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Lysá nad Labem a okolí
9/2020

Rekonstrukce silnice č. II/272, ul. Mírová, Lysá nad Labem 

Investor: 
Středočeský kraj, Město Lysá nad Labem

Termín:
I. etapa od 3. 9. 2020 do 31. 1. 2021 
II. etapa od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021 
III. etapa od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 
IV. etapa od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022 

Objízdná trasa pro všechny etapy: 
po silnici č. II/332, ulice Družstevní

Délka realizace:
23–24 měsíců

Veřejná linková doprava:
Linka 661 bude vedena ze zastávky Lysá 

nad Labem, Litol, U Mostu, přímo po II/272 
– vlevo II/331 Družstevní – mírně vpravo 
II/272 Mírová a dále po své pravidelné trase. 
V opačné směru bude linka vedena toutéž 
trasou.

Linka 480 bude vedena ze zastávky Ostrá, 
obora, přímo po II/331 – přímo II/331 Druž-
stevní – mírně vpravo II/272 Mírová a dále 
po své pravidelné trase. V opačném směru 
bude linka vedena toutéž trasou.

Ruší se zastávka Lysá nad Labem, Litol, Mí-
rová – obousměrně pro linky 480 i 661

Přemisťují se zastávky Lysá nad Labem, Bo-
rek – obousměrně do autobusového zálivu 
na komunikaci II/331 ulice Družstevní před 
domem, respektive naproti č. p. 352/41 a 
zastávka Lysá nad Labem, Litol – obousměr-
ně do autobusového zálivu na komunikaci 
II/331 ulice Družstevní před domem, respek-
tive naproti č. p. 193/4.

Ing. Karel Otava
starosta
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Městský úřad

Slovo starosty

Krátce z radnice
ZE 3. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 17. 6. 2020
ZM schválilo:
• Kaufland Česká republika v. o. s., IČ:  
 25110161 jako vítězného uchazeče  
 ohledně prodeje souboru obecních po- 
 zemků (jako celku) parcelní číslo 511/57  
 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní  
 plocha, parcelní 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 n. L., za účelem výstavby pro- 
 dejny s převládajícím sortimentem potra-
 viny, za cenu 1 000 Kč/m2,
• podání žádosti o dotaci na MMR ČR do  
 programu 117D8220 – Podpora obcí  
 s 3001-10000 obyvateli/Podprogram  
 DT 117D8220H – Podpora budování a  
 obnovy míst aktivního odpočinku s tím, že 
 žádost o dotaci v maximální výši 30 mil. Kč  
 bude podána na vybudování sportovní  
 haly Lysá nad Labem,
• poskytnutí daru ve výši 100 000 Kč obci  
 Šumvald v Olomouckém kraji na odstra- 
 nění následků povodně z roku 2020,
• rozdělení dotací z Programu na činnost  
 společenských organizací pracujících  
 s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé n. L.,
• dotaci ve výši 100 000 Kč na činnost  
 Domácího hospice Nablízku, z. ú. Lysá  

 nad Labem včetně veřejnoprávní smlouvy.
• FK Litol, z. s. čerpání částky z rozpočtu  
 města pro rok 2020 formou dotace ve  
 výši 70 tis. Kč,
ZM vzalo na vědomí:
• a) termíny jednání rady města v II. polo- 
  letí roku 2020 takto: 9. 9., 22. 9., 6. 10.,  
  21. 10., 3. 11., 18. 11., 1. 12. a 16. 12. 2020,
• b) termíny jednání ZM ve II. pololetí roku  
  2020 takto: 9. 9., 21. 10. a 16. 12. 2020.

ZE 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 17. 6. 2020
RM schválila:
• provozní řád mobilního pódia o půdorysu  
 8x6 m/TS50, vč. smlouvy o nájmu movité  
 věci,
• žádost o povolení výjimky z obecně zá- 
 vazné vyhlášky č. 5/2008 k prodloužení  
 doby ukončení akce „NAROZENINY SFB“  
 Pod mostem v Lysé nad Labem ve dnech  
 20. 6. 2020 od 16.00 hodin až 21. 6. do  
 2.00 hodin,
• „Provozní řád“ pro nově vybudované par- 
 koviště P + R v ulici Čapkova.

ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 30. 6. 2020
RM schválila:
• uzavření smlouvy o umístění a provozo- 
 vání kontejnerů společnosti HELP TEX, z. s., pokračování na str. 3

• vybraného dodavatele služeb „Provozo- 
 vatel farmářských trhů: Martin Honzů, se  
 sídlem Lipová 1588/8, 289 22 Lysá nad  
 Labem, IČO: 75047101, s platností do  
 31. 12. 2020,
• společnost LK Advisory, s. r. o., jako zpra- 
 covatele a administrátora žádosti o do- 
 taci k projektu Sportovní haly Lysá nad  
 Labem, s nabídkou 49 000 Kč + DPH,
• příspěvek na jízdu parního vlaku společ- 
 nosti České dráhy, a. s. na akci den želez- 
 nice ve výši 20 000 Kč.
RM jmenovala:
• Ing. Martina Zemánka vedoucím odboru  
 městského investora MěÚ Lysá nad Labem  
 s účinností od 1. 7. 2020.

Z 14A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 10. 7. 2020 
RM souhlasila:
• s vyhodnocením nadlimitní veřejné za- 
 kázky na stavební práce vyhlášené v ote- 
 vřeném řízení na akci „II/272 Litol, rekon- 
 strukce“ a výběrem dodavatele: Sdružení 
 S+Z Litol, vedoucí společník ZEPRIS s. r. o., 
 společník SWIETELSKY stavební s. r. o.,  
 Swietelsky stavební s. r. o. odštěpný zá- 
 vod Dopravní stavby STŘED za celkovou na- 
 bídkovou cenu 117 893 389,77 Kč bez DPH.

Vážení spolu-
občané, ve funkci 
starosty města 
působím čtyři 
roky s plným na-
sazením. K získání 
bohatých zkuše-
ností v komunální 
politice mi po-
mohlo osmileté 
působení v Radě 
města a dvanác-
tileté působení 
v zastupitelstvu 

našeho města. Svoji činnost neberu jako za-
městnání, ale jako poslání. Ze svého profes-
ního života jsem zvyklý ke každé svoji činnosti 
přistupovat s vážností a plnou odpovědností. 
Řídím se slibem zastupitele, konám podle nej-
lepšího vědomí a svědomí ve prospěch města 
a jeho občanů. Za ta léta vím, co se mým před-
chůdcům, přestože se snažili, nepodařilo ve 
městě vybudovat. Do voleb jsme šli s heslem: 
„Nechte nás to dokončit“. A to plníme. Za čtyři 
roky se podařilo rozpohybovat a dokončit ně-
kolik složitých, po léta skomírajících projektů. 
Řada dalších takových projektů je v přípravě. 
Před dokončením je rozšíření kapacity ZŠ JAK  

a rekonstrukce historického domu na Fran-
tišku. Byla zahájena výstavba automatické-
ho parkovacího domu pro kola a přilehlé-
ho parkoviště na litolské straně podchodu,  
rekonstrukce ulice U Nové hospody a Turis-
tické informační centrum po Městské policii. 
Zahájena byla léta připravovaná rozsáhlá re-
konstrukce průtahu Litolí (ul. Mírová, Dobrov-
ského sady a Jiráskova). První snahy už před 
25 lety ztroskotaly na nedostatku finančních 
prostředků a v dalších letech na složitosti pří-
pravy. Cena této investice je 143 mil. Kč. Měs-
to během dvou let zaplatí za novou kanalizaci, 
vodovod, chodníky, veřejné osvětlení a měst-
skou okrasnou zeleň téměř 80 mil. Kč. Zbytek 
zaplatí Středočeský kraj za dešťovou kanali-
zaci, vozovku a parkovací stání. Koncem září 
bude zahájena léta připravovaná rekonstruk-
ce ulice ČSA, kterou se známým ekologickým 
spolkům podařilo zpozdit o více než rok. Cena 
této investice je 80 mil. Kč. Město zaplatí za 
novou kanalizaci, vodovod, chodníky, ve-
řejné osvětlení a městskou okrasnou zeleň  
40 mil. Kč. Zbytek Středočeský kraj za deš-
ťovou kanalizaci, vozovku a parkovací stání. 
Po dvaceti letech politických slibů máme 
konečně stavební povolení na novou spor-
tovní halu v ceně 120 mil. Kč. Věříme, že 

po přidělení dotace stavbu co nejdříve za-
hájíme. Stavební povolení máme na zka-
pacitnění vodojemu v hodnotě 60 mil. Kč, 
kde máme příslib přidělení dotace. Pokra-
čují projektové práce na dalších investicích 
tak, abychom splnili co nejvíce bodů z pro-
hlášení Rady města pro roky 2018–2022.  
V prohlášení Rady města je i prodej měst-
ských bytů v Milovicích. Již ve schváleném 
rozpočtu na rok 2020 je počítáno s financemi 
z prodeje bytů na zaplacení léta připravova-
ných a tolik potřebných investic v našem měs-
tě. Opoziční zastupitelé se snaží o vyvolání re-
ferenda a prodeji bytů zabránit. Bude na Vás, 
jestli nám investice ke zlepšení života v našem 
městě umožníte realizovat. 

Mnozí se obávají druhé vlny epidemie 
koronaviru. Ubezpečuji Vás, že naše město 
je organizačně připraveno a má dostatečné 
množství zásob ochranných pomůcek a dez-
infekčních prostředků.

Závěrem mi dovolte, abych popřál prvňáč-
kům příjemný nástup do školy. Těším se na 
osobní setkání s Vámi na některé z akcí „Ze-
ptejte se starosty“, kde bude prostor na dis-
kuzi nad rozvojem našeho města.

Ing. Karel Otava, starosta města
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Krátce z radnice

Měníme naše město pro vás

Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 14. 7. 2020
RM schválila:
• dotace z Charitativního programu ve výši  
 10 000 Kč pro Linku bezpečí, 10 000 Kč  
 pro Respondeo, z. s., nám. Přemyslovců  
 14/11, Nymburk,
• úpravu „Pravidel pro evidenci a prodej  
 dříví“ takto:
 1. cena dříví uloženého v separačním  
  dvoře se snižuje z ceny 680 Kč za 1 m3  
  na 300 Kč/m3 včetně DPH,
 2. cena dříví na místě se snižuje z ceny  
  500 Kč za 1m3 na 200 Kč/m3 včetně DPH,
 3. maximální množství dříví, které je  
  možné odebrat jedním obyvatelem se  
  zvyšuje ze stávajících 2 prm na 5 prm.
RM vydala:
• Nařízení města č. 1/2020 Tržní řád.
RM souhlasila:
• s propůjčením dětského areálu v Čechově  
 ulici včetně dvou chatek pro konání let- 
 ních příměstských táborů Klubu dobré 
 zprávy z. s. v termínech 1.–7. 8. 2020 a  
 22.–28. 8. 2020 a uzavřením areálu pro  
 veřejnost po dobu konání táborů.

Z 15A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 10. 7. 2020 
RM souhlasí:
 s vyhodnocením nadlimitní veřejné za- 
 kázky na stavební práce vyhlášené v ote- 
 vřeném řízení na akci „II/272 Lysá nad La- 
 bem, průtah - stavba“ a výběrem doda- 
 vatele: Metrostav a. s., za celkovou na- 

 bídkovou cenu: 59 431 895,26 Kč bez DPH.

Z 5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 28. 7. 2020
ZM schválilo:
• přijetí daru od Povodí Labe st. p. IČ:  
 70890005, a to pozemkové parcely  
 č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2,  
 č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním úze- 
 mí Lysá nad Labem, obec Lysá nad La- 
 bem, všechny v druhu ostatní plocha,  
 ostatní komunikace, a se všemi jejich  
 součástmi a příslušenstvím. Na těchto  
 pozemcích se nacházejí místní komunika- 
 ce ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na  
 vklad do KN hradí obdarovaný,
• prodloužení termínu pro podávání žádos- 
 tí z dotačního programu na podporu pod- 
 nikatelské činnosti do 31. 8. 2020 nebo  
 do vyčerpání alokace ve výši 1 mil. Kč.
ZM vyzvalo:
• občany, kteří podali podněty k registraci  
 mokřadu s pomístním názvem Žabák, aby  
 ze svého návrhu zcela vyjmuli pozemky  
 p.č. 3271/1, 3272/2 a 3610 vše v k. ú.  
 Lysá nad Labem, z důvodu, že na těchto  
 pozemcích je vedena trasa budoucího  
 severojižního obchvatu města Lysá n. L. 

ZE 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 5. 8. 2020
RM schválila:
• metodický pokyn ke stanovení platů ředi- 
 telům škol a školských zařízení zřizova- 
 ných městem Lysá nad Labem,
• poskytnutí dotace z Charitativního pro- 

pokračování ze str. 2  gramu ve výši 3 200 Kč na letní tábor pro  
 nezletilé děti paní ***** a dotaci ve výši  
 29 200 Kč na elektrický vozík pro pana  
 ******,
• výsledek poptávkového řízení na veřej- 
 nou zakázku malého rozsahu na prove- 
 dení služby k akci s názvem „Vypracování  
 projektové dokumentace na ulice Škréto- 
 va a Za Zámkem (VaK, komunikace, chod- 
 níky, VO)“ dle výsledku hodnocení nabí- 
 dek hodnotící komisí ze dne 22. 7. 2020  
 AMMBRA PROJEKT s. r. o., za celkovou  
 cenu 1 099 890 Kč vč. DPH.
RM doporučila:
• statut k Programu na investiční dotace  
 pro organizace pracující s dětmi do 18 let  
 se sídlem v Lysé nad Labem včetně for- 
 muláře žádosti a vyúčtování k poskytnuté  
 dotaci,
• statuty Programů na činnost sportovních  
 a společenských organizací pracujících  
 s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad  
 Labem a Statuty Programů na podporu  
 kultury a sportu a volného času vč. for- 
 mulářů žádostí, závěrečné zprávy a vyúč- 
 tování dle návrhu odboru s tím, že pro  
 rok 2021 se vyjme (toto se týká pouze  
 činnosti společenských organizací) povin- 
 nost min. výše členských příspěvků a min. 
 členský příspěvek je stanoven na 200 Kč.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

Vážení spoluobčané, jsou to již dva roky 
(pro některé z nás na radnici čtyři), kteří 
mají v rukou odpovědnost za správu a roz-
voj našeho města. Snažíme se Vás informo-
vat o investičních akcích, jak je jen možné, 
abyste věděli, co děláme a čemu se zrovna 
věnujeme. Domnívám se ale, že hlavním 
výstupem a hodnotítkem jsou hmatatelné 
věci, které ve městě vidíte.

Vzhledem k tomu, že se nám uvolnily vitríny 
před městským úřadem, které nahradila úřední 
deska elektronická, rozhodli jsme se je využít ji-
nak. Budeme Vás na nich informovat o tom, co 
se ve městě v rámci investic děje, co je za tuto 
dobu dokončeno, či co se připravuje. Naleznete 
tam nově třeba studii na připravovanou rekon-
strukci našeho kulturního sálu nebo finální pro-
jekt revitalizace parku v centru města. 

Věřím, že se nám s Vaší podporou podaří 
naše projekty dokončit.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice
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Informace o konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
Vážení spoluobčané, ve dnech 2. a 3. říj-

na letošního roku se budou konat volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje, a proto 
si Vám dovoluji podat základní informace. 
Právo volit má státní občan České republi-
ky, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalé-
mu pobytu v obci, která náleží do územního 
obvodu kraje (dále jen „volič“). Překážkami 
výkonu volebního práva jsou zákonem sta-
novené omezení osobní svobody z důvodu 
výkonu trestu odnětí svobody, omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva, zá-
konem stanovené omezení osobní svobody 
z důvodu ochrany zdraví lidu a výkon služby 
vojáka z povolání v zahraničí. 

Hlasování proběhne ve stálých volebních 
okrscích. Tradičně je zřízeno 9 volebních 
okrsků, do kterých jsou voliči zařazeni po-
dle místa trvalého bydliště, a to okrsek č. 
l Hasičská zbrojnice Byšičky, č. 2 Hasičská 
zbrojnice Dvorce, č. 3 MŠ Čtyřlístek, Bran-
dlova 1590, Lysá n. L., č. 4 a č. 5 MŠ Pampe-
liška, Sídliště 1464, Lysá n. L., č. 6 Svatební 
obřadní síň, Husovo nám. 23, Lysá n. L., č. 7 
a č. 8 Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518, 
Lysá n. L, č. 9. ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 
160, Lysá n. L. 

Informace o době a místě konání voleb 
bude zveřejněna rovněž na úřední desce. 
Volební místnosti se otevřou v pátek 2. 10. 
2020 ve 14.00 hodin a uzavřou ve 22.00 ho-
din, v sobotu 3. 10. 2020 se otevřou v 8.00 
hodin a uzavřou ve 14.00 hodin. Hlasovací 
lístky pro volby do Zastupitelstva Středo-
českého kraje budou všem voličům dodány 
nejpozději 3 dny před dnem voleb. Pro vol-
by do zastupitelstev krajů se tiskne hlasova-
cí lístek samostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koalici. 

Volič hlasuje osobně po prokázání své to-
tožnosti a státního občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Po obdržení úřední obálky (šedé) vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků. V tomto prostoru vloží do 
úřední obálky l hlasovací lístek určený pro 
volby do Zastupitelstva Středočeského 
kraje. Na hlasovacím lístku může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kan-
didátů, uvedených na témže hlasovacím 
lístku, vyznačit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího 
lístku nemají na posuzování hlasovacího 
lístku vliv. Po opuštění prostoru určeného  

k úpravě hlasovacích lístků vloží volič úřed-
ní obálku s hlasovacími lístky před okrsko-
vou volební komisí do volební schránky. 

Volič může požádat ze závažných, zejmé-
na zdravotních, důvodů městský úřad a ve 
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. 
V takovém případě okrsková volební komi-
se vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úředními obálky a hla-
sovacími lístky. 

Pro volby do Zastupitelstva Středočeské-
ho může volič, který nebude moci volit ve 
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je 
zapsán, požádat o vydání voličského průka-
zu, se kterým poté může volit ve kterémko-
liv volebním okrsku, kde se do Zastupitelstva 
Středočeského kraje volí.  Žádost v listinné 
podobě (s úředně ověřeným podpisem vo-
liče), případně žádost zaslaná prostřednic-
tvím datové schránky, musí být doručena 
příslušnému městskému úřadu nejpozději 
do 25. 9. 2020, do 16.00 hodin, osobně lze 
o vydání voličského průkazu požádat nejpoz-
ději do 30. 9. 2020, do 16.00 hodin. 

Ludmila Procházková
odbor vnitřních věcí

Ukončení spolupráce a poděkování

V pátek 31. 7. 2020 po mnoha letech 
ukončila paní Marzena Ewa Krajewska svo-
ji misi na Velvyslanectví Polské republiky  
v Praze. V roli zástupce velvyslance udržo-
vala velmi přátelské vztahy s naším městem 
a podílela se na Dnech polské kultury, které 
se pořádaly na výstavišti. Za město Lysá nad 

Labem se s ní rozloučil starosta Ing. Karel 
Otava. 

Při této příležitosti jí byla udělena pa-
mětní medaile za rozvoj spolupráce s naším 
městem. 

redakce

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

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

E-mail: pejscilysa@email.cz.
Město Lysá nad Labem děkuje 

všem občanům, kteří projeví zájem 
o opuštěné 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.

Psí útulek
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Radnice ve spolupráci s Odborem vý-
stavby a životního prostředí vytipovala 
nové lokality, které by mohli sloužit pro 
zadržování vody v krajině a jako přirozený 
větrolam.

První lokalitou je pozemek u rekreač-
ní osady Řehačka p.č. 1479/1 v k. ú. Lysá 
nad Labem o výměře 43 330 m2, který je 
v současné době obhospodařován nájem-
cem. Připravuje se plán, podle kterého by 
měl na pozemku vzniknout sad z různých 
druhů plodonosných dřevin (třešně, višně, 
jabloně, ořešáky apod.). Protože se v tuto 
chvíli jedná o ornou půdu, podalo město 
návrh na změnu využití na sad. Až tato ad-
ministrativní změna nastane, bude možné 
začít sázet. Pozemek zůstane i nadále volně 
přístupný.

Druhou lokalitou je Rybníček u Karlova 
na pozemku p. č. 1432/12 v k. ú. Lysá nad 
Labem o výměře 1 431 912 m2. Rybníček 
je pronajat nájemci. Město chystá celko-
vou revitalizaci včetně opravy stavidla tak, 
aby rybníček mohl lépe plnit svojí funkci. 
Budeme jednat s vlastníky sousedních po-
zemků, aby náš návrh podpořili. Finanční 
krytí je předpokládáno z prostředků Stát-
ního fondu životního prostředí. 

Třetí lokalitou je bývalý cukrovarský kal 
mezi čistírnou odpadních vod a areálem fir-
my ARS Altmann Praha spol. s r. o.  na pozem-
ku p. č. 153/1 v k. ú. Litol o výměře 9 791 m2. 
Tato plocha sloužila v minulosti jako kal 

Připravované projekty radnice ke zlepšení životního prostředí

pro odpad z cukrovaru. V současné době 
pomalu zarůstá. Jsme přesvědčeni, že tato 
plocha je ideální pro vytvoření nového 
rybníka. V tuto chvíli jednáme s majitelem  
o možné spolupráci při jeho využití. Mimo 
schopnosti zadržet poměrně velké množ-
ství vody, by zde byla vytvořena relaxační 
zóna. Financování je předpokládáno ze 
státního fondu životního prostředí. Tento 
projekt bude ze všech představovaných 
nejnáročnější na realizaci.

Čtvrtou lokalitou jsou pozemky ve vlast-
nictví města Na Zbudově PK 1083, 1084 
a 3498, všechny v k. ú. Lysá nad Labem  

o celkové výměře 13 999 m2. Tato plocha 
nyní slouží pro zemědělství. Na pozemku 
by měl vzniknout větrolam a další sadové 
úpravy. V tuto chvíli je připraveno jednání 
s nájemci, kterým nabídneme náhradní 
pozemky. Financování je předpokládáno ze 
státního fondu životního prostředí. Projekt 
by se mohl začít realizovat v příštím roce.

Věříme, že realizace těchto projektů při-
spěje ke zlepšení kvality životního prostře-
dí v Lysé.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Několik slov k obchvatu
Zastupitelé Lysá nás spojuje byli v nedávné 

době opakovaně obviněni vedením města ze 
snahy o zablokování výstavby severovýchod-
ního obchvatu Lysé nad Labem. Tyto útoky 
souvisely zejména s naším bojem za záchranu 
mokřadu Žabák. Ochrana mokřadu přitom 
vycházela z nesouhlasu se zástavbou jeho 
plochy výcvikovým areálem Svět záchranářů. 
Jsme velmi rádi, že Středočeský kraj uznal, že 
ničit existující mokřad v době, kdy se jinde 
draze vytvářejí, je zhůvěřilost. Je pravda, že 
přes území mokřadu má vést obchvat. Víme 
to a opakovaně jsme zdůraznili náš zájem na 
jeho výstavbě. Ochrana mokřadu nejde proti 
této snaze. Námi navržené vyhlášení význam-
ného krajinného prvku na území mokřadu 
rovněž výstavbu obchvatu neohrozí. Je po-
třeba si uvést základní fakta. Projekt výstavby 
obchvatu získal územní rozhodnutí v lednu 
2006 (právní moci nabylo v květnu 2006). 
Toto rozhodnutí ztratilo platnost v roce 2017. 
Vedení města tvrdí, že se jednalo o záměr, 
protože projekt bylo potřeba upravit. Změna 
projektu výstavby obchvatu však znamenala 
i potřebu nového územního rozhodnutí, kte-
ré bylo vydáno v březnu roku 2019 a nabylo 

právní moci počátkem roku 2020. Dodnes 
stále nejsou vykoupeny všechny pozemky, na 
kterých má obchvat stát. Intenzivněji se na vý-
kupu začalo pracovat až od roku 2015. Někteří 
vlastníci však pozemky prodat nechtějí, proto-
že je potřebují k hospodaření. Starosta Otava 
tvrdí, že město se všemi vlastníky opakovaně 
osobně a písemně jednalo. Bylo tomu sku-
tečně tak? Jednal starosta u takto strategické 
stavby s vlastníky osobně? Byla nabízena vlast-
níkům oboustranně výhodná dohoda, která 
by vedla k získání pozemků? Po celou dobu 
od roku 2006 do dnešního dne byli ve vedení 
našeho města zástupci ODS nebo ČSSD, často 
společně. Starosta města byl vždy z jedné z 
těchto stran. Na Středočeském kraji je situa-
ce podobná. Vždy byl hejtmanem zástupce 
ODS nebo ČSSD. Až po posledních krajských 
volbách před čtyřmi lety se hejtmankou stala 
zástupkyně ANO, tedy hnutí, které má zastou-
pení ve vedení Lysé nad Labem téměř dva 
roky. Pro úplnost doplňujeme, že v rámci mi-
nulého volebního období byli součástí koalice 
v Lysé také zástupci Kulturně, KDU-ČSL a Ces-
ty města. Již téměř dva roky jsou tyto strany 
spojené do opozičního bloku pod názvem Lysá 

nás spojuje. Severovýchodní obchvat města 
má být coby investice Středočeského kraje do 
značné míry postaven z dotačních prostředků 
Evropské unie. Investiční období, ve kterém je 
nutné prostředky z EU využít, končí 30. června 
2023. Do tohoto data je nutné stavbu dokončit 
a předat předávacím protokolem. Máme dru-
hou polovinu roku 2020. Nejsou vykoupeny 
všechny pozemky a není vydáno rozhodnutí 
o stavbě propojovací silnice mezi obchvatem 
a silnicí na Stratov. Nevykoupené pozemky 
bude nutné vyvlastnit, vyvlastňovací řízení při-
tom může kraji trvat měsíce, spíše roky. Není 
vydáno stavební povolení, na jehož základě 
je teprve možné začít stavět. Stavební řízení 
rovněž trvá měsíce. Jak dlouho asi potrvá tech-
nicky náročná stavba komunikace dlouhé více 
než čtyři kilometry s několika mosty a okružní-
mi křižovatkami? Kdo má tedy ve skutečnosti 
zásadní zásluhu na tom, že obchvat města s 
největší pravděpodobností jen tak postaven 
nebude? Kdo se snaží svou zodpovědnost pře-
hodit v roce 2020 na jiné?

Mgr. Martina Tužinská Synková
zastupitelka
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V České republice vznikají nová, lokální oh-
niska nákazy a denní přírůstek nakažených 
začal oproti klidnému květnu a červnu opět 
růst. Co tedy dělat, aby dopad pro nás byl  
v co nejmenší míře?

„Čistota je půl zdraví“, a v případě koro-
naviru to platí dvojnásob. Zde je pár stěžej-
ních a nejdůležitějších tipů, které již určitě 
znáte, ale na které je důležité se neustále 
soustředit:
● při pohybu venku v parku, na koupalištích  
 na hřištích, restauračních zahrádkách,  
 MHD apod. si nezapomínejte pravidelně  
 dezinfikovat ruce nějakým dezinfekčním  
 gelem a pokud možno nesahat si rukama  
 na obličej,
● dodržujte odstup od cizích lidí minimálně  
 2 metry (pokud je to alespoň trochu možné),
● po příchodu domů si ihned důkladně  
 umyjte ruce,
● v kancelářských apod. prostorách, kde  
 vás sedí více pohromadě, nezapomínejte  
 větrat,

● nechte se očkovat proti chřipce, vyloučíte  
 tak duplicitu chřipka a koronavirus.

Co by vám rozhodně nemělo doma chybět?
Roušky a respirátory

Respirátor chrání Vás, zatímco rouškou 
chráníte především okolí, rozhodně se vy-
platí mít v domácí lékárně obojí. Roušku, 
jednorázovou nebo textilní, je vhodné nosit i  
v případě běžného nachlazení, chřipky apod., 
protože zamezuje šíření kapénkové infekce 
vzduchem.

Antibakteriální gely a mýdla
Mytí a dezinfekce rukou zůstane na žebříč-

ku ochranných mechanizmů proti nákaze na 
předních příčkách. Pravidelným mytím či dez-
infekcí rukou zabráníte až 80 % všech infekč-
ních onemocnění, a to je číslo, které stojí za 
to si zapamatovat i v době, kdy nehrozí žádný 
koronavirus.

Dezinfekční prostředky

Protože na kovových a plastových površích 
přežívá koronavirus i několik dní, je třeba se 
vybavit i dezinfekčními prostředky pro úklid 
domácnosti, auta a předmětů, které denně 
používáte. Rozhodně nic nezkazíte, když bu-
dete tato místa a předměty, kliky, mobil, klíče, 
brýle atd., dezinfikovat pravidelně.

Ochranné pomůcky
Nejen roušky a respirátory se rychle staly 

naprosto nedostatkovým zbožím, i rukavice 
a další ochranné prostředky z hodiny na ho-
dinu zmizely z regálů i stránek internetových 
obchodů. Nenechte nikoho, aby vše vykoupil, 
aniž by Vám a dalším kupujícím něco nechal. 
Není třeba panikařit, ale rozhodně je dobré 
nenechat nic náhodě. Nespoléhejte se na to, 
že ochranné pomůcky zajistí někdo jiný. Právě 
teď máte nejlepší příležitost se na další vlnu 
šíření koronaviru připravit, neváhejte ji využít.

 Bc. Luděk Přibyl
bezpečnostní ředitel a krizový pracovník

Jak se připravit na případnou “druhou vlnu“ epidemie koronaviru?

Vážení občané, v rámci rekonstrukce silni-
ce č. II/272 včetně mostu Bohumila Hrabala 
v obci Lysá nad Labem, byla na obou stra-
nách této komunikace umístěna svodidla. 

Svodidla v těchto místech byla umístě-
na na základě splnění zákonných norem a 
technických požadavků, kdy ukončení svo-
didel za mostem není možné s ohledem 
na požadavky předmětných technických 
předpisů a norem, a to zejména TP 203 a 
ČSN 73 6101. 

Informace o umístění svodidel na mostě Bohumila Hrabala 
1) ČSN 73 6101 požaduje osazení svodi- 
 del mimo jiné na vysokých násypech dle  
 čl. 13.1.2.2.9,
2) TP 203 požaduje ukončení svodidla na  
 mostě ve vzdálenosti min. 12 metrů za 
 mostem.

Tato svodidla musela být vytvořena, nejen 
z důvodu splnění výše uvedených požadavků, 
ale i pro vytvoření bezpečného zádržného 
systému komunikace.

Dále bychom chtěli upozornit, že postranní 
lávky mostu neslouží jako komunikace IV. tří-
dy, tedy jako veřejný chodník, ale pouze jako 
manipulační lávky mostu. Schodiště umístě-
né vždy po jedné straně mostu Bohumila Hra-
bala je vedeno pouze jako schodiště únikové, 
to znamená, že opět není k běžnému užívání 
chodci či cyklisty.

Kateřina Uhrová
odbor dopravy 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. 19. 9. 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 Upozornění 
Upozornění na splatnost místního 

poplatku za provoz systému nakládá-
ní s komunálním odpadem 

Upozorňujeme občany, kteří hradí místní 
poplatek za provoz systému nakládání s ko-
munálním odpadem 2x ročně, na blížící se 
datum splatnosti 30. 9. 2020. 

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 
nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet č.: 127838126/0300, při této platbě 
je nutné uvést variabilní symbol poplat-
níka, který Vám sdělí paní Plachá, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 235, e-mail:  
lenka.placha@mestolysa.cz. Variabilní sym-
bol je důležitý pro identifikaci poplatníka. 

 Lenka Plachá
odbor správy majetku
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Den otevřených dveří

Navýšení kapacity MŠ Dráček v Litoli

Srdečně Vás zvu na rodinné odpoledne 
spojené s prohlídkou historické vily v Litoli, 
která se po rekonstrukci stane součástí míst-
ní mateřské školy Dráček. Vedle samotné vily 
pro Vás budou otevřené přilehlé zahrady, na 
děti čeká doprovodný program plný soutěží.

Přijďte se svými ratolestmi nebo třeba jen 
sami posedět, zavzpomínat a prohlédnout si 
plány na proměnu další části Lysé nad Labem 
v příjemné místo k životu.

Věříme, že nám počasí pomůže a užijeme 
si společně prima odpoledne.

Těším se na Vás.

Romana Fischerová, místostarostka

KDY: 12. 9. 2020 od 10.00 
 do 15.00 hodin
KDE: ul. Mírová 149, Litol

DALŠÍCH TÉMĚŘ 50 MÍST.
 
První mateřská škola v Lysé nad Labem - Li-

toli byla otevřena 22.3. 1948. Sídlila v jedné 
učebně národní školy v prvním poschodí (ZŠ 
TGM). Bylo zapsáno 8 chlapců a 13 dívek a 
k 28. 6. 1948 již 30 dětí. V dalších letech 
působení a s průběžným  nárůstem dětí se  
v národní škole podstupovaly pro mateřskou 
školu větší prostory. Proto byla 3. 9. 1979 
otevřena nová budova mateřské školy se 
zahradou. Kapacita je maximálně naplněna. 
MŠ Dráček je dvoutřídní s kapacitou 50 dětí. 
Školní jídelna je součástí MŠ a zajišťuje stra-
vování pro její děti.

Již řadu let při přijímacím řízení jsou uspo-
kojeni pouze děti pětileté a čtyřleté, mladší 
se do MŠ Dráček nedostanou. Z tohoto dů-
vodu se město rozhodlo zvýšit kapacitu této 
mateřské školy o dalších téměř 50 míst od-

koupením domu čp. 149 s velkou zahradou 
v těsné blízkosti školy, zrekonstruovat ho  
a propojit s budovou stávající MŠ.

Dům čp. 149 v Litoli byl rodinný dům, 
který v roce 1975 odkoupil tehdejší MěNV  
v Lysé nad Labem. Ihned po koupi byla zahá-
jena přestavba na mateřskou školu a jesle. 
V roce 1998 rozhodnutím Okresního soudu 
v Nymburce byl dům navrácen původním 
majitelům, neboť bylo prokázáno, že kupní 
smlouva byla uzavřena v tísni za nevýhod-
ných podmínek. Původní objekt pro bydlení 
byl městem vydán po stavebních úpravách 
pro potřeby mateřské školy a školní družiny. 
Od té doby objekt chátral. 

V roce 2019 město dům čp. 149 koupilo a 
již je připravena projektová dokumentace re-
konstrukce, kde vzniknou 2 třídy pro MŠ Drá-
ček s potřebným příslušenstvím a zázemím a 
s velkou zahradou vybavenou hracími prvky.

Blahopřání 
za měsíc červenec

80 let
Libuše Šafránková
Jarmila Kavková
Zdenka Lásková
Erika Jonášová
Josef Černý
Josef Jandl

85 let
Marie Kerdová
Jindřiška Mrkvičková

93 let
Marie Hermanová

Boleslav Kumor: 
„Dělejme všechno proto, aby umění žít 
patřilo ke krásným uměním.“

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

a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních 
věcí a zdravotnictví

Oznámení o změně 
ceny palivového dřeva

Oznamujeme občanům, že na základě 
rozhodnutí Rady města Lysá nad Labem,  
č. usn. 426 ze dne 14. 7. 2020, byla upra-
vena pravidla pro evidenci a prodej dříví 
takto:

1. Cena dříví uloženého v separačním 
dvoře se snižuje z ceny 680 Kč za 1 m3 na 
300 Kč/m3 včetně DPH.

2. Cena dříví na místě se snižuje z ceny 
500 Kč za 1 m3 na 200 Kč/m3 včetně DPH.

3. Maximální množství dříví, které je 
možné odebrat jedním obyvatelem se zvy-
šuje ze stávajících 2 prm na 5 prm.

Pravidla pro evidenci a prodej dříví v pl-
ném znění jsou k dispozici na webových 
stránkách města.

Ota Balík
odbor správy majetku
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Městský úřad

Okénko zastupitele

Je po první vlně pandemie. Občané i 
„odborníci“ vč. senátora si pletou zase-
dání ZM s divadelním představením. Je 
to logické, umění bylo v koronavirové éře 
upozaděno. Přispěla k tomu i hysterie a 
manipulativní metody spolku „LNS“, or-
ganizované k jakémukoliv záměru koalice 
nebo plnění Strategického plánu města, 

či komunitního plánu nebo jiných koncepcí. Nejdříve šlo 
o okrajové drobnosti, navíc vedením města řešené po-
mocí klasických metod, plánovacích smluv. Později hys-
terie kolem privatizace bytů v Milovicích, kdy příjmy z ní 
jsou již plánovanou součástí rozpočtových příjmů na rok 
2020. Posléze akce “nemokřad“ a zmaření projektu, kte-
rý by naopak mokřady vzkřísil a který se pro děti, dospě-
lé, seniory a profesionály nebude nikdy v Lysé opakovat.  
A přijdou i další zmary. Zhrzená opozice se nezastaví před 
ničím, o rozvoj města jí nejde, přednost má politikaření 
před volbami. Co se divím nejvíce, že jim na špek skáčou 
sami občané, aniž by zapojili vlastní rozum a jsou schopni 
na to i doplatit.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Obchvat města
Politické soupeření 

jednotlivých stran a 
sdružení je dle mého 
názoru věc prospěš-
ná. Výsledek tohoto 
soupeření je přijatel-
ný pro většinu obča-

nů. Donedávna jsem o tomto tvrzení 
byl pevně přesvědčen. Toto přesvědčení 
se ve světle nedávných událostí změ-
nilo. Neznám volební subjekt, který by 
v předvolební kampani nepodporoval 
výstavbu severojižního obchvatu měs-
ta. Nyní dva roky po volbách KDU-ČSL, 
KULTURNĚ!, CESTA MĚSTA, spojené ve 
spolku LYSÁ NÁS SPOJUJE, vytáhli do ne-
nápadného ale o to záludnějšího boje 
proti obchvatu města. Všichni zastupi-
telé za výše uvedená uskupení podali 
návrh na vyhlášení části pozemků pod 
budoucím obchvatem za významný kra-
jinný prvek. To v podstatě znamená ztí-
žení a prodloužení, ne-li úplné zmaření 
výstavby obchvatu. Jeden z jejich pod-
porovatelů dokonce shromažďuje pod-
klady pro vyhlášení přírodní památky na 
pozemcích pod obchvatem. Určitě Vám 
budou tvrdit, že jejich podání obchvat 
neohrozí. Já takovému tvrzení nevěřím. 
A jaký je Váš názor?

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Dobrý den, ráda 
bych zde zmínila 
dvě věci. První je 
prodej milovických 
bytů, který jsme  
v zastupitelstvu 
města schválili a 
rozhodování ve 

věci Vámi samotnými. Pokud soud, ke 
kterému tuto záležitost „Lysá nás spo-
juje“ podala, vyhlášení posvětí, přijďte 
prosím a podpoře nás v záměru byty 
prodat, tedy hlasujte ANO PRODEJI. 
Chceme zde přeci například sportovní 
halu, vodojem, snadnější splácení úvě-
ru na ulice Mírová a ČSA. Chceme, aby 
to tu u nás prostě bylo krásné a mo-
derní. A ne za naše peníze u sousedů, 
kteří nás svým rozvojem předhání a 
brzo se tak opravdu staneme jen jejich 
předměstím. Jako druhou věc zmiňuji 
svou kandidaturu v krajských volbách, 
a to v tom ohledu, že Vás ujišťuji, že 
mandátu, který jsem zde od Vás získa-
la, dostojím a neznamená to, že naše 
město hodlám odsunout na druhé mís-
to. Naplno budu pracovat dále předně 
pro něj. Na Kraji musím oživit stavbu 
domova pro seniory nebo ochránit 
stavbu obchvatu, který kromě meruň-
kového sadu nyní ohrožují i žabky.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Proč prodat byty 
v Milovicích?

Naše město je 
vlastníkem 350 ná-
jemních bytů v Mi-
lovicích. Tyto byty 
chce zastupitelstvo 
města během ně-

kolika let postupně prodat a výtěžek 
použít ze 40% na výstavbu bytů v Lysé 
nad Labem, ze 30 % na výstavbu spor-
tovní haly a ze 30 % na ostatní měst-
skou infrastrukturu.

Opozice tvrdí, že městu se povede 
lépe, když budeme do bytů v Milo-
vicích investovat desítky milionů ko-
run a dále je držet. Toto je hluboký 
omyl.

Úkolem zastupitelstva města je 
starat se o vlastní území a vlastní ob-
čany. Není naším úkolem starat se  
o rozsáhlý majetek v cizím městě a 
řešit bytové potřeby osob, které pře-
vážně nejsou občany našeho města. 
Proto si myslíme, že je správné tyto 
byty prodat a výtěžek využít v našem 
městě. Ostatně stejně postupuje i 
město Čelákovice, které svoje byty  
v Milovicích už druhý rok prodává. 

Ten, kdo blokuje prodej bytů v Milo-
vicích, blokuje rozvoj Lysé nad Labem. 

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Dětská hřiště jsou navštěvována seni-
ory s vnoučky a maminkami s kočárky. 
Tráví na nich – pokud je příznivé počasí 
– nemálo času. Navštěvují i jiná dětská 
hřiště v našem městě a pak je hodnotí. 
Nejhorší je podle nich hřiště v parku u 
Sokolské ulice poblíž PENNY marketu a 
nejlepší je hřiště v Litoli. Na samotném 

hřišti u PENNY je pouze kolotoč pro malé děti, jedna dvou-
sedadlová houpačka a dvě klouzačky. Hřiště je celé vysy-
pané drobnými kaménky, které ztěžují matkám zde jezdit s 
kočárky. Na hřišti nejsou lavičky a tak senioři a rodiče musí 
sedět na pokraji pískoviště. A protože samotné hřiště není 
oplocené, tak se tam v noci scházejí různí „návštěvníci“ 
a děti po nich nacházejí střepy z lahví, nedopalky cigaret 
a jiné odpadky. Senioři a rodiče z toho mají velmi špatné 
pocity. Můžeme je ale všechny uklidnit a potěšit, že v nej-
bližším období začnou plánované úpravy, jak na samotném 
hřišti, tak i v přilehlém parku. Určitě se nám to všem bude 
velice líbit a budeme spokojeni, že právě ve středu města 
máme nejhezčí a bezpečné dětské hřiště. 

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD
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Městský úřad

Okénko zastupitele

Změnou na kraji 
může začít změna 
ve městě. Neta-
jím se názorem, 
že Lysá změnu ve-
dení potřebuje. 
Potřebuje změnu 
jeho myšlení, ko-

munikace i přístupu k práci. Doufá-
me, že v komunálních volbách v roce 
2022 od VÁS dostaneme jako Lysá 
nás spojuje šanci toto vše dokázat. 
Naše město má dva hlavní partnery. 
Jedním jste VY, jeho občané, dru-
hým Středočeský kraj. Právě proto 
jsem se rozhodl kandidovat už teď 
v podzimních krajských volbách do 
zastupitelstva Středočeského kraje a 
pokusit se získat možnost ovlivňovat 
krajské projekty v Lysé v její prospěch, 
včas a dobře Vás o nich informovat  
a také vás do nich zapojit. Proč? Proto-
že Lysá je vaše a bez spolupráce s Vámi 
se nedá smysluplně rozvíjet. Chci spo-
lu s Vámi měnit kraj, abychom mohli 
změnit Lysou. Jakožto člen KDU-ČSL 
jsem na základě spolupráce těchto 
stran na kandidátce hnutí Starostové  
a nezávislí (STAN).

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Potkejte se s Lysá 
nás spojuje

Na začátku října 
nás čekají krajské 
volby a doufejme, 
že i referendum o 
osudu milovických 
bytů. Rádi bychom 

vás přesvědčili, že to s Lysou myslíme 
vážně, takže chcete-li se s námi potkat 
a popovídat si, přijďte 26. září od 9.00 
do 14.00 na náměstí Bedřicha Hrozné-
ho. Jako obvykle pro vás budeme mít 
připraven program pro malé i velké a 
zároveň se můžeme neformálně bavit  
o tom, jak si představujete budouc-
nost Lysé, proč se Karel Marek rozhodl 
kandidovat na krajského zastupitele a 
rádi si vyslechneme, co vás v Lysé mo-
mentálně trápí a s čím bychom vám 
třeba mohli umět pomoci. Naše po-
zvání přijala i kandidátka na hejtman-
ku Petra Pecková (STAN), je moc fajn a 
v Lysé se jí líbí. Těšíme se na vás! Lysá 
nás spojuje.

Matěj Kodeš, Kulturně! 

Vážení spoluob-
čané, chodí vaše 
děti do skauta? 
Nebo třeba na kera-
miku, fotbal, zpěv? 
Možnost dopřát 
dětem, co je baví, 
a zároveň mít čas 

si trochu odpočinout jsem jako máma 
vždycky vítala, zvlášť když byly jejich 
kroužky kousek od domova.

Aby měli takovou možnost i ostatní 
rodiče v Lysé, připravili jsme v radě nový 
dotační titul na podporu místních spol-
ků, které pracují s dětmi do 18 let. Inves-
tiční dotace z něj budou poskytovány na 
konkrétní akci a projekty i nákupy dlou-
hodobého majetku. Spolky, které už 
nějaký majetek vlastní, pak budou moci 
dotaci využít na jeho modernizaci nebo 
rekonstrukci. 

Dotační titul ještě musí schválit zastu-
pitelstvo (9. 9. 2020) – pokud projde, bu-
dou podmínky pro přidělení dotace sta-
noveny ve statutu, který včetně všech 
potřebných formulářů najdete na por-
tálu občana https://obcan.mestolysa.
cz. Na úřední desce města bude zároveň 
zveřejněna výzva k podání žádostí, a to 
minimálně 30 dní předem.

 
Romana Fischerová, ANO 2011

V tento poprázdni-
nový čas si dovolím 
parafrázovat myšlenku, 
která zazněla ve filmu 
Hovory s TGM. Prezi-
dent Masaryk v ní mlu-
vil o republice, ale dá se 
velmi pěkně použít i na 

obec či město: „Město bude takové, jaká 
bude většina jeho obyvatel. Jde o to, aby 
lidem na tom, co se okolo nich děje, zále-
želo. A když se jim něco nelíbí, tak aby jen 
nekritizovali, ale začali něco dělat. Mluvit 
ještě neznamená dělat.“ Myslím, že Lysá 
se v tomto směru obrací k lepšímu. Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří přiložili ruku  
k dílu ať už ohledně vyhlášení referenda  
o prodeji lyských bytů v Milovicích, nebo na 
záchranu mokřadu Žabák. Ukazuje se, že  
v Lysé je čím dál víc občanů, kteří neváhají 
věnovat svůj čas ve prospěch města. Mám  
z toho ohromnou radost a motivuje mě to 
v práci zastupitele. Díky.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Zdvořilá žádost
Když jsem vstupova-

la do světa komunální 
politiky, věděla jsem, že 
budou napříč celým za-
stupitelstvem panovat 
různé názory. Pluralitu 
názorů podpořených 

věcnými argumenty vítám. Na to jsem za 
léta svého  bohatého profesního života 
zvyklá. S čím se však nedokážu smířit, je 
neuctivé a urážlivé slovní napadání zastu-
pitele zastupitelem či napadání občanů 
města, a to dokonce veřejně v průběhu 
zasedání zastupitelstva. S takovým cho-
váním jsem se nesetkala ani při obtížných 
jednáních v profesních komorách, na aka-
demické půdě, při meziresortních vyjed-
náváních a dokonce ani v komisích obou 
komor Parlamentu ČR. Slušnost, vzájemná 
úcta a tolerance se zcela vytratily. Ptám se 
tedy? Nahrazujeme nedostatek věcné ar-
gumentace arogancí? Nechci takovému 
vystupování opakovaně přihlížet, a proto 
Vás zdvořile žádám, pane starosto, abys-
te v souladu s Jednacím řádem v případě 
takového opakujícího se jednání, vykázal 
takového řečníka ze zasedací místnosti. 
Pravidla slušného chování platí pro nás 
všechny. Děkuji.

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Registrace ZDARMA na: 
mestolysa.mobilnirozhlas.cz

Stáhněte si na:
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Městský úřad / Pozvánky

Okénko zastupitele
Máte otázky k referendu? 
Vážení Lysáci, když píšu tento sloupek, 

stále nevím, zda a kdy proběhne referen-
dum. Nicméně neztrácím naději, že bude 
v termínu krajským voleb. A protože víme, 
že s referendem i tématem bytů je spoje-
no mnoho jednoduchých i složitých otázek, 
na které byste chtěli znát naše odpovědi, 

nabízíme vám možnost potkat se s námi osobně a probrat, 
co vás zajímá. Každé úterý a čtvrtek v září nás najdete od  
14 do 19 hodin na Husově náměstí v našem stánku, kde vždy 
bude někdo z Lysá nás spojuje připraven odpovídat na vaše 
dotazy spojené s referendem. Bude zde také možné potkat 
Karla Marka, ale ne vždy a většinou až po 17. hodině. Pokud 
byste někdo chtěl mít jistotu, že ho zastihnete, ozvěte se na 
info.lysanadlabem@gmail.com nebo telefon 603 814 830 
a domluvte se na konkrétním termínu setkání. Karel je náš 
největší znalec čísel o milovických bytech. Rozhodujte se na 
základě informací!

Jan Burian, KDU-ČSL

Za necelý měsíc náš čekají krajské volby a 
doufejme, že i naše první lyské referendum. 
Nechci říkat, koho máte volit a jak hlasovat 
v referendu, to je vaše soukromá věc a vaše 
svědomí. Jen Vás prosím, abyste v obou 
případech volit šli. Proč? Každý jeden hlas 
je důležitý a i jeden hlas může znamenat 
změnu. Krajské zastupitelstvo rozhoduje i 

o našem městě, připravuje projekty, které se zde realizují, a 
proto je důležité si dobře vybrat, kdo za nás na kraji bude ko-
pat. Změny v Lysé můžou nastartovat právě dobře zvolenými 
zástupci na kraji, protože to budou naši příští partneři. Chápu, 
že současná situace hlavně v našem městě Vás může od voleb 
odrazovat, ale vzpomeňte, co jsme s vaší pomocí dokázali za 
poslední rok: Zastavit výstavbu “ubytoven” na Mlíčníku, při-
mět zastupitele Středočeského kraje přehodnotit stavbu pro-
jektu Svět záchranářů na našem mokřadu Žabák a doufám, 
že snad i v referendu zachránit městský majetek a tím zajistit 
příjmy do rozpočtu pro příští generace.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

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.  

Krajská hospodářská komora Střední Čechy
Vás srdečně zve na seminář:

Na co nezapomenout při
zavedení další vlny EET?
Série seminářů po Středočeském kraji 
pro řemeslníky, živnostníky a firmy

Termín a místo konání: 7. října 2020 od 9.00 do 13.00 hodin
 Zasedací místnost AMZ Financial Group, s.r.o.,
 Pražská 298, Brandýs nad Labem
Termín a místo konání:  14. října 2020 od 9.00 do 13.00 hodin
 CEROP Kolín, Sokolská 1095, Kolín I

Cílem semináře je seznámit posluchače s problematikou evidence 
tržeb včetně aktuálních změn v souvislosti s přijatou novelou a 
připravit je na praktickou aplikaci tohoto opatření.

Program:
● Přehled platné legislativy k problematice EET a seznámení  
 s aktuálními změnami.
● Vymezení předmětu evidence tržeb, tj. jaké příjmy podléhají EET.
● Povinnosti poplatníka související s evidencí tržeb, tj. postup  
 při zahájení evidence.
● Evidenční a informační povinnosti – způsoby evidence tržeb,  
 možnosti použití nového zvláštního režimu.
● Řešení specifických situací, praktické příklady – storna,  
 zastoupení apod.
● DPH – změny.
● Právní aspekty zavedení EET.
● Seznámení se s nabídkou poskytovatelů pokladen EET  
 a dalšími technickými možnostmi.

Školitelé: Ing. Martina Síbrtová – Daňový specialista
 Mgr. Jiří Salač – Advokátní kancelář OHBS Salač
 Zástupci poskytovatelů pokladen EET

Informace a přihlášení Brandýs: hrbolkova@khkstrednicechy.cz
 tel.: +420 702 253 466
 sizlingova@komora.cz
 tel.: +420 702 020 489
Informace a přihlášení Kolín: obkkolin@gmail.com
 tel.: +420 724 613 955
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Pozvánky

Valná hromada spolku LysaFree se uskuteční 
v neděli 20. září 2020 od 16.00 hodin ve školní jídelně 

Scolarest v ulici Veleslavínova v Lysé. 

Srdečně zveme všechny členy!
Více informací na webových stránkách LysaFree. 
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Městská knihovna

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

Paličkování – 2. + 16. + 30. září 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Poslední Přemyslovci (závěr) 
– 8. září 2020 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií 
Kořínkovou.

Drátování – 9. + 23 září 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Sociální služby ve vašem okolí a na jakou 
pomoc máte nárok – 10. září 2020 
od 17.30 hodin
Workshop bude zaměřený na zmapování 
sítě sociálních služeb v Lysé nad Labem a 
okolí. Dozvíte se, jaké služby jsou k dispo-
zici, na jaké cílové skupiny jsou zaměřené 
a jak probíhá první kontakt i samotná spo-
lupráce. Dalším důležitým bodem bude 
přehledné přiblížení toho, jaké formy 
podpory jsou k dispozici konkrétně vám 
či vašim blízkým, ocitnete-li se v různých 
náročných situacích, a jak v takovou chvíli 
postupovat. Lektorka: Věra Ouředníková. 
Akce se koná ve spolupráci s Dementia 
I.O.V., z.ú.

Permakultura – aneb jak vytvořit zdravou 
půdu pro zdravé rostliny – 15. září 2020  
od 17.00 hodin
Jak připravit půdu pro nadcházející pěsteb-
ní sezónu? Jak si připravit levně přírodní 
hnojiva doma? Co jsou to podpůrné rostli-
ny? Jak na mulčování a kompostování? Jak 
postavit vyvýšené záhony? To vše se dozví-
te na přednášce Martina Svaška. 

Soumrak čtení aneb fakta a fikce
– 22. září 2020, 18.00 hodin
Podle některých katastrofistů je dnes tiš-
těná kniha a literatura obecně na cestě  
k nevyhnutelnému úpadku. Optimističtí 
těšitelé naopak vidí budoucnost v elek-
tronických knihách a v interaktivních ob-
sazích, díky nimž čtení získá nové rozmě-
ry. Který z postojů je reálnější? Tomuto 
tématu, stejně jako samotnému procesu, 
jak kniha dnes vzniká, vztahu literatury 
a komiksu, psaného slova a obrazu, se 
bude věnovat překladatel, autor a redak-
tor pražského nakladatelství Labyrint On-
dřej Kavalír. 

Hudební toulky – 23. září 2020 
od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny v Litoli.

Osmimilimetrové vzpomínky 
– 29. září 2020 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm filmů z ar-
chivu J. Minaříka věnujících se inscenacím 
lyského divadelního spolku Tyl. Přednáší 
Miloslav Hlavsa. 

Trénování paměti I. a II. – kurzy 
(první lekce 30. září 2020)
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. Kur-
zy trénování paměti Vám ukáží, jak mozek 
procvičovat, aby Vám co nejlépe sloužil. 
Kurz obsahuje 10 lekcí a představí Vám ně-
které techniky, díky kterým je pamatování 
jednodušší.  Kurz Trénování paměti I. je 
určen začátečníkům, kurz Trénování pamě-
ti II. bude navazovat na letošní jarní kurz. 
Kurzy jsou pro všechny zájemce zdarma, je 
však nutné se na ně v knihovně předem při-
hlásit. Počet míst v kurzu je omezený!  

Fotosoutěž 2019 – „Račte vstoupit“
Každoroční fotografická soutěž pro všech-
ny, kteří svůj čas rádi tráví s objektivem 
v ruce… Fotografie je nutné přinést do 
knihovny nejpozději do 30. 9. 2020. Bližší 
informace na webu knihovny.

Kroužky pro děti v Litoli:
Kroužek ručních prací – kroužek je určen dě-
tem od 7 do 10 let a bude probíhat 1x za 14 
dní v prostorách pobočky Městské knihov-
ny v Litoli (1. patro) ve středu (13.30–15.00 
hod.). Na kroužek je nutné se přihlásit 
předem v knihovně! První lekce proběhne  
30. 9. 2020
Kroužek zdravovědy – kroužek je určen dě-
tem od 7 do 10 let a bude probíhat 1x za 14 
dní v prostorách pobočky Městské knihov-
ny v Litoli (1. patro) ve středu (14.00–15.00 
hod.). Na kroužek je nutné se přihlásit 
předem v knihovně! První lekce proběhne  
23. 9. 2020.
Hravá angličtina – kroužky budou probíhat 
v úterý od 12.30–13.15 hodin (pro 1.–2. 
třídu) a od 13.30–14.15 hodin (pro 3.–5. 
třídu) formou her. Na kroužek je nutné se 
přihlásit předem v knihovně. První lekce 
proběhne 22. 9. 2020.

Angličtina pro dospělé
Kurz angličtiny pro začátečníky – jazyko-
vý kurz pro dospělé. Výuka bude probíhat  
v hlavní budově Městské knihovny Lysá n. L. 
od října do ledna v pondělí nebo ve čtvrtek od 
17.00 do 18.00 hodin v knihovně. Výuka bude 
probíhat v malých skupinách po 4–5 studen-
tech. První ukázková hodina je zdarma. Bližší 
informace ke kurzu a přihlášky v knihovně!

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

Připravujeme na říjen:
Houby nejen v kuchyni 
– 1. října 2020, 17.30 hodin
Přednáška jednatele České mykologické 
společnosti a specialisty na dřevní houby 
JUDr. Aleše Víta, která se zaměří nejen na 
výskyt a sběr jedlých hub, ale i na jejich ná-
sledné zpracování v kuchyni. 
Klučičí párty – 2.–3. října 2020 
Akce pro kluky spojená s přespáním v knihov-
ně. Na akci je nutné se přihlásit předem!

Otevírací doba knihovny
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

Kéž bych ti to dokázala 
říct – BECKERMAN Hannah
Každá rodina má nějaká 
problémy, někdy jsou však 
natolik vážné, že zapříčiní 
dokonce i rozpad. Audrey 
by mohla vyprávět. Její 
dvě dospělé dcery se na-
tolik odcizily, že ani dospí-

vající vnučky se nikdy nesetkaly. Tajemství 
staré třicet let rodinu rozdělilo a zdá se, že 
navždy. Je tu však jedna věc, která je doká-
že spojit...

Na špatném místě – 
FIELDING Joy
Čtyři ženy – mladá Paige, její 
sestřenice a rivalka Heather, 
nejlepší kamarádka Chloe a 
matka Joan – se rozhodnou 
zkusit štěstí na online se-
znamce. Stáhnou si aplikaci 
a doufají, že s její pomocí 

konečně najdou lásku. Takové seznamování 
má ale svá rizika...
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Dne 31. července 2020 končí ve 
funkci ředitelka Obchodní akademie 
Lysá nad Labem RNDr. Ivana Dvořá-
ková. Touto cestou bychom jí chtěli 
moc a moc poděkovat za laskavé, 
milé a inovativní vedení naší školy.

 
Ve školství se pohy-

bovala prakticky celý 
svůj profesní život. 
Začínala jako učitel-

ka všeobecně vzdělávacích předmětů na 
víceletém gymnáziu a postupně se pro-
pracovala až na post ředitelky Obchodní 
akademie Lysá nad Labem, kde nejprve 
působila jako učitelka. Celkem na naší 
škole strávila dvacet let, z toho patnáct 
let ve vedoucí funkci. Je tedy „od fochu“ 
a díky tomu ví, co pedagogy trápí, s jakými 
starostmi i radostmi se potýkají a co celá 
oblast školství obnáší. Za tu dobu získala 
neuvěřitelný rozhled a spoustu zkušenos-
tí, které využívala při své práci a předávala 
dále. Mimo jiné na ní obdivujeme elán a 
pracovní nadšení či zavádění nových prv-
ků do výuky. Navíc neztrácí krok s kolegy o 
generaci mladšími. Nevíme o překážkách 
a problémech, které by nechtěla nebo ne-
dokázala řešit. 

akce. Dá se tedy říci, že obchodní akademie 
ve Středočeském kraji naše paní ředitelka 
spojila nejen profesně, ale i lidsky. 

Loučení nebylo lehké, protože RNDr. Iva-
na Dvořáková se stala součástí a duší školy. 
Bude nejen pedagogům a kolegům, ale také 
studentům jistě chybět. Moc děkujeme!

Iva Gecková
za kolektiv OA Lysá n. L.

Na její osobě si vážíme neobyčejné lidskos-
ti, zájmu o lidi i každou činnost, která je ku pro-
spěchu školy i samotného jedince v ní. Učitele 
podporuje, studenty zná jménem a pro nově 
příchozí kolegy vytvářela takové pracovní pro-
středí, které jim umožnilo dobře odstartovat 
profesní dráhu a zapadnout do kolektivu. Její 
vstřícnost a laskavost přesahovala i rámec 
naší školy, byla v neustálém kontaktu s řediteli 
a učiteli jiných škol, se kterými spolupracovala 
vždy v duchu vzájemné pomoci.

Kdybychom měli vyzdvihnout jeden  
z mnoha projektů, které úspěšně zrealizova-
la, byl by to určitě „Projekt ESF 2009–2011 
Modernizace školních kurikulárních doku-
mentů OA zřizovaných Středočeským kra-
jem“. Zde se jí podařilo v uvedených letech 
spojit většinu Obchodních akademií Stře-
dočeského kraje ke spolupráci v oblasti vý-
uky. Školy pořádaly např. workshopy učitelů, 
vzdělávací akce pro pedagogické sbory, stí-
nování, zahraniční výjezdy do partnerských 
škol, modernizovaly ŠVP, uskutečnily nákup 
notebooků, PC nebo učebních interaktivních 
pomůcek. Přesah tohoto projektu je patrný 
do dnešních dnů: školy mezi sebou nadále 
udržují kontakty, vždy před Vánocemi se 
scházejí jejich zaměstnanci, v průběhu roku 
si navzájem pomáhají a pořádají společné 

Poděkování

Zámecké novinky
V rámci organizace UNICEF ČR probíhají tři 

projekty, které jsou pod záštitou hejtman-
ky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné 
Jermanové. Všechny tři jsou zaměřeny na 
podporu dětí v nejchudších zemích světa. 
Jedním z nich je MISS PANENKA ,,senior“, 
soutěž určená pro klienty domovů seniorů 
ve Středočeském kraji. Tento projekt měl  
v loňském roce premiéru a my jsme se roz-
hodli, že se letos také zapojíme a svým tvůr-
čím snažením snad přispějeme k dobré věci. 
Soutěž spočívá v tom, že senioři vyrobí dle 
doporučeného střihu panenku a ta se za-
šle na adresu Českého výboru pro UNICEF  
v Praze. Hlasování o nejkrásnější panenku 
pak proběhne v září 2020 prostřednictvím 
webových stránek UNICEF a slavnost-
ní vyhlášení vítězů včetně předání cen se 
uskuteční v říjnu 2020. Všechny vyrobené 
panenky budou nabízeny k adopci. Každá 
panenka představuje skutečné dítě, které 
bude v rámci očkovací kampaně UNICEF 
v rozvojových zemích proočkováno proti 
šesti hlavním smrtelným dětským choro-
bám - spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, 
tuberkulóza, dětská obrna. Cena jedné pa-
nenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na 
očkování pro jedno dítě. Pro každou panen-
ku její tvůrce vyplní rodný list, v němž uvede 
stručný popis panenky a svůj kontakt. Rodi-

na či jednotlivec, který panenku adoptuje, 
obdrží spolu s panenkou pohlednici UNICEF, 
kterou zašle tvůrci panenky se zprávou, že 
jeho panenka našla svoji rodinu a společně 
tak zachránili dětský život. Za náš domov se 
soutěže účastní 7 klientek, které společně 
vytvořily 15 panenek. Nevěnovali jsme se 
pouze tvůrčí práci. Současná situace s ohle-
dem na pandemii nám konečně po dlouhé 
přestávce dovolila vyrazit i na výlety. Nejen, 
že jsme navštívili výstavu Květy, ale zajeli 

jsme si i na nákupy do Mladé Boleslavi, kde 
všichni měli možnost nakoupit vše potřebné 
z velkého výběru zboží. Druhý výlet byl re-
laxační a to parníkem z Poděbrad na soutok 
Labe a Cidliny, který jsme zakončili piknikem 
na břehu Labe v Poděbradech.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Bc. Jaroslava Lochmanová, vedoucí sestra 

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
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Kavárnička v červenci
Prázdninové měsíce jsme ještě do loň-

ského roku prožívali na dovolených s na-
šimi vnoučky. Proto jsme si za těch uply-
nulých šest let trvání Kavárničky nechávali 
v červenci a srpnu volný čas a ke společ-
nému posezení jsme se sešli až po prázd-
ninách. V letošním roce jsme to připravili 
jinak. Koronavirová karanténa nám omezi-
la scházení se už od března a další setkání 
jsme mohli uskutečnit až ve druhém týdnu 
měsíce července.

Abychom si to všechno trochu připo-
mněli, včetně toho, co nás ještě čeká, 
pozvali jsme do Křesla pro hosta bezpeč-
nostního ředitele a krizového pracovníka 
městského úřadu, pana Bc. Luďka PŘIBY-
LA. Ten velice podrobně pohovořil o prů-
běhu a opatřeních po dobu koronavirové 
karantény v našem městě a na co se ješ-
tě musíme připravit. Pohotově odpovídal 
na dotazy z publika a ubezpečil nás, že 
pokud budeme dodržovat přijatá opat-
ření, nemusíme se žádných těžkostí obá-
vat. Pochválil všechny dobrovolníky, kteří 
se podíleli na zabezpečování nezbytných 
opatření (výroba a rozvoz roušek, dezin-
fekce, pomoci potřebným). 

Velice zajímavě vystoupil náš další aktiv-
ní účastník, zastupitel pan Ing. Petr Gregor. 
Pohovořil o problémech, které řeší zastu-
pitelstvo města. A do třetice vystoupil pan 
Jiří Beneš, předseda ČSPCCH. Jeho organi-
zace plánuje v září výlet, a kdo z Kavárnič-
ky bude mít zájem, může se přihlásit.

Na druhé posezení jsme pozvali paní 
Petru FIŠER, referentku vnějších vztahů 
městského úřadu a redaktorku lyských 

LISTŮ. Ke své funkci nám podala podrobné 
vysvětlení a uvedla mnohé příklady, kdy 
pomáhá potřebným. Upřesnila, kde je síd-
lo jejího pracoviště na městském úřadě a 
kde ji v případě naléhavé potřeby můžeme 
přijít požádat o pomoc.

Velice zajímavě se rozhovořila o zave-
dení mobilního rozhlasu v našem městě. 
Upřesnila, jaké skupiny informací si mů-
žeme zdarma zvolit. K tomu nám rozdala 
registrační tiskopis.

Na závěr jen málo: Věřme, že korona-
virová epidemie už nám nebude kom-
plikovat život a budeme se pravidelně 
scházet. Těšíme se na Vás!     

                                                                                                                   
MVDr. Jan Kořínek

Poděkování 
do stacionáře

Velmi ráda bych poděkovala všem, 
kteří se v místním stacionáři starají  
o své klienty. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak ráda 
tam chodila má sestra a vždy se těšila 
na další návštěvu.

V době, kdy byl kvůli koronaviru 
stacionář uzavřený a klienti se tak 
nemohli scházet, s nimi udržovali ale-
spoň kontakt telefonický. Zeptali se, 
jak situaci zvládají a nabídli případnou 
pomoc. Velmi si jejich činnosti vážím, 
a ještě jednou děkuji za pomoc v ne-
lehké situaci.

Všem posílám pozdrav od jejich 
klientky paní Škochové.

K. Rytinová

K příležitosti regionálního dne železnice Vás zveme na jízdy zvláštních vlaků. 
Z Masarykova nádraží přijede do Lysé nad Labem vlak tažený parní 

lokomotivou Šlechtična 475.1. 

Jednotná cena jednosměrné 
jízdenky 50 Kč.
Neplatí žádné slevy!
Časy příjezdu a odjezdu
jsou orientační.

Regionální den železnice v Praze 
sobota 12. září 2020 od 9 do 18 hodin

Jízdní řád: Praha Masarykovo nádraží
– Lysá nad Labem a zpět 

Praha Masarykovo n.  15:27 17:55
Čelákovice  16:10/16:40 17:22/17:24
Lysá nad Labem  16:52 17:12



18

Napsali nám

Každoroční střelby
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V sobotu dne 27. 6. 2020, Myslivecký 
spolek Lysá nad Labem „Doubrava“ pořá-
dal v oboře Kněžičky každoroční střelby na 
asfaltové holuby.

Letošní střelby pro nás byly výjimečné, a 
to z důvodu 70. výročí vzniku našeho spol-
ku. Myslivecký den byl zahájen v krásném 
prostředí lesní obory Kněžičky slavnost-
ním nástupem, kde se všichni přítomní 
seznámili s průběhem střeleb a celého 
dne. Střeleb se zúčastnilo více jak 20 střel-
ců, na které čekalo 20 skeetových terčů, 
6 terčů vysoko letících a 6 terčů na zajíce. 
Pro nejlepší střelce byly připraveny věcné 
a hodnotné ceny. Střelby probíhaly v po-
klidné atmosféře s nádherným počasím 
do odpoledních hodin. Po ukončení stře-
leb se všichni účastníci přesunuli do Lysé, 
do restaurace U Bílé Labutě, kde proběhlo 
promítání mysliveckých filmů z archivů na-

šeho spolku. Filmy byly zpracovány a zdigi-
talizovány p. Hlavsou s pomocí p. Chloupka. 
Všichni přítomní se dobře bavili a náš mysli-
vecký den si užili. Rádi bychom poděkovali 
manželům Svobodovým ze střelnice v Kně-

žičkách a personálu restaurace U Bílé Labutě 
za poskytnuté prostory a skvělé občerstvení.

Václav Sajfrt
 MS Lysá nad Labem „Doubrava“

Zdá se to téměř neuvěřitelné, ale naše 
základní kynologická organizace Lysá nad 
Labem byla založena přesně před 70 lety, 
a to v roce 1950. A co vše se za tu dobu 
změnilo?

Za dobu působení v Lysé nad Labem 
jsme museli vyměnit místo, kde cvičíme, 
a nyní se již několik let scházíme v Litoli 
mezi železniční tratí a ulicí Na Zemské 
stezce. Za celou dobu se zde také vystřída-
ly desítky členů a lidí, kteří absolvují kurz 
poslušnosti pro veřejnost. Tento kurz vede 
paní Alena Strýhalová, která je naší člen-
kou již 50 let. Častokrát se stává, že se lidé 
rádi vracejí s dalším pejskem.

 Také rozsah činností se rozšířil, kromě 
výcviku poslušnosti a sportovní kynologie 
jsme nabídli našim členům možnost tréno-
vat také agility (parkur) a obedience. Agility 
se stává velmi populárním sportem člověka 
se psem, a to obzvláště u dětí a mladých 
lidí, za což jsme velmi rádi. Proto se snaží-
me naši mládež podporovat a vést tak, aby 
u tohoto koníčku vydržela až do dospělosti.

Pořádáme každý rok závod určený pro 
veřejnost – dogtrek Polabská stezka (letos 
již 12. ročník) a závody v agility. Tyto závo-

Cvičák slaví 70 let v Lysé nad Labem!
dy jsou velmi oblíbené a účastní se jich až 
stovka závodníků.

Co se však rozhodně nezměnilo, je naše 
láska k čtyřnohým kamarádům a chuť s nimi 
cvičit!

Na našem cvičišti jste kdykoliv vítáni! Více 
informací o našem klubu najdete na našich 
internetových stránkách www.zkolysa.cz.

Polabská stezka 
2020

Kynologický klub Lysá nad Labem 
pořádá dne 19. 9. 2020

již 12. ročník

Start: cca 8.00 hodin
Trasy: 10 km, 30 km

Více info: www.zkolysa.cz, facebook

O Lyskou tlapku

Základní kynologická organizace 
Lysá nad Labem Vás srdečně zve na 
neoficiální agility závody,  které se 

uskuteční 28. 9. 2020 v Lysé n. L. 
Můžete se těšit na tři výkonnostní
kategorie, z nichž každá si zaběhne 
2 běhy. Dále na vás čekají bohaté 

ceny, kantýna a příjemná atmosféra. 
Přihlašování je spuštěno už nyní na 

webu zkolysa.cz.
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Klub důchodců Litol 2020

Burza práce v Nymburku

Ještě před nuceným přerušením naší čin-
nosti se stalo několik událostí, o kterých by-
chom chtěli informovat.

MěÚ Lysá nad Labem vyměnil v budově 
Obecního úřadu v Litoli, kde máme svou 
klubovnu, okna a prostory nechal vymalo-
vat. Klubovnu jsme si uklidili a znovu vy-
zdobili. Těšili jsme se na naše setkávání v 
novém roce.

K lípě, kterou jsme zasadili ke stému vý-
ročí vzniku naší republiky, se nám konečně 
podařilo zabudovat i pamětní tabulku. Za 
spolupráci děkujeme OŠKZ MěÚ, hlavně 
jeho vedoucí Dr. Věře Bodnárové. O pevné 
zabudování se pak postarala naše členka 
paní Jana Horová se svými rodinnými pří-
slušníky. 

Na začátku kalendářního roku jsme začali 
plánovat, co všechno chceme dělat, které 
pamětihodnosti a divadelní představení 
navštívíme. Koronavirová krize a karanténa 
nám však všechny naše plány a veškerou 
činnost pozastavily. Ne však zcela. Některé 
naše členky šily roušky a podílely se na je-
jich distribuci. Díky dodržování všech naří-
zení nikdo z našich členů neonemocněl, a 
tak jsme se mohli hned po uvolnění karan-
tény sejít a svou činnost obnovit.

První naší větší aktivitou byla opožděná 
oslava „Čarodějnic“. Tu jsme díky ředitelce 

MŠ Dráček, paní Marcele Michňové, mohli 
uspořádat poslední červnový den na zahra-
dě školky. Nechybělo opékání špekáčků a 
ochutnávka sladkostí, o které se zasloužily 
naše členky.

V tomto roce naše schůzky pokračují i o 
prázdninách. 21. července jsme navštívili 
Přerovský skanzen s nově instalovanou vý-

stavou „Historické panenky“.
13. srpna navštívíme nádherný rokokový 

zámek Nové Hrady a zámek Litomyšl, který 
je zapsán na seznamu UNESCO. Všichni se 
těšíme nejen na tento výlet, ale i na všech-
na naše další setkávání a výlety.

Klub důchodců Litol 

Krajská hospodářská komora Střední 
Čechy vás zve k návštěvě dalšího ročníku 
BURZY PRÁCE v Nymburku, která se koná  
v úterý dne 22. září 2020 od 10.00 do 
16.00 hodin. Místo konání Obecní dům 
Nymburk (bývalý KOKOS, Bedřicha Smeta-
ny 55, Nymburk).

Na akci se představí firmy z okresů Nym-
burk, Praha východ, Kolín, Mladá Boleslav, 
které mají zájem o nové zaměstnance. Po-
ptávka je po pracovnících v technických 
profesích, v sociálních službách, v chemic-
kém průmyslu, logistice, autodopravě, ad-
ministrativě, potravinářství, obchodě, ze-
mědělství a v dalších oborech. 

Uplatnění mohou najít zájemci o práci 
s výučním listem, středoškolským vzdělá-
ním a také vysokoškoláci. Akce je zároveň 
příležitostí pro současné absolventy škol 
vyhledat vhodného zaměstnavatele. Chtě-
li bychom také nabídnout možnost práce 
pro handicapované osoby a rodiče vrace-
jící se do zaměstnání po rodičovské dovo-
lené. Pro tyto rodiče zde také nabízíme 
možnost zapojení do vzdělávacího projek-
tu, který jim zvýší jejich uplatnění na trhu 
práce. Poradenství pro nezaměstnané a 
popřípadě pro zájemce o změnu profese 
zajišťuje Úřad práce Nymburk.

Vítáni jsou nejen všichni zájemci o práci 
z řad nezaměstnaných, absolventi škol, ale 
i všichni ti, kteří se chtějí dozvědět o nabíd-
kách firem a nabízených pracovních mís-
tech, která jsou v současné době aktuální 
na trhu práce v regionu. 

Zájemci z řad zaměstnavatelů, kteří by 
chtěli na akci prezentovat svou nabídku, 
jsou vítáni. Akci bychom po této korona-
virové situaci rádi pojali i jako prezentační 
příležitost pro firmy z regionu.

K prezentaci svých studijních oborů sr-
dečně zveme i střední školy z regionu, nic-
méně dne 14. 10. 2020 pořádáme v Mělní-
ku Veletrh škol VZDĚLÁVÁNÍ 2020, který je 
určen především pro školy. 

Přihlášení na e-mailu: sizlingova@komo-
ra.cz, tel.: +420 702 020 489.

 
Vladislava Šizlingová

JSME VŠUDE TAM, KDE 
NÁS NAŠI KLIENTI 
POTŘEBUJÍ!

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat  
o otevření klientského pracoviště  
VZP ČR v Lysé nad Labem.
Klientské pracoviště se nachází  
na adrese Poděbradova 1707  
v prostorech sportovního klubu  
Dance Emotion.

Otevírací doba:

ÚT 8.00–13.00
V rámci kontaktního pracoviště jsou 
poskytovány služby a informační  
servis VZP ČR z oblasti veřejného  
zdravotního pojištění.

Těšíme se na vaši návštěvu.

VZP ČR 

Volejte 952 222 222
Navštivte www.vzp.cz
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Otázky, které si klademe
Každý, kdo doma pečuje o blízkého člově-

ka, je občas postaven před otázku, na níž se 
nesnadno hledá odpověď. Jak vyřešit úřed-
ní záležitosti, které se týkají maminky, ale 
ona už se k nim kvůli pokročilé demenci ne-
dokáže vyjádřit? Jak mám správně jednat, 
když udělá ostudu v obchodě? Mám opus-
tit zaměstnání, abych se mohla plně věno-
vat péči? Jak se mám rozhodnout, když mi 
sourozenci s péčí nepomohou, ale naléhají, 
abych ji dala do ústavu, a přesvědčují mě, 
že jí tam bude lépe? A pak přicházejí ty nej-
těžší otázky: Proč se to stalo zrovna nám?  
A jak dlouho to ještě můžu vydržet? Někte-
ré otázky lze zodpovědět, stačí se obrátit na 
někoho, kdo má více zkušeností, nebo se 
na danou oblast specializuje profesionál-
ně. Odpověď na jiné otázky se hledá těžko. 
Vždy je však velikou pomocí, když se podaří 
objevit „spřízněnou duši“, nebo někoho, 
kdo umí provázet lidi v podobných nároč-
ných situacích.

Všechny zájemce srdečně zveme na se-
tkání pečujících, kteří se v domácích pod-
mínkách starají o svého blízkého s demencí 

či Alzheimerovou nemocí. V Lysé nad La-
bem je pořádá organizace Dementia I.O.V., 
z.ú. Scházíme se každý čtvrtý čtvrtek v mě-
síci, nyní tedy 24. září od 17.00 hodin v Ka-
várně Campiello, Nám. Bedřicha Hrozného 
16/22, Lysá nad Labem.

Pro všechny pečující i zájemce z řad ve-
řejnosti pořádáme přednášku na téma 
„Sociální služby ve vašem okolí a na jakou 
pomoc máte nárok.“ Akce se koná 10. září 
od 17.30 hodin v městské knihovně Lysé 
nad Labem, Husovo nám. 23. Přednáší Věra  
Ouředníková, vedoucí oddělení příspěvku 
na péči. Účast je zdarma.
Pokud vás trápí otázky, s nimiž si nevíte 
rady, můžete se třeba hned obrátit na naše 
odborníky pomocí chatu. Naleznete jej na 
adrese https://dementia.cz/chat/. Díky 
této aplikaci se můžete přímo z domova 
poradit se sociálními pracovníky, s psycho-
logem, neurologem, rodinným pečujícím,  
s právníkem, duchovním i s dalšími od-
borníky. Naši poradci jsou tu pro každého, 
kdo se zajímá o problematiku demence 
a domácí péče. Nabízíme vám i možnost 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

přečíst si na našich stránkách blog, v němž 
paní Markéta popisuje své vlastní zkuše-
nosti. Naleznete jej na webových stránkách  
http://dementia.cz/blog/.

Vlasta Koudelková
koordinátorka neformální péče

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

Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blíz-
kého? Potřebujete poradit? Chybí vám infor-
mace a kontakty? Víte, na co máte nárok? 

Obracejte se na koordinátorky pomoci 
projektu „Pečovat a žít doma je normální“, 
který ve spolupráci s Odborem školství, so-
ciálních věcí, zdravotnictví a kultury MěÚ 
Lysá nad Labem realizuje Centrum pro ko-
munitní práci střední Čechy.

Centrum pro komunitní práci střední Če-
chy od začátku roku 2020 provozujeme v 
Lysé nad Labem (Husovo náměstí 24) tzv. 
kontaktní místo, kde koordinátorky pomoci 
poskytují pečujícím informace, pomáhají 
řešit různé situace neformálních pečujících, 
organizují setkávání, poskytují neakredito-
vané vzdělávání a odborné konzultace a 
další činnosti zaměřující se na pečující oso-
by. Projekt je financován z ESF prostřednic-
tvím operačního programu Zaměstnanost.

Od září naleznete koordinátorky pomoci 
také každou druhou středu v měsíci od 16 
do 18 hodin v Rodinném centru Milovice 
(Komenského 581, Milovice - Mladá).

Zároveň zveme všechny pečující, kteří 
pečují o své blízké na PODZIMNÍ SOBOTNÍ 
WORKSHOPY s Hankou Sobotovou, které 
se budou konat v Klubu DANCE EMOTION 
Lysá nad Labem, Poděbradova 1707, objekt 
drogerie TETA, vchod z druhé strany.

19. 9. 2020 (od 15 do 18 hodin)
Workshop se zaměřením témata:
BEZMOCNOST, SMUTEK, HNĚV 

17. 10. 2020 (čas bude upřesněn)
Workshop se zaměřením témata:
ÚNIK PŘED SKUTEČNOSTÍ, ODPUŠTĚNÍ, 
LÁSKA K SOBĚ/K DRUHÝM

14. 11. 2020 (čas bude upřesněn)
Workshop se zaměřením témata:
PROGRAMY TĚLA - POSÍLENÍ, UVOLNĚNÍ, 
NABITÍ ENERGIÍ

Součástí workshopů bude mimo jiné spo-
lečné sdílení zkušeností, ukázky meditace, 

Pečovat a žít doma je normální

relaxace a úvod do cvičení Cchi-Kung. Více 
naleznete na www.terapienejendotykem.cz.

Workshop je pro pečující osoby zdarma 
včetně drobného občerstvení.

Po dobu programu můžeme zajistit péči 
(dohled) o vaše blízké, o které pečujete. Chce-
te-li tuto nabídku využít, prosím, kontaktujte 
nás nejpozději 7 dní před konáním akce.

Budeme rádi, když nás o své účasti bude-
te informovat, mimo jiné i z důvodu mož-
ného zrušení akce. Kontaktní e-mail: hana.
fabianova@cpkp.cz. 

Hana Fabiánová
tel.: 607 066 852

e-mail: hana.fabianova@cpkp.cz
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Mršník Junior Cup 2020
Ve dnech 10. 7. až 12. 7. 2020 proběhl 

na písníku Mršník třetí ročník závodu dvou 
členných juniorských týmů v lovu ryb, po-
řádaný Rybářským klubem Lysá nad Labem 
z. s. Do hodnocení závodu se počítalo pět 
nejtěžších ulovených ryb. Závodilo celkem 
11 týmů z celé republiky a Německa.

V pátek se kolem 15. hodiny začali sjíždět 
první závodníci. Po registraci a losování míst 
se závodníci rozešli na svá místa. V 18.00 ho-
din byl závod odstartován. První bodovaný 
úlovek na sebe nenechal dlouho čekat a již  
v 18.35 hodin se team Mikbaits Příbram rado-
val z úspěchu. Vzhledem k nestálému počasí 
z pátku na sobotu se rybám moc brát nechtě-
lo. Při ranní kontrole výsledků byl v čele team 

team EB Baits s úlovkem 36,05 kg ryb. Během 
dne se počasí ustálilo a i aktivita ryb byla vět-
ší. Ve večerních hodinách stále vedl team EB 
Baits s průběžným úlovkem 48,2 kg. Během 
noci se vedení v závodu nezměnilo, ale boj 
o další příčky byl velmi vyrovnaný, kdy druhý 
a osmý tým dělilo jen necelých 5 kilogramů. 
Tento boj probíhal i v průběhu neděle, kdy se 
však na druhém místě pevně ukotvil tým Car-
pson Baits z Děčína. Boj o další příčky byl však 
stále velmi vyrovnaný.

V neděli ve 14 hodin byl závod ukončen. 
V půl čtvrté proběhlo vyhlášení výsledků. 
Vítězem závodu se stal team EB Baits s cel-
kovým úlovkem 50,14 kg, který tak obhájil 
loňské vítězství. Druhé místo obsadil team 

Carpson Baits Děčín s úlovkem 39,32 kg a 
třetí místo vybojoval Carp Team Elix s úlov-
kem 29,21 kg. Cenu za největší rybu si od-
nesl team EB Baits za kapra vážícího 12,6 kg 
a cenu za první rybu team Mikbaits Příbram 
za kapra vážícího 3 kg. 

Závěrem je třeba poděkovat všem spon-
zorům za věcné a peněžité dary. Pizzerii 
Pat-Mat z Milovic za skvělý catering pro 
všechny závodníky a pořadatele závodu. 
Velké díky patří všem rozhodčím a pořada-
telům, kteří část svého volného času věno-
vali mládeži. 

Ing. Lukáš Prágr
Rybářský klub Lysá nad Labem z. s. 

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 15–19 týdnů, 
cena: 169–229 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
16. 9. 2020 v 10.00 hodin, 19. 9., 10. 10. a 7. 11. 2020 v 15.10 hodin.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9 do 16 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

KONDIČNÍ
CVIČENÍ 

 pro holky i kluky

NÁBOR

„CHCEŠ ZAHÁJIT NOVOU SEZONU S NÁMI?
PŘIJĎ SE PODÍVAT A HODINU SI S NÁMI VYZKOUŠET!“

Najdete nás na nové adrese: Poděbradova 1707 
(pod drogerií TETA), v ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem,

ale i v Milovicích.

Veškeré další informace o nás získáte na:

www.danceemotion.cz                                            tel.: +420 728 970 254 

VENKOVNÍ CVIČENÍ / POWER JÓGA, PILATES, 
BODYSTYLING, INTERVALOVÝ TRÉNINK / MIX AEROBIK

e-mail:houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz

AEROBIC
přípravka, závodní,

komerce, ATS, Fitness

ZUMBA
přípravka, závodní,

profi, hobby, děti

DANCE SHOW
závodní, nezávodní



22

Inzerce

KOUPÍME DŮM
IHNED K NASTĚHOVÁNÍ, PŘED REKONSTRUKCÍ

Gál Lukáš, tel.: 775 914 194
lukasgal80@gmail.com

Hledáme strážné na HPP
pro pracoviště v Lysé nad Labem
- denní i noční směny
- mzda od 96 Kč/hod. + příplatky
- podmínkou invalidní důvod

tel.: 736 159 855

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
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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

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


