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Nejstarší písemné prameny o městě na-
cházíme z konce 10. a začátku 11. století 
u dějepisce Bohuslava Balbína a historika 
Františka Palackého.

Již roku 1013 zde na knížecím hradě ve 
Staré Lysé věznil kníže Oldřich svého bra-
tra Jaromíra, roku 1034 ho nechal oslepit  
a po krátkém návratu na pražský trůn 
byl Oldřich L.P. 1037 úkladně zavražděn. 
Z toho vyplývá, že Lysá byla nejdříve ma-
jetkem knížecím.

Po smrti knížete Jaromíra celé panství 
přidělil Břetislav zemanu Mutišovi za jeho 
výsluhy. Dále přešla tvrz a hrad Lysá pod ka-
pitulní kostel sv. Václava ve Staré Boleslavi, 
který kníže Břetislav roku 1052 založil. V té 
době patřily k Lysé okolní vesnice s právem 
zákupním. Byly to Milovice, Vrutice. Ostrá 

a Stará Lysá. Od II. poloviny jedenáctého 
století se až po počátky třináctého století  
o panství mlčí.

Roku 1291 zde však nastaly veliké změny 
související s novým osazením statků a par-
celací půdy. Změny byly provedeny králov-
nou Gutou (Jitkou), manželkou Václava II. 
Tato královna německého původu, dcera 
krále Rudolfa Habsburského, vítěze u Su-
chých Krut na Moravském poli nad otcem 
Václava II. – Přemyslem Otakarem, velice 
štědře zlepšila příjmy na Lyském panství. 
Dne 4. 3. 1291 vydala listinu, aby vesnice, 
které stály na místě tehdejšího volného 
prostranství, nynějšího města, se staly po-
dle zvyku té doby jedním celkem. Za tímto 
účelem vydala dotační listinu, ve které je 
prvně uvedeno „forum lissa“ – městečko 

Lysá. V této době byla Lysá již opět vráce-
na královské komoře. To se psal rok  dva-
náctistýdevadesátýprvní. 

Otištěno z publikace LYSÁ NAD LABEM, 
vydané redakcí LISTŮ a Spolkem rodáků  
a přátel města Lysé n. L. v r. 1997.

Omluva
Vážení čtenáři, omlouváme se za chybné 

uvedení letopočtu pod historickou fotogra-
fií pohledu na náměstí a budovu radnice na 
úvodní stránce únorových Listů. Snímek vzni-
kl po roce 1948.

redakce
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Městský úřad

Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, na naše 
poměry nebýva-
le dlouhá a tuhá 
zima s množ-
stvím sněhu 
udělala jistě ra-
dost dětem, kte-
ré už dlouho trpí 
podivnou školní 
„nedocházkou“. 
On-line výuka 
určitě nemůže 

nahradit přímý kontakt s učiteli a spolužáky 
ve školách. Velké poděkování patří učite-
lům, kteří se museli s nezvyklou situací vy-
rovnat, předat našim školákům vysvědčení 
a učit je dále v nouzovém stavu. Zima ale 
nedělá radost nám, protože zastavila velké 
investiční akce, které nepříjemně ovlivňu-
jí dopravu v našem městě. Jde především  
o rekonstrukci ulic ČSA a Mírová. Zastavila 
se i výstavba propojky do ulice Průmyslo-
vé. S přicházejícím jarem se rozeběhne 
dlouho připravovaná investice do zkapa-
citnění vodojemu, rekonstrukce vily v Litoli 
pro potřeby mateřské školy, rekonstrukce 
půdních prostor historické radnice, rekon-

strukce Jedličkova domu na komunitní cen-
trum a výstavba nové sportovní haly. Přes 
všechny snahy nepřejících spoluobčanů 
a ekologických spolků, děláme vše proto, 
abychom splnili co nejvíce z našich voleb-
ních programů. Kdo jezdíte po silnici na 
Stratov, jistě jste si všimli, že po loňské kau-
ze se zaplavenou loukou, se nám na podzim 
2020 objevilo další jezero za poslední polní 
cestou. Loni na jaře se úmyslně zacpaným 
propustkem podařilo zmařit investici Stře-
dočeského kraje za 250 mil. Kč do Světa 
záchranářů. Nahrály tomu i blížící se 
krajské volby, kdy naše opozice do této 
kauzy zapojila i opoziční politiky z posla-
necké sněmovny, Senátu a Středočeské-
ho kraje. Ohrozila tím výstavbu II. etapy 
obchvatu, který má už 17 let zpoždění. 
Středočeský kraj jako investor musí pro-
vést roční sledování a požádat o výjimku 
odbor životního prostředí. Loni na pod-
zim mělo nové jezero stejný scénář. Jen 
se nestačilo natočit video s množstvím 
ptáků a živočichů. Voda zaplavila mimo 
jiné stromky v hodnotě kolem 3 mil. Kč 
vysázené jako náhradní výsadba. Při čiš-
tění propustku byly vytaženy žulové ob-
rubníky, které někdo do potoka úmyslně 

naházel. Případ šetří policie. Po odtečení 
vody byl letos v lednu propustek znovu 
ucpán a jezero navíc zamrzlo. Tímto pro-
storem se v souladu s územním plánem 
projektuje dvoukolejná elektrizovaná 
trať z Lysé nad Labem do Milovic a dále 
do Mladé Boleslavi. Jsou to stejní ško-
dolibci, kteří se vyvoláváním kauz okolo 
mokřadu snaží zmařit obchvat? To přece 
není náhoda. Jedná se o mnoha miliar- 
dové investice, které máme nasměrová-
ny do našeho regionu. Pravděpodobně 
máme málo starostí s bojem se zákeřnou 
nemocí a se životem v nouzovém stavu. 
Bohužel doba tomu nahrává. Mnohé 
zajímají jen senzace a neštěstí druhých. 
Noviny přece prodává bulvár a na face-
book si každý může napsat co chce. Lži 
a pomluvy jsou na denním pořádku. Ne-
nechte si nic nalhávat a přijďte se zeptat 
na radnici.

Všem budoucím školákům a jejich ro-
dičům bych rád závěrem popřál při nad-
cházejících zápisech do základních a škol 
hodně štěstí.

 
Ing. Karel Otava
starosta města

Touto dobou už měl modrý dům v uli-
ci Na Františku, známý jako “Knéblák”, 
sloužit coby útočiště těm, kteří se v životě 
dostali do úzkých a potřebují pomocnou 
ruku: osamělým rodičům, seniorům, obě-
tem domácího násilí. Poskytnout jim záze-
mí klidného domu s velkou zahradou, kde 
najdou střechu nad hlavou do doby, než 
zase naberou sílu a vydají se na další cestu 
životem.

Jak víte, koncem září loňského roku, těs-
ně před kolaudací domu a jeho předáním 
městu po rozsáhlé rekonstrukci, stihl Kne-
blák zničující požár. Jeho následky odstra-
ňujeme dodnes. Oheň sice zničil střechu a 
trámy, ale štěstím v neštěstí byly ostatní 
části domu výraznějšího poškození více-
méně ušetřeny a zůstala v nich „jen“ velká 
spoušť po hašení.

Překážky jsou od toho, aby se překo-
návaly, a tak by díky intenzivní práci na 
opravách domu měla být rekonstrukce 
kompletně dokončena letos v dubnu. 
Aktuálně už tedy jednáme se sponzory, 
kteří chtějí přispět na vnitřní vybavení. 
Jsou to jednání mnohem veselejší, než 
jak situace vypadala vloni na podzim, 
a já bych proto chtěla moc poděkovat 
všem, kdo se do pomoci zapojili. Velký 
dík patří i každému, kdo nesložil ruce do 
klína a pracuje na tom, aby bývalé lázně  

Kneblák už pomalu vyhlíží nové obyvatele

a s nimi kus místní historie zase ožily a 
sloužily občanům Lysé.

Tento projekt totiž mohl zůstat navždy  
v šuplíku. Místo toho teď můžeme plánovat 
den otevřených dveří – a pokud by to pro-
tipandemická opatření ještě nedovolova-
la, tak alespoň komentovanou on-line pro-

hlídku, ať o možnost prohlédnout si Knéblák  
v “novém kabátě” nepřijdete.

Věřím, že to nejhorší je za námi a dům 
už brzy přivítá nové obyvatele.

 Romana Fischerová
místostarostka 
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Blahopřání 
za leden

80 let
Věra Pokorná
Eva Bednářová
Jan Smrčina

85 let
Alena Rákosníková

90 let
Milada Jelínková

95let
Ludmila Hauserová

96let
Jana Vejnarová

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát a 
nikdy se nenajít a potkat se jednou, a 
najít se navždy“.

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
Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 19. 1. 2021
RM souhlasila:
• s použitím městského znaku na sportovní  
 dresy pro z. s. Klub dobré zprávy.
RM schválila:
• v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 zá- 
 kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
 zakázek, (dále: „zákon“) zahájení poptáv- 
 kového řízení vedeného mimo zadávací ří- 
 zení dle ustanovení § 3 zákona na veřejnou  
 zakázku malého rozsahu s názvem: „Úpra- 
 vy a výměna rozvodů ÚT a ZTI – objekt G“  
 a pro toto poptávkové řízení hodnotící kri- 
 térium: ekonomická výhodnost nabídky  
 s těmito dílčími hodnotícími kritérii a jejich  
 váhovými koeficienty v procentech:
 1. nejnižší celková nabídková cena včet- 
  ně DPH 70 %,
 2.  záruka na dílo 20 %,
 3.  lhůta plnění 10 %,
• v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31 
 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve- 
 řejných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení  
 poptávkového řízení vedeného mimo za- 
 dávací řízení dle ustanovení § 3 zákona  
 na veřejnou zakázku malého rozsahu s ná- 
 zvem: „ZŠ B. Hrozného čp. 1318, Lysá nad  
 Labem, výměna vnitřních instalací ZTI“  
 a pro toto poptávkové řízení hodnotící  
 kritérium: ekonomická výhodnost nabíd- 
 ky s těmito dílčími hodnotícími kritérii  
 a jejich váhovými koeficienty v procentech:
 1. nejnižší celková nabídková cena včet- 
  ně DPH 70 %,
 2. záruka na dílo 20 %,
 3. lhůta plnění 10 %,
• podání žádosti o dotaci na výstavbu pro- 
 jektu „Komunitní centrum čp. 13“ do  
 programu DT 117D8220E – Rekonstrukce  
 a přestavba veřejných budov s termínem  
 do 4. 3. 2021.

Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 2. 2. 2021
RM souhlasila:
• s cenami za vodné a stočné pro obyvatele  
 města Lysá na rok 2021:
 - vodné 47,44 Kč/m3 vč. DPH
 - stočné 51,51 Kč/m3 vč. DPH
 - celkem 98,95 Kč/m3 vč. DPH.

 Cena za stočné pro obyvatele obce Stra- 
 tov na rok 2021: 28,14 Kč/m3 vč. DPH,
• s nabídkou firmy T-mapy spol. s r. o., IČO:  
 47451084 na zpracování průběžné aktua- 
 lizace územně analytických podkladů obce 
 s rozšířenou působností Lysá nad Labem  
 na rok 2021 za 80 000 Kč bez DPH, tedy  
 96 800 Kč s DPH.
RM schválila:
• výběr zhotovitele akce Čištění svodnice  
 Lysá nad Labem - Stratov, v délce 1170 m  
 – firmu BK služby s. r. o. Lysá nad Labem za  
 nabídkovou cenu 799 084 Kč vč. DPH,
• plán financování obnovy vodovodu a ka- 
 nalizací v majetku města Lysá nad Labem  
 pro období 2020–2029
• poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá  
 nad Labem pro PRUH POLABÍ, s. r. o. ve  
 výši 10 000 Kč včetně veřejnoprávní  
 smlouvy o poskytnutí dotace,
• poskytnutí příspěvku Záchranné stanici  
 Huslík se sídlem Pátek 56, 290 01 Podě- 
 brady, IČO: 70843473 ve výši 15 000 Kč.
RM zřídila: 
• bytovou komisi jako svůj iniciativní a po-
 radní orgán.

ZE 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 9. 2. 2021
RM schválila:
• poskytnutí příspěvku na nákup mediko- 
 vaného krmiva a soli pro spárkatou zvěř  
 ve výši 25 000 Kč, pro ČMMJ OMS na  
 rok 2021,
• poskytnutí příspěvku na zajištění Okres- 
 ního kola soutěže o „Zlatou srnčí trofej“  
 ve výši 7 000 Kč pro ČMMJ OMS na  
 rok 2021,
• výsledek poptávky na projekt zasíťování 
 Hrabanova – technická infrastruktura  
 (městské pozemky) vedoucí ke stavební- 
 mu povolení a uzavření smlouvy s firmou  
 Project ISA s. r. o., Markupova 2854/2a,  
 193 00 Praha 9 za cenu 895 780 Kč  
 bez DPH.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

Aktuální seznam odběrných míst  
najdete na 

https://koronavirus.mzcr.cz/
seznam-odberovych-center/

Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
Oblastní nemocnice Kolín a.s.,

Nemocnice Kutná Hora
Nemocnice Hořovice

Mělnická zdravotní, a. s.
Nemocnice Agel Říčany, a. s.

Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov, a. s.

Městská nemocnice Čáslav
Nemocnice Slaný

Lab In Kladno
Oblastní nemocnice Kladno, a. s., 

nemocnice SČK
Masarykova nemocnice

Rakovník s. r. o.
    Nemocnice Nymburk s. r.o.

Covid-19

Nemáte možnost přihlásit se do on-line objednávkového systému pro odbor dopra-
vy a pro odbor vnitřních věcí? Rádi Vám poskytneme pomoc. V případě potřeby nás 
kontaktujte osobně (2. patro, dveře 214) nebo telefonicky (325 510 241 nebo 605 484 
941).Naše pomoc je samozřejmě podmíněna volnou kapacitou objednacích termínů.

sociální pracovníci MěÚ Lysá nad Labem 

Objednávkový systém MěÚ Lysá n. L.
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Městský úřad

Z důvodu pandemie COVID a s tím souvi-
sejícími opatřeními, město Lysá nad Labem 
bude umožňovat žadatelům o dotaci pro-
placení nákladů za pořízení videozáznamu 
divadelního či hudebního představení a to 
výlučně žadatelům fyzickým osobám nebo 
právnickým osobám se sídlem v Lysé nad La-
bem kromě příspěvkových organizací. Cílem 
je podpořit takové subjekty, které svoji tvor-
bou chtějí vytvářet kulturu ve městě Lysá 
nad Labem a není jim umožněno vystupovat 
před „standardním“ počtem diváků. 

Diváci se obávají nákazy COVID a zájem 
navštěvovat uzavřené prostory je nižší, pří-
padně hrozí, že jim budou tyto prostory kvůli 
vývoji pandemie úplně uzavřeny.

Proto je nově  umožněno žádat z Progra-
mu na podporu kultury města o proplacení 
i takové služby jako je natočení videozázna-
mu divadelního představení nebo hudeb-
ního koncertu natočeného v období mezi  
1. 11. 2020– 31. 12. 2021 (nebo do termínu 
vyúčtování, je-li dříve). Videozáznam poří-
zený z dotace nesmí sloužit ke komerčním 
účelům. 

Žadatel předá videozáznam na přenoso-
vém disku (flash disk), v označené obálce 
názvem dotačního titulu a jménem žadatele, 
městu Lysá nad Labem prostřednictvím po-
datelny města nebo odesláním elektronicky 

v MP4 přes www.uschovna.cz na e-mail: 
podatelna@mestolysa.cz. Maximální dél-
ka videa je 240 minut a velikost souboru je 
4,0 GB. 

Žadatel o dotaci na daný účel současně 
předá poskytovateli čestné prohlášení, kde 
se  zavazuje k tomu, že má ošetřen jak Sou-
hlas účinkujících s prezentací jejich vystou-
pení na internetu, tak i potřebné souhlasy  
z hlediska autorských práv příslušných osob 
či organizací (autor hry, zpracování hry, fil-
mař a zvukař). 

Nahraný záznam bude předán městu Lysá 
nad Labem, kdykoliv v průběhu roku 2021, 
nejpozději do vyúčtování žádosti o dotaci. 
Žadatel předáním videozáznamu dá městu 
souhlas s uveřejněním videozáznamu na 
webových a facebookových stránkách měs-
ta. Videozáznam bude uveřejněn do 30 dnů 
od obdržení tohoto záznamu. Město Lysá 
nad Labem si vyhrazuje právo záznam ne-
odvysílat, shledá-li jeho obsah za nevhodný. 
Faktura bude městu předložena až při vyúč-
tování dotace, jak uvádí Statut. 

Zastupitelstvo města schválilo tento 
metodický pokyn usnesením č. 176 dne 
16. 12. 2020. 

Hana Foltýnová, referentka 
pro kulturu, sport a dotační programy

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
Metodický pokyn k Programu na podporu 
kultury města Lysá nad Labem

O výměně panelové vozovky za asfal-
tovou se v ulici Za Koncem hovoří již mi-
nimálně 10 let a občané o ni opakovaně 
město žádají. Proto je i poslední tři roky  
v rozpočtu města, ale realizace se zdržela  
z důvodu potřeby výměny vodovodu. 

V letošním roce dojde k výměně vodo-
vodu a zároveň k výměně povrchu vozov-
ky. Zpracovali a podali jsme na tuto inves-
tiční akci i žádost o dotaci u ministerstva 
pro místní rozvoj. Na přelomu února a 
března bychom měli vědět, zda naši žá-
dost schválili.

Ať už bude žádost posouzena s jakým-
koliv výsledkem, na realizaci opravy ulice 
Za Koncem to nebude mít vliv a proběhne  
v plánovaném termínu. Šířkových poměrů 
se rekonstrukce nedotkne a prostor pro 
pruhy zeleně zůstane zachován. 

Jakmile bude dokončena výstavba komu-
nikace do průmyslové zóny, předpokládá-
me výrazné snížení provozu v této ulici, kte-
rá je dnes mnohdy používána i jako zkratka 
mezi ulicí Jedličkovou a Poděbradovou.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Rekonstrukce ulice Za koncem

Ani naše město se letos nevyhne celo-
státnímu zvyšování cen vodného a stočné-
ho. Díky snížení DPH bude stále cena pro 
obyvatele Lysé za m3 nižší, než byla před 
rokem a to 98,95 Kč/m3 včetně DPH oproti 
loňským 99,28 Kč/m3 včetně DPH. 

Díky výpočtu cen podle metodiky Státní-
ho fondu životního prostředí, který městu 
v minulosti poskytl řadu dotací, má pro-
vozovatel za rok 2021 nárok na vyšší zisk  
a po jednáních s vedením města se rozho-
dl vzdát se části zisku ve výši 1 551 126 Kč 
a investovat ho do vodovodní infrastruk-
tury, která to u nás zejména v lokalitách 
sídliště a ulice Sojovické opravdu potře-
buje. Rekonstrukcí vodovodů a kanalizací  
v Sojovické a na sídlišti plánuje město na-
vázat na rekonstrukci ČSA, aby práce neza-
těžovaly ještě více objízdné trasy.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Cena vodného a 
stočného v roce 2021
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Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo v MŠ a ZŠ
Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje  
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2019 
Sb. konkurzní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Čtyřlístek, Brandlova 1590, Lysá nad La-
bem, okres Nymburk.

Kvalifikační předpoklady: Vzdělání a dél-
ka přímé pedagogické praxe  dle zákona  
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, v platném 
znění, znalost problematiky školských práv-
ních a ekonomických předpisů, organizační 
a řídící schopnosti, občanská a morální bez-
úhonnost, dobrý zdravotní stav, komunikač-
ní a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, ti-
tul, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, 
datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce předložte úředně ověře-
né kopie dokladů o dosaženém vzdělání  
(u VŠ vysvědčení i diplom), doklad o prů-
běhu zaměstnání potvrzený posledním za-
městnavatelem včetně uvedení funkčního 
zařazení, strukturovaný životopis, koncepci 
rozvoje školy (maximálně 3 strany formá-
tu A4), lékařské potvrzení o způsobilosti 
vykonávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců), 
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví někte-
ré další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích 

ČR, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 
se zpracováním osobních údajů dle ustano-
vení § 5 zákona č. 110/2019 Sb.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2021.

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá 
nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá 
nad Labem, obálku označte „KONKURZ MŠ 
Čtyřlístek - neotvírat“.

Případné dotazy na telefonních číslech: 
325 510 214, 325 510 213.

Termín podání: do 8. 3. 2021.    

Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje  
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2019 
Sb. konkurzní řízení na vedoucí pracovní 
místo ředitele/ředitelky Základní školy  
J. A. Komenského, Komenského 1534, 
Lysá nad Labem, okres Nymburk.

Kvalifikační předpoklady: Vzdělání a 
délka přímé pedagogické praxe dle zá-
kona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých  záko-
nů, v platném znění, znalost problema-
tiky školských právních a ekonomických 
předpisů, organizační a řídící schopnos-
ti, občanská a morální bezúhonnost, 
dobrý zdravotní stav, komunikační a 
tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, ti-
tul, datum a místo narození, státní přísluš-
nost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, 
datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce předložte úředně ověřené kopie 
dokladů o dosaženém vzdělání (u VŠ vysvěd-
čení i diplom), doklad o průběhu zaměstnání 
potvrzený posledním zaměstnavatelem včet-
ně uvedení funkčního zařazení, strukturovaný 
životopis, koncepci rozvoje školy (maximálně 
3 strany formátu A4), lékařské potvrzení  
o způsobilosti vykonávat tuto funkci (ne star-
ší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů (ne starší 
3 měsíců), čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 
zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví ně-
které další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se 
zpracováním osobních údajů dle ustanovení  
§ 5 zákona č. 110/2019 Sb.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2021.

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá 
nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá 
nad Labem, obálku označte „KONKURZ ZŠ  
J. A. Komenského - neotvírat“.

Případné dotazy na telefonních číslech: 
325 510 214, 325 510 213.

Termín podání: do 8. 3. 2021.

Romana Nováková, odbor školství, 
sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Na lednovém zasedání Zastupitelstva 
Středočeského kraje jsme schválili do-
hodu se společností Mladá RP. Dohoda 
odblokuje dlouholetou patovou situaci 
provázenou sérií žalob, která vznikla již  
v době, kdy byl hejtmanem Středočeské-
ho kraje David Rath, a umožní řešit rozvoj 
oblasti Milovice - Božího Daru koncepčně 
a strategicky. Zároveň je zajištěno, že úze-
mí bude dočištěné a budou zde zlikvido-
vány deponie s uloženou sutí. Středočeský 
kraj dále prodlouží smlouvu o pronájmu 
pozemků na bývalém letišti Milovice-Boží 
Dar a umožní vybudování polygonu spo-
lečnosti Valeo Autoklimatizace, k. s. Jde  
o plánovanou investici přesahující sto mili-
onů korun, která pomůže k rozvoji inovací 
na území Středočeského kraje, a věříme, 
že přinese i nová pracovní místa. 

V polovině ledna se Komise pro majetek 
pod mým vedením sešla přímo v nedale-
kých Milovicích, abychom se všichni na 
vlastní oči přesvědčili, jak probíhá vyklízení 
území bývalého vojenského území Milovice 

– Mladá a jak je využíváno bývalé vojenské 
letiště, kde na někdejších startovacích drá-
hách testuje právě společnost Valeo auto-
mobily budoucnosti – některé jednotlivé 
prvky, tzv. asistenční systémy, známe ze 

Novinky z kraje a nedalekých Milovic – oblast Boží Dar

svých aut již dnes, ovšem dohromady a ve 
vylepšené podobě povedou až k autonom-
ním vozům.

Mgr. Karel Marek
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Projekt výstavby sportovní haly, která bude 
sloužit obyvatelům Lysé nad Labem, se po 
letech příprav konečně přehoupl do reali-
zační fáze. V červenci loňského roku získal 
stavební povolení a aktuálně běží výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Pokud vše pů-
jde hladce, mohlo by se v hale začít sporto-
vat už koncem léta roku 2022! 

Od předraženého projektu 
k ušetřeným milionům

Záměr vybudovat v Lysé sportovní halu, 
která by sloužila místním obyvatelům, vznikl 
už v předchozím volebním období a vedl ke 
zpracování projektu z dílny Atelieru Machar. 
Původní cena 80 milionů korun, za kterou 
měla hala v Lysé vyrůst, se však postupně vy-
šplhala na více než 160 milionů bez DPH! Hala 
byla totiž navržena s nejdražšími technologie-
mi a příliš velkorysými prostory, které by pro 
veřejnost byly obtížně využitelné.  

Začali jsme tedy hledat řešení, jak inves-
tiční náklady snížit a vyvolali jsme jednání se 
společností Atelier 99 s.r.o. S hlavním inže-
nýrem projektu jsme probrali všechny mož-
né úpravy, které by pomohly náklady srazit, 
od zmenšení objemu celé haly přes zrušení 
víceúčelového sálu až po změnu nejrůzněj-
ších technologií. Ukázalo se však, že by tyto 
úpravy vedly k zásadní proměně projektu  
a výsledné podoby haly, což by bylo v rozporu 
se smlouvou o dílo uzavřenou mezi městem a 
Ateliérem Machar. 

Se zastupiteli města Karlem Markem, Ma-
tějem Kodešem a Jiřím Havelkou jsme se poté 
obrátili s prosbou o názor na pana prof. Ing. 
arch. Arnošta Navrátila CSc z Fakulty archi-
tektury Českého vysokého učení technického  
v Praze, který se na sportovní haly specializu-
je. Na tomto jednání jsme byli upozorněni na 
zásadní provozní nedostatky, které se týkaly 
stavebního programu a dispozičního řešení 
projektu. Po zhodnocení všech těchto aspek-
tů a připomínek tak nakonec vedení města 
přistoupilo k vypracování projektu nového, 
který by lépe odpovídal původnímu zadání  
a potřebám obyvatel Lysé.  

Nový projekt zpracoval architektonický ate-
lier JIKA - CZ s.r.o. a je nyní naceněn na 100 
milionů korun, je tedy skoro o polovinu lev-
nější než projekt předchozí. Tuto částku jsme 
navíc zastropovali, takže už nemůže dojít k je-
jímu navýšení. Aby také Lysá na realizaci haly 
co nejvíc ušetřila vlastní rozpočet, zažádali 
jsme u Národní sportovní agentury o dotaci 
ve výši 50 milionů korun. Nyní čekáme na vý-
sledek dotačního řízení.

Sportovní areál obklopený zelení
Výstavba nové haly je navržena vedle ven-

kovních sportovních ploch nad Komenského 
ulicí. Místo bylo vybráno tak, aby zde mohl 
vzniknout komplexní sportovní areál, kte-

Nová sportovní hala v Lysé nad Labem

rý bude možné využívat jak pro sportování 
uvnitř (v nové hale), tak venku (na stávajících 
sportovních plochách). Okolí stavby zároveň 
projde revitalizací, jejíž součástí bude i výsad-
ba nové zeleně. 

Sportování dostupné všem 
A na co se s novou halou můžete těšit? 

Především na spoustu dalších možností, 
jak aktivně trávit volný čas. V hale bude 
velká tělocvična a víceúčelový sál, dále zá-
zemí pro kluby a spolky, šatny se sociálním 
zařízením, zasedací místnost, nářaďovna, 
dílna pro správce i občerstvení – bufet  
s kavárnou. Budou tak zde moci probíhat jak 
sportovní utkání pro veřejnost, tak trénin-
ky mladých talentů z místních sportovních 
klubů a další sportovní i společenské akti-
vity, včetně těch rekreačních. V rámci ho-
din tělesné výchovy budou navíc sportovní 
halu moci využívat žáci a studenti našich 
škol. Hala bude kompletně bezbariérová  
a pojme až 466 návštěvníků.

Pohodlné zázemí pro diváky
Baví vás sport spíš sledovat než provozo-

vat? Nevadí, hala bude mít dostatek míst  
i pro diváky. V tělocvičně jsou pro ně navr-
žena místa na balkóně, sledovat sportovní 

klání ale budou moci i přímo u hrací plochy 
nebo z prosklené kavárny. A to stále není vše: 
velkou novinkou bude teleskopická tribuna, 
kterou chceme do tělocvičny instalovat po 
dokončení stavby haly. Mobilní, vysouvací 
tribuna bude umístěna pod balkónem pro 
diváky, kde zabere minimum prostoru. Díky 
tomuto řešení vzroste kapacita míst pro di-
váky na 250 a navíc zůstane v tělocvičně za-
chována velká hrací plocha.

Nový, moderní skatepark
Hala vyroste na pozemku, kde je nyní 

skatepark, ten tedy bude nutné odstra-
nit. Stávající skatepark je však již zastaralý, 
malý a jeho uživatelé se na nás často obrací  
s prosbou o rozšíření parku o nové prvky. Ty 
ale kvůli bezpečnosti do stávajícího prosto-
ru přidat nelze. Jinými slovy, stav i dispozice 
parku jsou nyní nevyhovující. Už nyní proto 
hledáme místo pro realizaci nového, kvalit-
nějšího a moderního skateparku.  

Máte nějaké otázky nebo se chcete s pro-
jektem seznámit blíž? Napište mi, prosím, na 
e-mail romana.fischerova@mestolysa.cz.

Romana Fischerová 
místostarostka
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Společnost G´s Group Holdings Cz s. r. o. 
vznikla v roce 2008 a její součástí jsou mj.  
i regionální pěstitelské podniky v Polabí, kte-
ré dodávají na trh čerstvou zeleninu, saláty, 
květiny a jiné zemědělské a potravinářské 
produkty. 

Ředitel společnosti pan Ing. Tomáš Valtr 
na památku svého otce a velkého humanis-
ty pana Ing. Josefa Valtra založil dlouhodobý 
program na podporu činností, projektů, spol-
ků nebo jednotlivců. Cílem programu podpo-
ry je každoročně vybrat a obdařit potřebné 
lidi z regionu. Kandidáty vybírá představen-
stvo firmy. Podpora je primárně určena pro 
lidi v nouzi nebo nelehké životní situaci, ve-
řejně prospěšné spolky a organizace, veřejně 
prospěšnou činnost či projekty, nebo i pro 
talentované jedince, kterým tato podpora 
pomůže v jejich prospěšné realizaci.

Letos byli nominováni a obdarováni dva 
kandidáti z Lysé nad Labem paní Vladimíra 
S. a Domácí hospic Nablízku, z. ú. a pan Ri-
chard K. z Přerova nad Labem. 

Dne 10. 2. 2021 proběhlo první slavnostní 
předání finančních darů v rámci tohoto pro-
gramu. Ceny předal ředitel společnosti pan 
Ing. Tomáš Valtr a pan starosta města Ing. 
Karel Otava. 

Paní Vladimíra S. se dlouhodobě potýká  
těžkou nemocí a je na invalidním vozíku. Není 
schopna sebeobsluhy v žádné oblasti a potře-
buje péči 24 hodin denně. Dar bude použit na 
úhradu odlehčovacích služeb, které jsou pro 
ní nezbytné. Finanční dar převzala paní veřej-
ná opatrovnice.

Domácí hospic Nablízku, z. ú. byl v Lysé  
nad Labem založen v roce 2015. Pracovní-
ci hospice vykonávají svoji činnost v Lysé 
nad Labem a okolních obcích. Zajišťují do-
mácí hospicovou péči, sociální poradnu a 

Společnost G´s Group Holdings Cz pomáhá potřebným

půjčovnu zdravotních pomůcek. Hlavním 
cílem hospicové péče je, aby nemocný ne-
trpěl nesnesitelnou bolestí, byly zmírněny 
všechny obtíže vyplývající z jeho nemoci, 
nezůstal v posledních chvílích osamocen a 
aby za každých okolností zůstala zachová-
na jeho lidská důstojnost.

Pan Richard K. byl po nehodě ve vážném 
stavu. Díky své velké bojovnosti se nyní 
dokáže věnovat závodům hendikepova-
ných sportovců. Jeho sen získat finanční 
prostředky na nákup handbiku, speciální 
pomůcky pro zvýšení mobility tělesně po-
stižených, byl naplněn.

Rekonstrukce trati Lysá nad Labem – Čelákovice v plném proudu
Cílem stavby je přispět k vytvoření kva-

litního systému železniční dopravy České 
republiky, který by v integraci a návaznosti  
s již vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí 
sousedních států mohl obstát v silné konku-
renci především silniční dopravy.

Náplní stavby je rekonstrukce dvouko-
lejného mezistaničního úseku Lysá nad 
Labem - Čelákovice, tedy železničního svrš-
ku, spodku, úpravy nástupišť v zastávce 
Čelákovice-Jiřina, přejezdů, mostních ob-
jektů, pozemních objektů pro technologii, 
přístřešků pro cestující, trakčního vedení, 
silnoproudé technologie, zabezpečovacího 
zařízení, sdělovacího zařízení a vyvolaných 
dopadů do pozemních komunikací, inže-
nýrských sítí a demolic. 

Účelem stavby je pomocí souhrnu tech-
nických návrhů a opatření zajistit následující 
vylepšení, která odstraní současný nevyho-
vující stav:
• Zvýšení traťové rychlosti z 90 na 140 km/hod.
• Zkrácení cestovní doby.
• Zvýšení propustné výkonnosti trati 
 (automatické traťové zabezpečovací zařízení).
• Zvýšení bezpečnosti cestujících.
• Zvýšení kultury cestování.
• Zajištění vyhovujícího technického stavu  
 železničního svršku a spodku. 
• Náhrada zastaralého zabezpečovacího  
 a sdělovacího zařízení novou technologií,  
 umožňující dálkové řízení provozu z Centrál- 
 ního dispečerského pracoviště v Praze.
• Odstranění zbytné dopravní infrastruktury.

• Zajištění ochrany dráhy před hlukem.
• Komplexní rekonstrukce stávajícího mostu  
 přes Labe.

Při výlukách na trati jsme mohli pozoro-
vat unikátní stroj PM 200 – 2R, který slouží 
ke kolejové sanaci podloží s recyklací štěr-
ku. Výroba proběhla v roce 2002 ve firmě 
Plasser&Theurer Ges. M.b.H. Při celkové 
hmotnosti 790 tun, délce 200 m, šířce 3,15 m 
a výšce 4,56 m se jedná o úctyhodné zařízení. 
Počet náprav je 40 a hnaných náprav 14. Vý-
kon motorů činí celkem 2 888 kW. Souprava 
se může vlastním pohonem pohybovat rych-
lostí 20 km/hod. Pokud je zařazena do vlako-
vé soupravy je rychlost 100 km/hod.
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Krimi střípky
Se zákazem řízení si hlavu nelámal 

Dne 23. 1. 2021 v dopoledních hodinách 
uvízl v síti kontrolovaných vozidel na sídlišti 
33letý řidič z Havířova. Řidič byl při jedná-
ní se strážníky velmi nervózní a snažil se 
odvést jejich pozornost na jeho přítelkyni, 
která seděla na místě spolujezdce. Na kon-
trolu dokladů nemá čas, jelikož ženu (údaj-
ně v rizikovém těhotenství) veze narychlo 
do porodnice. Tento úskočný manévr řidi-
či nevyšel a vzápětí vyšly najevo důležité 
skutečnosti. Žena se strážníkům přiznala, 
že těhotná není a řidič, že má zákaz řízení.  
Z důvodu podezření ze spáchání přečinu 
dle trestního zákoníku byla na místo při-
volána Policie ČR, která si hříšníka převzala  
k provedení dalších opatření. 

Alkohol za volantem
Dne 30. 1. 2021 krátce před 3. hodinou 

ranní kontrolovali strážníci 22letého řidiče 
ze Semic. Strážníci si ověřovali důvody, proč 
se osoba v době zákazu vycházení pohybuje 
na ulici. Řidič se snažil strážníky přesvědčit, že 

jede z práce, nicméně z jeho dechu byl silně 
cítit alkohol. Dechová zkouška podezření po-
tvrdila a hodnota na displeji alkoholtesteru 
ukázala 1,64 ‰. Z důvodu podezření ze spá-
chání přečinu dle trestního zákoníku byla na 
místo přivolána Policie ČR.

Zranil se vlastní legálně drženou zbraní
Dne 1. 2. 2021 krátce po 20.30 hodině 

zasahovali záchranáři v jednom z domů  
v ulici ČSA. Důvodem bylo střelné poraně-
ní legálně drženou zbraní v oblasti hrudní-
ku. 30letý muž na sobě zkoušel odolnost 
„neprůstřelné vesty“, která bohužel neza-
fungovala podle představ. Muž byl letecky 
transportován do zdravotnického zařízení. 
Není zcela vyloučeno, že k nešťastné udá-
losti přispěl i alkohol.

Podezřelý zadržen díky všímavosti občanů
Dne 7. 2. 2021 v časných ranních hodinách 

bylo přijato telefonické oznámení, že se ne-
známý muž pohybuje na pozemku oznamo-
vatele. Hlídka podezřelého na pozemku sice 

již nezjistila, nicméně následným šetřením  
v okolí byl 22letý muž odpovídající popisu 
zadržen. Po prověření osoby a její totožnosti 
byla na místo přivolána Policie ČR, která si 
muže převezla k podání vysvětlení. 

Zakázaný průjezd přes sídliště
V souvislosti s rekonstrukcí ulice ČSA 

došlo k stanovení přechodné úpravy do-
pravního značení v ulici Průběžná. Zakáza-
ný průjezd touto ulicí je označen dopravní 
značkou „B32“. Strážníci se na dodržování 
tohoto dopravního značení více zaměřili a 
od ledna letošního roku projednali celkem 
175 přestupků. Kontroly budou i nadále 
intenzivně probíhat společně ve spoluprá-
ci s Policí ČR. 

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Pracovní šířka při těžbě řetězy činí 
na železniční pláni až 6,50 m a hloubka  
1,20 m pod temeno kolejnice. Udávaný 
výkon činí 800 m3/hod. Šířka záběru při 
těžbě štěrku je dána hodnotou do 4,60 
m. Zde je hloubka záběru 0,70 m pod 
temeno kolejnice a výkon je 300 m3/h. 
Dochází zde k úspoře při recyklaci sta-
rého štěrku. Při sanaci je stroj schopen 
souvislé pokládky geotextilie a geomříž-
ky. Při práci stroj zřizuje vrstvu písku/
štěrkopísku do 500 mm, štěrkové lože 
do 300 mm.

K odvozu a přívozu materiálu slouží 
vagony na přepravu kontejnerů. K recyk-
laci štěrku slouží mycí linka, která je sou-

Rekonstrukce trati Lysá nad Labem – Čelákovice v plném proudu
pokračování ze str. 7

částí stroje. Recyklovaný štěrk je možno 
opět použít a tím dochází k podstatným 
úsporám. Pomocí této soupravy dochází 
ke zkrácením výluk a k úspoře času na 
rekonstrukci kolejí. 

Z ekologického hlediska je zařízení 
velmi přínosné, protože není nutné na-
vážení materiálů pomocí nákladních 
vozidel a tím dochází ke značné úspoře 
pohonných hmot. Se soupravami, které 
navážely a odvážely materiál, dosahova-
la celá linka úctyhodné délky 1 000 m.

 

Ing. Karel Otava
starosta města
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Probíhající rekonstrukce místních komunikací ve městě

Městský úřad

ul. Průmyslová

ul. Mírová ul. Československé armády

 Ing. Karolína Stařecká, radní pro investice
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 Když se povedlo 

referendem zvrátit 
prodej městského ma-
jetku a mohli jsme si 
vydechnout, že město 
nepřijde o významný 
zdroj příjmu z našich 
bytů v Milovicích, jako 

Lysá nás spojuje jsme doufali v určitou 
sebereflexi vedení města. V říjnu 2020 po 
referendu jsme jako zastupitelé LNS před-
ložili návrh na zřízení Výboru pro správu a 
rozvoj bytového fondu města. Náš návrh 
však nebyl přijat a jako kompromis bylo 
dohodnuto, že Rada města obnoví byto-
vou komisi. Zřízení bytové komise trvalo 
Radě města, která se schází každé dva týd-
ny, tři měsíce. Nebýt naší iniciativy, není 
doteď. V návrhu jsme požadovali, aby ka-
ždá strana měla v komisi svého zástupce. 
Protože však rada s opozicí nespolupracu-
je, neoslovila nás a své zástupce tak LNS  
v této komisi nemá. Požádali jsme mís-
tostarostku, která ji vede, aby byl členem 
i náš zástupce. Bohužel do dne uzávěrky 
pro odevzdání tohoto textu jsme nedo-
stali odpověď. A jen pro pochopení, komi-
se spadá pouze pod Radu města, kdežto 
Výbor pod celé zastupitelstvo.

Jan Burian, KDU-ČSL

Okénko zastupitele
Probíhají dokon-

čovací práce na no-
vém městském in-
formačním centru a 
těšíme se, co všech-
no bude poskytovat 
nejen návštěvníkům 
našeho města, ale i 

občanům samotným. K tomu chceme 
přispět i naší seniorskou aktivitou, roz-
víjenou Komisí pro šťastný život senio-
rů. Mnozí z nás vlastní různé materiály 
a dokumenty, které by mohly být v cen-
tru uloženy. Přicházíme ale i s nápady, 
co by bylo vhodné ještě připravit, ať  
z historie či současnosti, aby se návštěv-
níkům ve Šporkově městě moc líbilo. 
Jedním z takových materiálů je připo-
mínka osobnosti a jeho práce – Aloise 
Holuba, učitele v Lysé n. L.. V dubnu 
1891 přichází do Lysé jako zkušený pe-
dagog. Z učitelské praxe mu docházelo, 
že žákům by měly být dávány k sezná-
mení i různé nabídky rukodělných pra-
cí. Vydával časopisy Krásné čtení, Česká 
dívka, Kuchařka české dívky a mnoho 
dalších. Ukázky z nich budou hezkým 
doplňkem informačního centra.

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Milí sousedé, slí-
bili jsme vám začát-
kem ledna, že se ješ-
tě před zahájením 
stavebních prací bu-
dete moci podívat 
do domu čp. 13 na 
náměstí Bedřicha 

Hrozného. Ten bude v budoucnu sloužit 
přilehlé Základní škole Bedřicha Hroz-
ného, v přízemí navíc vznikne prostor 
pro psychologickou poradnu pro děti 
a mládež. Současná protiepidemická 
opatření nám bohužel zatím nedovolu-
jí uspořádat veřejnou prohlídku, i když 
bychom za ni byli moc rádi. Připravuje-
me pro vás tedy alespoň komentova-
nou videoprohlídku, která vás zázemím 
tohoto krásného dvoukřídlého domu 
s bohatou historií provede. Byla bych 
samozřejmě radši, kdyby se situace do 
doby, než město vysoutěží zhotovitele 
rekonstrukce, zlepšila a my mohli tuto 
virtuální událost přeskočit. Zatím vám 
však mohu jen slíbit, že jakmile to si-
tuace dovolí, nebudeme na nic čekat a 
prostory vám k prohlídce zpřístupníme. 
Těším se co nejdřív na viděnou!

 
Romana Fischerová, ANO 2011

Rád bych vás in-
formoval o svém  
působení na kraji,  
o tom, čím se aktuál-
ně zabývám. Jednou 
z nejdůležitějších 
věcí, jak je vnímám 
coby předseda ko-

mise pro majetek, je důkladná evidence 
majetku kraje tak, abychom s ním mohli 
hospodárně nakládat. Cílem je nejen vý-
čet nemovitostí, ale především detailní 
zmapování jejich stavu a využití. Nechci 
zůstat jen u tabulkových popisků, proto 
jsem si vytyčil cíl kraj objet a se situací 
se seznámit přímo na daných místech. 
V lednu se komise pod mým vedením 
sešla na letišti v Milovicích, o výsledcích 
jednání k této oblasti se více dočtete  
v mém článku v těchto Listech.Dále jsem 
navštívil Beroun, kde jsem se zajímal 
především o školská zařízení a Muzeum 
Českého krasu. Jako člen Výboru pro so-
ciální věci Středočeského kraje jsem si 
našel čas i na azylový dům, noclehárnu a 
denní centrum Charity Beroun.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Touto cestou dě-
kuji všem, kteří jste 
se zapojili a odpově-
děli na online dotaz-
ník Lysá nás spojuje, 
který byl zaměřen na 
kvalitu stravování od 
firmy Scolarest. Zís-

kali jsme od vás 346 vyplněných dotaz-
níků, což pokládáme za dobrou zpětnou 
vazbu. Nejvíc nás zajímala spokojenost 
s kvalitou jídla a preferovaný způsob 
objednávání. Téměř dvě třetiny respon-
dentů (64 %) jsou se službami Scolarestu 
nespokojeny. Dle 45 % respondentů by 
se nabídka měla skládat ze tří jídel a 96 % 
dává přednost menšímu počtu kvalitních 
jídel před větším, ale méně kvalitním vý-
běrem. 70 % preferuje možnost výběru 
a objednání jídel předem. Všechny vý-
sledky jsme hned po jejich vyhodnocení 
předali do správných rukou, aby pomoh-
ly při sestavování podmínek výběrového 
řízení. Jsme přesvědčeni, že výsledky do-
tazníku, který následně sestavilo město, 
budou obdobné.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

 Vážení a milí spo-
luobčané. Další mě-
síc utekl a problémy  
s epidemií nás zatím 
neopouští. Situace 
ale přeci není již bez-
naděje. Velkým pla-
mínkem je konečně 

vytvořená vakcína. Ptala jsem se své 
83 leté maminky, co Vám mám dnes 
napsat, a tak to tímto činím. Mám 
vzkázat hlavně Vám, starším, abyste 
neměli z vakcíny obavy, a pokud vás 
netrápí jiné neduhy, kvůli kterým vám 
váš „obvodní“ doktor vakcínu nedo-
poručí, nechte se očkovat! Maminka 
se již chystá na druhou dávku a kromě 
lehké bolesti ruky, jak po jiném očko-
vání, jí nic nebylo. A protože celý život 
pracovala jako zdravotní sestra, věřte 
jí. Všem vám držím palce, dodržujete 
prosím hlavní opatření, tedy noste 
roušky a dbejte na hygienu rukou.  
A pokud Vás to ale i přesto potká, přeji 
lehký průběh nemoci.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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Velice mě mrzí přístup paní místosta-
rostky u projektu sportovní haly. Na 
projektu jsme se podíleli rádi a také 
jsme připomínkovali vše, co jsme dostali  
k rukám. Nikdo nemáme křišťálovou 
kouli, abychom předpokládali tak ra-
zantní změny v projektu oproti zadání  
i přes ujišťování, že je vše zkontrolova-

né a v pořádku. Od začátku jsme prosazovali maximální 
transparentnost. Potěšilo nás, že proběhlo jednání se 
sousedy budoucí haly, ale bohužel tím to skončilo. Není 
možné, abychom jako neuvolnění zastupitelé trávili ho-
diny a hodiny v kanceláři na úřadě a studovali projekto-
vou dokumentaci, když nejsme odborníci na technickou 
stránku věci. Zaráží mě, že se tak výrazně změnily pa-
rametry, hlavně co se týče kapacity haly. Jsem nemile 
překvapen, že ani my, členové komise pro sportovní 
halu, jsme nevěděli o změnách ve finální dokumentaci, 
která nám nebyla nikdy zaslána. Pevně věřím, že paní 
místostarostka vyslyší konstruktivní návrhy z naší strany 
a vše se zapracuje do projektové dokumentace tak, aby-
chom postavili tolik chtěnou sportovní halu a ne další 
tělocvičnu.

Matěj Kodeš, Kulturně! 

Okénko zastupitele
Každý rok si 2. 2. 

připomínáme svě-
tový den mokřadů. 
A protože se i naše 
město pyšní mokřa-
dem na svém území, 
oslavili jsme tento 
den i u nás. Po městě 

chodily 2 žabky, které rozdávaly infor-
mativní letáčky. Mohli jste se dočíst, že 
mokřad Žabák je součástí rozsáhlejší-
ho komplexu podmáčených luk, které 
se rozkládají mezi Lysou a Stratovem 
a leží v širší nivě řeky Labe. Dále také, 
že zde v roce 2019 zahnízdil pár jeřábů 
popelavých a že je domovem kriticky 
ohroženého čolka velkého a skokana 
skřehotavého. Mokřady zadržují vodu 
v krajině, pozitivně ovlivňují podnebí 
a zmírňují dopady klimatických změn. 
Mokřady patří k nejohroženějším 
místům u nás i ve světě a je třeba je 
chránit. Z evropských peněz bylo ke 
konci roku 2020 poskytnuto 5,4 mld 
Kč na realizaci 700 projektů. Jejich 
prostřednictvím se vrací vodní toky do 
svých původních koryt, obnovují slepá 
ramena řek a vytváří tůně pro obojži-
velníky. Přála bych si, abychom všichni 
konečně otevřeli oči a Žabák chránili.

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

Téměř na konci Lysé vznikl po levé straně 
ve směru na Stratov mokřad. Vznikl sám a 
bez pomoci. Příroda se rozhodla, že nám 
lidem poskytne šanci, abychom se začali 
o přírodu zajímat a vážit si toho, co nám 
dává. Tedy zadržuje vodu, ochlazuje okolí 
a je místem výskytu vzácných živočichů a 
rostlin vázaných na mokřadní území. Exis-

tence mokřadu se nelíbí našim radním. A odbor životního 
prostředí sídlící na úřadě bohužel nekoná tak, jak by konat 
měl. Jak jinak si vysvětlit neustálé krajně nevhodné lidské 
zásahy v této lokalitě? Radní měli loni zadat ke zpracová-
ní roční biologický průzkum území. Očekávali jsme, že do 
jeho skončení bude místo ponecháno v klidu. Mýlili jsme 
se. Radnice zažádala o povolení kácení 4 topolů na V okraji 
mokřadu, prý kvůli jejich stáří a zanášení propustku. Dle od-
borníků však topoly svým umístěním nepředstavují ohrože-
ní zdraví lidí. Naopak jsou potřebným místem pro hnízdění 
ptáků a úkrytem vzácných druhů hmyzu. Radní dále zadali 
pročištění strouhy vedoucí mokřadem v délce přes 1 km. To 
vše v době, kdy se úřad již více jak půl roku zabývá návrhem 
na vyhlášení mokřadu jako významného krajinného prvku. 
Náhoda? Určitě ne.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Už rok bojuje naše 
společnost s epide-
mií Covid-19. V rám-
ci toho přistoupila 
vláda k rozsáhlým 
omezením podnika-
telské činnosti osob 
samostatně výdě-

lečně činných (OSVC) a dalších podnika-
telů. To se negativně dotklo i živnostní-
ků a podnikatelů v našem městě. Řada  
z nich musela své provozovny úplně 
nebo částečně uzavřít. To znamenalo 
velký propad příjmů. Zastupitelstvo 
města zareagovalo v květnu 2020 schvá-
lením programu finanční pomoci. V zá-
vislosti na počtu zaměstnanců a míře 
omezení mohli žadatelé získat od 10 do 
30 tisíc korun. První kolo rozdělování 
podpory se konalo v létě a vzhledem  
k vývoji epidemie se konalo na podzim i 
kolo druhé. Během roku 2020 se tak mezi 
žadatele rozdělil 1 milion korun. Pro le-
tošní rok s tímto programem počítáme 
znovu. V rozpočtu města je vyčleněn opět 
1 milion korun. První letošní kolo progra-
mu bude vypsáno v březnu. O městskou 
podporu tak budou moci opět žádat živ-
nostníci se sídlem nebo provozovnou ve 
městě. Podrobnosti k programu budou 
zveřejněny na www.mestolysa.cz.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Vážení spoluob-
čané, tak jsem si 
dovolil zaslat dopis 
paní hejtmance, a 
to i přes určité po-
chybnosti paní Blá-
hové, že si to asi ne-
dovolím. Odpověď 

jsem dostal asi po měsíci a pokud jde  
o mokřad „Žabák“, tak je paní hejt-
manka pravděpodobně mylně infor-
mována a nebo neví  o posledních 
událostech. Za její odpověď ale děku-
ji. Uvidíme, jak se vše vyvine. „LNS“ 
se asi probudila ze zimního spánku 
a když sportovní hala má již stavební 
povolení a město podalo přihlášku  
o dotaci, tak mají řadu připomínek  
k procesu, který trvá již třetí rok 
na různých úrovních projednávání,  
z nichž se mnoha aktivně bohužel 
neúčastnili. Jejich podněty nehodlám 
raději komentovat, stačí si přečíst Lis-
ty. Zajímavé jsou také účasti p. Marka 
a paní Bláhové na kontrolních dnech. 
Konkrétně při kontrolním dnu o re-
konstrukci ČSA snad byli poučeni, kdo  
s kým je vůbec oprávněn jednat, jak 
musí být účastníci na jednání, připrave-
ni. Něco kontrolovat může jen ten, kdo 
je v příslušné oblasti odborníkem. 

Ing. Petr Gregor, KSČM
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Občanské sdružení Diakonie Broumov  
(více na www diakoniebroumov.cz)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

Sbírka se uskuteční:
v pátek 9. dubna 2021 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 10. dubna 2021 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za budovou MěÚ u sídla policie.

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé  
 anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do separačního dvora  
 na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, směr Ben. Vrutice), otevřeno  
 PO– PÁ od 9.00 do 17.00 hodin a v SO od 9.00 do 13.00 hodin. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek  
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky,  
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci  
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fleků, s funkčními zipy,  
 s knoflíky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.  
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí)
289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

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
Zločiny Velké Prahy – Zikmund Petr

Dne 1. ledna 1922 vznikla 
tzv. Velká Praha. A stejně 
jako policejní strážníci 
vystřídali četnictvo, mu-
seli se detektivové zvyklí 
na vnitřní Prahu utkat se 
zločinem na zcela novém 
poli...

Naučná literatura pro dospělé
Váňa: Dělám si, co chci! – Hašek Martin

Je živým symbolem Vel-
ké pardubické. Žokej Josef 
Váňa nejslavnější český do-
stih vyhrál osmkrát, posled-
ní vítěznou jízdou krátce 
před svou šedesátkou navíc 
spustil v zemi regulérní Vá-
ňamánii. 

Nikdy jsem se nenudil – Janouch František
Jaderný fyzik František Ja-
nouch (*1931 Lysá nad La-
bem) je bezesporu jednou 
z nejvýznamnějších osob-
ností českého veřejného  
a společenského života dru-
hé poloviny 20. století... Kni-
ha vychází s cennou fotogra-

fickou přílohou v koedici s Nadací Charty 77.

Beletrie pro děti
Pračlověk, který cestoval časem 
– Pratchett Terry

Povídky, které najdete  
v této knize, neobsahují 
žádné velké zelené zubaté 
potvory, ale je tam ten pán, 
co si stavěl v kůlně raketu, 
stejně jako králové a staros-
tové, chlupatý neandrtálec, 
nebojácný luční koník, Kry-
sař, špetka cestování časem 

a velká spousta vzrušujících výprav – pod 
mořskou hladinu i do vesmíru.

Prašina: Bílá komnata – Matocha Vojtěch
Je parné léto a napětí na 
hranicích Prašiny narůstá. 
Podnikatel Klement Hrou-
da se vrací do Prahy, aby se 
pomstil, a po úbočí Šibenič-
ního vrchu obchází Krchle-
bani vedení záhadným 
Melicharem. Co nevidět 
davy lidí vyrazí vzhůru tem-

nými uličkami a budou hledat stroj dávného 
vynálezce Hanuše Nápravníka. Zatímco se  
v oprýskaných domech a na prázdných ná-
městích v tichosti schyluje k poslednímu stře-
tu, rozhodne se En vzít osud čtvrti do svých 
rukou. Jirka se vydává v jejích stopách. Podaří 
se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě?

Naučná literatura pro děti
Odvaha je volba – Chlud Tomáš

Komiksové příběhy nakres-
lené několika českými ilus-
trátory a ilustrátorkami se 
svým námětem vztahují ke 
skautingu a k historii skautů 
v Čechách od jejich založení 
v roce 1912 po současnost. 
Jsou to příběhy ideálů, or-
ganizace i politických záka-

zů, stejně jako příběhy osobní odvahy...

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 závislosti 
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 pondělí, 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 slu-
žeb knihovny jsme pro naše čtenáře navýšili 
počet titulů, které si mohou vypůjčit formou 
e-knihy. Jeden čtenář si tak za 1 měsíc může 
vypůjčit až 3 e-knihy. 
Všechny Vaše výpůjčky jsou po dobu uzavření 
knihovny prodlouženy a případné zpozdné za 
toto období Vám nebude účtováno. 
V případě jakýchkoli dotazů, problémů či při-
pomínek nás neváhejte kontaktovat mailem 
či telefonicky. 

On-line přednášky:
Jan Lucemburský – 2. března 2021 
od 16.30 hodin
On-line přednáška PaedDr. Marie Kořínkové 
věnovaná české historii. Na akci je nutné se  
v knihovně předem přihlásit! Všem zájem-
cům bude v den akce zaslán odkaz na virtuální 
místnost v Jitsi Meet, přes který bude možné 
přednášku sledovat. Pokud se epidemiolo-
gická situace zlepší natolik, že bude možné 
přednášku pořádat prezenčně v knihovně, 
proběhne obvyklou prezenční formou.

Přírodní jedlá zahrada – 9. března 2021
od 18.00 hodin
On-line přednáška Ing. Petry Vodenkové vě-
novaná zahradnímu designu, jehož cílem je 

přírodní harmonie a hojnost. Pozornost bude 
věnovaná rovněž půdě, vodě a světelným 
podmínkám, které jsou předpokladem pro 
bujný růst rostlin v jedlé přírodní zahradě. 
Představeny budou i některé další méně zná-
mé dřeviny s chutnými plody. Na akci je nutné 
se v knihovně předem přihlásit! Všem zájem-
cům bude v den akce zaslán odkaz na virtuální 
místnost v Jitsi Meet, přes který bude možné 
přednášku sledovat. Pokud se epidemiolo-
gická situace zlepší natolik, že bude možné 
přednášku pořádat prezenčně v knihovně, 
proběhne obvyklou prezenční formou.

Banát – české vesnice na březích Dunaje 
– 23. března 2021 od 18.00 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 3x přesou-
vaná přednáška se bude moci uskutečnit. 
Přednáška se bude konat pouze v případě 
možné prezenční formy. 

Celoroční soutěže pro děti:
• Moudrofouskovy puzzle
• Letem dětským knižním světem
• Staň se Lysoználkem
Bližší podrobnosti ke všem soutěžím najdete 
na stránkách www.knihovnalysa.cz nebo na 
facebooku a instagramu knihovny.

Městská knihovna
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Ze života škol 

Informace rodičům, kteří mají zájem (nebo 
uvažují) o umístění svého dítěte do přípravné-
ho ročníku ve školním roce 2021/2022.

Vzhledem k současné situaci, kdy není 
možné navštívit školu a zjistit, jak to v příprav-
ce chodí, se Vám toto pokusíme formou otá-
zek a odpovědí přiblížit.

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

budou mít odloženou školní docházku.

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

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

Jak vyučování probíhá?
Každý den mají žáci přípravného ročníku 

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

Jaké předměty žáci mají?
Takové, které předcházejí klasickým před-

mětům v základní škole a obsahem jsou si 
velmi podobné:  
• Jazyková komunikace (JK) = rozvoj slovní  
 zásoby, souvislé vypravování, tvoření vět,  
 sluchová analýza a syntéza slov, poznávání  
 tiskacích písmen – čtení i psaní, příprava  
 na psaní ve škole – dodržování liniatury.  
 Součástí tohoto předmětu je též logopedie. 
• Matematické představy (MP) = porovná- 
 vání velikosti a množství, orientace v pro- 
 storu a v čase s používáním správných  
 pojmů, pravolevá orientace, seznámení  
 s číselnou řadou do 10  čtením i písmem,  
 dopočítávání (o kolik více či méně). 
• Rozvíjení poznání (RP) = seznamování  
 s přírodou v jednotlivých ročních obdobích, 
 názvy plodin a jejich význam, téma rodiny,  
 povolání, řemesla, zvířata a jejich mláďata,  
 město apod. 
• Návyky (N) = pravidla chování jeden ke  
 druhému a společnosti, při různých pří- 
 ležitostech (cestování, návštěva, knihovna,  
 divadlo apod.), péče o své zdraví – znalost  
 lidského těla a správné výživy. 

Přípravný ročník

• Hudební výchova (HV)
• Výtvarná výchova (VV)
• Pracovní vyučování (PV)
• Tělesná výchova (TV)
• Hodinové dotace jednotlivých předmětů  
 za týden: JK-2, MP-2, RP-2, N-2, HV-2,  
 VV- 3, PV-3, TV-3.

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

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

Mají možnost žáci docházet 
na nápravu řeči?

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

Jaké pomůcky žáci potřebují?
Seznam pomůcek dostanou rodiče přija-

tých dětí, je umístěn i na webových stránkách 
naší školy (www.specialniskolalysa.cz). 
Jedná se o pomůcky na výtvarnou a pra-
covní výchovu, cvičební úbor na TV, pře-
zůvky, desky A4. Žáci dostávají pracovní 
sešity na psaní, papíry na VV či PV a jiný 
drobný materiál zdarma. Rodiče platí pou-
ze velký PS (asi 120 Kč).

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

dělí a ve středu.

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

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

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

vat o důvodu nepřítomnosti žáka. Lékařské 
potvrzení není nutné, docházka je zcela v kom-
petenci rodičů či zákonného zástupce. Před-
pokládá se však, že je v jejich zájmu, aby dítě 
docházelo do školy pravidelně.

Jsou během školního roku třídní schůzky?
Ano, 2x za rok – listopad, duben. Kdykoli je 

však možné sjednat si individuální schůzku či 
vyhledat učitele ráno před vyučováním.

Kam žáci odcházejí po skončení vyučování 
v 11.35 hodin?

Učitel je odvede do školní družiny. Pokud 
jsou tam přihlášeni, odcházejí s paní druži-
nářkou na oběd do školní jídelny a po návratu 
pokračují v družině do příchodu rodičů. Po-
kud přihlášeni nejsou, rodiče si je odvedou 
po skončení vyučování v 11.35 hodin domů.

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

drobnou částkou, např. na sirup.

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

použit na nákup pomůcek, příspěvky na kul-
turní akce apod.

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

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

Zúčastňují se žáci mimoškolních akcí? 
Ano. Několikrát do roka navštěvujeme di-

vadlo Gong v Praze, příležitostně kino, výsta-
vu, planetárium, knihovnu, účastníme se dne 
s policií. Ke konci školního roku se vždy plánu-
je škola v přírodě.

Nenašli-li jste odpověď na svou otázku, mů-
žete se přímo obrátit na školu, kontakty na 
www.specialniskolalysa.cz.

Věra Havelková
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Vážení rodiče, v následujícím textu Vás 
chceme informovat o zápisu dětí do 1. roč-
níku našich základních škol. 

Vzhledem k tomu, že je možné, že by 
mohla být v danou dobu nadále platná mi-
mořádná a krizová opatření v ČR, uvádíme 
také možnou změnu v organizaci zápisu 
oproti standardním podmínkám - zejména 
pokud by byla omezena osobní přítomnost 
dětí a zákonných zástupců v budovách škol 
tak, jak tomu bylo v minulém roce, kdy se 
konala pouze formální část zápisu.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou školách ve 
stejném termínu: ve úterý 6. dubna 
2021 od 13.00 do 17.00 hodin a ve 
středu 7. dubna 2021 od 13.00 do 
15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu se bude konat 
na obou školách ve stejném termínu: 
v úterý 13. dubna 2021 ve 13.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit 
řádného termínu, je nutné se objednat na 
tento náhradní termín na níže uvedených 
kontaktních telefonních číslech.

V případě nemožnosti realizovat zápis ško-
lou standardně, budou zákonní zástupci vy-
plněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdě-
lávání doručovat škole v termínu od úterý  
6. 4. do pátku 9. 4. 2021 (včetně) – o způ-
sobech doručení a o realizaci zápisu do  
1. ročníku základní školy v nestandardních 
podmínkách budou zákonní zástupci včas 
informováni prostřednictvím webu základ-
ních škol.  Žádost k přijetí k základnímu 
vzdělávání bude ke stažení na webech škol. 

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Masarykovy 
školy, Školní náměstí 1318/14
ZŠ J. A. Komenského – zelený pavilon B, 
Komenského 1534

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je  
 dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákonného zástup- 
 ce (občanský průkaz, u cizinců pas),
4. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé  
 nad Labem nebo v některé z tzv. spádo- 
 vých obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stra- 
 tov, pokud má zákonný zástupce trvalý  
 pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě soud- 
 ního rozhodnutí ke změnám v osobách  
 zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto  
 skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsud- 

 ku příslušného soudu). Tento krok je ne- 
 zbytný i tehdy, pokud je např. jeden  
 z biologických rodičů dítěte omezován  
 při výkonu svých práv. I v takovém pří- 
 padě je nutné tuto skutečnost doložit ko- 
 pií soudního rozhodnutí. Tyto dokumen- 
 ty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. škol-

ského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem  
k povinné školní docházce je nutné za-
psat do školy všechny děti, které dovršily 
nebo dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy  
v roce 2021, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upra-
vuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá- 
dá-li o to písemně zákonný zástupce dítě-
te v době zápisu dítěte k povinné školní do-
cházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odloží 
ředitelka školy začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok, pokud je žádost 
doložena 2 doporučeními – posouzením 
příslušného školského poradenského zaří-
zení + odborného lékaře (pediatra) nebo 
klinického psychologa s textem „Doporuču-
jeme odklad povinné školní docházky“. Žá-
dost o odklad musí být tedy podána nej-
později do 30. dubna 2021. Pokud ředitelka 
školy rozhodne o odkladu povinné školní 
docházky, informuje zákonného zástupce  
o povinnosti předškolního vzdělávání dítě-
te a možných způsobech jejího plnění nejen  
v mateřské škole, ale i v přípravné třídě zá-
kladní školy. 

Přípravná třída je určena pro děti, u kte-
rých bude rozhodnuto o odkladu povinné 
školní docházky školou, ve které bylo dítě 
u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do pří-
pravné třídy tedy musí být Rozhodnutí  
o odkladu a další dva dokumenty, tj. Do-
poručení z PPP nebo SPC a Doporučení 
od pediatra k docházce do přípravné tří-
dy, kde v každém dokumentu musí být 
uvedeno: „Doporučujeme docházku do 
přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravu-
je § 36 školského zákona. Školu pro zápis 
si můžete vybrat podle svého uvážení. Cí-
lem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  
o stanovení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem je zajistit místo 
vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvování zápi-

su na některé z uvedených dvou škol jsou:
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá  
 n. L. včetně Litole, Dvorců a Byšiček,

2. trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spá- 
 dových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré  
 Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno 
pouze tehdy, pokud nebude naplněna ka-
pacita prvních tříd školy žáky uvedenými 
podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol 
kapacita počtu dětí přijatých do prvních tříd, 
bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních škol města 
Lysá nad Labem. Pokud to epidemiologická 
situace umožní, bude se v úterý 23. března 
2021 v 16.30 hodin v ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem konat schůzka pro rodiče 
budoucích prvňáčků s ředitelkami škol, na 
které budou podány bližší informace o ško-
lách a o zápisech do 1. ročníku. Schůzky se 
zúčastní i ředitel Praktické školy a Základní 
školy, příspěvková organizace Komenského 
1534/16, Lysá nad Labem s informacemi  
o přípravné třídě.

V případě příznivé epidemiologické si-
tuace je možné si školy prohlédnout, a to  
v termínu Dne otevřených dveří, který je na 
obou školách plánován na čtvrtek 25. břez-
na 2021 od 7.45 hod do 11.25 hodin.

Kontakty a informace

ZŠ B. Hrozného
Školní náměstí 1318/14, Lysá nad Labem 
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová
tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz 
web: www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
Komenského 1534, Lysá nad Labem
ředitelka Mgr. Marie Nováková
tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 
web: www.zsjaklysa.cz

Praktická škola a Základní škola, p. o.
Komenského 1534/16, Lysá nad Labem
pan ředitel Mgr. Petr Tomek
tel.: 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338
e-mail: zvslysa@seznam.cz 
web: www.specialniskolalysa.cz  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žá-
dáme vás o pravidelné sledování informací  
k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy na 
webových stránkách škol – informace jsou 
pravidelně aktualizovány i v souvislosti s ak-
tuální epidemiologickou situací a platnými 
mimořádnými a krizovými opatřeními v ČR.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem
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Ze života škol 

Pololetí je za námi a 
nutno si nalít čistého 
vína. Výuka na dálku jen 
tak neskončí, ba bude tu 

s námi po celou dobu jako strach z koronaviru.
Jestliže na začátku roku svitla naděje, že Čes-

ká republika našla recept a uměla se vyhnout 
nákaze nemoci Covid-19, po půl roce je jasné, 
že tato naděje byla planá. Otevření škol na pár 
týdnu před Vánocemi bylo jen slabou náplastí 
na prožité pololetí před monitorem, kdy jsme 
hledali společnou cestu, jak zajistit výuku co 
nejefektivněji. Zprávy z médií, které drtí on-

Distanční vzdělávání? Buďme optimisti
line svět mutacemi koronaviru z Velké Britá-
nie nebo Brazílie jen dávají signál, že distanční 
vzdělávání jen tak neskončí.

Pololetní vysvědčení je dokument, který říká 
nakonec mnohé. Jednak že online výuka má 
smysl, učitelé se jí věnují ze všech sil, jednak že i 
žáci ví, že doba koronaviru není jen pokračová-
ním prázdnin, které podle mnohých vypukly již 
v březnu minulého roku. Na první pohled vy-
padá distanční vzdělávání jako pohoda, která 
může slevit z nároků na zvládnutí učiva a testů. 
Není tomu tak. Kdo nevěnoval výuce náležitou 
píli ve škole, většinou tak nekoná ani doma. 

Nemá smysl spílat vládním opatření, ale spíše 
vlastnímu svědomí.

Moje optimistická vize je zcela prostá. Škol-
ní rok vstupuje do své druhé poloviny a já vi-
dím jeho konec jasně před sebou. Zamykám 
šuplata s třídní dokumentací, v níž všude bude 
vládnout přinejmenším napsané „prospěl(a)“. 
Už dávno budu vědět, jak si zklidnit nervy  
v průběhu léta, a hlavně budu věřit, že Co-
vid-19 nebude tolik řádit v našich životech. Jak 
říkám: jsem optimista.

Mgr. Martin Hošna, učitel

I přes všechny nástrahy, 
které Covid-19 klade přes 
cestu zdárnému vzdělá-
vání žáků, neztrácíme víru  
v lepší zítřky. Proto se 

snažíme co nejlépe vést hodiny on-line vý-
uky (a přitom žákům tuto formu vyučová-
ní příliš neznechutit) a připravujeme se na 
jejich možný návrat.

Už na konci minulého roku byla dokonče-
na nástavba na pavilonu C, kam byly umís-
těny 2 kmenové třídy z I. stupně a jedna  
z II. stupně. Prostory jsou velmi hezké a na-
bízejí dětem podnětné prostředí ke studiu.

Většina žáků I. stupně a všichni žáci  
II. stupně jsou zatím na distanční výuce. Je-
jich absence ve škole proto využíváme pře-
devším k obnovení techniky. Zvládli jsme 
nakoupit notebooky pro učitele (dotace  
z MŠMT), zatím nedostačující množství ta-
bletů pro žáky, obnovujeme učitelské počí-
tače a téměř nefungující dataprojektory.

Jediní, kteří stále pravidelně zasedají do 
školních lavic, jsou prvňáčci a druháčci. 
První ze zmiňovaných čekalo 28. 1. 2021 
první slavnostní předávání vysvědčení. 

 J. A. K. žijeme…

Aby oni ani rodiče (respektive zákonní zá-
stupci) nebyli o tuto slavnostní chvíli ochu-
zeni, proběhlo slavnostní předání pouze za 
přítomnosti třídní učitelky, z jejíchž rukou 
převzaly vysvědčení, ředitelky školy, která 
předala žákům pamětní list, a fotografa  

z řad našich zaměstnanců, prostřednic-
tvím něhož si mohli tento slavnostní oka-
mžik užít i rodiče.

Mgr. Jitka Sedláčková
zástupkyně ředitelky školy
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Zámecké novinky

Jaká byla zima u nás na zámku? O Váno-
cích a začátkem ledna jsme se potýkali s 
nákazou koronaviru. Byli jsme nuceni zno-
vu vyhlásit zákaz návštěv a opouštění areá-
lu. Kontakt s blízkými jsme zprostředková-
vali formou videohovorů. Zvládání situace 
pro nás nebylo lehké, ale díky podporova-
telům, dobrovolníkům i zaměstnancům, 
ochotným pracovat nad rámec svých po-
vinností, se vše zvládlo. Všem patří srdeč-
ný dík. Děkujeme také rodinám a blízkým 
za trpělivost a spolupráci. Začátkem úno-

ra jsme již byli bez výskytu infekce a mohli 
jsme znovu, alespoň částečně, uvést chod 
domova do normálu. Ve dnech, kdy alespoň 
na chvíli zasvítilo sluníčko, jsme vyrazili s kli-
enty na procházky po našem nádvoří. Když 
se slunce opíralo o zdi zámku, byl pobyt 
venku na čerstvém vzduchu velmi příjem-
ný. Někteří z našich klientů mají již zažité 
pravidelné každodenní vycházky bez ohle-
du na počasí. Ať udeří mráz, sníh, či liják na 
svém zvyku nic nemění. K aktivnímu trávení 
volného času přispívá také naše dílna, která 

umožňuje množství rukodělných činností a 
knihovna, zčásti obnovená, nabízí mnoho 
titulů k zapůjčení a obyvatel domova, kteří 
toho využívají je stále víc a víc. Snažíme se 
o aktivní život v souladu se všemi opatře-
ními a hledáme příležitosti k radosti a po-
vzbuzení. Přejeme nám všem pevné zdraví  
a těšíme se na jaro.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

SAS – sociálně aktivizační služby pro ro-
diny s dětmi rozšiřují tým poradenských 
pracovníků a otevírají nové středisko.

„Když jsme v roce 2017 začínali se sociál-
ně aktivizačními službami pro rodiny s dět-
mi v Milovicích, brzy jsme viděli, že zájem  
o tento druh služeb přesáhl náš předpo-
klad,“ říká ředitelka Martina Ozorovská 
a pokračuje: „Proto jsme velmi rádi, že  
i díky podpoře Středočeského kraje a měs-
ta Milovice jsme mohli rozšířit náš tým po-
radenských pracovníků a zahájit provoz 
služeb v nových prostorech POINT RODI-
NA v Komenského 582, v Milovicích. Lépe 
a efektivněji tak budeme moci poskytovat 
sociální služby ještě většímu počtu rodin  
s dětmi, které se ocitají v tíživé životní si-
tuaci, a skupinové a vzdělávací aktivity, až  
to současná situace dovolí.“

SAS podporují rodiny s dětmi a pomá-
hají jim, aby překonaly a zvládly obtížné 
situace. V nových prostorech dále vznik-
ne potravinová banka, díky níž se potra-
viny dostanou přímo potřebným dětem, 
seniorům, samoživitelkám, lidem s po-
stižením, lidem bez domova a v nouzi z 
Milovic a blízkého okolí. Obrátit se na ně 

může jakákoliv osoba, která se nachází  
v nouzi.

„Práce s rodinami a dětmi je v Milovicích 
velmi záslužná a potřebná. Jsem ráda, že se 
vaší organizaci podařilo rozšíření této služ-
by,“ komentuje událost Ludmila Šimková, 
místostarostka města Milovice, a dodává: 
„Přeji novým členům týmu, ať se jim daří na 

SAS otevírá nové středisko

novém pracovišti. Za každou rodinu či dítě, 
kterým SAS pomůžou zlepšit či vyřešit situ-
aci, děkuji.“ 

Více na www.pointmilovice.cz. 

Kateřina Kavalírová
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Milovice
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Dostali jste se do těžké životní situace a 
nevíte si rady? Přišel Vám dopis od soudu 
a nerozumíte mu? Chcete se rozvést, máte 
dluhy či problémy v práci? Můžete se bez-
platně poradit ve službě Občanská poradna 
při Respondeo, z. s., a to například v těchto 
případech:
- exekuce, zadlužení, insolvence;
-  majetkoprávní vztahy – dědictví, 
 darování, spoluvlastnictví;

- rodinné vztahy – rozvod, výživné,
 rodičovská zodpovědnost;
- bydlení – nájem, sousedské vztahy,
 poplatky za služby;
- pracovněprávní vztahy – výpověď, 
 spory se zaměstnavatelem, 
 náhrada škody;
- ochrana spotřebitele, trestní právo 
 a další

Pracovníci poradny Vám pomůžou zori-
entovat se v situaci, seznámí Vás s přísluš-
nou legislativou, proberou s Vámi nastalou 
situaci i jednotlivé konkrétní kroky vedoucí 
k jejímu řešení. Vysvětlí Vám Vaše práva a 

Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v nesnázích
povinnosti, pomůžou Vám porozumět do-
kumentům nebo sestavit odvolání či vypl-
nit dotazník. 

Občanskou poradnu můžete využít  
v Nymburce na adrese náměstí Přemyslov-
ců 14/11 – budova České spořitelny – vždy 
v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 
17.00 hodin nebo ve středu od 9.00 do 
12.00 hodin.

Doporučujeme se objednat na tele-
fonním čísle: 731 588 632 nebo e-mailu:  
poradna@respondeo.cz.

Občanská poradna Respondeo

Oslava výročí založení spolkového vče-
laření byla původně naplánována na  
I. čtvrtletí minulého roku, avšak kvůli epi-
demické situaci v ČR jsme byli nuceni osla-
vu zrušit. Druhý, dlouho plánovaný termín, 
se díky proti nákazovým opatřením také 
skoro nekonal. V prostorách Skolarestu 
se nám setkání včelařů spojené s oslavou 
výročí nepovedlo realizovat. Byli jsme tedy 
nuceni hledat na poslední chvíli jiné pro-
story. Díky evangelické farnosti v Lysé nad 
Labem zastoupené farářem Mgr. Lukášem 
Pešoutem se nám povedlo realizovat osla-
vu v reprezentativních prostorách bývalé 
evangelické školy.

Přestože jsme včelaře a ostatní pozvané 
hosty upozornili na možné riziko šíření ná-
kazy ve skupině více lidí a doporučili jsme 
všem zvážit návštěvu setkání včelařů, potě-
šilo nás velké množství příchozích. Program 
celé akce byl rozdělen na dvě části. První 
část byla neveřejná, určená jen pro členy 
naší základní organizace a byla spojená  
s úkony spojenými s administrací dotací pro 
včelaře. Následovala veřejná část oslavy, 
která započala přednáškou včelařským od-
borníkem na téma: Nemoci a škůdci včel. 
Velmi fundovaně a poutavě přednášel Ing. 
Dalibor Titěra, CSc. vedoucí zkušební labo-
ratoře ve výzkumném ústavě včelařském 
v Dole. Jsme velice rádi, že se přednášky 
zúčastnil za město místostarosta pan Mgr. 
Havelka. Celé včelařské setkání bylo za-
končeno předáním včelařských ocenění a 
vyznamenání významným členům našeho 
spolku a symbolickým křestem včelařského 
almanachu. Včelařský almanach je prvot-
ním počinem mapující historii našeho spol-
ku. Musím říct, že historické materiály spol-
ku jsou již dávno ztraceny a jsme schopni 
podrobně zmapovat pouze posledních pár 
desítek let. O to více jsem vděčný, že př. 
Martině Zacháriášové se povedlo nalézt in-
formace o spolku i z období založení spolku, 

Oslava 120. výročí založení spolkového včelaření v Lysé nad Labem

období meziválečné a těsně po II. světové 
válce, přestože ve spolku nemáme téměř 
žádné pamětníky. Po celé dopoledne bylo  
k dispozici návštěvníkům drobné občerst-
vení a závěrem zúčastnění dostali malý dá-
rek v podobě čerstvě pokřtěného almana-
chu a rozpěrák, který upomíná na 120leté 
výročí založení spolku v Lysé nad Labem.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem 
sponzorům, díky kterým se povedlo akci 
realizovat. Našim největším sponzorem je 
společnost Botanicus s. r. o., dále město 

Lysá nad Labem a v neposlední řadě Včelař-
ský obchod Františka Baladrána v Lysé nad 
Labem. Ale akci by nebylo možné realizovat 
bez nadšených lidí, pracujících nad rámec 
svých povinností v čele s přítelkyní Marti-
nou Zachariášovou a bez členské základny, 
tedy bez Vás všech včelařů, kteří nás pod-
porujete a posouváte celý spolek dále.

Děkujeme.

Libor Opluštil
jednatel ZO ČSV Lysá nad Labem
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Dalším z úspěšných počinů lyské popro-
ckové kapely Artmosféra je spolupráce  
s Českou televizí. Loni pro ČT nahrála hud-
bu k třináctidílnému feeling good seriálu 
Kukačky, který na televizních obrazovkách 
běží od ledna. Ke spolupráci ji přizval hu-
dební skladatel David Solař, který k seriálu 
zkomponoval hudbu.  

„V půlce ledna loňského roku jsme během 
jedné frekvence v hudebním studiu A Čes-
ké televize natočili čtyři písně do úvodního 
dílu. Ty pak nazpívala Jitka Čvančarová. 
Na jednu z písní se k nám připojil i legen-
dární houslista Jan Hrubý. Celé to pro nás 
bylo velkou výzvou a zkušeností, za což jsme 
velice vděční,“ vzpomíná na práci ve studiu 
frontman kapely Martin Blažek. Ten pro 
Českou televizi složil hudbu i k hravému a 
poučnému cyklu pro nejmenší Michal chrá-
ní přírodu. Dva členové kapely si pak v pá-
tém dílu seriálu po boku Jitky Čvančarové  
v roli muzikantů i zahráli. Za bicí usedl Vít 
Blažek, na baskytaru zahrál Milan Chlup, 
který nám ke spolupráci na seriálu řekl: 
„Natáčení pro mě bylo překvapivé z po-
hledu technického zákulisí, kde pracovalo 
přibližně padesát techniků od osvětlova-
čů, zvukařů, kulisáků, kameramanů, jejich 
pomocníků a spousty dalších, bez nichž by 
se nedalo vše zvládnout. Z pohledu ’herce’ 
jsem si nejvíce považoval důslednou, ale 
zároveň klidnou práci režiséra Bisera Arich-
teva, který v průběhu dne byl vždy usmě-
vavý a přenášel na lidi pohodu. Největším 
překvapením pro mě byla Jitka Čvančarová. 
Neuvěřitelně nazpívala pro seriál několik 
písní, jako by se věnovala celý život pouze 
zpěvu.” 

Kapela Artmosféra  vydala na podzim loň-
ského roku pod křídly Supraphonu pod ná-
zvem Zákoutí druhý singl z připravovaného 
alba, které plánuje vydat ještě letos. K pís-
ni natočila i videoklip. Hraje vlastní tvorbu 
a kromě nespočtu koncertů za sebou má 
účast na řadě prestižních hudebních festi-
valů včetně Rock for People, Colours of Os-
trava, Smetanovy Litomyšle, Votvíráku nebo 
třeba Sázavafestu.

Jana Křížová
Foto: archiv Artmosféry

Artmosféra v seriálu Kukačky
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I na zdraví pečujícího záleží.  Při návště-
vách poradenství v našem Centru je vyu-
žívána relaxační místnost, kde je možné 
absolvovat řízenou relaxaci s mluveným 
slovem a naučit se, jak pečovat i o sebe.

Jsme tu s Vámi a pro Vás, abyste se při 
pečování cítili jistější a věděli, že jste vyu-
žili všechny možnosti podpory, které nabízí 
stát nebo další instituce. Setkávat se s námi 
můžete pravidelně v úterý a ve čtvrtek v ča-
sových intervalech, jaké si sami určíte.

Ani situace kolem koronaviru nás ne-
zaskočila. Podporu poskytujeme v našem 
Centru individuálně, dále telefonicky, on-
line a nebo Vás může odborník navštívit 
přímo v domácnosti.

Telefonní kontakt pro objednání a bližší 
informace: 778 407 531.

 Iveta Jánková, DiS.
koordinátorka projektu

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady a středisko Lysá nad Labem za-
hájilo v září loňského roku provoz  Centra 
pro pečující rodiny,  a to v  prostorách bý-
valého střediska pečovatelské služby – Ná-
městí B. Hrozného 1722 .

Centrum pracuje nyní v rámci projektu   
„S námi to zvládnete“, který je určen všem, 
kteří v domácím prostředí pečují o svého 
blízkého. Pečující provází složitou životní 
etapou tým odborníků, jehož součástí je 
psycholog, sociální pracovník, právník a od-
borník na ošetřovatelskou péči. 

V  tréninkové místnosti s polohovacím 
lůžkem, pohyblivou figurínou a dalším 
ukázkovým vybavením si pečující mohou 
vyzkoušet, jak ošetřovat osobu s omeze-

V Lysé nad Labem otevřeno nové Centrum pro pečující rodiny
nou pohyblivostí nebo osobu upoutanou 
na lůžko a seznámit se s různými druhy po-
můcek, které pomáhají při zajišťování kva-
litní péče. Pomůcky je možné vyzkoušet 
nejen v našem Centru, ale i v domácnos-
ti, aby při jejich pořizování již bylo jasné, 
které jsou vhodné pro konkrétní situaci a 
domácnost. Pomůcky také bezplatně za-
půjčujeme.

 

Při setkáních na témata, která pečující 
nejvíce tíží, rádi zodpovíme Vaše otázky. 
Pečujícím poskytujeme informace a prak-
tické rady, aby nejen dobře zvládali svou 
současnou situaci, ale také dokázali hle-
dět do budoucna a nenechali se zaskočit 
změnou. 

Chceme, aby čas strávený v našem no-
vém centru byl přínosný nejen novými in-
formacemi, ale byla to i příležitost najít si 
čas na sebe a setkávat se s lidmi, kteří řeší 
obdobné problémy. 

Pečujete o dítě s poruchou autistického spektra či jinou 
specifickou poruchou chování? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na 
koordinátorku pomoci projektu „Pečovat a 
žít doma je normální“.

Poradíme, podpoříme, předáme užitečné 
informace. Veškerá podpora je pečujícím ro-
dinám v rámci projektu nabízena zdarma. 

V regionu také pořádáme svépomocné 
skupiny a vzdělávací akce pro rodiny, kte-
ré pečují o děti s poruchami autistického 
spektra a jinými poruchami chování.
• 24. března 2021 se bude konat vzdělávací  
 akce s Mgr. Bittmannem – předním odbor- 
 níkem na PAS, speciálním pedagogem a  
 KBT terapeutem.
• 7. dubna 2021 se opět setkáme s Mgr.  
 Erikou Drobnou. 
• 5. května 2021 se uskuteční další vzdělá- 
 vání s Mgr. Bittmannem.
• 9. června se opět sejdeme v rámci své- 
 pomocné skupiny pod vedením Mgr. Eriky  
 Drobné.

Setkání vždy proběhnou od 17.00 do 
19.00 hodin. Způsob setkání se bude od-
víjet od epidemiologické situace.

Bližší informace získáte od koordinátor-
ky pomoci paní Hany Fabiánové, kterou 

můžete kontaktovat na telefonním čísle 
607 066 852, případně prostřednictvím  
e-mailu hana.fabianova@cpkp.cz.

Mgr. Julius Bittmann
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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
 Koupím byt od 40 m2, 2+kk a větší v Lysé, popř. Milovicích. Tel. 604 745 911
 Prodám Fabia, garážovaná, najeto 68tis. km, nové pneu+letní na elektronech, STK 8/2022. Tel. 732 467 124

      

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.

HLEDÁME OPERÁTORY DO VÝROBY
Očekáváme:
- ochotu pracovat v nepřetržitém provozu (12 hod. směny)
- zabezpečení plynulého výrobního procesu
- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost
- základní znalost práce na PC

                                      Co získáte:
 -  stabilní zaměstnání
 -  motivující finanční ohodnocení
 -  5 týdnů dovolené
 -  příspěvek na stravování
 -  příspěvek na penzijní připojištění
 -  příspěvek na dopravu
 -  další řada motivačních benefitů

PŘIJĎTE SE K NÁM DOZVĚDĚT VÍCE
Kontakt:

mobil: 602 559 410
e-mail: vichova-olina@uexcz.uacj-group.com

UACJ Extrusion Czech s. r. o.
Průmyslová 1010, 294 71  Benátky nad Jizerou
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách a Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 16–20 týdnů, 
cena: 185–229 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
22. 3. 2021 ve 13.55 hodin a 27. 3. 2021 v 15.10 hodin.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin 

na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Proč si vybrat právě nás:
 
• PRÁCE V MODERNÍM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ  
 SEBEREALIZACE
• NADSTANDARDNÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
• 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
• ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY (PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ
  PŘIPOJIŠTĚNÍ, PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU, ZÁVODNÍ  
 STRAVOVÁNÍ)
• 13. A 14. PLAT DLE HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
 SPOLEČNOSTI

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

● obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
● expedient
● operátor výroby řezač, brusič
● řidič s profesním průkazem

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


