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Lysá nad Labem a okolí

Budova staré radnice čp. 23 v Lysé nad 
Labem je jmenovitě chráněnou kulturní 
památkou. Jde o pozdně barokní novo-
stavbu z let 1746–1747, vzniklou v místě 
bývalé židovské čtvrti. Jde v pořadí o dru-
hou radniční budovu, neboť jí předcházela 
pozdně gotická radnice na místě Špitálu 
sv. Alžběty, respektive Muzea Bedřicha 
Hrozného. Fragmenty starších konstrukcí 
se dosud dochovaly ve sklepním prosto-
ru muzea, množství cenných nálezů bylo 
také vyzdviženo v rámci archeologického 
průzkumu v roce 2015. K roku 1741 z pí-
semných pramenů vyplývá, že toto starší 
sídlo městské správy bylo technicky znač-
ně dožilé a bylo rozhodnuto radniční bu-
dovu nově vystavět na opačném konci ná-
městí. Zajímavá je v tomto kontextu role 
tehdejších vlastníků panství, tedy manželů 

Kateřiny a Karla hrabat Sweerts-Sporck.  
Budoucí staveniště radnice, v té době 
spáleniště domu dvormistra a panského 
kapelníka T. J. A. Seemana v  předpolí pan-
ského dvora (nyní Husovo náměstí), bylo 
vrchností městu darováno v roce 1741, 
pozdně gotickou radnici od města pak 
vrchnost odkoupila v roce 1749. Další za-
jímavostí je i skutečnost, že jak na výstav-
bě nové budovy radnice, tak na přestavbě 
starší budovy do podoby Špitálu sv. Alžbě-
ty v letech 1753–54, se podílel týž místní 
stavitel Václav Hebek. Stávající budova rad-
nice na mírně lichoběžném půdorysu byla 
jedním z nejvýstavnějších barokních domů 
a doplňovaly ji studna se stříškou, pranýř, 
věžička se zvonkem a soška sv. Floriána na 
vrcholu klenuté brány do radničního dvora. 
A radnice nesloužila vždy jen účelům správy 

města, ale také jako městské vězení, byl zde 
umístěn archiv, šenk, ale i hostinské pokoje 
pro cizince a byty pro důstojníky. V pod-
loubí měli své krámky také pekaři a ovoc-
nářka. Architektonicky jde o dvoupodlažní 
stavbu s výrazným pětiosým podloubím na 
jihu, sedlové střeše na východě a na zápa-
dě patrně dominovaly volutové nebo kří-
dlové štíty, které zanikly při obnově krovu  
v 19. století. Vnitřní dispozice přízemí a 
prvního patra je shodná jen řešením příč-
ných traktů a osově souměrným středním 
průjezdem v přízemí a střední chodbou  
v prvním patře. Nárožní kancelář starosty  
v prvním patře je ozdobena původním štu-
kovým zrcadlem konvexně-konkávního tva-
ru se čtyřmi ostrými nárožními cípy.

redakce
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Pohled na náměstí a budovu radnice v roce 1940
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Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 27. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 15. 12. 2020
RM jmenovala:
• do školských rad následující členy za zři- 
 zovatele:
 a) do Školské rady ZŠ J. A. Komenského  
  p. Jana Buriana, Ing. Vladimíra Kopec- 
  kého,
 b) do Školské rady ZŠ B. Hrozného PaedDr.  
  Věru Bodnárovou, p. Otu Balíka,
 c) do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka Mgr.  
  Karla Marka, Ing. Jitku Petrovou
   na volební období 2020–2023,
• předsedkyní Komise regenerace MPZ Bc.  
 Bianku Šejvlovou s účinností od 1. 1. 2021.
RM schválila:
• přijetí darů na novoroční ohňostroj měs- 
 ta roku 2021 do výše 20 000 Kč za jednot- 
 livý poskytnutý dar,
• zpracovatele a administrátora žádosti 
 o dotaci k projektu Sportovní haly Lysá  
 nad Labem v programu 162 52 Regio- 
 nální sportovní infrastruktura 2020–2024,  
 výzva 13/2020 , společnost B&P Research  
 s. r. o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1932/13,  
 602 00 Brno IČO: 60724269, s nabídkou  
 40 tis. Kč + DPH z důvodu nejnižší nabíd- 
 kové ceny.

Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA ZE DNE 16. 12. 2020
ZM schválilo:
• podání žádosti o dotaci do programu  
 MMR ČR na podporu obnovy místních  
 komunikací,

• předložený návrh OZV č. 3/2020 o míst- 
 ních poplatcích,
• metodický pokyn k Programu na podpo- 
 ru kultury města Lysá nad Labem,
• rozpočet města Lysá nad Labem na rok  
 2021 jako schodkový, ve znění, které je  
 přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy  
 jsou 298 796 tis. Kč, celkové výdaje činí  
 634 796 tis. Kč, schodek je kryt zdroji  
 z minulých let a bankovním úvěrem.  
 Zdroje z minulého roku jsou zapojeny ve  
 výši 112 000 tis. Kč a čerpání úvěru ve  
 výši 224 000 tis. Kč. Rozpočet se závazně  
 schvaluje na úrovni seskupení položek  
 oddílu a paragrafu, překročení jednotli- 
 vých položek není považováno za poruše- 
 ní rozpočtové kázně,
• čerpání úvěru na následující investiční  
 akce: 
 1) rekonstrukce a vystrojení vodojemu,
 2) čp. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření  
  kapacity),
 3) sportovní hala,
 4) Jedličkův dům čp. 13 realizace,
 5) rekonstrukce radnice,
• návrh střednědobého výhledu na roky  
 2022–2026 dle předloženého návrhu,
• 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   
 prostřednictvím města Lysá nad Labem,
• realizaci akce „Rekonstrukce a zkapacit- 
 nění vodojemu Lysá nad Labem“ zařaze- 

Vážení spo-
luobčané, v 
podvečer 1. 1. 
2021 jsme chtěli 
tradičním ohňo-
strojem přivítat 
nový rok. S ohle-
dem na současná 
vládní opatření, 
situaci kolem 
pandemie koro-
naviru a zejména 
na to, že bychom 

reálně nemohli bez nákladných opatření 
zodpovědně kontrolovat a předejít shluko-
vání diváků, jsme byli nuceni jeho uspořádá-
ní zrušit s tím, že se bude konat při jiné příle-
žitosti. I když se snažíme přinášet vám řadu 
kulturních akcí alespoň prostřednictvím on-
-line vysílání, vizuální dojem z osobní účasti 
u ohňostroje v odpovídající kvalitě přenést 
nelze. Ohňostroj  je financován výhradně ze 
sponzorských darů firem působících v na-
šem městě. Děkujeme za pochopení. Věřím, 

že jste si Silvestr i Nový rok užili v rámci mož-
ností a ve zdraví.

Už tradičně se koncem roku ohlížíme za 
tím uplynulým a s nadějí vstupujeme do 
roku nového. Mnozí z nás také začínáme 
nový rok předsevzetími, která nás mají moti-
vovat „k lepším výkonům“ v osobním či pro-
fesním životě. Priority vedení města, které 
jsou obsaženy v programovém prohlášení 
Rady města, se snažíme naplňovat. 

Konec roku je také příležitost k bilancová-
ní. Rád bych zmínil alespoň pár nejdůležitěj-
ších investičních akcí, které se nám v minu-
lém roce podařilo stavebně realizovat, nebo 
jsou právě v běhu. Nejnáročnější akcí zahá-
jenou v minulém roce, která nepochybně 
zasahuje do života náš všech, byla léta od-
kládaná a složitě připravovaná rekonstrukce 
severojižního průtahu městem (ul. Mírová a 
ČSA). S Vaší pomocí a tolerancí to jistě zvlád-
neme. Dokončena byla rekonstrukce budo-
vy pro městskou policii. Vybudováno bylo 
nové parkoviště P+R na nádraží. Dokončena 
byla rekonstrukce ulice 28. října, rekonstruk-

ce ulice U Nové Hospody a výstavba cyklo-
věže včetně parkoviště na litolské straně 
podchodu. Rekonstrukcí přízemí radnice 
vzniká nové turistické informační centrum. 
Dokončena byla složitá nástavba pavilonu 
C v ZŠ JAK včetně výtahu, schodiště a šaten.  
K závěru se chýlí rekonstrukce bytového 
domu Na Františku, který nešťastně vyhořel 
před dokončením. K realizaci je připravena 
sportovní hala, rekonstrukce historické části 
radnice, Jedličkův dům, zvýšení kapacity vo-
dojemu a mateřská škola v Litoli. V přípravě 
je řada dalších projektů. Ty nejdůležitější 
jsou druhá etapa obchvatu, ul. Jedličkova, 
kulturní dům u nádraží, přístaviště rekreač-
ních lodí a další. 

Do nového roku bych Vám chtěl popřát 
především hodně zdraví, pracovních a osob-
ních úspěchů. Nám všem pak vzájemnou to-
leranci a politickou stabilitu, tolik potřebnou 
pro rozvoj našeho krásného města.

 
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/

pokračování na str. 3
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Blahopřání 
za prosinec

80 let
Stanislav Majerech

85 let
Tomáš Fišar 

94 let
Jaroslav Houštecký 

96 let
Věra Nováková

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

Městský úřad

Krátce z radnice
 nou do Seznamu akcí Programu MZe 129  
 300. Zastupitelstvo města deklaruje, že  
 přijme podporu správce programu v sou- 
 ladu s podanou žádostí o zařazení akce  
 „Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu  
 Lysá nad Labem“ do Seznamu akcí Pro- 
 gramu MZe 129 300.
ZM vzalo na vědomí:
• termíny jednání RM v I. pololetí r. 2021, 
 a to takto: 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3.,  
 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5.,  
 8. 6., 22. 6. 2021,
• termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2021,  
 a to takto: 17. 2., 28. 4. a 23. 6. 2021.

Z 28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 23. 12. 2020
RM schválila:
• zahájení otevřeného zadávacího řízení  
 dle § 56 ZZVZ na podlimitní veřejnou za- 
 kázku na stavební práce pro akci s ná- 
 zvem „Komunitní centrum – Dům čp. 13,  
 Lysá nad Labem“,

• zahájení veřejné zakázky na stavební prá- 
 ce zadávané v užším řízení podle ustano- 
 vení §58 ZZVZ na akci: „Rekonstrukce  
 podkroví historické části radnice - konfe- 
 renční sál“.                          

Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 5. 1. 2021
RM schválila:
• zahájení zadávacího řízení dle § 52 písm.  
 a) ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku  
 na stavební práce pro akci s názvem „Roz- 
 šíření MŠ Dráček, Lysá nad Labem“,
• zahájení zadávacího řízení dle § 52 písm.  
 a) ZZVZ na podlimitní veřejnou zakázku  
 na stavební práce pro akci s názvem „Ko- 
 munitní centrum – Dům čp. 13, Lysá nad  
 Labem“.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

pokračování ze str. 2

V souladu s novou OZV města Lysá nad La-
bem č. 3/2020, o místních poplatcích, která 
nabyla účinnosti dne 1. 1. 2021, upozorňuje-
me občany na změnu výše poplatku a změnu 
splatnosti místního poplatku za provoz systé-
mu nakládání s komunálním odpadem.

Výše poplatku 
1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného 

v obci je ve výši 780 Kč/osobu/rok.
Poplatek pro poplatníka přihlášeného  

v obci, který v daném kalendářním roce 
dovrší 65 let a více a který v daném kalen-
dářním roce dovrší 6 let a méně je popla-
tek stanoven ve výši 540 Kč/osobu/rok. 

2. Poplatek pro poplatníka, který má ve 
vlastnictví stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášená žádná fyzická osoba je ve výši 
780 Kč/nemovitost/rok bez ohledu na věk.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný 1x ročně nejpozději  

k 30. 6. příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady
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 poplatníka, 
který vám sdělí paní Plachá, odbor správy 
majetku, tel.: 325 510 235, e-mail: lenka.
placha@mestolysa.cz. Variabilní symbol je 

Změny u místního poplatku za provoz 
systému nakládání s komunálním odpadem

důležitý pro identifikaci poplatníka. Variabilní 
symbol a číslo účtu se po dobu trvání poplat-
kové povinnosti nemění. Lze využít i mož-
nosti úhrady prostřednictvím služby SIPO.  
V tomto případě je nutné sdělit spojové 
číslo a označit poplatníky, kterých se to 
týká, osobně v kanceláři č. 219 nebo na e-
-mail: lenka.placha@mestolysa.cz. 

V souvislosti s výše uvedenými změnami 
upozorňujeme poplatníky, kteří hradí popla-
tek prostřednictvím SIPO čísla, že jim bude 
poplatek načten pouze jedenkrát, a to v měsí-
ci červnu. Pokud je poplatek hrazen prostřed-
nictvím SIPO čísla bezhotovostně inkasem  
z účtu poplatníka, je potřeba upravit výši limi-
tu k inkasu, aby byla platba provedena.

Lenka Plachá
odbor správy majetku

Pokud potřebujete absolvovat vyšetření 
krve, jsou Vám v našem městě k dispozici 
dvě diagnostické laboratoře.

Laboratoř Aeskulab
Masarykova 1729, 28922 Lysá nad L.
Provozní doba: PO–PÁ od 6.00 do 10.00 hodin
Tel: 325 551 685; 800 737 383 
https://www.aeskulab.cz/

• Provádíme vyšetření TREC/KREC.
• Odběry u dětí od dvou měsíců  
 (po předchozí domluvě).
• Přijímáme platební karty, také karty  
 SODEXO Flexi Pass Card a Edenred  
 Benefits Card.
• Vyšetření ochranných protilátek IgG na  
 Covid-19 pro samoplátce denně  
 v pracovní dny bez objednání.
• Vyšetření NENÍ určeno pro pacienty  
 s probíhající infekcí.

Vidia-Diagnostika
Masarykova 214/19,  289 22 Lysá n. L.
Provozní doba: PO–PÁ od 6.00 do 11.00 hodin
Tel.: 702 240 769
https://www.vidia-diagnostika.cz

Ing. Kamila Kuchařová
odbor ŠSVZaK

Diagnostické 
laboratoře v Lysé
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Rekonstrukce nevyužitých prostor historické části radnice 
Koncept začal vybudováním městského 

infocentra v přízemí, kde se dříve nachá-
zela městská policie a zvelebením před-
prostoru vstupní haly v návaznosti na již  
realizovanou rekonstrukci svatební ob-
řadní síně. Záměr dále počítá s vybudo-
váním velké zasedací místnosti kongre-
sového typu v podkroví této nádherné 
historické budovy, jenž má sloužit jako 
zasedací místnost úřadu, ale hlavně jako 
prostor pro veřejné schůze, prezentace 
a výstavy týkající se chodu, historie ale 
zejména budoucnosti města Lysá nad 
Labem nebo komorní koncerty. Prostor 
může být pronajímán i pro soukromé 
účely, tedy například svatební akce. Plá-
nem je zbudovat v rozsáhlém půdním 
prostoru i veškeré vybavení a to jak soci-
ální, tak pro cateringové služby spojené  
s využíváním nově vzniklého sálu. Vybave-
nost tohoto typu v prostředí nádherného 
historického krovu budovy přinese zásadní 
přidanou hodnotu městu a jeho občanům. 
Předností této realizace je rychlost, kterou 
by město získá reprezentativní prostory za 
přijatelnou cenu.

Ing. Karolína Stařecká 
radní pro investice

Sazba poplatku za kalendářní rok 2021 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
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Okamžitá informace do Vašeho mobilu

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/.

Vážení spoluobčané, na konci roku 2020 
a začátku roku 2021 se množily dotazy na 
zajištění svozu komunálního odpadu. Město 
se snažilo s dostatečným předstihem infor-
movat o tom, v jakých termínech bude od-
pad vyvážen, a to včetně mimořádného svo-
zu. Informace bohužel nedorazila ke všem. 
Chtěl bych upozornit, že  ve městě máme 
zavedenou službu Mobilní rozhlas. Tato služ-
ba po registraci umožňuje získávat aktuální 

zprávy z radnice. Reálně tedy budete ZDAR-
MA dostávat SMS zprávy, e-maily a zprávy 
do aplikace (kterou si můžete stáhnout do 
svých mobilních telefonů, taktéž zdarma)  
o důležitých aktualitách. Zaregistrujte se na 
adrese: https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/. 
Doufám, že tento způsob komunikace Vám 
pomůže ulehčit každodenní starosti.

Mgr. Jiří Havelka, místostarosta města

Zastupitelstvo města na svém zasedá-
ní dne 16. 12. 2020 schválilo rozpočet na 
rok 2021. Rozpočet je koncipován jako 
schodkový. Schodek je kryt zdroji z mi-
nulých let a bankovním úvěrem. Celkově 
jsou navrženy výdaje ve výši 634 796 000 
Kč, příjmy ve výši 298 796 000 Kč, zdro-
je z minulého roku ve výši 112 000 000 
Kč a čerpání úvěru ve výši 224 000 000 
Kč. Na rezervním fondu je částka ve výši  
5 915 383 Kč, která není zapojena do 
rozpočtu města. Predikce příjmů vychází  
z rozpočtové kalkulačky svazu měst a 
obcí a skutečnosti plnění jednotlivých 
příjmových kapitol rozpočtu. Výdaje jsou 
predikovány dle návrhů jednotlivých od-
borů, případně dle již uzavřených smluv  
z roku 2020. Mezi nejdůležitější investiční 
akce nového rozpočtu patří:

Sportovní hala
Jedná se o pokračování akce zahájené 

v roce 2020. V roce 2021 bude zahájena 
výstavba tolik očekávané sportovní haly, 
která sportující veřejnosti poskytne kvalit-
ní zázemí.

Rekonstrukce a vystrojení vodojemu
Jedná se o zahájení dlouho připravované 

akce, která přispěje ke zlepšení kvality vody 
ve městě.

Mírová (VaK, chodníky, VO sadové úpravy)
Jedná se o pokračování akce zahájené  

v roce 2020, v rámci které dochází ke kom-
pletní obnově komunikace ve spolupráci se 
Středočeským krajem.

ČSA (VaK, chodníky, VO sadové úpravy) 
Jedná se o pokračování akce zahájené  

v roce 2020, v rámci které dochází ke kom-
pletní obnově komunikace ve spolupráci se 
Středočeským krajem.

Komunikace Za Koncem
Jedná se o komunikaci mezi ulicemi Jed-

ličkova a Poděbradova. Stavba je připravena  
k realizaci. Její realizací by mělo dojít k od-
lehčení provozu na křižovatce u kina.

Rozpočet pro rok 2021 byl schválen
Komunikace TESCO

Jedná se o stavbu, ke které se zastupitel-
stvo města smluvně zavázalo. Po dokončení 
bude ulice Jedličkova nově propojena s ulicí 
Poděbradova na výjezdu směr Stratov. V bu-
doucnu bude tato komunikace propojovat 
Jedličkovu ulici a obchvat. Stavba se již zača-
la realizovat.

Č. p. 149 Mírová (MŠ Dráček rozšíření 
kapacity)

Jedná se o rekonstrukci vily, kterou město 
zakoupilo v roce 2018, a která bezprostřed-
ně přiléhá ke stávající mateřské škole Dráček.  
V rámci rozšíření MŠ dojde k navýšení ka-
pacity na dvojnásobek a školka získá novou 
velkou zahradu pro děti. 

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 1. etapa
Jedná se o dlouho očekávanou rekonstruk-

ci suterénu pod tělocvičnami. V rámci rekon-
strukce dojde ke kompletní výměně inženýr-
ských sítí a vybudování nového zázemí pro 
tělocvičny (sprchy, sociální zařízení, šatny).

Jedličkův dům č. p. 13 realizace
 Jedná se o rekonstrukci památkově chrá-

něného domu na Náměstí B. Hrozného bez-
prostředně přiléhajícího k budově školy ZŠ 
B. Hrozného. Budova bude po rekonstrukci 
sloužit zejména pro potřeby školy. 

Protipovodňový plán města a ORP Lysá n. L.
Jedná se o vypracování digitálních proti-

povodňových plánů ORP a města Lysá nad 
Labem a digitalizaci systému včasného va-
rování obyvatelstva (městský rozhlas).

Rekonstrukce radnice
Jedná se o realizaci půdní vestavby v pod-

kroví historické budovy radnice, kde vznikne 
nový jednací sál a jeho zázemí.

Jsem přesvědčen, že všechny uvedené 
investice pomohou zlepšit kvalitu života  
v našem městě.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta města
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Přehled svozových 
dnů pytlového sběru

Informace

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky
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 
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.

Od 11. 1. 2021 začala další etapa rekon-
strukce Československé armády. V této sou-
vislosti byla stanovena přechodná úprava 
dopravního značení, která významně ovliv-
nila obyvatele sídliště a přilehlého okolí.

Parkování v Průběžné ulici bylo zcela za-
kázáno, což se dotklo přibližně 55 běžně 
parkujících vozidel, jejichž řidiči mohou vy-
užít náhradní dočasné plochy (v části hřiš-
tě, ulicích Lomená, Resslova a Ke Vrutici). 
Dočasné plochy jsou znázorněny na mapě. 

Kompletní uzavírka ulice ČSA

Změna vydavatele Listů Lysé nad Labem

Průjezd přes sídliště byl omezen dopravní 
značkou B32 „Průjezd zakázán“. Obyvatelé 
sídliště nejsou žádným způsobem omezeni. 
Ostatní řidiči, kteří mají důvod vjet za záka-
zovou značku samozřejmě můžou, ale důvo-
dem nesmí být zkracování trasy nebo objíž-
dění dopravně složité situace. Objízdná trasa 
je stanovena přes Milovice a Stratov.

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie

Krimi střípky
Nevlastní řidičský průkaz a přesto řídil

Dne 15. 12. 2020, krátce po 22. hodině  
v ulici Resslova neunikl pozornosti strážníků 
33letý řidič z Milovic, který je strážníkům dob-
ře známý tím, že nevlastní řidičský průkaz. Ři-
dič ovšem na signály k zastavení nereagoval  
a hlídce se snažil ujet. Pronásledování skonči-
lo až ve Dvorcích, kde řidič svojí bezohlednou 
a agresivní jízdou vozidlo poškodil a sám se 
snažil ukrýt v lese. Strážníci muže následně 
zadrželi v nedalekém hustém porostu a ome-
zili na osobní svobodě. Přivolaní policisté si 
muže převzali k provedení dalších opatření.

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
schválilo na svém zasedání dne 16. 12. 
2020, usnesením č. 183, Střednědobý 
výhled rozpočtu města Lysá nad Labem 
na roky 2022–2026.

Vydavatel: 
Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 
289 22  Lysá nad Labem
Kontakt:
listy@mestolysa.cz
Odpovědná redaktorka:
PhDr. Kvetoslava Žigmundová

Příspěvky do měsíčníku posílejte vždy do 
10. dne v předešlém měsíci. Zpravodaj je 

pro občany města Lysá nad Labem, Byšiček 
a Dvorců distribuován zdarma. Rozvoz zajiš-
ťuje Česká pošta. Volné výtisky budou k ro-
zebrání v městské knihovně a na podatelně 
městského úřadu. V měsíci lednu se změnil 
i ceník inzerce.

Internetová verze je k dispozici na webo-
vých stránkách města www.mestolysa.cz.                                                                                                                                              
         

redakce



7

Městský úřad

Probíhající rekonstrukce a výstavba ulic ve městě
ul. Mírová ul. Československé armády

ul. Průmyslová

 Ing. Karolína Stařecká, radní pro investice
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Okénko zastupitele
Stále prožívá-

me nouzový stav 
a naše seniorské 
aktivity, rozvíjené 
Komisí pro šťastný 
život seniorů, není 
jednoduché reali-
zovat. Postrádáme 

možnosti scházet se na veřejných 
akcích, protože jich samotných je 
opravdu minimum.  A tak se snažíme 
zapojit do projektu CSaZS Poděbra-
dy o. p. s. „S námi to zvládnete, pe-
čujte o své blízké, ale i sami o sebe!“ 
Cílem projektu je poskytnout uce-
lený servis informací, praktických 
zkušeností a dovedností a celý prů-
běh publikovat, aby všichni potřební 
získávali bezproblémově ty nejlepší 
informace na dané téma. Dále pak 
jsme se zaměřili na vydání publikace 
katechety P. Josefa Vojáčka „Lysá nad 
Labem – sochy, malby, rytiny, hudba, 
divadlo, zvony, hroby“. Autor je jedi-
ný historik, který dokázal podrobně 
zmapovat dějiny našeho města. Ač 
to nebyl zdejší rodák, natolik se sžil  
s naším městem, že podrobně zdo-
kumentoval historii i současnost 
Lysé nad Labem. Podklady jsme zís-
kali z Vojáčkových rukopisných prací. 
To byl ten poslední kámen do ne-
zbytné mozaiky Vojáčkova díla.   

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Právě začal rok 2021, 
přeji nám do něj nám 
hlavně zdraví, spokoje-
nost, pohodu a radost 
ze života. Máme za se-
bou velmi náročný rok, 
který se nesl v duchu 
pandemie, která zasáh-

la celý svět. Kromě ní však různá společenství 
lidí trápí různé věci. V Lysé je to např. situace 
v ul. Komenského. Všichni jistě chápeme, že 
oprava ČSA je nutná. Mnozí z nás jsou rozhoř-
čeni bezpečnostní situací a upozorňují na vel-
ké problémy na této trase, která vede kolem 
škol. Nejvíc nebezpečí číhá na děti, které se tu 
pohybovat zkrátka musí. Není to jen množství 
aut, úzký chodník, přítomnost náklaďáků, 
které tu nemají co dělat, vyhrocená ranní 
špička, neukázněnost a bezohlednost někte-
rých 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 plánován konec rekonstrukce. Přeji si, 
aby se v této oblasti nestala žádná dopravní 
nehoda, která by způsobila vážný úraz či něco 
horšího.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

 Dobrý den, váže-
ní a milí. Doufám, že 
jste všichni do nového 
roku vstoupili s opti-
mismem a nadějí na 
lepší zítřky. Nevzdá-
vejme to, protože ži-
vot za to stojí, i když 

to někdy není snadné. Říkejme si, že by 
mohlo být hůř, což by nám jistě potvrdi-
li třeba naši starší spoluobčané, co zažili 
ještě válečné doby. Nikdy také nevíme, 
kdy budeme potřebovat pomoc, a pro-
to je dobré ji i nezištně rozdávat. Děkuji 
těm, kteří myslí na druhé a pomáhají 
jim třeba jen milou SMS nebo telefo-
nem, aby ve své izolaci nebyli sami. 
Těšme se spolu na jaro, slunce a svěží 
vzduch. Už to bude brzo.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Sousedé, přátelé, ka-
marádi, DĚKUJEME.

Děkujeme za podpo-
ru. Děkujeme za to, že 
se na Lysá nás spojuje s 
důvěrou obracíte, posí-
láte nám své podněty 
anebo nás žádáte o po-

moc. Děkujeme také za kritiku, protože i ta 
je pro nás důležitá. Práce v opozici je těžká, 
zvláště pak za situace, kdy jsme devíti členy 
zastupitelstva bráni, pokud použiji přirovná-
ní, jako obtížný hmyz, který nelze zabít, ale 
musí se strpět. Přesto v naší práci neúnavně 
pokračujeme a již třetí rok pracujeme pro 
naše město, pro nás, pro vás. Komunikuje-
me s vámi neustále, ne pouze před volbami, 
jak je v Lysé zvykem. Zajímáme se o dění 
ve městě a snažíme se přicházet s nápady, 
jak věci zlepšit. Naše počínání může často 
působit jako kritika, ale pokud kritizujeme, 
tak současně uvádíme důvody, proč tak či-
níme. Pokud si někdo pochvalu zaslouží, tak 
i rádi pochválíme. A pochvalu si zasloužíte 
především vy všichni, kdo se o dění v Lysé za-
jímáte a není vám lhostejné, jak naše město 
bude vypadat v budoucnu. Děkujeme.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Na základě usnese-
ní zastupitelstva po- 
dalo naše město žá- 
dost o dotaci na vý-
stavbu sportovní ha- 
ly. Žádost o dotaci 
ve výši 50 milionů Kč 
byla před vánocemi 

podána na Národní sportovní agenturu 
ČR. V průběhu roku 2020 získal projekt 
městské sportovní haly potřebná povolení 
od stavebního úřadu. Hala má být posta-
vena v Komenského ulici vedle stávajícího 
městského stadionu. Bude sloužit jak pro 
žáky a studenty místních škol, tak také pro 
sportovní organizovanou i neorganizova-
nou veřejnost. Celkové náklady na stavbu 
byly projektanty stavby vyčísleny zhruba 
na 100 milionů Kč bez DPH. Skutečné ná-
klady vyplynou ze zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby, které již bylo rovněž za-
hájeno. Doufejme, že žádost města o do-
taci bude úspěšná a naše město se stavby 
víceúčelové sportovni haly konečně dočká.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Co nás v tomto roce 
čeká? Nevím. Nikdy 
jsem si neuměl před-
stavit: že moje děti 
nebudou moci chodit 
do školy; že budeme 
muset o Vánocích 
být v karanténě a ne s 

rodiči; že nebudu moci jít za rodičem do ne-
mocnice; že nebudu moci jít na bohosluž-
bu; že nebudeme moci mít schůzky našeho 
dětského oddílu; že nebudu moci navštívit 
přátelé; že budu muset pracovat z domu; že 
nebudu moci jít do divadla, kina, cestovat… 
To všechno se mě, ale i každému z nás vět-
šinou stalo. Zavřely se školy, kostely, divadla, 
kina, zakázaly se návšt vy v nemocnicích, 
domovech důchodců a dalších zařízeních. 
Nepřišla válka, pouze jeden malý virus jmé-
nem Covid-19 nám ukázal, jak moc je naše 
společnost křehká, jako moc jsme zranitel-
ní. Proto si přeji, abychom v roce 2021 zažili 
mnoho těch normálních a všedních věcí 
jako jít do školy, do práce, do kostela, na ná-
vštěvu… Buďme za každou takovou malou 
věc, kterou ten den zažijeme vděční, vždyť 
zítra být nemusí. Nenechme si vzít víru, na-
ději a lásku. Naopak, pokusme se rozdávat 
trochu radosti kolem sebe, protože každý z 
nás někdy potřebuje povzbudit. 

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL
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PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
Ordinace astra MED – MUDr. Petra Doušová 
a MUDr. Simona Timková
Okrsek čp. 87, Lysá nad Labem
tel: 325 551 055, 602 830 242
www.astramed.cz
PO 08.00 – 11.00
  11.00 – 12.00 zvaní
  12.00 – 15.00 prevence, MUDr. Doušová
ÚT 07.30 – 10.30
  10.30 – 11.30 zvaní
  11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Timková
ST 12.00 – 15.00
  15.00 – 18.00 prevence, MUDr. Timková
ČT  08.00 – 10.30
  10.30 – 11.30 zvaní
  11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Doušová
PÁ 08.00 – 12.00
  12.00 – 13.00 zvaní, MUDr. Doušová

MUDr. Josef DALECKÝ, MUDr. HULÍNSKÝ
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 013
PO  07.30 – 11.30
   13.00 – 14.00 poradna pro děti
   14.00 – 15.30 
ÚT   07.00 – 10.00
   14.00 – 16.00
   16.00 – 18.00 objednaní
ST   12.30 – 16.00
   16.00 – 18.00 objednaní
ČT, PÁ  07.30 – 11.30
Odběry:
PO 07.00 – 07.30
ÚT 07.00 – 07.30 13.00 – 14.00
ST 12.00 – 12.30

MUDr. Jaroslava DÁŇOVÁ
Přemyslova čp. 592, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 988
PO 07.30 – 11.30
ÚT 08.00 – 10.00 poradna
  10.00 – 11.30
  14.00 – 17.00  
ST 08.00 – 11.00
  12.30 – 14.30
ČT  08.00 – 11.00
  12.00 – 15.00 poradna
PÁ 08.00 – 12.00

MUDr. Marie CHOCHOLOVÁ
v budově MŠ Mašinky, ul. Okružní 1516 
Lysá nad Labem
tel.: 325 553 751, 606 840 451
PO 08.00 – 11.00 
ÚT 08.00 – 11.00
  13.00 – 14.30 poradna pro kojence 
ST 12.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 objednaní
ČT 08.00 – 11.00
  13.00 – 14.00 
PÁ 08.00 – 10.30
Odběry denně 07.30 – 08.00 kromě středy.
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PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Josef DALECKÝ
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel: 325 512 013
PO 07.30 – 11.30
  13.00 – 14.00  poradna pro děti
  14.00 – 15.30 
ÚT  07.00 – 10.00
  14.00 – 16.00 
  16.00 – 18.00 objednaní
ST  12.30 – 16.00
  16.00 – 18.00 objednaní
ČT  07.30 – 11.30
PÁ  07.30 – 11.30
Návštěvní dny mimo ÚT a ČT od 14.00,  
ÚT od 15.00, ČT 10.00 – 11.30 hodin.  
Soukromá ordinace mimo uvedené hodiny 
možná po domluvě na telefonu.

MUDr. Eva SKALICKÁ
ZŠ Komenského čp. 1534, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 948
http://www.ordinaceskalicka.cz
PO 07.30 – 12.30
  13.00 – 15.00 objednaní
ÚT 07.30 – 12.30 objednaní a akutní případy
  13.00 – 15.00 objednaní
ST  12.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 objednaní
ČT  07.30 – 12.30 objednaní a akutní případy
PÁ  07.30 – 12.30 
Odběry: Po, Út, Čt 07.00 – 08.00 (na lačno)
Návštěvy denně dle potřeby na požádání.

MUDr. Hana ŠUBRTOVÁ
Husovo náměstí 15/4, Lysá nad Labem
tel.: 606 199 151
http://www.ordinacelysa.cz
PO, ČT  07.30 – 08.00 odběry
   08.00 – 13.30
ÚT, PÁ  07.30 – 08.00 odběry
   08.00 – 12.00 
ST  14.00 – 18.00
Plánované infuze denně, nejméně 2 hodiny 
před koncem ordinačních hodin. Návštěvy 
doma u imobilních pacientů po předchozí 
dohodě.

MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova vila, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 663 
http:-//www.ordlnacekubelka.cz
PO 07.30 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 18.00 
ÚT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00
ST 08.00 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 17.00 
ČT 08.00 – 12.30
  13.00 – 16.30
  16.30 – 18.00 objednaní
PÁ  08.00 – 11.00

MUDr. Zdeněk HOSPODKA
Masarykova 176, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 960
PO 07.30 – 13.00
ÚT 07.30 – 13.00 14.00 – 16.00
ST 07.30 – 13.00
ČT 10.00 – 11.30 12.30 – 18.00
PÁ 07.30 – 12.00

ZUBNÍ LÉKAŘI
MUDr. Ladislava KITZBERGEROVÁ
Obecní dům, Litol, Mírová 5, Lysá nad Labem 
tel.: 325 561 081, 739 502 371
PO, ČT 08.00 – 11.00 
ÚT  08.00 – 16.00 
ST    08.00 – 15.30  
PÁ    08.00 – 10.00

MUDr. Milan Doležal
Smetanova 833, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 429
PO  07.30 – 12.00 13.00 – 17.30
ÚT, ČT 07.30 – 12.00 13.00 – 14.30
ST  07.30 – 12.00
PÁ   06.30 – 12.00
Mimo uvedenou dobu po vzájemné dohodě.

MUDr. Petr ZEMAN
Husovo nám. 1032, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 539
PO  13.30 – 19.00
ÚT–ČT 07.30 – 15.00 
PÁ  pro objednané pacienty

MUDr. Hana NOVOTNÁ
Čechova 1621, Lysá nad Labem
tel.: 604 867 838
PO, ÚT, ČT 07.30 – 16.00
ST   07.30 – 12.00 
PÁ   07.30 – 12.00 objednaní

MUDr. Jana DUŠKOVÁ
ZŠ Komenského čp. 1543, Lysá nad Labem 
tel.: 325 553 738, mob.: 602 604 575
e-mail: duskova1781@seznam.cz
PO  07.00 – 15.00
ÚT  07.00 – 17.00
ST–PÁ 07.00 – 11.00

Dentální hygiena 
MUDr. Jana Dušková
Komenského 154, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 738
http://hygienalysa.webnode.cz

MUDr. Petr Kozlík
Nám. B. Hrozného 19/26, 289 22  Lysá n. L.
tel.: 702 080 188
e-mail: recepce@valeriana.cz
PO, ST  12.00 – 19.00
ÚT, ČT 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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Fotograficky

Zubní ordinace SimDent  
9. května 1742/1, Lysá nad Labem
tel.: 603 230 799
e-mail: info@simdent.cz https://simdent.cz
PO, ST 08.00 – 15.00
ÚT, ČT 08.00 – 17.00
PÁ  08.00 – 13.30
Na ošetření se objednejte předem telefonicky.
V případě akutní bolesti je nutné se také pře-
dem telefonicky domluvit na konkrétní čas.

Lenka Krpcová
Na Vysoké mezi 517, Lysá nad Labem
tel.: 314 501 256 
http://www.krpcovazublab.cz/home.html
PO  08.00 – 19.30
ÚT, ST 08.00 – 13.00
ČT            08.00 – 19.30

OČNÍ
MUDr. Richard HAVRÁNEK
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 511 989
http://www.ocnioptikahp.cz
PO 08.30 – 12.30 
PÁ 08.30 – 12.00

MUDr. Alina PIŠLOVÁ
Masarykova 583, Lysá nad Labem
tel.: 325 531 216, 723 751 235
http://www.uveaoptik.cz
ST 14.30 – 17.00 telefonické objednání

ORL
MUDr. Simona KNOTKOVÁ
Masarykova 214, Lysá nad Labem
tel.: 604 649 491
PO 07.30 – 16.00 
ÚT 07.30 – 14.00
ST 12.00 – 18.00
ČT 07.30 – 14.00
PÁ 07.30 – 12.00

DIABETOLOG
MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova vila, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 663
http://www.orclinacekubelka.cz
PO 07.30 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 18.00 
ÚT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00
ST 08.00 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 17.00 
ČT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00 objednaní
PÁ 08.00 – 11.00

PSYCHIATRIE
MUDr. Lucie VALENTOVÁ tel.: 739 086 955
MUDr. Iva KLÁNOVÁ tel.: 721707711
Vichrova vila, Lysá nad Labem
PO 08.30 – 16.30

ÚT 08.30 – 16.00
ST 08.30 – 11.30 mimo první středu v měsíci
ČT 08.30 – 16.00 

PSYCHOLOGIE
PhDr. Hana ČAPOVÁ
Křižíkova 1774, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 262, 604 503 474
Nutné předběžné telefonické objednání.

CHIRURGIE
MUDr. Tomáš OMÁČKA
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 545
http://www.chirlysa.cz
PO 08.00 – 17.00
ÚT 08.00 – 15.00
ČT 08.00 – 15.30
PÁ 08.00 – 15.00

RTG
MUDr. Petr BLAŽEK
Husovo nám. čp. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 542 
PO  07.00 – 17.00
ÚT, ČT 07.00 – 16.00
ST  07.30 – 12.00
PÁ  07.00 – 14.30 
Nutný průkaz zdravotní pojišťovny.

LABORATOŘ
AESKULAB
Masarykova 1729, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 685
PO–PÁ 06.00 – 10.00 odběry 
U odběru předkládejte průkaz pojištěnce.

VIDIA DIAGNOSTIKA
Masarykova ul., Vichrova vila, 3. patro
tel.: 702 240 769
http://vidia-diagnostika.cz
PO–PÁ 06.00 – 11.00

KARDIOLOGIE
MUDr. Aleš OMÁČKA
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 919, http://www.kardiolab.cz
Ultrazvuková vyšetření břicha a ledvin den-
ně v ordinační době. Na vyšetřeni je nutno 
se předem objednat telefonicky 
PO–ČT 07.30 – 12.00 

GYNEKOLOGIE
MUDr. Jaroslava LANDOVÁ
Vichrova vila, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 089
PO 07.00 – 12.00
  13.00 – 15.00  objednaní
ÚT 14.00 – 18.00
ST 07.45 – 12.00 pouze pro těhotné
  13.00 – 17.00
ČT 07.45 – 12.00 bez lékaře, pouze sestra 
PÁ  07.45 – 12.00

LOGOPEDIE
Mgr. Diana VONÁŠKOVÁ
Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem
tel.: 607 534 180

REHABILITACE
REHAMIL
Vichrova vila, Lysá nad Labem
tel.: 720 405 255
PO–ČT 08.00 – 16.00
PÁ  08.00 – 12.00

OČNÍ OPTIKA 
DOCTOR OPTIK
Sokolská 40, Lysá nad Labem
tel.: 774 458 344 
PO–PÁ 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
SO   08.30 – 11.30 
První sobota v měsíci zavřeno. 

UVEA OPTIK
Masarykova 583, Lysá nad Labem
tel.: 325 531 216, 723 751 235
http://www.uveaoptik.cz/
PO–ČT 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
PÁ  09.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
S0  09.00 – 11.00

Cihlářová, aplikační středisko 
kontaktních čoček a měření zraku
Masarykova 216, Lysá nad Labem
tel.: 325 552 174, 736 769 900
http://www.optika-ciblarova.cz
PO–ST 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČT   09.00 – 12.00 13.00 – 18.00
PÁ   09.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
S0  09.00 – 11.00

LÉKÁRNY
Šporkova
Masarykova 176, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 059 
PO–PÁ  08.00 – 18.30

Dr. MAX
Masarykova 652, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 321, e-mail: lysa@drmax.cz
http://www.drmax.cz
PO–PÁ 08.00 – 18.00
SO  08.00 – 12.00

DOMÁCÍ PÉČE 
Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Masarykova 1102, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 353, 775 760 777
www.centrum-podebrady.info
PO–PÁ 07.00 – 15.30

Domácí hospic Na blízku z.ú.
Husovo nám. 550, Lysá nad Labem
tel.: 731 268 306
ÚT+ČT 08.00 – 12.00 
Ostatní dny po dohodě.

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb v Lysé
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Pozvánky 

Nízkoprahový klub Milovice bude i letos pořádat letní příměst-
ský tábor pro děti od 1. třídy ZŠ, a to ve 3 turnusech: 12.–16. čer-
vence, 26.–30. července. a 9.–13. srpna. Tábor nabídne dětem 
plnohodnotně strávený čas a rodičům podporu se zajištěním 
potomků během pracovního týdne. „I přes různá opatření se již 
nyní těšíme na všechny děti, které s námi zažijí nová prázdninová 
dobrodružství,“ říká ředitelka NZDM Milovice Martina Ozorov-
ská. Děti čeká pestrý program, složený z her, výletů, tvoření, za-
hradničení aj., a v neposlední řadě poznají nová přátelství. Každý 
turnus bude mít konkrétní tematické zaměření. Místem konání 
bude NZDM Milovice.

Další informace budou upřesněny na www.nzdmmilovice.cz. 
Přihlášky lze podatdo 30. června 2021. Kontaktní osoba: Linda 
Lebedová, mobil: 702 036 896, e-mail: klubvklubu@seznam.cz.
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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. Všechny důležité 
informace o knihovně jsou vždy zveřejňo-
vány na našem webu, facebooku a insta-
gramu. 

Služby a otevírací doba knihovny v závis-
losti na stupních PES:
5. stupeň PES – knihovna je pro veřejnost 
zcela uzavřena. V provozu není ani „výdejní 
okénko“. 
4. stupeň PES – v provozu je „výdejní okén-
ko“. Je možné knihy vracet a vyzvedávat si 
předem objednané tituly. Provozní doba 
pro vyzvedávání a vracení knih je v pondě-
lí, ve středu, čtvrtek a v pátek od 8.00 do 
18.00 hodin (pobočka Litol – v úterý od 
13.00 do 17.00 hodin).
3. stupeň PES – knihovna je pro veřejnost 
otevřena (pro návštěvu knihovny platí přís-
ná hygienická pravidla a omezený počet 
návštěvníků). Provozní doba knihovny je 
v pondělí, ve středu, čtvrtek a v pátek od 
8.00 do 18.00 hodin (pobočka Litol – v úte-
rý od 13.00 do 17.00 hodin).

Po dobu uzavření knihovny a omezených 
služeb knihovny jsme pro naše čtenáře 
navýšili počet titulů, které si mohou vypůj-
čit formou e-knihy. Jeden čtenář si tak za  
1 měsíc může vypůjčit až 3 e-knihy. 
Všechny Vaše výpůjčky jsou po dobu uza-
vření knihovny prodlouženy a případné 
zpozdné za toto období Vám nebude účto-
váno. 
V případě jakýchkoli dotazů, problémů či 
připomínek nás neváhejte kontaktovat 
mailem či telefonicky. 

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 informace 
na webu či facebooku knihovny. 

Letem dětským knižním světem 
– celoroční dětská soutěž
Aby našim menším čtenářům nebylo líto, 
že v některých obdobích tohoto roku prav-
děpodobně budeme muset mít zavřeno, 
připravili jsme pro ně ještě jednu celoroč-

ní soutěž. Úkolem bude odpovědět každý 
měsíc na všetečné otázky týkající se autora 
dětských knih, který má v daném měsíci 
výročí narození. Ze správných odpovědí zís-
káte písmena potřebná na sestavení tajen-
ky. Bližší podrobnosti najdete na stránkách 
www.knihovnalysa.cz nebo na facebooku 
a instagramu knihovny.

Virtuální univerzita třetího věku
(únor–červen 2021) 
Cyklus virtuálních přednášek pro seniory, 
které budou organizovány ve spolupráci  
s Provozní ekonomickou fakultou České 
zemědělské univerzity v Praze. Vzhledem  
k virtuálnímu formátu celé akce nemusí při-
hlášení zájemci nikam dojíždět a přednášky 
lze realizovat i při nejtvrdších protiepide-
miologických opatřeních. Pokud byste měli 
chuť dozvědět se o studiu více, zavolejte 
nebo přijďte do knihovny. Do kurzu je nut-
né 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
Jako hvězdy v temné noci – Moyes Jojo

Alice Wrightová doufala, 
že sňatkem s pohledným 
Američanem Bennettem 
Van Clevem unikne sešně-
rovanému životu v Anglii. 
Jenže ani její manželství, 
ani život v zapadlém koutě 
Kentucky se nevyvíjí tak, jak 
si představovala. Nadšeně 

tedy uvítá možnost zapojit se jako dobrovol-
nice do projektu takzvané Koňské knihovny, 
který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost  
v odlehlých oblastech Appalačských hor...

Doktore, čas to zahojí – Taylor Patrick
Vraťme se v čase o něko-
lik let, do doby, kdy mladý 
Barry Laverty v belfastské 
Královské nemocnici nastu-
puje povinnou roční praxi. 
Barry a jeho nejlepší kama-
rád Jack zažívají nekonečné 
dny a noci na pohotovosti i 

dalších odděleních, ale i vděčnost pacientů, 
nové lásky a v Barryho případě taky důraznou 
životní lekci, když mu nečekaná indispozice 
dá okusit nemocniční prostředí z pohledu 
bezmocného pacienta...

Naučná literatura pro dospělé
Návrat krále Šumavy – Osoha Karel

Přichází další zima a ztráty 
na obou stranách se sčítají. 
Král Šumavy tvrdě platí za 
svou pověst nepolapitelné-
ho agenta-chodce a okolo 
kapitána Fišera se začíná 
stahovat síť podezřívání a 

strachu. Vrcholící stalinismus drtí Českoslo-
vensko a jeho ozvuky doléhají i do bavorské-
ho příhraničí. Závěrečný díl komiksové trilogie 
inspirované románovým bestsellerem Davida 
Jana Žáka „Návrat Krále Šumavy“ směřuje  
k velkému špionážnímu finále...

Beletrie pro mládež
Písečníci a bludný asteroid – Dvořák Václav

Když vyrostete v sirotčinci 
na zaostalé planetě Píseč-
nice, nemáte zrovna super 
vyhlídky. A je úplně jedno, 
že se v dolech vykopaných 
mimozemskou rasou vyzná-
te jako nikdo jiný. Můžete 
akorát snít, že jednou poje-

dete do Hlavního Města. Ledaže… Ledaže by 
se k vaší planetě blížila mezihvězdná loď a vy 
jste dostali pozvánku na palubu...

Poselství ze stínadel – Červinka Josef
Rychlé šípy dostanou od 
Losny zašifrovanou zprá-
vu, v níž jim sděluje, že mu 
kdosi ukradl ježka v kleci. 
A tak se Rychlé šípy znovu 
vydávají pátrat do Stínadel. 
Ježek se nakonec objeví, ale 
vyvstanou kolem něj dal-

ší otázky. Josef Červinka – Grifin se vrátil do 
světa Rychlých šípů a vypráví příběh, který si 
v tajemnosti a dobrodružnosti s Jestřábovou 
trilogií v ničem nezadá. Je neuvěřitelné, že ro-
mán čekal na vydání celých čtyřicet let!

Naučná literatura pro děti
Odvaha je volba – Chlud Tomáš

Sedm komiksových poví-
dek, sedm přelomových 
událostí českých moderních 
dějin a sedm hrdinů. Jsou to 
obyčejní lidé. Mají ale jedno 
společné: Jsou to skautky a 
skauti, kteří v těžké životní 
zkoušce prokážou neoby-
čejnou odvahu.
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Máš nějaké další otázky?
Chceš si školu prohlédnout?

Napiš na iva.geckova@oalysa.cz,
zavolej na 702 241 074,

mrkni na www.oalysa.cz nebo facebook

Ze života škol 

Když jsem se hlá-
sila na tuto školu, 
očekávala jsem od ní 
klidnou přátelskou 
atmosféru a kvalitní 

vzdělání, které mi dá šanci uspět v dalším 
studiu na vysoké škole a v pozdějším pro-
fesním životě. Nyní jako studentka třetího 
ročníku mohu říct, že jsem se při výběru 
střední školy rozhodla správně. Škola mi 
dává přesně to, co jsem od ní očekávala. 
Možná i více. 

Na rozdíl od velkých škol se na té naší 
všichni znají. Učitelé se snaží být vstřícní 
a se vším nám pomáhat, což je velice pří-
jemné. Studium na střední škole totiž není 
tak lehké, jak by si mnozí přáli, a tak se po-
moc a milý přístup učitelů hodí. Je skvělé 
na vlastní oči vidět, že jejich prioritou není 
pouze to, aby odučili své hodiny, ale snaží 
se, abychom vše opravdu pochopili a aby 
nám předali maximum poznatků, které nás 
v životě posunou dál. 

Kromě rodinné atmosféry si na naší škole 
nejvíce cením toho, co mi dává do budoucí-
ho života. Pro mě osobně je velice důležité, 
že to, co se naučím například v předmětech 
ekonomika a psaní všemi deseti, využiji i 
mimo ekonomickou sféru. Po maturitě se 
můžu rozhodnout pro práci či studium na 
vysoké škole v úplně jiné oblasti. Dnes už 
vím, že vědomosti a dovednosti získané na 
této střední škole pro mě budou stále užiteč-
né, ať už se rozhodnu věnovat čemukoli. 

Stále víc si uvědomuji, jak důležité je vy-
brat si správnou školu, ve které vás to bude 
bavit. Naučíte se tak mnohem více než jen 
nové vědomosti. 

Zuzana Krupová, 3. A

Moje studium na Obchodní akademii Lysá nad Labem

Odborné předměty:

Cizí jazyky:

škola rodinného typu
přátelští učitelé
kvalitní výuka
výborné maturitní výsledky
široké uplatnění po skončení studia

Obchodní akademie Lysá nad Labem

Srdečně zveme 
k návštěvě Virtu-
álního veletrhu 
středních škol Stře-
dočeského kraje, 
který připravila 
Krajská hospodář-
ská komora Střední 

Čechy ve spolupráci se středními školami 
v regionu. Portál je k dispozici žákům ZŠ a 
jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, kte-
ré zajímají středočeské školy.  

Webová stránka obsahuje přehled 
středních škol Středočeského kraje, kte-
ré měly zájem se na veletrhu prezen-
tovat. Školy se na portále představují 
prostřednictvím videa nebo prezentace,  
k dispozici jsou také náborové materiály a 
také termíny on line dní otevřených škol. 

Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje
Více jak 60 středních škol Středočeského 
kraje chce touto formou oslovit žáky 8. a 
9. ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě 
na jejich škole.

Na portále lze najít také nabídky někte-
rých firem, které mají studijní programy 
pro studenty SŠ.  Pro letní měsíce jsou 
připravovány nabídky firem na brigády a 
praxe.   

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol 
Středočeského kraje:

http://www.khkstrednicechy.cz/vir-
tualniveletrh/

Vladislava Šizlingová
e-mail: sizlingova@komora.cz

tel.: +420 702 020 489
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Zámecké novinky

Prosinec, zejména jeho závěr, bývá  
v našem domově spojen s oslavami Vá-
noc a Nového roku. Také tentokrát jsme 
chtěli rok zakončit vesele a optimisticky. 
K Vánocům patří splněná přání a dárky. 
Také u nás v Domově se nadělovalo. Kli-
enti našli pod stromečkem dárky, které 
si přáli pod „Strom splněných přání“ 
nebo také od „Ježíškových vnoučat“. 
Radost a dojetí bylo veliké. Díky štěd-
rým dárcům a lidem, kteří na nás mys-
leli, byly svátky šťastné a veselé. Spolu-
práce s Českým rozhlasem na projektu 

„Ježíškova vnoučata“ pomohla splnit 
větší přání, ale podpořily nás například 
i základní školy, které s žáky pro nás při-
pravovaly představení a vystoupení, jež 

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 2. 2021
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, evidenční číslo: MK ČR E 10869, zajišťuje: Městský 
úřad Lysá nad Labem, odpovědná redaktorka: PhDr. Kvetoslava Žigmundová, redakční rada: Ing. Karel Otava, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie  
Kundrlíková, adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, kontakt: PhDr. Kvetoslava Žigmun-
dová, e-mail: listy@mestolysa.cz. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafická úprava: Jiří Pulda. Tisk a zpracování  
pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel. 325 514 125, www.f-print.cz, náklad: 4 550 ks výtisků. Zpravodaj je pro občany města Lysá nad  
Labem, Byšiček a Dvorců distribuován zdarma. Rozvoz zajišťuje Česká pošta. Volné výtisky budou k rozebrání v městské knihovně a na podatelně městské-
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zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. Internetová verze je k dispozici na webových stránkách města www.mestolysa.cz. 

mohli naši klienti shlédnout ve videích. 
Dostali jsme pozdravy od žáků ze škol  
v okolí, ale vzpomněli si na nás třeba  
i v Roudnici nad Labem, Kouřimi, Čelá-
kovicích nebo v mateřské škole „U Koči-
čáků“ z Tuhaně. Od mateřských školek a 
škol z Lysé i Milovic, 1. Skautského od-
dílu Lysá nad Labem a dalších dětských 
skupin i jednotlivců naši klienti dostávali 
také přáníčka a drobné dárečky.

Velmi nás potěšili dary do naší dílny – 
vlny, bavlnky, látky a další materiály, kte-
ré využívají klientky k pletení, háčkování 
a podobným činnostem.

Díky testování byly o svátcích možné 
i návštěvy. V omezeném režimu se tak 
mohli obyvatelé domova v tomto vzác-
ném vánočním čase setkat se svými ro-
dinami.

Do nového roku jsme vstoupili s oče-
káváním a nadějí, ačkoli situace zatím 
nebyla příliš příznivá. 

Věříme, že se vše v dobré obrátí a dě-
kujeme všem za podporu. 

S přáním hezkých dní...

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Začínáte pečovat? Pečujete o někoho 
blízkého? Potřebujete poradit? Chybí 
vám informace a kontakty? Víte, na co 
máte nárok? Pečujete, a je toto období 
pro vás obzvlášť náročné? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na 
koordinátorky pomoci projektu „Pečovat a 
žít doma je normální“. Poradíme, podpo-
říme, předáme užitečné kontakty. Vzhle-
dem k současné epidemiologické situaci 
nabízíme on-line poradenství, včetně on-
-line psychologického poradenství, on-li- 
ne setkávání, on-line vzdělávání a mnoho 
dalšího. Uvědomujeme si, že tato doba je 
složitá pro všechny, o to těžší může být pro 
osoby a rodiny, které pečují o své blízké. 
Veškerá podpora je pečujícím rodinám  
v rámci projektu nabízena zdarma. 

Pečovat a žít doma je normální
Pro rodiče dětí s poruchou autis-

tického spektra a dalšími specifický-
mi poruchami chování nabízíme od 
ledna 2021 pravidelná on-line setká-
vání s předním českým odborníkem 
na tuto problematiku Mgr. Juliusem 
Bittmannem. 

Bližší informace získáte od koordiná-
torky pomoci paní Hany Fabiánové, kte-
rou můžete kontaktovat na telefonním 
čísle 607 066 852, případně prostřednic-
tvím e-mailu hana.fabianova@cpkp.cz.

Naše videa Vám poradí, jak zvládnout 
péči v domácím prostředí.

Dále jsme pro Vás ve spolupráci s další-
mi odborníky vytvořili krátká návodná vi-

dea se základními radami pro pečující, tak, 
abychom vám představili všechnu podpo-
ru, kterou stát a další instituce nabízejí. 

Videa lze spustit pomocí naskenování 
zde uvedeného QR kódu. Případně jsou 
videa dostupná na www.cpkp.cz v sekci 
AKTUALITY. 

pracovníci Centra pro komunitní
 práci střední Čechy  



15

Napsali nám

Kavárnička prosincová

 Vstupujeme do posledního měsíce v roce a 
naděje, že skončí krizový stav, se nám ani tro-
šičku nenaplňuje. Moc nám schází pravidelné 
setkávání v Kavárničce se zpěvem, tancem a 
besedami s významnými osobnostmi měs-
ta a okolí. Tak abychom nebyli jenom pořád 
doma, sledujeme pořádání kulturních akcí 
ve městě a pokud je to jenom trochu možné, 
alespoň s povzdálí sledujeme jejich průběh. 
Nemůžeme si to odpustit, vždyť prosinec je 
ze všech měsíců na sváteční akce nejbohatší.

Velice hezký byl příchod Mikuláše s čerty 
a andělem na náměstí Bedřicha Hrozného, 

před cukrárnu Campiello. Oba svatí byli ve 
vznešených róbách a čertíci ve svém pekel-
ském kožichu. Maminky a tatínkové pak před-
stupovali s dětmi před nadpozemské bytosti 
a s úklonou očekávali, co po nich budou chtít. 
Slova se ujímal Mikuláš, většinou s dotazem, 
čí jste, děti a jak se jmenujete. Pak jim zadal 
úkol něco povědět či zazpívat. Pokud to děti 
úspěšně zvládly, dostaly dáreček a laskominu. 
S úsměvem pak odcházely z pódia.

Necelý týden po Mikuláši nás čekala velice 
bolestivá událost – poslední rozloučení s paní-
maminkou a místorychtářkou Baráčnické obce 
paní Vladimírou Petráčkovou. Byla to jedna  
z našich nejaktivnějších návštěvnic Kavárničky, 
která perfektně zvládala i Ptačí tanec a jiné tan-
ce moderní. Moc nám bude scházet na našich 
posezeních! Samotného posledního rozlouče-
ní se mohlo účastnit jen 30 osob. Všichni ostat-
ní, co ji měli moc rádi, na rozloučení mohli jen 
myslet se slzami v očích. Odpočívej v pokoji, 
Vlaďko, budeme na Tebe vzpomínat!

Pravidelně jsme docházeli na trhy na Huso-
vě náměstí a doplňovali si zásoby na vánoce. 
Nu – a tak nám ubíhal čas a my se těšili, že 
na Vánoce už bude lépe a zúčastníme se ales-
poň slavných pobožností. Bohužel, nevyšlo to 
a krizový stav nabyl na intenzitě. Tak jsme si 
alespoň ke kostelu přišli pro Betlémské světlo.

V kostele jsme vznesli prosbu k nebesům: 
Ať brzy skončí nouzový stav a my se zase 
všichni ve zdraví sejdeme.

    
MVDr. Jan Kořínek

Brandýská nemocnice nyní poskytuje 
pacientkám gynekologie nové cytologické 
vyšetření s mnohem vyšší průkazností

7. ledna, Brandýs nad Labem – Pacientky 
gynekologické ordinace nemocnice Bran-
dýs nad Labem se nyní mohou objednat na 
speciální LBC cytologické vyšetření sloužící  
k detekci viru HPV, který způsobuje rakovinu 
děložního čípku. Metoda LBC přináší revoluč-
ní změny do diagnostiky cytologie děložního 
čípku a oproti klasickému vyšetření nabízí 
mnohem vyšší spolehlivost výsledků.

Jednou z hlavních výhod nového LBC cy-
tologického vyšetření je jeho vyhodnocování 
počítačem, čímž se eliminuje možnost tzv. 
vyhledávacích chyb, ke kterým často dochází 
při klasickém manuálním screeningu. „Jed-
ná se o metodu americké firmy Hologic, kdy 
počítač naskenuje celé mikroskopické sklíčko 
připravené technikou LBC s buňkami děložní-
ho čípku a označí nám téměř se 100% jistotou 
všechny podezřelé či rakovinové buňky,“ říká 
MUDr. Hana Kašpárková z oddělení gynekolo-
gie Nemocnice Brandýs nad Labem.

Nové cytologické vyšetření v brandýské nemocnici
Oproti tomu klasická metoda Pap stěru, 

při které se buňky natírají přímo na sklíčko, 
a která je historicky v nezměněné podo-
bě používána už 70 let, dosahuje účinnos-
ti pouze 60 až 70 %. Vyšetření děložního 
čípku metodou LBC (z anglického „ liquid 
based cytology“) lze provádět kdykoliv  
v průběhu roku nebo při preventivní roční 
prohlídce. 

Další nepopiratelnou výhodou LBC vy-
šetření je i možnost skladovat vzorek až 
šest týdnů, aniž by se poničil, což u kla-
sické metody Pap stěru není možné. Po-
třebuje-li tedy ošetřující gynekolog ve 
vzorku zjistit přítomnost vysoce rizikové-
ho HPV viru, který způsobuje bujení na 
děložním čípku, může požádat laboratoř 
o dodatečný test na přítomnost tohoto 
viru, aniž by pacientka musela podstupo-
vat další vyšetření. 

„Rozhodli jsme se nabízet možnost cy-
tologického vyšetření metodou LBC, pro-
tože chceme pacientkám naší ordinace 
poskytnout moderní a bezpečný způsob 
prevence s vysokým stupněm záchytu 

závažných patologií,“ doplňuje MUDr. 
Kašpárková z brandýské nemocnice. Sa-
motné screeningové cytologické vyšetře-
ní děložního čípku je plně hrazeno pojiš-
ťovnou, pacientky si musí připlatit pouze 
za odběrový set se speciální fixační teku-
tinou v hodnotě 500 Kč. 

Kontakt pro média:
Natálie Smoljaková, 
Mobil: +420 602 266 785
Tel.: + 420 251 091 211
e-mail:
media@nembnl.com 

O Nemocnici Brandýs nad Labem
Nemocnice Brandýs nad Labem - Stará 

Boleslav zajišťuje lékařskou péči pro spá-
dovou oblast s více než 60 000 obyvatel. 
Má k dispozici 144 lůžek, z toho 40 lůžek 
na interním oddělení, 18 lůžek jednodenní 
péče (chirurgie, ortopedie, gynekologie),  
6 lůžek na jednotce intenzivní péče a 80 lů-
žek následné péče. 

Vladimíra Petráčková v baráčnickém kroji
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S rokem 2020 jsme se rozloučili pro-
vázeni upřímnými přáními, aby ten další 
byl klidnější, zdravější, prostě lepší než 
ten minulý. Všechny nás komplikace spo-
jené s pandemií zatěžovaly a „normál-
ní život“ se stal vytouženým stavem… 
Ale přes to všechno přinesl loňský rok  
i mnoho dobrého, řadu nových zkuše-
ností a pocit větší sounáležitosti s dru-
hými. Zvláště v závěru roku jsme měli 
příležitost setkat se v rámci Adventního 
zastavení v hospici s mnohými přáteli, 
kteří si našli cestu do našeho dobročin-
ného obchůdku na Husově náměstí, aby 
si vybrali dárečky pro své blízké, nasáli 
adventní atmosféru a také podpořili 
hospic finančním darem. Každé takové 
setkání nás velmi těší a vybrané finanční 
prostředky spolu s dary, které v závěru 
roku přistály na hospicovém účtu, po-
mohou udržet hospicovou službu i v dal-
ším roce navzdory všeobecně obtížnější 
finanční situaci našich sponzorů. 

Velmi milým překvapením pro nás 
byla nečekaná návštěva štábu tele-
vize Nova, který náš hospic navštívil  
21. prosince časně ráno, aby nám v ži-
vém vstupu v rámci Snídaně s Novou 
předal „snídani“ darovanou sponzorem 
a poskytl nám příležitost krátce divá-
kům naši službu představit. Chtěli by-
chom tímto poděkovat tomu, kdo náš 
tým televizi Nova pro tuto akci navrhl, 
aby nám udělal radost. 

Budeme se i nadále snažit přinášet do 
rodin, které prožívají těžké chvíle spoje-
né s odcházením nejbližších, úlevu, pokoj 
a účinnou pomoc. Ačkoliv se tato služba 
těžko dá vyjádřit kvantitativně, o zvyšující 
se potřebě a touze prožívat tyto vzácné 
chvíle v rodinném kruhu svědčí rostou-
cí zájem o naši péči i téměř dvojnásob-
ný počet našich návštěv v rodinách ve 
srovnání s minulým rokem. Stále je naší 
prioritou přistupovat individuálně ke 
každému nemocnému, mít pro něj tolik 
času, kolik je potřeba, aby on i jeho blíz-
cí pocítili, že nejsou ve své situaci sami, 
že je tu někdo, kdo jim je ve dne v noci 
připraven pomoci. Náš tým tvoří jen ně-
kolik lidí, ale všichni neustále pociťujeme 
smysluplnost své práce a vkládáme do ní 
své srdce. 

Hospicové ohlédnutí za uplynulým rokem

Tuto službu, která dělá dobré jméno 
Lysé nad Labem v našem regionu, může-
me poskytovat i díky místní komunitě dár-
ců, kterým patří náš dík. Máte-li chuť při-
pojit se k ní a podporovat hospic, navštivte 
naše webové stránky www.hospic-lysa.cz, 

kde naleznete více informací. Všechny 
vaše dary posíláme dál – k těm, kteří zrov-
na hospic potřebují. 

Bohumila Urbanová
ředitelka Domácího hospice Nablízku 
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Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o. p. s. otevřelo od ledna 2021 
pobočku Poradenského centra POSEZ  
(= pomoc seniorům a zdravotně postiženým 
občanům) v Lysé nad Labem na adrese ná-
městí B. Hrozného 1722 – bývalé středisko 
pečovatelské služby, nyní i Centrum pro pe-
čující rodiny.  Poradenství mohou využívat 
občané z Lysé nad Labem a okolí.

První kontaktní místo POSEZ bylo oficiálně 
zřízeno a je provozováno v Poděbradech již 
od 1. 7. 2018.  Po dvou a půl letech fungo-
vání zdejšího kontaktního místa již můžeme 
zhodnotit, že POSEZ je součástí fungujícího 
sociálního systému. Doplňuje služby po-
skytované poskytovateli sociálních služeb, 
sociálního odboru městského úřadu, úřadu 
práce a dalších návazných služeb. 

POSEZ je kontaktním místem, které 
pomáhá se základním zorientováním se 
v systému sociální pomoci a péče. Často 
jsou návštěvníky poradny osoby, které řeší 
novou sociální situaci a nevědí, jak danou 
situaci řešit. Naše poradenské centrum je 
specifické zastoupením odborníků, kteří 
se v POSEZu pravidelně střídají a poskytují 
poradenství zaměřené na právní, psycho-
logickou a sociální oblast.

Kontaktní místo POSEZ v Lysé nad La-
bem, na adrese náměstí B. Hrozného 1722 
(bývalé sídlo pečovatelské služby) je ote-
vřeno každý čtvrtek od 7. 1. 2021: 

• 1. čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hodin   
 – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
 (4.2., 4. 3., 1. 4., 6. 5., 3. 6., 1. 7., 5. 8.,  
 2. 9., 7. 10., 4. 11. a 2. 12. 2021)
• 2. čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hodin
 – ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
 (11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6., 8. 7.,  
 12. 8., 9. 9., 14. 10., 11. 11. a 9. 12. 2021) 
• 3. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin  
 – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
 (18. 2., 18. 3., 15. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7.,  
 19. 8., 16. 9., 21. 10., 18. 11. a 16. 12. 2021)
• 4. čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hodin  
 – PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
 (25. 2., 25. 3., 22. 4., 27. 5., 24. 6.,  
 22. 7., 26. 8., 23. 9. a 25. 11.)
• 5. čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hodin  
 (pokud bude) – ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ  
 PORADENSTVÍ
 (29. 4., 29. 7., 30. 9. a 30. 12.)

Možné objednání na konkrétní den a hodi-
nu – Iveta Jánková, Dis., tel.: 778 407 531.

Z provozních důvodů může dojít ke změ-
ně termínu. Veškeré poradenské služby 
jsou poskytovány ZDARMA.

POPIS POSKYTOVANÝCH
PORADENSKÝCH SLUŽEB

Základní sociální poradenství
Pomáhá lidem při řešení jejich tíživé soci-

ální situace. Pomáhá člověku zorientovat se 
v dané situaci, poskytne důležité základní 
informace a podpoří ho při řešení jeho situ-
ace nasměrováním na další odborníky, po-

Poradenské centrum Lysá nad Labem – POSEZ
může s podáním žádosti či vyplněním for-
muláře. Jedná se zejména o řešení situace 
zdravotně postižených občanů, chronicky 
nemocných, seniorů, rodinných příslušníků 
pečujících o blízkou osobu atd.

Právní poradenství
Společnost Centrum sociálních a zdra-

votních služeb o.p.s zajišťuje pro občany 
bezplatné základní právní poradenství. 
Poradenství bude zaměřeno zejména na 
tyto oblasti občanského práva: vzájemné 
zastupování občanů, opatrovnictví, uzaví-
rání kupních a darovacích smluv, právo na 
náhradu škody, základní otázky rodinného 
a dědického práva. 

Zajišťováním této služby chceme pomo-
ci našim občanům v tíživé sociální situaci 
orientovat se v základních oblastech ob-
čanského a rodinného práva formou po-
skytování individuálních konzultací a tím 
jim pomoci řešit jejich životní situaci.

Psychologické poradenství
Nabízí seniorům, předseniorům, osobám 

se zdravotním postižením a jejich rodinným 
příslušníkům pomoc při zvládání náročných 
životních situací. Je podporou při řešení změn 
v jejich životě, rodinných ztrátách a pocitu 
osamělosti. Pomáhá řešit vztahové problémy, 
obavy, napětí, úzkosti. Poskytuje doprováze-
ní a psychoterapeutickou podporu v krizové 
situaci. Pomáhá při nalezení východiska z 
nepříznivé situace, smyslu životního období, 
bilancování zkušeností, ukotvení pozitivních 
životních hodnot a postojů. Garantujeme 
Vám profesionalitu a diskrétnost.

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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Napsali nám / 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

FORMÁT  ČERNOBÍLE  BAREVNĚ
š x v s DPH    bez DPH s DPH  bez DPH

19x26 cm (celá strana) 5 280  4 363,64 6 600  5 454,55
19x13 cm (na šířku) 2 640  2 181,82 3 300  2 727,27
9x13 cm (na výšku) 1 212  1 001,65 1 650  1 363,64
9x10 cm 1 108  915,70 1 385  1 144,63
9x9 cm 999  825,62 1 249  1 032,23
9x8 cm 891   736,36 1 114  920,66
9x7 cm 783  647,11 979  809,09
9x6 cm 674  557,02 843  696,69
9x5 cm 567  468,60 708  585,12
9x4 cm  458  378,51 572  472,73
9x3 cm 350  289,26 438  361,98
9x2 cm 242  200 303  250,41
9x1 cm 132  109,09 166  137,19
1 řádek  ZDARMA   -

Text a grafické zpracování inzerátu zasílejte na listy@mestolysa.cz. 
Při platbě na fakturu uvádějte při objednávce fakturační adresu a IČO.
Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti, a to na pokladně MěÚ Lysá n. L.

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

Vážení příznivci a ekumeničtí kolegové 
Farního sboru Českobratrské církve evan-
gelické v Lysé nad Labem, bratři a sestry  
v Kristu, naše tradiční  ekumenické setká-
ní, tzv. Putování z kostela do kostela, se 
letos vzhledem k platným omezením ne-
uskutečnilo.

Pevně věříme, že příležitost ke společné 
modlitbě i zpěvu budeme mít při Noci kos-
telů, kterou (již také tradičně) zakončujeme 
společně večerním ztišením Taizé.

Moc se na Vás i na Noc kostelů těšíme.

 Mgr. Lukáš Pešout
farář FS ČCE Lysá nad Labem

e-mail: lysa@evangnet.cz
mobil:  +420 604 173 781

www.lysa.evangnet.cz

Ceník inzerce najdete také na webových stránkách města https://mestolysa.cz/cz/.

Putování z kostela 
do kostela zrušeno

Nový ceník inzerce

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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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:
stránkách školy - www.copnb.cz
facebooku - https://www.facebook.com/copnb/    
e-mailu cop@copnb.cz

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Nymburk

Technické služby Čelákovice, p.o., hledají zaměstnance 
na pozici „městský zahradník“

Rozsah práce: koordinace údržby zeleně a zahradnických prací na pozemcích 
města, organizace i fyzická realizace údržby keřů a záhonů, zálivky stromů a 
nových výsadeb, působnost na celém území města.

Požadujeme: středoškolské vzdělání v oboru nebo min. 3 roky praxe oblasti 
zahradnických prací, řidičský průkaz sk. B, nástup od 1. 3. 2021.

Nabízíme: 18 800 Kč základní tabulkový plat + osobní ohodnocení vázané  
na kvalitu odvedené práce, stravenky ve výši 80 Kč denně, 5 týdnů dovolené,
smlouva na dobu neurčitou.

Přihlášky do VŘ spolu se strukturovaným životopisem zaslat na Technické služby  
Čelákovice, p. o., Čelakovského 1429, 250 88 Čelákovice do 19. 2. 2021.

      

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
(domov pro seniory) hledá nové zaměstnance  

na pracovní pozice:

Všeobecná sestra 
a praktická sestra

   • Termín nástupu – dle dohody, ihned.
   • Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • Více informací na webových stránkách www.domovnazamku.cz.
   • V případě zájmu zasílejte, prosím, vaše CV na e-mail:  
 reditel@dnz-lysa.cz nebo volejte 602 154 221.

Přijďte se k nám podívat.
Těšíme se na Vás.
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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
● výpomoc na úklid
● operátor výroby řezač, brusič
● řidič s profesním průkazem

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


