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Projekt začal vznikat už před deseti lety 
ve spolupráci Českých drah, a. s. a Stře-
dočeského kraje. Na nějaký čas skončil v 
archivu. Před čtyřmi lety se nám ho po-
dařilo bezúplatně získat a město se pusti-
lo do aktualizace a projednávání. Všechna 
snaha směřovala k získání nově vyhlášené 
90 % dotace z EU v rámci Pražské metro-
politní oblasti. Tak vysoká dotace byla 
ojedinělá. Doposud poskytované dota-
ce z Regionálního operačního programu 
byly pouze ve výši 40 %. Podmínkou bylo 
získání pozemku do vlastnictví města.  

Za velkého úsilí se podařilo vše dotáhnout 
do zdárného konce. Poděkování patří všem, 
co se na přípravě podíleli. Především pak 
Odboru městského investora (OMI) v čele 
s dnes už bývalým vedoucím PaeDr. Janem 
Štěpánkem a radní Ing. Karolíně Stařecké, 
která je garantem OMI a má na starosti 
strategický rozvoj města. Parkoviště bude 
sloužit i obyvatelům okolních obcí, kteří 
využívají veřejnou hromadnou dopravu 
při cestě do zaměstnání, do škol, za kultu-
rou atp. Cena této významné stavby činila  
40 844 035 Kč, z toho dotace 36 178 583 Kč.

Parkoviště P+R na nádraží bylo slavnostně otevřeno 
ve čtvrtek 18. 6. 2020

Informační tabule o počtu volných míst 
na parkovišti budou instalovány na vjezdu 
a v ulicích Sojovická, ČSA a Družstevní. Stej-
nou informaci si bude možno najít na mo-
bilní aplikaci. Prvních 12 hod. je zdarma, do 
24 hod. 20 Kč a za dalších 24 hod. 100 Kč,  
v době výstav v SO a NE 50 Kč za 24 hod.

Slavnostního otevření se zúčastnili vý-
znamní hosté v čele s paní senátorkou 
Emílií Třískovou a panem senátorem Miro-
slavem Nenutilem. 

redakce

Foto: zleva: Mgr. Ivan Cinka, předseda výboru pro dopravu Středočeského kraje; Ing. Vladimír Filip, ředitel Oblastního ředitelství 
Praha, Správa železnic; Doc.Dr. Ing. Roman Štěrba, Generální ředitelství Správy železnic; Ing. Miloš Petera, první náměstek hejtmanky 
Středočeského kraje; Emílie Třísková, senátorka; Ing. František Formánek, bývalý generální ředitel AŽD Praha; Ing. Jiří Fidrant, bývalý 
vrchní přednosta Správy dopravní cesty Litoměřice a Ing. Karel Otava, starosta města Lysá nad Labem
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Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 11. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 20. 5. 2020
RM schválila: 
● dotaci z Charitativního programu ve výši  
 10 000 Kč na činnost Okresní organizace  
 Svazu postižených civilizačními choroba- 
 mi v ČR, z. s. Nymburk,
● dotaci z Charitativního programu ve výši  
 4 000 Kč pro Oblastní charitu Kutná Hora  
 na poskytování rané péče v Lysé n. L.,
● dotaci z Charitativního programu ve výši  
 10 000 Kč pro Rodinné centrum ROUTA,  
 z. s. na zajištění jejich činnosti v Lysé n. L.,
● navýšení kapacity ŠD ZŠ J. A. Komenské- 
 ho, Komenského 1534, Lysá nad Labem  
 k 1. 9. 2020 o 50 míst z 210 na 260 žáků,
● zakoupení digitálních archivních filmo- 
 vých záběrů a obrazové dokumentace  
 z historie města a života obyvatel s va- 
 riantou B ve výši 40 937 Kč od pana Milo- 
 slava Hlavsy:
 1) Osmimilimetrové vzpomínky 5 - Lido- 
  vá myslivost v Lysé
 2) Osmimilimetrové vzpomínky 6 - To byl 
  Josef Havlín
 3) Obrazová dokumentace města Lysá  
  nad Labem z let cca 1965–1980, ske- 

  nování cca 1 000 diapozitivů Jaroslava  
  Štýbra,
● akční plán města Lysá nad Labem na ob- 
 dobí 2020–2022,
● 1) výsledek výběrového řízení na VZMR  
  na stavební práce s názvem: „1.NP  
  Infocentrum, Lysá nad Labem“,
 2) uzavření smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou VZMR na stavební práce s vy- 
  braným zhotovitelem Václavem Horá- 
  kem stavební systémy, se sídlem  
  Ke Kovárně 349/17, 10400 Praha 10,  
  IČ: 48996327, s nabídkovou cenou  
  1 396 927,20 Kč bez DPH, tedy  
  1 690 281,91 Kč včetně DPH,
● v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,  
 o zadávání veřejných zakázek (dále jen:  
 „zákon“) zahájení poptávkového řízení na  
 veřejnou zakázku s názvem: „Provozova- 
 tel farmářských trhů“.

ZE 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 2. 6. 2020
RM schválila: 
● pořádání příměstských táborů paní Pe- 
 trou Křížovou ve spolupráci s městem,
● výpověď nájemní smlouvy č. SMI/13/ 

 559/N/Jav se spolkem FK Litol, termín:  
 ihned.

ZE 12A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 10. 06. 2020
RM schválila:
● prodej souboru obecních pozemků (jako  
 celku) parcelní číslo 511/57 o výměře  
 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, par- 
 celní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2,  
 druh pozemku orná půda, a parcelní číslo  
 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná  
 půda, všechny tři pozemky v k. ú. Lysá  
 nad Labem, za účelem výstavby prodej- 
 ny s převládajícím sortimentem potra- 
 viny společnosti Kaufland Česká republi- 
 ka v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/ 
 m2 s tím, že kupující hradí náklady spo- 
 jené s podáním návrhu na vklad do KN.  
 Poplatníkem daně z nabytí nemovitých  
 věcí je kupující.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Petra Fišer
referentka vnějších vztahů

Vážení spolu-
občané, Středo-
český kraj ve spo-
lupráci s městem 
Lysá nad Labem 
v lokalitě východ-
ně od města při-
pravuje více než 
16 let obchvat, 
který se potýká 
s mnoha pro-
blémy. Projekt 

má pravomocné územní rozhodnutí a běží 
proces směřující k vydání stavebního povo-
lení. Bohužel někteří vlastníci nechtějí prodat 
nebo směnit potřebné pozemky. Protože se 
jedná o veřejně prospěšnou stavbu, dojde 
k vyvlastňovacímu procesu, který zahájení 
stavby může zdržet až o 2 roky. Vzhledem  
k dotacím je nutné jeho výstavbu zahájit do 
roku 2023, jinak hrozí, že realizován nebude. 
Zároveň zde vede i frekventovaná železnič-
ní trať, kde každých 15 min. projíždí osobní 
vlak. Krajský projekt „Svět záchranářů“ je 
pak další možností, jak využít plochu, která 
bude navazovat na obchvat města s velkým 
provozem. Zastupitelstvo města schválilo  
26. 6. 2019 pořízení změny č. 2 územního 
plánu, kde má dojít k prověření změny využití 
pozemků na vybudování „Světa záchranářů“. 
Tuto možnost prověřují odborníci. Základem 
je prověření vlivu změny na životní prostře-

dí. Zastupitelstvo města 31. 7. 2019 schválilo 
prodej potřebných pozemků Středočeskému 
kraji za symbolickou 1 Kč, jak se to běžně po 
republice dělá. Město nebude ale financovat 
ani stavbu, která by se měla pohybovat okolo 
250 milionů Kč, ale ani samotný provoz cen-
tra. Projekt, který je zatím ve stádiu ideové 
studie, bude procházet procesem EIA o vlivu 
na životní prostředí. Znamená to, že vše je  
v rukou odborníků a ti rozhodnou, zda je úze-
mí možné takto využít. Nebude-li to možné, 
bude se hledat jiná lokalita.  

Na jaře letošního roku došlo na trase 
vodního toku po vyšším srážkovém úhrnu 
k ucpání propustku pod komunikací. Tato 
situace způsobila zaplavení louky a části 
orné půdy. Podmáčené pozemky vzhledem 
k dlouhodobému suchu poskytly dočasně 
vhodné podmínky pro některé živočichy. 
Byly zjištěny i zvláště chráněné druhy živoči-
chů, na které se vztahují zákonné podmínky.

Diskutované území je historicky využí-
váno jako louka a na části byla vysázena 
náhradní výsadba. Okrajem protéká vodní 
tok, který svádí srážkové vody z přilehlého 
území. Tyto vody jsou následně svedeny 
do částečně zatrubněné svodnice prochá-
zející zastavěnou částí města. Po prove-
dení údržby vodního díla – propustku, se 
situace vrací k normálu. 

Město Lysá nad Labem vnímá vzniklou 
situaci v širším kontextu a jako příleži-

tost k řešení zadržení vody v krajině, ve 
vhodné lokalitě, bez ohrožení majetku a 
zdraví obyvatel města a kolize živočichů 
s dopravou. 

Rozhodně odmítám, že je snahou radni-
ce ničení přírody! Odborná věc byla opět 
zpolitizována a naše opozice vyvolala další 
petiční akci, do které se jim podařilo za-
pojit vysoce postavené politiky z TOP 09 a 
Strany zelených, a tím vytvořit celostátní 
kauzu. Město jedná jak se Středočeským 
krajem, tak i s Ministerstvem životního 
prostředí. Na místě proběhla kontrola Čes-
ké inspekce životního prostředí. Město má 
vytipované vhodnější lokality, kde bude 
možné vybudovat zařízení zadržující vodu 
v krajině, než na frekventovaném místě 
vedle obchvatu a železniční trati. 

To, co vyprovokovalo šest opozičních za-
stupitelů, ohrožuje výstavbu tolik potřeb-
ného obchvatu, který má dnes už více než 
šestnáctileté zpoždění. Dále se domnívám, 
že nejsem daleko od pravdy, že je v tomto 
procesu odporu zapojen spolek Lysin.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 
klidné léto a příjemné prožití dovolených 
v naší krásné zemi. Těším se na osobní se-
tkání s Vámi na některé z akcí Zeptejte se 
starosty, kde bude prostor na diskuzi nad 
rozvojem našeho města.

Ing. Karel Otava, starosta města
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Kompromis je nejlepším řešením

V poslední době se vyrojily spekulace 
kolem vznikajícího Světa záchranářů v Lysé 
nad Labem. Jeho výstavbou má údajně do-
jít k zániku místního mokřadu. Dovolím si 
tedy k této věci pár poznámek.

Dnes je území využíváno jako louka a 

na části byla vysázena náhradní výsadba. 
Územím protéká vodní tok. Na jaře letoš-
ního roku došlo na trase vodního toku  
k ucpání propustku pod komunikací a tím 
nedocházelo k řádnému odvodnění. Tato 
situace způsobila zaplavení louky a tak se 

vytvořilo zdání mokřadu. Po vyčištění pro-
pustku se situace vrací k normálu.

Město Lysá nad Labem vlastní v této 
lokalitě cca 176 tisíc metrů čtverečních 
pozemků. Zhruba 6 tisíc bude využito na 
budoucí obchvat, dalších cca 80 tisíc, které 
přímo sousedí s budoucím obchvatem, má 
být využito na výstavbu Světa záchranářů. 
Pokud by na tomto území vznikl mokřad, 
obával bych se možného ohrožení výstav-
by obchvatu. Na pozemek určený pro vý-
stavbu Světa záchranářů bezprostředně 
navazují další pozemky v majetku města 
o výměře cca 90 tisíc metrů čtverečních, 
které mohou být případně využity pro vy-
budování opatření zadržující vodu v kraji-
ně (viz přiložená mapka). Je tedy zřejmé, 
že do území je možné umístit jak obchvat, 
svět záchranářů tak i nové opatření zadr-
žující vodu v krajině. Věřím, že takto re-
alizované projekty budou ku prospěchu 
města i kraje.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Jsme kulturní město s obrovskou histo-
rickou minulostí. Kulturní dění, v době ko-
ronaviru, bylo na pokraji existence a nyní se 
jen těžko zvedá. 

Kino Lysá nad Labem poskytlo prostory a 
regionální televize Snews zajistila přenosy 
přes kanály Facebook a YouTube v progra-
mu LYSÁ ŽIVĚ. Každý týden se proto konala 
řada společenských událostí jako předsta-
vení divadelních spolků, hudební produkce 
zpěváků a skupin či různé rozhovory a talk 
show, v počtu bezmála 15 účinkujících. 

Posledním vystoupením v tomto progra-
mu Lysá živě, byl koncert folkových kapel 
Nezmaři a Lážo Plážo. Konal se v zámeckém 
parku a premiéru mělo nově pořízené mo-
bilní pódium, které bude sloužit nejen na 
akce v Lysé nad Labem, ale také na proná-
jem obcím v nejbližším okolí. 

Děkuji za všechny. Děkuji všem, kteří se v té 

nelehké době věnovali rozptýlení nás všech.
S hrdostí pak zveřejňuji i uznání Minister-

stva kultury ČR, kdy Městu Lysá nad Labem 
byla udělena Záštita ministra kultury nad 
online kulturními akcemi „Lysá živě“, pořá-
danými v době pandemie Covid-19. 

Ing. Karolína Stařecká, radní

Městu Lysá nad Labem byla udělena Záštita ministra kultury 

Nové mobilní podium – přípravy na koncert
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Výstavba multifunkční sportovní haly  
v Lysé nad Labem se posunula o krok blíž  
k realizaci. Na komplex, který by měl vyrůst 
vedle venkovních sportovních ploch nad 
Komenského ulicí, získalo v červnu město 
Lysá nad Labem stavební povolení. 

Vzhledem k tomu, že jde o náročný pro-
jekt, u něhož rozpočtové náklady dosahují 
cca 121 milionů korun, potřebuje město 
na jeho realizaci zajistit spolufinancování  
z dotačních zdrojů. Z tohoto důvodu schvá-
lilo zastupitelstvo Lysé nad Labem na svém 
posledním zasedání podání žádosti o dotaci 
ve výši 30 milionů korun z výzvy minister-
stva pro místní rozvoj, konkrétně z podpro-
gramu Podpora budování a obnovy míst 
aktivního odpočinku. 

A co všechno víceúčelový objekt oby-
vatelům Lysé přinese? Především spous-
tu možností, jak trávit volný čas, ať už se 
chcete vydat na sportovní utkání, trénink, 
koncert, ples, veřejné jednání nebo ob-
čanské shromáždění. Vedle samotné spor-
tovní haly má být totiž součástí komplexu i 
sál vhodný pro celou řadu akcí včetně těch 
kulturních, zázemí klubů a spolků, šatny 
se sociálním zařízením, zasedací místnost, 
nářaďovna, dílna pro správce či občerstve-
ní – bufet a kavárna. V rámci hodin tělesné 
výchovy budou navíc sportovní halu moci 
využívat žáci a studenti místních škol. Sa-
mozřejmostí je bezbariérovost celého 
komplexu. 

Společně s výstavbou haly dojde k revi-
talizaci přilehlého okolí tak, aby zde vznikl 
kvalitní městský sportovní areál.

Romana Fischerová 
místostarostka 

Vznik multifunkční sportovní haly v Lysé je zase o krok blíž

Městský úřad

Připravované referendum uskupením 
„Lysá nás spojuje“ obsahuje mnoho ne-
pravdivých a zavádějících informací, které 
občany neprávem zneklidňují a s občany 
doslova, manipulují. Důkazem jsou rozsáh-
lé diskuze v obchodech a na ulici.

Již úvodní strana a rozbory na 2. straně 
pamfletu jsou převážně nepravdivé, velice 
pravděpodobně záměrně zkreslené s cílem 
vyvolat paniku mezi obyvateli města, ale také 
mezi obyvateli lyských bytů v Milovicích.

Z pozice dobrého hospodáře není nadále 
možné mít vlastní majetek na území jiného 
města. Jde o majetek, ze kterého sice ročně 
vyplývají určité příjmy pro město (promile 
z celkových příjmů), ale zároveň jsou nuce-
ně nutné výdaje, takže ve svém důsledku 
držení tohoto majetku přináší do městské 
pokladny jen minimum a naopak je při 
správě velkou zátěží. Občané, zde žijící jsou 

občané města Milovic a z toho titulu platí 
veškeré poplatky městu Milovice a daně 
plynou také do pokladny města Milovice. 
Také nemohou volit a být voleni do funkcí 
v Lysé nad Labem. 

Nejde o majetek v rozsahu 640 mil. Kč, to 
je úplný nesmysl. Jde o postupný prodej cca 
280 bytů o průměrné ceně cca 1,8 mil. Kč, 
to znamená o přibližně 500 mil. Kč.

O privatizaci se jedná už 2 roky. Občané 
bydlící v Milovicích byli již osloveni a byl 
dělán průzkum o jejich možnostech a před-
stavách, takže heslo: „Slyšel jsem, že Lysá 
chystá prodat spoustu městských bytů“, 
je zavádějící. Nic se netutlá, veškeré do-
kumenty jsou k dispozici, vypracované dle 
platných zákonů. Vše je transparentní.

Heslo, „to je divné, vždyť byty městu 
vydělávají peníze“, je rovněž zavádějící, 
protože tam nejsou zahrnuty výdaje na 

údržbu, provoz a správu, hlavně do bu-
doucna, kdy je připraveno několik vari-
ant rozsahu rekonstrukcí. Má jít přibližně  
o 60 až 80 mil. Kč.

„No a navíc je před námi krize“, je za-
vádějící, protože pandemická krize nemá 
s procesem privatizace nic společného a 
o dalším vývoji pandemie nemá nikdo ani 
páru a je to věštění z křišťálové koule.

„Byty budou muset prodat pod cenou, 
vždyť se o domy moc nestarají.“ Opět ne-
smysl, je možno dokumentovat, kolik ročně 
město vynakládá na opravy střech, sklepů, 
výtahů, rozvodů, balkónů, výměnu oken 
apod. Pokud by byty byly v luxusním pro-
vedení, tak by obyvatelé na odkup napros-
to nedosáhli. Město může byty prodávat 
pouze za odhadní cenu, nemůže si stanovit 
cenu, jaká by se mu líbila.

Výzva k zastavení prodeje 282 bytů ve vlastnictví města

pokračování na str. 5
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„A spousta lidí potřebuje dostupné byd-
lení.“ To je naprostá pravda a proto město 
má i ve svém strategickém plánu rozvoj by-
dlení jako jeden z hlavních cílů. Je vytipo-
váno několik lokalit na rozšíření výstavby 
bytových domů i individuálního bydlení. 
Dá se očekávat, že by se mohlo začít stavět 
v roce 2022. Speciální fond, zřízený na zá-
kladě privatizace a z ní plynoucích příjmů, 
počítá při zahájení procesu min. s tím, že 
cca 35–40 % prostředků bude využito na 
výstavbu sociálního bydlení, azylového 
domu a DPS, což je cca 200 moderních 
bytů na území města.

Navíc lze podle aktuální potřeby z fondu 
přesunovat příslušné finanční prostředky 
za dohledu zastupitelstva města. Ne všichni 
občané bydlící v lyských bytech v Milovicích 
mají záměr se stěhovat do Lysé. Další heslo 
napadá bezdůvodně současné vedení měs-
ta, není důvod, proč by měli občané roz-
hodovat o prodeji majetku, který je určen 
na další rozvoj města a rozšiřování služeb, 
na co by byly volené orgány. To by skončilo 
pouze tím, co občan, to jiný názor. 

Údaje na straně dvě jsou částečně prav-
divé pouze v konstatování o minulosti, 
bohužel záměrně zkresleně neinformují  
o výdajích na provoz, rekonstrukce a 
správu a vypovídají pouze v podstatě  
o příjmech. Naprosto nesmyslným zá-
věrem je uvádění zvýšení příjmů po pří-
padných provedených rekonstrukcích za 
cca 60 mil. Kč. Navýšení příjmů je možné 
dosáhnout jedině zvýšením nájemného, 
v tomto případě o 100 %, a to opravdu 
iniciátoři chtějí? Naprosto si protiřečí, 
když popisují, že v bytech bydlí sociálně 
slabší občané. Byty se sice po rekonstruk-
cích zhodnotí, budou mít hodnotu místo 
současné průměrné 1,7 mil. Kč,  třeba  
2,5 mil. Kč – pak to už nikdo z těch sociál-
ně slabších nekoupí, na to už nikdy nikdo 
z nich nedosáhne. Občané zde bydlící, 
velmi dobře věděli, že po 20 letech se 
mohou byty privatizovat a mohli se na to 
připravit. Mnozí si našetřili potřebné pe-
níze, jiní si vyjednávají hypotéku. Při této 
současné ceně má ještě min. polovina 
občanů šanci koupi bytu realizovat nebo 
ustavit družstvo, či byt přenechat potom-
kům nebo přímým příbuzným.

Úplným nesmyslem a matením veřej-
nosti je rozbor struktury rozpočtu a hod-
nocení záměrů vedení města v investiční 
výstavbě. Ze strany uskupení je to ale lo-
gické, protože si nepřeje, aby město mělo 
prostředky na investice a vedení města 
nemohlo prokázat své přínosy pro další 
rozvoj města. Uskupení Lysá nás spojuje, 
vyvíjí snahu rozvoj města zcela zastavit  
a rozvrátit.

Není pravdivé a zcela manipulativní, že 
nemá vedení města představu o využití 
získaných finančních prostředků. Na pří-
pravě výstavby řady významných inves-
tic se intenzivně pracuje. Očekává se, že  
v roce 2021 by některý z připravovaných 
projektů mohl být zahájen, jde např.  
o sportovní halu, o kterou má zájem právě 
uvedené uskupení (některé strany v něm 
sdružené to měly jako předvolební heslo). 
Bude pokračováno v rekonstrukci infra-
struktury a připravuje se rozsáhlá bytová 
výstavba v bývalém areálu Fruty v Litoli a 
podněty přicházejí i z jiných lokalit. Toto 
vše chce uskupení „Lysá nás spojuje“ pro 
občany zmařit.

Z výše uvedených důvodů si Vás dovo-
lujeme požádat, abyste si velice dobře 
promysleli, zda-li toto je opravdu cesta  
k rozvoji města. Pokud jste již dali souhlas 
– zaškrtli ano – k zahájení procesu koná-
ní referenda a po analýze všech získaných 
faktů jste došli k závěru, že se nemůžete 
podílet na rozvratu, tak se nic neděje. Úpl-
ně stačí se referenda nezúčastnit nebo říci 
tomuto procesu zastavení rozvoje města 
Lysé nad Labem NE.

Vedení města

Výzva k zastavení prodeje 282 bytů ve vlastnictví města
pokračování ze str. 2

Slepá 550, 551

Sportovní 600

Sportovní 601

Sportovní 602Lesní 620
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V březnu 2020 postihla naše město, stej-
ně jako celou republiku, opatření vyhlášená  
v souvislosti s onemocněním COVID-19. Vy-
hlášení nouzového stavu se dotklo všech oby-
vatel, nicméně skupinou nejohroženější, byli 
senioři nad 65 let.

Proto byla ihned po vyhlášení nouzového 
stavu, tedy od 13. 3. 2020, vyčleněna pro 
občany našeho města telefonická non-stop 
linka, na níž se mohli obracet se svými dotazy, 
nebo požádat o pomoc se zajištěním nákupů 
potravin a léků. Tato služba byla primárně ur-
čena pro občany nad 65 let, občany tělesně 
zdravotně postižené, osoby ohrožené z důvo-
du snížení imunity a osoby v karanténě. 

Telefonickou linku, stejně jako vlastní ná-
kupy, obstarávali sociální pracovníci odboru 

ŠSVZaK našeho města.
Po dobu trvání nouzového stavu bylo na 

krizovém telefonu zodpovězeno několik de-
sítek dotazů týkajících se nejen nabízené po-
moci, ale také například výplaty důchodů, po-
vinností podnikatelů, pomoci zaměstnancům 
postižených uzavřením podniků, fungování 
lékařů a dostupnosti ochranných prostředků.

Nákupy byly realizovány především v pra-
covní dny, omezeně o víkendech a státních 
svátcích. Nouzový stav trval 41 pracovních 
dní, ve kterých pracovníci sociálního odboru 
realizovali 141 nákupů potravin, léků a zdra-
votnických pomůcek. Cena nákupu byla sta-
novena do max. 500 Kč. Byly však nákupy, 
které tuto částku přesáhly. Rukama sociálních 
pracovníků tak prošlo za dobu nouzového 

stavu cca 70 000 Kč, které si zpětně uhradili 
ti, kteří službu objednávali. Doprava byla pro 
všechny zdarma. Většina nákupů se týkala se-
niorů, ale nakupovalo se zde i pro osoby zdra-
votně postižené a osoby v karanténě.

Ohlasy na poskytovanou pomoc byly pozi-
tivní a tak věříme, že se podařilo naplnit její 
účel, tedy ochránit ohrožené skupiny našich 
obyvatel před nakažením COVID-19.

Na závěr bychom rádi poděkovali sdružení 
Lysá nás spojuje, které vybavilo naše pracov-
níky rouškami a štíty tak, aby poskytovaná 
pomoc byla bezpečná.

Ing. Kamila Kuchařová 
a Ing. Tomáš Najmon

odbor ŠSVZaK

Pomoc seniorům v době nouzového stavu

Dopravní informace

Krimi střípky

Vážení občané, v období od 25. 5. 2020 
do 16. 8. 2020 probíhá úplná uzavírka  
silnice č. II/272 a částečná uzavírka  
silnice č. II/611, v obci Starý Vestec. Dů-
vodem uzavírky jsou stavební práce na 
silnici v rámci stavby: „Přeložka silnice č. 
II/272, Starý Vestec“, jejímž investorem je 
Středočeský kraj a zhotovitelem společ-
nost SKANSKA, a. s. Uzavírky silnic probí-
hají v následujících etapách:

1. etapa od 25. 5. 2020 do 28. 6. 2020
ÚPLNÁ UZAVÍRKA S. Č. II/272, Starý Vestec
-  objízdná trasa zůstává stejná jako je  
 aktuálně stanovena pro uzavírku silnice  
 č. II/272

 a) pro osobní vozidla: po silnici č. II/611  
  směr na obec Nehvizdy, dále na křižo- 

  vatce u obce Jirny po silnici č. 101, smě- 
  rem na Zápy, dále po dálnici D10 (ne- 
  placený úsek) do Staré Boleslavi a poté  
  sjezdem ze silnice č. II/610 zpět na obec  
  Sojovice, Dvorce, Lysá nad Labem,

b) nákladní doprava: směr od Hradce Krá- 
  lové, 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.

2. etapa od 29. 6. 2020 do 24. 7. 2020
 ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA S. Č. II/611,
Starý Vestec
- bez návrhu objízdné trasy, jelikož bude pro  
 silniční provoz zpřístupněn vždy jeden 
 jízdní pruh.

3. etapa od 25. 7. 2020 do 16. 8. 2020
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA S. Č. II/611, 
Starý Vestec
- bez návrhu objízdné trasy, jelikož bude pro  
 silniční provoz zpřístupněn vždy jeden 
 jízdní pruh.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se 
za vzniklé komplikace v dopravě. 

odbor dopravy

Řídil pod vlivem omamných látek 
Dne 4. 5. 2020 v 00:55 hodin zastavi-

la hlídka Městské policie Lysá nad Labem  
v ulici Sojovická osobní vozidlo zn. Škoda 
Felicia. Jako řidič vozidla byl zjištěn čtyřice-
tiletý muž z Hronětic na Nymbursku, kte-
rý jak bylo následně zjištěno, řídil vozidlo, 
přestože nebyl držitelem řidičského průka-
zu. Dechová zkouška u řidiče požití alkoho-
lu před, nebo během jízdy neprokázala, ale 
následná orientační zkouška na přítomnost 
návykové, psychotropní či jiné látky a jedu 
byla pozitivní a to na látku THC a Amfeta-
min. Řidič byl následně předán hlídce OO 
PČR Milovice k dalším opatřením.

Maloval na cizí majetek 
Dne 27. 5. 2020 ve 22.40 hodin přija-

la stálá služba městské policie telefonické 
oznámení, že v  ul. Jedličkova u benzinové 

čerpací stanice se nachází skupina osob, kdy 
jedna z těchto osob maluje na sloup veřej-
ného osvětlení. Hlídka Městské policie, kte-
rá vyrazila na místo zjistila, že sedmnáctiletý 
mladík z Milovic pomaloval fialovou barvou 
sloup veřejného osvětlení a dvířka rozva-
děče. Následně se doznal i k tomu, že se 
stejného skutku dopustil již asi před dvěma 
měsíci, kdy pomaloval nadjezd v ulici Jedlič-
kova a odpadkové koše po Lysé nad Labem. 
Vzhledem k tomu, že se ve věci jednalo o 
podezření ze spáchání trestného činu, byla 
věc oznámena a následně předána k dalším 
opatřením hlídce OO PČR Milovice.

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

Bc. Luboš Zita,
velitel městské policie            
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O rekonstrukci
Cílem stavby je přispět k vytvoření kva-

litního systému železniční dopravy České 
republiky, který by v integraci a návaznosti s 
již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sou-
sedních států mohl obstát v silné konkurenci 
především silniční dopravy. Náplní stavby je 
rekonstrukce dvoukolejného mezistaničního 
úseku Lysá nad Labem - Čelákovice, tedy že-
lezničního svršku, spodku, úpravy nástupišť 
v zastávce Čelákovice-Jiřina, přejezdů, most-
ních objektů, pozemních objektů pro tech-
nologii, přístřešků pro cestující, trakčního 
vedení, silnoproudé technologie, zabezpe-
čovacího zařízení, sdělovacího zařízení a vy-
volaných dopadů do pozemních komunikací, 
inženýrských sítí a demolic.

Účelem stavby je pomocí souhrnu tech-
nických návrhů a opatření zajistit následu-
jící vylepšení, která odstraní nevyhovující 
současný stav:
● zvýšení traťové rychlosti,

Optimalizace traťového úseku Lysá n. L. (mimo) – Čelákovice (mimo)

● zkrácení cestovní doby,
● zvýšení propustné výkonnosti trati,
● zvýšení bezpečnosti cestujících,
● zvýšení kultury cestování,
● zajištění vyhovujícího technického stavu  
 železničního svršku a spodku,
● náhrada zastaralého zabezpečovacího  
 a sdělovacího zařízení novou technologií,  
 umožňující dálkové řízení provozu,
● odstranění zbytné dopravní infrastruktury,
● zajištění ochrany dráhy před hlukem,
● komplexní rekonstrukce stávajícího mostu  
 přes Labe.

Výluky na trati – jednokolejný provoz
Do 9. července 2020 bude probíhat výlu-

ka trati v úseku Lysá n. L. – odbočka Káraný, 
v úseku Káraný – Čelákovice je zachován 
dvoukolejný provoz. 

Od 10. července 2020 dojde k překlopení 
výluky a bude vyloučena 2. TK v úseku Lysá 
n. L. – odbočka Káraný.

Uzavírka přejezdů, omezení provozu, 
objízdné trasy

Do 3. července 2020 bude uzavřen že-
lezniční přejezd P3611 na komunikaci č. 
III/3315 z Lysé do Byšiček. Po dobu uzavírky 
bude nutné využít objízdnou trasu od Ko-
vony na Byšičky v obou směrech.

Práce na železničním mostu přes Labe
Květen 2020 – betonáž pilot pro jednotli-

vé opěry na březích i v řece
Červen 2020 – betonáž základů podpěr 

provizorního mostu na obou březích a v 
řece.

Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem – 
Čelákovice v roce 2020:
06/2020  strojní úprava 1. traťové  
  koleje (TK) Lysá – odb.  
  Káraný
07–09/2020 strojní úprava 2. TK Lysá  
  – odb. Káraný
03–09/2020 příprava pro provizorní  
  most přes Labe
09–11/2020 zřízení trati na provizorním  
  mostu
12/2020– snesení a likvidace  
  poloviny mostu

zdroj: eurovia.cz
foto: archiv Snews, archiv města

Rozpočet na rok 2019 schválilo Zastu-
pitelstvo města Lysá nad Labem dne 12. 
12. 2018 jako schodkový. Podle § 4 odst. 
5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů může být rozpočet 
schválen jako schodkový jen v případě, že 
schodek bude možné uhradit finančními 
prostředky z minulých let nebo úvěrem či 
půjčkou. Město Lysá nad Labem nemá žád-
ný úvěr, ke krytí schodku rozpočtu byly po-
užity prostředky ve výši 118 974 tis. Kč ze 
zůstatků na účtech města k 31. 12. 2018.

Během roku 2019 byl rozpočet v radě 
města a zastupitelstvu upravován celkem 
sedmnáctkrát. K 31. 12. 2019 byly ve sku-
tečnosti vykázány příjmy bez zdrojů z minu-
lých let ve výši 292 329 tis. Kč a výdaje cel-
kem 347 079 tis. Kč, z toho provozní výdaje 
činily 206 581 tis. Kč a investiční 140 498 
tis. Kč. K 31. 12. 2019 byla tedy vykázána 
převaha výdajů nad příjmy (schodek hos-
podaření) ve výši 54 750 tis. Kč. Zůstatek na 
účtech města byl k 31. 12. 2019 celkem 155 
556 tis. Kč, z toho na fondu rezerv 15 906,5 
tis. Kč. 

Ing. Bc. Markéta Vinklerová

Shrnutí hospodaření 
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Občanské průkazy – užitečné informace
V současné době je všem žadatelům 

standardně vydáván občanský průkaz se 
strojově čitelnými údaji a s kontaktním  
elektronickým čipem – eObčanka.

Občanský průkaz je povinen mít občan, 
který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt 
na území České republiky.

 
Občanský průkaz může mít i občan, je-

hož svéprávnost byla omezena.
 
Občanský průkaz může mít  (na zákla-

dě podané žádosti)  i občan mladší 15 let 
nebo občan, který nemá trvalý pobyt na 
území České republiky.

O první občanský průkaz žádá občan 
nejdříve v den dovršení věku 15 let, nej-
později však 30 dnů po dovršení této vě-
kové hranice.

 
O bezplatnou výměnu občanského prů-

kazu může občan požádat již 6 měsíců před 
vyznačenou dobou skončení platnosti. 

Výměna občanského průkazu z důvodu 
změny bydliště – občan musí VŽDY NEJ-
DŘÍVE vyřídit změnu adresy trvalého po-
bytu, a to na úřadě v místě  nového bydliš-
tě.  Následně může žádat o nový občanský 
průkaz.

Odbor vnitřních věcí Městského úřa-
du v Lysé nad Labem apeluje na občany, 

aby o výměnu občanských průkazů žádali 
včas, neboť po skončení nouzového stavu 
již nelze prokazovat svou totožnost ne-
platným občanským průkazem. S blížícím 
se termínem prázdnin tak předejdete ri-
ziku tvorby front. NEODKLÁDEJTE SVOU 
NÁVŠTĚVU!

S novou eObčankou  se můžete jed-
noduše přihlásit k Portálu občana a k 
řadě dalších portálů a online služeb 
(www.gov.cz).

Prostřednictvím Portálu občana zařídíte: 

   BEZ DATOVÉ SCHRÁNKY
• informace z katastru nemovitostí
• přístup k eReceptu
• info o pracovní neschopnosti
• přehled o důchodovém pojištění
• informace z registru řidičů
• přístup k portálům obcí
• info ze zdravotní pojišťovny
• výpis z živnostenského rejstříku

 S DATOVOU SCHRÁNKOU   
• potvrzení o studiu 
• výpis bodového hodnocení řidiče
• daňové přiznání
• výpis z rejstříku trestů
• vyřízení živnostenského oprávnění
• potvrzení bezdlužnosti
• formuláře v portálu vaší obce

Přihlášení do Portálu občana:

• novou eObčankou
• přístupovými údaji k datové schránce
• zadáním uživatelského jména, hesla 
 a sms info.eidentita.cz 

Datovou schránku (www.mojedatova-
schranka.cz) si můžete zřídit na nejbližším 
kontaktním místě Czech POINT (www.
czechpoint.cz).

CESTOVNÍ PASY – 
UŽITEČNÉ INFORMACE

Žadatelům je standardně vydáván ces-
tovní pas se strojově čitelnými údaji a  
s nosičem dat s biometrickými údaji.

S postupným rozvolňováním krizových 
opatření, otevíráním hranic a blížícími 
se prázdninami upozorňuje Odbor vnitř-
ních věcí Městského úřadu v Lysé nad 
Labem občany, aby vyřizování cestov-
ních dokladů (pasů) nenechávali na po-
slední chvíli. Předejdete tak tvorbě front 
v letním období. NEODKLÁDEJTE SVOU 
NÁVŠTĚVU.

Cestovní pas pro občana staršího 15 let 
vydávaný ve lhůtě 30 dní, platnost 10 let  
600 Kč.

Cestovní pas pro občana mladšího 15 let 
vydávaný ve lhůtě 30 dní,  platnost 5 let  
100 Kč.

Současně upozorňujeme občany, že drži-
tel cestovního dokladu je povinen bez zby-
tečného odkladu odevzdat neplatný ces-
tovní doklad nebo cestovní doklad, který je 
zaplněn záznamy, a to  kterémukoliv orgánu 
příslušnému k jeho vydání nebo zastupitel-
skému úřadu. Odevzdat neplatný cestovní 
doklad nebo cestovní doklad, který je zapl-
něn záznamy, je možné rovněž u minister-
stva, ale pouze v případě, že občan současně 
požádá o vydání nového cestovního pasu.  
V případě nevrácení cestovního dokladu se 
občan dopouští přestupku. 

    
 Iveta Dušková

odbor vnitřních věcí

Městský úřad

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 18. 7. 
a 15. 8. 2020 na tato stanoviště:

místo (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
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
U Vlečky (1x TDO, 1x BIO) 11.00 13.00

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 
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Městský úřad

Okénko zastupitele
Vážení občané, 

není to poprvé a asi 
ani ne naposled, kdy 
lyský spolek „Lysá 
nás spojuje“ Vámi 
bude manipulovat 
a považovat Vás za 
stádo ovcí nebo ne 

zcela svéprávných bytostí. Není proto  
s podivem, že předložil Vám, občanům, 
pamflet na úrovni poplašné zprávy re-
ferendum, které je plné nepravd a na-
prosto zkreslených výplodů fantazie. 
Účel je jasný – na mnoho let pro Vás 
zastavit harmonizovaný rozvoj města, 
založený na strategickém plánu rozvo-
je. Je na Vás, jestli manipulátorům uvě-
říte anebo použijete svůj vlastní rozum. 
Toto uskupení prahne pouze po moci 
a vůbec je nezajímá, co bude s Vámi a 
s rozvojem města do budoucna. Jeho 
členové až hrubě napadají vážené a 
starší občany města bez skrupulí a bez 
omluvy, aniž by sami cokoliv dokázali. 
Kritizovat je velice jednoduché, přispět 
ke zdaru věci je složitější. Jde jim pouze 
o neklid a rozvrat společnosti (nemo-
křad), o „žvanění“ na sociálních sítích. 
Připomeňte si jejich fotografie před 
volbami, co slibovali – jsou to pokrytci, 
trpící malostí a bezvýznamností. 

Ing. Petr Gregor, KSČM

Pro dobrou práci 
zastupitele je potře-
ba mít dostatečné 
množství správných 
podkladů tak, aby 
všechny informace 
důležité pro to správ-
né rozhodnutí mohl 

před vlastním jednáním nastudovat. 
Jako zastupitelé dostáváme podklady ke 
všem bodům 7 dní před zastupitelstvem. 
Bohužel, vzhledem k četnosti zastupitel-
stev (v roce 2019 jich bylo 7, letos zatím 
3) a počtu projednávaných bodů (až 44), 
nelze všechny podklady úplně detailně za 
tak krátkou dobu nastudovat. Ne všech-
ny předložené materiály jsou připraveny 
dobře nebo jsou komplexní. Často žádá-
me o doplnění nebo upřesnění někte-
rých detailů, ne vždy je nám vyhověno. 
Bohužel, někdy jsme nucení žádat infor-
mace přes tzv. „106“ (zákon č. 106/1999 
Sb. Zákon o svobodném přístupu k infor-
macím – pozn. redakce). Jsme si vědomi, 
že úředníci tak musí vypracovávat další 
podklady. Tímto chci všem úředníkům za 
jejich zvýšené úsilí poděkovat. Jen pokud 
budeme dostávat úplné podklady, může-
me svoji práci dělat tak, abychom se za 
sebe nemuseli stydět. Věřím, že společně 
se dá hodně věcí udělat pořádně.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Atmosféra kolem 
zdejšího mokřadu 
pojmenovaného Ža-
bák houstne. Bohužel 
vzpomínky na jednání 
posledního zastupi-
telstva našeho města  
v souvislosti s bodem 

k mokřadu jsou stále příliš živé. Za sebe 
říkám, že to byla přehlídka neúcty, aro-
gance a svévolného jednání bez sebe-
menší známky respektu k veřejnosti. Za 
opoziční zastupitele skládám poklonu 
trpělivosti všech, kteří na zastupitelstvo 
přišli ve svém volném čase s žádostí  
o slyšení. My si Vaší přítomnosti a pod-
pory velmi vážíme a děkujeme Vám za 
ni. Ostatně nelze nevzpomenout, že hla-
sy volající po ochraně území, kde se roz-
kládá mokřad, se začaly ozývat již před 
rokem, a to ze strany mysliveckého a ry-
bářského spolku. Poukázaly na vysokou a 
prozatím nedoceněnou hodnotu území, 
které dokáže přirozeně zadržovat vodu 
v krajině a poskytovat útočiště vzácným 
i méně vzácným druhům rostlin a živoči-
chů. Blíží se další zasedání zastupitelstva 
města a já chci věřit, že se shodneme na 
veřejném zájmu na zachování mokřadu  
i kolemjdoucího obchvatu.

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Obchvat: Otázka dostavby východní části 
obchvatu se ve městě řeší už řadu let. Město již 
vykoupilo všechny pozemky od majitelů, kteří 
byli ochotni za městem nabízených podmínek 
prodat. Někteří z různých důvodů (jedním  
z nich je i styl komunikace vedení města  
s majiteli pozemků) prozatím svůj soukromý 
majetek městu neodprodali. V tuto chvíli 

jsou již pozemkové záležitosti postoupeny kraji. A jak to vy-
padá se samotnou stavbou? Protože radnice dlouhodobě ne-
komunikuje, tak jsem napsal přímo na krajský úřad. Odpověď 
od vedoucího oddělení pozemních komunikací a dopravní 
infrastruktury na akci byla následující: „Máme (myšleno Stře-
dočeský kraj, pozn. autora) platné územní rozhodnutí, pokra-
čuje příprava v podobě podání žádosti o stavební povolení.  
S akcí je počítáno, ale realizace bude v rámci aktuálně dostup-
ných finančních prostředků v příštích letech.“ Uvidíme, jak se 
bude hýbat realizace dokončení obchvatu ve světle konce do-
tační „pětiletky“ v roce 2023, a co pro to vedení města do 
voleb udělá.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Podivná pachuť referenda: 7. 6. 2020 byl 
poslední den, kdy bylo možné, dle vyjádře-
ní uskupení Lysá nás spojuje, ve kterém se 
sdružují KDU-ČSL, KULTURNĚ! a Strana ze-
lených schovaná za Cestu města, podepsat  
návrh na konání referenda ve věci prodeje 
obecních bytů v Milovicích. Nechtěl jsem 
nijak zasahovat do jeho průběhu, ale nyní 

si pár poznámek neodpustím. Způsoby, jakými byly podpisy 
získávány, mě udivily. Navrhovatelé referenda nerespekto-
vali prosby občanů. Navrhovatelé referenda nerespektovali 
soukromé vlastnictví. Navrhovatelé referenda se pokouše-
li získat podpisy inovativním způsobem. Přesto, že občané 
mají na schránkách napsáno „letáky ne“, a schránky jsou za 
uzamčenými dveřmi, leták s návrhem na referendum se tam 
objevil. Bez jakéhokoli nájemního vztahu byl využit prostor 
podchodu, který je ve vlastnictví SŽ. „Mladá paní, podepí-
šete nám referendum? To jste hodná, a podepíšete ho i za 
manžela? On by určitě souhlasil.“ Opravdu zajímavé způso-
by, nemyslíte?

Mgr. Jiří Havelka, ODS  
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     Komise pro ak-
tivní a šťastný život 
seniorů řeší problé-
my komplikující život 
dříve narozeným. 
Tentokrát šlo o po-
tíže na schodišťo-
vých vstupech do 

obchodů a zařízení, jako je Česká pošta, 
Zdravotnické potřeby a Bionuta na Masa-
rykově ulici. Lidé s pohybovými potížemi 
překonávají schody těžce. Problémem je 
i provoz schodišťového výtahu k interní 
a kardiologické ordinaci v I. patře budovy 
čp. 1023 na Husově náměstí. Návod na 
jeho použití je pro přepravovaného málo 
čitelný. Ocenili jsme postupnou instalaci 
laviček ve městě k odpočinku seniorů. Ře-
šili jsme i administrativní záležitosti. Stále 
někteří senioři a jejich rodiny nemají in-
formace o možnostech žádat o příspěvek 
na péči, příspěvek na mobilitu,  na průkaz 
ZTP a ZTP/P. Proto navrhujeme tyto infor-
mace zveřejnit v Listech ve zjednodušené 
formě, než budou vypracovány informač-
ní materiály v rámci nového komunitního 
plánu.  Příspěvek na ošetřování člena rodi-
ny - seniora, to je další problém pro rodin-
né příslušníky, pokud mají jiné trvalé byd-
liště, než osoba ošetřovaná. I zde je nutné 
vše vyjasnit a publikovat k tomu pokyny.  

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Městský úřad

Okénko zastupitele

Už brzy se nejspíš život obyvatel Lysé nad 
Labem o něco zjednoduší. Řeč je o rozšíření 
možností nákupů potravin, které jsou nyní 
omezené. Letos v květnu město zveřejnilo 
záměr na prodej souboru obecních pozem-
ků, na nichž by měla vyrůst nová prodejna 
potravin. K záměru podali nabídku čtyři 
uchazeči, 9. června pak na základě jejich 

posouzení doporučila hodnotící komise jednat o prodeji se 
společností Kaufland Česká republika. Ostatní uchazeči nespl-
nili podmínky záměru, konkrétně kritéria stanovená pro ucha-
zeče. Kvůli záruce, že na pozemcích opravdu vznikne prodejna 
potravin a ne stavba sloužící jinému účelu, totiž vedle osob 
podnikajících v rámci prodeje potravin mohli nabídku podat i 
developeři, ale jen v případě, že by již měli uzavřenou smlou-
vu s konkrétním obchodním řetězcem, který by na pozemcích 
prodejnu vybudoval. Ani jeden ze zbylých uchazečů – develo-
perů této podmínce nedostál. Smlouvu o prodeji pozemku se 
společností Kaufland Česká republika a bude schvalovat zastu-
pitelstvo již v září 2020. 

Romana Fischerová, ANO 2011

Milí Lysáci, dě-
kuji vám za velkou 
podporu při sbírání 
podpisů za usku-
tečnění referenda o 
prodeji milovických 
bytů. Je zřejmé, že 
rozhodnutí zastu-

pitelů za Lysá nás spojuje pro referen-
dum bylo správné, protože se u vás 
setkalo až s neočekávaným ohlasem. 
Potřebovali jsme za poměrné krátkou 
dobu sesbírat 1 500 podpisů. Nakonec 
jsme jich však na městský úřad předa-
li 2 168! Vaší podpory si velmi vážíme 
a je pro nás velkým závazkem. Nyní je 
naším úkolem dovést konání referenda 
do úspěšného konce. Chceme se s vámi 
setkávat a vést s vámi diskuzi, sdělovat 
vám náš pohled na věc a pochopit váš 
úhel pohledu. Váš názor je pro nás dů-
ležitý, i když někteří zastupitelé tvrdí, 
že „ptát se lidí je nesmysl“. Pokud se 
referenda zúčastní alespoň 2 600 voli-
čů, bude jeho výsledek pro zastupitel-
stvo závazný. Proto prosím přijďte na 
podzim vyjádřit svůj názor na prodej 
městského majetku s hodnotou pře-
sahující půl miliardy Kč, účast každého 
z vás bude velmi důležitá! Těším se na 
setkání s vámi a přeji vám krásné léto.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Vážení a milí Lysáci, je mi vytýkáno, že 
jsem na zastupitelstvu urazil p. Kořínka 
(ČSSD). Řekl jsem mu, že jsem si ho vždy 
vážil, ale teď už je jen směšným klaunem. 
Ptáte se, proč jsem to řekl? Koalice odmítla 
předřadit bod k mokřadu i navzdory faktu, 
že na něj 6 hodin čekala veřejnost i několik 
odborníků. Během diskuze v závěrečných 

minutách zastupitelstva, kdy byl jediný prostor k vyjádření 
se občanů, se p. Kořínek rozhodl přečíst svůj článek z Listů, 
který si každý mohl přečíst sám. P. Kořínka jsem nechtěl ura-
zit, bylo to pouhé konstatování dané situace. Zastupitel by 
měl odvádět dobrou práci a omluvou mu nemůže být věk, 
postavení, oblíbenost ani nic jiného. Vždy by měl mít respekt 
před občany. Tímto se omlouvám veřejnosti za své neprofe-
sionální chování v pozici zastupitele. Zásadně však odmítám, 
aby mě soudili lidé jako p. Gregor, který nazývá obyvatele 
Lysé „idioty“, příp. pan Otava, který na témže zastupitelstvu  
z pozice starosty urážel přítomné hosty. Přijměte prosím 
moji omluvu.

Matěj Kodeš, Kulturně! 

Jsem velmi rád, 
že zastupitelstvo 
města schválilo ná-
vrh ODS na vytvo-
ření fondu, který je 
určen na podporu 
OSVČ a malých fi-
rem. Děkuji koalič-

ním stranám, že se dokázaly shodnout 
na tom, že našim podnikajícím spolu-
občanům, kteří byli zasaženi opatření-
mi souvisejícími s epidemií COVID-19, 
je potřeba pomoci. Celá řada živnost-
níků musela na dlouhou dobu uzavřít 
své provozovny a živnosti a ocitla se 
tak zcela bez příjmů nebo se potýkala  
s jejich obrovským poklesem. Pro 
městský program pomoci OSVČ a ma-
lým firmám jsme vyčlenili 3 miliony 
Kč. Tyto prostředky bude rozdělovat 
rada města dle doporučení finanční-
ho výboru. Žádat o poskytnutí dota-
ce mohou všechny OSVČ nebo malé 
firmy do 15 zaměstnanců, které mají  
v Lysé nad Labem sídlo nebo provozov-
nu. Výše dotace je odstupňována dle 
velikosti podniku a dle toho, zda muse-
la přerušit činnost nebo byla zasažena 
nepřímo. Nejnižší dotace je 10 000 Kč a 
nejvyšší činí 40 000 Kč. Bližší informace 
získáte na www.mestolysa.cz.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS
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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.

Dobrý den vážení spoluobčané, nechci Vás zatěžovat dlouhým 
čtením. Děti mají před sebou 2 měsíce prázdnin a já jim moc 
přeji, aby se v září mohly vrátit do školních lavic a zapomněly 
na podivné období koronaviru, které jsme všichni prožili popr-
vé a mnohdy jim těžko vysvětlovali, co se děje a kdy to skončí,  
v oparu vlastního strachu ze situace. My na to ale nezapomeň-
me úplně a važme si všedních dní, protože jsme poznali, že o ně 
ze dne na den můžeme přijít a nemusí být lidská válka. Radnice 

pro Vás pracovala po celou tuto dobu a bude samozřejmě i přes léto. Město se 
nemůže zastavit a rozvoj musí jít kupředu. Zdraví Všem a odpočiňte si.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Okénko zastupitele

Nabídka pronájmu

Rada města před 
časem schválila 
nové parametry 
Listů. Pro názory 
zastupitelů vytvo-
řila rubriku „Okén-
ko zastupitele“, 
kde se v rozsahu 

1 000 znaků můžeme vyjádřit  
k čemukoli. Je v pořádku, že sta-
rosta města má pro sebe ještě 
vyhrazenu rubriku další, je však 
zarážející, že je mu umožněno 
opakovaně využívat tuto část i  
k útokům na opoziční zastupite-
le, spolky i konkrétní občany a 
jeho příspěvek nijak omezen není. 
Smutnou pravdou je, že pod nad-
pisem „Spolu jsme to zvládli“, se 
kromě pár vět o poděkování Vám 
všem, opět pouští do těchto úto-
ků a nadpis je tak dosti zavádějí-
cí. Pane starosto, jistě víte, kdo 
pronesl větu: „Jen idiot nemění 
názor.“ Já se za idiota nepovažuji, 
přestože mě jím pan Gregor nazý-
vá, a je tedy plně legitimní, že na 
základě nových skutečností někte-
ré názory měním a jsem připraven 
je prosazovat.

Jan Burian, KDU-ČSL

V červnu bylo po 8 
měsících stavebních 
prací otevřeno zá-
chytné parkoviště P+R 
(„zaparkuj a jeď“) u ná-
draží. Vzniklo tím 156 
míst, které poskytnou 
možnost pohodlného 

parkování, jak pro Lysáky, tak obyvate-
le okolních obcí, kteří využívají návazně 
cestování vlaky a autobusy. Parkoviš-
tě je oplocené, střežené kamerovým 
systémem a součástí je samozřejmě i 
veřejné osvětlení. Jsem potěšen, že se 
podařilo na parkovišti P+R aplikovat  
i několik „chytrých“ prvků, které lidem 
zpříjemní jeho využití. Patří mezi ně 
např. rozpoznání SPZ, které umožní au-
tomatické otevírání závory při výjezdu 
z parkoviště. Aktuální počty volných 
parkovacích míst bude možné zobra-
zit na webu nebo v mobilní aplikaci. 
Postupně přibydou i ukazatele obsaze-
nosti na vjezdech do města. Poplatek za 
parkování bude možné zaplatit kartou. 
Jsem velmi rád, že město tímto způso-
bem podporuje využití veřejné dopra-
vy a nabízí tak obyvatelům možnost 
bezpečného a komfortního odstavení 
svých automobilů. 

Ing. Martin Pípal, ČSSD

Městský úřad

Město Lysá nad Labem nabízí pronájem 
klubovny na hřišti v Litoli včetně venkovních 
toalet. 

Cena za užívání nebytových prostor:
Neziskové organizace 100 Kč/h
Ziskové organizace a fyzické osoby 200 Kč/h

Ukončení pronájmu nejdéle do 20.00 
hodin.

Objednávku můžete zaslat na Městský 
úřad Lysá nad Labem, odbor školství, soc.
věcí, zdravotnictví a kultury nejméně týden 
předem elektronicky na emailovou adresu: 
romana.novakova@mestolysa.cz, případně 
telefonicky na tel. č. 325 510 213 .

Dovolte mi, abych jménem města Lysá 
nad Labem popřála všem dětem, rodi-
čům a jejich rodinám krásné a veselé 
prázdniny, plné sluníčka, pohody, neza-
pomenutelná dobrodružství, báječné ná-
pady, úžasné výlety a kouzelné zážitky při 
poznávání nových míst. Objevujte krásy 
naší země, odpočívejte a užívejte příjem-
ný čas prázdnin. 

Děkujeme všem učitelům, vychovate-
lům a pedagogickým pracovníkům, kteří 
po celý školní rok zásadním způsobem 
ovlivňují životy mnoha dětí, žáků i studen-
tů, směřují je správným směrem nejen  
v jejich vzdělávací dráze, ale i v té život-
ní. Zátěž je v učitelském povolání výrazná 
a nejvíce o tom víte vy, kdo tuto profesi 
děláte s láskou, poctivě a dlouhodobě.  
V uplynulých měsících jste udělali pořád-
ný kus práce, předali jste dál spoustu in-
formací, zkušeností, povzbuzení, výchov-
ných napomenutí, úsměvů, trpělivosti i 
vlastní energie. Čas dovolené je ve Vaší 
profesi časem, kdy máte příležitost na-
čerpat sílu, odpočinout si od každoden-
ních povinností, nabrat odstup od toho, 
co jste v posledním období prožili a ener-
gii na to, co vás čeká v období dalším. 

Přeji Vám všem krásné letní dny.

Romana Fischerová
místostarostka 

Přání na prázdniny

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.

Psí útulek
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Parkoviště P+R u nádraží

 
Zahájení přípravy projektové dokumentace 

na rozšíření kapacity ZŠ TGM v Litoli

Fotograficky

Oprava pódia v letním kině

Rekonstrukce nádražní budovy
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do 29. 8. 2020
Výstava SVĚT OČIMA 
FILIPA HEARDA
Polabské muzeum

6. 7. od 18.00 hodin
Koncert k památce Mistra 
Jana Husa
v evangelickém kostele

13. 7. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

16.–19. 7. od 9.00 hodin
24. celostátní výstava květin  

 a zahradnické trhy KVĚTY
a FESTIVAL UMĚNÍ
Výstaviště Lysá n. L. 

27. 7. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

10. 8. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

20.–23. 8. od 9.00 hodin
25. mezinárodní výstava
NATURA VIVA
Výstaviště Lysá n. L. 

24. 8. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

29. 8. od 17.00 hodin
Oživlé terasy s Františkem 
Antonínem Šporkem
zámecké terasy 

6. 9. od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
57. ročník 

5. 9. 2020 od 13.00 hodin
X. lyský košt
areál letního kina

18.–19. 9. v 19.30 hodin
Večerní koňská galashow
Výstaviště Lysá n. L. 

1. 7. od 21.30 Lassie se vrací
2. 7. od 21.30 Poslední aristokratka
3. 7. od 21.30 Samotáři
4. 7. od 19.00 Layla Tov – open air
7. 7. od 21.30 V síti 
8. 7. od 21.30 Chlap na střídačku
9. 7. od 21.30 Lassie se vrací
10. 7. od 21.30 3Bobule
11. 7. od 21.30 Postřižiny
14. 7. od 21.30 Román pro pokročilé
15. 7. od 21.30 Meky PREMIÉRA
16. 7. od 21.30 Než skončí léto PREMIÉRA
17. 7. od 21.30 Vlastníci
18. 7. od 14.00 ROMSKÝ FESTIVAL 2020
21. 7. od 21.30 Bourák
22. 7. od 21.30 3Bobule
23. 7. od 21.30 Havel
24. 7. od 19.00 HUAFI a Reverend´s Rifle
25. 7. od 21.30 Vzhůru za sny PREMIÉRA
28. 7. od 21.30 Vzhůru za sny
29. 7. od 21.30 Havel
30. 7. od 21.30 Proxima PREMIÉRA
31. 7. od 21.30 Havel
1. 8. od 21.30 Velké dobrodružství malé pandy PREMIÉRA
2. 8. od 21.30 Kouř
4. 8. od 21.30 Mulan PREMIÉRA
5. 8. od 21.30 Bourák
6. 8. od 21.30 The Empty Man PREMIÉRA
7. 8. od 21.30 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku PREMIÉRA
8. 8. od 18.00 DEPECHE MODE PARTY VI. KONCERT
  Depeche Mode revival, projekce Live Monsters,  
  Dj Mirage (DM/EBM)
9. 8. od 21.30 3Bobule
11. 8. od 21.30 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku 
12. 8. od 21.30 Havel
13. 8. od 21.15 Štěstí je krásná věc PREMIÉRA
14. 8. od 21.15 Ivan je jen jeden PREMIÉRA
15. 8. od 21.15 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku 
16. 8. od 21:15 Tenet 
18. 8. od 21.15 Štěstí je krásná věc 
19. 8. od 21.15 Ivan je jen jeden 
20. 8. od 21.15 Šarlatán PREMIÉRA
21. 8. od 15.00 Letňák Fest 2020
  Lety Mimo, Artmosféra, 1st Choice, Authentic, 
  Trojky a další
23. 8. od 21.15 Šarlatán 
25. 8. od 21.15 Jeskyně PREMIÉRA
26. 8. od 21.15 Hurá do džungle PREMIÉRA
27. 8. od 21.15 Casting na lásku PREMIÉRA
28. 8. od 21.15 SpongeBob ve filmu: Houba na útěku 
29. 8.  Metalový festival 2020
30. 8. od 21.15 Štěstí je krásná věc 
1. 9. od 21.00 Noví mutanti PREMIÉRA
2. 9. od 21.00 Ivan je jen jeden 
3. 9.  od 21.00 Beatles: Get Back PREMIÉRA
4. 9.   Strašidelná výprava zámeckým parkem
5. 9. od 13.00 Vinobraní v areálu Letního Kina

Více informací www.kinolysa.cz

Letní Kino Lysá n. L.     7, 8 /2020

Kulturní akce budou probíhat dle
platných nařízení MZČR. 

Kulturní přehled
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Pozvánky

Hned po rozvolnění koronavirové situace, vyhodnotil Spolek 
rodáků možnosti, co může nabídnout, čím obohatit kulturní život 
našeho města.

První volba padla na zámecké terasy, které volají po hezké akci. 
A tak si můžete zapsat sobotu 29. srpna jako návštěvní den, kdy 

tam například uslyšíte kapelu s mezinárodní reputací J. J. Jazzmen 
a oblíbenou Hasičskou dechovou hudbu.

V tento čas jsme se pravidelně scházeli s hrabětem Šporkem a 
ani letos jsme na něj nezapomněli. Jeho představitel Jaroslav Bitt-
ner se v březnu v kině sice s rolí rozloučil, ale s takovým ohlasem, že 
jsme se rozhodli jej ještě jednou představit širšímu publiku.

Nebo se jen tak přijďte podívat na krásný výhled z klášterních 
teras a dát si k tomu skleničku vína či jiné občerstvení.

Oprášíme také kdysi zdařilé cyklovýlety, kdy se kolaři cestou setká-
vají s historickými i současnými osobnostmi, poznávají naše okolí. 

Tentokrát pojedeme po obou březích Labe s otočkou v Brandýse 
nad Labem. Kromě staroboleslavských významných objektů se za-
stavíme na veslařských závodech a potkáme se zde s olympijským 
vítězem Ondřejem Synkem a v zámeckém prostoru s PhDr. Mila-
nem Novákem, vyznamenaným Řádem sv. Lazara od papeže. Ptáte 
se za co? Spolu s manželkou Ninou „vrátili“ císaře Karla IV. do bran-
dýského zámku a také obnovili slávu Svatováclavské poutě. Na tuto 
akci, která se koná v sobotu 12. 9. 2020, se včas přihlaste. Městská 
knihovna přijímá přihlášky od 1. 8. 2020.

Bližší informace se dozvíte na plakátech, ve vývěsce Spolku ro-
dáků nebo na jejich webových stránkách http://www.spolekro-
dakulysa.cz/.

 Ing. Bohumil Kolací

Zapište si do diáře
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Pozvánky
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Pozvánky

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
(více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 ošacení – dámské, pánské, dětské – zimní i letní
 neobnošená, nepoškozená, čistá obuv
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
 látky (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek), vlny a příze
 vatované a péřové (i samotné peří) přikrývky, polštáře a deky
 nepoškozené spací pytle
 školní a sportovní potřeby, hračky – nepoškozené, kompletní
 čisté nádobí skleněné, porcelánové, kovové  

Sbírka se uskuteční:
v pátek 25. září 2020 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 26. září 2020 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé  
 anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do separačního dvora  
 na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, směr Ben. Vrutice), otevřeno PO  
 až PÁ od 09.00 do 17.00 hodin a v SO od 09.00 do 13.00 hodin. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek  
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky,  
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci  
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fleků, s funkčními zipy,  
 s knoflíky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá nad Labem 
a Farní charita Lysá nad Labem 

 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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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

V pobočce knihovny v Litoli bude v průbě-
hu letních prázdnin probíhat rekonstrukce. 
Knihovna bude uzavřena od 30. 6. 2020. 
Plánovaná rekonstrukce bude probíhat 
pravděpodobně celý červenec. O otevře-
ní Vás budeme informovat na webových 
stránkách a na facebooku knihovny. 

Fotosoutěž 2020 – „Račte vstoupit“
Pravidla Fotosoutěže: 
Do soutěže se může přihlásit každý s max. 
počtem 5 fotografií min. formátu 13x18 cm 
v barevném i černobílém provedení. Více k 
pravidlům soutěže najdete na webu www.
knihovnalysa.cz.

Každý snímek musí být označen těmito 
údaji: 
1. Název fotografie 
2. Jméno a příjmení autora  
3. Adresa bydliště
4. Kontakt (telefon, e-mail)

Připravujeme na září:
Toulky minulostí – 8. září 2020
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.
Drátování
Pravidelný středeční drátenický kurz s paní 
Procházkovou.

Paličkování
Pravidelný středeční kurz s Helenou Kubí-
kovou. 
Hudební toulky – 23. září 2020
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.
Kurzy: trénování paměti, angličtina pro do-
spělé, angličtina pro děti v Litoli, ruční prá-
ce pro děti v Litoli

Balení učebnic
připomínáme, že v knihovně si můžete ce-
loročně nechat zabalit své knihy a učebni-
ce. Cena za 1 kus je 5 Kč.

Otevírací doba knihovny během práznin
PO   8.00–18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00–18.00
ČT    8.00–18.00
PÁ   8.00–15.30
SO 9.00–13.00 (pouze IC)

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Mlsná huba – VÁŇOVÁ Magda

Mlsná huba je restaurace, 
kterou si v 90. letech ote-
vřeli v Kolíně manželé Rei-
novi. Jitka a Bohdan si sami 
zvolili restauraci jako svůj 
životní cíl. Jitka odmítla jít 
v medicínských stopách 
svých rodičů a Bohdan se 
po jiných možnostech pod-

nikaní ani nerozhlédl. O čtvrt století později se 
Bohdan potká s Laurou Navarovou. Tato oslňu-
jící kráska se mstí chlapům za to, jak ji oklamal 
jeden barový muzikant, a nyní prchá před na-
foukaným chlapíkem, který ji chce zabít za to, 
co mu provedla. Potřebuje se schovat a ochot-
ně nastoupí do Bohdanovy restaurace... 

Kavárna u anděla (Nová doba)
– JACOBS Anne

Mladá Hilda sotva dokáže 
uvěřit svému štěstí. Válka 
skončila a kavárna U An-
děla zůstala jako zázrakem 
ušetřena. Přes všechny 
překážky chce tento rodin-
ný podnik s bohatou tradicí 
opět učinit skvělým mís-
tem setkávání významných 

osobností, čímž byl proslulý dříve. Když přijde 
do kavárny půvabná mladá žena a představí 
se jako její sestřenice Luisa, vyvolá to v Hildě 
nedůvěru. Narůstající rivalita mezi oběma 
ženami ohrožuje harmonickou atmosféru v 
kavárně. Dokud Hilda i Luisa nakonec nepo-
chopí, že mají cosi společného...

Naučná literatura pro dospělé
Budování citového pouta 
– HUGDES Daniel A.
Přelomová kniha pro ně-
koho, kdo chce lépe poro-
zumět sobě sama, svým 
vztahům a životu. O co 
jde? Každý člověk se rodí 
s dvěma základními potře-

bami: potřebou autenticity a potřebou pou-
ta, bez jejichž naplnění není zdravý a šťastný 
život možný...

Vztahy a mýty – VOJTKO Honza
Kdo ještě nedostal zaru-
čeně osvědčenou radu do 
vztahu, ať se přihlásí. A 
podrží ruku nahoře, pokud 
se jí nenechal zviklat. Pře-
ce musí existovat návod 
nebo vysvětlení, proč ten či 
onen vztah nevydržel nebo 
leckdy ani nezačal. Občas 

nám to připadá směšné, ale není snad nikdo, 
komu by na harmonických partnerských vzta-
zích nezáleželo...

Beletrie pro děti
Zaslíbená – CASS Kiera
Lady Hollis Briteová je 
nadšená – a v šoku. Král 
Jameson jí totiž veřejně 
vyjevil své city, o čemž od-
jakživa snila. Jako jediná ze 
šlechtických dcer upoutala 
jeho pozornost! Ale Hollis 

si brzy uvědomí, že stát se královnou mož-

ná není ten šťastný konec, který si předsta-
vovala. A když se setká s cizincem, který má 
schopnost nahlédnout přímo do jejího srdce, 
pochopí, že ve skutečnosti touží po úplně jiné 
budoucnosti.

Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly 
– POSPÍŠILOVÁ Zuzana

Děti milují hádanky a čas-
to je na dospělých loudí, 
pro všechny malé hadače, 
jejich rodiče a učitele pro-
to přinášíme bohatě ilu-
strovanou knihu hádanek 
inspirovaných sportovní 

tematikou...

Naučná literatura pro děti
Jeden rok v životě včely 
– GERSTMEIER David

Vydej se na dobrodružnou 
výpravu! Nahlédni s námi 
do včelího úlu! Budeme 
pozorovat pilné včelky 
zblízka a zjistíme, co vše se 
v úlu děje. Každá jednotlivá 

včelka má totiž svůj důležitý úkol... 

Předpovídej počasí – HONSOVÁ Dagmar
Počasí a fotbalu rozumí 
každý. Pokud nám nestačí 
předpověď v televizi, mrk-
neme na Internet nebo z 
okna. Tomu, jak bude, při-
způsobujeme své oblečení 

i plány na výlet. Je tedy počasí vůbec věda? 
No jistě, a zábavná!

Městská knihovna
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Ze života škol / Napsali nám

V březnu, kdy do-
šlo k uzavření škol  
v celé České republice, 
a nikdo nevěděl, jak 

se celá situace bude vyvíjet dál, vyvstalo 
mnoho otázek, na které se našly odpo-
vědi až za nějaký čas… Největší otazníky 
visely nad přijímacími zkouškami a ma-
turitami. Nakonec se maturity ve škol-
ním roce 2019/2020 skládaly tradičně 
ze dvou částí. První část byla společná, 
tedy státní, a druhá část profilová, škol-
ní. Pro úspěšné složení maturitní zkoušky 
museli studenti splnit obě části. Z roz-
hodnutí MŠMT obsahovala státní matu-
rita z českého a cizích jazyků pouze ústní 
zkoušku a didaktický test, písemné práce  
se nekonaly.

A jak to všechno probíhalo u nás ve ško-
le? Vzhledem k aktuální situaci, kdy studenti 
nedocházeli do školy a výuka probíhala di-
stanční formou, jsme se rozhodli umožnit 
maturantům nejen konzultace online, ale 
také přímo s vyučujícími ve škole. Vše samo-
zřejmě za dodržení přísných hygienických 
podmínek. Studentům byly po příchodu 
vydezinfikovány ruce a bezkontaktním tep-
loměrem jsme jim změřili teplotu na čele. 

maturitní zkoušce z ekonomiky, účetnictví, 
matematiky, českého, anglického a ruského 
jazyka. Studenti konzultace využili.  

Ústní maturitní zkoušky se netradičně ko-
naly až v červnu. Ověřili jsme si, že tato sku-
tečnost naše studenty nijak nezaskočila a čas 
navíc dokázali využít.

Iva Gecková, PR školy 

Teprve poté mohli pokračovat dále do budo-
vy na samotné konzultace, na které byli roz-
děleni do menších skupin. Jeden týden byly 
konzultace zaměřeny na odbornou přípravu 
k praktické maturitní zkoušce, která proběh-
la v plném rozsahu jako každý jiný rok. Dále 
jsme poskytovali konzultace k didaktickým 
testům společné části státní maturity.  Jako 
poslední se uskutečnily konzultace k ústní 

Maturity v obchodní akademii

Kavárnička květnová
Tak jsme prožili další měsíc v odlouče-

ní a alespoň komunikujeme přes mobily 
a maily. Hodně vzpomínáme a rádi se 
potkáváme v době nákupů časově vyme-
zených pro seniory. S napětím sleduje-
me zprávy na internetu a v televizi, jak 
se všechno postupně obrací k lepšímu. 
Těšíme se, že do prázdnin se situace na-
tolik zlepší, že se určitě v Kavárničce se-
jdeme.

Doma ale nezahálíme. Připravili a roze-
slali jsme gratulaci májovou, ať potěšíme  
v květnu narozené. A také jsme se pustili 
do dalšího pokračování naší „kavárenské“ 
kuchařky. K tomu vyhledáváme již dříve 
založené recepty na různé speciality, které 
nám v mládí tolik chutnaly! Zatím k tomu 
chybí fotografie – jak samotných zručných 
a sympatických kuchařek, tak i výsledného 

produktu. To ale zvládneme, až se bude-
me v Kavárničce pravidelně setkávat. To si 
i pochutnáme, až nám děvčata – kuchařky 
předvedou své výrobky.

A ještě jednu aktivitu rozjíždíme. Rádi 
sledujeme obě televizní stanice Šlágru. 
Připomínají svojí produkcí naše mladá 
léta, kdy jsme chodili do tanečních, na 
plesy, bály a taky sobotní či nedělní od-
polední čaje. A tu se nám, jak uvádí Miro-
slav Rejzl, otevírají vzpomínky zakleté do 
písniček. Jsou to právě písničky, keré mají 
tu moc, že nám umožňují cestovat zpátky 
v našich životech. Nic nedokáže tak silně 
oživit vzpomínky na léta minulá a okamži-
ky dávno ztracené v čase, jako písničky. 
S jejich prvními tóny a slovy se najednou 
oživí všechny jinak nepostižitelné dojmy 
jednoho večera, jednoho tance…, všechno 

je naráz přesně jako kdysi. Některé písnič-
ky jsme rádi zpívali na školních a jiných 
výletech, u táboráku, mnohé jsme po-
slouchali z rádia a gramofonových desek, 
později z magnetofonových pásků. Hodně 
písniček, lidových i tanečních, už máme 
v repertoáru. Ale ne úplně kompletních, 
někdy nám schází třeba poslední sloky. 
Tak jsme se rozhodli, že zpracujeme malý 
zpěvníček pro Kavárničku, kde bude náš 
celý repertoár.

Ještě na závěr, jak to bude o prázdninách. 
Chybějící tři měsíce našeho setkávání na-
hradíme posezeními v červenci a srpnu. Na 
setkáních dokončíme naše rozpracovaná 
díla. Samozřejmě, za zpěvu a tance. Těšíme 
se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek
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Napsali nám

Zámecké novinky
Prostory lyského zámku slouží od roku 1961 
jako domov pro seniory, kteří potřebují po-
moc a podporu při péči o svoji osobu. V červ-
nu příštího roku to tedy bude 60 let od zalo-
žení, tehdy zvaného, Domova důchodců. Tato 
služba ve své historii dosáhla mnoha význam-
ných změn a to nejen v názvu, ale i v úrovni 
poskytované služby. Zpočátku byla kapacita 
domova 40 lůžek. V roce 1963 byla definitiv-
ně dokončena úprava ústředního topení a ka-
pacita lůžek se zvýšila na 210. Bylo to 42 lož-
nic pro 58 mužů a 152 žen. V současné době 
je kapacita 120 lůžek a stále převyšuje počet 
žen nad muži. Na tomto faktu se nic nezměni-
lo ani v průběhu let. Naším zřizovatelem je KÚ 
SK a poskytujeme pobytovou službu klientům 
65 let a výše, kteří se ocitli v obtížné životní si-
tuaci a potřebují pomoc, nebo celodenní péči 
v důsledku omezení či ztráty soběstačnosti. 
Naším klientům je poskytována i zdravot-
ní a rehabilitační péče a aktivizační činnost. 
Při té se velice dobře uplatňují dobrovolníci. 
Jednou takovou akcí byl ,,Koncert pod okny“, 
který dostali naši klienti darem od členů Ha-
sičské dechové hudby Lysá nad Labem. Vzhle-
dem k přísným ,,protikoronavirovým“ opatře-
ním to byla první kulturní událost po dlouhé 
době a velice si toho vážíme. Věříme, že už se 
brzy dočkáme dalších akcí. Informací o do-
mově je mnoho a naleznete je na stránkách  
www.domovnazamku.cz, nebo přímo u nás 

v rámci Týdne sociálních služeb v ČR, jehož XII. 
ročník je plánován v týdnu 5.–11. 10. 2020.

Rádi bychom touto cestou chtěli poděko-
vat klientům a jejich rodinám za trpělivost v 
době omezení života z důvodu opatření pro-
ti šíření koronaviru. Poděkování patří i veřej-
nosti za podporu, kterou nám v té nelehké 
době projevovala a za množství materiální 
pomoci, které se nám dostalo. Děkujeme 
VŠEM zaměstnancům Domova Na Zámku za 
jejich práci a obětavost, bez které by veške-
rá snaha byla marná a za dodržování všech 

nutných nařízení – uvědomujeme si, jak byla 
uplynulá doba pro ně náročná. Bez nich, 
jejich péče a osobního nasazení bychom 
se neobešli. Děkujeme i studentům, kteří  
v rámci výpomoci chodili nebo ještě chodí 
pomáhat. Věříme, že teď už zvládneme vše, 
byť stále v omezeném režimu.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Bc. Jaroslava Lochmanová, vedoucí sestra 

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

Napsali nám

Již 5 let nablízku v těžkých chvílích

V květnu uplynulo 5 let od založení Do-
mácího hospice Nablízku. Původně jsme 
plánovali oslavit toto výročí benefičním 
koncertem oblíbeného violoncellového 
kvarteta Prague Cello Quartet, ale ze zná-
mých důvodů se tato akce nemohla konat. 
Doufejme, že si to vynahradíme, až to okol-
nosti dovolí.

Chceme poděkovat především Vám – 
našim dárcům, sponzorům, příznivcům, 
pozůstalým rodinám a mnoha dalším přá-
telům za úžasnou podporu, kterou naši 
hospicovou službu provázíte. 

Bez Vás by tu hospic nebyl. 
S úctou vzpomínáme na již 140 nemoc-

ných, které mohl náš tým za tu dobu do-
provázet v těžkých chvílích odcházení. Od-
hodlání jejich blízkých splnit poslední přání 

umírajícímu – zůstat doma až do poslední 
chvíle, je pro nás velkým povzbuzením pro 
další službu.

HOSPIC ŽIJE i bez plateb od zdravotních 
pojišťoven, a to také díky Vám! Je to pro 
nás pádný důkaz, že naše práce má smysl. 
Těší nás, že společně s Vámi můžeme měnit 
pohled naší společnosti na umírání doma.

Přejeme Vám v tomto neklidném období 
potřebnou odolnost těla i ducha, radost z 
každého dobra a prosíme, zachovejte nám 
svou přízeň, abychom i nadále mohli být 
oporou těm, kdo to nejvíce potřebují.

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka
www.hospic-lysa.cz
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Napsali nám

Začínáme znova
Každá přestávka, i vynucená, je příležitost 

k zamyšlení. O co jsme vlastně usilovali, ja-
kými cestami jsme šli, čeho jsme dosáhli? 
Dalo se něco udělat jinak? Pro ty, kdo doma 
pečují o rodinné příslušníky, trpící demencí, 
jsou přestávky vzácným luxusem. Někdy je 
zažijí až po letech vyčerpávající práce, na-
příklad ve chvíli, kdy blízký člověk, o nějž se 
starali, musí na čas do nemocnice – a nebo 
když se tam ocitnou oni sami. I taková ne-
vítaná událost pak může poskytnout chvíli  
k oddechu a k novému nastavení priorit.
Zjistili jsme, že se to týká i naší organiza-
ce. Přestávku, vyvolanou pandemií, jsme 
využili k rozšíření služeb a přípravě na je-
jich otevření v nových okresech. Rovněž 
nás přiměla hledat další způsoby podpory. 
Všem příznivcům a zájemcům proto s ra-
dostí oznamujeme, že jsme zavedli nový 
druh služby, živý chat s odborníky. Nalezne-
te jej na adrese https://dementia.cz/chat/.  
Jde o poradenský nástroj, který vám umož-
ní řešit problémy přímo z domova. Můžete 
se poradit se sociálními pracovníky, s psy-
chologem, neurologem, rodinným pečují-
cím, s právníkem, duchovním i s dalšími od-

borníky. Na naše poradce se mohou obrátit 
jak neformální pečující, tak i všichni ostatní, 
kdo se zajímají o problematiku demence 
a domácí péče. Nabízíme vám i možnost 
prohlédnout si na našich stránkách blog, 
v němž paní Markéta popisuje své vlast-
ní zkušenosti. Naleznete jej na adrese: 
http://dementia.cz/blog/.

Všechny zájemce srdečně zveme na obno-

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

vené setkání pečujících, které v Lysé nad La-
bem pořádá organizace Dementia I.O.V., z. ú. 
Rádi bychom vás upozornili, že se mění den 
i místo konání svépomocných skupin. Schází-
me se každý čtvrtý čtvrtek v měsíci, nyní tedy 
23. července v kavárně Campiello, na adrese: 
nám. Bedřicha Hrozného 16/22, Lysá n. L.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Vlasta Koudelková
koordinátorka neformální péče

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

Od 1. července 2020 dojde ke zrušení pro-
vozu pokladny na pobočce v Lysé nad Labem. 

Ke stejnému datu bude uzavřena i po-
kladna na pobočce v Milovicích. Pracovníci 
pobočky jsou připraveni pomoci klientům 
s obsluhou zařízení v samoobslužných zó-
nách, kde lze vkládat hotovost na účet 
přes vkladomat. Doporučenou pobočkou  
s pokladnou je pobočka v Nymburce.  

Děkujeme za pochopení.

Vaše Česká spořitelna

Změny na pobočce 
České spořitelny

Poděkování
Poděkování organizaci Svaz postižených 

civilizačními chorobami v ČR v Lysé n. L.
Chtěla bych poděkovat panu Benešovi, 

panu Miškovskému, paní Moravcové, paní 
Fišerové, paní Štěrbové a paní Kilbergerové 
zato, že mi darovali dva poukazy na brýle. 
Dlouho jsme se neviděli kvůli koronavirové 
pandemii a proto se těším, až se s nimi zase 
shledám při našich pravidelných setkáních. 

Ježková Libuše, Stratov

Po více jak tříměsíčním preventivním 
uzavření denních stacionářů pro seniory,  
z důvodu „koronavirové“ pandemie, na-
stává v celé ČR 22. 6. 2020 opět jejich ote-
vření.

Nejinak to je i ve stacionářích v Lysé nad 
Labem a Milovicích, provozovaných Cent-
rem sociálních a zdravotních služeb Podě-
brady o. p. s. Naši klienti přijali tuto zprávu 
s radostí. I když nynější provoz stacionářů 
bude vyžadovat dodržování mnohem přís-
nějších hygienických a dalších opatření, 
přesto to na dobré náladě nás všech nic 
nemění. Naopak, těšíme se „z obyčej-
ných“ setkávání, která se před vyhlášením 
nouzového stavu považovala za něco sa-
mozřejmého.

Díky vyspělé technice naší doby „do-
honíme“ sledování dění v našem městě 
zhlédnutím příspěvků na městské televizi, 
což je vždy klienty velmi vítáno.

Co nás však mrzí, je, že se z důvodů 
souvisejících s pandemií neuskutečnil 
letošní 21. ročník výstavy „Šikovné ruce 
našich seniorů“ pořádaný naší spo-
lečností. Věřte, že pro ředitelku Emilii 
Třískovou, ani pro iniciátorku výstavy 
Věru Součkovou, nebylo vůbec lehké 
rozhodnout o zrušení výstavy. Zdraví 

Denní stacionáře pro seniory opět otevřeny
seniorů je však na prvním místě, a tak 
se výstava odkládá na rok 2021. Třeba 
bude příští ročník obohacen o nové 
modely roušek, protože šikovné ruce 
našich seniorů nezahálely ani v době 
karantény. A že mají šikovné ruce i mlad-
ší ročníky, jsme se přesvědčili, když jste  
k nám na středisko do Lysé nad Labem, 
přinášeli vlastnoručně ušité roušky a 
ochranné štíty. Vlna solidarity s našimi pe-
čovatelkami a sestrami domácí zdravotní a 
hospicové péče a snaha vás všech pomoci, 
nám byla velkým povzbuzením.

Poděkování patří zejména městu Lysá 
nad Labem, městu Milovice, starostovi 
Přerova nad Labem s týmem švadle-
nek, obci Kounice, paní Blechové, paní 
J. Fišerové, Mgr. Kopecké, Bc. Rousko-
vé, lyským skautům, sdružení „Lysá nás 
spojuje“, Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – okresnímu sdružení Nym-
burk, p. Šenkýřovi s kolektivem nad-
šenců za výrobu ochranných štítů, Mgr. 
Zítkové a vám všem, jejichž jména ani 
neznáme.

                                                             
Hana Lajnerová

CSZS Poděbrady o. p. s.,
středisko v Lysé nad Labem                                                   
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Sport

V sobotu 13. 6. 2020 odpoledne rozzářili 
fotbalové hřiště V topolech v Litoli sluneční 
paprsky, ke kterým, na perfektně střiženém 
place, postupně přibývala jedna méně či 
více prošedivělá hlava za druhou. Pro počet-
nou enklávu místních fotbalových fanoušků 
nebylo těžké rozpoznat mezi usmívajícími se 
obličeji dobře známé tváře legend litolské 
kopané. Hráči týmu mužů totiž uspořádali 
pro své legendární předchůdce i fanoušky 

Příjemné fotbalové odpoledne v Litoli

vzájemné exhibiční utkání, jako poděko-
vání za jejich podporu i oslavu postupu do 
III. třídy. Samotný zápas ukázal, že i fotbalo-
ví matadoři mají stále co nabídnout, jedna 
atraktivní kombinace střídala další pěknou 
šanci a napínavý souboj nakonec skončil 
spravedlivě 7:7. Výsledek však dnes nebyl 
vůbec důležitý, vždyť akci jsme pořádali pře-
devším kvůli setkání starých přátel, jejich 
rodin, aby si mohli účastníci zavzpomínat na 

staré krásné časy v kopačkách, strávili spolu 
pěkné odpoledne a dobře se pobavili. Dle 
ohlasů věříme, že se tak povedlo. Závěrečné 
poděkování patří Sv. Petrovi za pěkné poča-
sí a všem milým účastníkům i pořadatelům  
z řad našich hráčů a věrných fanoušků! Již 
teď se těšíme na setkání příští rok!

Milan Dzurko 
FK Litol

Běh zámeckou zahradou
– 57. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v neděli 6. září 2020  
již 57. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou.  
V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale  

v roce 1947 již tento významný závod vyhrál  
Emil Zátopek. Loňského – 56. ročníku  

se zúčastnilo 114 závodníků. 

Věcné ceny pro 1.–3. místo  
Pohár města Lysá nad Labem pro 

absolutního vítěze závodu žen a mužů.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, 

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč.
Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti  

a Vás ostatní – přátelé lehké atletiky, přijďte se podívat  
na závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé!

TJ Sokol Lysá nad Labem – www.sokol-lysa.cz
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261.
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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

Inzerce

Vytiskni si IHNED
fotky z mobilu

náměstí B. Hrozného 1737, Lysá nad Labem

 Průkazové foto 
na počkání

Základní škola J. A. Komenského
Lysá nad Labem hledá zaměstnance
na pozice: 

VYCHOVATEL/KA ŠD
na poloviční úvazek  

Náplň práce:
• přímá pedagogická a vychovatelská činnost
Nabízíme:
• plat dle platových tabulek a praxe: 0,5 úvazku 
 11 800–17 000 Kč
• pracovní smlouvu, příspěvek na rekreaci, kulturu, 

 nebo sport
Požadujeme:
• vzdělání: SŠ s maturitou, uživatelská znalost MS Office,  

 strukturovaný životopis 

ASISTENT/KA PEDAGOGA
na zkrácený úvazek

Náplň práce:
• přímá pedagogická činnost související s vyučováním
• výchovně vzdělávací činnost zaměřená na osobní  

 rozvoj žáka
Nabízíme:
• plat dle platových tabulek a praxe: 0,5 úvazku  

 9 300–15 000 Kč až 0,75 úvazku 13 900–22 400 Kč
• pracovní smlouvu, příspěvek na rekreaci, kulturu, 

 nebo sport
Požadujeme:
• vzdělání: SŠ s maturitou, uživatelská znalost MS Office,  

 strukturovaný životopis 

V případě zájmu nás  kontaktujte na telefonním čísle:
325 551 220, nebo e-mailem: info@zsjaklysa.cz
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Inzerce
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Inzerce

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

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel

expedient

operátor výroby (řezač, brusič)

řidič s profesním průkazem


