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Lysá nad Labem a okolí

Poslední prosincové dny utekly jako 
voda a máme tu nový rok. Snad jste si 
přes Vánoce odpočinuli a užili si svátky  
v klidu, pohodě, a především v kruhu 
svých nejbližších. Jak totiž ukázal uplynu-
lý rok, i zdánlivě obyčejné rodinné setkání 
nebo posezení s přáteli, které jsme dřív 
považovali za samozřejmost, může být ne-
dostupnou vzácností.Blízkost těch, které 
máme rádi, však není zdaleka to jediné,  
o co jsme kvůli pandemii covid-19 v minu-
lém roce přišli.

Mnozí kvůli koronaviru někoho ne-
návratně ztratili. Jiní se dostali do těž-
ké životní situace kvůli restriktivním 
opatřením proti dalšímu šíření náka-

zy: řada lidí přišla o práci, podnikate-
lé v nejrůznějších odvětvích nestíha-
jí počítat ztráty. Celé rodiny tak musí 
čelit ekonomickým dopadům krize  
a přemýšlet, kterou složenku zaplatit dřív  
a jestli i příští měsíc na zaplacení bude.

Nový rok však vždy přináší naději, že 
bude líp – a té je potřeba se držet zuby 
nehty. V nejistých časech, v nichž nyní ži-
jeme, to platí dvojnásob. Proto nemá smy-
sl nadávat, litovat se ani si stále stěžovat 
na všechny těžkosti, kterým nás uplynulý 
rok vystavil. Jednou už to tak je a naříká-
ním současnou situaci nezměníme. Co ale 
změnit můžeme, je úhel pohledu. Vždyť 
když se nad tím zamyslíte, na všem zlém je 

i něco dobrého. Naučili jsme se třeba vá-
žit si víc společného času s lidmi, na nichž 
nám záleží. Snad i méně odkládáme to, co 
je opravdu důležité, ať už jde o výlet, který 
jsme vždy chtěli podniknout, nebo setkání 
se starým kamarádem. A začali jsme se ko-
nečně starat o své zdraví. 

Do nového roku Vám proto s celou ra-
dou našeho města přejeme především 
zdraví, sílu čelit všem překážkám, které 
Vás mohou potkat, a abyste nikdy neztra-
tili naději. Rok 2021 bude přesně tak šťast-
ný, jaký si ho uděláme.

Ing. Karel Otava
starosta města

1/2021
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Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 18. 11. 2020

RM schválila:
• příkazní smlouvu k zajištění dopravní ob- 
 služnosti na území okresu Nymburk pro  
 rok 2021, v celkové výši 1 959 000 Kč  
 za předpokladu schválení rozpočtu na  
 rok 2021,
• 1) výsledek výběru dodavatele na ve- 
  řejnou zakázku „Komplexní pojištění 
  pro město Lysá nad Labem“ na po- 
  jištění majetku a odpovědnosti města, 
 2) uzavření pojistné smlouvy na výše  
  uvedenou VZMR na pojištění majetku  
  a odpovědnosti města s pojišťovnou:  
  Kooperativa pojišťovna a. s., Vienna 
  Insurance Group, se sídlem Pobřežní  
  665/21, 186 00 Praha 8, IČO 47116617,  
  s nabídkovou cenou 1 399 600 Kč  
  na pojistné období od 1. 1. 2021 do  
  31. 12. 2024,
• Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem  
 částku ve výši 300 000 Kč z rezervy Pro- 
 gramu regenerace MPR a MPZ na rok  
 2020 poskytnuté Ministerstvem kultury  
 ČR prostřednictvím města Lysá n. L.,
• uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi  
 Vykáň, Bříství a městysem Kounice  
 v předloženém znění,
      
Z 26. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 1. 12. 2020

RM souhlasila:
• s návrhem OZV č. 3/2020 o místních po- 
 platcích.

RM schválila:
• Nařízení města Lysá nad Labem č. 2/2020  
 - o placeném stání na místních komuni- 
 kacích v době konání výstav,
• Nařízení města Lysá nad Labem č. 3/2020  
 - Ceník placeného stání na místních ko- 
 munikacích,
• rozšíření okruhu osob oprávněných  
 k zakoupení parkovací známky na rok  
 2021 dle Nařízení města Lysá nad Labem  
 č. 3/2020 o fyzické osoby s trvalým po- 
 bytem v Lysé nad Labem (Lysá nad La- 
 bem, Litol, Dvorce, Byšičky, osada Řehač- 
 ka), které vlastní osobní automobil nebo  
 které využívají služební osobní automobil  
 k soukromým účelům,
• zakoupení vánočních balíčků pro občany  
 v domovech pro seniory v Lysé nad La- 
 bem a v Rožďalovicích a poskytnutí do- 
 tace dětem v institucionální péči dle  
 návrhu odboru,
• dotaci ve výši 38 740 Kč z Charitativního  
 programu pro Hospic Nablízku Lysá nad  
 Labem, z. ú. na zakoupení invalidního  
 vozíku, zástěny k polohovacímu lůžku,  
 celoroční pneu a dálniční známky na  
 4 služební automobily a mobilní tele- 
 fon.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

Vážení spolu-
občané, zastu-
pitelstvo města 
na svém zasedá-
ní 16. 12. 2020 
schválilo důležitý 
dokument, kte-
rým je rozpočet 
města na rok 
2021. Příprava 
vyšla z potřeb 
jednotlivých od-
borů. Následova-

la kolektivní práce na úpravách tak, aby byl 
zajištěn provoz města a pokryty nejdůleži-
tější a pro rozvoj nejpotřebnější investice. 
Upřednostněny byly ty, které jsou zasmluv-
něny a na které máme přidělenu dotaci, 
nebo ji můžeme získat. Připomínky a návrhy 
vzešlé z pracovního jednání zastupitelstva 
19. 11. 2018 byly zapracovány. Následovalo 
schválení radou města a následně zastupitel-

stvem města. Kompletní rozpočet s rozpisem 
plánovaných investic je zveřejněn na interne-
tových stránkách města.

Zmíním tedy pouze hlavní investice, které 
nás v roce 2021 čekají. Bude pokračovat re-
konstrukce ul. Mírová, rekonstrukce ul. ČSA, 
rekonstrukce nešťastně vyhořelého bytové-
ho domu na Františku (Knéblák) na sociál-
ní bydlení a výstavba nové komunikace do 
průmyslové zóny. Zahájíme výstavbu nové 
sportovní haly, zkapacitnění vodojemu, re-
konstrukci půdního prostoru staré radnice na 
konferenční sál, Park 30. výročí osvobození, 
historickou vilu v Litoli proměníme na mateř-
skou školu, konečně zrekonstruujeme rodný 
dům Prof. MUDr. Rudolfa Jedličky tak, aby byl 
naplněn i odkaz tohoto slavného rodáka, ale i 
další projekty. Projektujeme II. etapu obchva-
tu, kulturní dům – rekonstrukce po Calypsu, 
zvýšení kapacity ZŠ TGM, přístaviště rekreač-
ních plavidel na Labi, rekonstrukce Jedličkovy 
ulice a další.

Prožili jsme nejkrásnější svátky roku Vá-
noce. Byly trochu jiné, ovlivněné uplynulým 
rokem, který byl plný nových dosud nepo-
znaných událostí. Ohrožovalo nás víc věcí, 
než jsme si třeba před rokem byli ochotni 
připustit. Potřebují nás naši rodiče a praro-
diče, s nimiž se můžeme vídat jen s největší 
opatrností. Potřebují nás naše děti, které žijí 
v nejistém světě, najednou nemohly chodit 
do školy a potkávat se svými kamarády. Po-
třebujeme se i my všichni navzájem, protože 
najednou nemáme jistotu, jak to bude s na-
šimi životy, s naší prací, jestli budeme moci 
normálně žít, sportovat, cestovat a přede-
vším být spolu. 

Přeji Vám všem brzký návrat k normálnímu 
životu a především hodně sil při překonávání 
nečekaných problémů, které nám přináší slo-
žité období nouzového stavu.

 
Ing. Karel Otava
starosta města

Covid-19

Krizové číslo MěÚ k informacím 
o koronaviru: 730 574 991

Informační linka KHS Středočeského  
kraje k problematice koronaviru:

314 000 405
Všední dny od 8.00 do 18.00 hodin
O víkendu od 9.00 do 16.00 hodin

Informační linky zřízené ke koronaviru
Informační linka ke koronaviru:

1212 (zdarma, nonstop)

Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106 (nonstop)

725 191 367
725 191 370

  
Infolinka KHS Středočeského kraje:

771 137 070 (denně 7–19 hod.)
736 521 357 (po–pá 7–16 hod.)

Linka pomoci seniorům: 
605 484 941 (po–pá)

Informační linky

Odběrná místa
Aktuální seznam odběrných míst  
najdete na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví ČR:

 
https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center/
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Krimi střípky
Řídil motorové vozidlo i přes zákaz

Dne 26. 11. 2020 krátce po půlnoci kon-
trolovali strážníci 38 letého řidiče osobní-
ho motorového vozidla v ulici Jedličkova. 
Kontrolou v registru řidičů bylo zjištěno, 
že tento řidič za volantem nemá co dě-
lat, jelikož mu byla správním orgánem 
uložena sankce zákaz činnosti. Vzhledem 
k této skutečnosti byla na místo přivolá-
na Policie ČR, která si hříšníka převzala  
k provedení dalších opatření. Řidič bude 
čelit obvinění ze spáchání přečinu maření 
výkonu úředního rozhodnutí dle trestní-
ho zákoníku. 

Dohled v ulici Komenského
Strážníky můžete velmi často vidět v této 

dnes velmi frekventované ulici. V ranních a 
poledních hodinách dohlíží na bezpečnost 
chodců. Průběžně je jejich činnost zamě-
řena na dodržování dopravního značení. 
Za období od 6. 11. 2020–9. 12. 2020 bylo 
projednáno s řidiči nákladních automobilů 
celkem 35 přestupků, za které byly uloženy 
pokuty v celkové výši 13 900 Kč.  

Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další infor-
mace.

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Program na činnost společenských 
organizací pracujících s dětmi do 18 let 
se sídlem v Lysé nad Labem
Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2021. 

Program na činnost sportovních organizací  
pracujících s dětmi do 18 let se sídlem 
v Lysé nad Labem
Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2021. 

Program na investiční dotace pro  
organizace pracující s dětmi do 18 let  
se sídlem v Lysé nad Labem
Termín podávání žádostí: do 31. 1. 2021. 

Charitativní program města Lysá nad Labem
Termín podávání žádostí: po celý rok 2021, 
žádosti se budou vyřizovat průběžně.

  
Statuty programů včetně formulářů nalez-

nete na https://obcan.mestolysa.cz - Do-
tace a granty. 

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

Žádosti o dotace
z rozpočtu města 

Pro řidiče osobních automobilů bylo vy-
budováno parkoviště P+R, které najdete  
v ulici Čapkova naproti jižnímu vchodu 
na výstaviště. Parkoviště pojme celkem  
156 automobilů, včetně 7 vyhrazených 
míst pro vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním po-
stižením. Parkování je po dobu stání 20 
hodin zcela zdarma. Neplatí v So + Ne v 
období výstav. Bližší informace najdete v 
provozním řádu, který je umístěn u vstupu 
na parkoviště i na webu města. Parkoviště 
je osazeno celkem 3 kamerami, které jsou 
svedeny na operační středisko městské 
policie. Využíváním této parkovací plo-
chy řidičům odpadají starosti s hledáním 
vhodného parkovacího místa, kterých 
není nikdy dost, se stáním na nezpevně-
ných plochách a s odcizením, popřípadě 
poškozením motorového vozidla. 

Pro cyklisty, kteří mohou za symbolic-
ký poplatek 5 Kč / 24 hodin využít služeb  
2 cyklověží, které se nacházejí v těsné 
blízkosti nádraží na litolské i lyské straně. 
Biketower mohou využít i cyklisté vlast-
nící In Kartu ČD, kteří mají parkování prv-
ních 24 hodin zdarma. Zcela jistě se ulo-
žení jízdního kola do cyklověže vyplatí. 
Odpadají tím starosti, kam s jeho doplňky 
(osvětlení, pumpička, brašny apod.) a od-
cizením. Pouze mějte na paměti, že jízd-
ní kolo nemůžete v cyklověži ponechat 
déle než 30 dní. Po uplynutí této doby 
je jízdní kolo uschováno v depozitním 
skladu. Bližší informace najdete v provoz-
ním řádu umístěného na cyklověži a na  
webu města.

Bc. Luboš Zita                                                                                                                       
velitel městské policie

Město zvyšuje zabezpečení majetku občanů

Rok 2020 je definitivně za námi a je 
na čase zhodnotit, co přinesl. Na prvním 
místě to byla celá řada nových výzev, kte-
rým jsme všichni museli čelit. Tou největší  
z nich přitom bylo naučit se táhnout za 
jeden provaz. Loňský rok tak opět napl-
no ukázal, že společně zvládneme víc než 
sami a každý hlas, každý názor by proto 
měl být slyšet. Letos mám tedy jasný cíl: 
otevřít naše město lidem i nápadům. 

Vůbec poprvé tak bude mít Lysá vlastní 
participativní rozpočet. V rámci vyčleněné 
částky budou moci občané Lysé navrho-
vat nejrůznější projekty, ať už jde o zřízení 
grilovacího místa, založení květnaté louky 
nebo třeba vznik nového dětského hřiš-
tě. Právě Lysáci pak budou o jednotlivých 
návrzích hlasovat a ty s největším počtem 
hlasů město zrealizuje. O podrobnostech 
tohoto pilotního participativního rozpočtu 
vás samozřejmě budeme včas informovat, 
a to zde v Listech, na webu i facebookové 
stránce města. 

Chystáme pro vás také několik dnů ote-
vřených dveří v objektech, které rekonstru-
ujeme, abyste si sami mohli prohlédnout, 
jak prokoukly. Vloni jste si ještě před zahá-
jením rekonstrukce mohli projít historickou 
vilu v Litoli, která bude nově sloužit míst-
ní Mateřské škole Dráček. V letošním roce 
se jako první otevřou pro veřejnost dveře 
Knébláku, kde dokončujeme přestavbu 
domu na bydlení pro osamělé maminky  
s dětmi, seniory a další občany Lysé v těžké 
životní situaci.

A zapomenout nesmím ani na zlepše-
ní dostupnosti informací o dění v našem 
městě. Abyste vždy spolehlivě našli vše, 
co vás zajímá, provádíme nyní analýzu 

Lysá jako otevřené město – lidem i nápadům

struktury městského webu, který poté 
zpřehledníme a maximálně přizpůsobíme 
vašim potřebám. A když na webu přece 
jen nenajdete, co hledáte? Pak se nevá-
hejte obrátit přímo na radní! Kontakty 
na jednotlivé členy rady jsou uvedeny na 
webu města, stačí zavolat nebo napsat  
e-mail: rádi se s vámi sejdeme a pomůžeme 
vám vyřešit, co vás trápí. K tomuto účelu 
budou letos nově zavedena také veřejná 
setkání k nejrůznějším tématům nebo palči-
vým otázkám, které Lysou trápí. Budete se 
zde moci sami ptát nebo si jen poslechnout 
diskusi ostatních, záleží na vás.

Už se každopádně těším, že se s mno-
hými z vás letos setkám a budeme moci 
společně probrat vaše nápady a podněty. 
Tak brzy na viděnou!

Romana Fischerová 
místostarostka 
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2019
Dokončena byla rekonstrukce budovy bý-

valého PRIVUMU, základní umělecké školy, 
ulic Za Zámkem a V Zátiší. Po mnoha letech 
jsme dovedli vodovod a kanalizaci do Byši-
ček. Nezapomněli jsme ani na Dvorce, kde 
byla zrekonstruována křižovatka, dokonče-
no zavedení kanalizace, veřejné osvětlení a 
opraveny některé komunikace a část chod-
níku. Litol má novou křižovatku, několik 
opravených chodníků a komunikace. Hlavně 
ty, které prošly zatížením v době rekonstruk-
ce nadjezdu, dostaly nový asfaltový povrch. 
Na Kačíně prošla komplexní rekonstrukcí pá-
teřní ulice Stržiště, která se stala vizitkou na-
šeho města. Rekonstrukce bytového domu 
na Františku (Knéblák) na sociální bydlení,

Investice celkem 2019: 119 764 000 Kč.

Pozemní komunikace 2019: 28 623 000 Kč

• Komunikace Za Zámkem 

• V Zátiší

 

• Ulice 28. října

Do čeho jsme dva roky investovali

 

• Chodníky Stržiště

• Rekonstrukce bytového domu 
 Na Františku (Knéblák) 

Vodní hospodářství 2019: 20 217 000 Kč
• Napojení nového vrtu prameniště
• VaK křižovatka pod nadjezdem
• Kanalizace Dvorce
• Kanalizace Za Zámkem
• Vodovod Komenského

Vzdělávání 2019: 25 035 000 Kč
• Rekonstrukce ZUŠ
• Podlahy v ZŠ Hrozného
• Oprava vjezdu a zdi ZŠ Hrozného
• Oprava topení a elektřiny v pavilonu D
 ZŠ Komenského
• Rekonstrukce WC pavilon C OA
• Klavír ZUŠ

Tělovýchova a zájmová činnost 2019: 
5 490 000 Kč
• Rekonstrukce šaten na hřišti v Litoli
• PD sportovní hala

Bydlení a komunální služby 2019:
47 174 000 Kč
• Zateplení čp. 29
• Opravy čp 28.
• Úprava prostor pro technickou skupinu

Bezpečnost a veřejný pořádek 2019: 
9 406 000 Kč
• Rekonstrukce policejní služebny
• Rekonstrukce kamerového systému – I část pokračování na str. 5

Požární ochrana 2019: 2 543 000 Kč
• Opravy hasičské zbrojnice
• PD na přístavbu has. zbrojnice

Vnitřní správa: 1 971 000 Kč
• Archiv, elektronická úřední deska

2020

• Dokončení nového sídla městské policie
  

• Parkoviště P+R na nádraží 

 
• Probíhající rekonstrukce ulice ČSA
• Ulice 28. října 

• Výstavba cyklověže na litolské straně
• Nové Turistické informační centrum  
 v podloubí radnice 



5

Městský úřad

Do čeho jsme dva roky investovali

Nemáte možnost přihlásit se do 
on-line objednávkového systému pro 
odbor dopravy a pro odbor vnitřních 
věcí? Rádi Vám poskytneme pomoc.

V případě potřeby nás kontak-
tujte osobně (2. patro, dveře 214) 
nebo telefonicky (325 510 241 nebo  
605 484 941).

Naše pomoc je samozřejmě podmí-
něna volnou kapacitou objednacích 
termínů.

sociální pracovníci 
MěÚ Lysá nad Labem 

Objednávkový 
systém MěÚ 
Lysá nad Labem

Mobilní rozhlas

Vážení spoluobčané, 
ve městě máme zavedenou 
službu Mobilní rozhlas, což znamená, 
že po registraci budete ZDARMA dostávat 
SMS zprávy, e-maily a zprávy do aplikace 
(kterou si můžete stáhnout do svých  
mobilních telefonů, taktéž zdarma) o důle-
žitých aktualitách. Zaregistrujte se na adrese: 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/.

pokračování ze str. 4
• Zvýšení kapacity ZŠ JAK – nástavba patra  
 na obchodní akademii včetně přístavby
 šaten

 Abychom mohli pokračovat v léta při-
pravovaných investicích, schválilo zastupi-
telstvo města 21. 10. 2020 výhodný úvěr 

ve výši 300 mil. Kč. Přijetí investičního úvě-
ru umožní městu realizovat investiční akce 
v současných cenách za finanční prostřed-
ky, jejichž cena je nižší než tempo znehod-
nocování úspor inflací. Roční míra inflace 
vztažená ke spotřebitelským cenám je 
dlouhodobě přibližně dvojnásobná opro-
ti sjednané pevné roční úrokové sazbě  
1,18 %, neměnné po celou dobu splácení 
úvěru. Meziroční růst cen stavebnních pra-
cí nabírá vyšší tempo, meziročně vice než  
4 %, za 5 let vzrostly ceny stavebních prací 
o 14 %. S odkládáním investičních akcí ros-
tou jejich realizační náklady a objem sou-
časného investičního úvěru by v budouc-
nu nebyl na realizaci  zamýšlených investic 
dostatečný. 

Ing. Karolína Stařecká
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Přehled svozových 
dnů pytlového 
sběru v roce 2021

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

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

Výzva pro občany
Návrhy na udělení vyznamenání 

Městská vyznamenání jsou výrazem oce-
nění významných úspěchů jednotlivců i orga-
nizací. Udělují se za významnou a dlouhodo-
bou práci pro město, za významné úspěchy 
v různých oborech, za vynikající reprezentaci 
města nebo státu, za hrdinské činy a stateč-
nost, za přínos pro rozvoj kulturního, spole-
čenského a sportovního života v Lysé nad La-
bem a dále za zásluhy o město nebo k poctě 
významné návštěvy ve městě. V roce 2021 
se budou udělovat již potřinácté. Navrhnout 
udělení vyznamenání může každý občan 
nebo organizace se zdůvodněním. Tedy i Vy. 
Váš návrh můžete předložit na přiloženém 
formuláři, případně napsat volnou formou 
se stejným obsahem. Formulář najdete též 
na webových stránkách města. Případné 
dotazy Vám zodpoví referentka odboru škol-
ství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury 
Jitka Petrová, tel. 325 510 280. Vaše návrhy 
očekáváme do 29. 1. 2021. Návrhy odevzdá-
vejte do podatelny MěÚ Lysá nad Labem 
(můžete k tomu využít podací schránku umís-
těnou na budově radnice) nebo zasílejte  
na e-mail podatelna@mestolysa.cz. 

Návrh na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem
Jméno a příjmení kandidáta: .................................................................................................

Adresa kandidáta (pokud je známa): …………………………………..…………….......…………………..

Zdůvodnění návrhu: ..............................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Návrh podává
Jméno a příjmení, případně název organizace: ..................................................................

Telefon, e-mail: ......................................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................

Dne: .........................................................................................................................................

LY
SÁ NAD LABEM

Jedním z cílů plánu odpadového hos-
podářství našeho města je zvýšení podílu 
vytříděného, biologicky rozložitelného od-
padu (BRO), který tvoří nezanedbatelnou 
součást komunálního odpadu. V součas-
nosti řeší město Lysá nad Labem možnost 
uložení BRO na separačním dvoře nebo si 
občané mohli na svůj náklad pořídit svoz 
BRO individuálně.

Na základě pozitivních poznatků se se-
parací a likvidací BRO v obdobně velkých 
městech, potřebě snížit množství komu-
nálního odpadu ukládaného na skládku  
a zejména značného zájmu občanů, při-
pravuje radnice systém celoplošného svo-
zu a likvidaci BRO i v našem městě.

BRO, mezi který patří zejména rostlin-
né zbytky (listí, tráva, seno, plevel, větve 
stromů a keřů), ale také zbytky ovoce a 
zeleniny, bude shromažďován do nádob 
vyvinutých speciálně pro tento druh odpa-
du – hnědých popelnic a kontejnerů. Tyto 
nádoby jsou upraveny k cirkulaci vzduchu, 
který umožňuje odvětrávání nádoby, a tím 
optimalizuje odpařování vodních par, čímž 
nejen snižuje objem odpadu, ale je i zásad-
ně omezena tvorba plísní. Kompostotvorný 
proces tak může být zahájen již v samotné 
odpadové nádobě. Výsledkem je pak re-
dukce odpadu až o 30 %.

Plán odpadového hospodářství směřuje 
k cíli, kdy bude celé město vybaveno těmito 
nádobami. V oblastech zástavby rodinnými 

Svoz a likvidace bioodpadu

domy budou umístěny popelnice o objemu 
240 l přímo u domů. V místech bytové zá-
stavby budou na místě kontejnerových stání 
umístěny kontejnery o objemu 770 l. Nádoby 
na BRO budou majetkem města a občanům 
budou poskytnuty zdarma. Svoz BRO bude 
probíhat ve vegetačním období (duben–listo-
pad) ve stejné četnosti jako svoz komunální-
ho odpadu 1x za 14 dní.

Celý proces zavedení svozu a likvidace si 
vyžádá důkladnou přípravu zahrnující mimo 
jiné výběrové řízení na nákup odpadových 
nádob. Po ukončení výběrového řízení, kte-
ré předpokládám v termínu březen–duben 
2021, dojde k detailnímu seznámení občanů 
se způsobem separace a následnému rozvo-
zu odpadových nádob.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Blahopřání 
za měsíc říjen 
a listopad

80 let
Olga Serbusová
Josef Lettl
Slava Škljaruková
Ludmila Šáfrová
Miluše Dědková

85 let
Božena Petrášková
Jaroslav Petr
Ing. Vladislav Skalák

90 let
Zdeněk Štěrba
Marie Palírová
Zdeňka Tvrzová

93 let
Jan Král

94 let
Ladislav Kavka
 
Francis Bacon: 
„Mládí není jen v letech, ale především 
v myšlenkách.“

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

Souhrnné zprávy o činnosti komisí za rok 2020
Komise pro rozvoj města 

a životního prostředí

Členové komise: Renata Pelcová (před-
sedkyně komise), Ing. Marta Sochůrková, 
PhDr. Kateřina Jančaříková, Radka Johana 
Štenglová, Tomáš Sedláček. Ing. Jan Macke, 
Ing. Lucie Pavlíčková, Jan Chloupek

Komise se konala ve dnech 16. 6. 2020,  
1. 9. 2020, 6. 10. 2020 a 10. 12. 2020 vždy  
v zasedací místnosti budovy Městského úřa-
du Lysá nad Labem a byly svolávány předse-
dou komise prostřednictvím e-mailu.

Jako zapisovatel byl na první komisi Ing. 
Stanislav Svoboda a na ostatních paní Ing. 
Diana Samková.

Komise jednala vždy v souladu s jednacím 
řádem a vždy byla usnášeníschopná.

Členové na první komisi podepsali prohlá-
šení o povinnosti mlčenlivosti.

Komise na svých jednáních projednávala 
podněty od Rady města, od zástupců odbo-
rů města a podněty členů komise.

Jednání se účastnili starosta města, radní 
města, zástupci odborů města a přizvaná ve-
řejnost ke konkrétním bodům, dle potřeby 
projednávaných podnětů.

Jednotlivé podněty byly zapsány do zápi-
sů, které včetně prezenčních listin a podkla-
dů jsou uloženy na příslušném odboru měs-
ta, a zápisy byly vloženy do elektronického 
systému evidence zápisů na stránky města.  

Členové komise a předseda budou dle 
jednacího řádu odměněni za svou činnost 
v komisi poukazem dle výběru v prosinci 
2020, kdy budou poukazy předány.

Tímto bych chtěla poděkovat všem čle-
nům, zapisovatelům a zástupcům odborů 
za jejich činnost v této komisi a těším se na 
další spolupráci v roce 2021. Městu bych za 
všechny členy chtěla poděkovat za odměnu 
za činnosti v komisi ve formě poukazu.  

Renata Pelcová 
předsedkyně Komise pro rozvoj 

města a životního prostředí 

Komise pro kulturu, sport 
a cestovní ruch

Členové komise: PhDr. Kvetoslava Žig-
mundová (předsedkyně komise), Bc. Věra 
Griefová, (zapisovatelka), Jan Ambrož, 
Petr Jirsa, Pavla Ličková, Jan Krumpholc, 
Mgr. Pavlína Křížová, Ladislav Mikeš, Milan 
Valent, Ing. Luboš Kloud.

S komisí spolupracuje a na zasedáních je 
přítomna paní Hana Foltýnová, referent-
ka pro kulturu, sport a dotační programy 
z věcně příslušného odboru městského 
úřadu.

Na zasedání dne 7. 10. 2020 byla pří-
tomna paní místostarostka Romana Fis-
cherová.

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
byla zřízena Radou města Lysá na Labem 
dne 5. 5. 2020, má postavení iniciativního  
a poradního orgánu a své podněty a sta-
noviska předkládá svému zřizovateli.

Zasedání komise, která svolává předsed-
kyně komise, se konala vždy podle aktu-
ální potřeby, v termínech 25. 5. 2020, 28. 
7. 2020, 7. 10. 2020 v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Lysé nad Labem. Příští 
zasedání se uskuteční v lednu 2021.

Komise pro kulturu, sport a cestovní ruch 
projednávala a zpracovala svá stanoviska  
i metodické pokyny k programům a do-
tacím na činnost sportovních organizací  
a společenských organizací ve městě, kte-
ré pracují s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé 
nad Labem. Dále komise řešila program na 
podporu sportu a volného času a program 
na podporu kultury.

Komise po projednání předložila stano-
visko k návrhu projektu nového wellness 
studia od pana Ing. Radka Plachého, který 
by chtěl objekt umístit do blízkosti budou-
cí sportovní haly.

Komise se průběžně zabývá stavem vý-
stavby informačního centra města, náplní 
jeho činnosti, přípravou provozu, obsa-
hem jeho nových webových stránek, za-
bezpečením informačních a propagačních 
materiálů a předmětů vztahujících se  
k městu Lysá nad Labem.

Členové komise mají dlouholeté prak-
tické zkušenosti s prací s dětmi a mladými 
lidmi ve sportovních, kulturních a spole-
čenských organizacích a spolcích. Jejich 
smysluplné a dobré fungování je pro ně 
cílem. K problematice statutů organiza-
cí či rozdělování přidělených dotací pro 
jednotlivé spolky přistupují s objektivi-
tou a velkou odpovědností. Hodně času 
ze svého osobního volna věnují přímé 
práci s dětmi a mladými lidmi. Vedení 
města Lysá nad Labem rozhodlo, že ak-
tivní členy komisí za jejich práci v roce 
2020 odmění formou poukázek na nákup  

v provozovnách místních podnikatelů, kte-
ré tímto podpoří.

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
předsedkyně Komise pro kulturu, 

sport a cestovní ruch
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A zde již vítězné snímky

1. místo – Tom a Marek Brabcovi

2. místo – Karolína Svačilová  

3. místo – Sofinka Hadáčková 

V letošním roce jsme všichni zažili 
mnohá poprvé. Jedním z nich bylo vy-
hlášení on-line soutěže Drakiáda měs-
tem Lysá nad Labem. Pouštění draků 
bylo jednou z mála sportovních aktivit, 
které jsme si mohli v době nouzové-
ho stavu užít. A tak se v soutěži sešlo 
celkem 41 snímků draků, dráčků a jistě  
i dračic.

Z užšího výběru fotografií vybrala poro-
ta složená z amatérských fotografů pořa-
dí tří nejlepších snímků. Autorům budou 
předány poukazy v hodnotě 1 000 Kč,  
500 Kč, 250 Kč místostarostou města Mgr. 
Jiřím Havelkou.

Děkujeme všem účastníkům a gratulu-
jeme výhercům, všem pak přejeme dobré 
světlo a spoustu kreativních nápadů v ro- 
ce 2021.

Fotosoutěž 2020 
– Drakiáda

Rada města Lysá 
nad Labem dne 1. 
12. 2020, usnesením 
č. 655, na základě 
§ 10 odst. 1 zákona 
526/1990 Sb. o ce-
nách, ve znění poz-
dějších předpisů, 
a v souladu s § 11 

odst. 1 a s § 102 odst. 2 písm. d) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a s odkazem na nařízení rady města 
Lysá nad Labem č. 5/2019, o placeném 
stání na místních komunikacích v době 
konání výstav, se usnesla vydat toto  
nařízení:

Ceník placeného stání na místních 
komunikacích v době konání výstav

Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2021

čl. 1 Parkovací lístky za stání dle článku 1 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2/2020  
v době od 4 do 18 hodin
Druh vozidla  Cena*
Osobní nebo užitkové vozidlo do 3,5 t užitné hmotnosti  50,00 Kč
Autobus nebo vozidlo nad 3,5 t užitné hmotnosti  200,00 Kč
*Cena je jednotná bez ohledu na dobu stání v časovém úseku mezi 4. a 18. hodinou.
 
čl. 2  Parkovací známky nepřenosné s platností do 31. 12. 2021
Kategorie  1. dvoustopé 2. a každé další
   vozidlo  dvoustopé vozidlo
Fyzické osoby dle čl. 1.
odst. 1 písm. c) nařízení č. 2/2020 100,00 Kč  500,00 Kč
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P  
dle čl. 1. odst. 1 písm. c) nařízení  
č. 2/2020 zdarma  500,00 Kč
Firmy se sídlem nebo provozovnou  
ve vymezených oblastech města dle  
čl. 1. odst. 1 písm. b) nařízení č.2/2020  500,00 Kč  1000,00 Kč 

čl. 3
1. Tímto nařízením se ruší nařízení města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník place-
ného stání na místních komunikacích v době konání výstav. 

Parkovací známky 
vydává městská poli-
cie a jsou v prodeji od  
22. 12. 2020 v nepře-
tržitém provozu. Cena 
a pravidla pro vydá-
vání jsou totožná jako  
v roce 2020.

Vzhledem k epi-
demiologické situaci 

je nastaveno pravidlo 1+1. To znamená, že 
jedna osoba je v čekárně a druhou odbavuje 
strážník. Ostatní vyčkávají venku a dodržují 
rozestupy 2 m. Bližší informace najdete na 
webu městské policie v položce parkování 
ve městě.

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie

Parkovací známky 
na rok 2021 

Na základě rozhodnutí krizového štábu, 
pro ochranu rizikové skupiny obyvatel, se 
uzavírá pro veřejnost výše zobrazený prostor 
a do odvolání je do tohoto prostoru VSTUP 
ZAKÁZÁN!

Ing. Vladimír Kopecký
vedoucí OSM

Částečné uzavření
zámeckého parku

odbor ŠSVZaK
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Vážení občané, rekonstrukce silnice  
č. II/272, ulice Československé armády i nadá-
le probíhá dle předloženého harmonogramu 
prací. V současné době je povolena úplná 
uzavírka silnice č. II/272 v úseku od místní 
komunikace Na Písku po místní komunikaci 
ulice Resslova. Vzhledem ke skutečnosti, že 
probíhají i stavební práce na inženýrských 
sítích, bude v návaznosti na tuto skutečnost 
uzavírka silnice č. II/272, tedy ulice ČSA uza-
vřena v celém úseku, tedy od místní komu-
nikace ulice Na Písku po „Y“ směr Milovice  
a Benátky nad Jizerou, a to od 11. 1. 2021 do 
15. 8. 2021, aby mohlo dojít k rekonstrukci 
inženýrských sítí v celé jejich délce, nikoliv  
v etapách. Objízdná trasa pro osobní a ná-
kladní vozidla zůstává neměnná. Tedy:
• Vozidla do 12 t – silnice č. III/2725 do  
 obce Stratov, dále silnice č. III/3316 do  
 obce Milovice, dále po silnici č. II/332 a  
 zpět na silnici č. II/272.
• Vozidla nad 12 t – silnice č. II/331 do obce  

Rekonstrukce ulice ČSA

 Sojovice, dále po silnici č. II/610 a III/2752  
 na D10, dále na exitu 27 (Benátky nad Ji- 
 zerou) zpět na silnici č. II/272.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem  
    a Litoli 240 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem  
     a Litoli 780 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 120 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa  
 téhož držitele:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem 
   a Litoli 600 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem 
  a Litoli 1 680 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 360 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba  
 starší 65 let:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem  
  a Litoli 120 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem  
  a Litoli 180 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 60 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož 
 držitele, kterým je osoba starší 65 let:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem 
  a v Litoli 300 Kč,
      • v bytovém domě v Lysé nad Labem
  a Litoli 300 Kč.

Pro majitele psů
Osvobození
1) Od poplatku ze psů je osvobozen drži- 
 tel psa, kterým je osoba nevidomá,  
 osoba, která je považována za závislou  
 na pomoci jiné fyzické osoby podle zá- 
 kona upravujícího sociální služby, osoba,  
 která je držitelem průkazu ZTP nebo  
 ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů  
 určených k doprovodu těchto osob,  
 osoba provozující útulek pro zvířata  
 nebo osoba, které stanoví povinnost  
 držení a používání psa zvláštní právní  
 předpis. 
2) Od poplatku se dále osvobozují psi, kte- 
 ré držitel převezme z útulku v Lysé nad  
 Labem, a to na dobu 2 let.

                                                                                                                                                             
Platba

Poplatek je možné zaplatit v hotovos-
ti v pokladně finančního odboru MěÚ 
Lysá nad Labem nebo bezhotovostně 
na účet 19-0504268369/0800 a to do  
15. 2. 2021.

Variabilní symbol: 1341 + přidělené číslo 
poplatníka a nebo 1341 + číslo známky psa. 

Variabilní symbol je důležitý pro identifi-
kaci poplatníka.

Darina Košvancová
finanční odbor  

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

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

E-mail: pejscilysa@email.cz.

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

Psí útulek

V rámci uzavření celého úseku silnice 
č. II/272, bude nutné „vyparkovat“ mo-
torová vozidla, která pro parkování svých 
vozidel využívají místní komunikaci ulice 
Průběžná, v úseku od napojení na silnici 
č. II/272, Ke Vrutici po napojení na míst-
ní komunikaci ulice Resslova. V současné 
době hledá Město Lysá nad Labem ná-
hradní plochy pro parkování motorových 
vozidel. Toto „vyparkování“ je nutné, 
aby po této místní komunikaci mohl bez-
pečně a plynule projet linkový autobus  
a motorová vozidla.

V tomto úseku bude též osazeno do-
pravní značení č. B32 „Průjezd zakázán“,  
s dodatkovou tabulkou „mimo linko-
vý BUS“. Upozorňujeme, že vyhláška  
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komu-
nikacích, uvádí: „Je-li na značce uveden 
nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič 
bez důvodu vjet do takto označeného 
úseku. 

Děkujeme za Vaši trpělivost a samozřej-
mě se omlouváme za vniklé omezení v sil-
ničním provozu. 

odbor dopravy
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Do doplňkového pytlového sběru tříděného 
odpadu se může zapojit fyzická osoba včetně 
nezletilých osob, která je poplatníkem míst-
ního poplatku za provoz systému nakládání s 
komunálním odpadem na území města Lysá 
nad Labem. Uvedený sběr spočívá ve třídění 
papíru, PET lahví a směsného plastu do plas-
tových pytlů, které se označí QR kódem, ten 
identifikuje poplatníka a tříděnou komoditu. 
QR kódy jsou platné i v následujících letech, 
nejsou časově omezené. Pytle jsou v předem 
daných termínech (viz webové stránky města 
Lysá nad Labem) sváženy z prostor určených 
pro svoz směsného komunálního odpadu 
(popelnic a kontejnerů na směsný komunální 
odpad). Pytle lze umístit i do sběrného dvora 
v Lysé nad Labem, Ke Vrutici 1738. V případě 
zjištění nežádoucích příměsí ve tříděném od-
padu nebude daný pytel s QR kódem načten 
a započten. Započten nebude ani pytel, který 
má roztržený, zmačkaný či jinak poškozený QR 
kód. Pozor na přelepování kódu průhlednou le-
pící páskou, při kterém často dochází ke zmač-
kání kódu.

Poplatníkům, kteří se zaregistrují do 
doplňkového pytlového sběru tříděného 
odpadu, je poskytována finanční úleva 
z místního poplatku za provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem.

Výše úlevy je stanovena takto:
• za každý 1 kg vytříděného papíru 
 se sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděných PET lahví 
 se sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděného směsného
 plastu se sazba poplatku snižuje o 2 Kč.

Informace pro občany k pytlovému sběru tříděného odpadu
Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdou-

cích měsíců od listopadu jednoho roku do 
října následujícího roku. Výsledná úleva je 
poskytnuta v roce následujícím, a to pouze 
do výše sazby poplatku. Pokud poplatník 
přesáhne v průběhu rozhodného období 
sazbu poplatku, je možné zaregistrovat do 
pytlového sběru tříděného odpadu další 
členy domácnosti (poplatníky). Úleva je na 
konkrétního poplatníka a nelze ji převádět 
na další poplatníky ani ji odečíst z celkové 
poplatkové povinnosti domácnosti. Výši 
úlevy si kontroluje a hlídá účastník sám. Vý-
sledky pytlového sběru tříděného odpadu 
lze sledovat průběžně na webové stránce 
www.chytreodpady.cz po zadání přihlašo-
vacího jména a hesla.

Pro zapojení do tohoto systému je 
třeba se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad 
Labem, odbor správy majetku, kancelář 
č. 219, kde budou danému poplatníkovi 
vydány QR kódy, plastové pytle a při-
hlašovací údaje k nahlížení do systému. 
V případě, že se poplatník nemůže ze 
závažných důvodů dostavit k převzetí 
přihlašovacích údajů osobně, lze zmoc-
nit jinou osobu. Plná moc nemusí být 
úředně ověřená.

Co patří a nepatří do pytlů 
na tříděný odpad?

PAPÍR
Do pytlů patří:    
• reklamní letáky    
• noviny a časopisy
• knihy zbavené desek

• katalogy
• lepenky a kartónové krabice
• čisté papírové sáčky a obaly
• čistý obalový papír
• obaly od vajíček

Do pytlů nepatří:
• voskovaný a uhlový papír
• papír potažený folií
• mastný, mokrý nebo jinak znečištěný
 papír
• použité pleny a hygienické potřeby
• papírové obaly od stavebních materiálů
• celé svazky knih

SMĚSNÝ PLAST
Do pytlů patří:
• čisté plastové nádoby a obaly
• PET láhve
• plastové sáčky, složky a fólie
• čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků

Do pytlů nepatří:
• znečištěné plastové obaly
• novodurové trubky, PVC
• obaly od nebezpečných látek (motorové 
 oleje, chemikálie, barvy apod.)
• pěnový polystyren
• nápojové kartony

PET LAHVE
Do pytlů patří:
• sešlapané plastové lahve od nápojů

Lenka Plachá
     odbor správy majetku

Městský úřad

Kalendář města Lysá nad Labem
V kalendáři města na rok 2021 nalez-

nete krásné fotografie zámeckého parku, 
zámku, soch, kulturních památek Lysé nad 
Labem, ale i snímky z proběhlých akcí ve 
městě v předešlém roce. Kalendář můžete 
zakoupit v Městské knihovně Lysá nad La-
bem za cenu 80 Kč.

„Lysá nad Labem – procházka městem“
Město Lysá nad Labem vydalo publikaci 

manželů Kořínkových „Lysá nad Labem – 
procházka městem“. V brožuře naleznete 
základní informace o historii města a jeho 
nejbližším okolí. Seznámíte se s významný-
mi dominantami města, památnými stro-
my, významnými objekty i tipy na výlety v 
okolí. V publikaci také najdete kontakty na 
poskytovatele informačních, stravovacích, 
ubytovacích, kulturních a sportovních služeb. 
Tištěného průvodce městem lze zakoupit  
v Městské knihovně Lysá nad Labem za 50 Kč. 

Reprezentativní publikace o Lysé a kalendář města v prodeji:
„Nymbursko z nebe“

Pokud máte zájem podívat se na své měs-
to a jeho okolí z ptačí perspektivy, nemusíte 
zrovna na vyhlídkový let, ale můžete v klidu 
domova a za nesrovnatelně nižší náklady 
listovat a číst v knize plné fotografií „Nym-
bursko nejen z nebe“ od kolektivu autorů – 
Kamila Glovni, Jakuba Chovana, Martiny Ho-
škové a Tomáše Klepáčka. Krátké texty jsou  
v češtině a angličtině. Knihu můžete zakou-
pit v městské knihovně za cenu 350 Kč.

„Labe – od pramene po Hřensko“
Pokud se chcete pokochat řekou, která 

naším městem protéká, a to od jejího za-
čátku až k hranicím naší republiky, kupte si 
publikaci „Labe – od pramene po Hřensko“ 
od Libora Sváčka za 360  Kč. Kniha je plná 
nádherných fotografií. Popisky k jednot-
livým obrázkům jsou nejen v češtině, ale  
i v angličtině a němčině. Publikace je v prodeji 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.
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Městský úřad

Okénko zastupitele
Na prahu Nové-

ho roku bych chtěl 
popřát všem se-
niorům i ostatním 
obyvatelům našeho 
města hodně zdraví 
a elánu v nastáva-
jícím roce. I když 

prožíváme složitou situaci nouzového 
stavu, těšíme se, že se situace rozvol-
ní a my, senioři, budeme dále rozvíjet 
naše společenské aktivity. K tomu nám 
pomáhá naše Komise pro šťastný život 
seniorů, která řeší problémy, které nás 
tíží. Jsou to třeba schodišťové vstupy do 
obchodů a zařízení, která jsou seniory 
nejnavštěvovanější. Je nezbytné zjistit, 
zda veškeré vstupy do objektů po scho-
dištích a k tomu patřičné vybavení musí 
zabezpečovat provozovatel nebo majitel 
objektu. Dále: Složitá je situace na ulici 
Komenského, nyní sloužící jako obchvat 
po dobu budování průtahu v ulici Čs. ar-
mády. Komenského ulice je přeplněna 
projíždějícími vozidly, autobusy i náklad-
ními vozy. U samotné ZŠ Jana Ámose Ko-
menského nejsou přechody pro chodce 
a při docházení žáků do školy musí řídit 
provoz městská policie. I tento stav je 
třeba řešit, protože potrvá až do léta. 
Předpokládáme, že RM i zastupitelstvo  
k tomu přijmou příslušná opatření.   

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Vážení spoluobčané, nacházíme se  
v roce, kdy čeká vedení města a hlavně 
pracovníky úřadu mnoho práce při dokon-
čení investičních akcí, přípravě a zahájení 
zcela nových akcí. Věřím, a přeji k tomu 
Vám všem stálé a pevné zdraví, že větši-
na z Vás vydrží i některé složitosti, které 
investiční činnost doprovázejí. Děkuji pře-

devším těm, kteří nezneužívají v nelehkém období někte-
ré zákony a zbytečně nekomplikují již tak náročná řešení 
pro všechny vč. pracovníků úřadu. 

Velké diskuze se vedou kolem přijetí úvěru na zabezpe-
čení konkrétních investic, které jsou ve veřejném zájmu  
a mají za cíl zvýšit kvalitu života nás občanů a životní pro-
středí na další období. Bude-li Vám někdo násilně podsou-
vat myšlenku, že jsme v ČR jako město ojedinělé, které si 
bere úvěr, nenechte se opět manipulovat. „Konstruktivní 
opozice LnS“ zajisté přispěchá opět s kritickými a větši-
nově s manipulativními informacemi a poznámkami, aby 
nevědomé přesvědčila, že oni by vše udělali lépe, byť do-
posud nerealizovali vůbec nic.  

Ing. Petr Gregor, KSČM

Právě začal rok 2021, přeji nám do něj 
nám hlavně zdraví, spokojenost, pohodu 
a radost ze života. Máme za sebou velmi 
náročný rok, který se nesl v duchu pande-
mie, která zasáhla celý svět. Kromě ní však 
různá společenství lidí trápí různé věci.  
V Lysé je to např. situace v ul. Komenské-
ho. Všichni jistě chápeme, že oprava ČSA 

je nutná. Mnozí z nás jsou rozhořčeni bezpečnostní situací 
a upozorňují na velké problémy na této trase, která vede 
kolem škol. Nejvíc nebezpečí číhá na děti, které se tu pohy-
bovat zkrátka musí. Není to jen množství aut, úzký chodník, 
přítomnost náklaďáků, které tu nemají co dělat, vyhrocená 
ranní špička, neukázněnost a bezohlednost některých řidičů, 
ale i zhoršené ovzduší u škol, které mají povinnost intenzivně 
a pravidelně větrat. Na to vše bylo již několikrát upozorněno, 
ale řešení je v nedohlednu. Je jím asi až srpen, na kdy je plá-
nován konec rekonstrukce. Přeji si, aby se v této oblasti ne-
stala žádná dopravní nehoda, která by způsobila vážný úraz 
či něco horšího..

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

 Moderní, zelené  
a zdravé město

Mojí hlavní činností 
je starost o investice 
našeho města. Ruku 
v ruce se stavební-
mi akcemi jde i péče  
o veřejnou zeleň. Co 

se týká staveb, vždy se snažíme, aby 
zeleň, která musí ustoupit stavbám, 
byla ve stejné míře a ideálně do stej-
ných lokalit znova navrácena. Není to 
jen snaha, ale i podmínka stavebních 
povolení, resp. vždy podmínka od-
boru životního prostředí. Vzhledem  
k tomu, že tato problematika je i 
mým vystudovaným oborem, zařadili 
jsme do našeho volebního programu 
také bod: zajistíme zahradní architek-
tonickou koncepci města a budeme 
prosazovat zajištění odborné firmy 
na údržbu veřejné zeleně. V rozpoč-
tu města je v této chvíli vytvořena 
pro tento cíl i zvláštní položka. Mám 
velkou radost, že se začínají hlásit 
lidé, kteří se chtějí podílet radou, či 
přímo prací. Pokud to nyní čte někdo 
další, kdo má k tomu po odborné 
stránce co říci a má přímé zkušenosti  
v této oblasti a hlavně chce pro naše 
město navíc něco udělat, neváhejte  
a ozvěte se.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Vážení sousedé, 
uplynulý rok byl plný 
zvratů a tak doufám, 
že alespoň svátky 
jste si užili v pohodě, 
poklidu a vykročili 
do tohoto roku tou 
správnou nohou. 

Můžeme zatím jen odhadovat, co 
nám letošek přinese. Co ale vím ur-
čitě, je, že tady v Lysé nás toho letos 
čeká opravdu hodně a je na co se 
těšit. Ještě, než přišly svátky, podali 
jsme na Sportovní národní agenturu 
žádost o dotaci na novou sportovní 
halu. Díky naší připravenosti tak bu-
deme moci dotaci čerpat mezi prv-
ními a začít halu brzy stavět. Na jaře 
tohoto roku bychom po tom nešťast-
ném požáru, který si určitě pamatu-
jete, měli konečně otevřít Knéblák. 
Je třeba, aby začal sloužit svému nové-
mu účelu a přinášel obyvatelům Lysé 
užitek. Intenzivně jsme také pracovali 
na přípravě projektů v oblasti školství 
a díky tomu už brzy začneme s jejich 
realizací. Je toho zkrátka celá řada, co 
nás čeká. O průběhu všech projektů 
vás budu samozřejmě informovat jak 
na stránkách Listů, tak na facebooku. 
Přeji jen to nejlepší Vám i vašim blíz-
kým, především pak zdraví. 

 
Romana Fischerová, ANO 2011
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Městský úřad

Okénko zastupitele

Ráda bych poděko-
vala lidem, kteří jsou 
srdcem i páteří spolku 
Kotva. Těm, kteří ne-
zištně ve svém volném 
čase pomáhají s údrž-
bou a opravou zdejší-
ho kostela a zahrady, 

obohacují společenský život farníků i 
veřejnosti a stojí za projektem záchrany a 
opravy varhan v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele. Královský barokní nástroj čeká 
na svoji generální opravu, aby se opět 
rozezněl v plné síle. Za účelem podpo-
ry veřejné sbírky na opravu varhan byly 
nafoceny krásné pohlednice místního 
betlémku, které bylo možné zakoupit ve 
vybraných obchodech. Autorovi pohled-
nic patří můj velký dík! Věřím, že v čase 
adventním udělaly radost nejen nám 
všem v Lysé, ale i daleko za branami na-
šeho města. Děkuji i Vám všem, kdo jste 
zakoupením pohlednic sbírku podpořili. 
Doufám, že se brzy dočkáme varhanního 
koncertu, který je vždy velkým kulturním 
i duchovním zážitkem.

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Vlastníte dům, byt 
nebo pozemek v Lysé 
nad Labem? Pokud 
ano, nezapomeňte se 
zajímat o připravova-
nou změnu územního 
plánu (ÚP). Změna 
ÚP se může dotknout 

i vašich vlastnických práv a vy se o tom 
nemusíte vůbec dozvědět. A co vlastně 
územní plán je? ÚP určuje, ve kterých 
částech města je možné postavit stavby 
(domy, školy, obchody, továrny) a ve kte-
rých částech města musí zůstat příroda. 
Tam, kde je možné stavět, ÚP stanoví, 
jakou část z pozemku můžete zastavět a 
jaká část musí zůstat pro zeleň (zahradu, 
stromy, záhony apod.). ÚP také určuje, 
kolik stání pro automobily musíte při 
stavbě domu vybudovat, aby auta měla 
kde parkovat. Říkáte si, proč by vás to 
mělo zajímat? Protože se to týká nejen 
vás, ale i vašich sousedů. A vám určitě 
nebude jedno, až si vedle vašeho domu 
soused postaví 4x větší a 2x vyšší dům 
než ten váš. Až si ho postaví, bude pozdě 
se ptát, jak se to mohlo stát. Odpověď 
bude, že jste se měli zajímat o změnu ÚP 
a že už s tím nejde nic dělat. Buďme zod-
povědní a zajímejme se.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Náš parlament ne-
dávno přijal novelu 
zákona o odpadech, 
která přináší jednu 
podstatnou změnu. 
Ta se týká nás všech. 
Mám na mysli po-
stupné zvyšování po- 

platku za uložení tuhého komunálního odpa-
du na skládkách. Toto opatření má za cíl snížit 
objem netříděného odpadu, který končí v pří-
rodě. Místo toho máme směřovat k vytřídění 
a novému využití odpadu. Naše město má 
zavedený funkční systém likvidace odpadu. 
Postupně se nám podařilo zvýšit míru třídění 
odpadu. V posledních letech ale začínáme 
stagnovat. Proto je nutné, v zájmu nás všech, 
zvýšit úsilí o třídění odpadu. Máme funkční 
systém pytlového sběru, který využívá kolem 
1 000 občanů. Účastníci systému si mohou 
díky účasti v tomto systému snížit poplatek za 
odpad až na nulu. Postupně se rozšiřují sběrná 
místa a vybavují se novými kontejnery na nové 
druhy odpadu. Velmi dobře funguje sběrný 
dvůr. V roce 2021 město postupně zavede 
biopopelnice pro domácnosti. Potřebujeme 
ale, abychom všichni třídili více než dosud. Ji-
nak nám budou rychle růst náklady za uložení 
odpadu na skládku. Městský systém likvidace 
odpadu stojí hodně peněz. Poplatek za odpad 
tyto náklady ani v plné míře nepokrývá. Pokud 
chceme, aby byl i nadále nízký, musíme všichni 
co nejvíce třídit odpad. Děláme to kvůli zdravé-
mu životnímu prostředí.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Máte nápad, co v 
našem městě vylep-
šit? Schází Vám něco 
ve vašem okolí? Proto 
pro rok 2021 navrhu-
jeme realizovat v Lysé 
tzv. participativní roz-
počet. Bude se jednat 

o vyhrazenou částku z rozpočtu města, 
kde se občané Lysé budou moci přímo 
zapojit do rozhodování, na co budou 
tyto finance použity. Proces bude velmi 
zjednodušeně fungovat tak, že občané 
navrhnou menší projekty (nápady) k re-
alizaci, jako např. úpravy zeleně, doplně-
ní mobiliáře, úpravy veřejného prostran-
ství apod. V dalších kolech proběhne nad 
navrženými projekty veřejná diskuse a 
následně hlasování, ze kterého vzejdou 
vítězné projekty. V průběhu roku 2021 
budou zveřejněna pravidla a termíny, 
kdy bude možné návrhy podávat. Stačí 
tedy dobrý nápad a můžete zlepšit život 
v našem městě sobě i ostatním. 

Ing. Martin Pípal, ČSSD

Když jsme stáli na 
prahu roku 2020, 
pravděpodobně 
nikdo z nás netušil, 
jak náročný čas nás 
čeká. Není mezi námi 
nikdo, koho by udá-
losti uplynulého roku 

obešly a neovlivnily jeho život. Na počátku 
nového roku mi tedy dovolte popřát nám 
všem, aby rok 2021 byl rokem pokoje, ra-
dosti a naděje. Přeji si, aby ty „obyčejné“ 
věci v našich životech byly opět obyčejné. 
Aby společná setkání v rodině, s přáteli, 
v práci či ve škole byla opět možná bez 
omezení. Přeji také našemu městu, aby 
správa věcí veřejných probíhala moudře, 
aby všechny vynaložené prostředky byly 
použity účelně a s rozmyslem a aby úmysly 
všech, kdo rozhodují, byly vždy čisté.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

ODS hlasovala ve 
sněmovně pro zrušení 
superhrubé mzdy, což 
na jednu stranu při-
nese pracujícím lidem 
více peněz, na stranu 
druhou zaznívá kritika, 
že v současné chvíli jde 

o hazard s veřejnými rozpočty, zejména 
pak s rozpočty obcí a krajů. Dle mého ná-
zoru nejpodstatnější je, že čtyři a půl mili-
onu lidí uvidí na výplatních páskách vyšší 
mzdu. V této ekonomicky nejisté době 
více peněz potřebuje hodně z Vás.  Při hru-
bé mzdě 30 000 korun získáte každý rok 
navíc přes 18 000 korun. Aby dopad na 
krajské a obecní rozpočty nebyl enormní, 
je v parlamentu vyjednávána kompenza-
ce výpadku příjmů, a to formou zvýšení 
podílu krajů a obcí v rámci rozpočtového 
určení daní. Osobně jsem velmi rád, že 
Vy všichni pracující získáte za své úsilí v 
této nelehké době více peněz. Doufám, 
že trend snižování daní lidem, kteří pracují, 
bude i nadále pokračovat a v budoucnu se 
dostaneme na rovnou daň pro všechny 
zaměstnance ve výši 15 %.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  



13

Fotograficky

 

Husovo náměstí v Lysé nad Labem nově zdobí betlém, který 
je v době adventu a Vánoc umístěn pod ozdobeným vánočním 
stromem. 

 

Dne 28. listopadu 2020 proběhlo slavnostní zahájení adventu na 
Husově náměstí. Z důvodu koronavirových opatření se akce konala 
bez účasti veřejnosti, on-line přenosem. V doprovodném progra-
mu zazněly vánoční koledy v podání zpěvačky Magdy Malé, nechy-
bělo vystoupení žáků ZUŠ F.A. Šporka a dětí z lyských mateřských 
škol. Program byl zakončen rozsvěcením vánočního stromu.

V úterý 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii a 
Mezinárodní den studentstva, členové Rady města Lysá nad La-
bem pietním aktem u pomníčku na Husově náměstí připomněli 
události tohoto dne z roku 1989. 

 
K výročí 17. listopadu se v lyském kině konal koncert skupiny 

Ivan Hlas Trio. Český písničkář a hudebník Ivan Hlas vystoupil  
v doprovodu muzikantů - kytaristou Norbim Kovácsem a violon-
cellistou Jaroslavem Olinem Nejezchlebou. On-line přenos kon-
certu udělal radost všem hudebním fanouškům. 
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Kulturní přehled / Pozvánky

Město Lysá nad Labem 
pořádá slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

on-line přenos proběhne 

1.1.2021
od 18.30 hodin
Z důvodu koronavirových opatření 
se akce koná bez účasti veřejnosti.

On-line přenos zajistí S-news.

1.–24. 1. 2021
Tříkrálová sbírka

4. 1. 2021 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. 1. 2021 od 16.30 hodin
Jan Lucemburský
přednáška v městské knihovně

7. 1. 2021 od 18.00 hodin
Jak mučit potomka aneb  

 Rodinné právo pro začátečníky
přednáška v městské knihovně

14. 1. 2021 od 18.00 hodin
Banát – české vesnice  

 na březích Dunaje
přednáška v městské knihovně

15.–16. 1. 2021
CV Chovatel
Výstaviště Lysá nad Labem

18. 1. 2021 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

20. 1. 2021 od 16.00 hodin
Hudební toulky
přednáška v městské knihovně
- pobočka Litol

23. 1. 2021 od 17.00 hodin
Putování z kostela do kostela
v kostele Narození sv. Jana  

 Křtitele a evangelickém kostele

28.–31. 1. 2021
Exotika
Výstaviště Lysá nad Labem

Lednové akce se uskuteční pouze  
v případě stabilizované epidemiologické 
situace a v případě povolení konání 
kulturních akcí Vládou ČR.
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Pozvánky

Srdečné pozvání na ekumenické setkání
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

aneb

Putování z kostela 
do kostela

začne modlitbou v 

sobotu 23. ledna 2021 
v 17.00 hodin 

v římskokatolickém kostele Narození sv. Jana Křtitele 
a po krátké společné procházce bude pokračovat 

v evangelickém kostele „v zahradách“
a zakončeno občerstvením v evangelickém areálu, 
to vše na náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem.

Případná omezení budou upřesněna.
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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

Současná nařízení Vlády ČR se v závislos-
ti na změnách epidemiologické situace 
velmi rychle proměňují. Plánujeme, že 
po Novém roce bude knihovna pro veřej-
nost otevřena od 4. 1. 2021 v obvyklých 
otevíracích hodinách. Nicméně je mož-
né, že nám to situace nedovolí. Sledujte 
proto náš web, facebook a instagram, na 
kterých vždy najdete aktuální informace. 
Stejně tak i lednové plánované akce pro-
běhnou pouze za předpokladu, že konání 
kulturních a vzdělávacích akcí bude Vlá-
dou ČR povoleno. 

Jan Lucemburský – 5. ledna 2021 
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Jak mučit potomka aneb Rodinné právo 
pro začátečníky – 7. ledna 2021 
od 18.00 hodin
Zábavná rozprava o současném rodinném prá-
vu, o jeho zneužívání, o rozvodu a sporech o 
děti, o Istanbulské úmluvě, o výživném, o do-
mácím násilí a dalších právních problémech. 
Přednáší JUDr. Daniela Kovářová –advokát-
ka, spisovatelka, prezidentka Unie rodinných 
advokátů a bývalá ministryně spravedlnosti. 
Mimo jiné i autorka 15 knih, držitelka oceně-
ní Právník roku v oboru rodinné právo za rok 
2016, Polanovy ceny za literaturu za rok 2015 
(za knihu Mrtvá z golfového hřiště), 2. místa v 
soutěži O cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší 
humoristickou knihu roku 2017 (za knihu Jak 
chovat muže) a 3. místa v téže soutěži za rok 
2016 (za knihu Jak se žije padesátkám). 

Banát – české vesnice na březích Dunaje  
– 14. ledna 2021 od18.00 hodin
Pavel Chlum Vás provede oblastí na břehu 
řeky Dunaj v Rumunsku a Srbsku, kde se do-
sud zachovalo několik čistě českých vesnic. 
Snad budeme mít štěstí a tato již 2x přesou-
vaná přednáška se bude moci uskutečnit. 

Hudební toulky – 20. ledna 2021  
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Moudrofouskovy puzzle – celoroční  
čtenářská soutěž pro děti
Pro všechny děti do 12 let opět vyhlašujeme 
celoroční čtenářskou soutěž! Čtením knih 
sbírejte jednotlivé puzzle obrázku. Všichni, 

kteří do 19. 11. 2021 odevzdají hrací kartu se 
všemi puzzlemi, budou zařazeni do slosování 
o hlavní ceny. Přidejte se i vy! Bližší informa-
ce na webu knihovny či přímo v knihovně. 

Připravujeme:
Virtuální univerzitu třetího věku (únor–čer-
ven) – naše knihovna by se ráda stala dalším 
konzultačním střediskem, které by našim 
seniorům ve spolupráci s Provozně ekono-
mickou fakultou České zemědělské univerzity  
v Praze nabídlo kvalitní zájmové studium U3V 
na univerzitní úrovni. V rámci studia nebudete 
muset nikam dojíždět a při standardní situaci 
(pokud bude možné pořádat vzdělávací akce 
v naší knihovně) nemusíte být ani vybaveni 
počítačovou technikou. Studium je zakončeno 
osvědčením o absolvování U3V a slavnostní 
promocí v aule České zemědělské univerzity 
v Praze. Pokud byste měli chuť dozvědět se  
o studiu více, zavolejte nebo přijďte do knihov-
ny. Do kurzu 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   8.00–18.00

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Za skleněnou stěnou 
– Ferrada-Noli Caroline Ringskog

V polovině padesátých let 
minulého století Gunhilde 
(Gully) v pouhých čtyřiatři-
ceti letech nečekaně ovdoví 
a zhroutí se jí celý svět. Zů-
stává sama se čtyřmi dětmi, 
ke kterým má navíc proble-
matický vztah, především  

k dceři Marianne. Ta se pak v šedesátých le-
tech snaží vymanit ze svazujícího měšťanské-
ho prostředí své rodiny...

Paní ze Severu 2: Mathildino tajemství 
– Bomann Corina

Jižní Švédsko, rok 1931.
Mathilda právě ztratila 
matku, když ji ve škole ve 
Stockholmu vyhledá hra-
běnka Agneta Lejongardo-
vá. Majitelka panství se jí 
představí jako její poruč-
nice. Rozlehlé pozemky 
a nádherný panský dům 

Mathildě trochu nahánějí strach. Navíc jí 
hraběnčini synové dávají pocítit, že k nim ne-
patří. Agneta je však vázána dávným slibem, 
o kterém zachovává mlčení...

Naučná literatura pro dospělé
Dvanáct strun Karla Zicha – Bystron Michal

Na začátku byla stará, oprýs-
kaná kytara. A dva kamarádi, 
kteří si vysnili knížku o životě 
slavného strýce jednoho z 
nich. Navazovali pomyslné 
struny, pokusili se ten ztichlý 
nástroj rozehrát. Jak přibýva-

lo postav, rostl i počet autorů. Vznikla unikátní 
sbírka rozhovorů, jakýsi kubistický portrét, z je-
hož úhlů lze složit pestrý obraz osudů zpěváka 
KARLA ZICHA i lidí kolem něj...

Shakespearova Anglie – Hilský Martin
Martin Hilský, nejvýznam-
nější český znalec díla Willia-
ma Shakespeara, v této kni-
ze představuje přelomovou 
dobu, v níž vznikala velká 
díla alžbětinské literatury, 
a která měla pro anglickou 

společnost a civilizaci formativní význam. 

Beletrie pro děti
Neboj, neboj – Rezková Milada

Kniha o strachu pro malé 
strašpytle i velké nebojsy. 
Čti ji od začátku, od konce či 
zprostředka. Na pořadí ne-
záleží a strach k životu pro-
stě patří. Dokonce i máma s 
tátou se občas bojí!

Naučná literatura pro děti
Palmy na severním pólu – Horst Marc Ter

Kniha vypráví příběh klima-
tických změn od počátku 
věků až po současnost. Sro-
zumitelně vysvětluje, proč 
a jak ke změnám dochází a 
jak rozporuplně k tomuto 
problému dnešní společ-

nost přistupuje. Je doslova nabitá informace-
mi, zároveň však čtivá a navzdory závažnosti 
tématu — zábavná.

Traktory – Hášová Truhelková Lucie
Chcete nahlédnout do ka-
biny i pod kapotu nejrůz-
nějších typů traktorů? Tak 
nastartujte svoji zvědavost 
a pojďte zjistit, z jakých sou-
částek se skládají a co všech-

no dokážou. Co se dá za takový traktor připojit 
a jak všestranným pomocníkem umí být? 
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Ze života škol 

Do povědomí ve-
řejnosti již vstoupilo, 
že Střední škola de-
signu v Lysé nad La-

bem nabízí tři výtvarné obory s talentovou  
zkouškou, které v samotném názvu školy 
zastupuje pojem DESIGN. Je tady však  ještě 
jeden unikátní obor, tentokrát bez talentové 
zkoušky, který reaguje na požadavky trhu 
práce a všestranně připravuje žáky pro po-
zici produkčního.

Čtyřletý studijní obor s maturitní zkouš-
kou – Produkční činnost v umění a reklamě 
– je úzce spjatý s vyučovanými uměleckými 
obory, ale zároveň je pevně ukotven v eko-
nomickém základě, bez něhož se organiza-
ce kulturních a společenských akcí neobe-
jde. Produkční musí být dobrý organizátor a 
měl by být všestranně vyzbrojen znalostmi 
a dovednostmi v oblasti komunikace, infor-
matiky, ekonomiky, reklamy a marketingu, 
účetnictví a daní, práva, psychologie, mé-
dií a samozřejmě i v oblasti cizích jazyků. 
Zároveň by měl mít přehled o dění v umě-
leckém světě, byť sám nebude výkonným 
umělcem.

V učebním plánu tohoto oboru má od 
prvního do čtvrtého ročníku své pevné 
místo předmět produkční činnost v praxi. 
Jeho náplň, aktivity a požadované výstu-
py se samozřejmě v náročnosti stupňují, 
žáci získávají nové poznatky a dovednosti 
hlavně v terénu. Dostávají se do přímé-
ho kontaktu s organizátory nejrůznějších 
akcí. Zmíním velmi inspirativní spolupráci 
s řadou galerií, muzeí a výstavních areálů, 
kam se žáci dostávají nejen jako běžní ná-
vštěvníci, ale mají možnost proniknout do 
zákulisí a náročné organizace akcí, tedy do 
vlastní produkce těchto projektů (Galerie 
Středočeského kraje v Kutné Hoře, Galerie 
Hlavního města Prahy, DOX v Praze, Mu-
zeum Kampa v Praze, Muzeum Bedřicha 
Hrozného v Lysé nad Labem, PVA Letňany, 
Výstaviště Lysá nad Labem atd.). Ve vyš-
ších ročnících žáci sami připravují kom-

pletní projekt od ideového plánu, přes 
kalkulaci, propagaci až po jeho realizaci a 
závěrečné vyhodnocení. 

Mimo standardní výukový program se 
individuálně věnují i dalším projektům, kde 
mají možnost poměřit své dovednosti s vrs-
tevníky. Například v červnu 2020  se skupi-
na našich žáků z oboru produkce zúčastnila 
projektu „Moderní technologie firem očima 
SŠ“, který byl zaměřen na zvýšení vědomost-
ní úrovně žáků v oblasti multimédií a mo-
derních technologií a následně na praktické 
ověření získaných dovedností a znalostí žáků 
středních škol. Zapojené týmy škol navštívily 
firmy, kde získaly informace o využití moder-
ních technologií, jejich fungování a pořídily 
videomateriál (úkolem bylo i vytipování 
těchto lokalit, volba tématu pro rozhovor, 
natočení rozhovoru apod.). Získaný ma-
teriál pak studenti následně zpracovali do 
reportážních spotů  a veřejně prezentovali. 
Za výbornou práci, kterou byli schopni i vel-
mi dobře prezentovat, byl náš tým oceněn 
třetím místem mezi desítkou skupin žáků  

z dalších škol Středočeského kraje. Byl to jis-
tě i doklad toho, že jdou žáci ke své profesi 
správnou cestou. 

Absolventi oboru produkční činnost  
v umění a reklamě mohou pokračovat ve 
studiu na vysokých školách nebo se rovnou 
uplatnit na trhu práce jako velmi žádaní a 
všestranně připravovaní středoškoláci.  

Abyste se mohli alespoň trochu seznámit 
s inspirujícím prostředím školy, zveme vás 
na Den otevřených dveří, který se uskuteční 
ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 14 do 18 hodin 
(bližší informace zveřejníme včas na webo-
vých stránkách školy www.ogdlysa.cz; zde 
nejdete i učební plán: Dokumenty/ Doku-
menty školy/ švp-p/učební plán na str. 226).

Nahlédněte již nyní do učebního plánu  
a rozhodněte se spolu se svými dětmi pro 
studijní obor PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚ-
NÍ A REKLAMĚ na Střední škole designu  
v Lysé nad Labem.

PhDr. Vlasta Kočová
zástupkyně ředitelky SŠD Lysá nad Labem

Hledáte zajímavý studijní obor pro své děti?

Produkční činnost v umění a reklamě, SŠD Lysá nad Labem

Hlásíme se Vám opět ze studentské fir-
my Ori Cards, která vznikla v rámci před-
mětu aplikovaná ekonomie v Obchodní 
akademii Lysá nad Labem. Náš tým slože-
ný z deseti nadšených studentů se zabývá 
výrobou pohlednic s příběhem.

Za dva týdny se toho dá stihnou opravdu 
hodně, ale pokud jde o podnikání, je to do-

cela krátká doba. Zvlášť pokud potřebujete 
založit e-shop či účet v bance, domluvit tisk 
pohlednic a dokončit poslední úpravy na je-
jich návrzích. K tomu plňte úkoly do školy a 
choďte na online hodiny.

Ovšem to bychom nebyli my, tým Ori 
Cards, abychom se o splnění těchto úkolů 
nepokusili. Ze začátku jsme si mysleli, že 
naše cíle jsou nedosažitelné, ale mýlili jsme 
se. Vše jsme nakonec stihli dokončit a spus-
tili jsme prodej našich pohledů. Bylo to sice 
za pět dvanáct, ale přece jen se vše povedlo 
a my máme obrovskou radost, že už si naše 

pohledy můžete zakoupit a udělat jimi ra-
dost Vašim blízkým.

Za uplynulé dva týdny jsme získali 
spoustu zkušeností, naučili jsme se nové 
věci a už se nesmírně těšíme, co přinesou 
další dny.

Pokud se chcete podívat na naše pro-
dukty nebo si je zakoupit, budeme moc 
rádi. Sledujte naše stránky https://ori-
-cards.webnode.cz/.

Andrea Drahokoupilová
finanční ředitelka firmy Ori Cards

Co vše se dá stihnout za dva týdny?
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Zámecké novinky

Máme za sebou rok 2020, který byl pro 
všechny velmi náročný. Přinesl něco, co 
si nikdo z nás neuměl ani představit. Do-
slova nám obrátil život naruby. To, co pro 
nás bylo běžné, se změnilo. Uvědomili 
jsme si, že spousta věcí není samozřej-
mostí a je třeba si jich vážit. Najednou 
jsme nemohli do města kdykoli se nám 
zachtělo, byly zrušené akce, nikdo nás ne-
směl navštívit a mnoho dalšího. Určitě to 
všichni znáte, protože vládní nařízení se 
nějakým způsobem dotkla každého. Po 
časech horších ale zase přišly časy lepší,  
a my věříme, že i když to ještě bude chví-

li trvat, vše se zase vrátí do normálu. Do 
roku 2021 Vám přejeme hlavně pevné 
zdraví a hodně šťastných dní.

V čase před adventem jsme, jako náhra-
du za Lyský pětiboj, vyhlásili literární sou-
těž pro ostatní domovy, abychom zůstali  
v kontaktu alespoň elektronickou for-
mou. Soutěž byla na téma Dopravní zna-
čení a literární forma byla dobrovolná. 
Někdo zvolil píseň, jiný báseň a jeden 
příspěvek byl v dramatickém zpracová-
ní. Soutěže se zúčastnilo 5 domovů pro 
seniory a zlatou medaili získal Domov 
U Anežky Benátky nad Jizerou s veršo-
vanou scénkou „Doprava“. My jsme se 
umístili na 3. pozici s básní ,,Kupředu, 
nedívej se dozadu“. Vyhlášení  soutěže 
a poděkování zúčastněným domovům 
můžete zhlédnout na našich stránkách 
www.domovnazamku.cz.

Advent je jistě 
pro mnoho lidí tím 
nejkrásnějším ob-
dobím roku. Od 
začátku prosince 

na nás začíná působit vánoční atmosféra, 
těšíme se na čas strávený s rodinou a zná-
mými, na radost, kterou jim udělají dárky 
pod stromečkem, nebo na koledy, cukroví, 
svařák či štědrovečerní večeři. 

Naše škola bývá od začátku prosince 
vánočně vyzdobená, ve vestibulu uvítá 
příchozí stromeček. Téma Vánoc se ob-
jevuje i ve výuce, například v angličtině, 
kde se zabýváme vánočními zvyky a tra-
dicemi v anglicky mluvících zemích, přes 
němčinu, ruštinu či literaturu k zeměpi-

Adventní čas trochu jinak…
su, kde si povídáme o tom, proč Nový 
rok přichází na zeměkouli postupně, až 
třeba k matematice a slovním úlohám, 
kolik kilo jednotlivých surovin by bylo 
potřeba k napečení cukroví pro celou 
naši školu.

Všichni se těší na tradiční volejbalo-
vý vánoční turnaj, ve kterém proti sobě 
hrají družstva jednotlivých tříd a vítězo-
vé se utkají s družstvem učitelů. Poslední 
den před vánočními prázdninami probíhá 
oblíbený vánoční projekt, který pro nižší 
ročníky připravují maturitní třídy a celá 
škola si při něm užije spoustu zábavy a 
pěkných chvil.

Letošní advent byl ale jiný. Ve škole 
nebyli všichni žáci, museli se střídat. 

Mohli se pohybovat jen v omezené 
míře, nesměli se setkávat s jinými sku-
pinami žáků. Tělocvik se nevyučoval, 
sportovní či kulturní akce se nemohly 
konat. Škoda, tradice, na kterých nám 
záleží, byly narušeny. Ale snad nám 
toto období pomůže uvědomit si sku-
tečné priority, kterými nejsou drahé 
věci, tučné bankovní konto nebo třeba 
značkové hodinky. Skutečnými hodno-
tami jsou zdraví, láska, přátelství a lid-
ská sounáležitost. 

Přejeme všem mnoho zdraví a štěstí  
v roce 2021. Ať se co nejdříve můžeme 
vrátit ke všemu, co máme rádi.

Iva Gecková, PR školy 

Na konci listopadu jsme již tradičně 
přivítali advent rozsvícením vánoční-
ho stromu na nádvoří domova – samo-
zřejmě za dodržení všech hygienických 
opatření v souvislosti s pandemií. Dali 
jsme si výborný punč, zazpívali koledy 
a k té správné atmosféře už chyběl je-
nom poletující sníh. Veřejnost měla opět 
možnost udělat našim klientům radost 
a splnit jim přání a to prostřednictvím 
dvou projektů – Strom splněných přání a 
Ježíškova vnoučata. Dárků se jako každo-
ročně sešlo velké množství a naši klienti 
z nich měli upřímnou radost. Všem dár-
cům děkujeme.

S přáním hezkých dní...

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                                                                               
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
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Kavárnička v listopadu

Stejně jako v měsíci říjnu, i v listopadu 
jsme prožívali složité období nouzového sta-
vu, bez možností setkávat se v kolektivech 
se zpěvem a tancem. Seniorům bylo běžně 
doporučováno setrvávat doma a vycházet 
jenom pro potraviny a léky. Sledovali jsme 
televizní zpravodajství a informace na webo-
vých stránkách, jak se koronavirová infekce 
šíří, kolik je už postižených a jakou máme 
perspektivu. A jak se postupně snižoval po-
čet postižených a pozvolna se uvolňovala 
přísná opatření, využívali jsme možnost ale-
spoň z povzdálí sledovat akce, které ve měs-
tě probíhaly. Mezi ty nejrozsáhlejší patřily 
rekonstrukce vozovek v ulicích Čs. armády, 
vedené jako „průtah“ a úprava ulice Míro-

vé v Litoli. Jak se pomocí moderní techniky 
rekonstrukce provádějí, jsme sledovali a 
drželi palce velice obratným dělníkům, aby 
vše zvládali podle plánu. Nemají to snadné. 
Pod povrchovou úrodnou půdou je pískové 
podloží, ve kterém není jednoduché prová-
dět hlubší výkopy. Písek se hned sesypává do 
prohlubní a tak dělníci musí chránit výkopy 
pevnou dřevěnou a železnou zástěnou.

Navštěvovali jsme i jiné akce. Každý tý-
den ve středu dopoledne probíhá na Hu-
sově náměstí farmářský trh. Sjíždějí se tam 
stánkaři pomalu z celého Středočeského 
kraje s pestrou nabídkou potravinářského 
zboží všeho druhu, od zeleniny a ovoce až 
po pečivo, zákusky, masné výrobky a nápo-

je. Trhy probíhají bezpečně, s dodržováním 
nařízených pravidel. Každý z nás si vždycky 
něco zakoupí a pohovoří s prodejcem, se 
kterým se vídáme už po několikáté. 

Poslední sobotu jsme alespoň zvpovzdá-
lí sledovali zahájení adventu s rozsvícením 
vánočního stromu. Bylo to hezké, ale pro 
nouzový stav bez kulturních vystoupení.

Jinak v poklidu domova pracujeme na 
naší kavárenské kuchařce. Recepty se píší, 
ale fotodokumentace je zatím problematic-
ká. Do jara to určitě zvládneme. A hlavně 
– ať brzy skončí nouzový stav a my se zase 
sejdeme v kavárničce!     

MVDr. Jan Kořínek

Jedna z nejvýznamnějších národních kul-
turních památek v regionu – barokní varha-
ny v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem z roku 1776, jsou napadeny 
červotočem, a proto se rozhodlo občanské 

sdružení Kotva v Lysé nad Labem sehnat 
peníze na jejich opravu z norských fondů. 
Z nich se podařilo například zaplatit náklad-
nou opravu varhan v Praze U Salvátora.

Oprava varhan se odhaduje na jede-

Prodej pohlednic na záchranu a obnovu varhan
náct milionů korun. Členové Kotvy založili 
k těmto účelům také transparentní účet, 
kam mohou lidé zasílat finanční příspěvky. 
Je potřeba vybrat dva miliony korun, devět 
milionů by šlo z dotace. 

Na obnovu varhan můžete přispět i za-
koupením pohlednic chrámového betlé-
mu v Lysé nad Labem. Jednu pohlednici 
můžete pořídit za příspěvek alespoň 35 
Kč nebo kolekci 12+1 pohledů od 400 Kč. 
Celých 100 % částky z pohlednicové sbírky 
jde na záchranu a obnovu varhan v kostele 
Narození sv. Jana Křtitele.  

Pohlednice můžete pořídit v Městské 
knihovně Lysá nad Labem, kde finanční 
částkou přispějete do zapečetěné poklad-
ničky.

Projekt můžete podpořit jakýmkoliv fi-
nančním příspěvkem na otevřený transpa-
rentní účet 2300737994/2010.

redakce
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I v této, pro nás všechny náročné době, 
vyjíždějí zdravotní sestry, pečovatelky, so-
ciální pracovnice ze střediska v Lysé nad 
Labem do širšího okolí např. do Přerova 
nad Labem, Kounic, Stratova, Ostré, Mi-
lovic, Staré Lysé a dalších, celkem 16 obcí, 
aby poskytly péči a podporu všem, kteří to  
potřebují. 

Abychom ochránili své klienty i zaměst-
nance, pracujeme za velmi přísných hygie-
nických podmínek. Možná nás občas spat-
říte nejen s rouškou nebo respirátorem, 
ale i se štítem, či ochranným pláštěm a  
v rukavicích.

Všechny služby – pečovatelskou služ-
bu, denní stacionáře, odlehčovací službu, 
osobní asistenci – poskytujeme v plném 
rozsahu. Pečovatelky Vás mohou navště-
vovat v domácnosti a pomáhat s běžnými 
denními činnostmi a nákupy. Sestry domácí 
zdravotní péče zajíždějí všude tam, kde je 
potřeba odborná zdravotní péče na zákla-
dě doporučení lékaře. Hospicový tým včet-
ně lékaře poskytuje zdravotní úkony, které 
jsou dle zákona hrazeny zdravotní pojišťov-
nou, to znamená pro občany zdarma. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb je tu s Vámi a pro Vás 

Denní stacionáře, které byly v první ko-
ronavirové vlně uzavřeny, rovněž fungují 
při dodržování všech opatření na ochranu 
zdraví klientů.

V době mezi první a druhou vlnou covidu 
se nám podařilo zmodernizovat prostory 
bývalého střediska pečovatelské služby na 
náměstí B. Hrozného 1722 v Lysé nad La-
bem a otevřít Centrum pro pečující rodiny. 
Od podzimu loňského roku jsme tímto za-
hájili systémovou podporu pro ty, kteří pe-

čují v domácím prostředí o své blízké. Veli-
ce si pečujících rodin vážíme, sami víme, co 
vše pečování obnáší, a jak je pro ně nároč-
nou životní situací, ve které potřebují mít 
možnost další pomoci a podpory.

Od 7. 1. 2021 nově zahajujeme také  
v těchto prostorách poradenskou činnost 
POSEZ (pomoc seniorům a zdravotně po-
stiženým občanům). Občané již nebudou 
muset dojíždět do Poděbrad a mohou 
využít bezplatného poradenství právní-
ka, psychologa a sociálního poradenství  
v Lysé nad Labem každý čtvrtek od 13.00 
do 17.00 hodin. Můžete se předem objed-
nat na telefonu 778 407 531.

Vážení spoluobčané, děkujeme za podpo-
ru a spolupráci všem organizacím, spolkům, 
lékařům, jednotlivcům, zvláště pak městu 
Lysá nad Labem v roce 2020 a těšíme se 
na spolupráci  v roce 2021. Přejeme Vám  
v novém roce pevné zdraví, štěstí, pohodu  
a dostatek vzájemného porozumění. 

                                
Věra Součková, Iveta Jánková

CSZS Poděbrady o. p. s., středisko Lysá n. L.
tel.: 325 551 353, 775 760 777

V Lysé nad Labem, Milovicích a Kostomla-
tech nad Labem proběhne ve dnech 1.–24. 
ledna 2021 již tradiční Tříkrálová sbírka. 
Malé skupinky koledníků budou koledo-
vat po našem městě. Přispět můžete také 
u kostela Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
nad Labem v neděli 3. 1. a 10. 1. od 9 do 11 
hodin během mše. Pomozte lidem, kteří to 
opravdu potřebují. Prostřednictvím charit-
ních služeb budete oporou seniorům, lidem 
s handicapem, nemocným, dětem nebo ro-
dinám v těžké životní situaci. Nově můžete 
přispět zasláním finančního daru prostřed-
nictvím virtuální kasičky na sbírkový účet 
66008822/0800.

 Jaroslava Labutová 
Farní charita v Lysé nad Labem

Pracovníci Centra poradenství a intervence 
POINT Milovice (SAS – sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi) děkují všem ob-
čanům města Lysá nad Labem a okolí, kteří 
se aktivně zúčastnili charitativní akce Krabi-
ce od bot. Akce má za cíl potěšit co nejvíce 
dětí žijících v tíživé sociální situaci a zajistit 
jim hezké Vánoce. Jedná se o největší českou 
sbírku dárků pro děti v nouzi, organizovanou 
Diakonií. Krabice byly rozděleny mezi děti ze 
sociálně znevýhodněných rodin a matkám 

Poděkování

samoživitelkám v Milovicích.
"Poděkování patří rovněž Bc Jaroslavě 

Lochmanové, vedoucí sestře Domova na 
Zámku v Lysé nad Labem, která se podíle-
la na distribuci krabic, a firmě Sedoz DZ s. 
r. o. se sídlem v Lysé nad Labem," doplňuje 
ředitelka organizace Martina Ozorovská. 
Více informací na www.krabiceodbot.cz  
a www.pointmilovice.cz.

Mgr. Kateřina Kavalírová
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Rozhovor s Lukášem Sommerem
Lukáš Sommer (narozen 1984 v Českých 
Budějovicích) je přední osobnost mladé 
skladatelské generace. Absolvoval studia 
na Konzervatoři v Českých Budějovicích, 
Pražské konzervatoři a HAMU. Vedle kon-
certní činnosti se věnuje vlastní tvorbě. 
Je vyhledávaným autorem předních čes-
kých i zahraničních umělců a hudebních 
těles, např. pro Nadaci Vize 97 napsal 
operu Časoplet. Pravidelně koncertuje na 
festivalech v Chicagu, New Yorku, Novém 
Dillí, Norimberku, Milánu, Florencii, Ma-
nile aj. Složil hudbu k dětskému muziká-
lu Sindibád, který byl úspěšně uveden i  
v Lysé nad Labem, kde nyní žije. Pro děti 
napsal učebnici „Chci být kytarista“. Rád 
se vydává za hranice klasiky a snaží se 
propojit vlivy etnické, jazzové a klasické 
hudby.

Jak zasáhl koronavirus do tvého osobního 
a profesního života?

Osobní život si nemůžu vynachválit, 
mám čas na své blízké a to vražedné tem-
po, na které jsem byl před rokem 2020 na-
laděný, bych už vlastně nechtěl opakovat. 
I když, nebudu lhát, po nabitém diáři se 
zasteskne. Jak říká můj oblíbený léčitel, se-
bedestrukce se rovná vraždě na druhém, 
takže tuto lekci beru s pokorou.. U profes-
ního života je to složitější. Jsme v situaci, 
která kultuře nedává sebemenší prostor, 
což je epidemiologický nesmysl. To se jistě 
musí změnit. Jako hudební cech pracuje-
me, schůzujeme, atakujeme ministerstvo 
kultury, aby toto provizorium netrvalo 
dlouho.

Doba pandemie nepřeje koncertům, jak 
zvládáš jejich absenci, nechybí ti živé 
publikum?

Nejde o mne a můj pocit. Setkávat se, 
sdílet společně něco, co nás přesahu-
je... vždyť to je základní potřeba Homo 
Sapiens Sapiens a jestli nechceme být 
ubohými jednotkami na výpisu z účtu 
– „Homo Domesticus“ – musíme s tím 
něco dělat. Jistě, my muzikanti strea-
mujeme, ale je to asi takový rozdíl jako 
mezi automobilem a fotkou automobilu. 
Dokud bude možné chodit do sauny, ale 
až tak ne na koncerty, něco je v této spo-
lečnosti špatně.

Odráží se tato nelehká doba i ve tvé 
skladatelské činnosti?

Velmi pozitivně, mnoho kolegů streamu-
je a tak není výjimkou, že jeden týden něco 
napíšu a druhý týden se to hraje. Ale znovu 
říkám, představa, že si kultura otevře jakési 
výdejní „okénko“, je zcela lichá. Ano, krát-
kodobě to má svou logiku. Musíme být ale 
opět lidmi, potkávat se! 

Na čem momentálně pracuješ?
Píšu skladbu pro festival Dvořákova Praha, 

operu pro Jihočeské divadlo a Houslový kon-
cert s orchestrem, což mi zabere maximum 
času. Připravuju dva kytarové programy pro 
zahraniční festivaly. V mém oboru nemůžeš 
počkat, až se „otevře“. A tak mám práce víc 
než dost.

Jaká vystoupení tě v nejbližší době čekají?
Jako si nemůže majitel restaurace naplá-

novat cokoli na příští týden, jelikož žijeme  
v anarchii, ani kultura nemůže cokoli pláno-
vat. Za týden mě čeká orchestrální premiéra 
ve Zlíně a tři kytarové koncerty, v únoru asi 
letím do Košic. Ale jak na tom budou ten den 
naši bratři Slováci? Nevím sám.

Skládáš, koncertuješ doma i v zahraničí, 
aranžuješ... jak se to dá všechno skloubit 
s učitelováním?

Využil jsem to, abych to propojil. Chci, aby 
lyské děti měly přístup ke kvalitní kytarové 
výuce, hledám motivaci a děti jsou mi v tom-
to velkou inspirací. Paradoxně celá „korona-
-patálie“ ještě víc ukázala obrovský potenciál 
spolupráce dětí, rodičů a učitele.

Jak zvládáš on-line výuku dětí na ZUŠ?
Obdivuji každého rodiče, kdo tento online-

-terorismus ustál. Já to mám tak, že se inspiruji 
restauracemi. Rozvážím noty, příležitostné rady, 
jsem rád za jakoukoli ne-online aktivitu. Jestli  
v této konstelaci vydrží pospolitost a budeme 
věřit, že vzdělání má smysl, vše zvládneme.

Jaké je tvoje životní krédo?
Je mi blízký tak trochu indiánský styl života. 

Můj milovaný otčím má jedno rčení: „Co mě 
nezabije, to mě přizabije“. Vidím v tom vel-
kou moudrost. Můžu si něco stokrát myslet. 
Ale pak se věci prostě „stanou“. Jde o to být 
připraven, nelitovat se. Indiáni považují se-
belítost za nejnechutnější lidskou vlastnost a 
velmi bych doporučil si to vzít za příklad.

Na co se můžeme těšit v roce 2021?
Na nové kolektivní vědomí, které si prošlo 

touto letošní zkušeností. Ty nepotkáváš tak 
nějak z gruntu proměněné lidi? Už víme, že 
nesaháme do nebe. Už víme, že naše včerejší 
„dramata“ nemají sebemenší význam. Jak to 
bylo v Bibli? Nejmenší budou největšími.. Asi 
jsem naivní, vidím, že všechno jde dobrým 
směrem, jen našinec je děsivě netrpělivý.

Marie Kundrlíková a Jana Křížová
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Sport / Napsali nám

Rok 2020 byl plný zvratů, a to nejen  
u nás v klubu. Neustále jsme reagovali na 
nová opatření a plno akcí se muselo zrušit.  
I přesto bych Vás ráda seznámila s děním  
v klubu TSK Dynamik, z. s. za rok 2020.

Začátkem roku jsme se připravovali na 
závodní sezonu. Letos trenérky připravily 
choreografie 5 závodních týmů, 3 minitý-
mů a jednoho sóla. Holky u nás mají na 
výběr z několika odvětví aerobiku. Tre-
nérky Tereza Exnerová, Tereza Mlchová, 
Jana Rychtaříková a Veronika Mlchová 
se věnují kategorii komerčního aerobi-
ku. Lucie Koštířová vede přípravky a ATS  
(aerobic team show). Já, Gabriela Hejba-
lová, trénuji nezávodní aerobik, fitness 
aerobik a sportovní aerobik. Všem tre-
nérkám bych chtěla moc poděkovat za 
jejich práci s dětmi.

Vzhledem k situaci jsme byli nuceni od 
března pozastavit všechny tréninky. Aby-
chom udrželi kontakt a motivaci holek, vy-
tvářeli jsme na naší facebookové stránce 
fotosoutěže a videosoutěže. Během května 
jsme zahájili venkovní tréninky ve sportov-
ním areálu u ZŠ J.A.Komenského. Měli jsme 
velkou radost, že můžeme opět společně 
sportovat, motivovat se a sdílet spolu radost  
z pohybu.

Díky spolupráci s městem Přerov nad 
Labem se nám poštěstilo na dvou akcích 
vystoupit s připravenými choreografiemi. 
Dne 30. 5. vystoupila naše děvčata ku pří-
ležitosti dětského dne a 19. 9. jsme byli 
součástí Přerovského sedmiboje.

Během léta jsme se připravovali na týden-
ní sportovní soustředění. V sobotu 15. 8. 

jsme společně odjeli do areálu Zbraslavice.  
S trenérkami a vedením klubu jsme připra-
vili pestrý program. Kromě pravidelných 
tréninků na holky čekalo maškarní, pad-
dleboardy, beachvolejbal, táboráky, šip-
kovaná, soutěže a plno dalšího. Celé sou-
středění se neslo v duchu Disney a každý 
den byl ve znamení vybrané pohádky. Celé 
soustředění se krásně vyvedlo a nikomu se 
nechtělo domů.

Od září jsme zahájili pravidelné tréninky, 
které jsme opět byli během října nuceni 
pozastavit. S trenérkami závodních týmu 
jsme se rozhodly, že se do toho tentokrát 
pustíme po hlavě. Každá jsme si našla ur-
čitý dálkový způsob tréninků, který nám i 
holkám vyhovuje – online tréninky, zasílá-
ní videí na cvičení, zasílání fotek atd. Chce-
me, aby holky nezapomínaly na pohyb ani 
v této době.

Na závěr bych chtěla poděkovat holkám 

z klubu, které mě nominovaly do soutěže 
Díky, trenére. Je to pro mě krásné poděko-
vání za můj čas věnovaný tréninkům. Do 
soutěže bylo nominováno přes 300 tre-
nérů. Asi si umíte představit mou radost, 
když jsem postoupila do top 32. Děkuji!

Gabriela Hejbalová
trenérka TSK Dynamik, z. s.

TSK Dynamik, z. s. a rok 2020
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Poděkování
Děkuji hospicu a dennímu stacionáři 

na Masarykově ulici za pomoc při péči 
o mého manžela. Velmi si vaší práce 
vážím.

Marie Janoušková, Dvorce
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Sport / Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
 Malování bytu či domu rychle, kvalitně a čistě. Tel.: 736 734 947
 Kácení a řez stromolezeckou technikou, řez živých plotů. Tel.: 606 527 091

Šachy jsou královská hra, která prospívá 
mysli. Posiluje dovednosti při řešení problé-
mů, zvyšuje matematické, paměťové a jazy-
kové schopnosti, zlepšuje kreativní myšlení 
a kritické myšlení. Od října 2020 nastarto-
vala výuka v projektu Šachy do škol v Lysé 
nad Labem bez osobní přítomnosti. Děti si 
našly s rodiči vlastní model a začaly pracovat 
ve výukovém programu Learningchess, kte-
rý je pro každého, kdo má zájem hrát a učit 
se šachy, ŠSČR poskytuje přístup zdarma. 
Základní školy v Lysé se zapojily do celore-
publikové on-line Soutěže ZŠ. Děti zjistily, že 
elektronický dohled nepřemluvíš. Nejúspěš-
nějším týmem v Soutěží ZŠ za listopad 2020 
se stala ZŠ TGM v Lysá nad Labem. Neztra-
til se ani šachový talent Lukáš Ocelák ze ZŠ  
B. Hrozného v Lysé nad Labem. 

Vybrané děti ze základních škol se účast-
ní skupinových on-line tréninků. Pro živou 
konzultaci s dětmi je využíván program 
Skype, který patřil mezi první svého druhu 
a teď se znovu těší oblibě dětí a našich tre-
nérů. Dětským talentům se týdně 120 mi-
nut věnuje 5 trenérů, jejichž ELO přesahuje 
2100. Nejnadanější děti mají dvakrát týdně 
90 minut on-line individuální tréninky. Všech-
ny mírně pokročilé děti mají možnost účastnit 

Jak se proměnila výuka šachu na školách v Lysé nad Labem?

se každou středu 120 minut on-line turnajů 
regionu Polabí na chess.com a o víkendech 
dalších turnajů na lichess.org. Trenéři vyu-
žívají videozáznamy skupinových tréninků  
s doporučením domácích úkolů. Děti i dospělí 
hráči mohli zhlédnout i víkendový dopolední 
trénink Mistra světa seniorů pana Jansy.

A jak bude vypadat výuka šachu bu-
doucnosti? Optimisté se shodují, že naše 

školství poskočilo tam, kde si jej předsta-
vovali za deset let. Nebude to stejné ani  
v šachu, až se vše zase otevře. Bylo by 
škoda opustit řadu skvělých aplikací. V bu-
doucnu může taková on-line výuka pomo-
ci překonat období např. nemoci, kdy děti 
musí dohánět látku i ve škole. 

Miloš Havlena

NABÍDKA OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
4leté maturitní obory:
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ se zaměřením  
 na management volného času a sportu
26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA se zaměřením na informatiku,  
 robotiku a elektroenergetiku

3leté učební obory:
23-68-H/01 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
41-55-H/01 OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE           
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ     
3leté učební obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (cukrářské práce)
65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (kuchařské práce)      
2leté denní nástavbové studium:
23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA   
26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA 
64-41-L/51 PODNIKÁNÍ    

1leté zkrácené studium pro absolventy středních škol
(vede k získání výučního listu):
23-68-H/0 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 
26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
    
Bližší informace najdete na webových stránkách www.copnb.cz, 
Facebooku: https://www.facebook.com/copnb/    
e-mail: cop@copnb.cz

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Nymburk
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