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Po vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 
2020 byly uzavřeny všechny školy, mateř-
ské školy, kino a krytá sportoviště. 13. 3. 
2020 aktivován krizový štáb ORP Lysá nad 
Labem. Následovalo uzavření všech spor-
tovišť, dětských hřišť, zámeckého parku a 
městského hřbitova. Byly zrušeny všechny 
kulturní, sportovní a společenské akce. 

Od 13. 3. 2020 byl pro občany starší 
65 let a potřebným zajištěn nákup a 
dovoz základních potravin a léků do  
500 Kč. Objednávky jsou přijímány na te-
lefonním čísle 605 484 941 nebo e-mailu:  
radnicepomaha@mestolysa.cz.

Byl zachován provoz Senior-taxi a provoz 
separačního dvora.

Od úterý 17. 3. 2020 byl zajištěn provoz 
ve školní kuchyni Scolarest, kde je možno 
do 12.00 hodin objednat jeden druh jíd-
la na následující den. Jídlo je vydáváno  
v obalu přes výdejní okénko v době od 
11.00 do 12.00 hodin. Objednávky jsou 

přijímány na telefonním čísle 731 438 261 
nebo e-mailu: zr.0910@scolarest.cz.  

Od pondělí 23. 3. 2020 městský úřad pra-
coval v omezeném režimu. Do odvolání byl 
omezen osobní kontakt s veřejností. Úřední 
hodiny v pondělí a ve středu byly zachová-
ny od 7.00 do 18.00 hodin. V pátek byl úřad 
uzavřen. Pro veřejnost byl na dveřích vyle-
pen telefonní seznam úředníků, kteří s ža-
datelem dohodli další postup. Úředníci byli 
rozděleni do skupin tak, že v pondělí a úte-
rý byla na pracovišti skupina A, ve středu a 
čtvrtek skupina B. Vedení města, sekretariát 
a krizové řízení zajišťuje řízení města a čin-
nosti pro ORP denně v budově staré radnice. 
Tento postup byl zvolen z důvodu ochrany 
zdraví občanů, ale i úředníků.

Ke dni 28. 3. 2020 evidovala Krajská hy-
gienická stanice Středočeského kraje ve 
městě Lysá nad Labem celkově 1 pozitivně 
potvrzený případ onemocnění Covid – 19.

Ke dni 31. 3. 2020 evidovala Krajská hy-
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gienická stanice Středočeského kraje ve 
městě Lysá nad Labem celkově 2 pozitivně 
potvrzené případy onemocnění Covid – 19.

Od středy 1. 4. 2020 byl otevřen městský 
hřbitov.

Ve čtvrtek 2. dubna odpoledne se nám 
podařilo ze Šlapanova u Havlíčkova Bro-
du dopravit do Lysé 6 000 l dezinfekce 
Anti-COVID, kterou zakoupila radnice  
z rozpočtu města. Složité bylo zajištění 
potřebných láhví. Zakoupili jsme tedy  
3 000 ks 1 l a 2 000 ks 0,5 l. 3 000 ks  
0,25 l nám darovala KOFOLA. Naši dobro-
volní hasiči ve spolupráci se zaměstnan-
ci městského úřadu a dobrovolníky do 
večera a během pátku polepili a naplnili  
8 000 láhví o objemu 1 l, 0,5 l a 0,25 l. 
Dobrovolní hasiči ve spolupráci s měst-
skou policií během pátku a sobotního do-
poledne dezinfekci rozvezli podle připra-
vených seznamů do všech domácností. 

Události v Lysé nad Labem v době nouzového stavu
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Velikost láhví se řídila počtem trvale 
přihlášených osob v domácnosti. Kdo ne-
byl zastižen, mohl si v pondělí 6. dubna 
přijít v úřední době úřadu do staré radni-
ce pro svůj příděl. Na všechny se dostalo. 
Naše technická skupina pokračuje v dez-
infekci venkovních ploch, autobusových 
zastávek, laviček, dětských hřišť a dalších 
prostor.

Děkujeme našemu Sboru dobrovolných 
hasičů, městským policistům, krizovému 
štábu a vedení města za obětavost a pro-
fesionální přístup ke zvládnutí logisticky 
náročné operace. K tomu bylo potřeba 
také plno šikovných rukou z řad zaměst-
nanců městského úřadu a dobrovolníků. 
Děkujeme také těm, kteří zajišťovali jejich 
stravování.

Děkujeme za šití roušek, za ochranné 
štíty a za jejich distribuci uskupení Lysá 
nás spojuje a také všem dobrovolníkům, 
učitelům a zaměstnancům radnice. Dále 
Vietnamské komunitě za 300 roušek, 
dezinfekční gel a finanční dary ve výši  
50 000 Kč. Firmě pana Tomáše Valtra za 
350 roušek. Výdejní místo bylo zřízeno 
na městské policii. Na každého se dosta-
lo. Celkem bylo zajištěno a rozdáno okolo  
9 000 ks látkových roušek. 

Poděkování patří mateřské škole Mašin-
ka za zajištění mimořádného provozu jedné 
třídy pro děti pracovníků Integrovaného 
záchranného systému, policistů, vojáků, 
lékařů, sociálních pracovníků a městského 
úřadu.

Poděkovaní patří manželům Markovičo-
vým za obětavé zajištění provozu separač-
ního dvora a tím umožnění provedení jarní-
ho úklidu v domácnostech.

Ke dni 8. 4. 2020 evidovala Krajská hygie-
nická stanice Středočeského kraje ve městě 
Lysá nad Labem celkově 4 pozitivně potvr-
zené případy onemocnění Covid – 19.

Od čtvrtka 9. 4. 2020 byla otevřena veřej-
ná sportoviště a dětská hřiště.

Ve čtvrtek 9. 4. 2020 se od 17.00 hodin 
uskutečnil ve spolupráci s Snews první po-
řad Starosta on-line, jako náhrada za Ze-
ptejte se starosty. Účastníci měli možnost 
posílat dotazy, na které jim bylo v přímém 
přenosu odpovězeno.

Ke dni 13. 4. 2020 evidovala Krajská hy- 
gienická stanice Středočeského kraje ve 
městě Lysá nad Labem celkově 3 pozitivně 
potvrzené případy onemocnění Covid – 19  
a 1 uzdraveného.

Od pondělí 20. 4. 2020 začal městský 
úřad pracovat v plném personálním ob-
sazení. Osobní kontakt s veřejností je na-
dále omezen a budova úřadu není volně 
přístupná. Úřední hodiny v pondělí a ve 
středu jsou zachovány od 7.00 do 18.00 
hodin. Jednotliví klienti odboru dopravy 

(evidence řidičů, vozidel) a odboru vnitř-
ních věcí (občanské průkazy, cestovní 
pasy) se předem objednají přes on-line 
objednávkový systém, který je umístěn na 
stránkách města. Ve stanovený čas přichá-
zejí před budovu úřadu, kde si je určený 
úředník vyzvedne. Ostatní se domlouvají  
s příslušnými úředníky telefonicky. Se-
znam je vyvěšen na vstupních dveřích.

Ke dni 22. 4. 2020 evidovala Krajská hy-
gienická stanice Středočeského kraje ve 
městě Lysá nad Labem celkově 2 pozitivně 
potvrzené případy onemocnění Covid – 19 
a 2 uzdravené.

S postupným uvolňováním probíhá 

příprava na obnovení provozu prvního 
stupně základních škol a mateřských škol. 
Pro tento případ máme zajištěnu dosta-
tečnou zásobu ochranných prostředků a 
dezinfekce.

Počet pozitivních zjištění nákazy v na-
šem městě se nezvyšuje. Je to dáno Vašim 
zodpovědným plněním opatření vlády a 
krizového štábu. Za to patří poděkování 
Vám všem, našim spoluobčanům. 

Věřím, že tuto složitou situaci, kterou ni-
kdo z nás nezažil, společně zvládneme.

Ing. Karel Otava, starosta města a 
předseda krizového štábu ORP Lysá n. L.

pokračování ze str. 1
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Krátce z radnice
ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 25. 3. 2020
RM schválila: 
• uzavření „Dodatku č. 1 Dohody o úpra- 
 vě vzájemných práv a povinností vlastní- 
 ků provozně souvisejících vodohospo- 
 dářských zařízení“ s obcí Stratov dle před- 
 loženého návrhu,
• výjimku ze splatnosti místního poplatku  
 za provoz systému shromažďování, sbě- 
 ru, přepravy, třídění, využívání a odstra- 
 ňování komunálních odpadů stanovenou  
 OZV č. 2/2019, o místních poplatcích  
 u poplatkových povinností se splatností  
 k 31. 3. 2020 na 30. 6. 2020,
• uzavření „Dohody o úpravě vzájemných  
 práv a povinností vlastníků provozně  
 souvisejících vodohospodářských zaříze- 
 ní“ s VaK Nymburk,
• finanční podporu Českému svazu ochrán- 
 ců přírody – základní organizace 09/07  
 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a  
 hendikepované živočichy na Huslíku na  
 rok 2020 ve výši 10 000Kč a návrh veřej- 
 noprávní smlouvy č. 2020-0210/SÚ,
• uzavření Dodatku č.1 k SoD č. 2019-0315/ 
 OMI se společností ARCUS - Růžička, spol. 
 s r. o. na akci: „Rekonstrukce bytového  
 domu čp. 253 Na Františku, Lysá n. L.“,
• 1) realizaci překládky SEK CETIN dle ce- 
  nové nabídky od CETIN a. s. se sídlem  
  Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 
  Praha 9 ve výši 141 973 Kč bez DPH, 
 2) podpis Smlouvy o realizaci překládky  

  sítě elektronických komunikací na akci  
  „PD Pěší a cyklodoprava přes Labe“,
• přijetí tří finančních darů od fyzických  
 osob ve výši 12 000 Kč, 19 000 Kč a  
 19 000 Kč na boj s koronavirem včetně  
 darovacích smluv,
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy se společností  
 Roadstav s. r. o., IČ: 24286681, na opra- 
 vu výtluků technologií Patch pro rok 2020  
 v Lysé nad Labem za nabídnutou cenu  
 2 540 Kč/t včetně DPH,
• s opravou komunikace v místní části By- 
 šičky č. 17/u, a to od společnosti Stavo- 
 komplet spol. s r. o., IČO: 47052945, která  
 poslala nejvýhodnější cenovou nabídku,
• s poskytnutím příspěvku Farnosti ve výši  
 40 000 Kč na Kočárovnu a 20 000 Kč na  
 infocentrum města Lysá nad Labem.

ZE 7A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 1. 4. 2020
RM schválila:
• bezúplatné poskytování ochranných po- 
 můcek občanům Lysé nad Labem dle  
 aktuálních potřeb obyvatel města. Roz- 
 dávání ochranných pomůcek občanům  
 města má povahu tzv. společenské úslu- 
 hy ve smyslu § 2055 odst. 2 občanského  
 zákoníku, při níž nedochází k uzavírání  
 darovací smlouvy.

Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 7. 4. 2020

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 16. 5. 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. 

 Lenka Plachá, odbor správy majetku

Přistavování kontejnerů 

RM schválila: 
• hospodářské výsledky příspěvkových  
 organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka,  
 MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komen- 
 ského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka  
 Litol, ZUŠ F. A. Šporka a Městské knihov- 
 ny a jejich přidělení do rezervních fondů,
• zřízení speciálního transparentního účtu  
 na boj proti Covid-19,
• uzavření Dodatku č. 1 k SoD č. 2017- 
 0358/OMI se společností M-PROJEKCE  
 s. r. o. na akci: „Lysá nad Labem – cyklo- 
 stezka v ul. Poděbradova“,
• uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 2017- 
 0166/OMI se společností M-PROJEKCE  
 s. r. o. na akci: „Projektová dokumentace  
 na rekonstrukci a stavbu nových chodní- 
 ků v ulici Družstevní“.
RM souhlasila: 
• s návrhem kupní smlouvy na odkup pro- 
 dloužení hlavního řadu splaškové kana- 
 lizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku  
 města za částku 1 Kč,
• s uzavřením Smlouvy o dílo se společ- 
 ností LK Advisory, s. r. o., Kubánské ná- 
 městí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršo- 
 vice pro projekt s názvem „Rekonstrukce  
 a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem“.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Petra Fišer
referentka vnějších vztahů

Blahopřání 
V souvislosti se šířením nákazy 

COVID-19 a z důvodu bezpečnosti 
Vašeho zdraví Vás v těchto měsících 
nemůžeme navštívit, abychom Vám 
osobně poblahopřáli. 

Přijměte prosím touto formou přání  
k Vašim významným narozeninám, 
do dalších let hodně zdraví, pohody a 
spokojenosti.

Robert Fulghum:
„Věřím, že fantazie je silnější než 

vědění. Že mýty mají větší moc než 
historie. Že sny jsou mocnější než sku-
tečnost. Že naděje vždy zvítězí nad 
zkušeností. Že smích je jediným lékem 
na zármutek. A věřím, že láska je sil-
nější než smrt.“

Romana Fischerová
místostarostka
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Od letošního března dodržujeme nařízení vlády k ochraně před celosvětovou pandemií – koronavirovým onemocněním, 
postihujícím všechny věkové kategorie. Zasáhla nás v brzkém předjaří, kdy každý z nás prožíval „jarní“ únavu, s nachlazením, 
kašlem a rýmou. Šířící se zprávy o prvotních příznacích pandemického onemocnění vzbudily v seniorech doslova strach, zda 
nejsou pandemií již postiženi. Nařízená vládní opatření, rozpracovaná do podmínek našeho města krizovým štábem ORP 
Lysá nad Labem, nás přiblížila k realitě a nasměrovala ke zvládnutí situace - povinné používání ochranných pomůcek (roušek) 
a vyhýbání se větším společenstvím a kontaktům v nich. Velmi nám prospěla upravená prodejní doba pro seniory v obcho-
dech. S rouškami nám krizový štáb pomohl dokonale – do jejich výroby se zapojily desítky dobrovolníků a rozváží je městská 
policie. Jako členové komise je pak předáváme potřebným (v DPS aj.). Jinak se zdržujeme především ve svém domácím 

prostředí a celý průběh pandemie sledujeme v televizi a na internetových stránkách.     

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

V komunálních volbách 2014 jsem kandidovala za sdružení Kulturně! (nyní součást Lysá nás spojuje). Později jsme 
se názorově rozešli. Sdružení po odchodu některých zkušených členů, dle mého, spělo k „odborné“ degradaci a ve 
výhledu nebyly žádné vytyčené reálné a hmatatelné cíle, které by řešily faktický rozvoj města. Možná to byl jeden z 
důvodů, proč nevzala sdružení ‚Pirátská strana‘ pod svá křídla, neb dle dostupných informací, chtělo v komunálních 
volbách 2018 pod Pirátskou stranou kandidovat. Za ČSSD, za kterou jsem se v roce 2018 rozhodla kandidovat já, 
jsou na místní - komunální úrovni již vidět výsledky. Neustálé osobní výpady proti mojí osobě vypouštím, protože 
práci pro naše město mám ráda a na domově, kde vyrůstají moje děti, mi záleží. Do voleb jsme šli s heslem: „Nechte 
nás to dokončit“ a já s čistým svědomím mohu již nyní konstatovat, že náš volební program jsme již z poloviny splnili 

a za dva roky před Vás předstoupíme bez obav, že se zapíšeme do kroniky města jako další „slibotechny“ ve vedení města.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Městský úřad

Okénko zastupitele
Koronavirová krize 

běží naplno. Nesmí-
me cestovat, setká-
vat se a ven chodíme 
jedině s rouškou. Je 
to divná doba plná 
nepříjemností a 
strachu. Ale vlastně 

díky této době vidím, kolik dobrého je v 
lidech žijících v našem městě. Pod hla-
vičkou našeho sdružení Lysá nás spojuje 
vzniklo uskupení švadlenek, jak si samy 
říkají, které šijí roušky a zdarma je dávají 
těm, kteří je potřebují. Ušily jich pro nás již 
téměř 4 000. Během intenzivního šití byly 
švadlenky podporovány rozvozem kávy a 
občerstvení od těch, kteří se sami do šití 
zapojit nemohli. Z peněz, které jste nám 
za roušky sami od sebe dávali, jsme nako-
nec mohli věnovat 10 000 Kč hospici Na 
blízku. Muži se nenechali zahanbit a přišli 
s nápadem na výrobu ochranných štítů 
na 3D tiskárnách pro lékaře a další. Udě-
lali skupinu tiskařů a již vyrobili přes 1 000 
kusů a zásobují i velké pražské nemocni-
ce. Seniory na zámku a naše pečovatelky 
jsme potěšili kytičkami s milými vzkazy 
od našich dětí. Všem, kteří jste se jakkoliv  
zapojili, děkuji slovy biblického přísloví: 
Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha 
dnech se s ním shledáš.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Lysá má už skoro 
deset let vyhlášky 
určující místa, na 
kterých mohou být 
provozovány hazard-
ní hry. Ta poslední z 
roku 2017 jmenuje 
7 míst v Lysé a žád-

né v Litoli. Protože se čas posunul a 
Lysáky naštěstí hazard tolik netáhne, 
došlo během pár let k tomu, že na 
třech místech pro hazard povolených 
už není povoleno žádné „herní místo“ 
- vyhláška jmenuje jen adresy, „herní 
místa“ (hazardní automaty) povoluje 
živnostenský odbor městského úřa-
du. Proto bude při nejbližší příležitos-
ti zařazen do jednání zastupitelstva 
města můj návrh na vypuštění těchto 
míst z přílohy vyhlášky. Jedná se o dvě 
adresy na Masarykově ulici a jednu na 
Sojovické. V Lysé tak zůstanou jen 4 
místa, na kterých lze hazard provozo-
vat. Tím se bude naplňovat cíl vyhláš-
ky, tedy regulace provozování hazard-
ních her na území města, tak aby byla 
v maximální možné míře omezena 
společenská rizika vyplývající z pro-
vozování hazardních her  a aby jejich 
provozování bylo zcela v souladu s ve-
řejným pořádkem a dobrými mravy.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Vedení našeho 
města utrácí, mís-
to aby teď šetřilo. 
Vypsalo veřejnou 
zakázku na projek-
tovou dokumentaci 
(PD) pro 1. a 2. etapu 
rekonstrukce pavilo-

nu E v ZŠ JAK. Zakázka skrývá položku 
800 000 Kč na pořízení PD pro realiza-
ci bazénu v ZŠ. S realizací bazénu ne-
souhlasí ředitelka ZŠ ani zástupci ro-
dičů žáků. Díky bazénu bude zrušena 
tělocvična a děti nebudou mít kde cvi-
čit. Pavilon E nutně potřebuje rekon-
strukci soc. zařízení. Toalety a sprchy 
jsou v havarijním stavu a hygiena již 
kvůli tomu udělila i pokutu. Musí dojít 
také k rekonstrukci vody, kanalizace, 
elektřiny a dalších sítí. Vedení města 
od voleb není schopné tento problém 
vyřešit. Od předvolební kampaně 
ČSSD v roce 2018 (zaplacené z rozpoč-
tu města) radní K. Stařecká a starosta 
K. Otava opakovaně protlačují realiza-
ci bazénu. V r. 2019 se nám podařilo 
realizaci bazénu zastavit. Bohužel díky 
koalici byla v rozpočtu města na rok 
2020 znovu prosazena položka 800 ti-
síc Kč na PD na 2. etapu rekonstrukce 
pavilonu E v ZŠ JAK.

Matěj Kodeš – Kulturně! 
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V posledních týdnech jste určitě všichni zaznamenali mezi sebou neskutečně pozitivní lidskou stránku, a tou je 
vzájemná mezilidská sounáležitost a veliká chuť si pomáhat. Rozkvetla solidarita mezi občany i solidarita našich 
podnikatelů, a ti všichni se podílí na rozličné pomoci v této nelehké situaci, kterou jsme si dobrovolně nezvolili. 
Nezbývá než doufat, že tak pevné propojení neodvanou zbytky pandemie, neboť budeme tuto sílu potřebovat 
i v době do návratu k běžnému životu. Nezapomínejme prosím, že žijeme ve vyspělé společnosti a přesně tohle 
je cesta, jak si vzájemně můžeme i nadále pomáhat. Jsme v tom společně a spolu to zvládneme. Tak obrovskou 
vlnu vzájemnosti, semknutí a solidarity Česko nezažilo od listopadu 1989. Posledních několik týdnů bylo velmi 
náročných i pro nás na radnici. Máme za sebou kus práce. Až vše pomine a navrátí se život nás všech do běžných 

kolejí, vzpomeňte si na sounáležitost a vzájemnou pomoc, na kterou můžeme být všichni v Lysé náležitě pyšní.

Romana Fischerová, ANO 2011

Městský úřad

Okénko zastupitele
Zatím mi nikdo z 

nich nevysvětlil, proč 
nepodporuje výstav-
bu MŠ v Drážkách a 
dává přednost na-
prosto nejistému a 
podle posudků veli-
ce pravděpodobně 

neefektivnímu projektu rekonstrukce 
MŠ  Dráček a přilehlé vily, která je 
podle odborníků spíše na demolici a 
rozhodně tam lze těžko umístit děti. 
Navíc v době, kdy se musí zvyšovat 
počet dětí ve třídách v několika MŠ na 
výjimku. Také nikdo z nich nevysvětlil, 
resp. nepředložil důvody nepřevzetí 
a urychlenému zprovoznění zdroje 
vody v Kovoně ve prospěch města. 
Jeho využitím, by mělo město vlast-
ní jedinečný zdroj do budoucna. Je 
to téměř stejné jako zpochybňování 
podpory pro zajištění výstavby nové-
ho domova důchodců, i když zde má 
máslo na hlavě i lecjaký člen koalice. 
Údajně se o rodiče mají postarat jen 
děti, úžasné, ale nereálné v této spo-
lečnosti. Takováto filosofie některých 
volebních subjektů, je zcela scestná, 
spíše destruktivní.

Ing. Petr Gregor, KSČM

V Listech 4/2020 
psal J. Havelka, že 
nechci sázet stromy  
v MŠ. Tvrzení je vy-
tržené z kontextu. 
Všechny školy v Lysé 
byly osloveny s mož-
ností zapojení do 

projektu sázení stromů a programu revita-
lizace zahrad. V jedné z diskusí k tématu se 
řešila výsadba, revitalizace, následná udrži-
telnost, zajištění, voda na zalévání. Od roku 
2010 bylo na naší školní zahradě vysazeno 
15 stromů (loni 3, letos 1). Zahrada slouží 
dětem, proto jsou zde také herní prvky a 
mobiliář. Umístění prvků má svá bezpeč-
nostní pravidla, např. zónu, kde nesmí nic 
stát (ani strom). Proto není možné sázet 
stromy bez rozmyslu. Pozemek má 3539 
m2, stromů je 34, herních prvků 18, mobi-
liář, dopravní hřiště, 3 domečky na hračky a 
nářadí, 2 budovy (413 m2 a 471m2). Vzhle-
dem k velikosti pozemku a umístění všeho 
je počet stromů vyhovující potřebám MŠ. 
Pokud doplňujeme herní prvky, je třeba za-
chovat vhodný volný prostor. Navíc spolu-
pracujeme s odborem, jenž má na starost 
zeleň a čistotu. Péči o stromy vždy konzul-
tujeme s odborníky.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Ačkoliv se vedení 
města chlubí, jak chce 
téměř na vše žádat o 
dotace, tak realita je 
úplně jiná. Tentokrát 
dokonce ani žádost ne-
byla v termínu podána. 
Ze zveřejněných výsled-

ků výzvy č. 92 OP Zaměstnanost vyplývá, 
že dotaci získaly např. sousední Čelákovi-
ce (2,7 milionu Kč) nebo naše partnerské 
město Břeclav (7,5 milionu Kč). Možná by 
si uvolněná radní mohla udělat výlet a zjis-
tit jak to u nich funguje. Výzva mimo jiné 
podporovala rozvoj stávajících či nových 
nástrojů zlepšování komunikace veřejné 
správy směrem k občanům, modernizace 
webových portálů, analýz pro možnosti 
využití dat z centrálních systémů pro vy-
tváření nových elektronických služeb pro 
obyvatele obcí, rozvoj systémů pro potře-
by napojení na např. Portál Občana. Kon-
kurence v této výzvě byla veliká a žádost 
města nemusela být vybrána. Je ale zará-
žející, že se město o tuto dotaci nepokusi-
lo. Úřad prý plánuje nové webové stránky 
a další aktivity pro SMART City. Možná se 
to mohlo hradit z dotace místo z městské-
ho rozpočtu...

Jan Burian, KDU-ČSL

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 kulturyInformace ke splatnosti místního po-

platku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů v období 
nouzového stavu

Vážení občané, Městský úřad v Lysé 
nad Labem, jako správce místního poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, sděluje 
následující: 

Pokud bude výše uvedený místní po-
platek uhrazen po lhůtě splatnosti tj. 
po 31. 3. 2020 nejpozději však do 30. 6. 
2020, nebude takto zaplacený poplatek 
sankcionován navýšením dle ustanovení  
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích. 
Splatnost 30. 9. 2020 zůstává zachována.

Lenka Plachá
odbor správy majetku

Informace ke splatnosti místního poplatku
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Mimořádně s koronavirem

Poděkování
Když jsme jako spolek Lysá nás spojuje 

vyhlásili, že rádi ušijeme roušky těm, kteří je 
potřebují, netušili jsme, co vznikne. Míša Krá-
lová se Zuzkou Valiskovou se celý týden po 
vyhlášení nouzového stavu nezastavily a ko-
ordinovaly sousedskou manufakturu, v které 
se spojili Lysáci pro Lysáky. Zapomnělo se na 
všechno okolo a soustředili jsme na co nej-
rychlejší dodání roušek všem, kteří je postrá-
dají. O pár dní později vznikla výroba ochran-
ných štítu, které se dodávaly všem ordinacím, 
obchodům, pečovatelkám a všude tam, kde 
bylo potřeba. Za tři týdny od vyhlášení nouzo-
vého stavu jsme vyrobili a rozdali téměř 4000 
roušek a vytiskli přes 1000 ochranných štítů. 
Pokryli jsme velkou část potřeb Lysáků a také 
pomohli v okolních obcích a pražských i regio-
nálních nemocnicích. Je až neuvěřitelné, jaké 
velké věci dokážou obyčejní lidé, kteří se spojí 
pro dobrou věc. A všem, kteří pomohli patří 
naše jedno nekonečné děkujeme!

DĚKUJEME ZA VAŠE NASAZENÍ A ČAS, JSTE 
SKVĚLÍ!  SLOVY SE NEDÁ VYJÁDŘIT NÁŠ VDĚK 
VÁM VŠEM ZA SPOLEČNOU SOUSEDSKOU 
SOLIDARITU. 

NAŠE “DĚKUJEME” PATŘÍ HLAVNĚ:
ŠVADLENKÁM: Barbora Kindlová, Hana 

Krejčíková Fiedlerová, Lucie Pokorná, Radka 
Bláhová, Vendulka Coubalová, Martina Grzesí-
ková, Martin Paczek a jeho žena Hien Thi Thu 
Tran, Věra Šírová, Naďa Petrusová, Pavla Bejb-
lová, Petra Černá, Iveta Lompartová, Veronika 

Marková, Daniela Fousková, Johana Součková, 
Stázi Součková, Magda Vachunová, Štěpánka 
Vošická, Marie Korychová, Marie Kostrounová, 
Petra Kreuzmanová, Michaela Tesařová, Mar-
kéta Kloubková Jančíková, Michaela Trojanová, 
Veronika Vaňáčková, Vendula Černohorská, 
Eva Hasprová, Iva Žantovská, Světlana Garee-
va, Šárka Šmídová. Bára Kotvová a Věrka Zoub-
ková, které připravovaly švadlenkám materiál.

KURÝRŮM: Tomáš Tengler s dcerou Han-
kou, Martin Tužinský, Petr Eliška, Vláďa Šplí-
chal, Ondřej Šmíd, Petra Lepková Melingero-
vá, Jana Konvalinová, Maruška Hladíková a 
Honza Kořínek, Ondra Junek, Petra Hanzalo-
vá s manželem, Pavla Cabrnochová, Daniela 
Krákorová, Jakub Sedmihorský a Karel Marek.

TISKAŘŮM: O celou logistiku se staral a štíty 
kompletoval Robert Šťastný, štíty tiskli Karel 
Netík, Ondra Junek, Michal Pokorný, František 
Gregor a Michal Bodlák. Zásluhu na spuštění 
tisku má Vojta Šenkýř, učitel na ZŠ B. Hrozné-
ho, který jako srdcař vede ve škole kroužek 3D 
tisku. Do tisku se velmi aktivně zapojili také 
jeho 13-14letí žáci ve věku Jarda Kovář, Jakub 
Podkonický a Vojta Bufka. Přidaly se také dív-
ky: teprve desetiletá Adéla Bufková a student-
ka gymnázia Anežka Karamonová. 

ORGANIZAČNÍMU TÝMU: Věra Škvrnová  
z krámku Přírodní sirupy babičky Kačenky, 
kde jsme měli sběrné místo všeho potřebné-
ho. Zuzana Viktoriová, Jana Dudová, Honza 
Marek a další členové, kteří se starali o komu-

nikaci s vámi na sociálním sítích. Zuzana Valis-
ková a Míša Králová, které spolu koordinovaly 
celou sousedskou manufakturu a staraly se  
o to, aby se ušité roušky dostaly hned k vám. 

V neposlední řadě obrovské díky patří Karlo-
vi z MaKa Coffee, který po celou doby připra-
voval kávu a občerstvení zdarma pro náš tým a 
švadlenky. Děkujeme Elišce Nové z květinářství 
Kytky od Elišky za krásný dárek pro švadlenky, 
pizzerii Matylda, Daniel’s Burger a občerstevní 
U Huličků z Drahelic za občerstvení. Děkujeme 
majitelce galanterie Olince Bláhové za materiál 
pro švadlenky.

Děkujeme vám všem, kdo jste dobrovol-
ně finančně přispěli, a my tak z peněz, kte-
ré zůstaly po pokrytí nákladů na materiál, 
mohli darovat Domácímu hospicu Nablízku  
10 000 Kč. Mohli nakoupit kytičky nejen klien-
tům i ošetřovatelům domova důchodců Na 
Zámku, ale také terénním pracovníkům lyské 
pobočky Centra sociálních služeb Poděbrady, 
pracovníkům Domácího hospicu Nablízku a 
také paní Kuchařové a panu Najmonovi ze 
sociálního odboru města Lysá nad Labem. 
Udělaly jim obrovskou radost!

Děkujeme vám všem, kdo jste nám donesli 
materiál na roušky a nabídli pomoc. Děkuje-
me všem, kdo donesl hotové roušky do krám-
ku. Děkujeme za všechny dobroty, které jste 
našim švadlenkám poslali!

Tým Lysá nás spojuje

Pomoc podnikatelům
Vážení spoluobčané, ve čtvrtek 30. ledna 

2020 vyhlásila Světová zdravotnická organi-
zace (WHO) globální stav nouze v souvislosti  
s výskytem koronaviru, označovaný jako  
SARS-CoV-2, který způsobuje infekční one-
mocnění COVID-19. Ve čtvrtek 27. února 
2020 bylo ministrem zdravotnictví České re-
publiky svoláno zasedání Ústřední epidemio-
logické komise, která projednala připravenost 
České republiky na možné rozšíření nákazy na 
její území. V neděli 1. března 2020 byly ozná-
meny první tři případy nákazou COVID-19  
v České republice.

V průběhu následujících dnů byla přijata 
celá řada mimořádných opatření Minister-
stva zdravotnictví a krizových opatření vlá-
dy ČR. Restriktivní opatření mají pomoci ke 
zpomalení šíření onemocnění. Bohužel mají 
tato opatření dopad na náš život a významně 
ovlivňují jak sociální tak ekonomickou situaci 
nás všech. Dne 12. března 2020 byl vyhlášen 
nouzový stav platný pro území celého státu. 
Následně byl zakázán volný pohyb osob s vý-
jimkami a byla nařízena povinnost mít zakrytá 
ústa a nos mimo obydlí s dílčími výjimkami. 
Po pěti týdnech od vyhlášení nouzového sta-
vu dochází k postupnému rozvolňování opat-

ření v návaznosti na aktuální epidemiologic-
kou situaci. 

Město Lysá nad Labem reagovalo na vývoj 
situace velmi rychle. Starosta města  aktivo-
val krizové řízení v pátek 13. března 2020, 
především v návaznosti na zákaz osobní pří-
tomnosti žáků a studentů ve školách. Krizový 
štáb města zasedl ve stejný den v 11.00 hodin  
a pracuje doposavad.

Prvotní nápor se městu Lysá nad Labem 
s přispěním dobrovolníků a mnoha dalších 
podařilo zvládnout. Všem za to patří velký 
dík. Teď před městem vyvstává další ne-
méně důležitý úkol a to pomoci podnika-
telům, kteří podnikají či mají sídlo na úze-
mí města Lysá nad Labem. Zejména pak 
těm, kterých se současná situace dotkla 
natolik, že zavřeli své provozovny a museli 
přestat poskytovat své služby. V době pří-
pravy tohoto článku byl chystán dotazník 
pro podnikatele. Tento dotazník má slou-
žit jako podklad pro přípravu programu na 
podporu podnikání. Tento program chci 
předložit na nejbližším zasedání zastu-
pitelstva města. Jsou chystána i opatření 
jak pomoci i občanům, kteří se dostali do 
hmotné nouze. 

Koronavir zlobí! Když se ukázalo, že 
jednorázových roušek je nedostatek, za-
čala celá republika šít. Přidaly se i aktivní 
ženy v našem městě, které ušily a předa-
ly do rodin přes tři tisíce roušek. Nasaze-
ní a elán dobrovolnic v našem městě stojí 
za obdiv a velké poděkování. Poděkování 
také patří naším hasičům, kteří do rodin 
rozvezli dezinfekční roztok.

Nelehká doba nás spojila a ukázala 
na obětavost a ochotu pomoci. 

Děkujeme.

Manželé Šturmovi

Poděkování

Rád bych Vám všem poděkoval, jak za po-
moc, tak za dodržování nařízených opatření, 
které jak doufám pomohou ke zvládnutí sou-
časné situace.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Koncem března se začaly šířit zprávy, jak ko-
ronavirus začíná řádit v domovech důchodců. 
Bylo jasné, že budou potřeba různé ochranné 
pomůcky pro jejich personál. A to rychle.

V Lysé se proto zmobilizovala parta lidí a již 
druhý den večer dodali nedostatkové ochran-
né štíty do místního Domova důchodců. To 
bylo v sobotu. Bylo jasné, že těchto pomůcek 
bude potřeba vyrobit velké množství a do-
dat je všem lidem v „první linii“. Organizace 
se ujímá spolek „Lysá nás spojuje“ a Lysá se 
skutečně spojuje.

Díky tomu se zapojují další a další lidé, 
zvyšuje se výroba, organizuje se distribuce, 
shání se nedostatkový materiál. Výsledek se 
dostavuje. Hned po víkendu, stále v březnu, 
už ochranné štíty dostává nejen domov dů-
chodců, ale také ordinace lékařů, pošta, pe-
čovatelky z Centra služeb, hospic, městský 
úřad, strážníci, krizový štáb. V dalších dnech 
jsou zajištěny také místní prodavači. A tím to 
nekončí, štíty z Lysé už pomáhají ve velkých 
pražských nemocnicích.

Ochranné štíty se tisknou po celé ČR. To 
není až tak mimořádné. Ale rychlost, šíře po-
krytí, kompletní organizace, vlastní distribu-
ce, to je něco, čím jsou lidé z Lysé výjimeční. 
Vždyť denní produkce v případě potřeby byla 
více než 100 ks denně. A to není všechno. Na-

prosto unikátní je skutečnost, že polovinu 3D 
tiskařů tvoří žáci základní školy. A ti se zapojili 
z vlastní iniciativy! Zásluhu na tom má Vojta 
Šenkýř, učitel na ZŠ B. Hrozného, který jako 
srdcař vede ve škole kroužek 3D tisku a děcka 
prostě nakazil. A samozřejmě rodiče, kteří své 
děti podporují. Ona ta 3D tiskárna není levná 
záležitost a mít ji zapnutou celý den doma, 
není úplně příjemné.

A není to jen klučičí výsada, v týmu tisk-

Unikátní výroba ochranných štítů v Lysé

nou i dvě slečny, jedna studuje na gymnáziu 
a druhá je žákyní ZŠ. Propojení chlapů střed-
ního věku a nejmladší generace je velkým 
příslibem. Teď nás spojila touha pomáhat 
druhým, ale věřím, že tato životní zkušenost 
může být impulzem technologického rozvoje 
v tomto městě.

Robert Šťastný
AUREL CZ
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Parkoviště P+R na nádraží v Lysé nad Labem

Oprava části chodníku v ulici Okružní

Nová výsadba topolů v ulici Komenského

 

Dostavba pavilonu „C“ školní budovy J. A. Komenského

Rekonstrukce ulice 28. října

Fotograficky

Ani složité období, které máme za sebou, nebylo důvodem k za-
stavení investičních akcí města. Město ani stavební firmy si nemohly 
dovolit omezit svoji činnost a přijít si svou práci dodělat až za dva 
měsíce. Za to jim, i všem jejich zaměstnancům, patří velký dík.

Ing. Karolína Stařecká, radní pro rozvoj města

Stavební akce v době pandemie
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Květnové 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 www.kinolysa.cz.

Kultura / Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
 Sháním garáž ke koupi v Lysé nad Labem. Tel.: 724 542 731

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

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
16. 5. a 13. 6. 2020 v 15.10 hodin, 19. 5. a 30. 6. 2020 v 10.00 hodin 

a 4. 6. 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



10

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

Drátování – 6. + 20. května 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Paličkování – 13. + 27. května 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně!

Hudební toulky – 27. května 2020  
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Paličkovaná krajka 
– 4. května – 1. června 2020
Výstava prací účastníků kurzu paličkování, 
který probíhá v naší knihovně. Výstava uká-
že vše, co lze zvládnout pod vedením lek-
torky Heleny Kubíkové.

Rande s knihou „naslepo“ 
– květen 2020
Vyberte si knižního společníka na májové 
večery! V průběhu měsíce května si opět 
v knihovně můžete vypůjčit knihu v neprů-
hledném obalu a až doma zjistíte, jaká kni-
ha se stane Vaším společníkem….

Fotosoutěž 2020
Téma pro letošní ročník: „Račte vstoupit“. 
Již teď se těšíme na Vaše fotografie. Pod-
mínky a podrobnosti k soutěži najdete na 
webu knihovny.  

Květnové 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
Najdi Rebeccu – DEMPSEY Eoin
Christophera a Rebeccu 
nemohlo nic rozdělit – ani 
její tyranští rodiče, ani 
snoubenec, kterého si na-
šla po útěku do Anglie. Ale 
když vypukne druhá světo-
vá válka a nacisté obsadí 
ostrov Jersey, je Rebecca 
transportována do Evro-
py v rámci „konečného řešení“. Christopher 
mezitím vstoupí dobrovolně do SS – jen tak 
má šanci najít ženu, kterou miluje. Ženu, jejíž 
poslední stopy vedou do nechvalně známého 
tábora Osvětim...

Vražedná hra – PATTERSON, James
Doktor Reinhart je odbor-
ník na chování zločinců. 
Když se na místě odporné 
vraždy najde jeho kniha, 
vypadá to, že někdo ji po-
užil jako učebnici. Kromě 
knihy zanechal vrah na 
místě také kartu. Brzy do-
jde k další vraždě a objeví 

se i další karta. Reinhart začíná tušit, že se ne-
jedná o podpis pachatele, ale o vodítko k příš-
tí oběti. Zdá se, jako by vrah vyzýval na souboj 
přímo Reinharta, a rozhodně se nechystá jen 
tak složit karty.

Naučná literatura pro dospělé
Československo: Stát, který zklamal 
– HEIMANN Mary
Kniha Mary Heimanno-
vé, která se dostává čes-
kému čtenáři do ruky, 
je na historickou práci 
nezvykle vášnivá, neú-
prosná a tvrdá. Popisuje 
vznik Československa od 
jeho založení v roce 1918 až po rozděle-
ní v roce 1992 – od začínající demokracie, 
přes nacistickou okupaci, komunistickou 
diktaturu, sovětskou invazi, normalizaci a 
konečně opět přechod k demokracii. Její 
největší přednost je právě v tom, že se ne-
snaží českému nebo slovenskému čtenáři 
zalíbit. 

Rozvrat: Jak se národy vyrovnávají 
s krizemi – DIAMOND Jared
Proč se některé národy 
vyrovnávají s rozvratem 
lépe než jiné? Můžeme 
spletité národní krize po-
chopit díky paralelám s 
krizovou terapií jednotliv-
ce? A leží právě tady klíč 
k úspěšnému řešení palči-
vých problémů dnešního světa? Polyhistor 
a držitel Pulitzerovy ceny Jared Diamond 
dokazuje, že ano.

Beletrie pro děti
Kniha skřítků náladovníčků 
– MEDZVECOVÁ Dagmar
Náladovníčci jsou malí 
skřítkové žijící bezpečně 
ukryti v tajemných ces-
tách dětských hlaviček 
a v zákoutích jejich po-
kojíků. Mají na starosti 
nálady, rozhodování, roz-
mary, chování a mnoho 
dalšího. Pusťte se do čtení a sami se pře-
svědčte, zdali se u vás některý z náladov-
níčků také nezabydlel.

Lampálie v ohrožení – ŠINKOVSKÝ Martin
Víte, kde leží Lampálie? 
Jak se jmenuje nejsta-
tečnější Lampálice ze 
všech a na čem nejraději 
jezdí? Pokud si nejste 
jisti, nevadí, my vám  
o Lampálii budeme vyprávět dobrodruž-
ný příběh, kdy se celá země rozkládající 
se ve svitu jedné pouliční lampy (a ani  
o fous dál) ocitla v bezprostředním ohro-
žení. Přestože jsou její obyvatelé míru-
milovní, objevují se náznaky, že by na 
jejich domov mohl mít zálusk někdo jiný. 
Zakousněte se do dramatických událostí 
stejně jako se mlsní Lampálové zakusují 
do pampeliškových koláčů.
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Úžasná solidarita se šíří po celé Lysé. 
Ochota šít roušky pro naše občany každým 
dnem nabírá na intenzitě. Proto posíláme 
úsměv všem rukám na šicích strojích, které 
denně a nezištně pomáhají s výrobou lát-
kových roušek. „SRDEČNÉ DĚKUJEME“ pa-
tří všem dobrovolníkům, kteří se rozhodli 
s obrovským nasazením věnovat svůj čas 
ostatním, jenž potřebují pomoci.

Od domácího šití roušek přes výpomoc 
při plnění lahviček desinfekce a rozvozu na-
šim občanům, sousedské výpomoci, nákupu 
pro sousedy až po výrobu ochranných štítů, 
či darování respirátorů pro Domov seniorů 
od místního podnikatele. Našemu městu 
pomáhají úplně všichni, skvělí lidé z Lysá nás 
spojuje, běžní občané, celé rodiny včetně 
teenagerů, zaměstnanci úřadu, senioři, uči-
telé, hasiči, zdravotníci, policisté, lékárníci, 
prodavačky, pečovatelky, místní podnikate-
lé… seznam je opravdu nekonečný. 

Je to více jak měsíc, co se i město Lysá 
nad Labem připojilo k šití látkových roušek. 
Z látky, které město nakoupilo, začali učite-
lé, nepedagogičtí pracovníci mateřských i 
základních škol a také úředníci šít ochranné 
látkové roušky. Naše poděkování je adre-
sováno zaměstnancům ZŠ TGM v Litoli, ZŠ 
Bedřicha Hrozného, ZŠ J. A. Komenského, 
MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka 
a MŠ Dráček, kteří kromě zajištění peda-
gogické práce, provozu a údržby škol, po-

Lysáci jsou mušketýři

Přípravný ročník v Lysé nad Labem

Buďte na sebe všichni opatrní, držte se a 
usmívejte se i pod rouškou.

Romana Fischerová
místostarostka

máhají s výrobou velice důležitých roušek. 
Bylo ušito bezmála 4 000 kusů roušek a šití 
stále pokračuje.

Velice si vážíme vaší odhodlanosti a prá-
vě vám všem patří slova velkého uznání. 

Informace rodičům, kteří mají zájem 
(nebo uvažují) o umístění svého dítěte 
do přípravného ročníku ve školním roce 
2020/2021. Vzhledem k současné situa-
ci, kdy není možné navštívit školu a zjis-
tit, jak to v přípravce chodí, pokusíme 
se Vám toto formou otázek a odpovědí 
přiblížit.

Komu je přípravný ročník určen?
Dětem od 5 let, přednostně však těm, kte-

ré budou mít odloženou školní docházku.

Co je cílem přípravného ročníku?
Je to přechodný rok mezi mateřskou 

školou a prvním ročníkem, kde si budoucí 
prvňáčci osvojují spoustu školních návyků 
a dovedností, které by jim měly usnadnit 
vstup do prvního ročníku. Učí se např. jak 
se chovat ke spolužákům i učitelům, hlá-
sit se o slovo, být pozorný a soustředěný 
na práci, samostatně plnit zadané úko-
ly i své domácí povinnosti, respektovat 
vyučovací hodinu, být plně samostatný  
v sebeobsluze, umět se obsloužit ve škol-
ní jídelně apod.

Jak vyučování probíhá?
Každý den mají žáci přípravného ročníku čtyři 

vyučující hodiny, mezi kterými jsou tři přestávky 
(2x krátká = 10 min, 1x dlouhá = 25 min). Během 
všech přestávek je na chodbě školy zajištěn pe-
dagogický dozor.  Začátek vyučování je v 7.50, 
konec v 11.35 hodin. Výuka probíhá ve třídě  
– v lavicích, na koberci či u interaktivní tabule,  
v tělocvičně, na hřišti, součástí jsou též vycház-
ky do přírody.

Jaké předměty žáci mají?
Takové, které předcházejí klasickým 

předmětům v základní škole a obsahem 
jsou si velmi podobné:  
- Jazyková komunikace (JK) = rozvoj slovní  
 zásoby, souvislé vypravování, tvoření  

 vět, sluchová analýza a syntéza slov, po- 
 znávání tiskacích písmen – čtení i psaní,  
 příprava na psaní ve škole – dodržování  
 liniatury. Součástí tohoto předmětu je  
 též logopedie. 
- Matematické představy (MP) = porovná- 
 vání velikosti a množství, orientace v pro- 
 storu a v čase s používáním správných  
 pojmů, pravolevá orientace, seznámení  
 s číselnou řadou do 10 čtením i písmem,  
 dopočítávání (o kolik více či méně). 
- Rozvíjení poznání (RP) = seznamování  
 s přírodou v jednotlivých ročních obdo- 
 bích, názvy plodin a jejich význam, téma  
 rodiny, povolání, řemesla, zvířata a jejich  
 mláďata, město apod. 

PRAKTICKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
LYSÁ NAD LABEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Komenského 1534/16,  289 22 Lysá nad Labem

Tel./Fax: 325 551 075
mobil: 731 449 123, 739 071 338      
www.specialniskolalysa.cz 
E-mail: zvslysa@seznam.cz

pokračování na str. 12

Ze života škol
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Ze života škol

Maturitní ples bývá 
obvykle nejdůležitější 
událostí školního roku. 
Na „maturiťák“ v po-

sledním ročníku vzpomínají všichni studen-
ti veskrz pozitivně, maturity jsou v době 
jeho konání ještě bezpečně daleko. Náš 
maturitní ples se naštěstí uskutečnil ještě 
před vyhlášením mimořádného stavu v ČR. 
Je nám líto, že některé školy takové štěstí 
jako my neměly. 

Samotná organizace plesu je velmi nároč-
ná, zodpovědná a někdy také vyčerpávající 
práce, která začíná dlouho předtím, než sa-
motný ples vypukne. Ples je totiž živé téma 
v každém třídním kolektivu minimálně o rok 
dřív, než se uskuteční „naostro“. Organizaci 
této společenské události měly v naší třídě 
pod palcem především studentky Lucka Hott-
ková a Anička Kӧhlerová, které se mj. podílely 
na takových činnostech, jakými jsou komuni-
kace s kulturním domem, kde se ples koná, 
prodej vstupenek a další nezbytnosti, které 
bylo potřeba vyřešit. A nebylo jich málo. 

Letošní ples třídy 4. A se mimořádně vy-
dařil. Nezapomněli jsme na tradiční tanec 
maturantů s učiteli a rodiči ani na půlnoční 
překvapení, které všechny uchvátilo. V tomto 
vystoupení jsme si „zaletěli“ do různých zemí 
a tyto země jsme představili typickým tancem 
a kostýmem – pro představu jmenujme třeba 
Irsko, Mexiko, Francii nebo Španělsko.

Oblíbený třídní učitel Mgr. Zdeněk Doležal 

Ples jsme ještě stihli!

od nás obdržel „Diplom pro otce třídy“. Na 
fotografii můžete vidět, že nálada na plese 
byla opravdu skvělá. Náš pan učitel je vidět 
úplně vlevo a my mu jako třída děkujeme za 
všechny ty společné roky a podporu, které 
se nám z jeho strany dostalo. 

kolektiv třídy 4. A
Obchodní akademie Lysá nad Labem 

- Návyky (N) = pravidla chování jeden ke  
 druhému a společnosti, při různých pří- 
 ležitostech (cestování, návštěva, knihov- 
 na, divadlo apod.), péče o své zdraví –  
 znalost lidského těla a správné výživy. 
- Hudební výchova (HV)
- Výtvarná výchova (VV)
- Pracovní vyučování (PV)
- Tělesná výchova (TV)

Hodinové dotace jednotlivých předmětů 
za týden: JK - 2, MP - 2, RP - 2, N - 2, HV - 2, 
VV - 3, PV - 3, TV - 3.

Kdo v přípravném ročníku učí?
Většinu předmětů třídní učitelka, některé 

hodiny PV, VV a HV jiní vyučující, řečovou 
výchovu odborná logopedka. Dle možností 
je ve třídě přítomna asistentka učitele, pro-
to je možný individuální přístup.

Mají možnost žáci docházet na nápravu řeči?
Ano, tato možnost tu je. Dle zájmu rodičů 

si školní paní logopedka žáky vyzvedává v 
družině a provádí s nimi logopedické nácvi-
ky. Toto však není důvod ke zrušení stávající 
logopedické péče, kterou se svými dětmi již 
navštěvujete, naopak ji to ještě zintenzivní.

Jaké pomůcky žáci potřebují?
Seznam pomůcek dostanou rodiče přija-

tých dětí, je umístěn i na webových strán-
kách naší školy (www.specialniskolalysa.
cz). Jedná se o pomůcky na výtvarnou a 
pracovní výchovu, cvičební úbor na TV, 
přezůvky, desky A4. Žáci dostávají pracov-
ní sešity na psaní, papíry na VV či PV a jiný 

drobný materiál zdarma. Rodiče platí pou-
ze velký PS (asi 120 Kč).

Dostávají žáci domácí úkoly?
Ano, dostávají, 2x týdně – většinou  

v pondělí a ve středu.

Jak jsou žáci hodnoceni?
Dostanou notýsek, ve kterém probíhá ko-

munikace mezi učiteli a rodiči, kde za práci 
dostávají hodnotící razítka. V pololetí a na 
konci školního roku obdrží tzv. Osvědče-
ní, které je formou dopisu, a ve kterém je 
zhodnocena práce ze všech předmětů.

Musí být absence žáků omluvena?
Ano, do 48 hodin je vhodné školu infor-

movat o důvodu nepřítomnosti žáka. Lékař-
ské potvrzení není nutné, docházka je zcela 
v kompetenci rodičů či zákonného zástupce. 
Předpokládá se však, že je v jejich zájmu, aby 
dítě docházelo do školy pravidelně.

Jsou během školního roku třídní schůzky? 
Ano, 2x za rok – listopad, duben. Kdykoli je 
však možné sjednat si individuální schůzku 
či vyhledat učitele ráno před vyučováním.

Kam žáci odcházejí po skončení vyučování 
v 11.35 hodin?

Učitelka je odvede do školní družiny. Pokud 
jsou tam přihlášeni, odcházejí s paní družinář-
kou na oběd do školní jídelny a po návratu po-
kračují v družině do příchodu rodičů. Pokud 
přihlášeni nejsou, rodiče si je odvedou po 
skončení vyučování v 11.35 hodin domů.

Platí se pobyt ve školní družině?
Neplatí, je zdarma. Rodiče pouze přispí-

vají drobnou částkou, např. na sirup.

Platí se příspěvek škole?
Ano, ve výši 300 Kč za žáka na celý rok. 

Je použit na nákup pomůcek, příspěvky na 
kulturní akce apod.

Jak probíhá stravování ve školní jídelně? 
Žáci si vybírají ze čtyř hlavních jídel a 

dvou polévek, doprovod jim s výběrem i 
obsluhou pomůže. Dále jsou k dispozici 
zeleninové saláty, ovoce, moučníky. Pití 
(čaj nebo voda) je zdarma. Jídelníček bývá 
umístěn na webových stránkách školní jí-
delny nebo je k dispozici přímo v naší ško-
le. Rodiče si proto mohou v klidu s dětmi 
promyslet, co si k jídlu vyberou. Obědy se 
platí převodem z účtu, na začátku školního 
roku nebo v přípravném týdnu si rodiče vše 
vyřídí v kanceláři jídelny.

Zúčastňují se žáci během školního roku 
kulturních akcí?

Ano. Několikrát do roka navštěvujeme 
divadlo Gong v Praze, příležitostně kino, vý-
stavu, knihovnu. Ke konci školního roku se 
vždy plánuje škola v přírodě.

Nenašli-li jste odpověď na Vaši otázku, 
můžete se obrátit na školu – viz kontakty  
v záhlaví.

Věra Havelková
třídní učitelka přípravné třídy

pokračování ze str. 11
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Napsali nám

Kavárnička v březnu
„Březen – za kamna vlezem“ říká staré české 

příslovi. Ale na letošní březen se toto přísloví 
moc nehodí. Zimu se sněhem jsme neměli 
žádnou, teploty většinou nad bodem mrazu. 
Čekají nás práce na zahrádkách. Nebo budeme 
hodnotit, jak přečkaly zimu naše nemovitosti?

Není jednoduché zhodnotit a posoudit je-
jich stav. Tak jsme si na pomoc k tomu přizva-
li pana Michala Vrňáka, realitního makléře 
firmy MV Reality s.r.o. z kanceláře na Huso-
vě náměstí. Pan Vrňák se dostavil na minutu 
přesně a v náruči přinesl velkou kytici květin 
(na snímku). Ty po přivítání roznesl přítom-
ným dámám s blahopřáním k MDŽ. Bylo to 
tak milé a nečekané, že jsme byli dojatí. Tak 
nás ještě žádný host z Křesla nepotěšil! 

Pan Vrňák na postu realitního makléře při 
jednáních se zákazníky klade hlavní důraz na 
dodržování časů a termínů a na vzájemnou 
důvěru. Tyto principy jsou klíčové a vedou i k 
tomu, že se z makléře a zájemce mohou stát 
partneři, možná i přátelé. Důležité je mít dobrý 
pocit a důvěřovat si. Věcně odpovídal na do-
tazy, a těch nebylo málo! Velmi pohotově a 
se znalostí problematiky odpovídal. Pokud to 
bylo náročnější, nabídl své služby v realitní kan-
celáři, kde lze všechno detailně řešit. Po spo-
lečném fotu se rozloučil a spěchal do práce.

Kavárnička skončila, a to na delší dobu. 
Hned následující den byly zakázány všechny 
kulturní a společenské akce, další den byla 
přerušena výuka na školách. Vyhlášený krizo-
vý stav přerušil naše scházení a nařídil dodr-
žovat zásady chránění se před pandemií. A jak 

se bude situace vyvíjet dále, těžko předvídat. 
Těžká pandemie koronaviru z Číny zachvátila 
celý svět a prožíváme hodně přísných opatře-
ní. Ale snad to ve zdraví přežijeme!

MVDr. Jan Kořínek

PRAVIDELNÉ SBOROVÉ AKTIVITY
(dočasně pozastaveno)
středa:
10.00 bohoslužby na zámku v domově  
 seniorů, 2. a 4. týden v měsíci
16.30 základy křesťanského  
 náboženství pro mladší děti  
 na faře v Lysé
19.00 biblická a jiná povídání pro  
 dospělé na faře v Lysé 
 (opět od září)
čtvrtek:
10.00-14.00 úřední hodiny na faře v Lysé
pátek:
13.30 základy křesťanského  
 náboženství pro starší děti  
 na faře v Lysé
16.00 setkání rodičů s dětmi  
 v evangelické „škole“ v Lysé 
 (1. v měsíci)
18.00 před-konfirmační příprava  
 (dvouletý cyklus)
dle dohody schůzka mládeže, střední či  
 starší generace na faře v Lysé
neděle:
9.00 bohoslužby v kostele v Lysé
 - při bohoslužbách je pro děti  
   připraven samostatný program
 - o tzv. kávové neděli se po  
   bohoslužbách podává  
   občerstvení, 3. neděle v měsíci

NABÍDKA POMOCI V TĚŽKÉ DOBĚ
V době epidemie onemocnění COVID-19 

se Farní sbor Českobratrské církve evange-
lické v Lysé nad Labem rozhodl nabídnout 
různé formy pomoci.

ROUŠKY
Pro členy a přátele našeho farního sboru 

šijeme na faře roušky. Máte-li zájem, stačí 
se ozvat a rádi Vám je zavezeme domů a 
zanecháme např. ve schránce apod. Pro-
případnou desinfekci je stačí doma vyprat 
a vyžehlit. 

POMOC VE FINANČNÍ TÍSNI
Nabídka finanční pomoci je určena čle-

nům sboru, kteří se díky mimořádné situaci 
ocitli bez prostředků. Případné žádosti bu-
dou posuzovány individuálně.

NABÍDKA PRÁCE
Jedinci, který se díky mimořádné situaci 

ocitl bez práce, je určena finanční pomoc 
v podobě placené brigády. Pracovník musí 
být doporučen členem sboru.

PASTORAČNÍ A DUCHOVNÍ POMOC
Na níže uvedeném čísle je br. farář k dis-

pozici k rozhovorům. Rovněž pohřby jsou 
za dodržení omezeného počtu přítomných 
povoleny.

SOUHLAS S E-MAILOVOU KORESPONDENCÍ
Stále platí možnost přihlásit se k odběru 

sborových informací prostřednictvím elek-
tronické pošty. Pokud o tento způsob zasí-
lání informací máte zájem, stačí se ozvat na 
níže uvedený sborový e-mail. Sborové dopi-
sy a pozvánky na mimořádné akce obdržíte 
rychleji, dozvíte se o případných změnách.

Finanční dary a saláry je možné zasílat na 
účet: 240 038 7805 / 2010. V případě plat-
by převodem, prosíme, uveďte do zprávy 
pro příjemce své jméno a účel platby.

KONTAKTY
Farní sbor Českobratrské církve evangelické 
v Lysé nad Labem
náměstí B. Hrozného 442, 289 22 Lysá n. L.
www.lysa.evangnet.cz
e-mail: lysa@evangnet.cz

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Lysé nad Labem
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Napsali nám

Zámecké novinky

Nejste v tom sami

Poděkování zámku
Nacházíme se teď v obtížné době, kte-

rá nemá v naší novodobé historii obdoby. 
Strach o zdraví vlastní i našich blízkých je všu-
dypřítomný. Abychom zabránili šíření nového 
typu koronaviru, musíme se podrobit bezpre-
cedentním omezením, která, přestože chápe-
me jejich nezbytnost a opodstatnění, na naší 
duševní pohodě nepřidávají. Kdo by to byl 
řekl, že budeme na denní bázi nosit roušky 
a z desinfekce se stane vzácná tekutina. Na-
štěstí naprostá většina lidí chápe, že zdraví je 
nadevše a pokud budeme ukáznění, vrátíme 
se zpět do běžného života. Jsou mezi námi i 
lidé, kteří nemyslí pouze na zdraví a zabez-
pečení své, rodiny či blízkých. Jsou tu i lidé, 
kteří v této nelehké době kromě toho pečují 
i o zdraví a bezpečí jiných. Ať už jsou to zdra-
votníci, hasiči nebo státní a městská policie. 
V neposlední řadě jsou to také všichni, kteří 
pracují v sociálních službách a kteří se starají 
o seniory, tak jako v Domově Na Zámku v Lysé 
nad Labem. Péče o tuto skupinu obyvatel je 
náročná práce i mimo výjimečné situace 
jako je pandemie. O co těžší to teď mají za-
městnanci domova pro seniory v situaci, kdy 
nový typ koronaviru nejvíc ohrožuje právě 
seniory. Za jejich obrovské pracovní nasazení 
za přísných hygienických podmínek jim patří 
obrovské díky nás všech. Jako dcera jedné ze 
zaměstnankyň můžu říct, že jejich odhodlání 
a energie zvládnout situaci a pomoci oby-
vatelům Domova Na Zámku vše zvládnout 

ve zdraví a pohodě je enormní a to na úkor 
vlastního osobního času a pohodlí. Naštěstí v 
tom ani zaměstnanci Domova Na Zámku ne-
zůstali sami a pomáhá jim spousta lidí, ať už z 
Lysé nebo z okolí. Velké díky patří všem, kteří 
na zámek nosí doma šité roušky, stejně jako 
SŠOGD. Půjčují svoje vlastní bezkontaktní tep-
loměry a další nezbytné věci. Poděkování pa-
tří i Jardovi Kovářovi, Jakubu Podkonickému 
a Vojtovi  Bufkovi ze ZŠ Bedřicha Hrozného, 

kteří pro domov seniorů na 3D tiskárně tiskli 
ochranné štíty. 

Každému, komu stojí za to třeba se jen 
zeptat, jestli v Domově na Zámku něco ne-
potřebují, patří dík. Velké věci se skládají ze 
série malých laskavostí a činů a ne všichni 
hrdinové vždycky nosí pláštěnku jako spi-
derman nebo superman.

Kateřina Hlatká

Naše generace nikdy nezažila situaci, jakou 
právě prožíváme. Omezení, vnucená pande-
mií, dopadají na každého člověka. Co bylo 
v lednu samozřejmé, je nyní mimo dosah. 
Mnozí z nás se těžko vyrovnávají s narušením 
navyklé rutiny, které navíc trvá už dost dlou-
ho. Pro ty, kdo doma pečují o své blízké s de-
mencí, je tento čas ještě těžší, než pro ostatní. 
Vyzkoušené životní rytmy, které fungovaly, se 
náhle musí měnit, možnosti pomoci zvenčí 

jsou omezené a mohou přijít chvíle, kdy na 
pečujícího dopadá pocit, že zůstal opravdu na 
všechno sám. Je však třeba využít všech mož-
ností, které se nabízejí.

Nabízíme podporu domácím pečujícím, 
kteří by rádi získali informace, či si v nějaké si-
tuaci nevědí rady. Obvyklá setkání pečujících, 
která pořádá organizace Dementia I.O.V., z. ú., 
bylo nyní nutno dočasně pozastavit. I když se 
nemůžeme setkat osobně, pořád jsme připra-

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

veni pomoci vám, jak jen bude v našich silách.
Pokud potřebujete nějaké konkrétní infor-

mace, radu, nebo si třeba jen popovídat, jsme 
tu pro vás na telefonu či e-mailu.

Nabízíme vám i možnost prohlédnout si na 
našich stránkách blog, v němž paní Markéta 
popisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej 
na adrese: http://dementia.cz/blog/.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Veronika Maslíková
koordinátorka neformální péče

telefon: 725 923 181
e-mail: mladaboleslav@dementia.cz
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Inzerce
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CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE
www.mestolysa.cz

Inzerce

REVIZE PLYN, TOPENÍ, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
ACV, Buderus, Baxi, Broetje, De Dietrich, Chaffoteux,

Immergas, Viessmann, Rendamax

LYSÁ n. L. – Novotný – tel.: 703 663 559, 604 310 235, 
e-mail: vln450@seznam.cz


