru	 Antonína	 Albrechta	 
(čp.	 152)	 a	 adjunkta	 Ladislava	 Velinského	
(čp.	153)	 jsou	jedněmi	z	prvních	vlaštovek,	
které	nasměrovaly	obytnou	zástavbu	Litole	
směrem	k	železniční	dráze	a	k	Lysé.	V	uply-
nulých	 letech	 se	 tzv.	 Bondyho	 vila	 trochu	
neprávem	ocitla	ve	stínu	tzv.	Králíčkovy	vily	
čp.	 147,	 kterou	 tehdejší	 šéf	 podniku,	 cuk-
rovarnický	podnikatel	 a	 bankéř	Michel	 Be-
nies	 (1854–1923)	 nechal	 vystavět	 v	 letech	
1912–1913	pro	svou	jedinou	dceru	Evelínu	
(1889–1944)	 a	 jejího	 manžela,	 mladého	
právníka,	a	později	významného	rakouského	
historika	Heinricha	Benedikta	(1886–1981).	
Spořivý	otec	pečlivě	kontroloval	průběh	vý-
stavby	 vily,	 kterou	 také	 ponechal	 součástí	
jmění	podniku.	

pokračování na str. 21
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Blízký	vztah	manželů	však	byl	spojen	s	Li-

tolí	už	delší	dobu	před	jejich	sňatkem,	pro-
tože	manželé	již	před	dostavbou	vily	měli	v	
Litoli	k	dispozici	dvě	místnosti	tzv.	Panského	
domu	čp.	60,	který	stával	mezi	novou	vilou	
a	branou	do	 továrny.	Podle	Benediktových	
vlastních	 slov	ho	pojilo	 se	 slečnou	Evi	přá-
telství,	které	brzy	přerostlo	v	lásku.	Dlouho	
prý	nehovořili	o	sňatku,	ale	věděli,	že	k	sobě	
navzájem	patří.	V	Benediktově	pozůstalosti	
uložené	ve	Vídni	se	dochoval	úsměvný	do-
klad	 zmíněného	 vzájemného	 přátelství	 již	 
z	roku	1907,	kdy	sedmnáctiletá	Evi	vlastno-
ručně	obkreslila,	 svázala	a	věnovala	svému	
příteli	 tehdy	 populární	 komiks	 Wilhelma	
Busche	 o	 opičáku	 Fippsovi.	 Podstatná	 pro	
naše	téma	je	skutečnost,	že	sešit	vznikl	právě	
v	její	oblíbené	Litoli,	jak	dokládá	rukou	psa-
né	vročení	díla.	Hluboký	vztah	své	novoman-
želky	k	Lysé	nad	Labem	a	Litoli	přijal	za	svůj	 
i	Heinrich	Benedikt,	který	zde	po	nějaký	čas	
působil	 jako	 zástupce	 svého	 tchána	 v	 cuk-
rovaru	v	právních	 i	 správních	záležitostech.	 
Z	lásky		k	této	obci	se	později	vyznával	i	ve	
svých	německy	publikovaných	Pamětech,	ve	
kterých	je	Lysé	a	okolí	věnována	celá	kapito-
la.	Kubizující	vila	se	od	roku	1912/1913	stala	
místem	společných	letních	pobytů	manželů	
Evelíny	 a	 Heinricha,	 kteří	 však	 i	 nadále	 žili	
ve	Vídni.	Během	oblíbených	jízd	na	koni	po	
okolí	 Lysé	nad	Labem	objevil	mladý	vídeň-
ský	právník	 fenomén	 české	barokní	 krajiny	
formované	osobností	hraběte	Františka	An-
tonína	Šporka.	Toto	 setkání	 se	ukázalo	pro	
dějepis	 českého	 baroka	 poměrně	 zásadní:	
„Zamiloval	jsem	si	krajinu,	pole	a	lesy,	jejich	
vesnice,	Labe	a	Jizeru,	pohled	na	zámek	trů-
nící	na	pahorku,	který	tvořil	dominantu	kraji-
ny,	poustevnu	sv.	Václava	uprostřed	lesa,	ba-
rokní	zámeček	Bonrepos	a	rozhodl	jsem	se	
sepsat	dějiny	této	krajiny.	Z	biografie	krajiny	
se	stala	biografie	někdejšího	pána	na	zám-
cích	v	Lysé	a	Bonrepos,	Františka	Antonína	
hraběte	Sporcka,	jehož	deníky	a	dopisy	ulo-
žené	v	pražském	Národním	muzeu	nabídly	
hlavní	 pramen	 k	 tomuto	 podivuhodnému	
muži,	jehož	život	jsem	ale	popsal	teprve	až	
po	válce.“	Skutečně	v	roce	1923	publikoval	
Heinrich	 Benedikt	 ve	 Vídni	 svou	 obsáhlou	
průkopnickou	monografii	věnovanou	české-
mu	baroku	nazvanou	Franz	Anton	Graf	von	
Sporck	 (1662–1738).	 Zur	Kultur	der	Barok-
zeit	 in	Böhmen,	kterou	přední	znalec	špor-
kovské	 problematiky	 Pavel	 Preiss	 hodnotí	
jako	 závažný	 předěl	 v	 dosavadním	 bádání	 
o	tomto	tématu.	Pro	téma	příspěvku	je	pod-
statné,	 že	 rukopis	 významné	 monografie	 
o	 baroku	 s	 nejvyšší	 pravděpodobností	
vznikal	 i	 v	 Benediktově	 pracovně	 litolské	
kubistické	 vily,	 „jejíž	 zdi	 byly	 vyzdobeny	
šporkovskými	 mědirytinami,	 a	 která	 obsa-
hovala	solidní	knihovnu,	především	bohemi-

ka,	mezi	nimi	všechny	Šporkovy	tisky,	které	
jsem	jen	mohl	po	antikvářích	sehnat“.	V	roce	
1923	se	však	manželství	ocitlo	v	krizi.	Man-
želé	se	sice	rozvedli,	ale	jejich	vztah	nadále	
zůstal	 přátelský.	 Evelína	 se	 podruhé	 vdala	
za	 rakouského	 politika	 Lothara	 Egger	 von	
Möllwald	 (1875–1941),	který	od	dvacátých	
let	zastával	funkci	vyslance	Rakouska	u	krá-
lovského	dvora	v	Římě,	poté	v	Paříži	a	krátce	 
v	Madridu.	Zřejmě	však	i	na	tohoto	muže	se	
podařilo	Evelíně	přenést	svou	lásku	k	Litoli.	 
V	 archivu	 Kanceláře	 prezidenta	 republiky	
se	dodnes	nachází	krátký	záznam,	ze	které-
ho	vyplývá,	že	na	sklonku	roku	1925	Lothar	
Egger	 sondoval	 možnost	 koupě	 zámku	 v	
Přerově	nad	Labem,	právě	s	odůvodněním,	
že	jeho	paní	v	kraji	již	35	let	žije.	K	odkoupe-
ní	nedošlo	a	tak	manželé	Eggerovi	spolu	se	
dvěma	syny	z	Evelínina	prvního	manželství	i	
nadále	sezóně	využívali	 litolskou	vilu,	která	
také	po	likvidaci	společnosti	Rosicko-pardu-
bická	rafinerie	cukru	v	roce	1929	přešla	do	
vlastnictví	Lothara	Eggera.	V	jeho	rukou	zů-
stala	až	do	roku	1941	než	přešla	dědictvím	
do	rukou	jisté	Eleny	Baroli,	roz.	Horn.	Tímto	
způsobem	se	totiž	aktivní	antifašista	Lothar	
Egger	 snažil	 z	 vatikánského	 exilu,	 kde	 oba	
manželé	po	Anšlusu	Rakouska	žili,	 zabránit	
tomu,	aby	majetek	jeho	původem	židovské	
manželky	Evelíny	propadl	Říši.	Tento	pokus	
však	nevyšel,	protože	zmíněná	Elena	Baroli	
prodala	 v	 roce	 1944	 vilu	 zpět	 společnos-
ti	 Labsko-kostelecká	 rafinerie	 cukru,	 pod	
kterou	 litolský	 cukrovar	 tehdy	 spadal.	 Celá	
transakce	byla	zřejmě	vyvolána	zoufalou	fi-
nanční	situací	těžce	nemocné	Evelíny,	které	
se	po	 smrti	manžela	 nedostávalo	dostatku	
finančních	prostředků.	Ani	tato	vynucená	a	
nevýhodná	transakce	však	již	cukrovarnické	
dceři	nepomohla,	protože	k	převodu	nemo-
vitosti	došlo	až	několik	měsíců	po	její	před-
časné	smrti.	Zatímco	k	dějinám	tzv.	Králíčkovy	
vily	je	k	dispozici	alespoň	osobní	vzpomínka	
na	život	v	ní	z	pera	Heinricha	Benedikta,	pro	
tzv.	Bondyho	vilu	takový	pramen	bohužel	po-
strádáme.	Je	proto	značně	obtížné	při	stavu	
současných	znalostí	posoudit,	pro	koho	byla	
původně	zamýšlena.	Nejstarším	známým	pra-
menem	pro	 tento	 reprezentativní	 objekt	 je	
podrobný	položkový	rozpočet	z	pera	lyského	
architekta	a	stavitele	Josefa	Veselého	z	roku	
1913,	 který	 budovu	 nazývá	 vilou	 pro	 pány	
bratří	Benies–ové,	majitelé	cukrovaru	v	Lito-
li.	Z	rozpisu	vyplývá,	že	byla	určena	pro	pána	
a	 paní	 domu.	 Kdo	 byl	 však	 původně	 onou	
dvojící	míněn	není	úplně	 zřejmé.	Vzhledem	
k	tomu,	že	v	té	době	šéf	firmy	Michel	Benies	
dokončoval	 reprezentativní	 stavbu	pro	 svou	
dceru,	je	docela	možné,	že	uvažoval	na	pod-
zim	života	pro	sebe	a	svou	manželku	Ange-
lique	o	komfortnějším	bydlení	pro	návštěvy	
Litole,	než	jaké	nabízel	zmíněný	Panský	dům	
postavený	 v	 osmdesátých	 letech	 19.	 stole-

tí.	Pro	tuto	hypotézu	může	hovořit	zejména	
skutečnost,	že	vila	čp.	149	zabírá	ve	vztahu	k	
cukrovaru	jednoznačně	nejreprezentativnější	
místo	a	zároveň	je	obklopena	vskutku	luxus-
ní	zahradou,	což	další	vily	určené	vedoucím	
zaměstnancům	cukrovaru	nejsou.	Pro	tento	
vysoce	 pravděpodobný	 předpoklad	 se	 však	
zatím	nepodařilo	získat	 jasný	důkaz.	Prvním	
doloženým	obyvatelem	vily	je	tedy	až	Ing.	Au-
gust	Ludwig	Bondy	(1863–1931),	který	v		litol-
ském	cukrovaru	v		letech	1915–1919	působil	
jako	hospodářský	ředitel.	Spojení	Augusta	L.	
Bondyho	s	firmou	Beniesů	však	bylo	staršího	
data,	 protože	 již	 od	 roku	1894	působil	 jako	
vrchní	 hospodářský	 správce	 beniesovského	
velkostatku	 Klecany.	 Jeho	 působení	 v	 Litoli	
však	bylo	bohužel	 labutí	písní	spolupráce	 	s	
Beniesy.	Cesty	tohoto	schopného	úředníka	a	
Beniesů	se	totiž	rozešly	na	jaře	roku	1919,	kdy	
Bondy	po	roztržce	se	svým	zaměstnavatelem	
služby	rodiny	opustil	a	přijal	místo	centrální-
ho	 ředitele	 velkostatku	 Světlá	 nad	 Sázavou.	
Za	příčinami	rozchodu	stála	zřejmě	neshoda	
s	novou	generací	vedení	podniku	reprezento-
vanou	Michelovým	synem	Maxem.	Svoji	roli	
zajisté	hrála	i	tvrdohlavost	Bondyho,	kterého	
jeho	zaměstnavatel	v	důvěrné	koresponden-
ci	 se	 synem	charakterizoval	 již	 dlouho	před	
rozchodem	 jako	 nikoliv	 zcela	 jednoduchou	
osobnost:	 „Jen	 náš	 Bondy	 se	 tomu	 vzpírá	
[plánu	 nechat	 v	 roce	 1915	 zkrmit	 přebytky	
cukrové	řepy	–	pozn.	autora]	a	myslí,	že	tak	by	
to	nešlo.	Já	s	ním	nechci	vést	žádnou	disku-
zi,	neboť	je	velmi	rozvláčný	a	vzteklý	a	rychle	
se	urazí.“	Rok	1919	byl	ovšem	obdobím,	kdy	
došlo	 v	 litolském	 cukrovaru	 i	 k	 dalším	 per-
sonálním	 změnám.	 Z	 pozice	 dlouholetého	
vrchního	 chemika	 cukrovaru	 odešla	 tehdy	
také	 velmi	 pozoruhodná	osobnost,	 jičínský	
rodák	ing.	Jindřich	Fleischner	(1879–1922),	
který	 se	 kromě	 své	 profese	 věnoval	 ději-
nám	 techniky.	 K	 tématu	 pořádal	 odborné	
přednášky	 a	 zejména	 publikoval	 řadu	mo-
nografií,	za	mnohé	zmiňme	práci	Technická	
kultura	(1916)	a	Chrám	práce	(1918),	jejichž	
vznik	časově	spadá	do	Fleischnerova	půso-
bení	v	Litoli.	Význam	Fleischnera	vyzvednul	
v	 nekrologu	 Lidových	 novin	 vydaném	 po	
jeho	 náhlé	 předčasné	 smrti	 i	 Karel	 Čapek.	
Bondyho	litolská	vila	byla	zajisté	místem	se-
tkání	obou	osobností,	protože	i	po	odchodu	
z	cukrovaru	Bondy	udržoval	s	Fleischnerem	
nadále	písemný	kontakt.	August	Bondy	byl	
také	jedním	z	recenzentů,	který	vystavil	Fle-
ischnerově	 knize	 Technická	 kultura	 velmi	
pozitivní	hodnocení:	„Je	to	zcela	neobyčejná	
kniha,	 historický	 pohled	 zpět	 na	 nesmírné	
pokroky	kulturní	přivoděné	vlivem	technic-
kých	věd,	na	podřízení	veškerých	sil	přírod-
ních	duchovní	síle	člověka,	ale	i	nadějí	plný	
pohled	na	další	 vývojové	možnosti	 kultury	
za	přispění	přírodních	věd.	

pokračování na str. 22

pokračování ze str. 20



22

Napsali	nám	/	Sport

První	 říjnovou	 sobotu	 zaplavily	 lyské	
výstaviště	 zelené	 dresy	 domácích	 mla-
dých	šachistů,	kteří	spolu	s	dalšími	hráči	
z	Polabí	 změřili	 své	síly	ve	dvou	souběž-
ně	probíhajících	turnajích	v	rapid	šachu.	
Turnaje	 se	 hrají	 tempem	 2x20	 min.	 na	
partii,	 ve	 starší	 kategorii	 se	přidá	každé-
mu	hráči	 za	 provedený	 tah	 bonifikace	 5	
s.	 Partie	 prvních	 9	 nejvýše	 nasazených	
dvojic	 každého	 kola,	 byly	 on-line	 přená-
šeny	na	webových	stránkách	ŠK	JOLY	Lysá	

nad	Labem.	To	umožnilo	i	rodičům	a	tre-
nérům,	 kteří	 kvůli	 epidemiologické	 situ-
aci	 nemohli	 být	 přítomni	 v	 hracím	 sále,	
sledovat	tahy	svých	dětí	a	svěřenců,	jako	
kdyby	 stáli,	 jak	 to	 je	 obvyklé,	 pár	 kroků	
za	 jejich	 zády.	 Z	 domácích	hráčů	 se	nej-
lépe	umístili	Roman	Hodek	v	kategorii	do	
10	let	a	Káťa	Kammová	a	Dominika	Kap-
lanová	v	kategorii	do	14	let.	Organizátoři	
turnaje	 zajistili	 i	 aktivní	 trávení	 volného	
času	hráčů	mezi	jednotlivými	partiemi	ve	

venkovních	prostorách	výstaviště.	Turnaj	
se	vydařil	a	všichni	doufáme,	že	příští	roč-
ník	 se	odehraje	 za	obvyklých	podmínek,	
tedy	 i	za	účasti	diváků	v	hracím	sále.	Na	
závěr	mi	dovolte	poděkovat	všem	organi-
zátorům,	sponzorům	a	podporovatelům,	
bez	jejichž	přispění	by	nebylo	možné	akci	
takového	 rozsahu	 uspořádat.	 Turnaje	 se	
zúčastnilo	celkem	71	hráčů.

Miloš	Havlena

3. velká cena Lysé nad Labem v šachu se zelenala

Žasneme	při	četbě	knihy,	která	v	mnohé	
kapitole	 připomíná	 román	 Julese	 Vernea,	
nad	obsáhlými	vědomostmi	autora	ve	všech	
oborech	přírodovědeckých,	nad	suverenním	
ovládáním	celé	té	obrovské	látky:“	I	tato	no-
ticka	přibližuje	myšlenkově	pozitivní	prostře-
dí,	které	nabízelo	zázemí	litolského	cukrova-
ru	 svým	 zaměstnancům,	 v	 tomto	 případě	
jmenovitě	Bondyho	 vila.	 Po	odchodu	Bon-
dyho	a	 jeho	manželky	 z	 Litole	 se	 v	dalších	
letech	stal	obyvatelem	vily	ředitel	a	prokuri-
sta	František	Šetek.	To	však	již	bylo	na	prahu	
dvacátých	 let,	které	byly	pro	cukrovarnické	
podnikání	Beniesů	přelomové.	V	roce	1929	
došlo	k	 likvidaci	Rosicko-pardubické	 rafine-
rie	 cukru,	 přičemž	 továrna	 v	 Litoli	 se	 stala	
součástí	akciové	společnosti	Rafinerie	Krás-
né	Březno.	K	cukrovaru	ještě	v	roce	1925	pa-
třily	budovy	čp.	32,	35,	83,	60,	93,	105,	114,	
147,	149,	151,	152,	153,	156,	135,	217	(Nová	
Hospoda)	a	582	(statek	u	nádraží),	ale	část	
nemovitého	 příslušenství	 byla	 z	 finančních	
důvodů	následně	od	cukrovaru	odprodána.	
Zatímco	se	tzv.	Králíčkova	vila	dostala	přímo	
do	držení	Lothara	Eggera	–	zůstala	tedy	ještě	

na	čas	„v	rodině“,	byla	vila	čp.	149	i	s	rozsáh-
lou	zahradou	prodána	k	1.	1.	1929	Antonínu	
a	 Janu	 Šubrtovým.	 Tímto	 datem	 započala	
samostatná	 historie	 tohoto	 objektu,	 který	
v	 poválečných	 letech	 sloužil	 jako	 nájemní	
vila.	Mnoho	 let	v	něm	mezi	nájemníky	na-
lezla	 střechu	 nad	 hlavou	 i	 početná	 rodina	
litolského	 vrchního	 četnického	 strážmistra	
Václava	Šatry.	V	souvislosti	s	výstavbou	ma-
teřské	školy	v	sedmdesátých	letech	20.	sto-
letí	na	části	pozemku	rozsáhlé	zahrady,	byla	
do	té	doby	obytná	vila	adaptována	na	záze-
mí	školky.	Novému	účelu	pak	sloužila	až	do	
roku	1989,	kdy	se	ocitla	opět	v	soukromých	

VILA BONDY: rezidence ředitele cukrovaru v Litoli
pokračování ze str. 21 rukou,	ale	dlouhá	léta	nebyla	nijak	využívá-

na.	Až	v	uplynulém	roce	se	podařilo	městu	
Lysá	 nad	 Labem	 vilu	 získat	 pro	 opětovnou	
adaptaci	na	mateřskou	školu.	Hodnotnému	
objektu	se	tak	významně	zablýsklo	na	lepší	
časy.	Představu	odpolední	kávy	na	verandě	
vily	tak	nahradí	všeobecně	prospěšný	veřej-
ný	zájem	–	vzdělávání	příští	generace,	která	
bude	z	místa	prostoupeného	historií	 vstře-
bávat	pozitivní	harmonii	a	klid.

Mgr.	Michal	Novotný,	Ph.D.
ředitel	železničního	muzea,

Národní	technické	muzeum	Praha

Centrum	sociálních	a	zdravotních	služeb	Poděbrady	o.	p.	s.
Vás	zve	na	Den otevřených dveří k projektu „S námi to zvládnete!“

určeného	na	podporu	pečujícím	osobám	a	rodinám.
ve	středu	11.	11.	2020	v	době	13.00–17.00	hodin,	v	prostorách	nového	Centra	

pro	pečující	rodiny,	Náměstí	Bedřicha	Hrozného	1722,	Lysá	nad	Labem
(prostory	bývalého	střediska	pečovatelské	služby).

Bc.	Věra	Součková	Iveta	Jánková,	Dis.
vedoucí	střediska	Lysá	n.	L.	koordinátorka	projektu

tel.	778	407	531
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Inzerce

ŘÁDKOVÁ	INZERCE

			 Koupím	motocykl	JAWA,	ČZ	a	díly,	možno	i	vraky.	Tel.:	777	589	258
	 Sháním	garáž	ke	koupi	v	Lysé	nad	Labem.	Tel.:	724	542	731
	 Hledám	paní	na	úklid	bytu	3+kk	v	Lysé	n.	L.	1x	týdně.	Tel.:	732	294	094
	 Kácení	a	řez	rizikových	stromů	stromolezeckou	technikou,	řez	živých	 
	 plotů.	Tel.:	606	527	091
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Inzerce

FORMÁT  ČERNOBÍLE  BAREVNĚ
š x v s DPH    bez DPH s DPH  bez DPH

19x26	cm	(celá	strana)	 4	800	 	 4	363,64	 6	600	 	 5	454,55
19x13	cm	(na	šířku)	 2	640	 	 2	181,82	 3	300	 	 2	727,27
9x13	cm	(na	výšku)	 1	212	 	 1	001,65	 1	650	 	 1	363,64
9x10	cm	 1	108	 	 915,70	 1	385	 	 1	144,63
9x9	cm	 999	 	 825,62	 1	249	 	 1	032,23
9x8	cm	 891		 	 736,36	 1	114	 	 920,66
9x7	cm	 783	 	 647,11	 979	 	 809,09
9x6	cm	 674	 	 557,02	 843	 	 696,69
9x5	cm	 567	 	 468,60	 708	 	 585,12
9x4	cm		 458	 	 378,51	 572	 	 472,73
9x3	cm	 350	 	 289,26	 438	 	 361,98
9x2	cm	 242	 	 200	 303	 	 250,41
9x1	cm	 132	 	 109,09	 166	 	 137,19
9x0,5	cm	(1	řádek)	  ZDARMA   -

Text	a	grafické	zpracování	inzerátu	zasílejte	na	listy@mestolysa.cz.	
Při	platbě	na	fakturu	uvádějte	při	objednávce	fakturační	adresu	a	IČO. 

Inzerci	je	možno	zaplatit	i	v	hotovosti,	a	to	na	pokladně	MěÚ	Lysá	n.	L.

Listy - ceník inzerce

Registrace	ZDARMA	na: 
mestolysa.mobilnirozhlas.cz

Stáhněte	si	na:


