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Když se v našich krajinách řekne slovo "ad-
vent", většině z nás se nejspíš vybaví čtyři 
neděle před Štědrým dnem, věnec se čtyřmi 
nebo pěti svíčkami, vůně svařeného vína nebo 
punče, vánoční trhy, pečení cukroví, shánění 
dárků a všechny ty přípravy kolem opředené 
tak nějak typicky slavnostní atmosférou, kte-
rou v žádných jiných dnech v roce jednoduše 
nezažijete. Je to pokaždé tak nějak všude ko-
lem, to "těšení se" na Vánoce a bez tohoto ob-
dobí by to ani ty pravé Vánoce nebyly. 

Ať už se na to podíváme odkudkoliv, tento 
rok bude advent tak trochu jiný, netradiční. 
Možná strávíme více času spolu doma, s přá-
teli, v rodinném kruhu. Možná bude navzdo-
ry netradičnosti více času na staré tradice, 
které měly rády naše babičky a dědečkové  
a možná o to víc a silněji bude cítit ta přátel-
ská atmosféra mezi lidmi.

Možná by vás překvapilo, kde všude na 
světě se slaví advent a jak pestrý ve svých 

podobách může být. A nemusíme se dívat 
příliš daleko. Například v Maďarsku je zvy-
kem dát první adventní neděli na stůl sva-
toštěpánský koláč, který má na svém mís-
tě vydržet dokonce až do svátku Tří králů  
a někde pak ještě pod ubrus schovají ně-
kolik stébel slámy a zrn obilí jako symbol 
vděku a také prosbu, aby v dalším roce byla 
dobrá úroda. Tradičně se pak peče závin  
s mákem a vlašskými ořechy. 

Díky své historii je z velké většiny kato-
lickou zemí například i takové Mexiko, kde 
advent slaví také. V tomto případě je hlavní 
událostí symbolická cesta Marie a Josefa. 
Celé oslavy jejich poutě začínají 16. prosin-
ce a trvají do Štědrého dne. Ve větších měs-
tech provádí procesí obvykle složené z dětí, 
jedno převlečené za andílka a zastavují se  
u vybraných domů, aby požádaly o nocleh  
a střechu nad hlavou. 

Když se ale vrátíme zpět do Evropy, pak 

mezi ty méně známé zvyklosti patří napří-
klad soutěže o nejkrásnější vánoční strome-
ček, které se pravidelně pořádají ve Velké 
Británii. Stromečky zdobí děti ze škol, školek 
ale i další místní organizace a jsou pak vysta-
veny po několik dní v kostelech.

Na protější straně Evropy, v Chorvatsku, 
pak začínají v mnohých rodinách přípravy na 
vánoční svátky už na svatou Kateřinu, tedy 
25. 11. a tradičním pokrmem je zde "baka-
lar", druh sušené tresky. 

Ať už se rozhodnete pro typicky český 
advent, nebo se inspirujete některou ze za-
hraničních zvyklostí a rozhodnete si ho tak 
ozvláštnit, přejeme Vám za celou radnici, 
abyste byli vy i vaši blízcí pohromadě, přálo 
vám zdraví a abyste i o těchto Vánocích našli 
ve svých domovech vše, co vás dělá v tomto 
čase šťastnými. 

  
vedení města Lysá n. L.
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Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 22. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 12. 10. 2020
RM schválila:
• zahájení veřejné zakázky na stavební  
 práce zadávané v užším řízení podle usta-
 novení §58 ZZVZ na akci: „Rekonstrukce  
 a zkapacitnění vodojemu Lysá nad Labem“.

Z 23. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 20. 10. 2020
RM schválila:
• obnovení příjmu žádosti na nájem bytů  
 v Milovicích,
• výběr zhotovitele stavby: Vložkování ka- 
 nalizace v ul. Dukelská, a to firmu TRASKO  
 BVT s. r. o., Vyškov za nabídkovou cenu  
 2 850 020 Kč vč. DPH,
• umístění reklamních poutačů na slou- 
 pech veřejného osvětlení mimo reklam- 
 ních poutačů typu A na území města Lysá  
 nad Labem dle předložené žádosti bez  
 poplatku,
• žádost pana Hlavsy o veřejné provedení  
 filmů z cyklu - historie sboru dobrovolných  
 hasičů,
• prodejní cenu kalendáře Město Lysá nad  
 Labem 2021 za 80 Kč/ks, prodejní cenu  
 knihy Nymbursko z nebe za 350 Kč/ks a  
 prodejní cenu knihy Labe od pramene po  
 Hřensko za 360 Kč/ks,
• že vydavatelem městského zpravodaje  
 Listy bude od 1. 1. 2021 Městská knihov- 
 na Lysá nad Labem,
• výsledek výběru dodavatele na VŘ VZMR  
 na dodávky, k akci s názvem: „Vybavení  

 1. NP - Radnice - Infocentrum, Lysá nad 
 Labem“ a uzavření kupní smlouvy na  
 uvedenou VZMR na dodávky s dodavate- 
 lem: MY DVA group a. s., se sídlem Osad- 
 ní 1053/28, 170 00 Praha 7, IČ: 29030684,  
 s cenou 170 000,80 Kč bez DPH.

ZE 7. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 21. 10. 2020
ZM schválilo:
• koncept DUR ulice Jedličkova s podmínkami,
• přijetí úvěru pro město Lysá n. L. od Čes- 
 ké Spořitelny, a. s. ve výši 300 000 000 Kč  
 s pevnou úrokovou sazbou 1,18 % ročně,  
 dobou splatnosti 15 let (splátka 19 672 132 
 Kč ročně) a dobou čerpání 2020–2023,
• vyhlášení II. kola dotačního programu  
 na podporu OSVČ a podnikatelů do  
 30. 11. 2020 dle Statutu fondu na podpo- 
 ru podnikatelů,
• poskytnutí dotací pěti žadatelům na  
 opravy nemovitostí v MPZ z Městského  
 dotačního programu pro budovy v MPZ  
 ve výši 600 000 Kč,
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kte- 
 rou se vydává Požární řád města Lysá n. L.,
• uspořádání výstavy obrazů malíře Fran- 
 tiška Januly v roce 2022 při příležitosti  
 jeho 90. narozenin.
ZM uložilo:
• radě města zorganizovat schůzi s občany  
 nového Sídliště.
ZM souhlasilo:
• s poskytnutím mimořádného finanční- 

pokračování na str. 3

Vážení spolu-
občané, rozsví-
cením vánočního 
stromu na Huso-
vě náměstí 28. 
11. 2020 zahájí-
me adventní čas, 
končící Štědrým 
dnem, kdy se 
těšíme na svá-
teční chvíle křes-
ťanských svátků 
plných pohody. 

Letos bohužel netradičně on-line přenosem 
bez účasti veřejnosti. V době nouzového 
stavu a složité situace nemůžeme uspořádat 
oblíbenou akci, při které by se zaplnilo Huso-
vo náměstí. Zvykli jsme si na velmi oblíbené 
a hojně navštěvované Mikulášské, Stříbrné 
a Zlaté trhy na výstavišti, které oživily naše 
město a udržovaly sváteční náladu po celou 
adventní dobu. Se samozřejmostí jsme se 
zúčastňovali různých vánočních koncertů a 
akcí pořádaných městem, spolky a školami. 

To vše je v letošním roce ovlivněné vládními 
opatřeními proti šíření zákeřné nemoci koro-
naviru, kterou si prodělalo okolo 500 obyva-
tel našeho města. Budeme se snažit zmírnit 
tento nenormální stav alespoň on-line pře-
nosy a postupně se dopracovat až k cíli strávit 
jeden z nejkrásnějších svátků v roce společně 
se svými nejbližšími. 

Zastupitelstvo města 21. 10. 2020 schválilo 
úvěr 300 mil. Kč s výhodnými podmínkami 
na dlouhodobě připravované, životně důle-
žité investice. Jedná se o rekonstrukci ulice 
Mírová, rekonstrukci ulice ČSA, výstavbu ko-
munikace Tesco do průmyslové zóny s tím, že 
každá další investice čerpaná z úvěru, bude 
nejprve schválena v zastupitelstvu města. 
Nenechte si namluvit od demagogů, že jsme 
zadlužili město a zastavili na léta jeho další 
rozvoj. Je to nesmysl, jehož cílem je vnést 
další rozkol mezi občany a vedení města. Od 
mého zvolení do funkce starosty v roce 2016 
byly finanční prostředky použity na léta při-
pravované důležité, ale také složité investice 
a zároveň jsme připravovali další projekty, 

které půjdou do realizace. Plníme tím svoje 
volební programy, pro které jste nás zvolili 
a také programové prohlášení rady města.  
S nejlepším vědomím a svědomím pracu-
jeme na rozvoji našeho města, aby se nám 
v něm co nejlépe žilo. Rozbor chystáme do 
příštího vydání Listů.

Město se snaží v této složité době po-
máhat podnikatelům. Zastupitelstvo měs-
ta schválilo vyhlášení II. kola dotačního 
programu na podporu OSVČ a podnikatelů 
do 30. 11. 2020 dle Statutu fondu na pod-
poru podnikatelů a rada města snížila pro-
nájmy těm, kteří podnikají v prostorách 
města. I Vy občané jim můžete pomoci 
tím, že nakupujete v místních zařízeních 
přes okénko.

Dovolte mi, abych Vám za vedení města 
popřál klidné prožití vánočních svátků a ať 
si jejich kouzelnou atmosféru vychutnáváte 
obklopeni Vašimi blízkými. 

Ing. Karel Otava
starosta města

Dvacet projektových záměrů na vybudo-
vání či prodloužení stávajících cyklostezek 
o celkové délce 104 kilometrů projednala 
Rada Středočeského kraje a zároveň schválila 
jejich zařazení do plánu akcí s výhledem do 
roku 2021–2027. Tyto projekty mají propo-
jit dálkové, páteřní cyklostezky a vzniknou  
i trasy regionální. Projektový záměr se týká  
i cyklostezky v úseku Ostrá – Lysá nad Labem 
– Čelákovice. Cyklostezka má vést po pravém 
břehu Labe, má měřit okolo 20 km a spojí 
Nymburk a Čelákovice. Termíny realizace cy-
klostezek budou zveřejněny později. Zhruba 
sedmi set milionovou investici chce kraj po-
krýt evropskými dotacemi.

redakce

Středočeský kraj
schválil výstavbu 
nových cyklostezek
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Krátce z radnice
pokračování ze str. 2

Krimi střípky

Adventní přání

Alkohol za volantem
Ve třech případech zjistili strážníci u řidičů 

motorových vozidel, že řídili pod vlivem al-
koholu. První případ se odehrál 6. 10. 2020 
kolem půlnoci v ulici Družstevní. 34letý řidič 
ze Stratova nadýchal 1,14 ‰. Druhý případ, 
tentokrát 45letá řidička z Lysé nad Labem 
byla kontrolována dne 24. 10. 2020 také 
kolem půlnoci a alkoholtester ukázal hod-
notu 1,45 ‰. Poslední případ se odehrál  
1. 11. 2020 na náměstí B. Hrozného. 43letý 
řidič z Mnichova Hradiště nadýchal celých 
2,52 ‰. Všechny případy byly předány poli-
cistům s podezřením ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku.

Kontrolní činnost
Strážníci v tomto období věnují zvýšenou 

pozornost na dodržování vládních opatření  
v souvislosti s Covid-19 a dohlíží na dodr-
žování dopravního značení v ulici Komen-
ského. Vzhledem k prováděné rekonstrukci 
ulice ČSA se v ulici Komenského výrazně zvý-
šila osobní automobilová doprava. Náklad-
ní doprava je v této ulici zakázána „Mimo 
dopravní obsluhy“. Za období od 21. 9. do  
5. 11. 2020 bylo projednáno s řidiči náklad-
ních automobilů celkem 99 přestupků, za 
které byly uloženy pokuty v celkové výši  
16 900 Kč.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů v novém roce 
2021.

Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další informace.

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Milí sousedé, začal advent – čas, kdy řada 
lidí bilancuje, co jim uplynulý rok dal a vzal. Byl 
to náročný rok plný zkoušek a událostí, které 
byly pro všechny nové a do letoška neznámé. 
I tento advent bude nový, jiný než ty předešlé.

 Jako maminka a babička vím, jak náročné 
byly poslední měsíce pro rodiče, a to nejen 
kvůli distanční výuce, ale i dalším opatřením. 
Ta totiž těžce zasáhla samotné živobytí mno-
hých z nás. 

Naproti tomu jsme získali jednu velmi hod-
notnou věc, která nám často scházela, ač si to 
možná neuvědomujeme. Tou je víc času, který 

Od 1. ledna 2021 dochází ke změně vyda-
vatele periodického tisku města.  Vydávání 
Listů přebírá Městská knihovna Lysá nad 
Labem. Adresa redakce: Městská knihovna 
Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad 
Labem, 289 22. Kontakt: Marie Kundrlíková, 
tel.: 325 551 255.

Příspěvky do měsíčníku nově posílejte na 
adresu: listy@knihovnalysa.cz, vždy do 10. 
dne v předešlém měsíci. Zpravodaj je pro 
občany města Lysá nad Labem, Byšiček a 
Dvorců distribuován zdarma. Roznos zajišťu-
je Česká pošta. Volně tištěné výtisky budou 
i nadále k rozebrání v městské knihovně a 
na podatelně městského úřadu. Od ledna se 
mění i ceník inzerce.

                                                                                                                                                      
 redakce

můžeme trávit se svými nejbližšími v rodinném 
kruhu a víc příležitostí ukázat jim, že jsme tu 
pro ně. Dát jim jednoduše najevo, že nám na 
nich záleží. Možná letos nebude pod stromeč-
ky tolik dárků jako dřív, o to víc lásky a porozu-
mění ale může být v lidech kolem něj. Buďme 
silní a zkusme i v této nelehké době najít špet-
ku dobrého, pomáhat si a společně ji překonat.

Přeji vám především pevné zdraví a lásku 
těch, které máte rádi.

Romana Fischerová
místostarostka města

Změna vydavatele 
Listů Lysé nad Labem

Redakce přeje svým čtenářům 
krásné a klidné prožití času vánočního.

 ho daru obci Starý Vestec na nákup  
 použitého cisternového požárního vozidla  
 DENNIS Rapier, a to ve výši 100 000 Kč.

Z 24. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 3. 11. 2020
RM schválila:
• prodejní cenu brožury Lysá nad Labem  
 - procházka městem za 50 Kč/ks,
• návrh řešení na ošetření stromů na hřbi- 
 tově a uzavřením smlouvy o dílo s Janem  
 Svárovským, Korce 18, 472 01, Dubá, IČO: 
 66994161, v celkové výši 457 370 Kč vč. DPH,
• slevu ve výši 50 % z příslušných cen za in- 
 zerci v Listech od č. 12/2020 do č. 2/2021, 
• záměr stanovit nájemné z nebytových  
 prostor, pozemků vlastněných městem  
 Lysá nad Labem a záborů veřejného pro- 
 stranství za měsíce 10, 11 a 12/2020, sní- 
 žením o 50 % pro fyzické osoby podnika- 
 jící a právnické osoby, které měly omeze- 

 ný provoz, a na částku ve výši 1 Kč/měsíc  
 pro fyzické osoby podnikající a právnické  
 osoby, které měly přerušený provoz.
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy na dodávku kolové- 
 ho kloubového nakladače SCHMIDT 1610  
 s vybraným dodavatelem, jehož nabídka 
 byla vybrána jako nejvýhodnější, a to  
 s dodavatelem firmy PS sprint, s. r. o.,  
 Platěnice 105, 530 02 Moravany u Par- 
 dubic, IČ: 27521125, za cenu 506 990 Kč  
 včetně DPH.
RM vydala:
• Mgr. Radce Bláhové Osvědčení o nastou- 
 pení do funkce člena Zastupitelstva měs- 
 ta Lysá nad Labem.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice
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Vážení a milí spoluobčané, chtěli bychom 
Vás opět informovat o maximu stavebních 
akcí, které se ve městě realizuji, zrovna začí-
nají nebo se chystají.

Začátkem října, u písníku Mršník v Litoli, 
došlo k odstranění posledního stožáru vyso-
kého napětí. Kvůli vedení přes vodní plochu 
nebylo z pohledu bezpečnosti možné tyto 
místa nabídnout veřejnosti pro volnočaso-
vé aktivity. V tuto chvíli se tak otevírá mož-
nost upravit plochu tak, aby zde bylo plno-
hodnotné přírodní koupaliště. Radnice má 
v příštím roce v plánu předně upravit pří-
stup k vodě a instalovat pár herních prvků 
předně pro menší děti.

 

Rekonstrukce komunikace U Nové hospo-
dy, parkoviště před nádražím a cyklověže na 
litolské straně jde do finále. 

Příprava nohejbalového hřiště v lokalitě 
pod mostem.

 

Pavilon C ZŠ J. A. Komenského.

Pokračující práce na rekonstrukci ulice Čes-
koslovenské armády.

Pokračující práce na rekonstrukci ulice 
Mírová.

Čištění a monitoring kanalizace v parku 
před Penny, z důvodu přípravy jeho rekon-
strukce.

V přízemí historické části radnice se již vi-
ditelně mění staré a šedivé prostory v mís-
to reprezentativní, místo, kde vznikne info-
centrum a kde bude možnost dělat malé 
prezentace.

 

Město zahájilo veřejnou zakázku na sta-
vební firmu rekonstrukce a zkapacitnění 
vodojemu.

 

Začíná stavba části Průmyslové komunika-
ce, jejíž dobudování je předně podmínkou 
stavby obchvatu města, ale i přístupovou ko-
munikací k budoucímu obchodnímu domu 
Tesco, které má již v tento okamžik územní 
rozhodnutí, ale také ke Kaufladnu, kterému 
město prodává pozemky a k nimž tako komu-
nikace vede.

Dále jsme dostali stavební povolení na 
rekonstrukci podkroví historické části rad-
nice, kde vznikne konferenční sál a na re-
konstrukci domu R. Jedličky na náměstí 
Bedřicha Hrozného, který bude z části slou-
žit Základní škole B. Hrozného, ale také ve-
řejnosti. Obě tyto nemovitosti jsou našimi 
městskými památkami, jsou součástí naší 
historie, a tu je nutné opatrovat, ale také 
užívat i v dnešní době.

                                                                                                                                        
  Ing. Karolína Stařecká

Stavební práce ve městě
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Vážení občané, rekonstrukce silnice  
č. II/272, ulice Československé armády probí-
há dle harmonogramu prací. V současné době 
je povolena úplná uzavírka silnice č. II/272 
v úseku od místní komunikace Na Písku po 
místní komunikaci Mánesova. Vzhledem ke 
skutečnosti, že v rámci rekonstrukce zmíněné 
silnice probíhá i rekonstrukce inženýrských 
sítí, byla úplná uzavírka silnice č. II/272, od  
9. 11. 2020 rozšířena na úsek od ulice Na Pís-
ku po ulici Resslova, kdy místní komunikace 
ulice Resslova zůstává průjezdnou. Rozšíření 
úplné uzavírky, tedy souběh I. a II. etapy re-
konstrukce, proběhlo z důvodu probíhající 
rekonstrukce plynovodu, který musí být zre-
konstruován vcelku, nikoliv po etapách, jak 
bylo původně zamýšleno, jelikož správce in-
ženýrské sítě zkolauduje pouze celou délku 
rekonstruované inženýrské sítě – plynovodu, 
nikoliv její části. 

V současné době již probíhají jednání  
s účastníky řízení a dotčenými orgány o po-
volení úplné uzavírky silnice č. II/272 v rámci  
III. etapy, která by měla být závěrečnou 
etapou rekonstrukce zmiňované ulice Čes-
koslovenské armády a měla by trvat do  
15. 8. 2021.

Rekonstrukce ulice ČSA
Všechny informace, zejména týdenní ra-

porty o průběhu stavby naleznete na webo-
vých stránkách města Lysá nad Labem, v sekci 
Stavební akce města nebo v sekci odbor do-
pravy informuje, kde jsou informace průběž-
ně aktualizovány. 

Touto cestou bychom Vás opětovně 
chtěli požádat, hlavně řidiče motorových 
vozidel, aby přednostně využívali nařízené 
objízdné trasy.

Objízdná trasa pro úplnou uzavírku  
silnice č. II/272 (ul. ČSA): 
• Vozidla do 12 t – silnice č. III/2725 do obce  
 Stratov, dále silnice č. III/3316 do obce  
 Milovice, dále po silnici č. II/332 a zpět na  
 silnici č. II/272.
• Vozidla nad 12 t – silnice č. II/331 do obce  
 Sojovice, dále po silnici č. II/610 a III/2752  
 na D10, dále na exitu 27 (Benátky nad  
 Jizerou) zpět na silnici č. II/272.

Děkujeme za Vaši trpělivost a samozřejmě 
se omlouváme za vzniklé omezení v silničním 
provozu. 

odbor dopravy

S končícím rokem se dokončují také ně-
které drobnější investiční akce na odboru 
správy majetku. Mezi ty nejvýznamnější patří 
rekonstrukce střechy na domě čp. 176 na Hu-
sově náměstí, výměna povrchu komunikace  
U Nové hospody a oprava oplocení dětského 
areálu v Čechově ulici. 

Rekonstrukci střechy provádí firma DUOS 
s. r. o. za částku 3 300 000 Kč včetně DPH. 
V rámci rekonstrukce dochází ke kompletní 
výměně střešní krytiny, zlepšení tepelně izo-
lačních vlastností střechy a obnově klempíř-
ských prvků. 

Obnovu povrchu komunikace U Nové 

Dokončované investice Odboru správy majetku
hospody provádí firma PowerCem Czech Re-
public, s. r. o. za částku 1 395 000 Kč včetně 
DPH. Obnova povrchu spočívá ve výměně 
stávajících betonových panelů za asfaltový 
povrch. Obnova je prováděna poměrně no-
vou technologií, která spočívá v použití ma-
teriálů dostupných přímo na místě (jíl, písek, 
rašelina apod.). Tyto materiály jsou pomocí 
speciální jemné práškové směsi vytvrzeny 
jako podkladová vrstva pod asfaltový po-
vrch. Výhodou této technologie je zlevnění 
a zrychlení celé výstavby komunikace. Navíc 
není potřeba dovážet žádné podkladní ka-
menivo a odvážet vytěženou zeminu, takže 
dochází k redukci odpadu a také ke snížení 
dopravní zátěže při stavbě.

Výměnu oplocení dětského areálu v Če-
chově ulici provádí firma Pavel Rubeš za část-
ku 876 269 Kč včetně DPH. Výměna oplocení 
spočívá v demontáži stávajícího oplocení, 
které je v havarijním stavu. V Čechově ulici 
bude namontován plot složený z podhrabo-
vých desek a svařovaných panelů. V ulici Na 
Rybníčku bude plot z klasických sloupků a 
poplastovaného pletiva. Budou zachovány a 
rekonstruovány obě vjezdové brány.

Doufám, že i tyto drobné investice pomo-
hou o trochu zlepšit vzhled a bezpečnost na-
šeho města.

 Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města
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O tom, že je v našem krásném městě stále 
co zlepšovat, není pochyb. Řadu komunika-
cí čekají opravy, naše školky a školy bojují  
s nedostatečnou kapacitou, v mnoha do-
mácnostech chybí kvalitní pitná voda. A to 
zdaleka nejsou jediné oblasti, kam je potře-
ba investovat, aby se Lysá mohla dál rozví-
jet. Koncem října proto zastupitelstvo města 
schválilo velmi výhodný úvěr ve výši 300 mi-
lionů korun, které nyní poputují na realizaci 
nejdůležitějších investičních akcí. 

Možná si teď říkáte, jestli na to všech-
no bude 300 milionů stačit. Nebude. 
S některými investičními akcemi, na-
příklad s opravou ulic, nám ale po-
máhá kraj, na jiné už jsme zažádali o 
dotaci. Peníze z úvěru chceme použít 
předně na projekty, které už jsou v tako-
vé fázi, že je lze okamžitě realizovat a jsou  
v programovém prohlášení Rady města 
2018. Vedle zlepšení života v Lysé v mno-
ha oblastech přinesou všechny zmíněné 
investiční akce také nové pracovní příleži-
tosti. A ty jsou v dnešní těžké době potře-
ba jako sůl.

A na co konkrétně získané 
prostředky půjdou? 

Dokončení rekonstrukce ulic Mírová  
a Československé armády 

Prostředky získané z úvěru budou pou-
žity na financování probíhající rekonstruk-
cí ulic Mírová a Československé armády.  
V obou případech jsou opravy velmi ná-
kladné, protože jsme je chtěli provést  
„z gruntu“ a ušetřit tím městu za neustá-
le opakované menší opravy. Rekonstruk-
ce zahrnují výměnu kanalizace (dešťové  
i splaškové), vodovodu, chodníků i ve-
řejného osvětlení. Nevhodný vodovod  
z azbestu bude vyměněn, aby měli odbě-
ratelé co nejkvalitnější vodu, a přibudou 
zde nové přípojky do domácností. Ulice 
budou zároveň klidnější, protože z vozov-
ky zmizí hlučná dlažba ze žulových kos-
tek.  Budou sem doplněny nové přechody 
pro chodce a obnoveny chodníky, aby tu 

Kvalitní voda, opravené silnice i nová sportovní hala: 
na rozvoj našeho města poputuje dalších 300 milionů

bylo bezpečněji. Nechybí samozřejmě ani 
výsadba městské okrasné zeleně. Na Mí-
rovou ulici jsme získali dotaci ze SFDI, na 
další část žádáme a taktéž na ulici ČSA.

Výstavba další etapy komunikace  
do průmyslové zóny

Dobudování komunikace je předně pod-
mínkou stavby obchvatu města, a to na zá-
kladě rozhodnutí dopravního inspektorátu. 
Výstavba komunikace, která propojí Jed-
ličkovu ulici s průmyslovou zónou, je také 
předpokladem pro to, aby mohl v sousední 
lokalitě Na Mlíčníku vyrůst Kaufland. Bude 
ale také přístupovou komunikací k obchod-
nímu středisku Tesca, které má již v tento 
okamžik územní rozhodnutí a mělo by 
vzniknout na jejich pozemku vedle FK Slo-
van příští rok. 

Čerpání úvěru na další investiční akce 
pak bude postupně schvalovat zastupitel-
stvo města. Uveďme tedy ty hlavní, které 
přichází v úvahu…

Kvalitní pitná voda díky rekonstrukci 
vodojemu

Bez vody se prostě nedá být, proto se 
chceme pustit do rekonstrukce městského 
vodojemu. K čemu to bude? Cílem je zvýšit 
kapacitu vodojemu, aby se dostalo oprav-
du na všechny, a zřídit tlakové pásmo pro 
výše položené domy v Lysé. Úpravy dále 
umožní zajistit pravidelné čistění jednotli-
vých komor, kterým se výrazně zvýší kvalita 
vody. Součástí rekonstrukce vodojemu je i 
výstavba nových a rekonstrukce stávajících 
vodovodních řadů a výstavba nové kanali-
zace pro vypouštění vodojemu. Na akci již 
máme schválenou velkou dotaci z Minister-
stva zemědělství.

Nové Turistické informační centrum  
a konferenční sál pro veřejnost  

v budově historické části radnice
V běhu je nyní rekonstrukce historické 

části naší radnice, která pořádně prokouk-
ne. Po dokončení stavebních prací totiž  
v přízemí vznikne nové informační turistic-

ké centrum, v podkroví zase konferenční sál 
pro nejrůznější veřejné akce a aktivity míst-
ních spolků. Na část akce jsme získali dotaci 
z Ministerstva pro místní rozvoj. 

Nová sportovní hala pro veřejnost, 
kluby i školy

Díky získaným financím bude konečně 
možné postavit v Lysé sportovní halu! Ta vy-
roste vedle venkovních sportovních ploch 
nad Komenského ulicí a poskytne zázemí jak 
pro sportovní utkání, tak profesionální trénin-
ky a rekreační sportování veřejnosti. V rámci 
hodin tělesné výchovy budou navíc halu moci 
využívat žáci a studenti místních škol. Společ-
ně s výstavbou haly pak projde úpravami i při-
lehlé okolí, takže zde ve výsledku vznikne celý 
sportovní areál. Na tuto akci již máme platné 
stavební povolení a požádáno také o dotaci.

Rozšíření kapacity Mateřské školy  
Dráček v Litoli

Rekonstrukcí krásné historické vily v Lito-
li zde mohou vzniknout nové prostory pro 
Mateřskou školu Dráček, která tak nabídne 
dalších 50 míst pro předškolní děti z Lysé. I 
zde je naší snahou na akci získat alespoň na 
část akce dotaci.

Rekonstrukce domu na náměstí 
Bedřicha Hrozného č.p. 13

Po rekonstrukci bude budova sloužit 
sousedící Základní škole Bedřicha Hrozné-
ho, v níž se tím pádem rozšíří kapacity pro 
další školáky. V přízemí domu by pak měla 
vzniknout dětská psychologická poradna. 
Rekonstrukce bude směřována do dotač-
ního programu na regeneraci památkové 
zóny u Ministerstva kultury.

Pevně doufáme, že i pro Vás je rozvoj na-
šeho města stále důležitý. Hledáme tedy 
všechny cesty, jak to zajistit. Naše práce, je 
prací pro Vás. A my pro Vás chceme krásné 
moderní město. Věříme dále ve Vaši podpo-
ru a těšíme se na společnou radost z vykona-
né práce pro naše město.

starosta města společně s radními
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Velkoobjemový kontejner pouze na BIO odpad se přistaví na toto stanoviště ještě 
dne 5. 12. 2020 – pokud to počasí dovolí:
místo (typ kontejneru) termín dovozu termín odvozu
Řehačka (1x BIO)               pátek odpoledne pondělí ráno

 Jana Kunrtová, odbor správy majetku

Přistavování kontejneru 

Kalendář „Město Lysá 
nad Labem 2021“

Město Lysá nad Labem vydává stol-
ní kalendář na rok 2021. V kalendáři 
naleznete krásné fotografie zámecké-
ho parku, zámku, soch, kulturních pa-
mátek Lysé nad Labem, ale i snímky  
z proběhlých akcí ve městě v přede-
šlém roce.

Kalendář můžete zakoupit v Měst-
ské knihovně Lysá nad Labem za 
cenu 80 Kč.

Město Lysá n. L.
vydává:

Publikace „Lysá nad Labem 
– procházka městem“

Město Lysá nad Labem vydává pu-
blikaci manželů Kořínkových „Lysá 
nad Labem – procházka městem“.  
V brožuře naleznete základní infor-
mace o historii města a jeho nejbliž-
ším okolí. Seznámíte se s významný-
mi dominantami města, památnými 
stromy, významnými objekty i tipy na 
výlety v okolí. V publikaci také najde-
te kontakty na poskytovatele infor-
mačních, stravovacích, ubytovacích, 
kulturních a sportovních služeb.

Tištěného průvodce městem lze 
zakoupit v Městské knihovně Lysá 
nad Labem za 50 Kč. 

Vážení spoluobčané, řidiči motorových 
vozidel, dovolte mi pár vět na téma Komen-
ského ulice. Rekonstrukce ulice ČSA byla 
konečně zahájena a většina z nás to jistě 
do budoucna velmi ocení. Nicméně s touto 
rekonstrukcí zcela logicky souvisí i dopravní 
omezení. Objízdné trasy jsou stanoveny, řád-
ně a přehledně označeny. Řidiči motorových 
vozidel, kteří mají buď místní znalost, nebo 
je sem zavede navigace, využijí logicky tu 
nejkratší možnou cestu, která se nabízí (bez 
ohledu na to, zda se jedná nebo nejedná  
o objízdnou trasu), ulice Komenského.

Komenského ulice, ve které se nacházejí 
3 základní školy. S tím samozřejmě souvisí  
i oprávněné obavy rodičů, učitelů, občanů  
o bezpečnost žáků, potažmo studentů. I naši 
erudovaní odborníci na městském úřadu se 
připravovali na různé alternativy dopravního 
omezení, které by minimalizovalo ohrože-
ní bezpečnosti v této ulici. Dopravní značky, 
které zakazují zastavení, vjezd nákladních 

Komenského ulice
automobilů nebo výstražné dopravní značky 
upozorňující na zvýšený pohyb chodců, jsou 
tím základním pilířem. Některá další opatře-
ní, která byla navržena, bohužel narážela na 
legislativní normy (např. dočasný přechod pro 
chodce u ZŠ J. A. Komenského). 

Dopravní policisté a samozřejmě i naši 
strážníci věnují maximální úsilí pro zajištění 
bezpečnosti tohoto úseku a můžete je tu vi-
dět každý den. Můžeme diskutovat o dalších 
zákazech, omezeních, pokutách apod., ale 
neměli bychom zapomínat na to nejpodstat-
nější, vzájemná ohleduplnost a respekt. Ano, 
morální hodnoty každého z nás. 

A co na závěr? 
Pevně věřím, že se nám to podaří úspěšně 

zvládnout, tak jak se to podařilo při rekon-
strukci nadjezdu.

Přeji všem hezké dny a pevné zdraví.

 Bc. Luboš Zita
velitel městské policie

Vážení spoluobčané, ve městě máme zave-
denou službu Mobilní rozhlas, což znamená, 
že po registraci budete ZDARMA dostávat SMS 
zprávy, e-maily a zprávy do aplikace (kterou si 

Mobilní rozhlas

můžete stáhnout do svých mobilních telefonů, 
taktéž zdarma) o důležitých aktualitách. Zare-
gistrujte se na adrese: https://mestolysa.
mobilnirozhlas.cz/
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Covid-19

Krizové číslo MěÚ 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)

Informační linky Odběrná místa
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.

Přehled svozových 
dnů pytlového 
sběru v roce 2021

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky
2. týden úterý 12.1.
6. týden úterý 9. 2.
10. týden úterý 9. 3.
14. týden úterý 6. 4.
18. týden úterý 4. 5.
22. týden úterý 1. 6.
26. týden úterý 29. 6.
30. týden úterý 27. 7.
34. týden úterý 24. 8.
38. týden úterý 21. 9.
42. týden úterý 19. 10.
46. týden úterý 16. 11.
50. týden úterý 14. 12.

Lokalita: Litol 
2. týden čtvrtek 14. 1.
6. týden čtvrtek 11. 2.
10. týden čtvrtek 11. 3.
14. týden čtvrtek 8. 4.
18. týden čtvrtek 6. 5.
22. týden čtvrtek 3. 6.
26. týden čtvrtek 1. 7.
30. týden čtvrtek 29. 7.
34. týden čtvrtek 26. 8.
38. týden čtvrtek 23. 9.
42. týden čtvrtek 21. 10.
46. týden čtvrtek 18. 11.
50. týden čtvrtek 16. 12.

Foto a seznam čtyřnohých kamará-
dů nalezených v Lysé nad Labem a oko-
lí najdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.cz a na facebooku Psí 
útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje od-
chyt toulavých psů v Lysé nad Labem, 
vždy po odchytu pejska odveze do míst-
ního útulku se sídlem ve Velazu, a. s., 
čp. 535, tel.: 325 551 221, mob.: 723 
342 174 paní Čápová, nebo na mob. 
605 316 755, když se pejsek zaběhne. 

E-mail: pejscilysa@email.cz.

Návštěvní doba útulku:
PO–ČT 8.00–14.00 /
PÁ 8.00–12.00 /
každou poslední sobotu 
v měsíci 9.00–11.00

Psí útulek
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Kdo čekal, že se 
lyská vládní koalice 
po krajských vol-
bách a referendu 
chytne takříkajíc za 
nos, byl na říjnovém 
zasedání zastupitel-
stva zklamán. Evi-

dentně si nikdo z koalice nepřipustil, že 
výsledky krajských voleb a referenda by 
mohly odrážet současnou (ne)důvěru 
občanů ve způsob jejich řízení města. A 
tak poté, co velká část obyvatel města 
řekla jasné ne prodeji městských bytů 
v Milovicích, vymysleli jiný způsob, jak 
získat prostředky na štědré utrácení. 
Koalice si totiž všemi hlasy schválila 
úvěr ve výši 300 milionů Kč! Úvěr, kte-
rý budou splácet ještě naše děti. Na 
celou situaci se však dá pohlížet i jinak. 
Koalice si připustila myšlenku, že voliči 
v ni již nemají důvěru, a tak našla bez-
pečný způsob, jak ještě následující dva 
roky, které zbývají do konce volebního 
období, rozjet ve velkém stylu v duchu 
hesla „po nás potopa“. Jak jinak vidět 
skutečnost, že před dvěma lety začínalo 
současné vedení města s naspořenými 
170 miliony a za dva roky plánuje končit 
s dluhem 300 milionů?

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Okénko zastupitele
Mým Lysákům!
Bylo Mým nejvr-

oucnějším přáním, 
abych léta, která z 
Boží milosti jsou Mi 
ještě dopřána, mohl 
zasvětiti dílům míru a 
uchránil Svoje spolu-

občany před těžkými obětmi a břeme-
ny. Pletichy protivníka plného nenávisti 
nutí Mne, abych na obranu cti Lysé, na 
ochranu její vážnosti a moci, po dlou-
hých týdnech chopil se pera. Tomuto 
nesnesitelnému řádění byla učiněna pří-
trž, ustavičná vyzývavost byla ukončena, 
čest a vážnost Lysé zůstala neporušena 
a jeho městský a hospodářský vývoj byl 
ušetřen záchvěvů. Marně podnikla vlá-
da jejich ještě poslední pokus, dosíci je-
jich cíle prostředky soudu. V této vážné 
chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu 
Svého rozhodnutí. Vše jsem prozkoumal 
a uvážil. S klidným svědomím nastupu-
ji cestu, kterou Mi povinnost vykazu-
je. Spoléhám na Svoje Lysáky, kteří ve 
všech bouřích vždy v jednotě a věrnos-
ti se seřadili a pro čest, velikost a moc 
města i k nejtěžším obětem vždy byli 
ochotni. Díky vám drazí spoluobčané. 
Za volby, za referendum. Věřím ve VÁS!

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Ve složité situaci 
nouzového stavu 
jsme přesunuli zase-
dání naší Komise pro 
šťastný život seniorů 
na pozdější období, 
až dojde ke zmírnění 
stávajících přísných 

opatření. Také se snažíme nalézt vhodný 
prostor k setkání, kde budeme dodržovat 
vzájemné rozestupy. Takovým místem je 
klubovna – čajovna v Domě s pečovatel-
skou službou na Masarykově ulici. Navíc 
je možné zde promítat podklady k jed-
nání. A právě jedním z hlavních bodů na-
šeho připravovaného jednání je projekt  
„S námi to zvládnete!“ – jak pečovat  
o své blízké, ale i sami o sebe. K tomu  
s uceleným servisem informací, praktic-
kých zkušeností a dovedností a s pod-
porou fyzického a psychického zdraví 
opečovávaného. Doplníme nafotogra-
fované záběry ze „Dne otevřených dve-
ří“ nového Centra pro pečující rodiny  
v prostorách bývalého střediska pečova-
telské služby. Připomeneme dále náhled 
do zázemí Domácího hospice Nablízku  
s poznáním členů zabezpečujícího týmu. 
Vrátíme se také k problémům, které naše 
komise již předložila radě města.   

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Výsledky referenda
Vážení občané, Pyrhovo vítězství „marko-

sekty“ se projevilo. Bude to asi někomu divné, 
ale vůbec se neraduji, zcela zbytečně menšina 
zmanipulovaných občanů zkomplikovala vět-
šině zvolených zastupitelů realizaci několika 
pro občany významných projektů. Chtěl bych 
poděkovat bývalému vedení Středočeského 

kraje, že s městem nejen komunikovalo, ale opravdu do měs-
ta dodalo za součinnosti současného vedení města významné 
investice. 

Novým krajským zastupitelům přeji hodně úspěchů v prá-
ci pro město. Pevně doufám, že se zasadí za realizaci II. etapy 
obchvatu, nového domova pro seniory a nahradí zmařenou 
investici za cca 250 mil. Kč na základě hysterických jednání o 
„nemokřadu“ i při aktivním zapojení nové hejtmanky, která by 
se měla omluvit.

Očekávám, že se občanům konečně otevřou oči, přestanou 
podporovat populisty-manipulátory s veřejným míněním, kte-
rým jde jen o kariéru a je nehorázné, že se snaží občany do 
svých hrátek zatahovat. To neznamená, že by se občané neměli 
o veřejné věci zajímat, ale s rozumem.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Prosinec, poslední měsíc v roce, pro 
většinu dětí doba očekávání a připrav na 
vánoční svátky, pro některé dospělé také. 
Bude to v letošním zcela mimořádném 
roce stejné jako vždy? Asi ne. Momentál-
ně všichni žijeme v době covidové, různá 
opatření nás provází na každém kroku a 
ovlivňují i naše soukromí. Není to lehká 

ani příjemná situace. Pojďme na chvíli zastavit a rozhlédnout 
se okolo sebe. Každý z nás jistě uvidí několik potřebných, kte-
ří nemají nikoho blízkého nebo jsou v nelehké životní situaci. 
Je vhodný čas nabídnout pomoc (materiální, osobní, morál-
ní), která je v našich silách. I pro nás malou pomocí můžeme 
někomu prokázat velkou službu, udělat radost a vykouzlit 
úsměv na tváři. Někdy k tomu stačí vlídné slovo a chvilka na-
šeho času, jindy třeba malá krabička cukroví. Advent, tedy 
čas očekávání, můžeme prožít nejen materiální přípravou 
na nadcházející svátky, ale i nesobeckou pomocí. Přeji vám 
všem klidné a radostné prožití konce roku 2020 bez obav  
o zdraví vaše a vašich blízkých.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL
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Městský úřad

Vážení a milí spolu-
občané, chtěla bych 
Vám všem popřát 
předně klidné sváteč-
ní dny v této neklid-
né době. Doufám, že 
hlavní dárek, který 
od těchto Vánoc asi 

všichni očekáváme, tedy lék na tu hroz-
nu nemoc, která nás všechny tak sužu-
je, už bude blízko. Všem nám přeji, aby 
se nám vrátily zpět naše životy. Sama 
jsem mnohdy brblala, co a jak mě 
nebaví či štve, a jak ráda bych ten čas 
vrátila. Je mi to líto kvůli mým dětem, a 
modlím se, aby to už netrvalo dlouho. 
Trápím se kvůli babičkám a dědečkům, 
kteří musí být v tak dlouhé izolaci a 
jejich životy se tak krátí bez slitování. 
Tedy, hodně zdraví a štěstí všem! Držte 
se, prosím.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Okénko zastupitele

Poslední okén-
ko zastupitele roku 
2020. Roku, který ne-
byl jednoduchý pro 
nikoho z nás. Roku, 
jež přinesl mnohá 
omezení pro kaž-
dého z nás. A každý  

z nás se s touto nelehkou dobou mu-
sel vypořádat sobě vlastním způso-
bem. Moc bych nám všem přála, aby-
chom se v adventním čase zastavili, 
nadechli se, vydechli a užili si jej ve 
společnosti těch, které máme nejra-
ději. Společně se pak těšili na příchod 
vánočních svátků a nového roku, 
ke kterému snad všichni vzhlížíme  
s prosbou a nadějí, že bude zase lépe. 
A já věřím, že určitě bude. Držme si 
vzájemně palce!

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Rok se blíží ke 
konci, proto bych 
vás aspoň ve zkrat-
ce ráda seznámila 
s výsledky práce, 
které jsem se letos 
věnovala. Mým cí-
lem bylo nastartovat 

rozvoj Lysé, vedle svěřených gescí jsem 
se tak pustila hned do několika investič-
ních akcí. Se společností Kaufland jsme 
uzavřeli smlouvu o prodeji pozemku Na 
Mlíčníku, kde by měl už za dva roky vy-
růst nový supermarket. Zpracovali jsme 
také podklady pro soutěž na zhotovitele 
stavby sportovní haly, která přes léto zís-
kala stavební povolení. To už má město i 
na rekonstrukci domu na Náměstí Bed-
řicha Hrozného č.p. 13, díky níž dojde  
k rozšíření kapacit přilehlé základní školy. 
V přízemí domu bude zároveň fungovat 
psychologická poradna pro děti a mlá-
dež. Do realizační fáze se pak přehoupla 
rekonstrukce historické vily v Litoli, která 
bude sloužit MŠ Dráček. Kapacita školky 
se tím zvýší o 50 míst! Bohužel, ne všech-
ny projekty běžely podle plánu. Koncem 
září zasáhl požár „Knéblák“, kde mělo 
vzniknout 8 bytů pro občany Lysé v těžké 
životní situaci, ordinace lékaře a kancelář 
sociálního odboru. Práce už však zase po-
kračují a já věřím, že se do domu budou 
na jaře moci nastěhovat první obyvatelé. 

 
Romana Fischerová, ANO 2011

Vážení a milí sousedé, 
21. října jsem se stala 
zastupitelkou našeho 
města. Ve funkci jsem 
nahradila Honzu Mar-
ka, kterému tímto moc 
děkuji za jeho dosavadní 
práci.

Zastupitelkou jsem poprvé, proto pova-
žuji za slušné se vám představit. Jmenuji 
se Radka Bláhová, pocházím z Mostu a do 
Lysé jsem se přistěhovala za svým budou-
cím manželem po ukončení vysoké školy 
před 20 lety. Povoláním jsem advokátkou. 
Od roku 2011 v Lysé nejen bydlím, ale také 
pracuji. Jsem činorodým člověkem a díky 
své flexibilní práci mám možnost věnovat 
se i prospěšným a nevýdělečným věcem. 
Jednou z nich je Rodinné centrum Parní-
ček, v jehož vedení působím 12 let. V této 
souvislosti bych chtěla poděkovat všem 
dětem a rodičům, kteří k nám do centra 
zavítali, protože bez nich by byla naše práce 
zbytečná. Mám ráda hudbu, hraji na klavír 
a zpívám ve sboru QuantumTet. Chodím 
ráda do přírody, což souvisí i s tím, že se již 
13 let s rodinou věnujeme geocachingu. 
Politické dění v Lysé sleduji asi 6 let, 2 roky 
jako aktivní členka LNS.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Nové komunikace 
Stav komunikací 

ve městě je často 
terčem kritiky obča-
nů. Přestože se v mi-
nulosti v této oblasti 
hodně investovalo, 
tak je stále co zlep-

šovat. Dobrou zprávou je, že se konečně 
začaly rekonstruovat dvě páteřní komuni-
kace, které jsou ve správě kraje. Jedná se 
o ulici Mírovou v Litoli a o ulici Čs. armády 
v Lysé. Na rekonstrukci obou komunikací 
spolupracuje i naše město. Kraj platí silnici 
a město všechno ostatní včetně vodovo-
du, kanalizace, veřejného osvětlení, chod-
níků a zeleně. Město to bude stát zhruba 
120 mil. Kč. Rekonstrukce jsou velmi po-
třebné, protože se jedná o komunikace 
staré přes 80 let se žulovou dlažbou. Ta 
se mimochodem ve městě zachová na 
parkovacích místech. Zahájena je rovněž 
stavba nové silnice od nadjezdu do prů-
myslové zóny kolem stadionu TJ Slovan. 
Tato nová silnice městu pomůže s odve-
dením dopravy na budoucí obchvat. Ná-
klady zde budou přesahovat 20 miliónů 
korun. Příští rok by se měla začít stavět 
ještě jedna silnice, a to v ulici Za Koncem. 
Lokalita Mlíčník, kde je nyní většina silnic 
z betonových panelů, se tak konečně 
dočká přechodu k asfaltovému povrchu  
v nejvíce zatížené ulici.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Vážení sousedé, 
rok se s rokem sešel 
a opět se nám přiblí-
žil vánoční čas – čas 
bilancování. Pomalu 
končící rok si jistě bu-
deme dlouho pama-
tovat jako období, 

které nám přineslo velkou výzvu  
v podobě boje se zákeřnou nemocí. Díky 
Vám všem se podařilo tento boj posu-
nout ve prospěch nás všech a doufám, 
že ho brzy vyhrajeme. Nikdy bych nevě-
řil, jak moc se tato skutečnost promítne 
do každodenního života. Ať už to začíná 
tím, že nemůžeme s přáteli posedět ve 
své oblíbené hospůdce či kavárně, přes 
nemožnost sportování až po obyčejné 
nakupování a mnoho dalších restrikcí. 
Přesto jste skvělí a jsem pyšný na to, jak 
jste to zvládli a snažili se pomoci svému 
městu a republice. Dovolte mi popřát 
Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc pře-
trvala co nejdéle a úspěchy příštího roku 
ať předstihnou roky minulé.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  
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Fotograficky

 

Na konci října proběhl třetí ročník projektu „Index kvality ži-
vota“, který porovnává na základě veřejně dostupných dat 206 
obcí s rozšířenou působností včetně Prahy. Zahrnuje celkem 29 
ukazatelů, které vyjadřují mimo jiné úroveň zdraví, prostředí a 
dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky, do-
statečnost služeb, ale také vztahů mezi lidmi. Lysá nad Labem se 
v něm letos umístila na 79. místě, což je o 20 příček lepší výsledek 
než v loňském roce. 

Ve středu 11. listopadu 2020 se z důvodu koronavirových opat-
ření nemohl konat tradiční Svatomartinský průvod. Děti z Mateř-
ské školy Dráček ale o tento zážitek letos ošizeny nebyly. S nadše-
ním a lampiony v tento den obešly Litol za doprovodu „Martina 
na bílém koni“.

Ve středu 28. října 2020 proběhly oslavy Dne vzniku samostat-
ného československého státu, které bylo vyhlášeno 28. 10. 1918. 
Z důvodu probíhající pandemie koronaviru se akce výjimečně ko-
nala bez účasti širší veřejnosti. Zástupci města, hasičů, sokolů a 
baráčníků položili věnce a květiny u pomníku T. G. Masaryka v 
Litoli a poté na nám. B. Hrozného u pomníku padlých  lyských 
občanů v 1. světové válce. 
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Kulturní přehled / Pozvánky

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ
1.1.2021 
v 18.30 hodin
na louce za zámeckou zdí

„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi 
přivítat rok 2021.

do 23. 12. 2020
Drátované drobnosti
prodejní výstava v městské  

 knihovně

do 30. 12. 2020
Lidové Vánoce v Polabí
Skanzen Přerov nad Labem

4. 12. 2020
Mikulášská besídka 
RC Parníček
v Kině Lysá n. L.

4.–6. 12. 2020
Polabské vánoční trhy
Mikulášské trhy
Výstaviště Lysá nad Labem

6. 12. 2020
Adventní koncert
AKCE SE LETOS NEKONÁ!

8. 12. 2020 od 16.00 hodin
Koláže: obraz
kurz v městské knihovně

10. 12. 2020 od 15.30 hodin
Bezplatné právní poradenství
v RC Parníček

11.–13. 12. 2020
Polabské vánoční trhy
Stříbrné trhy
Čtyřnohé Vánoce
Výstaviště Lysá nad Labem

14. a 28. 12. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

16. 12. 2020 od 16.00 hodin
Hudební toulky
přednáška v městské knihovně 

  – pobočka Litol

18.–20. 12. 2020
Polabské vánoční trhy
Zlaté trhy
Výstaviště Lysá nad Labem

24. 12. 2020
Vánoční zpívání a živý betlém
AKCE SE LETOS NEKONÁ!

26. 12. 2020 od 16.00 hodin
Vánoční koncert
v kostele Narození sv. J. Křtitele 

31. 12. 2020
Silvestrovský běh
AKCE SE LETOS NEKONÁ!

1. 1. 2021 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce u černých vrat

1.–14. 1. 2021
Tříkrálová sbírka

Prosincové a lednové akce se uskuteční 
pouze v případě stabilizované epide-
miologické situace a v případě povolení 
konání kulturních akcí Vládou ČR. Městská knihovna

         Lysá nad Labem

STROM 
   PŘÁNÍ
                           Pomozte nám ozdobit
                                     vánoční strom.

V knihovně si vyzvedněte 
speciálníkartičku, na kterou 

napište své přání.
My pak kartičku pověsíme 

na náš vánoční stromek
a nejoriginálnější přání

se pokusíme splnit.
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Pozvánky

Vážení příznivci našeho domova, v této 
nelehké době pro nás  všechny Vás opět 
oslovujeme s naším tradičním projektem 
STROMU SPNĚNÝCH PŘÁNÍ. 

Přání našich klientů najdete na  www.domovnazamku.cz

Z důvodu omezení pohybu letos dárky můžete zanechat
na vrátnici nebo zaslat poštou. Ty pak budou umístěny pod 
vánoční stromek a předány těm, kteří si je přáli.

Prosíme o zprávu na tel. 728 439 275 či info@dnzlysa.cz, 
komu jste se případně rozhodli udělat radost.
Seznam budeme průběžně aktualizovat.

                                                                                               Děkujeme.  
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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

Prosincové akce knihovny se uskuteční 
pouze v případě stabilizované epide-
miologické situace a v případě povolení 
konání kulturních akcí Vládou ČR. Ak-
tuální informace o knihovně a o připra-
vovaných akcích vždy najdete na našich 
webových stránkách, facebooku a insta-
gramu knihovny.

Novinky v knihovně
• Nově jsme pro Vás založili INSTAGRAMový  
 účet knihovny.
• Navýšili jsme pro Vás počet možných vý- 
 půjček e-knih na měsíc.
• Pro děti i pro dospělé jsme spustili novou  
 soutěž k poznávání našeho města.
• Pro děti jsme začali připravovat týdenní  
 knižní kvízy.
A chystáme řadu dalších novinek. Sledujte  
nás na facebooku, instagramu či webu 
knihovny!

Na prosinec připravujeme 
Koláže: obraz – 8. prosince 2020
od 16.00 do 18.00 hodin
Tvůrčí kurz Nadi Wolfové, na kterém si mů-
žete vyrobit dekoraci na stěnu. Kurz je určen 
dětem od 15 let a dospělým. Cena kurzu  
350 Kč. Přihlášky v knihovně!

Hudební toulky – 16. prosince 2020  
od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. 

Vánoční koncert – 26. prosince 2020  
od 16.00 hodin
Tradiční Vánoční koncert v kostele Naroze-
ní sv. Jana Křtitele, na kterém se nám letos 
představí renomovaný komorní soubor Musi-
ca Florea s uměleckým vedoucím Markem Št-
rynclem. Těšit se budete moci na barokní vá-
noční hudbu. V rámci koncertu budete moci 
přispět na obnovu místních varhan. Koncert 
se uskuteční pouze v případě povolení kultur-
ních akcí Vládou ČR. Sledujte informace na 
našem webu, facebooku a instagramu. 

Kreativní advent
Vybízíme všechny kreativní děti, aby nám  
v knihovně pomohly vytvořit betlém! Pokud 
bude moci knihovna otevřít, tak si přijďte do 
knihovny pro papírového andílka, toho doma 
vystřihněte a vybarvěte či jinak vyzdobte a 
přineste nám ho zpět do knihovny. Pokud bu-

deme mít stále zavřeno, vystavíme Vám pro 
inspiraci šablony elektronicky a Vaši andílci 
k nám budou moci „dolétnout“ e-mailem, 
či alespoň do poštovní schránky. Kdo by ne-
měl chuť přispět svým výtvorem do našeho 
betléma, může nám pomoci vytvořit vánoční 
strom přání. Svá přání nám budete moci psát 
i elektronicky. My pak všechna přání zavěsí-
me na náš vánoční stromek a jedno vybrané 
oceníme.

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 Jany 
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
Zrcadlový muž – KEPLER Lars

Šestnáctiletá Jenny zmizí 
cestou ze školy. O pět let 
později se její oběšené tělo 
objeví na hřišti ve Stockhol-
mu. Joona Linna se s vervou 
pouští do vyšetřování. Díky 
bezpečnostním kamerám se 
policii podaří najít očitého 

svědka, jenže se ukáže, že jde o psychicky ne-
mocného muže...

Bezstarostné cesty – FOUSEK Josef
Kniha obsahuje autorovy 
příběhy z tuláckých cest kři-
voklátským krajem, krásné 
vzpomínky na kamarády, 
tuláky, místní rodáky, tram-
py a chataře v údolní osa- 
dě Děče u Staré řeky Be-
rounky.

Naučná literatura pro dospělé
Svobodná v Evropě – RAKUŠANOVÁ Lída

Vzpomínky přední české 
novinářky Lídy Rakušano-
vé představují otevřenou a 
nic nepředstírající výpověď  
o osobním i pracovním ži-
votě člověka, v jehož osudu 
se podobně jako u celé ge-
nerace vrstevníků odrážely 

a tak či onak jej formovaly dramatické peripe-
tie dějin druhé poloviny 20. století. 

52 projektů z přírodních materiálů 
– KURCOVÁ Barbora

Nechte se inspirovat touto 
knihou a zkombinujte svou 
lásku k přírodě s vyráběním 
domácích dekorací. Pou-
žijte materiály nasbírané 
venku a vytvořte vizuálně 
inspirativní umění, dárky a 
domácí ozdoby a doplňky. 

Beletrie pro děti
Jak Eda ke kompostu přišel
– VÍZNEROVÁ Tereza

Eda žije na malé planetce 
a rád by si vypěstoval hrá-
šek. Ale jak na to, když je 
planetka neúrodná, samý 
prach? Eda se tedy vydá na 
planetu Zemi a naučí se tam 

kompostovat. Knížka je určena zahradníkům 
a ekologům od tří let.

Křiváci – JOHNSONOVÁ Maureen
Ellinghamova akademie je 
slavná škola, kam chodí ty 
nejbystřejší hlavy. Její zakla-
datel vytvořil báječné místo 
plné hádanek, spletitých 
stezek a zahrad. Krátce po 
jejím otevření mu ale unesli 
ženu a dceru. A jediné sku-

tečné vodítko je posměšná hádanka, která je 
podepsaná trochu děsivým pseudonymem...

Naučná literatura pro děti
Stromy, listy, květy a  
semena – JOSE Sarah
Tato překrásně ilustrovaná 
encyklopedie vás vezme 
do říše rostlin a představí 
její nejrůznější obyvatelé – 
stromy, trávy, vodní, horské, 

tropické a další rostliny.

Archistorie – JELEŇSKÁ Iva
Víš, které známé archi-
tektonické památky byly 
postaveny z cihel a které 
z kamene? Jaké výhody 
má železobeton a proč se 
dnes používá tak často ve 
stavebnictví sklo? Už jsi 
někdy slyšel pojmy jako 

centrální stavba nebo bazilika? Originálně 
ilustrovaná kniha.
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Opětovné uzavření 
škol v říjnu 2020 při-
dalo jistě nejen peda-
gogům, ale také ro-

dičům a žákům nejednu vrásku na čelo. 
Žáci posledních ročníků základních škol se 
nacházejí v obzvlášť nelehké situaci: čeká 
je důležitý krok v jejich životě, a to volba 
střední školy. V tomto rozhodování jim ka-
ždoročně pomáhají dny otevřených dveří, 
které se na středních školách od podzimu 
konají. Žáci tak mají možnost osobně školu 
navštívit, prohlédnout si učebny, zeptat se 
na vše, co je zajímá, setkat se se studenty 
dané školy, vidět učitele, zázemí… Zkrátka 
tak nějak celkově nasát atmosféru a udě-
lat si o škole obrázek. Rozhodování je pak 
určitě jednodušší. 

Vzhledem k současné epidemiologické 
situaci se letos tyto dny nekonají.  

Jsme si dobře vědomi této situace a věř-
te, že i nás trápí. Přemýšleli jsme proto, jak 

nejlépe naši školu uchazečům „zprostřed-
kovat“. A přišli jsme na to, že v dnešní di-
gitalizované době, kdy spousta věcí může 
probíhat online, by takto mohl proběh-
nout i den otevřených dveří u nás. Rozhod-
li jsme se, že natočíme krátká videa, která 
postupně naši školu uchazečům představí. 
Umístíme je na internetové stránky školy 
(www.oalysa.cz) a také na náš facebook. 
Na těchto místech si pak uchazeči mohou 
videa pustit a o škole se dozvědět spoustu 
zajímavých informací. 

Plánujeme také online setkání s uchazeči, 
o termínech schůzek a možnosti zhlédnout 
zmíněná videa budeme informovat na výše 
uvedených adresách. V době, kdy čtete 
tento článek, by už vše mělo být připrave-
né, proto neváhejte a podívejte se! Bude-
me rádi, když vám naše „otevřené dveře“ 
pomohou v rozhodování, na jakou střední 
školu podat přihlášku. Jsme si dobře vědo-
mi toho, že nejsme žádní profesionálové, 

kteří by měli natáčení videí v malíku a byli 
stoprocentně technicky zdatní. Ale svoji 
práci děláme rádi, vkládáme do ní svá srdce 
a doufáme, že to je poznat.

Iva Gecková
PR školy

Deváťáci, myslíme na vás!

Nová studentská firma na OA
Jsme studentská fir-

ma, která se zapojila do 
vzdělávacího programu 
JA studentská firma or-

ganizace JA Czech. Náš tým se skládá z deseti 
nadšených studentů třetího ročníku, kteří se 
snaží promítnout do podnikání své zájmy, 
udělat svými produkty radost ostatním a  
u toho se naučit, jak funguje svět reálného 
podnikání.  

Bohužel, doba pro začátek našeho pod-
nikání není zrovna příznivá. Všichni jsme se 
již od prvního ročníku těšili právě na tento 
předmět, který nás vyvede ze světa pou-
hé teorie a naučí nás, jak podnikání, práce  
v týmu a další věci reálně fungují. Namís-
to toho jsme se ocitli v izolaci od ostatních 
a začalo nám docházet, že náš první krok  
v podnikání nebude tak jednoduchý, jak 

jsme doufali. Nakonec jsme však tuto nevý-
hodu obrátili v náš prospěch a uvědomili si, 
že právě v těch nejtěžších obdobích se toho 
nejvíce naučíme. A tak jsme tady. My a naše 
malá studentská firma Ori Cards. 

Rozhodli jsme se pro vytváření originál-
ních pohlednic s příběhem. Snažíme se do 
produktů promítnout rodinnou a přátelskou 
atmosféru školy i týmu. Při vytváření jednot-

livých pohlednic jsme mysleli na všechny vě-
kové skupiny, aby si u nás každý našel to své. 
Přáli bychom si, aby naši zákazníci udělali 
dárkem od nás radost svým blízkým a zpří-
jemnili jim tuto nelehkou dobu. 

Část našeho výdělku použijeme na výro-
bu speciálních pohlednic, které následně 
zašleme do domova seniorů v Lysé nad 
Labem, abychom jim alespoň tímto malým 
gestem vykouzlili úsměv na tváři. Koupe-
ním našich pohlednic uděláte radost nejen 
sobě a svým blízkým, ale jako bonus přispě-
jete na dobrou věc. 

Navštivte naše webové stránky https://
ori-cards.webnode.cz/ a prohlédněte si 
naše výrobky. Také tam najdete více infor-
mací o nás a odkaz na další sociální sítě.

 
tým Ori Cards
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Zámecké novinky
Podzimní příroda je prostě nádherná, listí 

na stromech ztrácí svou sílu, zelenou barvu a 
ve větru opadává na zem. Letos je ho oprav-
du hodně, takže naši údržbáři mají o práci 
postaráno.  

My se pomalu připravujeme na vánoční 
svátky, které letos budou nejspíš v omeze-
ném režimu, konečně jako náš celý podzimní 
život. Koronavirová opatření trápí snad kaž-
dého člověka a tím spíš seniory. Trápí je od-
loučení od rodin a běžného života. Mohou 
alespoň využívat možnosti telefonických 
kontaktů a videohovorů. Vše se snažíme pro 
naše klienty zprostředkovat. 

My „zámečtí“ jen doufáme, že ty nepří-
jemné a těžké chvíle máme už za sebou.  
V současné době neevidujeme žádné 
nové případy nákazy. Nesmíme však po-
levit v prevenci a dodržování všech hygi-
enických opatření. Od počátku listopadu, 
dle nového nařízení vlády, pravidelně tes-
tujeme klienty a zaměstnance domova an-
tigenními rychlotesty. Držte nám palce, ať 
je vše v pořádku. Netrpělivě čekáme, až se 
všechna opatření zmírní, všichni budeme 
zdraví a budeme moci obnovit návštěvy a 
vydat se i do města. Těšíme se, až se vše 
rozjede po starých kolejích a budeme žít 
svůj „běžný zámecký život“.

I přes nákazu, se zaměstnanci domova 
maximálně snažili a snaží zajistit v rámci 
možností pohodlí klientů a zamezit jejich 
případnému sociálnímu strádání. Ale těžké 
to určitě bylo a je. Je velice obtížné praco-
vat v omezených podmínkách, na izolaci,  
s ochrannými pomůckami (obleky, respirá-
tory, štíty, návleky). To jste nakonec mohli 

sdílet a vidět na fotografii v minulém vydání 
Listů, kde jsme Vám chtěli aspoň trochu při-
blížit, byť i s nadsázkou, jak práce s ochran-
nými pomůckami probíhá. Chtěli jsme také 
touto fotografií vyhlásit „koronaviru válku“, 
myslet pozitivně a s nákazou bojovat. Medi-
ální masáže už je opravdu hodně.

Poděkování tak patří všem zaměstnancům 
našeho domova za jejich obětavost, pracov-
ní nasazení, klientům domova za dodržování 
všech hygienických opatření, rodinám, příbuz-
ným, dodavatelům, sponzorům, veřejnosti.

Dík také patří všem studentům a dobro-
volníkům, kteří se ozývali a ozývají s nabíd-
kou jakékoliv pomoci. Moc si toho vážíme a 
děkujeme.

Je čas adventní a blíží se vánoční svátky, 
svátky klidu a míru a my doufáme, že nám 
všem se podaří vyhrát nejenom jednotlivé 
bitvy, ale i celou válku. Ale je to jen a jen na 
nás všech.

Přijměte tedy přání klidných a požehna-
ných Vánoc jak jen to bude možné.

Budeme moc rádi, když se opět zapojíte do 
našich vánočních projektů „Strom splněných 
přání“ a „Ježíškova vnoučata“. Podrobnosti 
naleznete začátkem prosince na našich webo-
vých stránkách www.domovnazamku.cz, 
facebooku. Opatrujme se.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho 

blízkého? Potřebujete poradit? Chybí vám 
informace a kontakty? Víte, na co máte 
nárok? Pečujete, a je toto období pro vás 
obzvlášť náročné? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se 
na koordinátorku pomoci projektu „Pe-
čovat a žít doma je normální“. Poradíme, 
podpoříme, předáme užitečné kontakty, 
nabízíme on-line setkávání, on-line vzdě-
lávání a mnoho dalšího. Uvědomujeme si, 
že tato doba je složitá pro všechny, o to 
těžší může být pro osoby a rodiny, které 
pečují o své blízké. 

Mimo běžné aktivity, jakými jsou po-
moc v orientaci v oblasti dostupné pomoci 
a péče, do konce roku nabízíme on-line 
psychologické poradenství a plánujeme 
on-line setkávání svépomocných skupin. 
Veškerá podpora je pečujícím rodinám  
v rámci projektu nabízena zdarma. 

Bližší informace získáte od koordinátor-

ky pomoci paní Hany Fabiánové, kterou 
můžete kontaktovat na telefonním čísle 
607 066 852, případně prostřednictvím  
e-mailu hana.fabianova@cpkp.cz.

Dále jsme pro Vás ve spolupráci s dalšími 
odborníky vytvořili 4 krátká návodná videa se 
základními radami pro pečující, tak, abychom 
vám představili všechnu podporu, kterou stát 
a další instituce nabízejí. Forma videí reaguje 
na různé komunikační možnosti pečujících. 
Animace umožní se vizuálně zorientovat, díky 
mluvenému slovu získají informace i lidé se 
zrakovým postižením, titulky zprostředkují 
obsah i těm, kteří mají horší sluch, a znakový 
jazyk zajistí předání informací neslyšícím.

První video obsahuje rady a doporuče-
ní, co je potřeba zařídit, když rodina začíná  
o někoho pečovat. Druhé video je věnováno 
možnostem materiální a finanční podpory, 
kterou mohou pečující čerpat. Třetí video 
poskytuje základní rady, které sociální a jiné 
služby mohou pečujícím rodinám pomoci. 

Poslední video je věnováno tomu, jak se vy-
rovnat s odchodem blízkého člověka, a prak-
tickým otázkám, které je potřeba vyřešit. 

Videa lze spustit pomocí naskenování 
zde uvedeného QR kódu. Případně jsou 
videa dostupná na www.cpkp.cz v sekci 
AKTUALITY.

 
Věříme, že zvlášť v současné době mo-

hou být videa vhodným zdrojem informací 
pro ty, kteří doma pečují o své blízké.

pracovníci Centra pro komunitní práci 
střední Čechy                                             
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Kavárnička říjnová
Prožíváme složité období nouzového sta-

vu s opatřeními, omezujícími setkávání v 
kolektivech. Tak jsme museli přerušit pose-
zení se zpěvem a tancem v kavárničce, stej-
ně,  jak tomu bylo letos z jara. Ale snažili 
jsme se být vzájemně v kontaktu přes mo-
bilní volání a emailové dopisování. A pokud 
to jenom trochu bylo možné, navštěvovali 
jsme ve městě organizované akce. Přede-
vším to byly volby do krajského zastupi-
telstva a referendum k prodeji městských 
bytů v Milovicích. Za týden jsme navštívili 
domácí hospic Nablízku v rámci dne ote-
vřených dveří. Chtěli jsme se na místě pře-
svědčit, jak můžeme jednou skončit v jeho 
péči. Pracovnice hospice nás velmi hezky 
provedly celým zařízením a podaly k tomu 
nezbytný výklad. Musíme hodnotit, že to je 
opravdu zařízení na vysoké úrovni a péče o 
svěřené klienty je vynikající. Ještě týž den 
večer jsme navštívili ve farním kostele Kon-
cert pro světlo, přednesený panem Mgr. 
Lukášem Sommerem. S kytarovým dopro-
vodem zahrál klasické skladby, ze kterých 
se nám tajil dech, a odměňovali jsme jej 
dlouhotrvajícím potleskem. V lavicích jsme 
seděli v rozestupech a vytrvali tak po celou 
dobu koncertu.

Tak, jak jsme nyní uzavřeni ve svých do-
mácnostech, vracíme se k rozpracovaným 
tématům, které jsme začali sestavovat na 
jaře. Je to především naše kuchařka s ná-
zvem „Co jsme rády vařily a mužští s chu-
tí baštili“. Naše dámy mají již připraveno 
hodně receptů, ale je problém, jak koneč-
ný kuchařský výrobek předvést k ochut-
nání. Ani samotné fotografování přípravy 
a předvedení výrobku k ochutnání není 
teď možné. Ale máme aspoň scénář nové 

publikace, kterou dokončíme po skonče-
ní nouzového stavu. Stejné je to s naším 
zpěvníčkem, který je naplněn písněmi, 
které rádi zpíváme. Zpěvníček je velice 
obsáhlý a vytiskneme jen tolik výtisků,  
o kolik jich bude zájem.         

Moc se těšíme, až se epidemiologická situ-
ace ustálí, skončí nouzový stav a my se bude-
me  opět pravidelně scházet v kavárničce.     

MVDr. Jan Kořínek

V pátek dne 16. října 2020 jsme se zúčast-
nili zájezdu, na který budeme velmi dlouho 
vzpomínat. Z Lysé nad Labem jsme vyjeli 
ráno v půl deváté. Naše první zastávka byla 
v Centru řemesel a bylinných zahradách Bo-
tanicusu v Ostré nedaleko u Lysé nad Labem. 

Poděkování Základní organizaci
Svazu postižených civilizačními chorobami 
v Lysé nad Labem

Zde jsme si mohli vyzkoušet výrobu mýdla, 
ručního papíru, svíčky, provázku i rýžování 
zlata nebo si zkusit výrobu misky z keramiky. 
Velmi nás zaujaly bylinné zahrady, kde bylo 
možné se posadit a rozjímat. V poledne jsme 
měli v Botanicusu dobrý oběd. 

Pak jsme se autobusem odebrali do lázní 
Poděbrad, kde na nás už čekal parník Jiří i  
s kapitánem. Velké překvapení nás čekalo na 
lodi. Po celou dobu naší dvouhodinové plav-
by nám hrála hudba. Odpoledne nám zpří-
jemnil hudebník pan Miloslav Hartman, kte-
rý hrál, zpíval, vyprávěl příhody a my jsme se 
snažili zpívat s ním. Bylo to nádherné, lidé ze 
břehu nám mávali. My jsme jim to opětova-
li. Obdrželi jsme i malé občerstvení. Lidé byli 
spokojení. Bylo vidět, že přišli na jiné myš-
lenky a nepřemýšleli o situaci, kterou nám 
současná doba přichystala.

Ještě jednou bychom rádi touto cestou 
poděkovali organizátorům celé akce za krás-
ný zážitek a vzpomínky z výletu. Všem touto 
cestou přejeme hlavně pevné zdraví! 

Hezké Vánoce a nashledanou v lepších 
časech roku 2021.

Mgr. Anna Volfová 

V Lysé nad Labem, Milovicích a Kostom-
latech nad Labem proběhne ve dnech 1.–14. 
ledna 2021 již tradiční Tříkrálová sbírka. 
Malé skupinky koledníků budou koledo-
vat po našem městě. Přispět můžete také  
u kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem v neděli 3. 1. a 10. 1. 2021 od  
9 do 11 hodin během mše. Vzhledem ke 
složité situaci sdělíme v lednových Listech, 
jakou formou sbírka proběhne a také čís-
lo účtu, kam budou moci dárci své peníze 
zaslat.

 Jaroslava Labutová                                                                                                                     
Farní charita v Lysé nad Labem
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Již delší čas se zá-
jmem sleduji a pod-
poruji rozvíjející se 
činnost Domácího 
hospice Nablízku 

v našem městě. Vysoce kvalifikovanou péči 
i charakterové vlastnosti pracovníků hospi-
ce jsem osobně poznal v nejtěžší chvíli své-
ho života – v péči o moji umírající manželku. 
Moje vděčnost a úcta ke všem zaměstnan-
cům hospice je natrvalo a hluboce uložena 
v mém srdci. Přístup a veškeré konání pra-
covnic bylo obdivuhodné. Po sdělení léka-
řů v nemocnici o blížícím se konci života 
mi byla nabídnuta celá škála možností jak 
se o manželku postarat. Společně s dce-
rou jsme se rozhodli, že využijeme domá-
cí hospicové péče. Po krátkém telefonátu  
s paní ředitelkou hospice jsme nevycházeli 
z údivu. Obrovský zájem o pomoc, lidské 
pochopení, vysoce citlivý přístup i široký 
rozsah nabídnutých služeb nás přímo udi-
vil. V našich očích se začaly dít zázraky – již 
za pár hodin od vyslovení žádosti o pomoc 
bylo hospicem zařízeno vše potřebné – od-
borný personál, potřebné materiální vyba-
vení včetně léků, speciálního polohovacího 
lůžka, "kyslíku" a čtyřiadvacetihodinového 
automatického dávkovače léků. Prostě i 
dnes existují a dějí se zázraky. A ty dělají jen 
a jen lidé s velkým „L“. Krátce musím připo-
menout nejen obrovskou lidskou a vysoce 
citlivou péči o nemocnou manželku, ale i v 
dnešní době téměř nepochopitelný přístup 
k nám blízkým – obdivuhodnou citlivost, 
trpělivost i odbornost v péči o „naše dušev-
no i fyzično“. I nyní často hospic navštěvuji, 
diskutuji s jeho pracovnicemi, a tím v ko-
nečné podobě pomáhám i sám sobě... 

 Milým překvapením pro mě byla po-
zvánka ředitelky Domácího hospice Nablíz-
ku, paní Bc. Bohumily Urbanové, na akce 
pořádané v rámci celorepublikové kampa-
ně: „DOMA. Týden pro mobilní hospice“.  
V našem městě akce proběhly ve dnech  
7. a 8. 10. 2020. 

Divadelní představení „Oskar a růžová 
paní“ se uskutečnilo za přítomnosti desítek 
diváků v místním kině. Téměř dvouhodinové 
představení příběhu chlapce, který prožívá 
poslední dny svého života v doprovodu ori-
ginální ošetřovatelky, bylo předvedené pro-
fesionálními divadelními umělci a zanechalo 
ve mně hluboký umělecký dojem a neza-
pomenutelný zážitek. Vyslovené myšlenky 
mě zaujaly natolik, že jsem si vyhledal a ně-
kolikrát přečetl stejnojmennou knihu Erica-
-Emmanuela Schmitta. Kniha je napsaná ve-
lice jednoduchým a poutavým slovem. Nutí 
však k hlubšímu zamyšlení nad vyslovenými 
myšlenkami. Ve všech třech povídkách knihy 
jsem nalezl i jisté odpovědi na otázky, jako 
např.: pravda a lež, láska a nenávist, život  

Domácí hospic Nablízku – „Týden pro mobilní hospice“ 

a smrt, mládí a stáří, láska a nenávist apod. 
Děkuji za výběr hry, za umělecký zážitek 
i smysluplně prožitý večer. 

Den otevřených dveří umožnil návštěv-
níkům, aby se plně a detailně seznámili  
s činností, s praktickými výsledky i poslá-
ním hospice Nablízku a v neposlední řadě  
i s lidmi, kteří tuto službu osobně poskytují. 
Mohli jsme si prohlédnout celý vnitřní pro-
stor hospice – jednací místnost s knihovnou 
a malým dobročinným obchůdkem, admini-
strativní zázemí i sklad s potřebnými pomůc-
kami, přístroji a materiálem. To vše v milém 
a profesionálním doprovodu pracovnic 
hospice. Den otevřených dveří doprováze-
la i přehledná výstava z dosavadní činnos-

ti hospice umístěná na několika panelech  
s doprovodným textem a fotografiemi. Vý-
stava mě kromě jiného utvrdila v názoru, že 
rozloučení se světem je jak pro nemocného, 
tak i pro jeho nejbližší, citově nejvhodnější 
ve známém domácím prostředí. 

 Obě tyto akce, pořádané s vysokou kultu-
rou, kvalitou, láskou a odborností mě utvr-
dily v myšlence, že tam, kde je dobrá vůle a 
víra sebe v sama a ve své nejbližší, je možné 
spojit lidi k dobré a prospěšné věci pro nás 
všechny. Zejména v těchto těžkých chvílích, 
a to i při důsledném dodržování všech vlá-
dou nařízených opatření.

 
 Ing. Josef Černý 
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Domácí hospic 
Nablízku pokračuje 
i v této složité době 
ve své službě dopro-
vázení nevyléčitelně 

nemocných. V reakci na novou situaci jsme 
rozšířili službu naší sociální poradny o pod-
poru těch, kteří řeší potíže spojené s izolací 
a umíráním svých blízkých v nemocnici. Náš 
tým sociálních pracovnic, psychoterapeutky 
i zdravotníků je připraven vás vyslechnout, 
sdílet vaše těžkosti, spolu s vámi hledat ztra-
cenou vnitřní rovnováhu i praktická řešení 
vašich starostí. S maximálním nasazením 
jsme připraveni i nadále doprovázet rodiny, 

které se o své umírající chtějí postarat doma. 
Naši sociální poradnu můžete kontaktovat 
na tel. 731 268 306 nebo prostřednictvím 
e-mailu poradna@hospic-lysa.cz. Tyto kon-
takty i další užitečné informace naleznete 
také na našich webových stránkách www.
hospic-lysa.cz.

Velice nás těší, že se i služba půjčovny po-
můcek dostala do povědomí obyvatel naše-
ho regionu. Pomůcky neustále doplňujeme 
a zapůjčujeme nejen hospicovým klientům, 
ale všem, kdo na přechodnou dobu potřebují 
ulehčit péči o své blízké.

V letošním roce jsme ze známých důvodů 
museli zrušit celou řadu benefičních akcí a  

v této nejisté době ještě nevíme, zda se s 
vámi budeme moci setkat na tradičním Přiví-
tání adventu. 

Ráda bych vám proto za celý hospicový 
tým popřála pokojné prožití nadcházející 
adventní doby, krásné Vánoce a do nového 
roku hodně zdraví a radosti. A pokud vnímá-
te naši službu jako potřebnou, zachovejte 
nám prosím přízeň. Budeme to potřebovat, 
abychom mohli být i nadále nablízku těm, 
kteří by jinak byli na doprovázení svých umí-
rajících sami.

Bohumila Urbanová
ředitelka Domácího hospice Nablízku

Nová služba Domácího hospice Nablízku
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Chtěl bych vyjádřit poděkování  
Centru sociálních služeb Poděbrady,  
o. p. s., s pobočkou v Lysé nad Labem, 
nám. Bedřicha Hrozného 1722, 289 22 
Lysá nad Labem. Zvláště bych rád po-
děkoval Miroslavě Fedasové, DiS., kte-
rá mi vše zprostředkovala. Ale můj dík 
patří i ostatním ošetřovatelkám, pra-
covnicím rozvážejícím obědy a všem, 
kdo se na těchto službách podílejí. Dě-
kuji za péči a pomoc s mou devadesáti-
letou nechodící tetou, o niž se starám.  
V této těžké době nezištně pomáhají  
a riskují své zdraví. Kdyby i ostatní insti-
tuce takto příkladně pracovaly, byla by 
naše země úplně na jiné úrovni. Ještě 
jednou Vám za vše děkuji.

Josef Mansfeld

Poděkování

Poděkování
Děkuji Centru sociálních a zdravot-

ních služeb v Lysé nad Labem – paní 
Součkové a kolektivu zdravotních ses-
třiček a pečovatelek za vlídnost a las-
kavost při profesionální dlouhodobé 
péči o mého manžela – pana Zdeňka 
Veselého.

Ludmila Veselá s rodinou

Kalendář pro rok 2021, který nejen skvě-
le vypadá, ale také jeho koupí podpoříte 
lidi v náročných životních situacích, kterým 
Respondeo pomáhá už 17. rokem a ročně 
takhle podpoří více než 1 000 dospělých 
i dětí. Působí v 6 okresech Středočeského 
kraje (Nymburk, Praha východ, Mladá Bo-
leslav, Kolín, Kutná Hora a Mělník).

Na snímcích jednotlivých měsíců roku 
jsou ženy z Respondea, pro které je pomoc 
druhým také profesí. Květinové vazby jsou 
dílem mistra ČR ve floristice Petra Kopáče, 
fotky vznikly v krásném prostředí zámku 
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou.

Minimální cena kalendáře je 250 Kč  
(+ 65 Kč/1 ks poštovné a balné, při zaslání 
více kusů se cena navyšuje dle sazebníku 
České pošty, konkrétně bude upřesněno 
při objednávce).

 
Jak kalendář koupit?

Na e-mail kalendar@respondeo.cz napište 
počet objednávaných kusů kalendáře a způ-
sob převzetí (pošta či osobní odběr). Násled-
ně na váš e-mail pošleme údaje k platbě.

Charitativní nástěnný kalendář Respondeo

V případě, že si chcete kalendář převzít 
osobně, lze přes objednávkový e-mail do-
mluvit termín předání v sídle Respondea  
v Nymburce. Taktéž je možné převzít 
osobně kalendář po předchozí domluvě 
na pobočkách Respondea (Kolín, Mladá 
Boleslav, Brandýs nad Labem, Pečky, Čelá-
kovice, Poděbrady).

Děkujeme, že podporujete ty, kteří to 
nejvíce potřebují. Zakoupením kalendáře 
podpoříte služby Respondea. 

Respondeo z. s.

Za vlády Marie Terezie (1740–1780), vznik-
la v Čechách tradice vysazování ovocných ale-
jí podél cest. Tato tradice se udržela až do 2. 
pol. minulého století a mnoho alejí se docho-
valo dodnes. V naší oblasti vlivem stáří těchto 
alejí a měnících se klimatických podmínek 
došlo bohužel v posledních letech k význam-
nému úbytku a odumření těchto stromů. 

V rámci skupiny firem G´s Group (Monta-
no Valtr, Pěstitel Stratov, G´s Marketing CE, 
Pascual Polabí, Montano Květiny, Polabská 
Zelenina) jsme se proto rozhodli přispívat 
dlouhodobě k jejich obnově. 

Spojeným úsilím jsme vysadili 311 ovoc-
ných stromů (150 jabloní, 1 slivoň, 70 třešní, 
40 hrušní, 40 višní, 10 ořešáků) jeden na ka-

Výsadba ovocné aleje

ždého zaměstnance, každý zaměstnanec do-
stal příležitost si ho sám zasadit. Svůj strom 
si zasadil také starosta města Lysá n. L. Ing. 
Karel Otava.

Letos jsme obnovili alej mezi křižovatkou 
na most u Lysé nad Labem a Ostrou na obou 
stranách silnice, a také alej mezi Stratovem a 
Milovicemi rovněž po obou stranách silnice.

Ořešáky jsme vysadili na kopci u polní ces-
ty mezi Milovicemi a Stratovem.

Takto bychom rádi pokračovali každý rok.
Významný dík za organizování této akce 

patří zejména Míle Hořánkové, Tomáši Vese-
lému a Petru Kovářovi.

Ing. Tomáš Valtr, jednatel

Rádi bychom Vám touto cestou velmi po-
děkovali za projevenou důvěru a pomoc, 
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám 
s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dostaly 
do těžké situace. Velmi si toho vážíme!

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do je-
jichž osudu zasáhla vážná nemoc, stačí 
se stát Dobrým andělem. Zaregistrujte se 
na www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou 
výši příspěvku. Váš finanční dar umožní 
těmto rodinám snadněji zvládat těžkou 
situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte kon-
krétní příběhy rodin, kterým pomáháte a 
kterým jsou Vaše příspěvky odeslány do 
posledního haléře. Děkujeme! 

S přáním pevného zdraví a příjemných 
nadcházejících svátků, 

Šárka Procházková
ředitelka nadace Dobrý anděl

V Lysé nad Labem 
pomáhá 109 
Dobrých andělů
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pokračování na str. 22

Advent (z lat. adventus = příchod) je za-
čátek liturgického roku, období čtyř neděl 
před vánočními svátky. Je to doba radost-
ného očekávání narození Ježíška, Spasitele 
světa, duchovní přípravy na Vánoce, doba 
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba 
adventní zároveň dobou postu, kdy byly 
zakázány zábavy, svatby a hodování. Na 
samém začátku adventního času se při-
pravovaly adventní věnce. Vyráběly se ze 
zeleného chvojí a větviček se čtyřmi svíce-
mi. Svíčky měly nejčastěji barvu fialovou, 
která je barvou adventu. Také růžovou, 
podle roucha, jež v kostele oblékal třetí 
adventní neděli pan farář. Každou advent-
ní neděli se zapálila jedna, tak jako to zná-
me i dnes. Advent byl také časem trhů ve 
městech a městečkách, kam si hospodyně 
chodily kupovat všechno, co potřebova-
ly na vánoční svátky. Důležitou součástí 
adventu byly i ranní mše v kostele, které 
se nazývaly roráty. Součástí adventu byly  
i obchůzky masek.

Svatá Barbora
Svátek svaté Barbory připadá na 4. prosince 

a je předzvěstí blížícího se Štědrého dne. Dív-
ky, které byly oděny celé v bílém, jen šaty měly 
přepásané červenou mašlí, hlavu jim zdobil 
věneček ze zelených větviček, obličej měly 
obílený moukou, obcházely ve dvojicích či sku-
pinkách, jindy osamoceně stavení. Hodným 
dětem přinesly dárky, ty neposlušné vyšlehaly. 

Zvyk řezat větvičky – „barborky“ – se udr-
žel dodnes. Bývalo zvykem řezat větviček 

více a na každou pověsit jméno chlapce, jež 
dívce byli sympatičtí. Věřilo se, že se stane 
nevěstou chlapce, jehož jméno je na první 
rozkvetlé větvičce. Další variantou «barbo-
rek» byla pověra, že kolikátý den «barbor-
ka» vykvete, v tolikátém měsíci potká dívku 
štěstí.

Svatý Mikuláš
6. prosince, na svátek sv. Mikuláše, pro 

většinu lidí začíná vánoční období. V před-
večer svátku se v ulicích objevují postavy 
Mikuláše, čerta a anděla. Dříve se konaly mi-
kulášské průvody s maskami, později zůstali 
s Mikulášem pouze čerti a andělé.

Postavy čerta a anděla jsou pojaty jako 
představitelé protikladu dobra a zla. Mikuláš 
často dětem naděloval ozdobená jablíčka, 
někdy i dřevěné hračky v podobě figurek do 
betléma, ovoce, ořechy a sladkosti. Zlobivé 
děti kromě takové nadílky dostaly i brambo-
ru nebo kousek uhlí. 

Dne 4. 11. 2020 zemřel v Paříži lyský ro-
dák, malíř František Janula  (*1932).

Františka Janulu jsem poznala v Paříži, 
kde jsem v letech 2006–2009 působila jako 
kulturní atašé na zastupitelském úřadě ČR. 
Přišel za námi tehdy vitální, drobný pán bo-
hémského vzhledu a radostně toužil před-
stavit své poslední dílo. Na otázku, odkud 
pochází, se pan Janula zasmál a řekl: „Pro-
sím Vás, to nebudete znát. Z takového ma-
lého města, Lysá nad Labem se to jmenuje.“ 
Byl velmi překvapený a nadšený, že jsme si  
o Lysé mohli spolu popovídat. 

Malíř Janula pocházel z rodiny zámeckého 
zahradníka, což mu umožnilo blíže se seznámit 
se sbírkami umění z lyského zámku. Po absol-
vování sklářské školy v Kamenickém Šenově 
vystudoval VŠUP a brzy se zařadil mezi známé 
pražské umělce. Byl všestranným umělcem, 
především malířem, ale také nadaným socha-
řem, rytcem či básníkem. Během působení na 
pražském Novém světě, kde se usadil, se věno-
val spíše figurativní tvorbě. Částečně se však  
v jeho díle objevovaly prvky abstrakce. 

V roce 1967 obdržel stipendium na slav-
nou pařížskou výtvarnou školu a po okupaci  
v r. 1968 se zde usadil natrvalo. Přes počáteč-
ní obtíže nelehkého emigrantského života se 
mu podařilo úspěšně zařadit do pařížského 
uměleckého života v Latinské čtvrti a nakonec 
i samostatně vystavovat v celé řadě galerií.  
V pařížské redakci Svědectví se seznámil se svou 
druhou ženou Kateřinou, rozenou Bernáško-
vou, vnučkou básníka Karla Tomana. Mezi jeho 
nové přátele patřili mj. i významní francouzští 
básníci Jean Orizet či Michel de Smet.

Za Františkem Janulou

Lidové Vánoce v Polabí

Ve své pařížské tvorbě se na čas vrátil ke 
kresbám, brzy však převládla pro něj cha-
rakteristická abstrakce. Jeho dílo je však 
pro originalitu velmi těžké zařadit. Janula 
střídal postupy a techniky, experimentoval, 
používal neotřelé materiály. V Paříži byl po-
važován za úspěšného a ceněného malíře, 
majícího svůj okruh sběratelů. Vzhledem  
k českému původu jej Francouzi rádi citují  
v souvislosti s Františkem Kupkou či Josefem 
Šímou, i přesto, že jeho výtvarný styl je odliš-
ný. Návštěva jeho ateliéru na pařížském před-
městí Aubervilliers  byla velkým zážitkem.  

V Čechách začal znovu vystavovat až  
v devadesátých letech, jednu výstavu měl  

i v archivu kláštera v Lysé nad Labem v roce 
2007. Město Lysá nad Labem mu také v roce 
2017 udělilo pamětní medaili za dlouhole-
tou činnost ve výtvarném umění. František 
Janula jako osobnost moderního evrop-
ského výtvarného umění patří bezesporu  
k nejvýznamnějším lyským rodákům. Zemřel 
bohužel jen dva týdny poté, co zastupitel-
stvo města schválilo záměr uspořádat mu  
v r. 2022 výstavu k jeho 90. narozeninám. 
Tato zpráva se k němu ještě dostala a velmi 
jej potěšila. Čest jeho památce. 

Markéta Fajmonová
foto: Václava Komasová

Manželé Janulovi s kurátorkou Prácheňského muzea v Písku Irenou Mašíkovou



22

Napsali nám / Sport

pokračování ze str. 21

V letošním roce se každý z nás potýká se 
zásadními zásahy do běžného života. Tato 
situace se samozřejmě projevila i na našem 
cvičišti. Tradiční jarní akce jsme byli nuceni 
přesunout na září, s tím, že jsme do posled-
ní chvíle museli počítat i s variantou, že se 
neuskuteční vůbec. Oblíbený dogtrek i agi-
lity závody jsme naštěstí stihli a zpestřili si 
tak neveselé období.

12. ročník Polabské stezky se uskutečnil  
v sobotu 19. 9. 2020. Krásný den s nádechem 
podzimu si k nám přijel užít velký počet účast-
níků. Hojněji obsazovaná trasa o délce 10 km 
vedla po proudu podél Labe a oklikou zpět. 

Polabská stezka a agility O lyskou tlapku 2020

Tuto kategorii s časem 0:49:28 vyhrál Mar-
tin Nohejl s Dinem (eurohusky), který stál  
u zrodu a prvních závodů Polabské stezky. Zá-
vodníci v kategorii 30 km se prošli / proběhli 
přes Starou Lysou a Čelákovice, a po druhém 
břehu Labe zpět. Zde první místo s neuvěři-
telným časem 2:58:22 obsadil Oldřich Knor  
a Buffy (karelský medvědí pes).

Dne 28. 9. 2020 se na našem kynologic-
kém cvičišti uskutečnily také neoficiální zá-
vody v agility s názvem „O lyskou tlapku”. 
Agility je pro svou rychlost, různorodost a 
napětí atraktivní a populární psí sport. Tým 
ve složení psovod a pes musí v co nejkrat-

ším čase absolvovat překážkovou dráhu ve 
správném pořadí a bez chyb. Přihlásilo se 
celkem 51 týmů, ve třech výkonnostních 
kategoriích: štěňata, začátečníci, pokročilí. 
Jsme moc rádi za takovou účast, protože 
epidemiologická situace v době konání zá-
vodů nebyla zrovna příznivá. I přes deštivé 
počasí proběhly závody ve skvělé atmosfé-
ře a všichni zúčastnění si je moc užili.

Chtěli bychom moc poděkovat všem zá-
vodníkům za jejich skvělé výkony a atmosfé-
ru, jakou vytvořili. Obě akce byly podpořeny 
zázemím s báječnou kantýnou a těm členům, 
kteří se podíleli na jejich hladkém průběhu, 
patří velké díky, užili si to jistě i oni. Děkujeme 
také sponzorům akcí, s jejichž pomocí jsme 
mohli přichystat opravdu bohaté ceny.

Buďte zdraví!

Simona Šádková a Anežka Jislová
ZKO Lysá nad Labem

Svatá Lucie 
Lucie má svátek 13. prosince. Tento svátek 

byl v českých zemích spojován s předením,  
v tento den platil přísný zákaz příst. Přede-
vším mládenci, ale někdy i ženy se převlékali 
za „Lucie“. Oblečeni do prostěradel a s pomo-
učenou tváří se chodilo po domech přesvěd-
čovat, zda je zákaz předení dodržován. Tiše 
vstoupily do místnosti a u toho šeptaly „Jdu, 
jdu, noci upiju.“ V ruce mohly držet dřevěný 
nůž nebo brko z husího křídla. Pokud zastih-
li hospodyni, jak přes zákaz přede len nebo 
dere peří, vrhli se na její dílo a zničili jej. Také 
kontrolovali, zda je ve světnici pořádek.

 
Vánoce v lidové kuchyni

Ve venkovských domácnostech předchá-
zely vánočním svátkům vždy velké přípravy. 
Všude se uklízelo, někde i bílilo, vymetalo 
se smetí, drhly se podlahy. Co v domácnos-
ti chybělo, to si hospodyně došla koupit na 
vánoční trhy. Obvykle si na trhu dokoupila 
nádobí a drobný kuchyňský inventář, také 
něco na sebe a pro ostatní členy rodiny. Pro 
děti koupila třeba perník a marcipán. Pečení 

na Vánoce začínala hospodyně se značným 
předstihem. Nejvíce starostí bývalo s peče-
ním vánoček. Muselo se jich napéci tolik, 
aby každý člen rodiny dostal jednu a ještě 
aby byla zásoba pro návštěvníky a koledníky 
po celý čas vánočních svátků.

 Štědrý den 
Štědrý den, který připadá na 24. prosince, 

je posledním dnem adventu. Patřil k nejvý-
znamnějším svátkům v roce a připisovala se 
mu čarovná moc. Světnice byly uklizené, byl 
napečený chléb, vánočky, koláče i pletenec 
s jablky. Místo vánočního stromku, jaký zná-
me dnes, stály uvnitř místnosti malé jesličky, 
jinde se stavěl betlém, jinde se pouze zdobila 
zelená větvička sušeným ovocem, perníky či 
oříšky a zavěšovala se špičkou dolů nad slav-
nostním stolem. Po celý den se k sobě měli 
lidé chovat hezky, bez hádek a křiku. Kdo chtěl 
večer vidět zlaté prasátko, ten už od rána dr-
žel půst. Večeřet se začalo ve chvíli, kdy na ob-
loze vyšla první hvězda. Celá rodina se sešla u 
stolu a společně se pomodlili. Od jídla nesměl 
nikdo vstát, pokud to hospodář nedovolil. Na 
začátek se podávaly oplatky s medem, násle-

dovala polévka z čočky nebo hrachu, nechy-
běl krajíc chleba, pohanková kaše a pokrm, 
zvaný kuba. Po večeři se povídalo a nastal čas 
na různé hry a zábavu. Rozkrajovala se jablíč-
ka, pouštěly lodičky se svíčkou, lilo se olovo, 
apod. Na úplném konci Štědrého dne se celá 
rodina vydala do kostela na půlnoční mši, kde 
všichni společně oslavili Ježíškovo narození. 

Boží hod vánoční
Na Boží hod vánoční, 25. prosince, bývala 

celá rodina pospolu. Od Božího hodu vánoč-
ního až do svátku Tří králů 6. ledna lidé slavili 
vánoční svátky a udržovali různé zvyklosti. 
Na první svátek vánoční se vařilo jen nejnut-
nější jídlo, nepeklo se, všechny pokrmy byly 
už připravené. Nářadí mělo být čisté a uklize-
né, nesmělo se příst. Po chaloupkách chodili 
přestrojení pastýři, kteří s sebou nosili bet-
lém a vyprávěli o narození Ježíška. Na druhý 
svátek vánoční už bylo veselo, příbuzní se 
navštěvovali, děti vyrazily koledovat. Někdy 
vyrazili na koledu i chudí lidé, kteří si tímto 
způsobem chtěli přilepšit.

redakce

Lidové Vánoce v Polabí
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Inzerce

NOVÝ CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

PLATNÝ OD 1. 1. 2021 NAJDETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTSKÉ KNIHOVNY LYSÁ NAD LABEM

www.knihovnalysa.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
 Malování bytu či domu rychle, kvalitně a čistě. Tel.: 736 734 947
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Inzerce

Proč si vybrat právě nás:
 
• práce v moderním prostředí s možností 
 seberealizace
• nadstandardní platové ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na penzijní
  připojištění, příspěvek na dopravu, závodní  
 stravování)
• 13. a 14. plat dle hospodářského výsledku 
 společnosti

Chcete pracovat ve stabilní firmě, která je ve svém oboru 
jednou z nejmodernějších na trhu? Přijďte se přesvědčit
o kvalitách společnosti ISOTHERM s. r. o. v pracovní dny 
mezi 7.00–14.00 na adrese Hlavní 550, Lázně Toušeň, 
nebo zašlete svůj životopis na: asistentka.lt@isotherm.cz /
recepce.lt@isotherm.cz

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

● obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
● výpomoc IT/příprava výroby
● výpomoc na úklid
● operátor výroby řezač, brusič
● řidič s profesním průkazem

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


