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Lysá nad Labem a okolí

K poselství Velikonoc

Velikonoce patří k nejstarším svátkům vů-
bec. V předkřesťanských dobách jim před-
cházelo vítání přicházejícího jara a nového 
vegetačního období, v přeneseném smyslu 
slova oslavu vítězství života nad smrtí. Před 
asi 3500 lety dali svátku jara nový význam 
Židé oslavou vyvedení a osvobození židov-
ského národa z egyptského otroctví (svátek 
pascha). Před dvěma tisíci let Velikonoce 
dostaly současný význam Kristovou smrtí 
a jeho zmrtvýchvstáním. Velikonoce jsou 
svátkem pohyblivým. Datum Velikonoc 
po delším sporu určil první nikajský koncil  
v roce 325 na neděli po prvním jarním úplň-
ku, který nastane po průchodu Slunce jar-
ním bodem. Dnes se diskutuje o stanovení 
pevného data Velikonoc. Ve Velký pátek si 

křesťané po celém světě připomínají pře-
devším ukřižování a utrpení Ježíše Krista. 
K tomuto dni se váže i velké množství li-
dových pranostik souvisejících s bohatostí 
příští úrody, otevíráním pokladů země ve 
skalách i jeskyních či jiných lidových tradic. 
Od roku 2016 je Velký pátek státním svát-
kem i v České republice. Velikonoční neděle 
– Boží hod velikonoční je největší slavností 
křesťanského církevního roku, při níž křes-
ťané slaví Kristovo zmrtvýchvstání, vítězství 
nad smrtí a poselstvím je vykoupení celého 
lidstva. Velikonoční pondělí se stalo přede-
vším svátkem lidových tradic s pomlázkou 
a koledou. 

Události, které prožíváme, nás vyzývají, 
abychom se zamysleli a šířeji vnímali zá-

chranu člověka. Historický odkaz i dnešní 
význam Velikonoc poukazuje na křeh-
kost lidského života. Symbolika utrpení 
a zmrtvýchvstání vnímaná lidmi dva tisí-
ce let se promítá do dnů současných, do 
reality, kterou žijeme. Virová pandemie, 
která obchází svět, ničí životy a zdraví lidí.  
Velikonoční poselství pomáhá citlivěji vní-
mat psychické a fyzické utrpění nemoc-
ných, izolovaných lidí, všech těch, kteří se 
dostávají do sociálních či ekonomických 
problémů.  Velikonoční poselství nese ne-
jenom pochopení, ale především naději  
a víru v řešení.

PhDr. Kvetoslava Žigmundová 
odpovědná redaktorka

4/2021
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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, prožívá- 
me nejhorší ob-
dobí v boji s pan-
demií koronaviru. 
Naše republika se 
řadí mezi nejpo-
stiženější země. 
Nákaza se nevy-
hnula ani našemu 
městu. Nemoc 
prodělalo okolo 
1 500 obyvatel.  

Z toho bohužel 35 zemřelo. Nezbývá, než vás 
všechny vyzvat k dodržování opatření a k ma-
ximální opatrnosti. 

Snažíme se usnadnit život našim se-
niorům starších 65 let, proto vydáváme  
v budově městské policie každému 5 ks re-
spirátorů a 1 ks dezinfekce. Kdo nemůže 
přijít osobně, může si zatelefonovat na číslo 
 605 484 941 a naší pomoc mu dovezeme.

Abychom usnadnili antigenní testování 
našim občanům, zřídili jsme ve spolupráci 
s nemocnicí Nymburk a Centrem sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady odběrové 

místo na Výstavišti, vchod jih (od nádra-
ží). Administrativní pracovníci jsou z řad 
úředníků Městského úřadu a dobrovolníci. 
Poděkování patří majiteli výstaviště, panu  
Ing. Jiřímu Odcházelovi, za bezplatné po-
skytnutí potřebných prostor a vybavení.

Rovněž na městském úřadě prožíváme těž-
ké chvíle. Většina zaměstnanců si prodělala 
nemoc, nebo prošla karanténou. Pracujeme 
na dvě směny a snažíme se zajistit provoz úřa-
du s omezeným počtem pracovníků.

Někteří všeobecně známí spoluobčané, 
kteří se dají spočítat na prstech jedné ruky, 
využívají zákonné možnosti a denně záso-
bují úřad písemnými žádostmi podle zákona 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor-
macím. Asi ve snaze paralyzovat úřad a za-
městnávat úředníky vyhledáváním různých, 
často nesmyslných informací ve výsledku 
šikanují celý úřad. Informace pak dávají na 
Facebook, kde spolu s ostatními spřádají 
neskutečné kauzy a ty pak rozmazávají. Titíž 
spoluobčané pak při zasedáních zastupitel-
stva vyrušují. A to vše v době, kdy je potřeba 
napnout všechny síly pro zvládnutí chodu 
města v nouzovém stavu a ke zvládnutí pro-

bíhajících velmi náročných investic. Stranou 
nezůstává ani známý ekologický spolek Ly-
sin. Kvůli keřům ve kterých prý zpívají ptáci, 
napadli revitalizaci parku 30. Výročí osvobo-
zení a „úspěšně“ zdržují investici, kde máme 
pro vás a vaše děti vyprojektováno nové dět-
ské hřiště a nový vodní prvek, který nám měl 
zpříjemnit prostředí v parném létě. Probíhá 
odvolací řízení na krajském úřadě a je jasné, 
že celý projekt do léta nestihneme.

Pravděpodobně máme málo starostí s bo-
jem se zákeřnou nemocí a se životem v nou-
zovém stavu. Bohužel doba tomu nahrává. 
Mnohé zajímají jen senzace a neštěstí dru-
hých. Na Facebook si přece může každý na-
psat, co chce. Lži a pomluvy jsou na denním 
pořádku. Nenechte se ovlivnit dezinformace-
mi a raději se zeptejte na radnici.

Přeji Vám příjemné prožití velikonoč-
ních svátků, pokud možno ve zdraví a 
spokojenosti v rodinném kruhu. Věřím, 
že postupná vakcinace nás přivede do 
lepších zítřků.

 
Ing. Karel Otava
starosta města

Milí sousedé, jsme na začátku jara a před 
námi jsou Velikonoce. Tyhle jinak velmi ra-
dostné svátky budou i letos zkalené situací, ve 
které se naše země nachází. Bojujeme s ko-
ronavirovou pandemií, jsme unavení, žijeme 
v neustálé nejistotě a mnozí kolem nás trpí 
lítostí nad ztrátou někoho blízkého.

Je jasné, že situace je vážná, a ještě nějakou 
dobu bude. Věřím ale, že „společně to zvlád-
neme“ není jen prázdnou frází. Abychom však 
konečně spatřili to už zprofanované světlo na 
konci tunelu, musíme víc než kdy jindy pomá-
hat jeden druhému a i jednotlivé instituce si 
musí pomáhat navzájem.

Rada našeho města proto schválila fi-
nanční příspěvek Nemocnici Nymburk na 
zřízení centra očkování proti onemocnění 
COVID-19. Konkrétně jde o částku 23 250 Kč, 
která byla vyčleněna z Charitativního pro-
gramu Lysé nad Labem. Právě co nejrychlejší 
proočkovanost je totiž cestou k životu, jaký 
jsme dřív znali, a tak se i v Lysé snažíme oč-
kování podpořit, jak jen to jde.

 

Díky spolupráci s Nemocnicí Nym-
burk, sestřičkám z Centra sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. 
a pomoci pana Jiřího Odcházela, maji-
tele Výstaviště Lysá nad Labem, které 
poskytlo potřebné prostory, jsme záro-
veň v březnu otevřeli první odběrové 
místo na testování COVID-19 přímo  
u nás v Lysé. Testování zde probíhá an-
tigenními testy a není potřeba se na 
něj objednávat.

• Testovací centrum najdete u vcho- 
 du-jih (od nádraží).

• Provozní doba centra je v pondělí 
 až pátek vždy od 12.00 do 16.00  
 hodin.

• Pokud byste měli jakékoliv dotazy,  
 volejte přímo do centra v jeho pro- 
 vozní době na telefonní číslo  
 730 583 878.

V Lysé funguje nové odběrové místo na testování COVID-19
Aktuální informace najdete rovněž 

na webových stránkách Lysé nad La-
bem www.mestolysa.cz. Věřím, že zří-
zení odběrového místa v našem měs-
tě usnadní život velké spoustě zvláště 
starších občanů, pro které je cestování 
přece jen složitější. 

Máte chuť se do provozu odběrového 
místa v Lysé zapojit a pomoci tak ostatním? 
Ozvěte se nám, prosím, na telefon +420 730 
574 991 nebo e-mail romana.fischerova@
mestolysa.cz. Stejně tak pokud znáte něko-
ho, kdo má zdravotnické vzdělání a byl by 
ochoten alespoň na několik hodin s testová-
ním pomáhat, dejte nám vědět. 

Přeji vám co nejradostnější Velikonoce, 
dávejte na sebe pozor!

Romana Fischerová
místostarostka města

Krásné Velikonoce
přeje redakce 

Listů.
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Blahopřání 
za únor

80 let
Marie Šimonková
Božena Bartoňová
František Hejňák
Jaroslav Müller
František Svoboda
Jaroslav Skuhrovec

85 let
Olga Kavková

93 let
Jarmila Ernekrová

94 let
Miluše Novotná

Franz Fafka: 
„Kdo si uchová schopnost vidět krásu, 
nikdy nezestárne.“

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 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 17. 2. 2021

ZM schválilo:
• poskytnutí dotace z rozpočtu města pro  
 OS HIPPODROM ve výši 150 000 Kč na  
 Prvomájovou steeplechace města Lysá  
 nad Labem a 135 000 Kč na činnost OS  
 HIPPODROM,
• rozdělení dotací z Programů na činnost  
 společenských a sportovních organizací  
 pracujících s dětmi do 18 let se sídlem  
 v Lysé nad Labem,
• rozdělení dotací z Programu na investiční  
 dotace pro organizace pracující s dětmi  
 do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem,
• rozdělení dotací z Programu na podporu  
 kultury města Lysá nad Labem a z Pro- 
 gramu na podporu sportu a volného času  
 města Lysá nad Labem,
• poskytnutí mimořádného finančního da- 
 ru obci Starý Vestec na nákup použitého  
 cisternového požárního vozidla DENNIS  
 Rapier ve výši 100 000 Kč z rezervního  
 fondu města.

Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 16. 2. 2021

RM schválila:
• udělení dvou čestných a jedné pamětní  
 medaile města Lysá nad Labem:  
 - vyznamenání II. třídy: RNDr. Františku  
  Janouchovi, CSc., Dr. a prof. h. c. multi  
  za vynikající práci v oboru jaderné fy- 
  ziky a skvělou reprezentaci ČR v cizině, 
 - vyznamenání III. třídy: Stanislavu Bam- 
  bulovi za reprezentaci České republiky  
  v cyklokrosu,
 - pamětní medaili: Dr. Ing. Stanislawu  
  Gawlikovi za podporu a aktivní přínos  
  v oblasti polské kultury v Lysé nad  
  Labem,
• revitalizaci parčíku Jaromírovy sady s po- 
 kácením celkem 43 ks stromů a s ošetře- 
 ním 13 ks stromů, včetně likvidace dřevní  
 hmoty a složení dřeva na určené místo  
 firmou Lesáček, s. r. o., IČ 25768042, 
• rozdělení a vyplacení příspěvku na likvi- 
 daci odpadních vod z rozpočtu města  
 Lysá nad Labem za rok 2020 dle předlože- 
 ného návrhu v celkové výši 66 392 Kč,
• nabídku pana Kamila Vondráška na nato- 
 čení dokumentárního filmu na téma his- 
 torie a současnost města Lysá nad Labem  
 ve výši 104 696 Kč.

RM souhlasila:
• s prodejem vybraného vytěženého dřeva  
 Hradecké lesní společnosti za průměrnou  
 cenu 1 500 Kč za 1 m3, zbytek dřeva bude  
 převezen na sběrný dvůr a následně pro- 
 dáván občanům.

Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  
DNE 22. 2. 2021

RM souhlasila:
• s podáním žádosti Městské knihovny Lysá  
 nad Labem o nadační příspěvek z granto- 
 vého řízení Podpora regionů Nadace ČEZ  
 a s tím, že je Městská knihovna Lysá n. La- 
 bem oprávněna přijmout nadační příspě- 
 vek do majetku organizace.

RM schválila:
• výsledek výběrového řízení na zhotovitele 
 stavby s názvem: „Rozšíření MŠ Dráček,  
 Lysá nad Labem“ firmu BFK service a. s.,  
 IČO: 27155153 se sídlem Komenského  
 nám. 54, 281 44 Zásmuky, za nabídkovou  
 cenu 23 890 434,63 Kč bez DPH,
• výsledek výběrového řízení na zhotovitele  
 stavby s názvem: „Komunitní centrum –  
 Dům čp. 13, Lysá nad Labem“ firmu BFK  
 service a. s., IČO: 27155153 se sídlem Ko- 
 menského nám. 54, 281 44 Zásmuky,  
 za nabídkovou cenu 16 855 344,63 Kč  
 bez DPH,
• bezplatné umístění návratového boxu  
 u hlavního vstupu do Městského úřadu  
 Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22  
 Lysá nad Labem,
• bezplatné umístění výdejového GSM boxu  
 na knihy u hlavního vstupu do Městského  
 úřadu Lysá nad Labem.

ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 2. 3. 2021

RM schválila:
• dotaci z Charitativního programu pro Ne- 
 mocnici Nymburk s.r.o. ve výši 23 250 Kč,
• výzvu pro podávání žádostí z „Programu  
 na opravu a údržbu vnějšího vzhledu bu- 
 dov, které se nacházejí v městské památko- 
 vé zóně Lysá nad Labem a památkově chrá- 
 něných budov v katastrálním území Lysá  
 nad Labem a Litol“ pro rok 2021,
• zakoupení cykloturistické aplikace Na kole  
 i pěšky v ceně 7 500 Kč + 21 % DPH ročně.

RM vyhlásila:
• 3. kolo programu na podporu podnikate- 
 lů s tím, že uzávěrka žádostí je 31. 3. 2021. 
 Podmínkou je doložení prokazatelných  
 výdajů souvisejících s podnikatelskou  
 činností za měsíc prosinec 2020 a měsíců  
 leden a únor 2021.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

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. E-mail: pejscilysa@email.cz.

Návštěva útulku možná po telefo-
nické domluvě na čísle: 602 664 839.

Psí útulek
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Zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 17. 2. 2021 rozdělilo dotace z Programu 
na podporu kultury, Programu sportu a vol-
ného času, Programu na činnost sportovních 
a společenských organizací pracujících s dět-
mi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem a 
Programu na investiční dotace. Celkově byla 
mezi jednotlivé žadatele rozdělena částka ve 
výši téměř čtyři miliony korun. 

Konkrétně budou v oblasti investic pod-
pořeny mimo jiné projekty TJ Slovanu Lysá 
nad Labem, z. s. – rekonstrukce střechy 
kabin, Veslařského klubu Lysá nad Labem 
– oprava střešního pláště a klempířských 
prvků budovy loděnice či TJ Sokola Lysá nad 
Labem – oprava podlahy v sokolovně.

Město rozdělilo dotace pro rok 2021
V rámci sportovních provozních dotací mezi 

největší příjemce patří TJ Sokol, Veslařský klub, 
TJ Slovan, FK Litol mládež, Dance emotion, TSK 
Dynamik nebo Šachový klub JOLY. 

V rámci společenských provozních dotací 
patří mezi největší příjemce Český rybářský 
svaz, Junák, Quattuor Artes z. s. nebo Ro-
dinné centrum Parníček.

Z kulturního fondu město podpořilo na-
příklad divadelní představení spolku Ná-
plavka, akci na oslavu 50 let kopané v Litoli 
pořádanou FK Litol mládež, Benefiční akce 
pro hospic Na Blízku či aktivity pro celé ro-
diny RC Parníček.

Z fondu sportu město podpořilo tradiční 
memoriál Jiřího Vejlupka a Slavnosti Labe 

pořádané Veslařským klubem. Již tradiční 
přehlídku filmů o horách – Horokamera či 
seznámení s orientačním během pořáda-
ným Klubem dobré zprávy.

Osobně jsem velmi rád, že se v této 
složité době podařilo navýšit celkovou 
alokaci fondů. Jen mě mrzí, že pro toto 
navýšení nehlasovali opoziční členové 
zastupitelstva. Věřím, že jednotlivé spol-
ky peníze využijí pro sportovní a kulturní 
vyžití občanů našeho města zejména pak 
dětí. Všem přeji, aby se jim dařilo i v této 
nelehké době.

Jiří Havelka
místostarosta

Předáním staveniště byla v pondělí  
15. 3. 2021 zahájena další dlouho připravova-
ná, náročná a pro naše město životně důležitá 
stavba.

Vzhledem k technickému stavu technologic-
ké i stavební části VDJ, nízké akumulaci vodo-
jemu a již nevyhovujícím tlakovým poměrům 
v síti vodovodu pro veřejnou potřebu a vzhle-
dem rostoucí potřebě rozvoje a obnovy vodo-
hospodářské infrastruktury města a zejména 
k žádoucímu naplnění výše uvedených cílů, 
jejich dopadů a synergických efektů muselo 
město započít kroky, které tento stav zlepší.

Stavba bude trvat rok. Vysoutěžená 
cena je 50 890 000 Kč bez DPH. Akce je ale 
spolufinancovaná z dotačních peněz, kte-
ré se nám podařilo získat, a to z prostřed-
ků MZe ČR ve výši 55 %.

Hlavním cílem akce je revitalizace stávající-
ho vyhospodařeného dvoukomorového zem-
ního vodojemu 1 000 + 150 m3 a navýšení jeho 
již nevyhovující kapacity na 2x 1000 m3 včetně 
osazení technologie pro horní tlakové pásmo 
(dále HTP) a včetně oddělení a doplnění vodo-
vodní sítě pro HTP  za účelem zvýšení provozní 
spolehlivosti a bezpečnosti systému vodovodu 
pro veřejnou potřebu v souvislosti s nárůstem 
potřeby vody v období sucha a při dalším roz-
voji města v souladu s územně plánovací do-
kumentací a v kontextu s rozvojem vodních 
zdrojů v prameništi.

Vedlejším cílem tohoto projektu je zlepšit 
tlakové poměry na vodovodní síti, zkvalitnit 
hygienické zabezpečení pitné vody v distri-
buční síti, snížit ztráty vody v akumulaci VDJ, 
zvýšit úroveň sledování a řízení provozu a 
také zvýšit zabezpečení vodojemu proti te-
rorismu a vandalismu na úroveň plynoucí 
z požadavků současně platných norem pro 
navrhování, výstavbu a provoz vodojemů.

Hlavním efektem výše uvedených cílů je, 

Rozjíždí se další velká investiční akce našeho města  
– rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu (VDJ)

kromě zvýšení efektivity provozu, i zlepše-
ní životního prostředí ve městě z hlediska 
spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody. 

Rozsah projektu a předpokládané 
technické řešení 

V rámci akce je řešena celková rekon-
strukce stavební i technologické části zem-
ního vodojemu, navýšení jeho akumulace 
přístavbou druhé komory na celkový objem 
2x 1 000 m3 včetně odbourání technicky ne-
vyhovující starší (původní) komory o objemu 
150 m3, která svým výškovým umístěním 
brání plnému využívání provozní akumulace 
komory později přistavěné o objemu 1 000 
m3. Bude vyřešen systém řízení technolo-
gického provozu a doplněn dálkový rádiový 
přenos provozních údajů na vodohospodář-
ský dispečink provozovatele s možností dál-
kového řízení provozu. Ve VDJ je nutno počí-
tat s hygienickým zabezpečením pitné vody 
– dochlorací. V rámci projektu bude rovněž 

nově řešen přepad z vodojemu sloužící i pro 
jeho vypouštění.

Vzhledem ke stáří VDJ se ve fázi rea-
lizace stavby předpokládají na původní                             
i přistavěné komoře zkoušky vodotěsnosti 
vč. sanačního průzkumu na stávající aku-
mulaci  a manipulační komoře a dále pro-
vedení utěsnění případných trhlin a sanace 
betonů v potřebném rozsahu.

V rámci stavby bude odděleno ve spo-
třebišti horní tlakové pásmo vč. doplně-
ní potřebných rozvodů vody napájených  
z nově umístěné ATS v armaturní komo- 
ře VDJ.

Dále v souvislosti s přístavbou nové kru-
hové zemní akumulace VDJ bude nově ře-
šen areál vodojemu, to znamená zpevněné 
a manipulační plochy, úprava obslužné ko-
munikace a oplocení.

Ing. Karolína Stařecká
radní uvolněná
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Kdo jezdíte po silnici na Stratov, jistě jste si 
všimli, že po loňské kauze se zaplavenou lou-
kou, se nám na podzim 2020 objevilo další 
jezero za poslední polní cestou. Loni na jaře 
se úmyslně zacpaným propustkem podařilo 
zmařit investici Středočeského kraje za 250 
mil. Kč do Světa záchranářů. Ohrozila se tím 
výstavbu II. etapy obchvatu, který má už 17 
let zpoždění. Loni na podzim mělo nové je-
zero stejný scénář. Voda zaplavila mimo jiné 
stromky vysázené jako náhradní výsadba. Po 
pročištění propustku voda odtekla. V únoru 
2021 došlo k opětovnému ucpání propustku 
a obnovení ještě větší vodní plochy.

Postoj rady města Lysá nad Labem k ochra-
ně životního prostředí zůstává neměnný a 
stále tak platí, že rozvoj zeleně a podpora 
zadržování vody v krajině patří mezi jedno-
značné zájmy rady, definované mimo jiné  
v programovém prohlášení.

Tento postoj je samozřejmě uplatňován i 
vůči území s výskytem druhotného mokřa-
du, které je z pohledu ochrany přírody roz-
hodně nutné považovat za cenné. O to víc 
nás znepokojuje, že je do něj ze strany ne-
známého pachatele či pachatelů opakovaně 
invazivně zasahováno. Tyto zásahy spočívají, 
v záměrném ucpávání propustků, což potvr-
zuje materiál, který byl vytěžen ze vstupů do 
propustků a tvoří jej předměty, jež by se dle 
odborníků na místo nemohly dostat pouhým 
splachem. V zájmu ochrany lokality byl proto 
v této věci předán podnět k šetření Policii ČR. 
Pachatel bohužel nebyl zjištěn, a proto byl pří-
pad odložen.

Je tedy skutečně na místě zvážit zákonnou 
ochranu daného území, která by podobným 
excesům pomáhala předcházet, zároveň je 
však potřeba postupovat s maximální obe-
zřetností a na základě relevantních, odbor-
ných podkladů. Skutečně zde totiž hrozí koli-
ze s vybudováním východního obchvatu Lysé 
nad Labem, který je dlouhodobou prioritou 
města. Nejedná se přitom jen o samotnou 
možnost realizace obchvatu, v úvahu je nut-
né brát také změny, které by případnou re-
gistrací území jako významného krajinného 
prvku (VKP) nastaly. Řeč je např. o změnách 
podloží, které v souvislosti s obchvatem dá-
vají předpoklad zvýšení nákladů na výstavbu 
přemostění území, které by si vyžádalo změ-
nu projektu a další zdržení stavby o mnoho 
let. Ohrožen je i projekt nové železniční trati 
Lysá nad Labem – Milovice – Mladá Boleslav. 
Ve světle ochrany přírody může sice tato sku-
tečnost někomu připadat nepodstatná, rada 
má však při správě města zákonnou povin-
nost postupovat s péčí řádného hospodáře a 
je tedy nezbytné brát i tento faktor v úvahu.

Co se týče úpravy svodnice Doubravského 
potoka, nechalo město zpracovat studii „Za-
jištění posouzení vlivu změny odtokových 
poměrů svodnice v k. ú. Lysá n. L“. Jejím vý-

stupem byl návrh následujících variantních 
řešení: a) zachování současného stavu, b) 
údržba a uvedení vodního díla do původního 
stavu, c) rozvolnění části vodoteče do přírodě 
blízkého stavu a vytvoření drobných tůní.

Vybrána byla varianta, která nabídla 
okamžité řešení situace tak, aby nedošlo  
k ohrožení intravilánu města a přilehlé dráhy. 
Zvolené řešení pak bylo vybráno mimo jiné i 
v reakci na výzvu k urychlenému odstranění 
předmětného zdroje ohrožení dráhy, jež byla 
městu zaslána Správou železnic. Urychlené-
mu uvedení svodnice do původního stavu 
požadují soukromí zemědělci obhospoda-
řující ornou půdu, která je v současnosti za-
plavena. Dožadují se náhrady škody způso-
bené znemožněním provést výsadbu raných 
brambor a dalších plodin. Navíc stoupla hla-
dina podzemní vody v blízkém okolí a voda 
se objevila ve sklepech rodinných domků  
v této části města.

Když začala soukromá firma provádět 
přípravu na uvedení svodnice do původ-

ního stavu, byla ekologickými aktivisty  
a naší opozicí na město poštvána Česká 
inspekce životního prostředí a televize. Na 
facebooku bylo zveřejněno, že „těžká tech-
nika vjela do mokřadu Žabák“. Byla to opět 
kamufláž, protože bylo odstraňováno roští 
na soukromém pozemku, aby byl umožněn 
přístup ke svodnici a žádná technika na za-
plavenou louku nevjela.

Podle ekologických aktivistů a České inspek-
ce životního prostředí (ČIŽP) došlo k pochybení 
při zásahu spočívajícím v kácení náletových 
dřevin v území a přípravě pro uvedení svodni-
ce do původního stavu, který město v lokalitě 
realizovalo. ČIŽP práce zastavila s tím, že při 
zásahu do pobřežních linií vodoteče nebyly 
dodrženy podmínky dané platnou legislativou, 
v celé věci proto nyní probíhá interní šetření. 

Vodoprávní úřad svolal k tomuto neudr-
žitelnému stavu společné jednání. Konečné 
rozhodnutí je v rukou odborníků.

vedení města  

Stanovisko vedení města ke znovu rozpoutané kauze „Mokřad“
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Boj města s pandemií

Respirátory a dezinfekce pro seniory 65+ 
jsou zdarma

Město Lysá n. L. ze svých zdrojů zajistilo pro 
seniory 65+ s trvalým pobytem v Lysé n. L. re-
spirátory a dezinfekci rukou. Každý senior si tak 
od 8. 3. 2021 může u městské policie na adrese 
Přemyslova 1745/14, po prokázání občanským 
průkazem, vyzvednout 5x respirátor a 1x dez-
infekci. Výdej není časově omezen.

V případě, že si nemůžete ochranné po-
můcky vyzvednout osobně, může tyto vy-
zvednout pro Vás někdo z Vašich blízkých 
(rodinný příslušník, soused, přítel) za předpo-
kladu, že se prokáže Vašim občanským průka-
zem, který mu pro tento případ svěříte. Mů-
žete nás také kontaktovat na telefonním čísle 
605 484 941 od 7.00 do 19.00 hodin. 

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský 
průkaz. 

Očkování v domech s pečovatelskou 
službou domech pro seniory

Od 12. 3. 2021 probíhá ve spolupráci  
s pracovníky Centra sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o.p.s. a Odboru sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury očkování všech 
registrovaných zájemců o očkování v domech  
s pečovatelskou službou a domech pro seniory 
v Lysé n. L. Pečovatelky těchto domů zjišťují zá-
jem jejich obyvatel o očkování proti COVID-19 
a zajišťují podepisování souhlasu s očkováním. 
Všichni zájemci musí podepsat i souhlas s pře-
dáním osobních údajů včetně rodného čísla.

Zahájení provozu testovacího centra
na Covid-19

V pondělí 15. března 2021 byl spuštěn zku-
šební provoz testovacího centra pro testová-
ní na COVID-19 antigenními testy a od úterý 
16. března je plně k dispozici pro testování 
veřejnosti. Vše se podařilo zorganizovat díky 
spolupráci s Nemocnicí Nymburk s. r. o., se-

střiček Centra sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady o. p. s., zaměstnanců Městského 
úřadu Lysá nad Labem, ale i díky významné 
pomoci pana Jiřího Odcházela majitele Výsta-
viště Lysá nad Labem, které nezištně poskytlo 
potřebné prostory.

Testovat se zde prozatím bude od pondě-
lí do pátku vždy od 12.00 do 16.00 hodin. 
Testovací centrum najdete u vchodu-jih (od 
nádraží z Čapkovi ulice, naproti P+R), kde se 
zdá parkovat. Byli bychom rádi, aby testováni 
bylo bez objednání, ale je možné, že v době, 
kdy toto číslo Listů vyjde, bude již zprovozněn 
objednávkový systém.

Děkujeme občanům města Lysá nad La-
bem, kteří se přihlásili na naši výzvu a jsou 
připraveni pomoct a pracovat v novém testo-
vacím centru.

redakce

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. dne 
17. 4. 2021 na tato stanoviště:
místo (typ kontejneru) termín dovozu termín odvozu
U Vlečky (1x BIO)             08.00 10.00 
Ke Skále (1x BIO)             09.00 11.00
Brandlova, u trafa (1x BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (1x BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.30 12.30

BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

 Jana Kunrtová, odbor správy majetku

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 
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INFORMACE K OČKOVÁNÍ, COVID
– web: https://koronavirus.mzcr.cz/
Informační web o očkování Středočes. kraje
– web: https://ockovani.kr-stredocesky.cz/
Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR
– tel.: 1221 (po–pá 8–19, víkend 9–16.30, 
 zdarma)
Informační linka Středočeského kraje
– tel.: 800 710 710 (po–pá 8–17)

PRACOVNÍK
Linka pro rodinu a školu 
(pro pedagogy, sociální pracovníky)
– tel.: 116 000 (nonstop, zdarma)
Linka první psychické pomoci
– tel.: 116 123 (nonstop, zdarma)
– provoz chatu (denně 12–17)
Psychologická pomoc 
pro pracovníky v první linii 
– tel.: 733 644 268
– web: https://www.socialniklinika.cz/ 
 aktuality/psychologicke-poradenstvi-v- 
 -dobe-krize-0
Psychoterapeutická pomoc
pro pracovníky v první linii 
– web: https://www.delamcomuzu.cz/ 
 jsem-pracovnik-v-prvni-linii/

DÍTĚ
Linka bezpečí
– tel.: 116 111 (nonstop, zdarma)  
– provoz chatu (denně 9–13, 15–19) 
Linka Dětského krizového centra
– tel.: 241 484 149, 777 715 515 
 (nonstop, dle tarifu) 
– skype: ld_dkc

DOMÁCÍ NÁSILÍ, CAN
Linka Dětského krizového centra
– tel.: 241 484 149, 777 715 515
 (nonstop, dle tarifu)
– skype: ld_dkc
Linka Locika – dětství bez násilí
– tel.: 601 500 196 (po–st 9–11 a 15–17, 
 dle tarifu)
Linka Bílého kruhu Bezpečí
– tel.: 116 006 (nonstop, zdarma)

DOSPĚLÝ 
Linka první psychické pomoci
–  tel.: 116 123 (nonstop, zdarma) 
–  provoz chatu (denně 12–17)
Pražská linka důvěry
–  tel.: 222 580 697 (nonstop, dle tarifu) 
–  provoz chatu (každý den kromě neděle)
Rodičovská linka
– tel.: 606 021 021 (po–čt 9–21, pá 9–17, 
 dle tarifu)
Linka důvěry Kladno
– tel.: 312 684 444, 777 684 444
 (denně 8–20, dle tarifu)
Národní linka pro odvykání
– tel.: 800 350 000 (denně 10–18, zdarma)
– web: https://chciodvykat.cz

SENIOR
Linka seniorů Elpida
– tel.: 800 200 007 (denně 8–20, zdarma)
– provoz chatu (po–st)
Senior telefon Život 90 
– tel.: 800 157 157 (nonstop, zdarma) 

Krimi střípky
Řídil, i když měl zákaz 

Dne 20. 2. 2021 kontrolovala hlídka 
74letého řidiče z Lysé nad Labem, který 
nerespektoval na sídlišti dopravní značku 
„průjezd zakázán“. Při kontrole dokladů 
potřebných pro řízení motorového vozi-
dla strážníci zjistili, že senior má správním 
orgánem zakázáno řídit vozidlo. Na místo 
byla přivolána hlídka Policie ČR, která si 
řidiče převzala k podání vysvětlení. Řidič 
se bude zpovídat z podezření přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí dle 
trestního zákoníku.

Znečištění vodního toku
Dne 21. 2. 2021 prověřovali strážní-

ci oznámení, že v ulici U Nové hospody 
je znečištěna strouha olejovou skvrnou. 
Strážníci po provedeném šetření vyrozu-
měli Hasičský záchranný sbor, Policii ČR  
a další zástupce dotčených orgánů. Šetře-

Důležitá telefonní čísla

Česká pošta, s. p. provádí optimaliza-
ci otevírací doby na svých pobočkách. 
Opatření, které se nevyhnulo ani na-
šemu městu s námi bylo projednáno  
17. 2. 2021. Úplné uzavření v sobotu 
jsme nepřipustili. Od 1. 3. 2021 je oteví-
rací doba upravena následně:

Česká pošta má v našem městě také 
3 místa vyhrazené pro balíky tzv. BALÍ-
KOVNA • Sazka sport – nám. B. Hroz-
ného 178/2 • Sazka – Tyršova 1789/0
• Sazka Lex – Sokolská 1042/11

Prodloužení platnosti
řidičských průkazů

V souvislosti s evropským nařízením 
2021/267 se prodlužuje platnost řidičských 
průkazů i profesní způsobilost o 10 měsíců 
u řidičských průkazů, jejichž platnost končí 
1. 9. 2020–30. 6. 2021.

(Prodloužení platnosti o 10 měsíců se vzta-
huje i na řidičské průkazy s ukončenou plat-
ností 1. 2.–31. 8. 2020, jimž byla již platnost 
prodloužena o 7 měsíců. Platnost těchto ŘP 
se tedy fakticky prodlužuje o 17 měsíců.)

Na výměnu ŘP se objednejte až cca měsíc 
před ukončením prodloužené platnosti ŘP,  
a to on line přes „Objednávkový systém“, kte-
rý najdete na webu města Lysá nad Labem:  
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/
objednavkovy-system.

Program na podporu kultury
Termín podávání žádostí: do 15. 5. 2021 

(bude rozděleno min. 54 % finančních pro-
středků). 
Program na podporu sportu a volného času 

Termín podávání žádostí: do 15. 5. 2021 
(bude rozděleno min. 9 % finančních pro-
středků).

Statuty Programů vč. formulářů naleznete 
na https://obcan.mestolysa.cz – Dotace a 
granty. 

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

Žádosti o dotace 
pro rok 2021 – II. kolo

Pondělí 10–12 13–18
Úterý 08–12 13–16
Středa 10–12 13–18
Čtvrtek 08–12 13–16
Pátek 08–12 13–16
Sobota 08–11 

ním bylo zjištěno, že předmětem znečiš-
tění bylo přetečení jímky na lisovací olej  
z nedaleké firmy, který vtekl do dešťové 
kanalizace a následně do strouhy. Hasi-
čům se podařilo olejovou skvrnu na hla-
dině odstranit bez dalších následků pro 
životní prostředí.

Zadržení celostátně hledané osoby
Dne 8. 3. 2021 na základě oznámení 

od svého kolegy, zadrželi strážníci ce-
lostátně hledanou osobu. 37letý muž 
z Lysé nad Labem byl následně předán 
Policii ČR.

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            
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Probíhající rekonstrukce místních komunikací ve městě

ul. Průmyslová

ul. Mírovául. Československé armády

 Ing. Karolína Stařecká, radní pro investice
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Středočeské fondy 
jsou vypsány

Zastupitelstvo Stře-
dočeského kraje schvá-
lilo na svém zasedání 
dne 22. 2. 2021 vypsání 
hned několika dotač-
ních fondů, ze kterých 

mohu čerpat obce a spolky na území 
Středočeského kraje finanční prostředky. 
Konkrétně se například jedná o Fond život-
ního prostředí a zemědělství, Fond sportu a 
volného času, Fond podpory dobrovolných 
hasičů a složek IZS, Humanitární fond, Fond 
prevence. Přes složitou rozpočtovou situaci 
se podařilo téměř u všech fondů zachovat 
jejích výši jako v loňském roce a někde se 
podařilo alokované rozpočtové prostředky i 
navýšit. Bližší informace naleznete na strán-
kách Středočeského kraje v sekci dotace a 
granty. Doufám, že i z našeho města přijdou 
projekty, které bude možné podpořit. Po-
kud budete potřebovat pomoc při přípravě 
žádosti, neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

 
 1 veka, 8 vajec, 1kg 

uzeného
Velikonoce se blíží 

a na svátečním stole 
nesmí chybět nádiv-
ka. V každé rodině se 
asi dělá ta zaručeně 
nejlepší a recepty se 

předávají z generace na generaci a tak ne-
chci měnit ten Váš, jen Vám chci dát jeden 
tip. Letos si můžeme nádivku obohatit  
o bylinky, kterým svědčí vlhko. Letošní 
zima a začátek jara byly na vláhu bohaté, a 
tak v našem okolí hojně vyrazily vlhkomil-
né bylinky, jako jsou bršlice, ptačinec a po-
penec. Nemusíte tak zůstat u klasických 
mladých kopřiv nebo libečku. Bylinkami 
si nejen obohatíte sváteční stůl, ale udě-
láte i něco pro své zdraví, jsou totiž plné 
vitamínů a minerálů. Recept: Vychladlé 
uvařené uzené maso a housku nakrájíme 
na kostičky. Zalijeme takovým množstvím 
vývaru z uzeného, do kterého jsme přidali 
s láskou nasbírané, opláchnuté a nakrá-
jené bylinky, aby houska zachovala svůj 
tvar. Přidáme žloutky, muškátový květ a 
dochutíme pepřem a solí. Nakonec lehce 
vmícháme sníh z bílků. Směs dáme do vy-
mazané formy a pečeme ve vyhřáté trou-
bě, až povrch zezlátne.

Jan Burian, KDU-ČSL

Okénko zastupitele
Stávající nouzový 

stav z koronavirové 
infekce nám, senio-
rům, hodně kompli-
kuje život. Nemáme 
možnost se setkávat, 
chybí nám Kavárnič-
ka dříve narozených a 

ani naše Komise pro šťastný život seniorů 
nemůže řešit úkoly, které jsme plánovali 
na letošní rok. Hledáme možnosti, jak ak-
tivitu seniorů udržet alespoň sledováním 
našich akcí on-line. Předpokládáme proto, 
že naši senioři zvládají počítače a internet 
a v případě potřeby jim rodinní příslušníci 
pomohou. Nu a teď stručně, co nás čeká: 
V Kavárničce jsme dohodli, že sestavíme 
Kuchařku, kde zveřejníme tradiční rodin-
né recepty. Posílejte, prosím, recepty na 
moji mailovou adresu drko@seznam.cz. 
Fotodokumentaci pak k tomu pořídíme 
podle dohody. Zpěvníček trampských a 
country písní máme už hotový, zbývá jen 
jeho oficiální vydání. Nejsložitější je jedná-
ní naší Komise pro šťastný život seniorů. 
Nemůžeme pracovat per-rollam – přes in-
ternet. Musíme přísně dodržovat jednací 
řád komisí Rady města, ale také hygienic-
ká opatření a pak své úkoly splníme.

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Procházky příro-
dou jsou lidskému 
organismus prospěš-
né v každém ročním 
období. V současné 
době jsou slunce a 
čistý vzduch ještě 
důležitější. Nevím, 

zda i v dubnu budeme moci na procházky 
pouze v rámci 33 km2 katastru města, ale i 
přesto bych rád shrnul některá místa, kam 
se můžete v Lysé a jejím okolí jít podívat. 
Každého asi napadne zámecký park nebo 
lesy Karlov či Borek. Výhledy se naskytnou 
ze Šibáku či Viniček. Katastrem vedou na-
učné stezky Údolím Labe, Krajinou Rudol-
fa II., či Litolská ministezka. Pozorovat dění 
okolo vodních ploch lze nejen na Řehačce 
a v okolí Labe, ale teď i na Hrabanovské 
černavě a u mokřadu Žabák, oblíbeném 
místě mnoha ptačích druhů. Pokud se do 
přírody vydáte, chovejte se, prosím, ke 
všem jejím obyvatelům ohleduplně a vše, 
co si s sebou přinesete, tak zase odneste. 
Přeji všem hodně zdraví a krásné jaro.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Mnozí z nás tráví 
svůj volný čas nebo 
aspoň jeho část toul-
kami přírodou. Ne-
znám snad nikoho, 
kdo by se v této těžké 
době netěšil na prv-
ní slunečné paprsky. 

A to tím spíše, že jaro nám již klepe 
na dveře. Kolem Lysé je mnoho krás-
ných míst, která lákají k procházkám. 
Užívejme si těchto cenných chvil, ale 
nezapomeňme na ohleduplnost a re-
spekt k přírodě. Svou prosbu směřuji 
především k majitelům psů. Prosím 
hlídejte si své čtyřnohé miláčky, ať 
zbytečně nedochází ke zranění nebo 
úhynu volně žijících živočichů. Zejmé-
na mláďata jsou na jaře velmi riziková 
a nesprávným jednáním jim můžeme 
ublížit. V případě, že naleznete zdra-
vé mládě, je velmi pravděpodobné, 
že se jeho matka nachází někde po-
blíž. Platí jednoduché pravidlo. Zdra-
vých mláďat si nevšímáme a hlídáme 
si své psy. Pokud se mládě nachází 
na nevhodném místě, je možné ho 
přemístit na bezpečné místo např. 
pomocí prkénka nebo rukavic. Mož-
ná je také konzultace s odborníky ze 
záchranné stanice. Ochotně poradí a 
pomohou. Přeji hezké jaro!   

Mgr. Martina Tužinská Synková, 
Cesta města 

 Musíme to vy-
držet! Žijeme jen 
jednou. I to, že dý-
cháme, je přeci náš 
každodenní kousek 
štěstí.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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Městský úřad

Milí sousedé, žijeme v době, ve které 
bychom se víc než kdy jindy měli snažit ob-
klopovat dobrými zprávami, protože těch 
špatných je až dost. Dvě pro vás mám.  
A mám velkou radost, že jsme u plánova-
ných projektů zase o krok dál. První dobrou 
zprávou je, že se nám podařilo vybrat doda-
vatele stavebních prací nového komunitní-

ho centra, které vznikne rekonstrukcí domu č.p. 13 na Náměstí 
Bedřicha Hrozného. Po rekonstrukci bude tato krásná budova 
s bohatou historií sloužit Základní škole Bedřicha Hrozného a 
v přízemí vznikne prostor i pro psychologickou poradnu pro 
děti a mládež. A jasno už máme i s výběrem zhotovitele re-
konstrukčních prací krásné historické vily bývalého ředitele 
cukrovaru v Litoli Augusta Ludwiga Bondyho s č.p. 149. Díky 
tomu rozšíříme kapacitu Mateřské školy Dráček o dalších  
50 míst. Jsem moc ráda, že se tento dům, který dlouho chát-
ral, podařilo zachránit a navíc bude sloužit dětem. K vile také 
patří velká zahrada, kterou děti jistě ocení. Co víc si přát? Snad 
jen pevné zdraví, spoustu trpělivosti a ať je těch dobrých zpráv 
zase mnohem víc, než těch špatných.  

Romana Fischerová, ANO 2011

Je to až k neuvě-
ření, jak čas běží. 
Minulý rok jsme kon-
čili jarní prázdniny a 
začínala nám první 
karanténa. Předpo-
kládám, že nikdo 
z nás nepomyslel, 

že i za rok budeme v podobné situaci. 
Na začátku nikdo nevěděl, co nás čeká, 
jak zákeřný a nebezpečný může covid 
být. Co všechno budeme muset udělat, 
čím vším se budeme muset řídit, co vše 
budeme muset upřednostnit a co od-
sunout na druhou kolej. Byl to náročný 
a vyčerpávající rok pro spoustu lidí. Pro 
zdravotníky, pracovníky v sociálních služ-
bách a jiné pomáhající profese, které 
se věnují těm, kteří pomoc potřebují. 
Ale také to byl náročný rok pro seniory, 
kteří se v obavách o svoje zdraví uzavře-
li doma, omezili kontakty na minimum. 
Náročný rok to byl i pro rodiny s dětmi, 
které se vzdělávaly doma, a pro rodiny, 
které díky covidu měly nouzi a musely se 
uskromnit. Chci tímto z celého srdce po-
děkovat všem, kteří jsou trpělivý, pomá-
hají, dodržují opatření a věří, že se zase 
časem vrátíme ke svému běžnému živo-
tu. Zejména chci poděkovat však všem 
zdravotníkům, kteří jsou dnes a denně v 
první linii boje s tímto nepředvídatelným 
protivníkem.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Velikonoce mám 
od svého dětství 
spojené se zdobe-
ním vajíček. U nás 
doma se vejce zdo-
bila pouze pomocí 
cibulových slupek 
a trávy, které bylo 

všude dostatek.Samotnému zdo-
bení ale samozřejmě předcházela 
nezbytná příprava. Po celý rok jsme 
schovávali roztrhané silonky. Dnes se 
to může zdát úsměvné, ale před ro-
kem 1989 to nebylo jen tak... Zhruba 
měsíc před Velikonocemi jsme zača-
li ukládat šlupky od cibule. Důležité 
také bylo sehnat bílá vejce, protože 
ta lépe chytala barvu a kontrast mezi 
bílou a hnědočervenou více vynikal. 
Na sběr trávy jsme chodili obvykle  
v sobotu před velikonočním pondě-
lím, ten den jsme také vajíčka zdobili. 
Nejraději jsme sbírali čtyřlístky a jinou 
okrasnou trávu.Vidím to jako dnes, 
vše naskládané v kuchyni na zemi na 
červenobílém koberci. Stále si pama-
tuji, jak jsem se snažila, aby tráva na 
vejci hezky držela a nezmuchlala se 
po zabalení do silonek. Nakonec při-
šlo samotné vaření ve slupkové lázni. 
A co vy, také máte podobné vzpomín-
ky na své dětství? Věřím, že ano. Přeji 
všem klidné Velikonoce.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

V roce 2020 město poprvé rozdělovalo do-
tace určené pro opravy domů v naší památko-
vé zóně. V letošním roce bude tento program 
pokračovat. V rozpočtu letošního roku je vy-
členěno opět 600 000 Kč. O dotaci mohou žá-
dat majitelé domů v památkové zóně a dále 
také vlastníci památkově chráněných domů 
mimo tuto zónu. Dotace je určena na opravu 

a údržbu vnějšího vzhledu budov. Patří sem tedy akce jako opravy 
fasád, výměny oken, opravy střech, opravy komínů, opravy vcho-
dových dveří nebo opravy štítových zdí. Právě to vytváří kolorit 
naší památkové zóny na jejímž vnějším vzhledu nám záleží. Po-
stup rekonstrukce nebo opravy ale musí respektovat doporučení 
odborníků z památkové péče. Žádosti o dotaci mohou žadatelé 
podávat na radnici do 30. dubna 2021. Potom žádost posoudí ko-
mise, rada a zastupitelstvo. Vzor žádosti a přílohy jsou k dispozici 
na www.mestolysa.cz. Naše město tímto způsobem, stejně jako 
další historická města, podporuje rekonstrukce památek nachá-
zejících se na jeho území. Vlastníkům nemovitostí je tímto způso-
bem pomáháno v rekonstrukci nemovitostí dle přísných požadav-
ků památkové péče. Výsledkem bude krásnější město.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Vážení obča-
né, jak jste si jis-
tě všimli, dnešní 
doba je ve znamení 
arogantního a se-
bevědomého dile-
tantismu, alespoň 
to potvrzují i od-

borníci. „Dnes není důležité, co 
je pravda a co můžete prokázat, 
nýbrž jen to, co se s největší ve-
hemencí vykřikuje, s cílem překři-
čet ostatní a nedat zaznít skutečné 
pravdě“. Smutný konec touhy po 
pravdě a lásce, po opravdové demo-
kracii, svobodě a lidských právech. 
Stačí být přítomen na Zastupitel-
stvu města, kde se beztrestně může 
projevit leckterý výtržník, kdejaký 
narušitel jednání. Již staré české pří-
sloví praví, že dutý sud nejvíce duní, 
jako některé příspěvky a podněty 
tzv. konstruktivní opozice. Čeho 
jsme svědky za cca první polovinu 
tohoto volebního období. Slýcháme 
velice často: Máme odborníky, vše-
mu rozumíme nejlépe, já jsem Váš 
starosta, jsem lídrem LnS, jsem spe-
cialistou, nejvíce na stavby a různé 
projekty (viz zateplení jednoho by-
tového domu), jsem oprávněn ke 
kontrolní činnosti bez znalosti věci  
i zákonů atd. 

Ing. Petr Gregor, KSČM
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Pozvánky 

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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Pozvánky
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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

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
Dracula – Bess Georges

Klasický román Brama Sto-
kera dráždí k nejrůznějším 
adaptacím už přes sto dva-
cet let. Vábení neodolal ani 
vynikající francouzský kres-
líř Georges Bess, kterého 
český čtenář zná z komiksu 
Bílý láma, k němuž psal scé-

nář Alejandro Jodorowsky. Bessův Dracula, 
věrný v tématu a atmosféře doby, umně ze-
štíhlený k lepší plynulosti děje a k lepšímu vy-
užití vizuálních možností příběhu, ale hlavně 
opatřený kresbou, která bere dech, patří roz-
hodně k těm nejlepším výtvarným a komikso-
vým zachycením slavného upírského příběhu, 
jaká se vám kdy dostanou do ruky.

Julinčina pekárna: Keleová-Vasilková Táňa
Příběh čtyřicátnice Kláry, 
jejíž život je naplněn vším 
podstatným – láskou, přá-
telstvím i sny. Sny, které se 
jí zdají v noci, ale i těmi, kte-
ré sní přes den. Touží jet do 
okouzlující Francie a poznat 
místa, které zná jen z inter-
netu a knížek. Když do její-

ho života vstoupí Anna, bývalá milenka jejího 
otce, její dny se náhle začínají měnit a nic není 
jak bylo předtím.

Naučná literatura pro dospělé
Vědomí a realita – Horáček Jiří

Co je to vlastně vědomí a 
jaký má vztah k tělu? Re-
nomovaný neurobiolog a 
profesor psychiatrie Jiří Ho-
ráček v rozhovoru s Danie-
lou Drtinovou odhaluje fas-
cinující fakta o lidské mysli. 
V jakém stavu je současná 

neurověda? Co se skrývá za duševními poru-
chami a jak je léčit? 

Bez vlasů – Drahoňovská Tereza
Tereza si nikdy nemyslela, 
že bude mít pleš dřív než její 
kluk. Neuměla si představit, 
že se jí bude stýskat po cu-
líku. A už vůbec by ji nena-
padlo, že blízké okolí i lidé 
na ulici jí budou vyjadřovat 
podporu v domnění, že si 

prochází chemoterapií. Když kvůli autoimu-
nitní nemoci přišla během několika měsíců o 
všechny vlasy, musela se vyrovnat se změnou 
vzhledu, s pocitem ztráty ženskosti i s nabíd-
kou paruk... 

Dětská literatura pro děti
Něfo – Walliams David
Myrta Mírná má všechno, 
na co si vzpomene. Jenže 
mít všechno jí pořád ještě 
není dost. Chce víc, víc a ješ-
tě víc! Když přijde se svým 
dalším přáním, má to malý 
háček. Nikdo neví, co to je.

Detektivové z Tajemné ulice 
– Guzowska Marta

Když se Hanka ve výtahu se-
známí s Péťou, jeho sestrou 
Anďou a potkanem Sher-
lockem, nic nenasvědčuje 
tomu, že by toho odpole-
dne měli zažít něco zvlášt-
ního, a že bude zapotřebí 
detektiva... 

Naučná literatura pro děti
Záhady: Zapoj mozkové závity a vyřeš 10 
hrůzostrašných případů – Escandell Victor

Vítej v obávané knize zá-
had! Některé záhady mají 
logické řešení, u jiných vyu-
žiješ své představivosti. Hle-
dej v zábavných obrázcích a 
stopu máš na dosah. Záha-
dy můžeš řešit sám, s kama-
rády nebo s celou rodinou...

Vodavoděnka – Gregorová Kristýna
Bohatě ilustrovaná naučná 
kniha, která vás přesvědčí, 
že voda není nuda! Věděli 
jste, že průměrný Středo-
evropan denně spotřebuje 
110 litrů vody? Co mají spo-

lečného vločky, i když je každá jiná?

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. 

Po dobu uzavření knihovny a omezených 
služeb knihovny jsme pro naše čtenáře na-
výšili 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 při-
pomínek nás neváhejte kontaktovat mailem 
či telefonicky. 

On-line přednášky:
Jan Lucemburský – 6. dubna 2021 
od 16.30 hodin
On-line přednáška PaedDr. Marie Kořínko-
vé věnovaná české historii. Na akci je nutné 
se v knihovně předem přihlásit! Všem zá-
jemcům bude v den akce zaslán odkaz na 
virtuální místnost v Jitsi Meet, přes který 
bude možné přednášku sledovat. Pokud se 
epidemiologická situace zlepší natolik, že 
bude možné přednášku pořádat prezenčně 
v knihovně, proběhne obvyklou prezenční 
formou.

Půlrok v Estonsku – 13. dubna 2021 
od 18.00 hodin
Chcete se i v době covidové podívat za 
hranice Česka? A co se rovnou vydat do 
země mokřadů, jezer a lesů? Udělejte si 
čas a pojďme se společně alespoň online 
podívat do země, která vás okouzlí. Eston-
skem nás provedou Ondřej Šmíd a Štěpán 
Hladík. Na akci je nutné se v knihovně pře-
dem přihlásit! Všem zájemcům bude v den 
akce zaslán odkaz na virtuální místnost, 
přes kterou bude možné přednášku sle-
dovat. Pokud se epidemiologická situace 
zlepší natolik, že bude možné přednášku 
pořádat prezenčně v knihovně, proběhne 
obvyklou prezenční formou.

Fotosoutěž 2021 – Téma pro letošní roč-
ník: „Fotokaranténa“.
Již teď se těšíme na Vaše fotografie. Pod-
mínky a podrobnosti k soutěži najdete na 
webu knihovny.  

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.
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Není potřeba komentovat, v jaké situaci se 
my všichni právě nacházíme. Že byly školy a 
samozřejmě i naše ZUŠ zahnány koronavirem 
do online prostoru, je také všeobecně známý 
fakt. Důležité je, jak se s touhle novou situací 
popereme. Dovolte nám tedy nástin práce 
naší ZUŠ v době distanční. 

Naše škola loni zahájila výuku na dálku už pár 
dní po zahájení karantény, pokud to bylo mož-
né, vyučovali jsme online. Zpočátku především 
v hudebním oboru a literárně-dramatickém 
oboru, postupně se přidávaly i další obory, takže 
můžeme říci, že v letošním školním roce se on-
line vyučuje ve všech oborech, byť ne ve všech 
v plném rozsahu. A když se nad tím zamyslíme, 
někdy by to ani nebylo úplně žádoucí – vždyť 
po náročné dopolední online výuce v ZŠ nebo 
SŠ či na gymnáziu, chtít po dětech další dvě tři 
hodiny soustředění při hodinách výtvarného 
nebo tanečního oboru už by bylo příliš. Pro-
to také jsou formy distanční výuky v různých 
oborech různé – online hodiny přes nejrůznější 
aplikace (vyhovující tomu kterému žákovi), po-
mocí instruktážních videí, odkazů na zajímavé 
interprety, umělecké počiny či výstavy, zadávání 
nové látky např. emailem a následné hodnocení 
zaslaných prací nebo videí buď opět písemné, 
nebo např. telefonické. Jsme moc rádi, že tuhle 
možnost, jak neztratit s dětmi kontakt a být jim 
oporou v náročné situaci, díky technice máme. 

Jiná věc je, do jaké míry jdou umělecké obory 
vyučovat online. O různé kvalitě a problematič-
nosti připojení není třeba nikoho přesvědčovat. 
O různých podmínkách žáků v jejich domovech 
jistě také ne. Nikdo doma nemá taneční sál, tak-
že možnosti, jaké taneční prvky se dají doma 
procvičovat, jsou velmi omezené. Nedají se na-
cvičovat žádné choreografie, společné už vůbec 
ne. V tanečním oboru se proto věnují přede-
vším cvikům a prvkům, které nejsou náročné 
na prostor, a také pohybu v přírodě, kde mohou 
velmi rozvinout i vlastní taneční fantazie. 

Nikdo z výtvarníků nemá doma materiály, 
veškeré pomůcky, keramickou pec nebo hrn-
čířský kruh, aby mohl zkoušet všechny výtvarné 
techniky, které jinak v ZUŠ běžně dělá. Učitelé 
nemohou práci dětí průběžně příliš usměrňo-
vat, poradit. Na druhou stranu vymysleli vý-
tvarníci spoustu jiného tvoření (např. fotogra-
fická tvorba), které žáky baví, a nešly by dělat 
hromadně ve škole. I v domácích podmínkách 
vznikají nádherné práce – autoportréty našich 
mladých výtvarníků dokonce tvořily publikum v 
jinak prázdném sále Rudolfina při koncertě Čes-
ké studentské filharmonie 20. 2. 2021 (https://
operaplus.cz/koncert-a-prece-se-uci-byl-ve-
-vsech-ohledech-mimoradny/). 

Literárně-dramatický obor se také nemůže 
patřičně rozvíjet. Mluvní cvičení jdou přes ob-
razovku a mikrofon provádět pouze přibližně. 
Pohybový rozvoj je limitován prostorovými 
možnostmi domácností. Proto se hojně věnují 
tvůrčímu psaní a dramaturgické práci s divadel-

ZUŠ jede i online!
ními texty. Poradí si i s maskami a kostýmy, které  
řeší  –  „co dům dal“. 

I výuka hudebních nástrojů online má řadu 
omezení – nemůžete dítěti naladit nástroj, 
musí to zvládnout samo podle pokynů, nemů-
žete mu opravit špatné držení nebo postoj, jen 
mu to na dálku ukázat, nemůžete mu pomoci 
třeba společnou hrou. Bonusem je sice větší 
samostatnost dětí, řada detailů však přes PC 
uniká. Velmi náročná je výuka pěveckých sbo-
rů, orchestrů, komorních souborů – také tady 
museli vyučující absolutně přestavět svůj způ-
sob výuky, protože společná hra nebo zpěv přes 
internet jsou v podstatě nemožné. Kolektivním 
předmětům ve všech oborech chybí to základ-
ní, bez čeho se neobejdou – vzájemný kontakt, 
spolupráce a reakce na ostatní v souboru, sku-
pině. To se nedá nahradit žádným sebelepším 
softwarem. A to jsou jen zlomky problémů, se 
kterými se učitelé a žáci při distančním způsobu 
výuky uměleckých oborů potýkají.

Nám všem také velmi chybí naše společné 
setkávání na koncertech, vystoupeních, mezi-
oborových představeních, výstavách, které do 
vypuknutí epidemie byly běžnou součástí živo-
ta naší školy. Ano, snažíme se i o online koncer-
ty, nemohou však ty skutečné nikdy nahradit, 
umělec potřebuje plný sál a diváci zase umělce. 

V žádném případě však nechceme naříkat, 
protože ačkoli je tento způsob fungování ZUŠ 
velmi náročný pro všechny strany, naše děti 
jsou prostě skvělé!! Protože to i přes obtíže ne-
vzdávají, a my máme stále možnost je i na dálku 
v jejich úsilí podporovat. Poklonu si zaslouží uči-
telé za to, jak zvládli radikální a náhlou změnu 

metod své práce, posílili své ICT dovednosti, aby 
byli schopni „vysílat“ (jak distanční výuce u nás 
v ZUŠce říkáme), jak vymýšlejí další způsoby, jak 
děti zaujmout i distančně. Nemenší poklonu si 
zaslouží rodiče našich dětí, kteří byli rovněž ze 
dne na den pasováni i do role učitelů umělec-
kých předmětů, a je obdivuhodné, že při nápo-
ru školních povinností ještě mají energii udržet 
své děti i u uměleckého vzdělávání. 

Jak dlouho ještě budeme v umělecké ilegali-
tě, to neví asi nikdo. Jistě je spousta prací a obo-
rů, které se mohou přesunout na home office 
bez problémů i natrvalo (i když každému budou 
scházet sociální vazby). O školách a kultuře to 
však neplatí. Co se totiž v online prostoru a v zá-
plavě aplikací, softwaru a virtuální reality úplně 
ztrácí, je člověk – v tomto případě dítě, které při 
dálkovém způsobu výuky sedí samo před obra-
zovkou bez tolik potřebného osobního kontaktu 
s kamarády a spolužáky. Mladá generace se tak 
bohužel stává největší obětí koronaviru. Proto 
chápeme naši práci i jako velkou pomoc pro děti 
- u uměleckých oborů zkrátka na chvíli přijdou i 
na jiné než kovidové myšlenky.

Pokud bychom tedy chtěli zhodnotit dis-
tanční způsob vyučování v ZUŠ, tak jako mo-
mentální vynucená náhrada běžné výuky – 
ANO, větší využití možností ICT - ANO, internet 
jako doplněk výuky a inspirace – určitě ANO, 
nový směr výuky v ZUŠ – určitě NE!! Chceme 
s dětmi zažívat krásu uměleckého tvoření naži-
vo! Snad nám to bude brzy dopřáno…

Mgr. Vlasta Blažková
ZUŠ F. A. Šporka
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Každoročně seznamujeme zákonné zá-
stupce dětí s organizací a kritérii zápisu při-
jímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

V souvislosti s protiepidemickými opat-
řeními, která nás tento školní rok v růz-
ných vlnách provázejí, bude potřebné 
organizaci zápisu dětí do mateřských škol 
přizpůsobit tak, aby byla zaručena bez-
pečnost dětí i dospělých, respektovány 
individuální možnosti a omezení jednotli-
vých účastníků a zároveň splněny všechny 
zákonné povinnosti. Zápis se proto připra-
vuje v distanční podobě a každoroční in-
formační schůzky se letos neplánují.

Zápisový proces, tzv. správní řízení  (Zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád) lze zjednodu-
šeně rozčlenit do třech etap (podání žádosti, 
nahlížení do spisu, vydání rozhodnutí).

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělá-
vání podává dítě zastoupené zákonným 
zástupcem. 

Co je nutné k zápisu doložit?
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 
2. Vyjádření pediatra ke splnění zákonné  
 podmínky o očkování dítěte nebo mít  
 doklad, že je dítě proti nákaze imunní  
 nebo se nemůže podrobit očkování pro  
 kontraindikaci. Tato povinnost se vzta- 
 huje pouze na děti, které v daném škol- 
 ním roce neplní povinné předškolní  
 vzdělávání. 

3. Prostou kopii rodného listu.

4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte. V přípa- 
 dě, že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad  
 Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebude  
 potřeba tento údaj dokládat, ředitelky  
 budou pracovat s informacemi poskyt- 
 nutými z evidence obyvatel Lysé n. L.,  
 Jiřic a Staré Lysé.  

Podávání žádostí: 2.–14. 5. 2021
• Předzápisem na adrese https://elek- 
 tronickypredzapis.cz/ (v případě po- 
 dání elektronickým způsobem (podle  
 § 37 odst. 4 správního řádu) je nutno do  
 5 pracovních dnů doručit originál při- 
 hlášky s potvrzením o očkování a pro- 
 stou kopii rodného listu vhozením do  
 schránky dané mateřské školy. Nebude-li  
 doplněn originál nejpozději do 19. 5.  
 2021, nebude podání žádosti formou  
 elektronického předzápisu považováno  
 za platné.).
• Elektronicky na adresu školy (v případě 
 toho způsobu podání je nutno do 5 pra- 
 covních dnů doručit originál přihlášky 

Zápis dětí do mateřských škol do školního roku 2021–2022
 s potvrzením o očkování vhozením do 
 schránky dané mateřské školy. Nebu- 
 de-li doplněn originál nejpozději do 
 19. 5. 2021, nebude podání žádosti for- 
 mou elektronicky na adresu školy pova- 
 žováno za platné.).
• Datovou schránkou (originál přihlášky  
 s potvrzením o očkování, prostou kopii  
 rodného listu).
• Doporučeně poštou (originál přihlášky  
 s potvrzením o očkování, prostou kopii  
 rodného listu, rozhodující je datum po- 
 dání na poštu).
• Osobně, po telefonické dohodě s ředi- 
 telkou školy.

Nahlížení do spisu: 17. 5. 2020 
od 10 do 12 hodin

Místo: ředitelny jednotlivých mateřských 
škol po telefonické dohodě s ředitelkou 
dané školy (žadatel má možnost nahléd-
nout do správního spisu založeného na zá-
kladě podané žádosti). 

Předání rozhodnutí
24. 5. 2021 zveřejněním výsledků při-

jímacího řízení na webových stránkách 
mateřské školy, vyvěšením výsledků přijí-
macího řízení u vstupu do mateřské školy.  
U záporných rozhodnutí zasláním na adre-
su zákonného zástupce uvedenou v Žádosti 
o přijetí.

Město Lysá nad Labem vymezilo OZV  
č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 školský ob-
vod spádových mateřských škol. Školský 
obvod tvoří celé území města Lysá nad La-
bem, včetně městských částí Litol, Byšičky 
a Dvorce. Spádovými mateřskými školami 
jsou MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašin-
ka, MŠ Pampeliška. 

Město Lysá nad Labem uzavřelo doho-
du o stanovení spádové mateřské školy 
pro děti s trvalým bydlištěm v obcích Jiři-
ce a Stará Lysá plnící povinnou předškolní 
docházku. Spádovými mateřskými školami 
jsou v Lysé nad Labem MŠ Pampeliška a MŠ 
Čtyřlístek. Na základě tohoto dokumentu 
dochází k odchylce v 1. kritériu u MŠ Ma-
šinka a MŠ Dráček. 

Kritéria budou uplatněna v případě, 
kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet 
míst uvolněných v MŠ od školního roku  
2021–2022.

1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
 školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
 se přednostně přijímají děti s místem  
 trvalého pobytu v dané obci, pro které  
 je od počátku školního roku následují- 
 cím po dni, kdy dítě dosáhne pátého  

 roku věku, předškolní vzdělávání po- 
 vinné, s dodržením výše uvedených do- 
 kumentů o školských spádových obvo- 
 dech mateřských škol. Pokud nelze z ka- 
 pacitních důvodů přijmout všechny děti  
 splňující toto kritérium, informuje ředi- 
 telka zřizovatele, aby mohl zřizovatel za- 
 jistit místa v jiné MŠ. Ostatní žadatele  
 odmítne z důvodů nedostatečné kapaci- 
 ty MŠ. 

2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
 školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
 se přijímají děti s místem trvalého poby- 
 tu v dané obci podle spádové vyhlášky  
 od nejstaršího po nejmladší, zpravidla  
 tříleté. 

3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
 školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
 se přijímají děti s trvalým pobytem mi- 
 mo spádovou vyhlášku od nejstaršího  
 po nejmladší, zpravidla tříleté. 

4. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
 školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
 se přijímají děti s místem trvalého po- 
 bytu v dané obci podle spádové vyhláš- 
 ky nejméně od dvou let. Ke dni přijíma- 
 cího řízení musí být dítě schopno plnit  
 školní vzdělávací program a samostatně  
 zvládat úkony sebeobsluhy.

5. K předškolnímu vzdělávání do mateřské  
 školy zřizované obcí nebo svazkem obcí  
 se přijímají děti s trvalým pobytem  
 mimo spádovou vyhlášku nejméně od  
 dvou let. Ke dni přijímacího řízení musí  
 být dítě schopno plnit školní vzdělávací  
 program a samostatně zvládat úkony  
 sebeobsluhy.

Rodičům dětí, na které se nevztahuje 
povinné předškolní vzdělávání, doporuču-
jeme podat přihlášky do více mateřských 
škol, na základě spádové vyhlášky města 
Lysá nad Labem: https://mestolysa.cz/cz/
samosprava/obecne-zavazne-vyhlasky-
-a-narizeni-mesta/ozv-c-4-2016-kterou-
-se-vymezuje-skolsky-obvod-spadovych-
-materskych-skol.

Pokud zákonný zástupce podá více při-
hlášek, předem zváží, kterou mateřskou 
školu upřednostní. Po vydání rozhodnutí  
o přijetí o tomto vybranou mateřskou školu 
informuje a ostatní školám tuto skutečnost 
oznámí a to vše písemnou formou.

ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem
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V souladu s doporučením MŠMT bude 
školou organizace zápisů dětí k povinné 
školní docházce přizpůsobena tak, aby byla 
respektována protiepidemická opatření  
a zaručena bezpečnost dětí i dospělých, re-
spektovány individuální možnosti a omezení 
jednotlivých účastníků a zároveň splněny 
všechny zákonné povinnosti. 

V souladu s opatřením MŠMT a plat-
nými mimořádnými protiepidemickými 
opatřeními proběhne v dubnu pouze for-
mální část zápisu – tzn. zápis se bude ko-
nat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a 
bude upřednostněno, pokud je to možné, 
podání žádosti o přijetí bez osobní přítom-
nosti zákonného zástupce dítěte ve škole 
(datová schránka, e-mail s elektronickým 
podpisem), poštou nebo osobně do poš-
tovní schránky na budově školy. 

Veškeré informace k organizaci zápisu dětí 
do 1. ročníku budou zveřejněny na webu 
škol a průběžně aktualizovány.

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
www.zsjaklysa.cz

ZŠ BH Lysá nad Labem a ZŠ JAK Lysá nad 
Labem doporučují zákonným zástupcům, 
aby žádali o přijetí pouze v té škole, ve které 
chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základ-
nímu vzdělávání. Obě školy jsou připraveny 
otevřít tři třídy 1. ročníku (po 28 dětech). Při 
přijímání žádostí o přijetí nebude školou při-
hlíženo k pořadí přijatých žádostí. Pokud na 
dané škole bude větší počet žádostí o přije-
tí než 84, pak bude přihlédnuto k vyhlášce 
města o spádovosti a kritériím dané školy.

Informace k zápisům do 1. ročníku školního roku 2021/2022
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

V případě podávání žádostí o odklad kon-
taktujte neprodleně kancelář školy.

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
Alice Rubešová, tel.: 325 551 088,
e-mail: info@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
Jana Králová, te.:  325 551 220,
e-mail: info@zsjaklysa.cz 

Předpokládáme, že v červnu/srpnu 2021 
se uskuteční setkání zákonných zástupců a 
dětí ve škole jako náhrada motivační části 
zápisu. O termínu setkání budete předem 
informování e-mailem a na webu školy.

PaedDr. Irena Jarešová,
ředitelka ZŠ BH Lysá nad Labem

Mgr. Marie Nováková,
ředitelka ZŠ JAK Lysá nad Labem

Milé děti, vážení rodiče, vzhledem 
k epidemiologické situaci Vás nemůžeme 
přivítat u nás na Dni otevřených dveří.
Předáváme vám tedy základní informace 
o naší škole touto cestou. 

Nabízíme Vám:
- klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň školy)
-  otevření školy rodičům a veřejnosti
-  ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst 
-  adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
-  individuální přístup k žákům
-  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována  
 komplexní péče kvalifikovanými pedagogy
- možnost využití činnosti asistenta pedagoga
- celoškolní projekty, odpolední dílny
- školu v přírodě (1 x za dva roky)
- moderně vybavené učebny
- interaktivní výuku pomocí moderní techniky

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme dostateč-
ný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 1. ročníků jako nepovin-
ný předmět, povinně se AJ vyučuje od druhé třídy. Od 6. ročníku probíhá 
výuka druhého cizího jazyka – RJ, nebo NJ. Výuka Informatiky probíhá na 
naší škole od 5. ročníku, nově ji plánujeme zařadit od 4. ročníku. 

...a dále nabízíme řadu nepovinných předmětů a kroužků:
- nepovinné předměty např. Anglický jazyk 1. ročník, Konverzace  
 v Aj a Sportovní hry na II. stupni školy…
- kroužek Šachy, kroužek keramiky a mažoretek
- kroužek Veselá věda
- sportovní hry 1.–5. ročník, florbal, hudební kroužek...

Pro starší děti navíc:
- moderní počítačová učebna
- kroužek 3D tisku a robotiky, dramatický kroužek, 
 astronomický kroužek…
- semináře z matematiky a českého jazyka
 (příprava na přijímací řízení na SŠ)
- zahraniční exkurze a zájezdy 
- adaptační programy a lyžařský výcvikový kurz…

Tyto i další informace o naší škole se dozvíte také na webových 
stránkách školy: www.zsbhrozneho.cz 

Těší se na Vás všichni zaměstnanci ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem.

Proč být žákem nebo žákyní
ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem?

  
● rozlehlá škola s dalšími subjekty v areálu,  
 ale vše pod „jednou střechou” – všechny učebny,  
 tělocvičny, družina, klub, školní knihovna, školní jídelna,
● 9 oddělení školní družiny, 1 oddělení školního klubu,
● možné využití venkovní přírodovědné učebny a blízkého  
 sportovního hřiště,
● povinná výuka angličtiny již od 1. ročníku,
● povinná výuka dalšího cizího jazyka (německého, ruského  
 anebo francouzského) od 7. ročníku, 
● aktivní žákovský školní parlament – organizuje za běžného  
 chodu školy významné akce: Podzimní nebo Jarní hrátky,  
 Předvánoční jarmark, Den otevřených dveří, Aprílové dny,  
 besedy s významnými osobnostmi…,
● nabídka volnočasových aktivit (kroužky technické, sportovní  
 a výtvarné, angličtina Milischool přes všechny ročníky  
 včetně 2. stupně aj.), 
● Spolek rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem  
 – např. financuje řadu věcí ve škole (techniku pro žáky aj.),
● na škole zřízeno školní poradenské pracoviště, v němž  
 spolupracují školní psycholožka, speciální pedagožky,  
 výchovná poradkyně a školní metodičky prevence,
● semináře primární prevence od Semiramis z. ú.  
 od 4. ročníku,
● elektronická žákovská knížka v programu Edookit pro žáky  
 od 3. ročníku, od r. 2021/22 od 1. ročníku, 
● distanční výuka – využití Google Classroom a školního  
 programu Edookit,
● více na www.zsjaklysa.cz.

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“
     Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-skole
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Ze života škol 

Opět se Vám ozývá-
me ze studentské firmy 
Ori Cards, která vznikla 
v rámci předmětu Apli-

kovaná ekonomie v Obchodní akademii 
Lysá nad Labem. Náš tým se skládá z deseti 
nadšených studentů třetího ročníku. Zabý-
váme se výrobou pohlednic s příběhem.

V posledních týdnech jsme v naší firmě 
měli opravdu napilno. Pracovali jsme totiž 
nejdříve na návrhu a poté na výrobě něko-

lika nových pohlednic. Připravili jsme pro 
vás originální SUDOKU pohlednici. Určitě 
potěší všechny, kteří rádi luští a lámou si 
hlavu. Dále jsme měli spoustu práce s va-
lentýnskou edicí pohlednic. Tyto pohledni-
ce byly tak úspěšné, že zůstávají ve stálé 
nabídce. K vyjádření sympatií, pozornosti 
a lásky určitě mohou sloužit v průběhu ce-
lého roku. 

Mimo vytváření nových produktů se 
naše firma zúčastnila online školení firmy JA Czech. Tato firma se zabývá podporou 

podnikání v rámci školní výuky a právě 
díky ní na naší škole funguje předmět Apli-
kovaná ekonomie. Školení vedly dámy, 
které mají s podnikáním ve studentské 
firmě vlastní bohaté zkušenosti. Předaly 
nám mnoho cenných rad a zkušeností ne-
jen k veletrhu JA studentských firem, na 
který se chystáme. 

A protože jsou tady Velikonoce, rozhodli 
jsme pro vás vyrobit speciální pohlednice 
s velikonoční a jarní tematikou. Nabízíme 
jak klasická přání, tak i zábavné a naučné 
pohlednice pro děti. Proto se neváhejte 
podívat na naše webové stránky https://
ori-cards.webnode.cz/, kde si je můžete 
prohlédnout a také zakoupit. 

Nezapomeňte, že koupí pohlednic podpo-
říte domov pro seniory v Lysé nad Labem, 
kam v červnu poputuje část našich tržeb.

Andrea Drahokoupilová
finanční ředitelka firmy Ori Cards

I přesto, že je situace  
s koronavirem v posledním 
roce velmi náročná, žáci na 
ZŠ Bedřicha Hrozného stá-
le něco vytváří a podnikají, 

co se v rámci pandemických opatření dá. 
Mnohé akce proběhly i v průběhu online 
výuky. Podívejte se, jak se v posledním 
roce žije v naší škole:

Prvňáci a druháci v průběhu ledna vy-
užili toho, že mohli být ve škole a užili si 
sněhu společně. V průběhu hodin těles-
né výchovy vyrazili na louku a uspořádali 
soutěž ve stavění sněhuláků. To vám byla 
podívaná!

Ve čtvrtek 28. 1. pak dostali naši prvňáci 
své první vysvědčení. Atmosféra ve třídě 
byla slavnostní, některé dívky měly krásné 
šaty a sukýnky, kluci zase sváteční košile. 
Vysvědčení dětem rozdaly paní ředitelka 
Irena Jarešová a paní zástupkyně Jana Jíl-
ková. Děti za vysvědčení a knihu Medovní-
ček Medulka a Medulínek od Jana Lebedy 
přednesly dvě krátké básničky.

V únoru jsme nezapomněli ani na ma-
sopust. Oslavy proběhly nejen ve třídách 

na prvním stupni, ale také v jednotlivých 
odděleních školní družiny. Některé vyšší 
třídy prvního stupni se oslavám věnovali i 
v průběhu online hodin a jejich přehlídka 

masek proběhla skrze monitory počítačů. I 
tak si to však všichni náramně užili! 

Petr Pokorný

Bedříšci žijí i v době koronavirové

Přicházíme s novou nabídkou pohlednic – Velikonoce 
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Procházka krajem – Byšičky
Půvabná vesnička 

Byšičky, která je místní 
částí města Lysé nad 
Labem – nádherného 
to barokního kom-
plexu, nazývaného 
Barokní perla Polabí, 
slaví v letošním roce  

300 let od svého založení. Byšičky jsou jed-
nou z nejzachovalejších barokních vesnic 
na území naší vlasti. Leží u slepého ramene 
řeky Labe, v bezprostřední blízkosti přírod-
ní rezervace Hrbáčkovy tůně a jižně od ere-
mitáže u sv. Václava.

Archeologické nálezy z 60. let 20. století, se 
kterými se lze seznámit v Polabském muzeu, 
ukazují, že Byšičky stojí na místě bývalého 
pravěkého sídliště, osídleného Kelty a Ger-
mány. Původní osada se jmenovala Byšice.  
S okolím ji spojoval kamenný most, ze které-

ho dodnes zůstaly zbytky nájezdu. Vzkvétající 
osada Byšice a most byly poničeny během 
husitských válek. A tak v průběhu 15. století 
Byšice, stejně jako většina malých vesniček  
v okolí, postupně zanikala a zkázu pak dovrši-
la třicetiletá válka.

Nejstarší zmínka o Byšicích je z roku 1398, 
kdy Petr z Wartenberka, držitel manství čes-
kých královen na Lysé prodal ves Byšice Do-
mánkovi ze Smilovic. Pak už o této původní vsi 
není dlouho v žádných záznamech ani zmín-
ky. Až v roce 1539 „kšaftoval“ Duchek Byšický 
s poplužním dvorem, který mohl být zároveň 
i pobřežní tvrzí u Labe. A právě ten mohl být 
základem pro pozdější vesničku Byšičky.

Není vyloučeno, že tento poplužní dvůr 
mohl založit císař Ferdinand I., když po poráž-
ce protihabsburského povstání v roce 1547 
přebíral svůj majetek v Lysé a v dalekém širo-
kém okolí. V českém urbáři z let 1553–1571 a 

1584 je stále řeč o tomto dvoře: „Sám o sobě 
leží při Labi, dobré čtvrt míle od zámku“. Ale 
pozor – tehdejší míle měřila skoro sedm a 
půl kilometru, tj. asi 2 hodiny cesty krokem. 
Uvádí se dále, že „dvůr má 44 kop záhonů, jež 
obdělávají se lyskými koňmi“ a také, co vše se 
na polích pěstovalo.

Nutno vzpomenout třicetileté války. Vojen-
ský pluk za plukem procházel zdejší krajinou, 
plenilo se zde, samotný byšický dvůr strávily 
plameny. A tak německý urbář šporkovský  
z roku 1696 uvádí smutnou zprávu: „Ze dvora 
V hradích jest znáti pouze jen zříceniny. Pole 
jsou většinou zarostlá, jen některé díly jsou 
zužitkovány. Luk užívá dvůr lyský…“ 

Původní koryto řeky Labe tvořilo v oblasti 
západně od Lysé bohaté meandry, jejichž po-
doba se v průběhu staletí a postupným půso-
bením člověka na krajinu měnila. Umělým vy-
hloubením dnešního řečiště během regulace 
Labe na konci 19. a začátkem 20. století vznik-
lo několik odstavených (tzv. slepých) ramen, 
které dnes mají podobu různě velikých tůní  
s bohatou vodní faunou a flórou.

Zbytky kamenného mostu, který býval 
spojnicí mezi pravým a levým břehem Labe 
na zemské stezce

Od 13. století oba břehy labské na západ 
od Lysé, v podstatě tam, kde byly Byšice a 
kde jsou dnešní Byšičky, spojoval most, který 
se připomíná v listinách před válkami husit-
skými. Z něho zachovala se dosud kamenná 
prsa. K obraně tohoto přechodu přes Labe 
stál nejspíše hrad, k čemuž ukazuje dosavad-
ní pojmenování tamních luk jako „Hrada“, „v 
Hradě“ nebo „v Hradích“. 

Tento most byl velice důležitý, protože tudy 
vedla od Prahy přes Lysou k Nymburku  a dále 
na východ jedna z nejdůležitějších zemských 
stezek – kladskopolská či později psaná jako krá-
lovská. Po ní se přivážel do země od Baltického 
moře jantar, soboliny, aksamit, koření a jiné zbo-
ží z východu. Most zanikl za válek husitských.

Ves Byšice a most byly v roce 1421 poničeny 
husitskými vojsky, která vypálila lyský augustini-
ánský klášter, jehož mniši odebírali od byšických 
osadníků potraviny. V průběhu 15. století obec 
postupně zanikala, podobně jako řada dalších 
osad v okolí. V pramenech z 16. století je v Byši-
cích uváděn již jen jeden „osedlý“ (tj. usedlík) a 
jeden dvůr. Po třicetileté válce (1618–1648) ves 
i dvůr Byšice zanikly úplně. V urbáři z roku 1696 
čteme: „Druhdy tu stával most přes Labe a pus-
tá nyní vesnice se dvorem“.

Na zbytcích původní osady založil maji-
tel lyského panství František Antonín hrabě 
Špork v roce 1717 novou vesnici, kterou po-
jmenoval Byšičky. Šporkovo území nezi La-
bem a Jizerou bylo úrodné, z hlediska Šporko-
vých zájmů však především lesnaté, vhodné 
pro myslivost, čižbu a rybolov.

 redakceVelikonoce v Byšičkách

 Vlevo eremitáž sv. Václava se zahradou, dole vpravo bývalý ostrov „Holobrod“,   
          vlevo od něj „Das geweste Dorf Byšic“– bývalá osada Byšice
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Zámecké novinky

V únoru již byla obnovena možnost 
návštěv klientů, zčásti jsme obnovili též 
možnost dobrovolnické činnosti a život 
na zámku se pomalinku vrací „do starých 
kolejí“. Začátkem března byli naši klien-
ti očkováni druhou dávkou vakcíny proti 
koronaviru a naočkována byla také část 
personálu, kteří projevili o očkování zá-
jem. Naši zaměstnanci jsou i nadále tes-
továni na přítomnost COVID-19 pomocí 
antigenních testů jednou za pět dní a při 

své práci používají respirátor typu FFP2 
či KN95. Klienti jsou testováni v případě 
zájmu, či při podezření na onemocně-
ní na základě příznaků a také po případ-
ném opuštění areálu domova, kdy pak 
musí také několik dní strávit na izolaci.  
V únoru byly také obnoveny bohoslužby. 
Evengelické bohoslužby slouží pan farář 
Lukáš Pešout a katolické pan jáhen Alois 
Zoubek, oba samozřejmě po antigenním 
testování. Naši klienti uvítali tuto možnost 
také jako podporu v této náročné době.  
V našem domově jsou klienti v rámci ak-
tivizace, již zvyklí na množství činností. 
Nabízíme skupinové cvičení s pomůckami, 
hraní her, trénování paměti a další aktivi-
ty, vše za dodržování všech opatření. Při 
cvičeních pro lepší kondici nejde jen o 
cvičení svalů, procvičujeme také koordi-
naci, soustředění, psaní a čtení. Nabízíme 
též individuální logopedické nácviky, kte-
ré zahrnují nácvik řeči mluvené i psané, 
snažíme se pomoci i kupříkladu s nácvi-

kem podpisu. Letošní rok se nese v duchu 
oslav 60 let od založení našeho Domova. 
Přes všechna omezení, se kterými jsme do 
tohoto roku vstoupili, počítáme s důstoj-
nou oslavou našeho výročí. Hlavní události 
oslav směřujeme na měsíc červen. Plánu-
jeme XII. ročník Lyského pětiboje, koncer-
ty, kulturní programy, rádi bychom pozvali 
nějakou významnou osobnost do tradič-
ního „Křesla pro hosta“. K tomuto výročí 
též připravujeme brožuru, kterou bychom 
rádi během roku vydali. V březnu, ačkoliv 
jsme nemohli bujaře oslavovat jsme neza-
pomněli na Mezinárodní den žen a všech-
ny klientky dostaly k tomuto svátku karafi-
át. A v plném proudu byly také přípravy na 
Velikonoce.

Přejeme příjemné prožití velikonočních 
svátků.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blíz-

kého? Potřebujete poradit? Chybí vám infor-
mace 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 „Pe-
čovat a žít doma je normální“ na tel. 607 
066 852, případně prostřednictvím e-mailu  
hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpo-
ra je pečujícím rodinám v rámci projektu 
nabízena zdarma. 

V současné době v regionu také pořádá-
me svépomocné skupiny a vzdělávací akce 
pro rodiny, které pečují o děti s poruchami 
autistického spektra. 

• 7. dubna 2021 se opět setkáme 
 s Mgr. Erikou Drobnou. 

• 5. května 2021 se uskuteční další 
 vzdělávání s Mgr. Bittmannem.
• 9. června se opět sejdeme v rámci 
 svépomocné skupiny pod vedením 
 Mgr. Eriky Drobné.

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

Dále jsme pro Vás ve spolupráci s dal-
šími odborníky vytvořili krátká návodná 

videa se základními radami pro pečující, 
tak, abychom vám představili všechnu 
podporu, kterou stát a další instituce na-
bízejí. 

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 

      
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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(ČR, 8. března 2021) Hlavní úklidový ter-
mín dobrovolnické akce Ukliďme svět, 
kterou v Česku koordinuje Český svaz 
ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pan-
démii posouváme z března až na Den 
Země 22. dubna. Dobrovolníci však mo-
hou uklízet po celý rok. Do 10. března 
bylo možné objednat si u ČSOP na jarní 
úklidy pytle na odpadky a trička. Počítaly 
se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je 
zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměře-
nými na poznávání přírody. 

Český svaz ochrán-
ců přírody k dneš-
nímu dni eviduje v 
akci Ukliďme svět 
více než 100 jarních 
úklidů. A další stále 
přibývají. Ukazuje 

se tak, že i přes složitou situaci, která nyní 
světu vládne, lidé nezapomínají na své 
životní prostředí. Do přírody se smí, což 
bohužel je vidět i na tom, že se plní od-
hozenými odpadky. K jejich úklidu lze vy-
užít jakoukoli individuální vycházku. Stačí 
si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný 
nepořádek z přírody odneseme. I drobný 
individuální úklid přírodě pomůže a i ta-
kovým se můžete pochlubit na webu či na 
facebookové stránce kampaně Ukliďme 
svět! Navíc, počítáme s tím, že postupem 
času bude možné organizovat i tradiční 
velké úklidy. Jejich organizátory chceme 
podpořit nejen metodicky, ale i tradičními 

Ukliďme svět! Na Den Země i po celý rok nás příroda potřebuje!
úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých 
úklidů máme od společnosti ALPINE PRO 
i pěkná trička. Všichni, kdo věří, že letos 
úklidovou akci v rámci Ukliďme svět zorga-
nizují, mohli o zásilku pytlů a tričko požá-
dat do 10. března.

Ochránci přírody zároveň vyzývají, aby 
své úklidy na www.uklidmesvet.cz přihla-
šovali i ti, kteří materiální pomoc využít 
nepotřebují. „Získáme tak přehled o sku-
tečných počtech proběhlých úklidů, což 
může motivovat i další případné zájemce  
o tuto akci,“ říká k tomu Veronika Andrlo-
vá, koordinátorka kampaně z Českého sva-
zu ochránců přírody.

Uklízet v přírodě však lze už nyní. A aby 
taková vycházka spojená s uklízením byla 
ještě o něco zajímavější, připravuje ČSOP na 
každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spo-
juje sbírání odpadků s pozorováním přírody.  
„V tomto týdnu končí zimní soutěž „Kdo 
zanechal svou stopu ve sněhu či blátě?“ 
a na konci týdne vyhlásíme další, jarní 
téma. Výherci každé soutěže se mohou 
těšit na zajímavé odměny. Také informace 
o aktuálních soutěžích najdete na webu  
www.uklidmesvet.cz,“ doplňuje Veronika 
Andrlová z ČSOP.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České 
republiky jako součást kampaně Clean Up 
the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. 
Akci Ukliďme svět od roku 1993 organizuje 

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, 
jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například, k čemu má daný po-
zemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň 
plánujete starat. Představit si, jaký bude 
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na 
své okolí. Každá dřevina má totiž specific-
ké nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, 
jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To 
vše je při navrhování potřeba zohlednit.

 
Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Pokud se na pozemku pohybují děti, ne-
měli byste zde vysazovat jedovaté druhy, 
konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost 
výběru druhů by měli věnovat také alergi-
ci. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné 
alergeny a na jaře by si zahrady moc neu-
žili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda 
se výsadba do daného místa hodí z širšího 
kontextu. Například akát, který pochází ze 
Severní Ameriky, se v podmínkách České 
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje pů-

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
vodní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní 
druhy je tedy nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také 

na to, aby byly dodrženy všechny zákonné 
povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nesta-
noví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li 
z místních zvyklostí něco jiného, platí pro 
stromy dorůstající obvykle výšky přesahu-
jící 3 metry jako přípustná vzdálenost od 
společné hranice pozemků 3 metry a pro 
ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, 
že váš pozemek musí být dostatečně širo-
ký, aby nebyla tato povinnost porušena. 
Případně si musíte zajistit souhlas vlastní-
ků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vy-

žaduje peníze a čas. Ucelené informace  
o tom, co organizace takové výsadby ob-
náší, včetně odkazů na finanční zdroje, 
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. 

Tam si můžete stáhnout i podrobné manu-
ály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě 
pečovat. Na webu najdete také informace  
o možnostech finanční podpory výsadeb.

Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat.  

K tomu slouží centrální registr stromů na 
webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do 
něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 
vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování 
se strom přidá na interaktivní mapu a za-
počítá se mezi nové stromy vysazené v naší 
krajině a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled  
o druzích a počtech stromů vysazených  
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů. Registrace nově 
vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

Anna Poledňáková
koordinátorka iniciativy

Český svaz ochránců přírody. Do kampaně 
se každoročně zapojují tisíce dobrovolní-
ků. V letech 2017–2020 se kampaň konala 
společně s kampaní Ukliďme Česko. Od 
roku 2021 pokračuje opět samostatně. 
Smyslem kampaně Ukliďme svět není však 
jen samotné uklízení odpadků – účastníci 
zároveň posilují vztah k přírodě s prostředí 
ve svém okolí.   

Veronika Andrlová
tel.: 773 198 015

e-mail: info@csop.cz
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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
 Koupím byt od 40 m2, 2+kk a větší v Lysé, popř. Milovicích. Tel. 604 745 911
 Prodám Fabia, garážovaná, 68tis. km, nové pneu+letní na elektronech, STK 8/2022. Tel. 732 467 124

Letošní roč-
ník benefičního 
projektu SPARTA 
VZDÁVÁ HOLD byl 
v pořadí dvanáctý 

a hned zaznamenal změnu. Hráči praž-
ské Sparty a jejich soupeři z Litvínova 
se nepotkali s fanoušky v plné hale, ale 
pouze formou online přenosu ze zápasu. 
Virtuální vstupenky si mohli příznivci ho-
kejových klubů kupovat přes internet. Vý-
těžek z lístků a dražených dresů byl poté 
rozdělen mezi dva domácí hospice – Ces-
tu domů a náš lyský hospic Nablízku. Dar 
ve výši 282 369 Kč nám pomůže pokrýt 
část mezd zdravotníků. Chceme za celý 
hospicový tým vyjádřit velké díky Spartě 
a všem, kteří se podílejí na tomto smyslu-
plném projektu. 

Bohumila Urbanová
Domácí hospic Nablízku

HC Sparta Praha přispěla na mzdy zdravotníků 
Domácího hospice Nablízku

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 4. 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  
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Do kasiček bylo vybráno 11 606 Kč.
Vám všem , kdo jste na tuto sbírku přispěli, 
patří veliké poděkování.

 Jaroslava Labutová                                                                                                                     
Farní charita v Lysé nad Labem

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
náměstí B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem
www.zsbhrozneho.cz 

Od 1. 9. 2021 školního roku 2021/2022 přijmeme:
• KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA NA POZICI UČITEL/UČITELKA
 NA I. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (úv. 1,0)

• KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA NA POZICI UČITEL/UČITELKA 
 MA, FY, INFORMATIKY NA II. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (úv. 1,0)

V případě zájmu o pracovní pozici zasílejte motivační dopis  
a životopis na reditel@zsbhrozneho.cz, případně kontaktujte ředitelku školy na 
telefonním čísle 601 367 903.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy



22

Inzerce

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

https://mestolysa.cz/
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!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
již od dubna

NOVÝ ZMRZLINOVÝ STÁNEK

točená zmrzlina smetanová i ovocná
ledová tříšť různých barev a chutí,

ovocné a zeleninové smoothie,
espresso, cappuccino, latte,

ledová káva a další

Inzerce

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:
17. 4., 15. 5. a 12. 6. 2021 v 15.10 hodin, 29. 4. a 31. 5. 2021

ve 13.55 hodin 22. 6. 2021 v 10.00 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

NABÍDKA PRÁCE
Česká technologická firma zabývající se vývojem, 

prodejem a servisem zařízení, působící na evropském trhu 
hledá zaměstnance na pozici:

Servisní technik junior
Požadavky: Vzdělání SŠ, VŠ elektro, vyhl. 50 § 6, ŘP sk. B,

znalost angličtiny, technická zručnost, schopnost 
a ochota učit se novým věcem.

Zajímá Tě elektronika a víš, jak vypadá rozložený počítač?
Máš školu zaměřenou na elektro a baví Tě slaboproud?

Dokážeš číst elektrotecnická schémata?
Domluvíš se anglicky, nebo se chceš naučit?

Tak to je pro Tebe ideální zaměstnání.
 

Zájemci, svůj životopis zasílejte na adresu: 
testima@testima.cz, nebo volejte: 775 592 055.

Těšíme se na Vás.Hledám rodinný dům ke koupi, min. 3+1 s pozemkem od 400 m2, 
lokalita Lysá nad Labem, Milovice a okolí. Tel.: 604 745 911

Těšíme se na Vás 
v Lysé nad Labem
v ulici Sídliště 
u prodejny potravin.

Otevíráme své okénko 
v dubnu a budeme 
tu pro Vás každý den 
od 10.00 do 19.00 hod.

    Více informací na www.zmrzlinaulipy.cz a

!!! NOVĚ OTEVŘENO !!!
již od dubna

NOVÝ ZMRZLINOVÝ STÁNEK

točená zmrzlina smetanová i ovocná
ledová tříšť různých barev a chutí,

ovocné a zeleninové smoothie,
espresso, cappuccino, latte,

ledová káva a další
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Inzerce

Proč si vybrat právě nás:
 
• PRÁCE V MODERNÍM PROSTŘEDÍ S MOŽNOSTÍ  
 SEBEREALIZACE
• NADSTANDARDNÍ PLATOVÉ OHODNOCENÍ
• 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ
• ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY (PŘÍSPĚVEK NA PENZIJNÍ
  PŘIPOJIŠTĚNÍ, PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU, ZÁVODNÍ  
 STRAVOVÁNÍ)
• 13. A 14. PLAT DLE HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 
 SPOLEČNOSTI

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

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

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


