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V pondělí 9. března proběhlo slavnost-
ní otevření nově zrekonstruované budovy 
pro Městskou policii v Lysé nad Labem.  
V nových prostorách také sídlí Policie ČR. 
Do této doby sídlila MP ve dvou kancelářích 
staré budovy radnice, kde byly podmínky 
více než nevyhovující. 

Otevření se zúčastnili významní hosté  
z našeho regionu. Po stříhání pásky byli 
provedeni po budově. Zhotovitelem re-
konstrukce byla společnost PMS, spol.  
s r. o., která celkovou rekonstrukci objektu 
provedla za cca 9 910 000 Kč. Předání sta-
veniště proběhlo 15. srpna 2019 a dokon-
čení stavby bylo 15. ledna 2020. Celková 
realizace tedy trvala pět měsíců. Budova 
je kompletně zateplena, došlo k výměně 
oken a dveří, zrekonstruovány byly také 
vnitřní prostory. Nově vznikly místnosti 
pro sklad zbraní, servrovna, zasedací míst-
nost, umývárny, oddělené šatny a WC, 
kuchyňka a úklidová místnost. Služební 
prostor v 1. nadzemním podlaží je pro ve-

řejnost bezbariérově přístupný, služební 
prostory ve 2. nadzemním podlaží jsou 
oddělené pro Policii ČR a městskou policii.  
V samostatné části budovy je umístěn také 
archiv MěÚ nezbytný pro uložení všech 
dokumentů a následné provádění skartač-
ního řízení. Dříve se v prostorách archivu 
nacházela dílna pro technickou skupinu. 
Přebudování tohoto prostoru na archiv si 
vyžádalo náklady ve výši cca 1 mil. Kč.

Vedoucí MP pan Zita dodává: „Vážení 
spoluobčané, v minulém čísle jsem Vás in-
formoval o změně sídla městské policie, kte-
rou již najdete na nové adrese Přemyslova 
1745/14. V budově, která již od prvopočát-
ku získala přívlastek „policejní dům“, najde-
te jak své strážníky s nepřetržitou službou  
24 hodin 7 dní v týdnu, tak policejní stanici i 
tzv. Pol point, což je pilotní projekt Policie ČR.“

Pro Vás občany je však zcela klíčové, že 
na této adrese najdete vždy strážníky, kteří 
jsou připraveni Vám pomoci, a proto ne-
váhejte se na nás obrátit. Policejní stanice 
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Nová budova pro městskou policii

slouží jako detašované pracoviště obvodní-
ho oddělení Policie ČR Milovice. Policie toto 
místo využívá dle potřeby, např. pro zpraco-
vání své agendy a dalších činností spojených  
s výkonem služby. Policista Vám však otevřít 
dveře nepřijde, jelikož jsme součástí již zmi-
ňovaného projektu Pol point. Co to vlastně 
znamená? Odpověď najdete přímo na webu 
policie – https://www.policie.cz/clanek/
pol-point-kontaktni-misto-policie.aspx 
nebo v článku na str. 6 – Pol point. 

„Na závěr mi ještě dovolte, abych touto 
cestou poděkoval všem, kteří se podíle-
li na vzniku znamenitého a pro všechny 
prospěšného projektu, který je zcela jas-
ným důkazem, že představitelům našeho 
města není bezpečnost Vás občanů, lho-
stejná.“

Bc. Luboš Zita, vrchní komisař 
Městské policie Lysá nad Labem

Bc. Andrea Nováková, 
referentka vnějších vztahů
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Slovo starosty

Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, dne 12. 3. 2020 ve 
14.00 hodin vyhlásila Vláda České republi-
ky nouzový stav platný pro celé území ČR. 
Tento krizový stav byl vyhlášen v souvislosti 
s prokázáním a šířením koronaviru.

Na základě vyhlášení nouzového stavu 
byl dne 13. 3. 2020 aktivován Krizový štáb 
ORP Lysá nad Labem a bylo svoláno jeho 
jednání. Členy krizového štábu mimo nás, 
zástupců města, jsou také zástupci Policie 
ČR, městské policie, hasičského záchranné-
ho sboru, Sboru dobrovolných hasičů Lysá 
nad Labem a lékař. Krizový štáb nahrazuje a 
pokračuje v práci bezpečnostní rady obce, 
jejíž pracovní skupina se do 13. 3. scházela 
na Městském úřadu Lysá nad Labem. Pra-

covní skupina vyhodnocovala přijatá opat-
ření státu a aplikovala je na místní potřeby 
města. Zároveň ve své pravomoci přijímala 
a vyhlašovala potřebná opatření, o kterých 
jste byli průběžně informováni, a to uzavře-
ní všech škol a mateřských školek, kina a 
krytých sportovišť. Z rozhodnutí krizového 
štábu následovalo uzavření všech sporto-
višť, dětských hřišť a městského hřbitova. 
Z důvodu ochrany domova důchodců byl 
uzavřen i zámecký park. Zároveň byly zru-
šeny veškeré kulturní, sportovní a spole-
čenské akce.

S okamžitou platností jsme zajistili koordi-
novanou službu pro občany, kde si na telefo-
nu č. 605 484 941 mohou občané starší 65 
let objednat nákup základních potravin do 
500 Kč a vyzvednutí léků včetně dovozu.

Od úterý 17. 3. 2020 je zajištěn provoz ve 
školní kuchyni Scolarest, kde je možno ob-
jednat do 12 hodin jedno jídlo na následující 
den. Jídlo je vydáváno v obalu přes výdejní 
okénko v době od 11.00 do 13.00 hodin. Ob-
jednávky na telefonu č. 731 438 261 nebo 
e-mailem: zr.0910@scolarest.cz.  

Od 19. 3. 2020 bylo z rozhodnutí vlády 
zavedeno:
• povinné nošení roušek nebo jakékoliv  
 jiné ochrany dýchacích cest na veřejnosti.

Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 12. 2. 2020
ZM schválilo: 
• plán Prevence kriminality města Lysá nad  
 Labem na roky 2020–2022, 
• „Aktualizaci Strategického plánu rozvoje 
 města Lysá nad Labem 2019“, jehož vý- 
 stupy byly realizovány v rámci Operač- 
 ního programu Zaměstnanost, reg. č.  
 CZ.03.4.74/0.0./16_058/0007393,
• poskytnutí dotace z rozpočtu města pro  
 OS HIPPODROM, z. s. ve výši 150 000 Kč  
 na Prvomájovou steeplechase města  
 Lysá nad Labem a 135 000 Kč na činnost  
 OS HIPPODROM z. s. včetně veřejnopráv- 
 ní smlouvy,
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
 40 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Nym- 
 burk včetně veřejnoprávní smlouvy, 
• možnost využití služby Senior Taxi jako  
 náhradu za nefungující hromadnou do- 
 pravu během uzavírky mostu přes Labe  
 pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Lysé  
 nad Labem v lokalitě Za Labem, 
• návrh na označení příjezdových komunika- 
 cí do města 7+7 ks svislého dopravního zna- 
 čení E13 s texty: „MĚSTO JE MONITORO- 
 VÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM“ a „ZÁKAZ 
 PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE 
 ZBOŽÍ A SLUŽEB NA CELÉM ÚZEMÍ MĚSTA“.  

ZE 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 12. 2. 2020
RM schválila:
• udělení medailí následujícím občanům: 
 1) čestné medaile města Lysá nad Labem  
  – vyznamenání III. třídy: Hugovi  
  Rejtharovi za celoživotní práci s mlá- 
  deží v oblasti sportu, Heleně Blažkové  
  za vynikající úspěchy v extrémních  
  překážkových závodech,
 2) pamětní medaile: Ing. Wladyslawu  
  Adamiecovi za podporu a přínos v ob- 
  lasti polské kultury v Lysé nad Labem,  
  Pravdomilu Šenkovi za celoživotní pří- 
  nos pro rozvoj kulturního, společen- 
  ského a sportovního života v Lysé nad  
  Labem, Bohuslavu Krejčíkovi za vý- 
  znamný přínos požární ochraně měs- 
  ta Lysá nad Labem, Haně Krejčíkové  
  za významný přínos požární ochraně 
  města Lysá nad Labem, Lence Pilné  
  za obětavou činnost v obci Baráčníků  
  v Lysé nad Labem, Blance Kiselovičové  
  za dlouhodobou aktivní organizaci  
  kulturních a společenských aktivit  
  seniorů, Dr. Jánu Šturmovi za dlouho- 
  letou obětavou práci pro rozvoj spole- 
  čenského a kulturního života ve měs- 
  tě, Veronice Hrázské za získání tří titu- 
  lů mistryně ČR ve veslování v kategorii  pokračování na str. 3

  dorostenek, Kristýně Mackové za zís- 
  kání tří titulů mistryně ČR ve veslová- 
  ní v kategorii dorostenek, Ireně Šťast- 
  né za dlouhodobou práci pro město,  
  Haně Hermanové za dlouhodobou  
  práci ve zdravotnictví,
• projekt modernizace městského kamero- 
 vého dohlížecího systému s 10% spolu- 
 účastí,
• cenovou nabídku firmy STARÝ A PARTNER  
 s.r.o., Nové Město, na vypracování pro- 
 jektové dokumentace pro územní řízení  
 na akci „Park 30. výročí“, za cenu 
 199 650 Kč s DPH. 

Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 25. 2. 2020
RM schválila:
• rozdělení a vyplacení příspěvku na likvi- 
 daci odpadních vod z rozpočtu města  
 Lysá nad Labem za rok 2019 dle předlože- 
 ného návrhu v celkové výši 91 703 Kč,
• navržená „Pravidla pro poskytování pří- 
 spěvku na likvidaci odpadních vod z roz- 
 počtu města Lysá n. L. pro rok 2020“,
• na základě ustanovení § 31 zákona č.  
 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  
 územních rozpočtů ve znění pozdějších  
 předpisů, a v souladu s ustanovením  

• ve všech otevřených maloobchodních  
 prodejnách včetně lékáren, je čas od  
 7.00 do 9.00 hodin vyhrazen pouze  
 pro nákupy občanů starších 65 let.

Děkujeme všem dobrovolníkům za šití 
roušek a jejich předávání občanům. Rouš-
ky, které byly doručeny na radnici a na 
sběrné místo v budově městské policie 
byly postupně předávány lékařům, učite-
lům do mateřské školy, městské policii a 
vybraným úředníkům, kteří přicházejí do 
styku s veřejností. 

Vlastními silami jsme zajistili 1 000 lát-
kových roušek. Ty byly rozdány nejohrože-
nějším spoluobčanům. 

Další ochranné prostředky jsou dodává-
ny postupně prostřednictvím Středočes-
kého kraje.

Krizový štáb ORP Lysá nad Labem ve své 
činnosti pokračuje a přijímá opatření v ná-
vaznosti na usnesení vlády, Krizového štá-
bu Středočeského kraje a vývoji situace.

 
Věřím, že společně tuto složitou situaci 

zvládneme.

Ing. Karel Otava
předseda krizového štábu
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Krátce z radnice

Autobusová doprava – COVID-19

pokračování ze str. 2 Blahopřání 
za měsíc únor

80 let
Jaroslava Nyčová
Petr Klepáč
Alena Pohorská 

85 let
Věra Švejdová
Hana Motyčková
Vlasta Vávrová
Vladimír Němec
Emílie Jandousková
Jaroslava Šulcová

92 let
Jarmila Ernekrová
Hana Vaňousková

93 let
Miluše Novotná

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát  
a nikdy se nenajít a potkat se jednou,
a najít se navždy.“

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

 § 102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000  
 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění  
 pozdějších předpisů, odpisový plán na  
 rok 2020 příspěvkové organizace:
 - MŠ Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.  
  ve výši 41 586 Kč
 - MŠ Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá n. L.  
  ve výši 72 641 Kč
 - MŠ Dráček, Mírová 490, Lysá n. L. ve  
  výši 13 068 Kč
 - MŠ Mašinka, Sídliště 1512, 1516, Lysá  
  n. L. ve výši 240 Kč
 - ZŠ B. Hrozného, Nám. B. Hrozného 12,  
  Lysá n. L. ve výši 131 324 Kč
 - ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906,  
  Lysá n. L. ve výši 148 910 Kč,
• přijetí daru od firmy Praktik - Lysá s. r. o.  
 na provoz jednotky SDH Lysá nad Labem. 
RM souhlasila:
• se zvláštním užíváním veřejného prostran- 
 ství plochy nám. B. Hrozného, z důvodu  
 pořádání tradičního Řemeslného jarmar- 
 ku, Fajn spolkem, z. s., Lysá nad Labem,  
 konaného 18. 4 . 2020, s možností připo- 
 jení na el. energii.

Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 10. 3. 2020
RM schválila:
• žádost Centra služeb pro silniční dopravu  
 o poskytnutí roční dotace na spolufinan- 
 cování výuky a výcviku žáků v obvodu pů- 
 sobnosti MěÚ Lysá nad Labem ve výši  
 10 000 Kč včetně veřejnoprávní smlouvy, 
• záštitu starosty Ing. Karla Otavy nad akcí  
 „Jarní cena TJ Sokol Lysá nad Labem“,  
 která se bude konat dne 4. 4. 2020 na Vý- 

 stavišti v Lysé nad Labem,
• povolení výjimky z počtu dětí podle § 23  
 školského zákona pro školní rok 2020/ 
 2021 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška,  
 MŠ Mašinka a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí  
 ve všech třídách,
• navýšení úhrad za stravování dětí v ZŠ  
 a MŠ v Lysé nad Labem, které odebírají 
 stravu ze školní jídelny Scolarest spol.  
 s r. o., Lysá nad Labem, s účinností od  
 1. 9. 2020 včetně Dodatku č. 2., 
• žádost FK Litol, z. s. o možnost čerpání  
 částky z rozpočtu pro rok 2020 formou  
 dotace ve výši 90 tis. Kč,
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
 20 000 Kč z organizace ostatní činnost  
 v kultuře na oslavy 50. let založení pro- 
 fesionálního hasičského sboru Středo- 
 českého kraje území odbor Nymburk,  
 včetně veřejnoprávní smlouvy.
RM souhlasila: 
• s užitím veřejného prostranství Nám. B.  
 Hrozného Lysá nad Labem, z důvodu  
 pořádání kulturní akce 100 let od založe- 
 ní skautingu v Lysé nad Labem, dne  
 23. 5. 2020 od 6.00 do 22.00 hodin,  
 s možností připojení na el. energii, 
• s použitím znaku města Lysá nad Labem  
 v publikaci vydávané u příležitosti  
 120. výročí od založení včelařského spol- 
 ku v Lysé nad Labem.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Od pondělí 16. 3. 2020 jezdí autobusy 
v Lysé nad Labem a celém Středočeském 
kraji podle prázdninových jízdních řádů. 
Další opatření a omezení je možné oče-
kávat v souvislosti s aktuálním vývojem 
situace – např. plánované uzavření auto-
mobilky Škoda Auto.

Před cestou doporučujeme aktuální 
stav jízdních řádů zkontrolovat na vyhle-
dávači www.idos.cz nebo na https://pid.cz/
zastavkove-jizdni-rady/.

Jízdní řády jsou dle možností průběžně 
aktualizovány i na autobusových zastáv-
kách.

Dále máme několik doporučení a opatře-
ní k současnému cestování autobusem.

Přední dveře všech autobusů v rámci 
preventivních opatření nejsou určeny pro 
nástup ani výstup cestujících. Jsou jen 
a pouze pro řidiče. Nepodlézejte pásky 
vyhrazující osobní prostor řidičů a nevy-

stavujte je tak zbytečnému riziku! Řidiči 
už také neprodávají ani nekontrolují jíz-
denky.

 Chraňme se navzájem – pokud máte 
teplotu, kašel nebo dýchací obtíže – zů-

staňte prosím doma a hromadnou dopra-
vou necestujte.

 Pokud potřebujete cestovat autobu-
sem, prosíme, používejte roušky, respirá-
tory nebo si alespoň zakryjte ústa jakým-
koli ochranným prostředkem (např. šálou 
nebo šátkem).

Ve veškerých vozidlech je na základě 
doporučení ČVUT vypnuta klimatizace,  
u ventilace je k její funkci přistupováno dle 
typu vozidla.

Autobusy automaticky zastaví v každé 
zastávce. Poptávková tlačítka signalizace 
nemačkejte!

Děkujeme, že se v této nelehké době 
při cestování veřejnou dopravou chováte 
zodpovědně. 

Ing. Martin Pípal
zastupitel města za ČSSD

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
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Nabídka pejsků a kočiček v psím útulku

Co patří a nepatří do pytlů na tříděný odpad?

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nale-
zených v Lysé nad Labem a okolí najdete ak-
tuálně na adrese útulku www.pejscilysa.cz  
a na facebooku Psí útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje odchyt tou-
lavých psů v Lysé nad Labem, vždy po odchy-
tu pejska odveze do místního útulku se síd-
lem 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.

Město Lysá nad Labem děkuje všem 
občanům, kteří projeví zájem o opuště-
né pejsky a kočičky.

Návštěvní doba útulku:
PO–ČT 08.00–14.00 / PÁ 08.00–12.00 /
každou poslední sobotu v měsíci 
09.00–11.00.

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

PAPÍR
Do pytlů patří: reklamní letáky, noviny a 
časopisy, knihy zbavené desek, katalogy,
lepenky a kartónové krabice, čisté papírové 
sáčky a obaly, čistý obalový papír.
Do pytlů nepatří:
voskovaný a uhlový papír, papír potažený 
fólií, mastný, mokrý nebo jinak znečištěný 
papír, použité pleny a hygienické potřeby,
papírové obaly od stavebních materiálů,
obaly od vajíček, celé svazky knih.

SMĚSNÝ PLAST
Do pytlů patří: čisté plastové nádoby a oba-

ly, PET láhve, plastové sáčky, složky  
a fólie,čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků.
Do pytlů nepatří: znečištěné plastové obaly,
novodurové trubky, PVC, obaly od nebez-
pečných látek (motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.), pěnový polystyren,
nápojové kartony.

PET LÁHVE
Do pytlů patří: sešlapané plastové láhve  
od nápojů.

Lenka Plachá
     odbor správy majetku

Hledáme domov pro 6–7letou kříženku 
pitbula. Jedná se o velmi hodnou a k lidem 
přátelskou fenku. Holčička by si zasloužila 
zodpovědného páníčka, který jí poskytne do-
mov jako jedináčkovi. Fenka si s každým psem 
úplně nesedne. Věříme, že v bytě nebude dě-
lat neplechu, naopak si pohodlí gauče bude 
užívat. Více informací dostanete na tel. čísle 
325 551 221, 723 342 174 nebo na webu 
www.pejscilysa.wz.cz.

Všechny fotky a konkrétní popisy kočiček, 
pejsků a fenek najdete na stránkách www.
pejscilysa.cz nebo na facebooku Psí útulek 
Lysá nad Labem. Také si pejsky můžete pro-
hlédnout přímo na adrese: Hrabanov 535, 
Lysá nad Labem, 289 22. Nebo se telefonicky 
informovat na číslech: 325 551 221, 723 342 
174 a 602 664 839.

E-mail: pejscilysa@email.cz

Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Fenka hledá nový 
domov!

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 18. 4. 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 TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.30 12.30

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

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. 

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 

II. kolo – termín podání žádosti do  
30. 5. 2020 (bude rozděleno min. 20% 
finančních prostředků tj. 80 000 Kč a pří-
padné nevyčerpané prostředky z I. kola). 
Více informací: https://obcan.mestolysa.
cz/obcan/ nebo osobně na městském úřa-
dě, odbor kultury. 

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

Dotace z Programu 
na podporu kultury
města Lysá n. L.



5

pokračování na str. 6

Městský úřad

Termín: 16. 3. 2020 – 30. 6. 2020.

Objízdná trasa pro osobní vozidla: po 
silnici č. II/611 směr na obec Nehvizdy, 
dále na křižovatce u obce Jirny po silnici  
č. 101, směrem na Zápy, dále po dálnici 
D10 (neplacený úsek) do Staré Boleslavi 
a poté sjezdem ze silnice č. II/610 zpět na 
obec Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem.

Pro nákladní dopravu: směr od Hradce 
Králové, po D11, směr Praha, dále po D0 
na D10, ve směru od Liberce po D10, směr 
Praha, dále po D0 a na D11, ve směru od 
Teplic, po Vysočanské radiále a dále směr 
Lysá nad Labem po D10, směr St. Vestec 
po D11.

Pro obyvatele ul. Za Labem a „veslák“: 
silnice č. II/272 bude uzavřena částečně, 
tj. vždy jeden jízdní pruh, od autobusové 
zastávky přes litolský most až po odbočku 
na Litol – na světelnou signalizaci. Tudíž 
příjezd bude pro obyvatele zachován, též 
pro složky IZS.

Hromadná doprava: autobusová linka 
661 bude ve směru Lysá nad Labem ze 
zastávky Starý Vestec vedena přímo po ko-
munikaci II/272 – vpravo III/2722 – vlevo 
MK – vlevo AO Semice – vpravo III/2722 
– přímo III/2724 – vpravo III/2454 – přímo 
III/2454 přes obec Čelákovice, Císařská 
Kuchyně – v Čelákovicích přímo III/2454 

Úplná uzavírka silnice č. II/272, 
Semice – Lysá nad Labem

Rooseveltova – vpravo III/2454 Jana Zacha 
– přímo III/2454 Husova – vlevo III/2454 
Jiřická – přímo III/2454 Sedláčkova – vlevo 
III/2454 Masarykova – přímo II/245 Masa-
rykova – přímo II/245 Masarykova – vpra-
vo II/245 Toušeňská.

Linka 661 bude ve směru Český Brod 
výchozí ze zastávky Čelákovice, Toušeňská 
a dále přímo II/245 Masarykova (vybrané 
spoje nástup) – přímo II/245 Masaryko-
va – přímo III/2454 Masarykova – vpravo 
III/2454 Sedláčkova – vlevo III/2454 Jiřická 
– vpravo III/2454 Husova – přímo III/2454 
Jana Zacha – vlevo III/2454 Roosevelto-
va – přímo III/2454 přes obec Čelákovi-
ce, Císařská Kuchyně – přímo III/2454 –  
v Přerově nad Labem vlevo III/2724 – pří-
mo III/2722 vlevo MK – vlevo AO Semice 
– vpravo III/2722 – přímo III/2724 – vlevo 
II/272 – přímo do zastávky Starý Vestec.

Pro linku 661 se ruší zastávky: Lysá nad 
Labem, Litol, U mostu, Lysá nad Labem, 
Litol, Lysá nad Labem, Litol, Mírová, Lysá 
nad Labem, Litol, pošta a Lysá nad Labem, 
Litol, žel. st. Pro linku 611 se zřizují zastáv-
ky v polohách stávajících zastávek linky 
443: Čelákovice, Rozc. Sedlčánky, Čeláko-
vice, U Hájku, Čelákovice, Jiřická, Čelákovi-
ce, žel. st. a Čelákovice, Toušeňská.

Parkování: pro obyvatele, kteří zvolí indivi-
duální dopravu (osobními vozidly) – bezplat-
né parkovaní u Kovohutí Čelákovice.

Pěší, cyklisté: je možný provoz na lávkách 
litolského mostu, vždy pouze po jedné straně, 
dle průběhu stavebních prací.

  odbor dopravy

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 5. 3. 2020.
Mezi občany našeho města byly 
přivítány tyto děti:

Tereza Humlová
Jakub Polnický
Alžběta Helmová
Jindřich Vávra
Václav Hnízdo
Filip Joneš
Anežka Běloubková
Evelina Horejcová

Foto: Beautyfoto

Výše uvedeným dětem i jejich  
rodičům přejeme hodně zdraví,  

štěstí a spokojenosti.

Slavnostní atmosféru svými  
básničkami a písničkami vytvořily
děti z MŠ Pampeliška za vydatné 

podpory paní učitelky
Mgr. Oxany Chalupníkové.

 Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
odbor školství, sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury

Vážená paní Nováková,  chtěla bych Vám 
touto cestou poděkovat za práci, kterou 
jste pro naše město svědomitě vykoná-
vala. Nebyla to jen pravidelná publikace 
měsíčníku Listy města Lysá nad Labem, fo-
cení důležitých akcí, vedení webu, FB , ale 
i spoustu jiné důležité činnosti. Málo kdo 
ví, že máte velkou zásluhu nad tím, že se 
naše Listy umístily v rámci soutěže o „Nej-
lepší radniční listy roku 2020“ na 1. místě a 
postupuji do krajského kola. Vždy jste byla 
velký profesionál, přesto stále milá, usmě-
vavá a vtipná.

Přišel však čas, kdy odcházíte pracovat 
na novém a velmi důležitém projektu – ro-
dině, který bude jistě mnohem pestřejší, 
zábavnější, než pozice referentky vnějších 
vztahů, ale věřím, že Vám tato profese 

bude přinášet jen radost a štěstí. Budete 
skvělou maminkou a přeji Vám, ať příchod 
miminka na svět proběhne v termínu a 
hlavně ať jste obě v pořádku.

Jako matka vím, jaké jsou to pocity štěs-
tí, radosti a že i přes všechny starosti je 
dítě ten nejkrásnější dar. Vychutnávejte 
a užívejte si každou chvíli se svým potom-
kem, protože čas běží velmi rychle a u dí-
těte obzvlášť.

Ze srdce vám přeji vše nejlepší do Vaší 
nové životní etapy a těším se, až se na nás 
přijdete s miminkem podívat. 

Romana Fischerová
místostarostka

Poděkování 
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Městská vyznamenání udělena
Ve středu 4. března 2020 si v lyském kině 

z rukou představitelů města převzali ocenění 
občané, kteří významnou měrou obohacu-
jí život nás všech, reprezentují město nebo 
pomáhají druhým. Ke slavnostní atmosféře 
přispělo vystoupení pěveckého sboru Pro 
Radost pod vedením pana Ladislava Jánka. 
Čestné medaile města Lysá nad Labem – 
vyznamenání III. třídy byly uděleny: Heleně 
Blažkové za vynikající úspěchy v extrémních 
překážkových závodech a Hugovi Rejtharovi 
za celoživotní práci s mládeží v oblasti sportu. 
Pamětní medaile byly uděleny: Ing. Władysła-
wu Adamiecovi za podporu a přínos v oblasti 
polské kultury v Lysé nad Labem, Haně Her-
manové za dlouhodobou práci ve zdravot-
nictví, Blance Kiselovičové za dlouhodobou 
aktivní organizaci kulturních a společenských 
aktivit seniorů, Haně Krejčíkové za významný 
přínos požární ochraně města Lysá nad La-
bem, Bohuslavu Krejčíkovi za významný pří-
nos požární ochraně města Lysá nad Labem, 
Lence Pilné za obětavou práci v obci Baráč-
níků v Lysé nad Labem, Pravdomilu Šenkovi 
za celoživotní přínos pro rozvoj kulturního, 
společenského a sportovního života v Lysé 
nad Labem, Dr. Jánu Šturmovi za dlouhole-

Prioritou Policie České republiky a Krajské-
ho ředitelství policie Středočeského kraje je 
zlepšování dostupnosti poskytovaných služeb 
při plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku 
a trestního řízení. Jednou z těchto oblastí je 
zvýšená ochrana obětí trestných činů, zejmé-
na zvlášť zranitelných obětí. 

Krajské ředitelství policie Středočeského 
kraje, jako první v Policii České republiky, 
uvádí do pilotního projektu technické zaříze-
ní, které slouží k podání oznámení o spáchá-
ní trestného činu nebo jiného protiprávního 
jednání. Takové podání lze i nadále učinit 
písemně, ústně do protokolu, v elektronic-
ké podobě, telegraficky, telefaxem nebo 
dálnopisem. Zařízení Pol point je dalším ze 
způsobů jak podat nebo doplnit již podané 
oznámení.  

Činí-li se trestní oznámení ústně, je nut-
no oznamovatele vyslechnout o okolnos-
tech, za nichž byl čin spáchán, o osobních 
poměrech toho, na něhož se oznámení 
podává, o důkazech a o výši škody způ-
sobené oznámeným činem; je-li ozna-
movatel zároveň poškozeným nebo jeho 
zmocněncem, musí být vyslechnut též  
o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v trest-
ním řízení o jeho nároku na náhradu škody 
nebo nemajetkové újmy nebo na vydání 
bezdůvodného obohacení. Výslech má být 
proveden tak, aby byl získán podklad pro 
další řízení.

Pol point
Oznámení o spáchání trestného činu nebo 

jiného protiprávního jednání lze podat pro-
střednictvím technického zařízení Pol point. 
Toto zařízení je vybudováno na základech 
videokonferenčního systému. Konkrétní ko-
munikace je možná prostřednictvím bezob-
služného zařízení, které je umístěné na ozna-
čeném kontaktním místě policie, nebo přímo 
z místa pobytu oznamovatele, jednoduchou 
obsluhou vlastního zařízení (personální po-
čítač, notebook, tablet, mobilní telefon). Na 
straně policie je videokonferenční zařízení ob-
sluhováno zkušeným policistou, který prová-
dí zápis výslechu. Přenos výslechu je šifrován  
a ukládán na záznamové zařízení. 

Technické zařízení Pol point zvyšuje 
ochranu obětí trestných činů. Právem obětí 
trestných činů je ochrana před druhotnou 
újmou, která nebývá způsobena trestným 
činem, ale může vzniknout v důsledku 
obavy z přístupu policie nebo negativním 
vnímáním samotného procesu řízení. Kvů-
li strachu z odsouzení okolím nebo pro 
ovlivnění předsudky a mýty oběť čin často 
nehlásí. Takovými činy často bývají nejen 
znásilnění nebo jiné sexuální útoky, ale  
i domácí násilí a další činy, které narušují 
tělesnou nebo psychickou integritu oběti. 
Zařízení Pol point umožňuje provedení vý-
slechu, aniž by oznamovatel musel vstou-
pit do fyzického kontaktu s policisty nebo 
opustit místo svého pobytu.  

Zařízení Pol point je určeno nejen obětem 
trestných činů, které byly poškozeny jedná-
ním pachatelů, ale i oznamovatelům, kteří 
chtějí podat jakékoliv trestní oznámení, při-
čemž upřednostní výhody videokonferenční-
ho způsobu vedení výslechu.

Vedení výslechu prostřednictvím video-
konference Pol point je v souladu s platnými 
zákony.

Zařízení Pol point nenahrazuje tísňové vo-
lání. V případě tísně, volejte linku 158.

Zařízení Pol point bylo do pilotního projek-
tu spuštěno 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020. Po 
dobu pilotního projektu bude provoz omezen 
na pracovní dny, v době od 8.00 do 15.00 ho-
din, přičemž změna provozu je vyhrazena.

Chcete-li podat oznámení a připojit se do 
videokonferenčního systému Policie České 
republiky ze svého zařízení, osobního počí-
tače, zašlete na určenou e-mailovou adresu 
základní informaci. Obratem Vám budou na 
Váš email zaslány přihlašovací údaje a stručné 
instrukce k způsobu připojení. Základní infor-
mace musí obsahovat Vaše jméno a příjmení, 
číslo Vašeho občanského průkazu a předmět 
oznámení.

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

Bc. Luboš Zita
Městská policie Lysá nad Labem

tou obětavou práci pro rozvoj společenského 
a kulturního života ve městě a Ireně Šťastné 
za dlouhodobou práci pro město. Pamětní 
medaile byly uděleny také Veronice Hrázské 
a Kristýně Mackové, a to oběma za získání tří 
titulů mistryně ČR ve veslování v kategorii do-
rostenek. Nadějné sportovkyně se slavnostní 

akce nemohly z důvodu sportovního soustře-
dění zúčastnit osobně a tak jim vyznamenání 
budou předána v náhradním termínu. Všem 
oceněným gratulujeme a přejeme jim pevné 
zdraví a hodně úspěchů v jejich další činnosti.

odbor ŠSVZaK 
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Okénko zastupitele
Péče o dříve naroze-

né a vytváření podmí-
nek pro jejich zapojení 
do společenské činnos-
ti je hlavním posláním 
naší Komise pro aktivní 
a šťastný život seniorů. 
Na pravidelných zase-

dáních hodnotíme, jak se cestou RM daří 
splnit námi navrhovaná opatření a jak 
řešit další problémy, které se seniorů do-
týkají. Nyní připravujeme návrh na úpra-
vu vstupů do obchodů a dalších zařízení 
(kupř. České pošty) pro tělesně postižené, 
kteří k tomu musí překonat vždy několik 
schodů. Příslušná úprava by měla být po-
vinností provozovatele daného zařízení. 
Z navrhovaných opatření v posledním 
půlroce se nám nepodařilo splnit jedno 
zásadní – zavést Kavárničku dříve naroze-
ných v restauraci Na Sídlišti. Přes veškerou 
snahu jsme nezískali dobrovolníky, kteří 
by program posezení v Kavárničce vždy 
jedenkrát za 14 dnů zajistili. Proto se naše 
komise obrací na čtenáře Listů, aby nám 
pomohli s výběrem vhodných aktivistů, 
seniorů nebo mladších. Své návrhy laska-
vě zasílejte do redakce Listů.     

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

V rámci akce MDŽ 
bilancovala MěR 
KSČM dosavadní pl-
nění volebního pro-
gramu z října 2018. 
Neuplynula sice ještě 
ani jedna polovina 
volebního období, ale 

lze konstatovat, že z cca 30 záměrů bylo 
doposud 25 % splněno, 60 % je rozpra-
cováno, resp. ještě letos zahájeno jejich 
řešení. Zbytek 15 % nebude splněno vů-
bec nebo ne v tomto volebním období, a 
to jak z objektivních, tak i subjektivních 
příčin. KSČM to považuje za úspěch, 
vzhledem k tomu, že v rámci tzv. „demo-
kracie“ nemá možnost se plně podílet na 
řízení města. Řešení některých akcí, které 
podporujeme, jsou již v plné moci kraje 
a ne všechny se daří, i když nepochopi-
telně, prosadit. U výstavby domova pro 
seniory je nám – městu vyčítáno, že jsme 
si investici před více jak 10 lety sami zka-
zili. Není to pravda, zkazili to ekologické 
spolky a někteří jednotlivci, kteří prosadi-
li své osobní zájmy oproti zájmu veřejné-
mu. Na druhou stranu mají i oni pravdu, 
že jim to současná legislativa bohužel 
umožňuje a změny jsou v nedohlednu.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Kam s dětmi? Jaro 
už je tu a nabízí se 
otázka, kde v Lysé 
mohou děti neorgani-
zovaně a aktivně trávit 
svůj volný čas. Město 
spravuje 8 dětských 
hřišť: Poděbradova, 

ČSA, Kap. Jaroše, Sokolská, Jedličkova, 
Vichrova, hřiště u ZŠ Litol, Dvorce, více-
účelový sportovní areál u ZŠ JAK. Kromě 
posledního jmenovaného jsou hřiště 
určena především menším dětem do  
12 let. Velmi však chybí hřiště pro starší 
děti, tzv. workoutová a parkurová. K dis-
pozici je pouze to ve víceúčelovém spor-
tovním areálu u ZŠ JAK, kde jsou bradla, 
hrazda, FIT, žebřiny a skate hřiště. V letoš-
ním rozpočtu je položka 1 mil. Kč na dět-
ská hřiště. Počítá se i se staršími dětmi? 
Jakkoliv se tento sloupek zaměřuje na 
hřiště pro starší, vidím samozřejmě i nut-
nost investice do hřišť pro malé děti. Ať 
už se jedná o jejich zásadní rekonstrukci, 
či o vybudování nového hřiště v lokalitě, 
kde chybí, např. v Litoli.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Zastupitelstvo 12. 2. 
řešilo komplexní ná-
vrh náplně a způsobu 
provozu nového info-
centra, který předložilo 
Lysá nás spojuje. Až díky 
tomu jsme se seznámili 
také s projektem vedení 

města, který dosud běžel jaksi samospádem 
a jehož podstatou je pouze zařazení do sítě 
Asociace turistických center ČR a získání dota-
ce na vybavení. Jistý byl také prostor po měst-
ské policii v podloubí radnice. Překvapující je, 
že město vůbec nemá představu o provozo-
vateli a způsob provozu IC hodlá vybrat výbě-
rovým řízením. Nemělo by to být město, kdo 
definuje činnosti IC tak, aby vyhovovaly Lysé, 
Lysákům i návštěvníkům, a na základě toho 
vybírat provozovatele? V jedné místnosti mají 
být podávány turistické informace, v druhé 
vystaveny informační panely. Takže jen další 
odškrtnutý bod z koaliční smlouvy, ne skuteč-
ná starost o co nejefektivnější využití IC. Ná-
vrh LnS byl pochopitelně přehlasován. Až IC  
vznikne, snad zjistíme, k čemu bude dobré. 
Koalice o tom zatím asi moc představu nemá, 
nebo nás s ní neseznámila.

Matěj Kodeš – Kulturně! 

Proč „stošestky“?! 
V dnešním okénku 
zastupitele bych rád 
poděkoval zaměstnan-
cům městského úřadu, 
kteří zpracovávají žá-
dosti podávané podle 
zákona č. 106/1999 Sb. 

(Zákon o svobodném přístupu k informa-
cím). Vím, že se v poslední době navýšil 
počet žádostí o informace podávané 
prostřednictvím tzv. “stošestky“, ale je to 
především proto, že jde o jedinou mož-
nost, jak i jako zastupitelé můžeme získat 
přístup k informacím. Jsme toho názoru, 
že úřad by měl být transparentní a i jako 
opoziční zastupitelé bychom měli mít do-
statečný přehled o tom, co se ve městě 
děje.  Pokud se však nezmění postoj, kte-
rý byl v současné době na zastupitelstvu 
vedením tohoto města zaveden – kdy 
není prostor pro diskusi ani interpelace 
a jednání je bez těchto bodů ukončeno 
– budeme v tomto směru i nadále pokra-
čovat. Promiňte.     

Jan Burian, KDU-ČSL

Tak bylo zastupitel-
stvo a opět jsme zažili 
velkou dávku kritiky. 
Matěj Kodeš (Kultur-
ně!) se na vedení města 
obořil, jak si můžeme 
dovolit koupit mobilní 
pódium, když ho měs-

to Brandýs pronajímá za 4 000 Kč. V tu 
chvíli jsem opravdu přemýšlel, zda si ho 
raději nepronajmout, ale nakonec jsem 
hlasoval pro nákup. Přesto, abych ulevil 
svému svědomí, do Brandýsa jsem zavo-
lal. A skutečně Brandýs svým organizacím 
(např. mateřské školce) pronajímá pódi-
um za 4 000 Kč, ale pro ostatní má jiný 
ceník. Byl to úmysl podat nám zavádějící 
informaci? Jsem divný, když mi to vadí?

9551 stromů? Na stejném zastupitelstvu 
Štěpánka Vošická (KDU–ČSL) velmi pod-
porovala záměr sázet co nejvíce stromů 
ve městě. Super nápad, navíc to KDU-ČSL 
měla ve volebním programu. Překvapí Vás, 
když ten samý člověk nechce sázet stromy 
ve školce, kde dělá zástupkyni ředitelky, se 
slovy: „Kdo by je přes léto zaléval?“ Že by 
proslulé: „Kážu vodu, ale piji víno.“? Nevím.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  
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Městský úřad

Okénko zastupitele
Lachtani, pozor! 

Všimli jste si, že v Lysé 
letos rapidně stoupla 
cena vody? Součet 
vodného a stočného 
z 84,16 Kč vzrostl na 
99,28 Kč za 1 m3. Pro-
vozovatelem místního 

vodovodu a kanalizace je Stavokomplet 
s. r. o., stejně jako v Jiřicích a Brandýse, 
kde však lidé zaplatí za vodu výrazně 
méně: Jiřice 86,38 Kč a Brandýs 88,43 
Kč. Nebo se podívejme na sousední Mi-
lovice, kde je provozovatelem firma Vo-
dovody a kanalizace Nymburk a. s. a lidé 
jí za 1 m3 zaplatí 89,60 Kč. Částečně má 
na zdražení vliv zvýšení cen energií od 
ČEZ. Zbytek odhalit neumíme, protože 
vzorec v koncesní smlouvě je složitý a 
obsahuje i řadu pro laika těžko srozumi-
telných a ověřitelných hodnot. Zdražení 
schvalovala rada města, tak doufáme, 
že jim je výpočet jasný a všechny po-
ložky provozovatel dobře zdůvodnil. 
Podrobnější tabulky i grafy najdete u 
našeho článku na lysanasspojuje.cz 
Tak pozor, až si budete večer napouštět 
vanu a zuby si čistit u tekoucí vody, my-
slete na své peněženky (a samozřejmě i 
obecný nedostatek vody).

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

V minulém roce se podařilo získat do majetku města původně státní pozemek pionýrského areálu v Čechově 
ulici. Podle platného územního plánu města je tento pozemek určen k využití na sport a hromadnou rekreaci. 
Vedení města začalo připravovat revitalizaci celého areálu. Prvním krokem bylo zadání studentské architekto-
nické soutěže. Bylo zpracováno a veřejně prezentováno 6 studií využití. V anketě zvítězila studie č. 6. Zpraco-
vané studie se shodují v tom, že prostor má být využit pro tři účely. První je celoroční sportovní využití. Druhý 
je letní otevřené koupaliště. Třetí je potom obslužný provoz s šatnami, občerstvením a parkovištěm. Všechny 
studie rovněž doporučují zachovat vzrostlou zeleň. Vedlejším efektem revitalizace celého prostoru bude i 
rozšíření komunikace v ulici Na Rybníčku. Během období vegetačního klidu byl areál vyčištěn od náletových 

dřevin. Letos se začne připravovat projektová dokumentace pro budoucí stavbu. Uvítáme podněty občanů k projektu.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Byl jednou jeden 
hospodář, jehož si 
město najalo, aby 
jej 4 roky spravo-
val. Součástí jeho 
hospodářství bylo  
i 461 městských 
bytů. Hospodář se 

rozhlédl po svém městě a viděl rozbité 
ulice, špatnou kanalizaci, chybějící spor-
tovní halu, bazén, kulturní sál. A tak si 
hospodář řekl: „Prodám tedy ¾ měst-
ských bytů a vše opravím a postavím. 
Pak si mě určitě najmou na další 4 roky.“ 
A pustil se do prodeje bytů. Když je ne-
chtěli nájemníci ani nikdo jiný, prodal 
je firmám. Pak se pustil do stavění. Ne-
dopadla dotace, nevadí, peněz máme 
dost, stavíme zbytečnosti, nevadí, pe-
něz máme dost. Nakonec všechny pe-
níze utratil, něco postavil, něco se pro-
hospodařilo, ale město je na tom přeci 
lépe. Nevadí, že má málo městských 
bytů pro seniory a mladé rodiny a že ka-
ždý rok chybí v rozpočtu 10 mil ze zisku  
z bytů, nevadí, že se mnohé projek-
ty nedodělaly a peníze se rozkutálely. 
Nepřipomíná vám to něco? Je moudré 
věřit hospodářům, kteří spravují město 
30 let a stále slibují, jak jej změní, že to 
teď skutečně udělají?

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Areál bývalého 
cukrovaru v Lito-
li slouží již dlouhá 
léta jako překladiště. 
Nově vyrobené osob-
ní automobily, skryté 
za vysokou zdí, zde 
často stojí jen na holé 

trávě. A mezi nimi se tísní památkově 
chráněná kubistická vila. Vozy jsou do 
a z areálu naváženy i autopřepravníky 
po silnici. Ty dopravně zatěžují nejen 
oblast Litole. Kolem litolské školy si 
i přes zákaz vjezdu zkracují tahače s 
návěsy cestu k překladišti. Ohrožují 
tak nejen děti, ale i nemovitosti na 
trase, protože komunikace nejsou 
dimenzované na průjezd dlouhých 
souprav. Nedávno došlo v rámci are-
álu k demolici objektu v Mírové ulici a 
následně byla postavena na stejném 
místě vysoká zeď. Dle indícií to vypa-
dá, že místo slibovaného parkoviště 
pro přepravníky tam opět budou jen 
skladována auta. Bez nutného ošet-
ření úkapů provozních kapalin. Areál 
firma plánuje ještě rozšířit směrem na 
jih, za cestu k ČOV. Dojde tak k rozší-
ření stávajících ploch bez zeleně tak-
řka o pětinu a tím naroste i dopravní a 
teplotní zátěž pro naše město.

Ing. Jan Marek, Kulturně!
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si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě zasílejte na adresu 
redakce vždy do 10. dne v měsíci. Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz. 



9

 
 

Na výstavišti se v únoru konaly následující výstavy: Stavitel, Ligna 
Bohemia, Chalupář a Řemesla 2020. 

 
 
Na radnici v obřadní síni jsme dne 5. 3. 2020 přivítali mezi námi 

nové občánky města. Všem rodičům moc gratulujeme a dětem 
přejeme mnoho štěstí a zdraví. 

 

 Mezinárodní den žen se slavil i v DPS Lysá nad Labem. Mezi se- 
niory zavítal dokonce pan starosta. 

 

 
Dne 8. března 2020 proběhla valná hromada TJ Sokol. 

Fotograficky
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Kulturní přehled

1.–4. 4. 2020
Drátované drobnosti
výstava v knihovně

1. 4. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v knihovně

4. 4. 2020 od 8.30 hodin
Taneční soutěž
Výstaviště Lysá n. L.

6. 4. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

7. 4. 2020 od 16.30 hodin
Toulky minulostí 
beseda v knihovně 

8. 4. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v knihovně

11. 4. 2020 od 20.00 hodin
Dvorecké plesání
v sále dvorecké hospody 

13. 4. 2020 od 16.00 hodin
Velikonoční koncert
evangelický kostel

14. 4. 2020 od 16.00 hodin
Houby nejen v kuchyni
přednáška v knihovně 

14. 4. 2020 od 16.00 hodin
Poupata odkvétají v máji
divadlo na zámku Lysá n. L.

15. 4. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v knihovně

16. 4. 2020 od 17.00 hodin
Krycí jméno Bedrník
přednáška v muzeu B. Hrozného

18. 4. 2020 od 9.00 hodin 
Řemeslný jarmark
Nám. B. Hrozného 

20. 4. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

21. 4. 2020 od 9.30 hodin
Masáže kojenců a batolat
kurz v RC Parníček

21. 4. 2020 od 17.00 hodin
Psychosomatické obtíže dětí 
přednáška v RC Parníček

21. 4. 2020 od 18.00 hodin
Soumrak čtení
beseda v knihovně 

22. 4. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v knihovně

22. 4. 2020 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory
akce v knihovně

23. 4. 2020 od 14.30 hodin
Workshop anglických knížek  

 pro děti 
v RC Parníček

24. a 25. 4. 2020 od 8.00 hodin
Sbírka použitého ošacení
místem sběru je garáž MěÚ

25. 4. 2020 od 10.00 hodin
Street Food Fest
Husovo náměstí 

28. 4. 2020 od 9.30 hodin
Masáže kojenců a batolat
kurz v RC Parníček

28. 4. 2020 od 16.00 hodin 
Koláže – obraz
kurz v knihovně

28. 4. 2020 od 16.00 hodin
Čarodějnice
v RC Parníček 

29. 4. 2020 od 16.00 hodin
Hudební toulky
beseda v knihovně Litol

29. 4. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v knihovně

30. 4. 2020 od 8.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
akce v knihovně

Dubnové akce kina a knihovny se uskuteční pouze v případě, že Vládou ČR bude povoleno jejich konání! 
Sledujte prosím jejich webové stránky: www.knihovnalysa.cz a kinolysa.cz.

Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,

ve městě máme zavedenou službu Mobilní rozhlas, 
což znamená, že po registraci budete ZDARMA dostávat 
SMS zprávy, e-maily a zprávy o důležitých aktualitách do  
aplikace (kterou si můžete stáhnout zdarma do svých  
mobilních telefonů). 

Zaregistrujte se na adrese: 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/

Stáhněte si naši
obecní aplikaci
pro chytré telefony
ZDARMA
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Pozvánky
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Pozvánky

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti  

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky  
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,  
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 24. dubna 2020 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 25. dubna 2020 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za  budovou MěÚ.

 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, s patenty,  
 gumou či tkanicí v pase. 
 Vše čisté, umyté, vyprané.
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 09.00 do 17.00  
 a v SO od 09.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.  
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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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

Paličkování – 1. + 15. + 29. dubna 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně!
 
Poslední Přemyslovci – 7. dubna 2020
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Drátování – 8. + 22. dubna 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Velikonoční prázdniny v knihovně 
– 9. dubna 2020 od 8.00 do 13.00 hodin
Dopolední program pro děti ve věku 8–11 
let, které nerady tráví prázdniny doma.

Velikonoční koncert – 13. dubna 2020  
od 16.00 hodin
Umělecký soubor Musica Florea pod vedením 
Marka Štryncla je renomovaným tělesem, které 
se pravidelně představuje na nejvýznamnějších 
scénách a hudebních festivalech v Evropě. Pro-
gram v rámci jejich koncertu v Lysé n. L. bude 
zaměřen na hudbu 17. a 18. století. Opominuty 
nezůstanou ani skladby světových barokních 
velikánů J. S. Bacha a A. Vivaldiho. Koncert se 

uskuteční v prostorách evangelického kostela v 
Lysé n. L.. Vstupné 50 Kč. 

Houby nejen v kuchyni – 14. dubna 2020 
od 16.00 hodin
Přednáška jednatele České mykologické 
společnosti a specialisty na dřevní houby 
JUDr. Aleše Víta, která se zaměří nejen na 
výskyt a sběr jedlých hub, ale i na jejich ná-
sledné zpracování v kuchyni. 

Soumrak čtení aneb fakta a fikce
– 21. dubna 2020 od 18.00 hodin
Podle některých katastrofistů je dnes tištěná 
kniha a literatura obecně na cestě k nevyhnu-
telnému úpadku. Optimističtí těšitelé naopak 
vidí budoucnost v elektronických knihách a  
v interaktivních obsazích, díky nimž čtení zís-
ká nové rozměry. Který z postojů je reálnější? 
Tomuto tématu, stejně jako samotnému pro-
cesu, jak kniha dnes vzniká, vztahu literatury 
a komiksu, psaného slova a obrazu, se bude 
věnovat překladatel, autor a redaktor praž-
ského nakladatelství Labyrint Ondřej Kavalír. 

Šachy pro seniory – 22. dubna 2020  
od 18.00 hodin
Přijďte se seznámit s touto královskou hrou 
do knihovny! Můžete si zahrát mezi sebou 

nebo se členy šachového klubu.

Koláž - obraz – 28. dubna 2020 
od 16.00 hodin
Tvůrčí kurz Nadi Wolfové, na kterém si mů-
žete vyrobit obraz na stěnu. Cena kurzu  
350 Kč. Přihlášky v knihovně!

Hudební toulky – 29. dubna 2020  
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Prázdniny s knihovnou – 30. dubna 2020 
od 8.00 do 13.00 hodin
Tradiční knihovnická akce pro děti spojená 
s přespáním v knihovně. Na akci je nutné se 
přihlásit v knihovně předem.

Drátované drobnosti – 1.–4. dubna 2020
Výstava prací účastníků kurzu drátování, která 
probíhá v naší knihovně. Výstava ukáže vše, 
co lze zvládnout pod vedením lektorky Jany 
Procházkové.

Dubnové akce knihovny se uskuteční 
pouze v případě, že Vládou ČR bude povo-
leno jejich konání! Sledujte prosím webové 
stránky knihovny: www.knihovnalysa.cz.

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
Není úniku – HUNTER Cara

Jsou Vánoce a z hořícího 
domu v severním Oxfordu 
byly právě vyneseny dvě 
děti. Tříletý Zachary je 
mrtvý a jeho starší bratr 
Mattie bojuje o život. Byli 
doma sami? Jejich otec je 
na konferenci v Londýně a 

nezvedá telefon, po matce není nikde ani 
stopy… 

Všechno je lež – SACKS Michelle
Už je to dlouho, co sedmi-
letá Dolly strávila nějaký 
čas se svým tátou. Když jí 
oznámí, že se spolu vydají 
na velké dobrodružství, je 
proto úplně nadšená. Ka-
ždá zastávka je pro Dolly 
nový zážitek. Jak cestují dál 
a dál na jih, otec začne být náladový, parano-
idní, a občas i trochu děsivý...

Naučná literatura pro dospělé
Kdo chytá v síti – PECHÁČKOVÁ Marika,
KLUSÁK Vít

Internet je jediné místo, 
které neodděluje svět dětí 
a dospělých. Režiséři (autoři 
knihy) založili na interneto-
vé seznamce fiktivní profily 
tří dvanáctiletých dívek jako 
výchozí bod výbušného do-
kumentu o internetových 
predátorech V síti. 

Beletrie pro děti
Útěk do pralesa
– MORPURGO Michael
Pro chlapce Willa a jeho 
matku není cesta do Indo-
nésie „pouhou“ dovolenou. 
Je to útěk od starého života, 
nový začátek, šance oklepat 
se a dát znovu dohromady. 
Rodina má totiž za sebou velikou ztrátu, jakou 
je smrt Willova otce ve válce v Iráku...

Parkourista 
– DOLEJŠOVÁ Eva
Pohyb, svoboda, poznání… 
to je parkour! Dospívající 
David tápe životem, hledá 
sám sebe, svůj životní směr. 
Náhodné setkání s parkou-
risty mu ukáže cestu ke 
sportu, který posouvá hra-

nice fyzického těla i mentality...

Naučná literatura pro děti
Jak nakreslit jakékoli zvíře snadno a rychle 
– LAMBRY Robert
Chtěli byste umět několika 
tahy nakreslit lva, žirafu, 
veverku nebo lachtana tak, 
aby vypadali jako živí? Tato 
jedinečná kniha vám ukáže, 
jak v několika jednoduchých 
krocích přenést i složité tva-
ry na papír a vytvořit realistickou kresbu více 
než 150 zvířátek. Popadněte tužku a začněte 
kreslit jakékoli zvíře Lambryho metodou!
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Iva Gecková je maminka tří dětí a spi-
sovatelka, která během dvou let vydala 
dvanáct knih pro děti, což se jen tak něko-
mu nepodaří. Jezdí na besedy s dětmi do 
knihoven a spolupracuje s Českým rozhla-
sem, pro který píše pohádky pro Hajaju.  
A protože bydlí už několik let v Lysé nad La-
bem, napadlo naši redakci, že by bylo dob-
ré čtenářům Listů představit jak její osobu, 
tak tvorbu. Odkud čerpá nápady, kde se 
berou hlavní hrdinové jejích příběhů nebo 
proč vlastně začala psát se dozvíte z násle-
dujících řádků....

Pokud máte i stálé zaměstnání, jak stíháte 
práci, roli matky a ještě psát knihy pro děti?

Stálé zaměstnání mám, pracuji v našem 
městě na obchodní akademii. Nejste první, 
kdo se mě na toto ptá a já vždycky pořád-
ně nevím, co odpovědět. Prostě když máte 
něco rádi, tak si na to čas dokážete najít 
vždycky. Psaní pro mě není povinnost, ale 
radost a stejně tak to mám i s rodinou. Takže 
skloubit to rozhodně jde. 

Kdy Vás poprvé napadlo napsat knížku? 
Byl to nějaký zvláštní impulz, shoda náhod 
nebo jste si jen sedla a řekla: „Teď něco 
napíšu?“  

Víte, já jsem odmala hrozně ráda četla.  
A to hodně. Nedávno jsem našla sešitek, 
kam jsem si o letních prázdninách v šesté 
třídě zapisovala, jaké jsem přečetla knihy. 
A bylo jich tam asi 34. To číslo mě docela 
ohromilo, ale pak jsem viděla, že jsem tam 
zapisovala třeba i leporela typu „Polámal 
se mraveneček“. Takže to rozhodně nebylo 
tak, že bych jenom ležela v knihách, soutě-
žila jsem tehdy s kamarádkou, která toho za 
léto přečte víc, a dělaly jsme to takhle něko-
lik letních prázdnin za sebou. A s tím čtením 
jde ruku v ruce i sen vytvořit něco vlastního, 
co by si mohli přečíst zase ostatní, ale byla  
k tomu dlouhá cesta. 

Se spisovatelkou dětských knížek Ivou Geckovou 
Asi největším impulzem pro mě byl roz-

vod, který nebyl ani hezký, ani klidný a já 
tehdy pracovala v místě, kde můj švagr byl 
mým nadřízeným. Atmosféra v práci houstla 
a houstla, že by se dala krájet, až jsem si jed-
noho dne řekla: „Stop, tohle přece nemám 
zapotřebí.“ A odešla jsem odtamtud. A pro-
tože jsem měla najednou více volného času, 
tak jsem sedla k počítači a napsala příběh, 
který jsem měla v hlavě už dlouho – Floren-
týnu a kouzelnou knihu. Nebylo to tehdy 
lehké období, ale při pohledu zpátky vím, že 
všechno zlé je pro něco dobré, nebýt mého 
– dnes už bývalého švagra – tak jsem asi psát 
nikdy nezačala.

Kterou knihu považujete za svou nejlepší?  
A jde to vůbec takto srovnávat?

Na tuto otázku je pro mě těžké odpově-
dět, je to, jako když se zeptáte mámy, které 
z dětí má nejraději. Každá knížka má za se-
bou jiný příběh vzniku, každá se psala jinak, 
některá lehčeji, jiná hůře. Ale když opravdu 
hodně přemýšlím, tak je to asi Osel Siprd.  

Jakou tématikou se Vaše knížky zabývají? 
Témat je mnoho, příběhy se odehrávají  

v pekle, pralese, ve školce, do které nechodí 
děti, ale štěňátka, v jedné knize je čarodějni-
ce, v jiné zase chlapec, který jede až do da-
leké Indie, aby osvobodil své unesené rodiče. 
Nejnovější knížka Osel Siprd se odehrává ve 
Španělsku a hlavním hrdinou je kouzelný mlu-
vící oslík. Takže myslím, že je to docela pestré  
a čtenáři se rozhodně nemohou nudit.

Máte aktuálně něco rozepsané a kdy se 
můžeme těšit na další knížku? 

Ano, teď píšu dvě knihy pro děti s historic-
kou tématikou (ale nebude to žádná nuda). 
Nedávno vyšel pracovní sešit Pekelné úkoly 
čertí babičky, který volně navazuje na knížku 
Čertí babička. A v tomto roce by mělo vyjít 
ještě pokračování Čertí babičky. A čerstvá 
novinka nás čeká už brzy – v těchto dnech 

přijde na pulty knihkupectví moje dvanáctá 
knížka s názvem Velká smůla trpaslíka Smůly.

Potřebujete inspiraci nebo nestíháte své 
nápady přenášet na papír? 

Nápadů je všude spousta, stačí se jenom 
pozorně dívat a poslouchat. Mám sešit, do 
kterého si zapisuji, co mě napadá, nebo jen 
úryvky z nějakých vět, zajímavého rozho-
voru, který zaslechnu třeba ve vlaku nebo  
v čekárně u doktora, to je různé. Velkým 
zdrojem inspirace jsou pro mě děti, a to jak 
moje vlastní, se kterými se hodně radím, 
když si třeba nevím rady jak dál v příběhu 
pokračovat, a stejně tak děti ze základních 
škol, za kterými jezdím na besedy do kniho-
ven. Tam se vám většinou vždycky rozjedou 
takové debaty, to byste koukala. Jeden chla-
pec má rád fotbal, tak mě prosí, abych na-
psala něco o fotbale, holčička vedle něj má 
zase nemocnu kočičku, tak by chtěla nějaký 
příběh o tom, jak kočička stonala a uzdravila 
se, jiné holčičce zase utekl křeček a našla ho 
až na zahradě na stromě. Nápadů a námětů 
je tam vždycky habaděj.

Co považujete za svůj největší úspěch? 
Asi umístění knížky Florentýna a kouzel-

ná kniha na 15. místě v anketě o nejoblí-
benější knihu v kategorii Cena dětí (SUK 
– Čteme všichni 2018). Těší mě to ze dvou 
důvodů – Florentýna je moje prvotina  
a dokázala se umístit v konkurenci nejen 
českých, ale i zahraničních knížek pro děti. 
Dále mě těší spolupráce s Českým rozhla-
sem a Rádiem Junior. Pak jsem moc ráda 
za spolupráci s MŠ Mašinka, se kterou 
vznikala knížka: Jak to chodí v psí školce. 
A taky samozřejmě Osel Siprd, na kterého 
mám hodně pozitivních ohlasů ze všech 
koutů republiky. 

redakce
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Každoročně seznamujeme zákonné zá-
stupce dětí s organizací a kritérii zápisu při-
jímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Zápisové dění bude začínat v měsíci 
březnu/dubnu 2020, kdy všechny ma-
teřské školy v Lysé nad Labem organizují 
informační schůzky. Během nich budou 
zákonní zástupci informováni o škole, ob-
drží potřebné formuláře, prohlédnou si 
prostory škol, budou moci vznést jakékoliv 
dotazy atd. 

Schůzky proběhnou v jednotlivých školách 
vždy od 16.00 hodin v těchto termínech:  

MŠ Pampeliška 30. 3. 2020
MŠ Mašinka 31. 3. 2020  

MŠ Dráček 1. 4. 2020
MŠ Čtyřlístek 2. 4. 2020  

Cílem schůzek bude předat zákonným 
zástupcům dětí  informace, proto v dal-
ším textu uvedeme především přehled 
závazných termínů, kritéria přijímání  
a postup zápisu (informace je možné vy-
hledávat na webových stránkách nebo 
nástěnkách jednotlivých mateřských 
škol). 

Zápisový proces, tzv. správní řízení  (Zá-
kon č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjed-
nodušeně rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vydání rozhod-
nutí). 

Rodičům dětí, na které se nevztahuje 
povinné předškolní vzdělávání, doporuču-
jeme podat přihlášky do více mateřských 
škol, na základě spádové vyhlášky města 
Lysá nad Labem: https://mestolysa.cz/cz/
samosprava/obecne-zavazne-vyhlasky-a-
-narizeni-mesta/ozv-c-4-2016-kterou-se-
-vymezuje-skolsky-obvod-spadovych-ma-
terskych-skol 

Podání žádostí
Ve středu 6. 5. 2020 od 13 do 18 hodin 

a ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 7 do 12 hodin. 
Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní 

místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. 

Nahlížení do správního spisu
Ve středu 13. 5. 2020 od 10 do 12 hodin.
Místo: ředitelny jednotlivých mateř-

ských škol (žadatel má možnost nahléd-
nout do správního spisu založeného na 
základě podané žádosti). 

Předání rozhodnutí
Ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 13 do 18 hodin 
Místo: Hasičská zbrojnice – kulturní 

místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L. 

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2020–2021
(Rodiče předem zváží, pokud bude dítě 

přijato do více mateřských škol, kterou ma-
teřskou školu upřednostní. Následně se 
vzdají míst v mateřských školách, do kterých 
nebudou chtít nastoupit a to nejlépe přímo 
v době vydávání rozhodnutí.)

Kritéria pro přijímání dětí jednotná  
pro všechny lyské MŠ

Město Lysá nad Labem vymezilo OZV  
č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský ob-
vod spádových mateřských škol. Školský 
obvod tvoří celé území města Lysá nad La-
bem, včetně městských částí Litol, Byšičky 
a Dvorce. Spádovými mateřskými školami 
jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašin-
ka, MŠ Pampeliška. 

Město Lysá nad Labem uzavřelo doho-
du o stanovení spádové mateřské školy 
pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiřice  
a Stará Lysá plnící povinnou předškolní 
docházku. Spádovými mateřskými škola-
mi jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška  
a MŠ Čtyřlístek. Na základě tohoto do-
kumentu dochází k odchylce v 1. kritériu  
u MŠ Mašinka a MŠ Dráček. 

Kritéria budou uplatněna v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet 
míst uvolněných v MŠ od školního roku 
2020–2021. 

1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
  školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
  se přednostně přijímají děti s místem  
  trvalého pobytu v dané obci, pro které  
  je od počátku školního roku následu- 
  jícím po dni, kdy dítě dosáhne pátého  
  roku věku, předškolní vzdělávání po- 
  vinné, s dodržením výše uvedených do- 
  kumentů o školských spádových obvo- 
  dech mateřských škol. Pokud nelze  
  z kapacitních důvodů přijmout všechny  
  děti splňující toto kritérium, informuje  
  ředitelka zřizovatele, aby mohl zřizova- 
  tel zajistit místa v jiné MŠ a odmítne  
  ostatní žadatele z důvodů nedostateč- 
  né kapacity MŠ. 

2. K předškolnímu vzdělávání do mateř- 
  ské školy zřizované obcí nebo svazkem  
  obcí se přijímají děti s místem trvalého  
  pobytu v dané obci podle spádové vy- 
  hlášky od nejstaršího po nejmladší,  
  zpravidla tříleté. 

3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
  školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
  se přijímají děti s trvalým pobytem  
  mimo spádovou vyhlášku od nejstarší- 
  ho po nejmladší, zpravidla tříleté. 

4.  K předškolnímu vzdělávání do mateř- 
  ské školy zřizované obcí nebo svaz- 
  kem obcí se přijímají děti s místem  
  trvalého pobytu v dané obci podle  
  spádové vyhlášky nejméně od dvou  
  let. Ke dni přijímacího řízení musí být  
  dítě schopno plnit školní vzdělávací  
  program a samostatně zvládat úkony  
  sebeobsluhy. 

5. K předškolnímu vzdělávání do mateř- 
  ské školy zřizované obcí nebo svaz- 
  kem obcí se přijímají děti s trvalým  
  pobytem mimo spádovou vyhlášku  
  nejméně od dvou let. Ke dni přijíma- 
  cího řízení musí být dítě schopno  
  plnit školní vzdělávací program a sa- 
  mostatně zvládat úkony sebeobsluhy. 

Postup jednotný pro všechny lyské MŠ
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-

vání podává dítě zastoupené zákonným 
zástupcem. 

Žádost musí obsahovat vyjádření pe-
diatra ke splnění zákonné podmínky  
o očkování dítěte (pouze originál). Tato 
povinnost se vztahuje pouze na děti, kte-
ré v daném školním roce neplní povinné 
předškolní vzdělávání.

K žádosti jsou zákonní zástupci dítěte 
povinni předložit doklad o trvalém byd-
lišti dítěte, pokud nejsou v evidenci oby-
vatel MěÚ Lysá nad Labem. V případě, že 
má dítě trvalý pobyt v Lysé nad Labem, Ji-
řicích a Staré Lysé, nebude potřeba tento 
údaj dokládat, ředitelky budou pracovat 
s informacemi poskytnutými z evidence 
obyvatel Lysé nad Labem, Jiřic a Staré 
Lysé. 

Každá žádost o přijetí, kterou osobně 
podají zákonní zástupci dítěte k rukám 
ředitelky ve stanoveném místě a termí-
nu, bude ředitelkou posouzena dle krité-
rií a následně zpracována do pořadníku.  
O všech žádostech ředitelka písemně  
rozhodne. 

Zveřejnění výsledků přijímání se usku-
teční ve čtvrtek 21. 5. 2020 od 13 do 18 
hodin (Hasičská zbrojnice – kulturní míst-
nost, Pivovarská 1518, Lysá nad Labem) a 
od téhož dne i v jednotlivých mateřských 
školách (způsobem obvyklým).

 
ředitelky mateřských škol 

v Lysé nad Labem
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UKLÍZEČE/KU na plný úvazek s nástu-
pem ihned nebo dle dohody. Hrubý mě-
síční příjem 15 420 Kč až 17 080 Kč dle 
platných platových tabulek a délky praxe. 
Strukturovaný životopis s referencemi za-
sílejte na info@zsjaklysa.cz. Více informa-
cí na tel. 325 551 220 u školníka L. Boubína.

ÚČETNÍ/HO na plný úvazek od 1. 8. 
2020. Znalost podvojného účetnictví nut-

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem hledá
ná, praxe výhodou. Hrubý měsíční příjem 
21 260 Kč až 31 240 Kč dle platných pla-
tových tabulek a délky praxe. Strukturo-
vaný životopis s referencemi zasílejte na  
ekonomka@zsjaklysa.cz. Více informací na 
tel. 325 551 220 u ekonomky D. Bošinové.

VYCHOVATELE/KU do družiny na 0,75 
úvazku od 24. 8. 2020 (dle dohody možno i 
dříve) na zástup za rodičovskou dovolenou. 

Kvalifikace nebo probíhající pedagogické 
studium výhodou. Hrubý měsíční příjem  
17 625 Kč až 25 540 Kč dle platných plato-
vých tabulek a délky praxe. Strukturovaný 
životopis s referencemi zasílejte na vrchoto-
va@zsjaklysa.cz. Více informací na tel. 731 
946 013 u vedoucí vychovatelky L. Vrchotové.

Mgr. Marie Nováková
ředitelka ZŠ JAK

Čtyři roky, které stu-
denti na naší škole strá-
ví, představují v jejich 
životě jednu z nejdů-

ležitějších životních etap. Ze střední školy 
odcházejí jako dospělí lidé, kteří za dobu 
studia získali odborné a praktické znalosti a 
dovednosti. Naše škola si je dobře vědoma 
toho, že v 21. století jsou požadavky pracov-
ního trhu na absolventy opravdu vysoké. 
Abychom jim vstup do reálného pracovního 
prostředí co nejvíce usnadnili, snažíme se je 
připravit také formou povinné praxe.  

Praxe probíhá ve druhém a třetím ročníku 
studia. Ve druhém ročníku stráví studenti na 
praxi jeden týden na podzim a jeden týden  
v květnu, ve třetím ročníku je čekají dva za se-
bou jdoucí týdny v květnu. Ideální je, pokud 
student celou dobu praxe absolvuje u jedno-
ho zaměstnavatele. V tomto případě obdrží 
školou vystavený certifikát s počtem odpra-
covaných hodin, který si může založit do své-
ho profesního portfolia. Díky tomu pak bu-
doucímu zaměstnavateli nabídne něco navíc 
a zvýší své šance získat vysněné zaměstnání. 

Protože je samotný proces praxe dlouho-
dobou záležitostí, existuje v naší škole koor-
dinátor spolupráce školy a zaměstnavatele  
v rámci projektu Šablony 2.III/5 – Koordiná-
tor spolupráce školy a zaměstnavatele – per-
sonální podpora SŠ – doba realizace 9/2019 
– 2/2021. Ten musí nejprve samotnou praxi 
dojednat. Znamená to vybrat vhodné posky-
tovatele praxe, kteří studentům mohou věno-
vat svůj čas, aby jim předali znalosti a provedli 
je firmou, jak se říká „od sklepa až po půdu“. 
Ne každý zaměstnavatel má potřebnou ka-
pacitu, protože přítomnost cizího člověka na 
pracovišti představuje samozřejmě zátěž – je 
potřeba studenta nejdříve zaučit, vysvětlit 
mu chod celého podniku, seznámit ho s jed-
notlivými činnostmi a pak ho po celou dobu 
praxe kontrolovat, zodpovídat jeho otázky, 
prostě být mu dobrým mentorem. Proto své 
partnery z řad poskytovatelů praxe vždy peč-
livě vybíráme. Cílem je umožnit studentům 
takovou průpravu, jako by byli ve skutečném 
zaměstnání, a mohli tak posoudit, která práce 
a které zaměření jim vyhovuje a které ne. Při 

rozmisťování studentů na praxe se vždy sna-
žíme postupovat individuálně, ať už se jedná  
o místo bydliště, dojezdu do místa praxe nebo 
typu organizace, která studentům vyhovuje. 
Jsme schopni pružně reagovat i na to, že stu-
dentovi vybraná praxe prostě „nesedne“ – 
místo praxe změníme dle jeho požadavků.  

V současné době umisťujeme studenty 
např. do pojišťovny Kooperativa, na městské 
a obecní úřady, okresní správy sociálního 
zařízení, do kanceláří základních škol, realit-
ních kanceláří či různých firem. 

Samostatnou kapitolou je praxe v zahra-
ničí. S naší partnerskou střední školou Dere-
ham Neatherd High School ve Velké Británii 
zprostředkováváme vybraným studentům 
každý rok odbornou praxi v různých institu-
cích anglického městečka Dereham. O tuto 
praxi je každoročně velký zájem.

Iva Gecková, koordinátor spolupráce 
školy a zaměstnavatele

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
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Ze života škol

Rodinné centrum Parníček 
a anglické nakladatelství USBORNE

Vás zvou na

WORKSHOP ANGLICKÝCH 
KNÍŽEK PRO DĚTI

ve čtvrtek 23. 4. 2020 
od 14.30 do 18.00 hodin

Milí rodiče, budete mít příležitost seznámit se s dětskými knížkami 
z proslulého anglického nakladatelství Usborne, které poskytují 

všeobecný rozvoj a rozhled dětem všech věkových kategorií.

Cílem přednášky je posílit rodičovství,
nebát se osamostatňovat děti a vyznat se v jejich projevech.

K dispozici budou:
- knihy pro děti od narození po školáky  
  (obrázkové a zvukové knihy, leporela, hmatové a okénkové knihy),
- knihy anglického jazyka všech jazykových úrovní
  (příběhy, pohádky, komiksy, křížovky, pracovní sešity, slovníky),
- knihy a materiály pro rozvoj dětské kreativity a tvoření
  (vodové omalovánky, puzzle, samolepkové sešity),
- sešity na rozvoj grafomotoriky, jemné motoriky, ortoptiky
  a knihy na podporu tréninku logopedie.

Součástí workshopu je i konzultace na téma:
Jak povzbudit chuť  k domácímu cvičení všeobecného rozvoje dětí.

Knihy je možné na workshopu zakoupit, ceny se pohybují v rozmezí 
150–380 Kč, platba pouze v hotovosti.

Na setkání se těší Mgr. Jana Knížková, PhD.
janaknizkova@centrum.cz

FB: Anglické knížky pro radost a vzdělávání

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020
pro děti od 3 do 6 let

ve Školce Parníček o letních prázdninách

7. 7. - 10. 7.   Roboti
13. 7. - 17. 7. Týden s Večerníčkem
20. 7. - 24. 7.  Cirkus

Cena: 1350 Kč / týden
U tábora v termínu od 7. 7. do 10. 7. je cena 1080 Kč / týden.
Záloha 500 Kč je splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí dítěte.

V ceně je 2x svačina, pitný režim, program.

Přihlášky přijímáme od 6. 4. 2020.

ČARODĚJNICE
v úterý 28. 4. 2020 

od 16.00 do 18.00 hodin
v RC Parníček

Zábava, dobroty, opékání buřtů, 
   zpívání u ohně s kytarou 
    a kyblík plný bublin

                            Od 16.00 hodin 
                          Honza Popleta 
                 a jeho kamarád Alík

Vstup zdarma.
Čarodějnické kostýmy vítány!

Rodinné centrum Parníček 
zve dospělé na přednášku na téma

Psychosomatické 
obtíže dětí

v úterý 21. 4. 2020 od 17.00 do 19.00 hodin
Přednášku povede psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která  
v současné době působí ve své soukromé psychologické praxi  

v Praze. Napsala několik knih týkajících se vývoje, výchovy  
a komunikace s dětmi. Její články naleznete také v časopisech  

Mamita, Máma a já, IN. Sama je matkou čtyř dětí.
Cílem je vyznat se více v dětech a jejich projevech při obtížích  

– jde o nemoc nebo psychosomatický projev?

Hlídání dětí  je možné. Je však nezbytné nahlásit počet dětí a věk 
předem.

Cena 90 Kč
Předchozí rezervace nutná:

na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 
na e-mailu: info@rcparnicek.cz

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček zve rodiče
na kurz péče o dítě

Masáže kojenců a batolat
Kurz bude probíhat ve 3 setkáních, kde si osvojíte 

základní prvky masáže miminek.  

21. 4., 28. 4. a 5. 5. 2020 vždy od 9.30 hodin
Kurzem Vás bude provázet 
Martina Grzesíková 
– absolventka  kurzu 
u Mgr. J. Hašplové.

Celá masáž je smysluplnou sestavou velmi jemného a procítěného  
masírování dětského tělíčka, kdy je dítě svlečeno. Ke zvláčnění 

 jeho pokožky používáme přírodních olejů, k jeho uvolnění  
a prohloubení relaxace pouštíme dětskou relaxační hudbu.  

Dosah těchto masáží má nedozírný dopad na oblast  
dušechního i fyzického zdraví  našich dětiček.

Maminky v době těhotenství zveme s panenkou, která bude 
představovat jejich budoucí miminko.

Cena za celý kurz 350 Kč
Předchozí rezervace nutná:

na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 
na e-mailu: info@rcparnicek.cz

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Co je psychosomatika
Možnosti projevů u dětí
Kdy a jak se projevuje
Co s tím, jak dítěti pomoci

3. 8. - 7. 8.   Cesta do pravěku
10. 8. - 14. 8.  Kouzla a čáry
17. 8. - 21. 8. Sport nás baví
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Kavárnička v únoru
Před blížícím se jarem nás postihují 

různá nachlazení a tak potřebujeme vě-
dět, jak o sebe pečovat, aby nám zdraví 
hodně dlouho vydrželo. Snad nejlépe 
pomocí léčivých bylinek – tak, jak nás 
to učily naše babičky. K tomu jsme si do 
„Křesla“ pozvali paní Michaelu Lercho-
vou, vedoucí prodejny Bylinka na ná-
městí Bedřicha Hrozného.

Paní Lerchová nám rozdala čajíčky, 
které dodávají sílu seniorům. K tomu 
přidala hodně propagačního materiálu, 
který nás povede ke správné životosprá-
vě. Nejvíce nás ale potěšila publikace 
„Zdraví seniorů s Českou homeopatií“, 
vydanou Akademií klasické homeopatie 
a tak toho máme hodně k prostudování!

Navštívili jsme výstavu Chalupář – ve-
letrh pro chalupáře, chataře i všechny 
kutily na lyském výstavišti. Byl to veletrh 
pro nás jako malovaný, vždyť každý z nás, 
seniorů je skutečný kutil. Nacházeli jsme 
inspirace, jak si pomoci s domácností, 
zahrádkou, ale také jak pomoci zdraví  
z pestrých nabídek domácích léčiv. 

Při našich posezeních často diskutu-
jeme o tom, jaké změny můžeme čekat  
v našem městě v nejbližším období. Jednou 
z těch nejdůležitějších je oprava mostu přes 

Labe. Jak to bude probíhat, nás z Křesla pro 
hosta přišel informovat pan starosta Ing. 
Karel Otava (na snímku). Dopředu nás se-
známil s veškerými plánovanými opatření-
mi, o kterých se podrobně můžeme dočíst v 
těchto Listech. Pohotově odpovídal na vzná-
šené dotazy. Také oficiálně přivítal seniory  
z Milovic pod vedením pana Mirka Čer-
vinky, člena komise pro urbanistický roz-
voj města Milovice. Ten mu poděkoval za 

vstřícnou spolupráci našich měst.
Plesovou sezonu jsme zakončili účastí 

na plese v denním stacionáři na Masa-
rykově ulici. Nechyběla bohatá tombola 
a velké překvapení s krásným tancem 
Marcelky Bílkové. Tak jsme se trochu 
vrátili do našich mladých let, plných tan-
ce a veselí. Jako v Kavárničce!

MVDr. Jan Kořínek

Pokud jste na sociálních sítích v souvis-
losti s akustickým turné Anny K zaregistro-
vali na pódiu známé tváře, nemýlili jste se. 
Náš pěvecký sbor Ama Musica doprovodil 
tuto několikanásobnou držitelku ceny An-
děl na jejích 3 koncertech. 

Za vším stojí naše milá sbormistryně 
Jana Erbenová, která nás přihlásila do kon-
kurzu. Pořízené nahrávky zaslané do výbě-
rového řízení Annu K zaujaly, a tak jsme 
dostali příležitost. Koncertování samo o 
sobě se zdá být velmi idylické a bezstarost-
né, opak je však pravdou. Za viditelnou 
třešničkou na dortu se skrývá mnoho prá-
ce a složitá organizace. Ze 46 členů našeho 
sboru se muselo rozvrhnout do sestavy 20 
lidí, aby i pěvecké hlasy měly rovnoměr-
ně své zastoupení. Dalším oříškem byla 
doprava. Naštěstí máme skvělé rodiče, 
kteří se ochotně nabídli, naplnili svá auta 
a odměnou jim za to byla volná vstupenka 
na již vyprodané koncerty. Ne vše vychází 
podle toho, jak bylo načrtnuto... Můžeme 
zmínit, že jeden koncert se půl hodiny po 
dokončení složitého plánování zrušil z dů-
vodu nemoci, byl pak ale nahrazen ledno-
vým termínem. 

Vyzkoušeli jsme si performování zase  
z jiného soudku a zažili jsme si i trochu 
adrenalinu.  I rodiče, kteří nemuseli zrov-

Ama Musica s Annou K
na patřit do zpěvaččiny fanouškovské zá-
kladny, si tuto akci užili a měli spolu s námi 
šanci nahlédnout do zákulisí. Celý organi-
zátorský tým akustického turné příjemně 
překvapil svou lidskostí. Anna K pak zazáři-
la, nejen profesionalitou a vynikajícím hla-

sem, ale i svou osobností. Chceme proto 
vyjádřit velký dík za obohacující příležitost 
a neopomenout poděkovat také rodičům 
za jejich vstřícnost.

     
    Ama Musica
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Zámecké novinky
Svátkem Tří králů končí vánoční svátky a 

začíná masopust. Ten trvá až do úterý před 
Popeleční středou, kterou začíná velikonoční 
půst. Je to tedy období plné veselí, hojnosti 
jídla a pití, vložené mezi dvě postní období – 
Vánoce a Velikonoce. K masopustu patří za-
bíjačky, masové hody a zábava nejrůznějšího 
druhu. I když se v dnešní době už tolik tradice 
nedodržují, tak pořádání plesů a karneva-
lů stále patří mezi oblíbenou společenskou 
událost Čechů. Dámy opráší šperky a róby a 
i pánové se rádi hodí do gala. Stejně je tomu  
i u nás v domově, kdy každým rokem pořá-
dáme Valentýnský ples. Ten se letos konal 
den před sv. Valentýnem. Pozvání přijala 
středočeská radní pro oblast sociálních věcí, 
Mgr. Aneta Heřmanová, která s námi strávila 
téměř celé odpoledne. Po krátkém zahájení 
ředitelem domova, Mgr. Jiřím Hendrichem, 
mohl ples začít. O hudební doprovod se po-
staral pan Josef Homola a o zábavu nebyla 
nouze. Jako první vystoupily děti z Tanečního 
klubu TJ Sokol Lysá nad Labem a jejich vystou-
pení mělo velký úspěch. Zatančily tance, jako 
jsou jive, cha-cha-cha, rumba, samba, quick-
step, valčík, tango a waltz. Druhé vystoupení 
si připravili zaměstnanci spolu s klienty. Po 
slavnostním nástupu zatančili mazurku a toto 

vystoupení si zaslouží uznání, protože mezi 
tančícími byli i vozíčkáři a klienti s omezenou 
mobilitou. Možnost si zatančit měli všichni a 
parket byl téměř stále plný. Nechybělo ani ob-
čerstvení a na závěr plesu tombola, bez které 
by ples ani nebyl plesem. O ceny se postara-
li opět zaměstnanci domova a naši tradiční 
sponzoři. Všem touto cestou děkujeme za 
podporu a přízeň.

Závěrem Vás srdečně zveme na divadel-
ní představení Poupata odkvétají v máji, se 
kterým k nám přijede umělecký soubor Ná-
plavka  14. dubna. Představení začne v 16.00 
hodin – sál 1. patra.

Přejeme Vám krásné dny.

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

Do konce března bylo možné v Městské 
knihovně Lysá n. L. navštívit výstavu pra-
cí žáků základních škol na téma: Doprava  
v Lysé nad Labem v roce 2030. Do soutěže 
bylo celkem přihlášeno více než 120 obrázků 
a dva 3D modely. Díla vystavená v knihovně 
a zpracovaná pomocí různých výtvarných 
technik bylo možno veřejností hodnotit  
do 21. 2. 2020. 

V první kategorii (1.–3. třída) se umístili: 
1. Matyáš Kicsera, 2.  Aneta Laštovičková  
a 3. Vojta Prokš. V druhé kategorii (4.–5. tří-
da) první příčky obsadily: 1. Veronika Peté-
nyiová, 2. Linda Šimánková, Vendula Votýp-

ková a 3. Hana Garayová. Ve třetí kategorii 
(6.–7. třída) se na stupně vítězů dostaly:  
1. Irena Samková, Karolína Blahutová,  
2. Josefína Smutná a 3. Adéla Blažková, 
Adéla Kostolná a Barbora Pokorná. V po-
slední kategorii (8.–9. třída) si první tři mís-
ta rozdělili: 1. Petra Bartůňková, 2. Josef 
Švejda a 3. Pavlína Soukupová.

Cenu veřejnosti tj. největší počet hlasů 
získala Petra Bartůňková, cenu poroty zís-
kali Petr Opluštil, Robert Pavlíček a Miku-
láš Král a cenu paní místostarostky získal 
Matyáš Kicsera. 

Ceny do soutěže věnovala Univerzita J. E. 
Purkyně v Ústí nad 
Labem a město Lysá 
nad Labem. 

Závěrem bych 
rád poděkoval 
paní místostarost-
ce Romaně Fische-
rové za převzetí 
záštity nad soutě-
ží, odboru ŠSVZaK, 
všem učitelkám a 
učitelům a pracov-
níkům knihovny, 
kteří výstavu při-
pravili. 

Bc. Ondřej Šmíd

Výtvarná soutěž zná své vítěze
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120 let spolkového včelaření v Lysé nad Labem
Bohatá historie organizovaného včelaření 

v Lysé nad Labem se začala psát na přelomu 
19. a 20. století. U Zemského ústředního 
spolku včelařského pro království České v 
Praze byl roku 1900 zapsán Včelařský spolek 
pro Lysou n. L. a okolí. V ústředním sezna-
mu spolků krajinském jsou pod pořadovým 
číslem 127 také uvedeni první předseda p. 
J. Žlab a jednatel p. E. Beran. Počátkem roku 
1900 byly vydány i stanovy včelařského spol-
ku, z čehož lze usuzovat, že se zde včelaři 
sdružovali mnohem dříve a v roce 1900 dali 
svému počínání pouze pevný řád. Ať to bylo 
s počátky spolku jakkoliv, jisté je, že s ne-
přetržitou činností 120 let dnes patří včelaři 
mezi nejstarší spolky v Lysé nad Labem. 

Dnes patří náš spolek se 74 členy a 946 
ošetřovanými včelstvy k největším včelař-
ským organizacím v okrese Nymburk. Náš 
spolek se podílí na výchově mladé včelař-
ské generace ve včelařském kroužku (mi-
mochodem je to jediný kroužek mladých 
včelařů v okrese Nymburk). Spolek se může 
pochlubit i bohatou spolkovou činností  
v podobě včelařských zájezdů, odborných 
přednášek, besed na MŠ, ZŠ nebo prezen-
tacemi včelařství na akcích pořádaných 

městem. Všechny zmíněné aspekty dě-
lají ze spolku „spolek živý“, tedy spolek, 
který vykonává tak opomíjenou činnost  
v dnešní uspěchané době a sdružuje lidi se 
stejným zájmem. Nejde ale o sdružování 
pasivní, nýbrž aktivní, kdy se většina členů 
zná z pořádaných akcí. Který ze spolků to 
může říci? 

Závěrem bych rád poděkoval městu za 
podporu a funkcionářům za jejich elán  
a nasazení. Bez podpory města ani bez prá-
ce funkcionářů by jistě nebyl spolek tam, 
kde je dnes. 

Ing. Libor Opluštil, jednatel
Základní organizace ČSV z .s., Lysá n. L.

Oslava 90. narozenin našeho včelaře
Dlouholetý včelař spolku včelařů Lysá 

nad Labem přítel Pravdomil Šenk z Řehač-
ky oslavil životní jubileum. K jeho 90. na-
rozeninám mu přejeme za celou členskou 
základnu mnoho zdraví do dalších let a spo-
kojenosti nejen v rodinném kruhu. 

Výbor ZO ČSV Lysá nad Labem 

Základní umělecká škola F. A. Šporka 
předvedla 11. a 12. února v kině dětský 
muzikál Král zbojníků. Opravdu se před-
vedla! Vděčný námět o Robinu Hoodo-
vi a jeho tlupě spravedlivých v souboji 
o krásnou Marianu se zlým zástupcem 
krále, to vše zahráli aktéři se zápalem a 
pravdivostí. 

Aby tak hodnotné představení vzniklo, 
dřelo se čtyři měsíce. Učitelé ZUŠ rozdělili 
nácvik podle svých profesí a všichni stvo-
řili celek hodný obdivu. Nosným prvkem 
představení je bezesporu výborná hudba 
Daniela Klána. Herecky se dařilo. Velmi 
pokročile se předvedly tanečnice, příště 
ať přidají na úsměvu. Sbor by mohl svým 
entuziazmem rovnou jít na barikádu, vi-

Hlas diváka

dím před sebou toho nejmenšího upro-
střed tlupy.

Kantorům, technikům (projekce, zvuk, 
rekvizity), všem patří náš obdiv. Možná, 
že si všichni neuvědomujeme, jak ty naše 
herce-neherce aktivní divadelní činnost 
ovlivňuje pro další život. Já bych mohl 
vyprávět!

Míla Kolací
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Zemřel člověk, člověk s velkým „č“, ze-
mřel předseda Senátu pan Jaroslav Kubera. 
Když jsem v pondělí 20. ledna odpoledne 
zapnul počítač, zírala na mne z monitoru 
tato zpráva, zpráva o jeho úmrtí. Náhlém 
úmrtí. Odešel nečekaně z tohoto světa, 
uprostřed rozdělané práce. Jaký byl pan 
Jaroslav Kubera? Byl vášnivým kuřákem, 
zarputilým bojovníkem proti sociálním sí-
tím, prostořeký šprýmař, kdy si občas okolí 
nebylo jisto, zda žertuje, nebo mluví vážně. 
Velkou popularitu si vydobyl v domovských 
Teplicích, kde zastával funkci primátora 
dlouhých 24 let (od roku 1994). Probil se 
osmi volbami. V roce 2018 se ale už pri-
mátorského křesla vzdal a začal se naplno 
věnovat senátní politice. 

Za Jaroslavem Kuberou
Odchodem pana Jaroslava Kubery utr-

pělo i samotné město Teplice a jeho blízké 
okolí. On toto město v 90. letech „vyhrabal 
z popela“. Teplice by bez pana Kubery ni-
kdy nebyly takové, jako jsou nyní. Byly by 
šedé jako ostatní města. A věřte mi, že vím, 
o čem mluvím. Sám jsem toho město po-
znal na začátku 60. let minulého století, kdy 
jsem studoval na tamním učilišti. Město špi-
navé, plné otlučených domů. Město, které 
navíc bylo město lázeňské, tento status vů-
bec nesplňovalo. Předloni jsem Teplice na-
vštívil a nestačil jsem se divit. Všude čisto, 
zeleň, zkrátka lázeňské město jak má být. 
Odchodem pana Kubery Tepličtí občané 
utrpěli nenavratitelnou ztrátu. I když jsem 
s mnoha jeho názory nesouhlasil, měl jsem 

ho rád jako člověka, který si pevně stál za 
svými názory, dokázal je obhajovat a pevně 
si za nimi stát. Nebyl tím politickým „slizou-
nem“, který mění své názory jako ponožky. 
Měl smysl pro humor, vždy sršel dobrou ná-
ladou a uměl si dělat legraci i sám ze sebe, 
což každý neumí. Nikdy nelhal a nekradl. 
Byl to skvělý člověk a myslím si, že bude 
velice chybět nejen své straně ODS, ale  
i nám všem. Mně osobně bude chybět jeho 
vlídnost, lidskost, slušnost a smysl pro hu-
mor. Kéž bychom měli více takových politi-
ků. Pane Jaroslave Kubero, díky za všechno, 
co jste pro naši republiku vykonal. Sbohem, 
pane primátore. 

Jan Sajdl 

Krásný zájezd vám nabízí Spolek rodá-
ků. Oblíbený jarní výlet tentokrát směřu-
je jen pár kilometrů na bavorskou stranu 
Šumavy. Lázeňské městečko Bodenmais 
vábí hned několika lákadly, která umož-
ní vybrat si všem generacím – největším 
vodopádem Rissloch, lanovkou na Sil-
berberg se stříbrným dolem a bobovou 
dráhou a vskutku nečekaným sklářským 
areálem firmy JOSKA, kde si můžete vy-
fouknout kouli anebo posedět v zahradní 
scéně u dobrého pivka a sobotního ži-
vého programu. Sama obec je kouzelná 

Pojeďme k sousedům
svou květinovou výzdobou, obchody či 
restauracemi. Podle času a chuti se nabízí 
i další zastávky v okolí. 

Zájezd se koná 16. května s odjezdem již 
v 5.00 hodin, abychom si tamních krás vy-
chutnali co nejvíce. Návrat do 22.00 hodin. 

Cena: 600 Kč (doprava a průvodcovské 
služby). Pro zájemce lanovka na Silberberg 
7 €.

Přihlaste se včas v městské knihovně (od 
1. 4. 2020).

Dana Papáčková

Ráda bych touto cestou poděkova-
la za krásnou akci v městské knihov-
ně Osmimilimetrové vzpomínky: My-
slivci z Lysé nad Labem. Děkuji panu 
M. Hlavsovi, Mysliveckému spolku 
Doubrava a J. Chloupkovi.  

                                                                                    
L. Petrášková

Poděkování

Poděkování paní
Martině Havelkové

Zveme Vás na Plánovací setkání s urbanis-
tou, jehož cílem je shromáždit podněty veřej-
nosti k řešení Územní studie Nová Litol. Na 
Plánovacím setkání nebude představen ná-
vrh územní studie, jedná se o setkání, kde ob-
čané, firmy, sdružení atd. mohou dát podnět 
před samotným zpracováním územní studie.

Územní studie Nová Litol bude řešit území 
v jihozápadní části Lysé nad Labem, jedná se 
zhruba o prostor mezi čistírnou odpadních 
vod a ulicí Fuksova. Řešené území má rozlohu 
cca 73 ha. Účelem územní studie je vytvoře-
ní podkladu pro změnu územního plánu Lysé 
nad Labem. Záměrem je založení celé nové 
městské lokality. Cílem územní studie je pře-
devším rozvržení funkčního využití této loka-
lity, včetně vymezení veřejných prostranství  
a systému komunikací. 

Plánovací setkání s urbanistou proběhne 
ve středu 15. 4. 2020 v 16.00 hodin na Měst-
ském úřadě v Lysé nad Labem v zasedací 
místnosti a jste na něj srdečně zváni. Zpra-
covatelem územní studie je Urbanistický 
ateliér Řezník.

Vzhledem k současnému nepříznivému 

Plánovací setkání k Územní studii Nová Litol
vývoji situace v ČR ohledně koronaviru, 
může být plánovací setkání zrušeno, ale 
podněty mohou být podány i jinými do-
stupnými způsoby (aktuální informace  
k plánovacímu setkání budou zveřejněny 
10. 4. 2020 na www.uzemnistudie.info).

Podněty k Územní studii můžete zaslat také 
elektronicky přes datovou schránku, poštou 
nebo předat osobně na podatelně Městské-
ho úřadu Lysá nad Labem do 20. 4. 2020. 
Podnět lze sepsat volnou formou. V podnětu 
uveďte prosím také Vaše jméno a příjmení, 
datum narození, adresu trvalého bydliště, 
kontakt (mobilní telefon nebo e-mail).
Kontakty k zaslání/předání podnětu:
- Datová schránka: 5adasau.
- Poštou na adresu: Městský úřad Lysá  
 nad Labem, odbor výstavby a životního 
 prostředí, Husovo náměstí 23, 289 22  
 Lysá nad Labem.
- Osobně: Podatelna Městského úřadu  
 Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23,  
 289 22 Lysá nad Labem.

Vladivoj Řezník

Quattuor Artes při ZUŠ F. A. Šporka Lysá 
nad Labem touto cestou děkuje paní Mar-
tině Havelkové za její práci pro základní 
uměleckou školu. Martina Havelková jako 
předsedkyně spolku Quattuor Artes  přes 
čtyři roky nezištně pomáhala při pořádání 
školních akcí,  zasloužila se o získání dotací  
pro ZUŠ,  vedla potřebnou administrativu 
spolku a vždy ochotně pomohla tam, kde 
bylo potřeba. Za všechny žáky, pedagogy a 
rodiče děkujeme.

Výbor Quattuor Artes

Poděkování
Quattuor Artes (čtvero umění), z. s., pra-

cuje při ZUŠ od roku 2012. Tato nezisková 
organizace založená rodiči a přáteli školy 
je v podstatě nástupcem Rady rodičů při 
ZUŠ. Posláním spolku je spolupráce s ve-
dením ZUŠ, podpora činnosti školy formou 
přípravy soutěží, hudebních a divadelních 
představení, koncertních zájezdů nebo na-
příklad získávání grantů.

Jana Křížová 



25

Napsali nám

Po pětačtyřiceti letech se představitel 
Františka Antonína hraběte Šporka Jaro-
slav Bittner rozloučil s touto rolí. Také Věra 
Škvrnová následovala svého hereckého 
manžela do hraběcího výměnku. Slavnost-
ní derniéru z pověření města uspořádal 
Spolek rodáků dne 4. března. Večer se  
v místním kině sešlo tolik zájemců, že sál 
praskal ve švech.

Asi nejen já jsem si uvědomil, že dubisko 
našich prožitků se kácí. Vždyť téměř půl sto-
letí, kdy vzniklo při Klubu mladých hudební 
divadlo, obohacoval hraběcí pár kulturní a 
společenský život Lysáků. Díky spolupráci 
Míly Kolacího, Míly Hlavsy a Tomáše Březi-
ny se naší dvojici podpořených dalšími herci 
podařilo v kině představit skvěle aranžovaný 
program z písní pověstných lyských muziká-
lů provázených šporkovským dějem. Pánové 
František Jirousek (hofmistr Seeman), Pavel 
Průcha (inkviziční „estébák“ Koniáš) a Tomáš 
Vydra (bosý augustinián) odvedli úžasné vý-
kony. Podpořen hraběnkou a rovněž skvě-
lými dámami z pěveckého souboru Quan-
tumTet (abatyše Petra Tesařová) a dalšími 
sólistkami ukázal „Bíťa“ všem, že nahradit 
ho bude moc těžké (role Satanáše). 

Po gratulacích od Klubu trubačů ČMMJ, 
od rytířů Řádu sv. Huberta a od předsta-
vených Klubu rodáků došlo na pečlivě při-
pravené poděkování od „z vůle lidu“ pana 
starosty. Obdaroval nejen oba protagonis-
ty, ale také tvůrce šporkovské tradice pana 
Bohumila Kolacího a všechny vyznamenal 
i soškou lyského Oscara. A nakonec bylo 
splněno Šporkovo přání: zazpíval Quan-
tumTet. Pod taktovkou paní Jany Erbenové 

předvedl několik písní z chattanoogového 
věku jazzu a swingu a z písňové domácí 
produkce.

Tento večer ve mně probudil množství 
vzpomínek. A co mně jako historika těší 
nejvíce, s jakou vznešeností „Bíťa“ doká-
zal postavu hraběte Šporka zpopularizovat  
v několika generacích. Vystoupení fenome-
nálního tělesa QuantumTet se brzy stanou 
předmětem obdivné závisti lidí z mnohem 
větších měst než je Lysá nad Labem.

Karel Rýdl

pozn. (pisatel je profesorem na pardubic-
ké univerzitě a autorem publikace Průvodce 
Lysou nad Labem)

Bittnerova derniéra

Termín: čtvrtek 16. dubna 2020
v 17 hodin.
Místo: Muzeum Bedřicha Hrozného  
v Lysé nad Labem.

O životě hraběte Dohalského a osu-
dech jeho rodu ve 20. století promluví 
historik a ředitel Ústavu pro studium 
totalitních režimů Zdeněk Hazdra. Bě-
hem večera vystoupí violoncellistka a 
ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka 
Kavalová.

Čtenáři prvorepublikových Lidových 
novin se od konce dvacátých let setkáva-

Krycí jméno Bedrník
li s články podepsanými zkratkou „zbd“. 
Objevovala se pod zprávami z parlament-
ního prostředí, glosami, sloupky a feje-
tony zachycujícími nejen politický život 
a jeho protagonisty, ale i kulturní dění, 
včetně uměleckých osobností, a v nepo-
slední řadě Domažlicko, rodný kraj jejich 
autora. Oním autorem byl Zdeněk Bořek- 
Dohalský, potomek starobylého šlechtické-
ho rodu, člověk s romantickou duší, vyzna-
vač krás života, oblíbený společník a přede-
vším přesvědčený demokrat a vlastenec. 
Ačkoliv byl původem šlechtic, smýšlením se 
jednalo o demokrata a stoupence Masary-
kova Československa, který ve službě ide-
álům, jimž věřil, přinesl v letech nacistické 
okupace oběť nejvyšší. Akce se koná v roce, 
kdy si připomínáme 75 let od Dohalského 
popravy a 120 let od jeho narození.

Ondřej Rašín, Muzeum B. Hrozného

Ohlédnutí za osudy novináře 
a odbojáře Zdeňka hraběte 
Bořka-Dohalského (1900–1945)
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Sport

Městská školní liga je určena pro všechny 
děti základních škol z Lysé nad Labem do věku 
15 let. Mladí šachisté si zde ověří své nové 
schopnosti získané v nepovinném předmětu 
nebo v některém z tréninkových kroužků v 
Lysé nad Labem. V rámci projektu Šachy do 
škol pořádá Městskou školní ligu firma Misan 
s. r. o. ve školním klubu Základní školy J. A. Ko-
menského, v Domově Na Zámku a v zasedací 
místnosti firmy. Děti tak poznají jiná prostředí 
a potěší lidi kolem. Inspirací pro nás byla zná-
má Beskydská šachová škola, kde má Měst-
ská liga svoji dlouholetou tradici.

Jak naše turnaje fungují? Hráči jsou rozdě-
leni podle výsledků Místního školního kola 
šachu do jednotlivých lig. Extraligu a první 
ligu tvoří skupiny 4 dětí a hrají na 25 minut 
se zapisováním, ostatní ligy mají 5-6 hráčů 
a hrají na 15 minut bez zápisu partie. První 
dva ze skupiny postupuji o ligu výše. Body za 
umístění v jednotlivých turnajích se evidují 
a každému účastníkovi se započítá 5 nejlep-
ších výsledků ze 7 turnajů. Své body si každý 
malý šachista přečte na školní nástěnce a ro-
diče na webových stránkách školy. Pokud se 
na turnaj dostaví šachista poprvé, dostane 
nasazovací divokou kartu. 

Všechny děti hrají v zelených tričkách 
sponzorů s podporou plyšáků Mokošáků a 

Městská školní šachová liga v Lysé má zelenou

nejlepší obdrží drobné ceny. Městská školní 
šachová liga se hraje pod záštitou města Lysá 
nad Labem a podporou ŠSČR. O atmosféru 
dětských turnajů v Lysé nad Labem v rámci 
projektu Šachy do škol se zajímá regionální 
televize i tisk.

Fotodokumentace:
https://www.chess.cz/mestska-skolni-

-sachova-liga-v-lyse-ma-zelenou/

Miloš Havlena 
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Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček: 15–19 týdnů.
Cena: 169–219 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
18. 4. 2020 v 15.10 hodin a 29. 4. 2020 ve 13.55 hodin

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin

na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
 Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258

SOUKROMÁ PORODNÍ ASISTENTKA
Hana Johanka Kubaňová

Československé armády 1480/49
tel.: 776 105 373

www.JohankaKubanova.cz

předporodní, porodní a poporodní péče
laktační poradenství
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Inzerce


