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Lysá nad Labem a okolí

Květnová výročí
1. máj – Svátek práce, mezinárodní svátek 

pracujících, se od roku 1890 slaví dne 1. květ-
na. Tento svátek zavedla druhá internacionála 
na paměť vypuknutí stávky amerických děl-
níků v Chicagu 1. května 1886, která vyústila  
v ozbrojený konflikt a následné soudní řízení. 
V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 
na Střeleckém ostrově v Praze.

2. květen 1945 – kapitulace Němců v bitvě 
o Berlín, jež Rudá armáda i Spojenci považo-
vali za strategický bod, začala 16. dubna 1945. 
Sovětské armády maršálů G. K. Žukova a I. S. 
Koněva obklíčily vnitřní město 25. dubna. De-
finitivně byla ovšem Berlínská operace ukon-
čena až 2. května, ve stejný den, kdy se vzdala 
jeden a půl milionová armáda v severní Itálii.

5. až 9. května 1945 – Pražské povstání 
proti nacistickým okupantům. Praha byla na 
konci 2. světové války prakticky posledním 
okupovaným hlavní městem. Zatímco met-
ropole okolních států slavily svobodu, Praha 
byla stále hlavním městem protektorátu Če-
chy a Morava. Nic na tom nezměnila ani smrt 
Adolfa Hitlera. Naopak. Praha měla být háje-
na jako poslední nacistická pevnost.

Dne 5. května 1945 Česká národní rada vy-
dala prohlášení o konci Protektorátu Čechy 
a Morava a převzetí vládní a výkonné moci. 
Probíhající demonstrace povstalců brzy pře-

šly do ozbrojeného odporu proti německým 
okupantům.

Ustupující téměř milionová německá sku-
pina armád Střed, obklíčená Sovětskou armá-
dou, se chtěla dostat ze svého postavení na 
Královéhradecku do amerického zajetí. Nej-
kratší cestu Prahou a okolím ovšem ovládli 
povstalci. Němci proti špatně vyzbrojenému 
pražskému povstání nasadili veškerou do-
stupnou techniku. Povstalci by se neubránili 
a pražský rozhlas opakovaně žádal o pomoc. 
Na výzvu zareagovaly i jednotky Ruské osvo-
bozenecké armády generála A. A. Vlasova, 
které zasáhly proti Němcům v jihozápadních 
částech Prahy. Nejtěžší boje probíhaly 7. květ-
na. Sovětské jednotky se však blížily k Praze 
a Němci v Praze další den kapitulovali. Vět-
šina německých jednotek zahájila ústup. Šlo  
o jednu z největších bitev květnového povstá-
ní, které stejně jako Pražská ofenzíva (6.–11. 
května 1945), vedená Sovětským svazem 
z východní fronty a osvobození jihozápadu 
Čech americkou armádou výrazně napomoh-
la konečnému osvobození Československa.

Pražské povstání mělo v závěrečných bojích 
druhé světové války spolu s celonárodním po-
vstáním velký strategický význam, protože do-
šlo k zhroucení týlu německé armádní skupiny 
Střed. Šlo mimo jiné o jednu z největších bitev 

2. světové války svedenou Čechoslováky.
8. května 1945 – podpisem německé ka-

pitulace končí v Evropě 2. světová válka.  
7. května 1945 ve 2.41 hodin v Reměši pode- 
psal z nařízení Hitlerova nástupce velkoadmirála 
K. Dönitze německý generál A. Jodl bezpodmí-
nečnou kapitulaci Německa. O půlnoci z 8. na  
9. května v Berlíně-Karlshorstu dokument svými 
podpisy ratifikovali za přítomnosti maršála G. K. 
Žukova vrchní velitelé německých ozbrojených 
sil. Do půlnoci 8. května měly všechny němec-
ké jednotky složit zbraně. Pro Evropu tak skončil 
nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva.

9. května 1945 – do Prahy vstoupila Rudá 
armáda. V ranních hodinách pronikly do Pra-
hy ze severovýchodu od Kladna a ze severu 
od Kobylis jednotky maršála P. S. Rybalka a 
gen. D. D. Leljušenka a definitivně zlomily od-
por zbylých německých jednotek. V 8.00 ho-
din Český rozhlas začal vyzývat Pražany, aby 
odstraňovali barikády a pomáhali tak postu-
pu Sovětů. V odpoledních hodinách dorazily 
jednotky Rudé armády postupující z Moravy, 
v Kbelích přistála letadla 1. československé 
letecké divize a na druhý den sem dospěli  
i vojáci 1. československé tankové brigády.

PhDr. Kvetoslava Žigmundová 
odpovědná redaktorka

5/2021



2

Městský úřad

Slovo starosty
 Vážení spo-

luobčané, vě-
řím, že nejhorší 
období v boji s 
pandemií koro-
naviru máme 
za sebou. Počty 
nově zjištěných 
případů klesají. 
Nemoc v našem 
městě prodělalo 
více než 1 600 
obyvatel. Z toho, 

bohužel, 39 zemřelo. Postupně se zvyšuje 
i počet očkovaných. Velmi dobře se roz-
běhlo antigenní testování na výstavišti, za 
což patří všem, kteří tuto činnost zajišťují, 
velké poděkování. Děti začínají chodit do 
školy. Situaci ale nesmíme podcenit. Vyzý-
vám Vás proto, abyste dodržovali opatření 
a byli maximálně opatrní. 

Stavební sezona je v plném proudu. 
Vedle právě probíhajících velmi nároč-
ných investic rozbíháme další. Je to re-
konstrukce vily, která umožní zvýšit 
kapacitu MŠ Dráček v Litoli. Zahájena 
byla rekonstrukce Jedličkova domu na 
náměstí Bedřicha Hrozného. Dům zel  
10 let prázdnotou po zmařené výstavbě 
nového domova důchodců, kterého měl 
být součástí. Zahajujeme rekonstrukci sta-
ré radnice, kde v podkroví vznikne zase-
dací místnost zastupitelstva, kterou bude 
možno využít také pro spolkovou činnost a 
menší kulturní akce.

Před stavebním povolením je i lávka pro 
pěší a cyklisty na mostě přes Labe. Do projek-
tu spěje Polabská cyklostezka, která je sou-

částí mezinárodní trasy od pramene Labe po 
Hamburk. Úsek Nymburk – Lysá nad Labem 
– Čelákovice je jedno z posledních míst, kde 
se v minulosti neudělalo skoro nic. Před  
16 lety jsem jako člen rady města prosadil za-
hájení projektu na našem katastru tj. od mos-
tu přes Labe po Řehačku. Potom přišlo nové 
vedení a tento komplikovaný projekt, který 
vyžadoval součinnost s Povodím Labe a vý-
kupy pozemků přestal být prioritou. Léta se 
angažuji na Středočeském krajském úřadě.  
V dopravní komisi a v minulém volebním 
jako místopředsedovi výboru pro dopravu 
se mi podařilo přesvědčit vedení kraje o 
tom, že po vzoru jiných krajů (např. Králo-
véhradeckého a Pardubického) bude inves-
torem Středočeský kraj. Před šesti lety bylo 
podepsáno memorandum o spolupráci 
s obcemi. Na KSÚS bylo zřízeno odděle-
ní, které pokračuje v přípravě projektu, a 
doufám, že i v realizaci. Krajem je zřízena 
funkce cestmistra, který se o cyklostezku 
bude starat. Tím bylo z obcí na trase sej-
muto velké břemeno, které spočívalo ve 
vyprojektování, realizaci a následné údrž-
bě. Samozřejmě se potýkáme s problémy. 
Jako obvykle přišly petice chatařů a petice 
rybářů. Tendenčně byl natočen i televizní 
pořad „Černé ovce“. Moje vyjádření o složi-
tostech projektu a o tom, jak je to dooprav-
dy tam vůbec nedali, přestože mi to slíbili. 
Přece sledovanost diváků zajistí především 
výkřiky ukřivděným chatařům, kterým po 
pozemku státu (Povodí Labe) budou jezdit 
cyklisté a chodit turisté. Připraví je přece  
o klid. A co teprve rybáři? Ti cyklisty nemusí 
vůbec. Z médií a především z ČT jsem velmi 
zklamán. 

Stejný scénář měl i tzv. „mokřad Žabák“. 
V pořadu „Nedej se plus“ se vůbec neobje-
vilo odborné stanovisko odboru výstavby 
a životního prostředí, přestože ho na ve-
řejném zasedání zastupitelstva přednesl 
fundovaný zaměstnanec státní správy a z 
mého pětiminutového povídání o historii, 
vzniku problému se zatopenými loukami, 
ohrožení výstavby obchvatu, který máme 
opožděný 17 let a o dalším postupu tam 
dali 4 vteřiny, kde říkám „já sám od toho 
místa bydlím 300 m a dodneška jsem o ta-
kové věci neslyšel“. Zato tam nezapomněli 
dát jednoho vykřikujícího spoluobčana, 
který vyrušuje na každém zastupitelstvu 
a městský úřad šikanuje nepřeberným 
množstvím žádostí podle zákona 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
Jistá místní ekoložka říká, že je toto nej-
cennější území možno přemostit. Vůbec 
si nepřipouští, že zásah do projektu a pro-
dloužení vyprojektovaného, 200 m dlou-
hého mostu přes trať do Milovic na více 
než 500 m, výstavbu obchvatu opozdí o 
mnoho let a neskutečně ho prodraží. Jiní 
zase po dvaceti letech příprav vykládají, 
že by obchvat měl vést o více než kilometr 
dále, až za projektovanou novou tratí do 
Milovic. Výstavba II. etapy obchvatu je stá-
le ohrožena. 

Přeji Vám příjemné prožití májových 
svátků, pokud možno ve zdraví a spokoje-
nosti. Našim školákům přeji brzký návrat 
do školy. Věřím, že postupná vakcinace 
nás přivede do lepších časů.

Ing. Karel Otava
starosta města

Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci 

se Svazem bojovníků za svobodu, 
s TJ Sokol a Kluby důchodců 

pořádá

KLADENÍ 
VĚNCŮ

U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 
OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

8. května 2021
v 9.00 hodin

na místním hřbitově

Akce se koná bez účasti veřejnosti.

LY
SÁ NAD LABEM
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Blahopřání 
za měsíc březen

80 let
Danuše Skaláková
Jan Denemark

85 let
Božena Chmelová
Jiří Kočí

90 let
Jarmila Boháčková
Jiřina Nováková

91 let
Věra Procházková
Hana Karačevská
Ladislav Faktor

93 let
Milena Provazníková

98 let
Bohumila Barochová

100 let
Miloslava Černá

Franz Kafka: 
„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

Očkování je jednou z cest, které nás snad 
brzy vyvedou z pandemie COVID-19. Lysá 
nad Labem proto z rozpočtu města přispě-
la na zřízení očkovacího centra v Nemocnici 
Nymburk, a to finančním darem ve výši 23 
250 korun. 

Šek předala nemocnici místostarost-
ka Lysé Romana Fischerová. „Pokud má 

Lysá přispěla Nemocnici Nymburk 
na vznik očkovacího centra

být pomoc účinná, musí být především 
rychlá. Jsem proto moc ráda, že se oč-
kovací centrum podařilo otevřít ve vel-
mi krátkém čase a obyvatelé Lysé ho 
tak mohou naplno využívat,“ uvedla 
Fischerová. 

redakce

Krátce z radnice
Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 16. 3. 2021
RM schválila:
• kanalizační řád stokové sítě města Lysá  
 nad Labem,
• termíny a průběh konání zápisu k před- 
 školnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška,  
 MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček  
 v Lysé nad Labem pro školní rok  
 2021/ 2022:
 - 3.–7. 5. 2021 podaní přihlášky prostřed- 
   nictvím el. předzápisu,
 - 3.–14. 5. 2021 podání originálu přihlášky,
 - 17. 5. 2021 (10–12 hodin) nahlížení do  
   spisu,
 - 24. 5. 2021 vydávání rozhodnutí,
• přijetí finančního daru od firmy ARS  
 Altmann Praha spol. s r. o. ve výši 28 000 Kč 
 na pořízení nábytku, včetně darovací  
 smlouvy,
• poskytnutí dotace ve výsi 100 000 Kč 
 z rozpočtu města na činnost pro Domácí  
 hospic Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem,
• částku ve výši 50 000 Kč na koncert pro  
 Nemocnici Nymburk s. r. o.

Z 9. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA  
DNE 30. 3. 2021
RM schválila:
• pravidla pro využití sociálního bydlení  
 v bytovém domě Na Františku 253, Lysá n. L.,
• domovní řád pro užívání a udržování do- 
 mu s byty a prostor sloužících k podnikání 
 v bytovém domě Na Františku 253, Lysá n. L., 
• záštitu starosty města Lysá nad Labem 
 Ing. Karla Otavy nad 20. ročníkem festivalu 
 THEATRUM KUKS,
• rozšíření termínů zápisu k předškolnímu  
 vzdělávání do MŠ Pampeliška, MŠ Mašin-
 ka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé nad  
 Labem pro školní rok 2021/2022:
 - 2.–14. 5. 2021 podání přihlášky pro- 
    střednictvím el. předzápisu,
 - 2.–14. 5. 2021 podání originálu přihlášky,
• dotace z Charitativního programu v cel-
 kové výši 66 990 Kč.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Zemanová
asistentka starosty

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

sociální pracovníci MěÚ Lysá n. L. 

Objednávkový 
systém MěÚ
Lysá n. L.
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Městský úřad

Popis rozsahu a předmětu jedné z nejná-
ročnějších investic našeho města

• Rekonstrukce ulice Mírová v městské  
 části Litol, probíhá od 25. 8. 2020, kdy  
 došlo k předání staveniště generálnímu  
 zhotoviteli: Sdružení Z + S Litol tvořené- 
 ho společnostmi ZEPRIS s. r. o. a SWIE- 
 TELSKY stavební s. r. o.
 Vlastní práce na rekonstrukci ulice Mí- 
 rová byly započaty k 29. 9. 2020, kdy  
 bylo vydáno DIO (úprava místní dopravy  
 pro práce na I. etapě). Stavební práce  
 byly pak přerušeny na krátkou dobu  
 v zimním období z důvodu nepříznivých  
 klimatických podmínek.
 Vlastní rozsah rekonstrukce v ulici Mí- 
 rová představuje úsek v délce 1 290 m,  
 od mostu přes Litolskou svodnici, až po  
 křižovatku ulic Mírová, Družstevní, Jed- 
 ličkova a Na Zemské stezce.
• Silnice druhé třídy patří pod Krajskou  
 správu a údržbu silnic Středočeského  
 kraje a stavbu tedy spolufinancují město  
 Lysá nad Labem a Středočeský kraj. 
• V rámci stavby vznikne, z hlediska inže- 
 nýrských sítí, nová stoka jednotné kanali- 
 zace, nová síť kanalizace dešťové, nový  
 vodovodní řad, síť kabelového vedení  
 rozvodů veřejného osvětlení a slabo- 
 proudu. Dále proběhne kompletní re- 
 konstrukce silnice II/272 v úseku ulici Mí- 
 rové, jejíž součástí jsou i tělesa chodníků  
 a vjezdů, parkovacích pruhů, autobuso- 
 vých zastávek, veřejného osvětlení a  
 dále vegetační úpravy, výsadba nové ze- 
 leně včetně a následné opravy oficiál- 
 ních objízdných tras.
• Nové stoky jednotné kanalizace a kanali- 
 zace dešťové, jsou umístěny v tělese  
 komunikace, včetně vodovodního řadu,  
 nových přípojek kanalizace a vodovodu  
 ke stávajícím RD. Dále v rámci rekon- 
 strukce jsou vytaženy odbočky vodovo- 
 du, jednotné i dešťové kanalizace do při- 
 lehlých bočních ulic, jako příprava pro  

Rekonstrukce ulice Mírová

 jejich rekonstrukce. Ve velkých hloub- 
 kách výkopu se objevily nestabilní písky 
 a projevovaly se zde i účinky nedaleké  
 spodní vody z Litolské svodnice, ale i s tím 
 se zkušený zhotovitel vyrovnal. 
• Stojí za zmínku, že součástí této rozsáhlé 
 rekonstrukce je i výměna mostovky na  
 mostku přes Litolskou svodnici, a kom- 
 pletní rekonstrukce čerpací stanice od- 
 padních vod s tělesem bezpečnostního  
 přepadu do toku Litolské svodnice.
• Po kompletní rekonstrukci komunikace  
 vzniknou dva nové přechody pro chodce  
 s osvětlením, parkovací zálivy pro osobní  
 dopravu v podobě podélných parko- 
 vacích stání ze  žulových kostek po obou  
 stranách ulice. Dále budou rekonstruo- 
 vány zálivy autobusových zastávek s no- 
 vým umístěním, které bude vyhovovat  
 požadavkům kladeným na bezpečnost  
 autobusové dopravy a podmínkám ži- 
 votního prostředí.
• Novou podobu dostane i zeleň v těchto  
 místech, na nových pásech zeleně podél  
 ulice Mírová budou listnaté alejové stro- 

 my, které doplní keře okrasných květin  
 a solitérní keřový porost, dle provedené- 
 ho dendrologického průzkumu, který  
 doplní stávající vzrostlou zeleň a počítá  
 se záměnou přestárlých dřevin za novou  
 výsadbu. Na nejmenších pásech zeleně  
 bude oseta tráva.
• Předpokládané ukončení stavby je v srp- 
 nu 2022. 

Ing. Karel Otava
starosta města

Z návštěvy 1. náměstka hejtmanky Středočeského kraje pana Mgr. Martina Kupky  
na investičních akcích rekonstrukcí ulic ČSA a Mírová
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Městský úřad

Popis rozsahu a předmětu jedné z nejná-
ročnějších investic našeho města

• Opravy části průtahu Lysé nad Labem  
 probíhají od loňského roku a v zimě došlo  
 k přerušení, pouze na nezbytně nutnou  
 dobu, kdy vzhledem ke klimatickým pod- 
 mínkám a zimní odstávce betonárek ne- 
 bylo možné práce provádět. Jedná se  
 o přes půl kilometru ulice Československé  
 armády od křižovatky s ulicemi Okrsek a  
 Na Písku ke křižovatce s odbočením směr  
 Milovice (ul. K Milovicům) a Benátky nad  
 Jizerou (ul. Ke Vrutici).
• Silnice druhé třídy patří pod Krajskou sprá- 
 vu a údržbu silnic Středočeského kraje a  
 stavbu tedy spolufinancují město Lysá nad  
 Labem a Středočeský kraj. 
• V rámci stavby vznikne nová jednotná  
 kanalizace, vodovod, kabelové vedení,  
 přeložka plynovodu, úplná rekon- 
 strukce silnice II/272, chodníků a vjez- 
 dů, parkovacích pruhů, autobusových  
 zastávek, veřejného osvětlení a dále  
 vegetačních úprav a následná oprava  
 oficiálních objízdných tras.
• Nová jednotná kanalizace už povede  

Rekonstrukce ulice Československé armády

 přímo v silničním tělese. Ve velkých  
 hloubkách výkopu se objevily nestabilní 
 písky a projevovaly se zde i účinky ne- 
 daleké spodní vody. Proto bylo nutné  
 v průběhu stavby změnit technologii, 
 a to je příčinou prodloužení termínu  
 dokončení stavby.
• Po kompletní rekonstrukci přibydou dva  
 nové osvětlené přechody pro chodce a  
 parkovací pruhy v podobě podélných par- 
 kovacích stání ze žulových kostek po obou  
 stranách ulice. Ke dvěma rekonstruovaným 
 autobusovým zálivům vznikne ještě jedna  
 nová autobusová zastávka v místě před  
 křižovatkou s ulicí Na Písku ve směru do  
 města.
• Novou podobu dostane i zeleň v těchto  
 místech, na nových plochách budou  
 listnaté alejové stromy, které doplní ke- 
 ře růží a solitérní keře ibišků a skalníků.  
 Na nejmenších okrajových plochách bu- 
 de tráva.
• Předpokládané ukončení stavby je na pod- 
 zim letošního roku.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Kompletní rekonstrukce historického 
domu Na Františku se blíží ke zdárnému 
konci. V květnu by mělo dojít ke kolauda-
ci stavby a poté už se Knéblák, jak domu 
říkají místní, otevře novým obyvatelům. 
Těmi budou nejen matky nebo otcové  
s dětmi, ale také osoby v domě na půli 
cesty, osoby ve veřejné komerční uby-
tovně, ženy ohrožené domácím násilím, 
osoby před opuštěním zdravotnického 

zařízení, osoby po opuštění dětské in-
stituce či pěstounské péče, muži a ženy  
v seniorském věku. Ti v  Knébláku dosta-
nou šanci postavit se znovu na nohy.

Aby dům zároveň co nejlépe sloužil 
svému účelu, jímž je poskytnutí zázemí 
nezbytného k překonání složité životní 
situace, bude zde i ordinace lékaře a kan-
celář sociálního odboru, který obyvate-
lům Knébláku pomůže najít řešení jejich 

problémů. Ze stejného důvodu budou 
také nájemní smlouvy k bytům uzavírány 
na dobu určitou, tj. maximálně na rok.

Věřím, že se velkou zahradou toho na-
šeho krásného modrého domu už brzy 
rozezní dětský smích a radost těch, kteří 
tu najdou cestu k novému životu.

Romana Fischerová
místostarostka

Knéblák se už brzy otevře nejen osamělým rodičům s dětmi

Původní schodiště po renovaci Opravené podkroví po požáru

Průčelí z ulice Na Františku

Vybavení bytových jednotek
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Krimi střípky
Seděli za volantem, i když neměli

V souvislosti s rekonstrukcí ulice ČSA se 
strážníci více věnují lokalitě sídliště, kde 
dohlížejí na dodržování dopravního znače-
ní. V síti kontrol uvízli další dva řidiči mo-
torových vozidel. 74letý muž z Lysé nad 
Labem, který opakovaně i přes vyslovený 
zákaz sedá za volant. 33letý muž, taktéž  
z Lysé nad Labem, u kterého byla navíc 
provedena zkouška na přítomnost omam-
né a psychotropní látky s pozitivním vý-
sledkem. Oba případy byly předány Policii 
ČR z podezření ze spáchání přečinu dle 
trestního zákoníku.

Strážníci dopadli sprejera
V měsíci březnu se v našem městě začaly 

objevovat na fasádách domů výtvory ne-
známého sprejera/vandala. Strážníci dne 
21. 3. 2021 v nočních hodinách zadrželi  
z tohoto vandalství důvodně podezřelého 
29letého muže z Prahy, který se dlouhodo-
bě zdržuje na území našeho města. K do-
padení velmi významně pomohl městský 
kamerový systém. Muž byl i se zabaveným 
nádobíčkem předán policistům z obvodní-
ho oddělení.

Strážníci dopadli pachatele 
vloupání do vozidla

Dne 24. 3. 2021 v 3.20 hodin bylo přija-
to telefonické oznámení od poškozeného, 
že právě vyrušil neznámého zloděje, který 
násilím vniknul do zaparkovaného vozidla 
v ulici ČSA. Strážníkům se podařilo na zá-
kladě získaného popisu pachatele zadržet 
nedaleko nádraží. I v tomto případě sehrál 
velmi významnou roli městský kamerový 
systém. Strážník obsluhující MKDS pacha-
tele spatřil na jedné z kamer a následně 
strážníky navigoval až do jeho zadržení. 
30letý muž z Blšan byl i se zajištěným ná-
dobíčkem předán policistům.

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. dne 
15. 5. 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 

Povinnost majitelů nemovitostí při likvi-
daci dešťových vod z jejich zastavěných či 
zpevněných ploch

Upozorňujeme občany, že každý maji-
tel nemovitosti je povinen se řídit ustano-
vením § 20 odstavec 5 písm. c) vyhlášky  
č. 501/2006 Sb. vyhláška o obecných poža-
davcích na využívání území, která specifikuje 
způsob likvidace dešťových vod ze zastavě-
ných ploch nebo zpevněných ploch.

Citace z vyhlášky: 
§ 20 odst. 5 písm. c) vsakování nebo od-

vádění srážkových vod ze zastavěných ploch 
nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje 
jejich jiné využití; přitom musí být řešeno:

1. přednostně jejich vsakování, v případě  
  jejich možného smísení se závadnými  
  látkami umístění zařízení k jejich zachy-

 cení, není-li možné vsakování,
2. jejich zadržování a regulované odvádě- 

  ní oddílnou kanalizací k odvádění sráž-
 kových vod do vod povrchových, v pří- 

Likvidace dešťových vod
  padě jejich možného smísení se závad- 
  nými látkami umístění zařízení k jejich  
  zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do  
  vod povrchových, pak jejich regulované  
  vypouštění do jednotné kanalizace.

Pokud mají majitelé nemovitostí svo-
dy dešťových vod ukončené na veřejném 
chodníku, musí svody zabezpečit tak, aby 
nedocházelo k poškozování či vymílání po-
vrchu chodníku resp. komunikace dešťo-
vou vodou. Toto lze řešit případnými žlábky  
s krytem tak, aby byla zachována bezba-
riérovost chodníku. Pokud spád dovolí je 
nejlepší variantou přípojka do kanalizace. 
Lapače střešních naplavenin jsou nedílnou 
součástí nemovitosti a jejich údržbu zajišťuje 
majitel nemovitosti. Individuální technické 
řešení je nutné projednat při realizaci oprav 
chodníků se zástupci města resp. s dodava-
telskou firmou.

Odbor správy majetku

Omluva
V Listech 4, strana 18 v prvním odstavci 

se vyskytla chyba ve faktografické informa-
ci. Správné znění je: ... Barokní perla Polabí  
v roce 2017 oslavila 300 let od svého založe-
ní.  Redakce se za chybu omlouvá.

redakce

Prodloužení platnosti řidičských průkazů
V souvislosti s evropským nařízením 

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

(Prodloužení platnosti se vztahuje i na 
ŘP s ukončenou platností 1. 2.–31. 8. 2020, 
jimž byla již platnost prodloužena o 7 
měsíců. Platnost těchto ŘP se nyní zno-
vu prodlužuje, a to buď do 1. července 
2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodlou-
žená platnost vyprší po datu 1. července 

2021, a to podle toho, co nastane poz-
ději.)

Na výměnu ŘP se objednejte nejdříve  
2 měsíce před ukončením prodloužené  
platnosti ŘP, a to on line přes „Objednáv-
kový systém“, který najdete na webo-
vých stránkách města Lysá nad Labem: 
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/
objednavkovy-system.

Alena Frankeová
evidence řidičů
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Dne 19. 3. 2021 proběhla valná hromada 
spolku Partnerství pro městskou mobilitu, 
kterého je naše město členem od roku 2015. 
Nejvyšší orgán spolku potvrdil jeho směřo-
vání v budoucích letech, a to prostřednic-
tvím následujících aktivit, o kterých Vás tím-
to informuji: 
• Aktivně se spolupodílet na implementa- 
 ci Koncepce městské a aktivní mobility  
 pro období 2021–2030. Doslova chceme  
 být „strážcem“ této Koncepce neboli pro- 
 sazovat její naplňování, včetně bodů, kte- 
 ré se do Koncepce nedostaly (např. stano- 
 vení alokací).
• Společně s FD ČVUT v Praze, Univerzitou  
 Pardubice a VŠE v Praze poskytovat od- 
 borné veřejnosti metodické zázemí pro  
 podporu aktivní a městské mobility, a to  
 formou vedení webinářů, workshopů,  
 jednání a konferencí.

Partnerství pro městskou mobilitu 

• Spravovat webový portál Akademie  
 městské mobility (akademiemobility.cz)  
 a na jeho aktualizaci spolupracovat nejen  
 s akademickou sférou, ale i odbornými  
 organizacemi, v čele s Českou silniční spo- 
 lečnosti, sekcí SAMDI.
• Spolupracovat s řadou mezinárodních  
 organizací, např. i s norskou výzkumnou  
 organizací Transportøkonomisk institut.
• Popularizovat odborné poznatky mezi  
 veřejností iniciativou CityChangers 
 (citychangers.eu). Cílem je představit  
 stávající projekty a organizace, které za  
 nimi stojí (města, firmy, neziskové organi- 
 zace, občanské iniciativy).
• Pomocí Výzvy 10.000 kroků podpořit  
 aktivní mobilitu a pohyb. Výzva bude  
 spuštěna k 1. 4. 2021. Budeme rádi, když  
 se přidáte. Více na desettisickroku.cz. 
• Koordinovat ve spolupráci s kraji a měs- 
 ty vytváření dopravní sítě pro cyklisty, a  
 to v souladu s kapitolou 2.3.4. nové vládní  
 Koncepce. Součástí opatření bude vytvo- 
 ření mapy pro návrh bezpečných cyklistic- 
 kých opatření. 
• Na podzim 2021 připravit další ročník Ceny 

 Víta Brandy, která ohodnotí výjimečné 
 projekty v oblasti aktivní a městské mobility.
• Být součástí přípravného výboru Světo- 
 vého silničního kongresu, který se usku- 
 teční v roce 2023 v České republice.  
 Ministerstvo dopravy vybralo náš spolek  
 do Technického výboru 2.1 Mobilita v za- 
 stavěných územích – PIARC.
• Zastupovat Českou republiku v rámci  
 THE PEP (Panevropský program pro do- 
 pravu, zdraví a životní prostředí), který  
 funguje pod hlavičkou Evropské hospo- 
 dářské komise OSN (EHK OSN) a Světové  
 zdravotnické organizace (WHO), konkrét- 
 ně v pracovní skupině pro cyklistiku. Spo- 
 luvytvářeli jsme Panevropský plán roz- 
 voje cyklistiky, který by měl být podepsán  
 zástupcem našeho Ministerstva dopravy  
 v květnu 2021.
• Na podzim v roce 2022 jsme pověřeni  
 společně s Ministerstvem dopravy ČR  
 připravit seminář v Bruselu na téma pod- 
 pora cyklistické dopravy.

Ing. Karolína Stařecká 
radní uvolněná

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 pořízený 
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: 

Metodický pokyn k Programu na podporu
kultury města Lysá nad Labem

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 video-
záznamu na webových a facebookových 
stránkách města. Videozáznam bude 
uveřejněn do 30 dnů od obdržení tohoto 
záznamu. Město Lysá nad Labem si vyhra-
zuje právo záznam neodvysílat, shledá-li 
jeho obsah za nevhodný. Faktura bude 
městu předložena až při vyúčtování dota-
ce, jak uvádí Statut. 

Zastupitelstvo města schválilo tento me-
todický pokyn usnesením č. 176 dne 16. 12. 
2020. 

Hana Foltýnová
referentka odboru ŠSVZaK

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

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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Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
Ordinace astra MED – MUDr. Petra Doušová 
a MUDr. Simona Timková
Okrsek 87, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 055, 602 830 242
www.astramed.cz
PO  08.00 – 11.00
 11.00 – 12.00 zvaní
 12.00 – 15.00 prevence, MUDr. Doušová 
ÚT  08.00 – 10.30
 10.30 – 11.30 zvaní
 11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Timková
ST 12.00 – 15.00
 15.00 – 18.00 prevence, MUDr. Timková 
ČT  08.00 – 10.30
 10.30 – 11.30 zvaní
 11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Doušová
PÁ 08.00 – 12.00
 12.00 – 13.00 zvaní, MUDr. Doušová

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

MUDr. Jaroslava DÁŇOVÁ
Přemyslova 592, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 988
PO 07.30 – 11.00
 11.00 – 13.00 pozvaní
ÚT 12.00 – 17.00
ST 08.00 – 11.00
 11.00 – 13.00 pozvaní
ČT 08.00 – 11.00
 11.00 – 13.00 pozvaní
PÁ  08.00 – 11.00
 11.00 – 12.30 pozvaní

MUDr. Marie CHOCHOLOVÁ
budova MŠ Mašinky, ul. Okružní 1516
Lysá nad Labem
tel.: 325 553 751, 606 840 451
PO  08.00 – 11.00
ÚT  08.00 – 09.00 poradna pro kojence
 09.00 – 13.00
ST 12.00 – 17.00
 17.00 – 18.00 objednaní
ČT 08.00 – 09.00 poradna
 09.00 – 13.00
PÁ 08.00 – 12.00
Odběry denně 07.30 – 08.00 kromě středy.

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Josef DALECKÝ
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 013
PO  07.30 – 11.30
 13.00 – 14.00 poradna pro děti 
 14.00 – 15.30
ÚT 07.00 – 10.00
 14.00 – 16.00
 16.00 – 18.00 objednaní 
ST 12.30 – 16.00
 16.00 – 18.00 objednaní 
ČT 07.30 – 11.30
PÁ 07.30 – 11.30
Návštěvní dny mimo ÚT a ČT od 14.00,  
ÚT od 15.00, ČT 10.00 – 11.30 hodin.
Soukromá ordinace mimo uvedené hodiny 
možná po domluvě na telefonu.

MUDr. Eva SKALICKÁ
ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 948
http://www.ordinaceskalicka.cz
PO  07.00 – 12.30
 13.00 – 15.30 pro objednaní
ÚT 07.00 – 12.30 objednaní a akutní případy
 13.00 – 15.30 objednaní 
ST  11.30 – 18.00
ČT  07.00 – 12.30
 13.00 – 15.30 objednaní a akutní případy
PÁ  07.30 – 13.30
Odběry: Po, Út, Čt 07.00 – 08.00 (na lačno) 
Návštěvy denně dle potřeby na požádání.

MUDr. Hana ŠUBRTOVÁ
Husovo náměstí 15/4, Lysá nad Labem
tel.: 606 199 151
http://www.ordinacelysa.cz
PO 08.00 – 13.30
ÚT 08.00 – 12.00
ST 14.00 – 18.00
ČT  08.00 – 13.30
PÁ 08.00 – 12.00
Odběry denně 07.30 – 08.00 kromě středy.

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

Soukromá porodní asistentka
Hana Johanka Kubaňová
tel.: 776 105 373
www.johankakubanova.cz

MUDr. Zdeněk HOSPODKA
Masarykova 176, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 960
PO  08.00 – 12.00
ÚT  07.30 – 13.00
ST  07.30 – 13.00
ČT  14.00 – 18.00
PÁ  07.30 – 12.00

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

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

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

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

MUDr. Jana DUŠKOVÁ
ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 738, 602 604 575
http://zubniduskovalysa.cz
PO   07.00 – 15.00
ÚT   07.00 – 17.00
ST–PÁ  07.00 – 11.00

MUDr. Petr Kozlík
Nám. B. Hrozného 19/26, 289 22 Lysá n. L. 
tel.: 702 080 188
e-mail: recepce@valeriana.cz
Jen na objednání dle domluvy.

Zubní ordinace SimDent
9. května 1742/1, Lysá nad Labem
tel.: 603 230 799, e-mail: info@simdent.cz
https://simdent.cz
PO, ST 08.00 – 15.00
ÚT, ČT  08.00 – 17.00
PÁ   08.00 – 13.30
Na ošetření se objednejte předem telefonicky. 
V případě akutní bolesti je nutné se předem 
telefonicky domluvit se na konkrétní čas.
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Dentální hygiena - MUDr. Jana DUŠKOVÁ
Komenského 1534, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 738

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

OČNÍ
MUDr. Richard HAVRÁNEK
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 511 989
http://www.ocnioptikahp.cz
PO  08.30 – 12.30
PÁ  08.30 – 13.00

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

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

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

PSYCHIATRIE
MUDr. Lucie VALENTOVÁ
tel.: 739 086 955
MUDr. Iva KLÁNOVÁ
tel.: 721 707 711
Vichrova vila, Lysá nad Labem
PO  08.30 – 16.30
ÚT  08.30 – 16.00
ST  08.30 – 11.30 mimo první středu 
                                    v měsíci
ČT  08.30 – 16.00

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

CHIRURGIE
MUDr. Tomáš OMÁČKA
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 545
http://www.chirlysa.cz
PO   08.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 objednaní
ÚT, PÁ  08.00 – 15.00
ČT   08.00 – 15.30

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

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

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

KARDIOLOGIE
MUDr. Severyn ROMANIV
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 919
http//www.kardiolab.cz
PO–ČT  07.30 – 12.00

GYNEKOLOGIE
MUDr. Jaroslava LANDOVÁ
Vichrova vila, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 089
www.mudrlandova.webnode.cz
Ordinace pouze na objednání.
PO  07.00 – 12.00
 13.00 – 15.00
ÚT  10.00 – 12.00
 14.00 – 18.00
ST 07.45 – 12.00 pouze pro těhotné
 13.00 – 17.00
ČT  07.45 – 12.00 bez lékaře, pouze sestra 
PÁ  07.45 – 12.00

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

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

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

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

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

LÉKÁRNY
BENU Šporkova
Masarykova 176, Lysá nad Labem
tel.: 773 332 313
PO–PÁ  08.00 – 18.30
SO   08.00 – 12.00

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

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

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

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
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Probíhající investční akce ve městě

rekonstrukce vodojemu

Jedličkův dům, čp. 13vila Litol

Městský úřad

I v letošním roce dojde na opravu chodníků a komunikací ve měs-
tě. Již se začalo se zametáním komunikací a dojde tak, jako každý rok  
k opravě výtluků po zimě. V ulici Průběžná a Komenského již byla prv-
ní oprava provedena. V městském rozpočtu je na opravy vyčleněno 
celkem 26 300 000 Kč. 

Co se týká komunikací, tak největší opravou tohoto roku bude ulice 
Za Koncem, kde dojde k výměně panelové vozovky za asfaltový po-
vrch, zároveň zde bude vyměněn vodovodní řad a dojde k vybudování 
chybějícího chodníku od ulice Na Mlíčníku po ulici Jedličkova. 

Město také naplánovalo a bude realizovat následující velké opravy 
chodníku a to v Tyršově ulici od čp 220 po čp. 230, v Sojovické ulici od 
ulice Stržiště k ulici V Polích, v Riergově ulici, v Čechově ulici od ulice 
u Braňky po ulici Na Rybníčku a v Zahradní ulici. Dále také proběh-
ne realizace drobnějších oprav a jsou přichystány finanční prostředky  
na havarijní opravy či jiné nečekané opravy.

 Mgr. Jiří Havelka, místostarosta

Opravy chodníků a komunikací

Okénko zastupitele
Dovolte mi navázat na slova pana starosty  

z posledních vydání Listů. Ve sdružení Lysá nás 
spojuje jsou lidé říkající si „konstruktivní opozice“, 
kteří se však svým kverulantsvím vedení města 
neustále škodí a zpomalují tím naplánovaný roz-
voj města. Jako zastupitel města konstatuji, že 
jejich aktivity na „nemokřadu“ lze považovat za 
úmyslné úsilí mařit několik let plánované zásadní 

investice. Např. lze uvést, že ve svém okénku zastupitele vehement-
ně zastávají realizace mokřadu (močálu či bažiny) paní zastupitelky 
za Cesta města Mgr. Tužinská Synková a Mgr. Bláhová za Kulturně, 
obě členky zmiňovaného sdružení. Sdružení prokazatelně spolu-
pracuje s některými ekologickými spolky, které svou činností zmařili 
v Lysé nad Labem již rozpracované projekty před dokončením za 
cca 1 mld. Kč. Lze např. uvést vyvolání hysterie kolem Světa záchra-
nářů, domova důchodců, severo-východního obchvatu města, 
tkzv. Všejanskou spojku apod. Pokusů o blokování územního plánu 
zpracovávaného na 10–15 let je hodně, a to přesto, že se na něm 
několik členů LnS dokonce podílelo.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Stručný popis projektu: Realizací projektu došlo k výstavbě 
samostatného parkovacího systému B+R se 118 parkovacími 
místy pro kola.

Cíle projektu: Cílem projektu bylo zvýšit konkurenceschopnost, do-
stupnost a bezpečnost města vybudováním samostatného parkova-
cího systému kategorie B+R podporující multimodalitu, který usnad-
ní přestupy mezi vlaky, autobusy, vlastní dopravou a cyklodopravou, 
zjednoduší orientaci cestujících a dopravců. Projekt podporuje využí-
vání šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklis-
tická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy by měl vést mimo 
jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životní-
ho prostředí snížením emisí, vibrací a hluku za současného zvyšování 
bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu. V neposled-
ní řadě je možné zlepšenou dopravní dostupností přispět k začlenění 
sociálně vyloučených lokalit.

Výsledky projektu: Výsledkem projektu je samostatný parkovací 
systém B+R v návaznosti na vlakové a autobusové nádraží v Lysé nad 
Labem, Litol. Parkovací systém B+R podporuje návaznosti různých 
druhů dopravy a vymezovat plochy, které umožňují účelné propoje-
ní ploch bydlení, občanského vybavení, veřejných prostranství, výro-
by a dalších ploch s požadavky na ochranu a zvyšování kvality životní 
prostředí. Vytváří se tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného 
systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobili-
ty a dosažitelnosti v celém obsluhovaném území města a v přilehlých 
oblastech.

Parkoviště B+R - Automatická 
kolárna Lysá nad Labem
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Do konce června letošního roku dojde 
ke kolaudaci bytového domu Na Františ-
ku 253, Lysá nad Labem. V bytovém domě 
vzniklo rekonstrukcí 8 bytových jednotek 
určených k sociálnímu bydlení (3x 1+kk, 
2x 1+1, 3x 2+kk), ordinace lékaře /PSP/ a 
kancelářské prostory pro sociální pracov-
níky. Na ordinaci lékaře /PSP/ bude vy-

psán záměr na pronájem nebytových prostor. Kancelářské 
prostory (2 propojené kanceláře) budou využity pro potřeby 
OŠSVZaK (pro sociálního pracovníka, který bude ubytova-
ným klientům poskytovat podporu ve formě sociální prá-
ce) a jedna samostatná bude vyhrazena pro psycholožku  
OŠSVZaK. Doufám, že po loňském požáru téměř dokončené 
stavby se tentokrát již dočkáme a dům bude sloužit obyvate-
lům města, kteří se ocitnou v těžké životní situaci.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Okénko zastupitele

I přes stávající krizový stav musíme řešit pro-
blémy, dotýkající se seniorů. Třeba to, že mno-
hé obchody a zařízení mají problémy se vstu-
pem pro osoby tělesně postižené a stárnoucí 
seniory. Jde o výstup po několika schodech a 
často k tomu chybí i vhodné madlo. Seniory 
nejnavštěvovanější obchody a zařízení jsou na 
Masarykově ulici a je nejvýš nutné tyto problé-

my řešit. Naše Komise pro šťastný život seniorů navrhuje orgánům 
města hledat řešení. Je třeba zjistit, zda veškeré vstupy do objektů 
po schodištích musí mít k tomu patřičné vybavení a zda tuto vý-
bavu musí zajistit provozovatel či majitel objektu. Podle zjištěných 
okolností pak vyrozumět příslušného provozovatele či pronajíma-
tele na jeho povinnost tento problém řešit. Dále jsme v komisi 
posoudili předtisk publikace Lysá nad Labem. Sochy, malby, rytiny, 
hudba, divadlo, zvony, hroby v podání znalce místní historie kate-
chety P. Josefa Vojáčka a doporučili ji vytisknout jako propagační a 
studijní materiál pro Informační centrum.

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Jeden nevšední den zastupitele. Brzký ran-
ní telefonát mě vyzývá, že si mohu jít k tomu 
problematickému propustku Doubravského 
potoka, který se nachází pod tratí směr Milovi-
ce. Bude se čistit. Běžte si k tomu! Voda nebez-
pečně stoupá a mohla by ohrozit drážní těleso. 
Dobrá, házím práci za hlavu a odjíždím na místo. 
Tam již akce pročištění propustku začala a vida, 

světe div se, voda začala pomalu odtékat. Stačilo použít hadici s 
tryskou a postupně odstranit nánosy bahna, kusů dřeva a kořenů. 
Vše, co napadalo do koryta potoka. Velmi mě těší, že jsem mohla 
být přítomna aspoň první den této akci. Ještě větší radost jsem 
však měla z toho, že se na tomto místě nenašly žádné kusy asfaltu 
či betonu, které by propustek ucpávaly. K jeho pročištění nebylo 
třeba žádné těžké techniky ani odstraňování zeleně, která plní 
ochrannou funkci. Škoda jen, že se vedení města o naší spolupráci 
ve věci čištění propustku nezmínilo ve svém článku v minulém čís-
le Listů. A děkuji pracovníkům OSM a jejich kolegům.  

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Milí spoluobčané, první jarní měsíce jsou 
za námi a já mám radost, že se nám během 
nich podařilo posunout do další fáze realiza-
ce hned několik projektů. V březnu proběhlo 
předání stavby v rámci dostavby a rekon-
strukce Bondyho vily v Litoli. Po dokončení 
prací bude vila sloužit sousední Mateřské 
škole Dráček, kde tak vznikne 50 nových 

míst pro předškolní děti. Stavba již byla předána i u rekonstruk-
ce domu na Náměstí Bedřicha Hrozného čp. 13, díky níž dojde  
k rozšíření kapacit přilehlé základní školy. V přízemí domu bude 
navíc fungovat psychologická poradna pro děti a mládež. V ne-
poslední řade byl v dubnu vysoutěžen zhotovitel stavby multi-
funkční sportovní haly, kterým se stala stavební firma POHL cz, 
a. s. Cena díla činí 96 180 281 Kč bez DPH. O dalším vývoji těchto 
i dalších projektů vás budu průběžně informovat.

Romana Fischerová, ANO 2011

Celá trasa obchvatu města už je zapsána v 
katastru nemovitostí!

Naše město od roku 2015 na základě 
dohody se Středočeským krajem vykupuje 
pozemky pro stavbu obchvatu města. Nyní 
jsme se dostali do další fáze přípravy této 
stavby. V průběhu března 2021 zapsal ka-
tastr nemovitostí všechny pozemky, které 

tvoří trasu silničního obchvatu. Zápis byl proveden na základě 
návrhu projekční firmy, která stavbu obchvatu připravuje a za 
součinnosti města. Na veřejně přístupném portálu www.cuzk.
cz si všichni občané mohou prohlédnout celou trasu této při-
pravované krajské komunikace. Zapsání rozdělených pozemků 
do katastru nemovitostí je významným mezníkem v přípravě 
stavby. Nyní se bude moci přistoupit k dořešení posledních do-
sud nevypořádaných pozemků. Město Lysá nad Labem je stále 
připraveno k jednání se všemi zbývajícími majiteli pozemků a 
nabízí jim nadstandardní cenu výkupu nebo možnost směny za 
jiné městské pozemky. Obchvat je stavbou ve veřejném zájmu a 
proto jí dáváme prioritu. Jakmile budou majetkoprávní otázky 
vyřešeny, bude se moci zahájit samotná stavba. Je smutné, že 
někteří „aktivisté“ se intenzivně snaží tuto veřejnou stavbu pod 
různými záminkami zdržovat a blokovat. Doufejme, že zdravý ro-
zum a veřejný zájem zvítězí.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Městský úřad
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Městský úřad / Pozvánky

Mobilní rozhlas

Aplikaci Mobilní rozhlas 
si můžete zdarma stáhnout 
do svých mobilních telefonů 
a zaregistrujte se na 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/.
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Pozvánky

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá

KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKU

ZÁMECKÉHO PARKU
s průvodkyní Mgr. Kateřinou Adamcovou

v sobotu 29. května 2021
od 10.00 hodin

Sraz v Městské knihovně Lysá nad Labem.
Počet míst omezen, nutná rezervace předem, 

tel.: 325 551 255Městská knihovna Lysá nad Labem

dejte knihám šanci..
.. možná najdete tu pravou

V měsíci květnu si můžete přijít do knihovny 
vypůjčit knihu v neprůhledném obalu 
a až doma zjistíte, jaká kniha se stane 
vaším společníkem na májové večery.
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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
Povídky a jedna báseň – Svěrák Zdeněk

Zcela nové povídky různé-
ho ladění z pera českého 
velikána, z nichž některé 
jsou humorné, jiné vedou  
k zamyšlení, ale všechny 
jsou protkané autorovou 
laskavostí a životní moud-
rostí.

Tichá smrt – May Peter
Když se policistka Cristina 
Sánchez Pradellová vydá 
s kolegou do luxusní vily 
na andaluském pobřeží  
k údajnému vloupání, 
netuší, že se jí život co 
nevidět obrátí vzhůru no-
hama. Ve vile totiž dojde 

ke střetu, při němž uprchlý zločinec Jack 
Cleland nechtěně zastřelí svou přítelky-
ni. Cleland přísahá, že se Cristině pomstí. 
Středobodem jeho krutého plánu se stává 
Cristinina teta trpící Usherovým syndro-
mem, vzácným onemocněním, jež ji při-
pravilo o sluch i zrak...

Naučná literatura pro dospělé
Toulky Pojizeřím – Jůzlová Jana

Jizera je s délkou 165 km 
devátou nejdelší řekou  
v České republice. Její tok 
prochází rozmanitými ob-
lastmi, z nich některé jsou 
turisticky dobře známé (Ji-
zerské hory, Český ráj), jiné 
méně navštěvované (Bole-

slavsko a Dolní Pojizeří), přesto však nabízejí 
pozoruhodné kulturní památky a přírodní 
krásy. V oblasti nechybí ani technické a prů-
myslové objekty, ať již jde o památky textil-
ního průmyslu, malé elektrárny na horním 
toku, či naši nejvýznamnější automobilku  
v Mladé Boleslavi.

Svědectví o smrti Jana Masaryka 
– Jandečková Václava

Na podzim 2019 bylo z ini-
ciativy Václavy Jandečkové 
zahájeno páté oficiální vy-
šetřování smrti Jana Masa-
ryka. Autorka ve své knize 
líčí několikaletou svízelnou 
cestu za tímto cílem a do 
jejího středu staví unikátní 

svědectví kriminalisty Vilibalda Hofmanna... 

Beletrie pro děti
Levou zadní – Tutschová Mariana

Hořeli jste někdy nedočka-
vostí? Dali jste si do trum-
pety? Šplouchá někomu na 
maják? Musíte už na kutě? 
Je něco na draka? Co zna-
menají tahle zvláštně znějí-
cí slovní spojení, kterým se 

odborně říká idiomy nebo frazémy, se dozvíte 
v této obrázkové knize pro zvídavé čtenáře. 
Poutavým příběhem vás provede bílý králík 
s černými oušky a jeho přátelé. A že se něco 
dozvíte, na to vemte jed!

Smršť – Karika Jozef
Noční jízda autem, okolo 
jen tma a liduprázdná pus-
tina. A za tebou se žene 
vražedný, děsivý přízrak sta-
řeny v pohřebních šatech, 
který je blíž, kdykoli zasta-
víš. Stačí chvíle, a máš ji zase  
v patách. Fenomén halného 

větru je v Polsku dobře známý a zdokumen-
tovaný. Když fouká, stoupá počet násilností, 
nehod, vražd i sebevražd. Jak ale tento vítr 
souvisí s nebezpečným silničním úsekem na 
úpatí Západních Tater? A má něco společné-
ho s přízrakem stařeny v černém svrchníku, 
sukni a šátku na hlavě, který se tam zjevuje? 

Naučná literatura pro děti
Rekordy ze světa zvířat – Růžička Oldřich

Superhrdinové žijí mezi 
námi – jsou to zvířata! Se-
znam jejich neuvěřitelných 
schopností je delší, než 
byste si dokázali představit. 
Kdo dokáže předběhnout 
i jedoucí auto? Který živo-

čich by mohl na narozeninovém dortu sfouk-
nout stovky svíček? A kdo zvedne více než 
tisícinásobek své váhy?

Aktuální informace k provozu knihovny 
vždy najdete na webových stránkách knihov-
ny www.knihovnalysa.cz, případně na face-
booku a instagramu. 

Po dobu uzavření knihovny a omezených 
služeb knihovny jsme pro naše čtenáře navý-
šili počet titulů, které si mohou vypůjčit for-
mou e-knihy. Jeden čtenář si tak za 1 měsíc 
může vypůjčit až 3 e-knihy. 

V případě jakýchkoli dotazů, problémů či 
připomínek nás neváhejte kontaktovat mai-
lem či telefonicky. 

On-line přednášky:
Banát – české vesnice na březích Dunaje 
– 6. května 2021 od 18.00 hodin
Pavel Chlum Vás provede oblastí na břehu 
řeky Dunaj v Rumunsku a Srbsku, kde se 
dosud zachovalo několik čistě českých ves-
nic. Na akci je nutné se v knihovně předem 
přihlásit! Všem zájemcům bude v den akce 
zaslán odkaz na virtuální místnost, přes 
který bude možné přednášku sledovat. 
Pokud se epidemiologická situace zlepší 
natolik, že bude možné přednášku pořádat 
prezenčně v knihovně, proběhne obvyklou 
prezenční formou.

Komentovaná prohlídka zámeckého parku 
– 29. května 2021 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města 
srdečně zveme na komentovanou pro-
hlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou 
Adamcovou, Ph.D. Vzhledem k omezené 
kapacitě účastníků je nutné si místo na 
prohlídce předem v knihovně rezervovat! 
Vstupné zdarma. Prohlídka není určená pro 
organizované skupiny! 

Rande s knihou „naslepo“ 
– květen 2021
Vyberte si knižního společníka na májo-
vé večery! V průběhu měsíce května si  
v knihovně opět můžete vypůjčit knihu  
v neprůhledném obalu a až doma zjistíte, 
jaká kniha se stane Vaším společníkem…

Fotosoutěž 2021 – Téma pro letošní ročník: 
„Fotokaranténa“.
Již teď se těšíme na Vaše fotografie. Podmín-
ky a podrobnosti k soutěži najdete na webu 
knihovny.  

Celoroční soutěže pro děti:
● Moudrofouskovy puzzle
 – celoroční čtenářská soutěž pro děti

● Letem dětským knižním světem
 – celoroční dětská soutěž
● Staň se Lysoználkem
 – celoroční dětská soutěž 

Bližší podrobnosti ke všem soutěžím najde-
te na stránkách www.knihovnalysa.cz nebo 
na facebooku a instagramu knihovny.
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Ze života škol

Současná epidemio-
logická situace v naší re-
publice zatím neumož-
ňuje prezenční výuku na 

středních školách. Z toho důvodu nemohou 
proběhnout akce, které by se jinak konaly a 
mohly zpestřit výuku a celý školní život. 

Kdyby byla situace „normální“, před naši-
mi druháky a třeťáky by byla květnová praxe 
– tuzemská či zahraniční. Na tu zahraniční by 
vyjeli do anglického městečka Dereham, ve 
kterém se nachází Dereham Neatherd High 
School, naše partnerská škola. Studenti by 
ale neměli zahraniční praxi „jen tak“ – mu-
seli by nejprve absolvovat výběrové řízení.  
V něm by je čekal motivační pohovor, ve kte-
rém by prokazovali, že právě oni jsou ti, kteří 
mají na praxi vyjet. Že mají co nabídnout an-
glické firmě, ve které budou praxi vykonávat: 
znají jazyk a umí reprezentovat nejen svoji 
školu, ale také svoji zemi. Na výsledky mo-
tivačních pohovorů by pak čekali jako vždy s 
velkým napětím. V dalších týdnech by vybra-
né uchazeče čekaly lekce angličtiny navíc, 
dále lekce týkající se života v Anglii, kultur-
ních a denních zvyklostí Angličanů. Také by 
absolvovali lekce společenského chování a 
vystupování. A pak už by zbývalo „jen“ sed-
nout do letadla, přemístit se do Anglie a užít 
si tam dva týdny.

Ti, kteří by nebyli vybráni pro praxi zahra-
niční, absolvovali by praxi tuzemskou. Stu-
denti by si sami sehnali firmu, ve které by 
chtěli praxi vykonat, nebo by jim škola firmu 
nabídla. V ní by pak strávili dva týdny pod 

Co by bylo, kdyby… Dobrovolnice 
vedením garanta praxe, který jejich praxi za-
štiťuje. Má praktikanty v dané organizaci na 
starost, pomáhá jim se začleněním do týmu, 
seznamuje je s chodem organizace, podpo-
ruje je. Po vykonání praxe by studenti 3. roč-
níků zpracovali závěrečnou práci, kterou by 
prezentovali před svými spolužáky a komisí 
složenou z řad pedagogů a odborníků z růz-
ných firem. 

Bohužel, doba nepřeje zahraničním ani 
tuzemským praxím. Ale protože ke studiu 
na naší škole praxe patří, připravili jsme ná-
hradní program – studenti 2. ročníků budou 
zpracovávat seminární práci na téma „Moje 
vysněná práce“. Studenti 3. ročníků rozšíří 
svou loňskou seminární práci z praxe o busi-
ness plán a projdou online školením a webi-
náři v „Digitální garáži“. Jedná se o program 
společnosti Google, který se zabývá online 
vzdělávacími kurzy v oblasti digitálního mar-
ketingu. Výstupem těchto kurzů je certifikát, 
ten si studenti přiloží ke svému životopisu. 

Období, které prožíváme, není jednodu-
ché. Díky tomu ale nacházíme jiné cesty a 
jiná řešení dříve tak samozřejmých věcí. Ne-
můžeme se učit ve škole – učíme se on-line, 
nemůžeme jít na praxi do firmy či instituce 
– poznáme ji a seznámíme se s naší budoucí 
prací jinou cestou. A až se sejdeme a bude-
me se učit a pracovat „normálně“, zjistíme, 
že máme nové zkušenosti a naučili jsme se 
jiné věci ve školním i osobním životě. Už se 
těšíme!

Iva Gecková, PR školy

V dnešní, nelehké době, která se dotýká 
každého z nás, je velmi milé zjistit, jak doká-
žeme pomáhat bez nároku na odměnu. Když 
na sociálních sítích se objevila výzva pro dob-
rovolníky pomáhat v očkovacím centu v Nym-
burce, neváhala a hned se přihlásila. Ve svém 
volném čase v centru pomáhá. Pomáhá tam  
s administrací, dezinfekcí a vším, s čím je po-
třeba. Měla jsem tu možnost naši dobrovol-
nici při práci vidět. Je to práce velmi záslužná.  
O koho se jedná? Je to moje obětavá kolegy-
ně, skvělá učitelka Mgr. EVA JONÁŠOVÁ.

Evo, patří Ti můj velký respekt, obdiv  
a poděkování. Děláš velmi záslužnou práci  
v době, kdy si máme pomáhat.

Mgr. Irena Dlabolová
ZŠ speciální

Hned po Velikonocích pomáhali hasiči ve 
skladových prostorách benešovské stanice, 
které slouží po celou dobu pandemie one-
mocnění COVID-19 jako centrální sklad pro 
Středočeský kraj,  s distribucí testů pro jed-
notlivé obce s rozšířenou působností. Obce 
dodávají testy do škol, které jimi  testují žáky 
prezenční formy vzdělávání. 

Testy pro školy Středočeského kraje dove-
zl Záchranný útvar Hasičského záchranné-
ho sboru ČR do Benešova ze skladů Správy 
státních hmotných rezerv v počtu 526 500 
kusů. Logistické zabezpečení distribuce bylo 
poměrně náročné jednak z důvodu počasí, 
protože výrobce testů vyžaduje transport a 
skladování v rozmezí teplot +4 až +30 stup-
ňů Celsia, čemuž teploty v období distribuce 
testů v kraji neodpovídaly.  Ale i velikost zá-
silky byla mimořádná. Do garáží bylo nutné 
přemístit z pěti kamionů 65 palet, které za-
plnily téměř celý prostor, takže zbylo mini-
mum místa pro následnou manipulaci.

Od středy 7. dubna od časných ranních 
hodin pokračovala redistribuce dovezených 

testů. Každou krabici museli hasiči vzít do 
rukou a rozdělit na hromádku pro přísluš-
nou obec s rozšířenou působností. Kolem 
poledne najížděly do prostor benešovské 
stanice vybrané jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů, které příslušné testy dovezly na 
určené místo, odkud proběhla distribuce do 
konkrétních škol a školských zařízení podle 
předem daných počtů.

Hasiči pomáhají s distribucí testů do škol

I hasiči z Lysé nad Labem přivezli testy 
pro žáky lyských škol ze skladu v Benešově 
https://cs-cz.facebook.com/hasicilysa. Akce 
byla rychlá a dobře koordinovaná, jelikož 
naši hasiči už mají dobře nacvičenou distri-
buci různých ochranných prostředků, desin-
fekcí a dalšího zdravotnického materiálu.  
   
 redakce
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Zámecké novinky
Začátek dubna se nesl ve znamení oslav 

Velikonoc. Na zámku jsme si nenechali ujít 
nic z tradic, které se k těmto svátkům váží.  
V zámecké kuchyni nám připravili výborné 
velikonoční speciality, mazance i beránky. Na 
velikonoční pondělí nechyběla pomlázka. Pro 
zachování tradic jsme vyhlásili sbírku vrbové-
ho proutí. Sešlo se ho opravdu velké množ-
ství. Díky tomu si mohli naši mužští, každý kdo 
chtěl, uplést svou vlastní pomlázku. Ať už ze 
tří, šesti, osmi i více proutků. Zbylé proutí po-
sloužilo jako velikonoční dekorace domova. 
Všem dárcům děkujeme.

Tento rok je pro nás významný také  
z hlediska oslav výročí šedesáti let existen-
ce našeho domova – Domova Na Zámku 
Lysá nad Labem. To byl také jeden z důvo-
dů k tomu, abychom secvičili a vyslali do 
světa naší taneční kreaci celosvětové výzvy 
Jerusalema Challenge, která vznikla na so- 
ciálních sítích jako projev naděje a solidarity 
se zdravotníky, pečujícími a všemi, kteří byli 

a jsou zasaženi pandemií Covid 19. Nápad 
secvičit tento tanec i u nás v domově vznikl 
spontánně a díky této aktivitě jsme se mohli 
my zaměstnanci i klienti trochu odreagovat 
a pobavit po tak dlouhém a náročném ob-
dobí. Výsledné video vzniklo díky spolupráci 
s lyskou zpravodajskou společností Snews a 
je ke zhlédnutí, mimo jiné, na našich webo-
vých stránkách www.domovnazamku.cz.

V době psaní našich novinek byl náš domov 
již měsíc bez nákazy Covid-19. Přesto vzhle-
dem k vládním nařízením se opatření u nás 
v domově prozatím nezměnily. Návštěvy jsou 
možné po předchozím objednání, s platným 
antigenním testem nebo doložením certifiká-
tu o očkování. Nadále u nás pokračuje očko-
vání klientů i zaměstnanců domova. Všechny 
potřebné informace opět naleznete na na-
šich webových stránkách.

Za všechny „zámecké“ přeji krásné jaro.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Kvůli již více než rok trvající pandemii 
koronaviru spousta pacientů odkládá 
pravidelné preventivní prohlídky, případ-
ně nechodí na akutní vyšetření z obavy 
případné nákazy koronavirem nebo kvůli 
přeplnění nemocnic. Jak ale varuje MUDr. 
Pavel Veselý, primář interního oddělení 
brandýské nemocnice, dopady takového 
zanedbání mohou mít fatální následky, 
a to jak pro zdravotnický systém, tak pro 
samotné pacienty.

Vynechali jste v posledním roce pravidel-
nou preventivní prohlídku u svého lékaře, 
protože se bojíte, že se v čekárně vystavíte 
riziku nákazy koronavirem? Případně máte 
pocit, že lékaři momentálně nemají kapacity 
řešit nic jiného, než onemocnění Covid-19? 

Podle MUDr. Pavla Veselého, primáře in-
terního oddělení brandýské nemocnice, je 
takové chování nebezpečné jak pro vás, tak 
pro ostatní, a doporučuje objednat se na od-
ložená preventivní vyšetření co nejdříve. Po 
skončení mimořádných opatření se dá podle 
něj totiž předpokládat, že ordinace budou 
takovými pacienty přeplněné a čekací lhůty 
se mohou prodloužit až na trojnásobek ob-
vyklé doby: „Pokud pacienti po více než rok 
vynechají pravidelné preventivní vyšetření, 
může to mít katastrofální následky – za prvé 
se u pacienta mohou rozvinout zdravotní 
problémy, které mohly být pravidelnou pre-
ventivní prohlídkou včas podchyceny, a za 
druhé hrozí přetížení zdravotnického systé-
mu a masivní prodloužení čekacích lhůt, a to 
až na trojnásobek“. 

Všechny ambulance brandýské nemoc-
nice jsou v plném provozu, pacienti si tedy 
nyní mohou jednoduše domluvit preven-
tivní prohlídku s velmi krátkými čekacími 
lhůtami. Ke stávajícím ambulancím, jako 
jsou například gynekologie, kardiologie 
nebo gastroenterologie, se pro pacienty od  
1. března otevřela nová ambulance korek-
tivní dermatologie, a od 1. dubna i ambu-
lance obecné dermatovenerologie. Lékařky 
v obou ambulancích přijímají nové pacien-
ty. Více informací o poskytované péči a kon-
takty do jednotlivých ambulancí naleznou 
zájemci na webových stránkách nemocnice 
www.nemocnicebrandys.cz. 

Natálie Smoljaková
Nemocnice Brandýs nad Labem

Nemocnice Brandýs nad Labem: nečekejte s návštěvou 
ordinace, až skončí mimořádná opatření, čekací lhůty pak 
mohou být až trojnásobné

      

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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Pečovat a žít doma je normální
Pečujete o někoho blízkého? Potřebujete 
poradit? Chybí vám informace a kontak-
ty? Víte, na co máte nárok?

Nemusíte v tom být sami. Budeme rádi, 
pokud se obrátíte na naši koordinátorku 
pomoci Mgr. Hanu Fabiánovou na tel. 607 
066 852, případně prostřednictvím e-mailu 
hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpora 
je pečujícím rodinám v rámci projektu nabí-
zena zdarma. 

V květnu pro vás pořádáme 
tyto on-line akce: 
● 5. května 2021 se uskuteční vzdělávání  
 s Mgr. Bittmannem. Tato akce je určena  
 především PEČUJÍCÍM O DĚTI S PORUCHA- 
 MI AUTISTICKÉHO SPEKTRA.

● 25. května 2021 se bude konat seminář  
 společnosti Freya zaměřený na dospívají- 
 cí děti/mladé dospělé, lektorkou bude  
 Věra Petlanová Zychová, Dis.
 Organizace Freya je zaměřena na VZDĚ- 

 LÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A DALŠÍ AKTIVITY  
 V OBLASTI SEXUALITY lidí se zdravotním  
 postižením.  Tato organizace nabízí kom- 
 plexní služby v oblastech sexuality a vzta- 
 hů, a to prostřednictvím vzdělávání, po- 
 radenství, terapeutické a publikační prá- 
 ce, tvorbou edukačních pomůcek a usilo- 
 váním o systémové změny.

● 31. května 2021 se sejdeme s Mgr. Janou  
 Divokou na téma ZDRAVÝ SOUROZENEC  
 VERSUS SOUROZENEC S HANDICAPEM.
 Vztah sourozenců, ve kterém jedno z dětí  
 trpí pervazivní vývojovou poruchou, po- 
 ruchami v chování, komunikaci, dále so- 
 ciálním fungováním nebo chronickou či 
 závažnou nemocí je v mnoha ohledech  
 zvláštní a velmi specifický. Zdraví sou- 
 rozenci jsou častěji vystaveni jedinečným  
 psychickým i osobním výzvám spojeným - 
 s dlouhodobým prožíváním stresu. To,  
 jaký vliv na dítě bude tato situace mít, vel- 
 mi záleží na uvědomění dospělých (rodi- 
 čů, blízkých osob, terapeutů), kteří se 

  zdravým dítětem přicházejí do styku. Pro- 
 to toto téma považujeme za důležité a  
 chceme se mu věnovat. 

Naše videa Vám poradí, jak zvládnout péči 
v domácím prostředí

Dále jsme pro Vás ve spolupráci s dalšími 
odborníky vytvořili krátká návodná videa se 
základními radami pro pečující tak, abychom 
vám představili všechnu podporu, kterou 
stát a další instituce nabízejí. 

Videa lze spustit pomocí naskenování zde 
uvedeného QR kódu.

pracovníci Centra pro komunitní práci
 střední Čechy 

Zejména budoucím maminkám bychom 
rádi představili změny, ke kterým došlo 
na našem porodnickém oddělení.

Vzhledem k stále se zvyšujícímu zájmu 
maminek o ubytování na nadstandardních 
pokojích jsme za podpory města Nymburka 
zrekonstruovali stávající nadstandardní poko-
je a vybudovali nový privátní nadstandardní 
pokoj rodinného typu.

Rekononstrukce probíhala především  
v duchu myšlenky rodinné porodnice, která 
umožní nejen pohodlné ubytování rodičkám 
ale také jejich doprovodu. Samozřejmostí je 
soukromí pacientky a vlastní sociální zařízení.

V průběhu rekonstrukce jsme vytvořili 
prostor pro nadstandardní pokoj rodinného 
typu, kde bude mít doprovod možnost kom-
fortně setrvat po celou dobu hospitalizace 
rodičky a miminka, či mít možnost neomeze-
ných návštěv.

Rekonstrukce nadstandardních pokojů a předporodního pokoje 
v porodnici Nemocnice Nymburk

Předporodní pokoj

Sociální zařízení

Nadstandardní pokoj

Současně jsme upravili prostředí, kde 
maminky tráví první dobu porodní se svým 
partnerem. Předporodní pokoj je útulný,   
s možností relaxace, tlumeného osvětlení,  
s alternativou využití žíněnky, gymnatických 
míčů, vaginální napářky, aromaterapie.

Renovací prošel také dospávacího pokoj 
pro maminky po císařském řezu, kam je ma-
minka převezena z operačního sálu a společ-
ně s tatínkem zde mohu trávit první okamžiky 
s narozeným miminkem.

Rekonstrukci financovalo město Nymburk 
v rámci schválené Strategie Nemocnice Nym-
burk 2019–2025, až situace dovolí dojde také 
k oficiálnímu předání prostor starostou města 
Nymburka.

Současně jsme přijali velkorysý dar od Elek-
trocentrum Skuhrovec Lysá nad Labem. Pro-
střednictvím pana Mgr. Michala Skuhrovce byl 
rodinný a dospávací pokoj kompletně vybaven 
osvětlením a elektronikou. Za dlouhodobou 
podporu samozřejmě velice děkujeme.

Těšíme se na budoucí maminky a na mož-
nost společného sdílení radostné události.

Lenka Komárková
vrchní sestra gynekologicko-porodnického 

oddělení Nemocnice Nymburk
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Konečně se blížil konec války, ale lyské 
nádraží bylo bombardováno třemi letec-
kými nálety: 3. března 1945 dopoledne,  
18. dubna 1945 ráno, a 4. května 1945 ve 
13.45 hod. Z jara 1945 začali Němci bu-
dovat podzemní kryty a skladiště v lese  
u Dvorců, aby zde schovali munici a tanky. 
Z hlavní trati Lysá – Všetaty byla za Dvor-
cem připravena vlečka vedoucí do lesa  
k těmto krytům.

Od března 1945 byl organizován ve 
zdejším kraji silný aktivní odpor proti oku-
pantům. Diverzní činnosti se zúčastnili ci-
vilisté a železničáři. Prováděli rušení tratí, 
telegrafního a telefonního spojení. Na čet-
nické stanici v Lysé byla zřízena tajná od-
poslouchávací telefonní služba a tak byly 
získány cenné zprávy vojenského rázu.

Po roce 1935 vznikla v Lysé Národní 
garda. Útvar měl asi 25 členů a scházel se  
v hostinci u Chloupků. Výcvik útvaru pro-
bíhal pod vedením československé ar-
mády a její posádky v Milovicích, která 
do Lysé posílala své vojenské instruktory.  
V období mobilizace v roce 1938 byl útvar 
vybaven puškami z dob rakousko-uherské 
armády. Úkolem Národní gardy v Lysé pak 
bylo provádět ostrahu důležitých objektů 
(např. zdymadel na Labi). Svojí činnost gar-
da ukončila po Mnichovské dohodě.

Jednou z nejaktivnějších odbojových 
skupin koncem války byla lyská podsku-
pina partyzánské  skupiny Podřipsko. Je-
jím vedoucím byl v Lysé nad Labem Josef 
Válek, technický úředník protipožárního 
sboru hlavního města Prahy. Pracovní za-
řazení mu umožňovalo styky s okresními 
a městskými veliteli požárních sborů, ale 
také se svými bývalými známými vojáky. 
Podle předem připraveného plánu 9. břez-
na 1943 podpálila skupina sklad munice 
a válečného materiálu u Benátecké Vru-
tice. Sklad byl zcela zničen, protože hasiči  
z Lysé nad Labem pod vedením Josefa  Ha-
vlína nedorazili z důvodu údajného selhá-
ní techniky včas. Obdobná situace se opa-
kovala i za rok, v dubnu 1944, kdy vyhořel 
sklad s velkým množstvím válečného ma-
teriálu. Hasiči z Lysé dorazili opět pozdě... 
V říjnu 1944 zase podminovali pod Šibá-
kem železniční trať Milovice - Lysá nad La-
bem, čímž způsobili vykolejení vojenského 
transportu s tanky určenými pro nasazení 
do bojů na frontě.

V roce 1945 došlo v Lysé nad Labem  
k sabotážní akci, která se stala základem 
pro novelu Bohumila Hrabala Ostře sle-
dované vlaky: dne 2. března 1945 vložili 
odbojáři ve spolupráci s železničáři do 
muničního vlaku na nádraží v Lysé nad La-
bem trhaviny s časovým spínačem. Vlak se 
třiceti vagóny byl plně naložen pěchotní a 
dělostřeleckou municí a leteckými motory. 

Lysá nad Labem v období druhé světové války
Vlak vyrazil z Prahy – Vysočan a měl na-
mířeno do Brna, kde se soustřeďovaly ně-
mecké jednotky k obraně moravské met-
ropole. Nálože vybuchly na trati v blízkosti 
zastávky Stratov. Němci pochopitelně zu-
řili, ovšem až do konce války si nebyli jistí, 
zda skutečně šlo o sabotáž nebo o technic-
kou závadu.

 
Lysá nad Labem – příjezd Rudé armády

Na jaře 1945 byla v Milovicích ještě silná 
německá vojenská posádka. I s posádkou 
v Lysé se jednalo odhadem o deset tisíc 
mužů včetně tankových oddílů a obrně-
ných vlaků. 3. května 1945 byly v noci ve 
městě a na nádraží přemalovány německé 
nápisy. 4. května 1945 protektorátní vláda 
zrušila nařízení týkající se dvojjazyčného 
úřadování, dvojjazyčných nápisů a zákazu 
vyvěšování československých vlajek. Čes-
koslovenské vlajky byly ten den vyvěšeny 
i v Lysé nad Labem. Město však bylo záhy 
obsazeno německou posádkou z Milovic a 
do 19 hodin bylo nařízeno stáhnout čes-
koslovenské vlajky a obnovit německé ná-
pisy. Po klidné noci se Němci opět stáhli 
do Milovic. 5. května přijel poslední vlak  
z Prahy. V Praze vypuklo povstání.

V Lysé nad Labem byl ustanoven ilegál-
ní Národní výbor, protože velitel německé 
posádky v Milovicích generál H. Rödiger 
vyhrožoval, že bude-li národní výbor usta-
noven, nechá jej postřílet. Lyský výbor 
dostal z Prahy rozkaz mařit nástupovou 
cestu milovické německé posádky na Pra-
hu a za žádnou cenu nedovolit přesun 
německého vojska z Milovic do Prahy po 
železnici. Pancéřový vlak vypravený z Mi-
lovic byl zastaven na hradle Káraný. Zde 
dvě hodiny stál a byl poslán zpět do Lysé. 
V neděli 6. května v 5 hodin ráno vyrazi-
la z Milovic část posádky o síle 60 tanků, 
100 motorových vozidel, řadou motocyklů  
a kol na Prahu. Do cesty jim však byly sta-
věny barikády a tak se Němci dostali jen 
do Horních Počernic. Zde se po vyhlášení 
všeobecné kapitulace německých vojsk  
8. května vzdali. Zbytek německé posádky 
v Milovicích o síle asi pět tisíc mužů se po 
kapitulaci rozutekl. Za nadšení obyvatel 
přijela do Lysé 10. května odpoledne Rudá 
armáda. 15.května byl určen velitelem 
železniční stanice v Lysé důstojník Rudé 
armády, kozák Jegorov. V hotelu Král byly 
pořádány přátelské večery na oslavu osvo-
bození a konce války. V polovině července 
se tanková armáda generála P. S. Rybalka  
s Lysou nad Labem srdečně rozloučila a její 
část byla přemístěna do Rakouska. Na lys-
kém hřbitově jsou pohřbeni čtyři rudoar-
mějci. V květnových dnech 1945 se našlo 
v okolí mnoho oběšených nebo utopených 
sebevrahů. Bylo zatčeno asi 70 osob české 

a německé národnosti. V bývalých ubytov-
nách firmy Lípa u Dvorce byl zřízen inter-
nační tábor, kde bylo umístěno 605 Něm-
ců přivezených z Prahy.

Z pramenů
Božena Chmelová: Příběhy, pověsti a 

historie města Lysá nad Labem a okolí, 
ALPY Lysá nad Labem, 1999, ISBN 80-
85613-93-X

JUDr.Jiří Koníř - Národní garda v Lysé 
nad Labem, Listy města Lysé nad Labem 
11/2004.

Michal Plavec: Poslední rok války na 
Nymbursku, Nymburský deník 13. 4. 2005

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
odpovědná redaktorka

Základní škola J. A. Komenského 
Lysá nad Labem přijme od nového 

školního roku 2021/22 na plný, 
případně částečný úvazek

VYUČUJÍCÍ  I. STUPNĚ,  ICT, 
PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ.

 Kvalifikace výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte 

na e-mail: info@zsjaklysa.cz
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V polovině dubna byl dokončen text ko-
mentáře k filmu, který zachycuje přípravy 
a průběh župního sokolského sletu, kte-
rý se konal v lyském zámeckém parku v 
červnu 1948. Jedinečná akce, která však 
cíleně upadla do zapomnění. Tím víc je 
unikátní, že se zachoval dokonce i negativ 
filmu, takže výsledný produkt určitě bude 
stát za zhlédnutí. 

Krabice s cívkami objevili náhodou při 
rekonstrukci střechy manželé Horáko-
vi – potomci majitele tiskárny Ludvíka 
Horáka. Byl totiž zhotovitelem sletových 
propagačních materiálů, včetně zvláštní 
brožury s historií Sokola a tak není divu, 
že film, natočený kameramanem Souku-
pem, nakonec nalezl úkryt právě u něj 
na půdě. Cenný a křehký filmový pásek 
byl předán do péče Národního filmové-
ho archivu – nevhodným uskladněním 
došlo k napadení plísní a bylo zapotřebí 
profesionálního přístupu.

TJ Sokol bude mít k dispozici digitální 
kopii, u které nehrozí poškození jako by 
se mohlo stát při promítání filmu. Ten je 
navíc němý, má pouze mezititulky. „Ko-
mentář jsem sestavil hlavně za vydatné 
pomoci sokolských pamětníků. Hodně 
pomohly zkušenosti získané při veče-
rech „8mm vzpomínky“, kdy pamětníci 
živě komentovali filmy z historie jiných 
spolků v Lysé v poválečné době.“ říká 
Miloslav Hlavsa, autor projektu „Osmi-
milimetrové vzpomínky“. „Oříškem je, že 
film byl natáčen nestandartní rychlostí, 
což znamenalo užití počítačových korek-
cí. Stejně tak byl upravován každý obra-
zový záběr co do jasu a kontrastu. Byla 

Premiéra filmu po 70 letech

to neskutečná práce, ale vyplatila se.“.
Text namluví lyská rodačka Růžena 

Merunková spolu s Jakubem Bažantem 
z ČT. Jedním z výstupů bude i zkrácená 
verze filmu, kterou uvidí diváci na spor-
tovním kanále. Hlavní, téměř 45 minuto-
vý film je pro televizi příliš dlouhý. Je ale 
unikátní tím, že zachycuje nejen cvičení 
cca 16 000 cvičenců, ale především pří-
pravnou fázi akce.

„Paradoxem je, že slet byl poslední 
velkou akcí. 15. září 1948 byl na nátlak 
místního akčního výboru lyský Sokol roz-
puštěn.“

Když se vše podaří, bude slavnostní 
premiéra filmu v době Adventu ́ 21 v kině  
v Lysé nad Labem.

redakce a Miloslav Hlavsa



21

Napsali nám

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 5. 2021
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, evidenční číslo: MK ČR E 10869, zajišťuje: Městský 
úřad Lysá nad Labem, odpovědná redaktorka: PhDr. Kvetoslava Žigmundová, redakční rada: Ing. Karel Otava, PaedDr. Věra Bodnárová, Marie  
Kundrlíková, adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, kontakt: PhDr. Kvetoslava Žigmun-
dová, e-mail: listy@mestolysa.cz. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Grafická úprava: Jiří Pulda. Tisk a zpracování  
pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel. 325 514 125, www.f-print.cz, náklad: 4 550 ks výtisků. Zpravodaj je pro občany města Lysá nad  
Labem, Byšiček a Dvorců distribuován zdarma. Rozvoz zajišťuje Česká pošta. Volné výtisky budou k rozebrání v městské knihovně a na podatelně městské-
ho úřadu. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické podobě 
zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. Internetová verze je k dispozici na webových stránkách města www.mestolysa.cz. 

Nízkoprahové kluby Milovice nabízejí 
bezplatnou pomoc s doučováním či zvlád-
nutím výuky na dálku. Výuka se koná v pro-
storách obou klubů. Do D-klubu docházejí 
děti ve věku 6–12 let, do Velkého klubu 
má přístup mládež v rozmezí 13–26 let. Při 
výuce se dodržují bezpečnostní předpisy  
a hodiny probíhají individuálně. Jelikož dis-
tanční výuka klade na děti nemalé technic-
ké nároky, nabízí klub i pomoc s připojením. 
Pracovníci poradí s technickými obtížemi  
a je možné se i přímo připojit k online výuce. 
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o tzv. dob-
roučení zároveň NZDM shánějí dobrovolní-
ky na individuální výuku klientů i zájemců  
z řad široké veřejnosti.

„Většina dětí je na distanční výuce více 
než půl rok. Návrat může být velmi ná-
ročný nejen po psychické stránce, ale také  
z hlediska vzniklých mezer výuce,“ říká Mar-
tina Ozorovská, ředitelka sociálních služeb 
POINT Milovice a pokračuje: „Doučování 
teď leží nejvíce na rodičích. Ti jsou však ex-
trémně přetíženi, a navíc ne vždy doučová-
ní s rodinným příslušníkem funguje. Rodiče 
musí chodit do práce, a nemohou suplovat 
roli učitele. Je to obrovský nápor pro všech-
ny strany. Chceme pomoct celým rodinám  
s úlevou od tíživé situace s tím, že nabídka 
platí nejen pro sociálně znevýhodněné ro-
diny.“ Při výuce se dodržují bezpečnostní 
předpisy a hodiny probíhají individuálně. Je 
možné domluvit i online výuku, tedy doučo-

vání na dálku. Jelikož distanční výuka klade 
na děti nemalé technické nároky, nabízí klub  
i pomoc s online připojením. Pracovníci 
poradí s technickými obtížemi a je možné 

se i přímo v klubu připojit k online výuce. 
K tomuto účelu D-klub získal webkameru  
a headset od společnosti Alza.

Nízkoprahové kluby Milovice shání 
dobroučitele a dobroučitelky!

„Zájem o doučování v našem klubu roste, 
nicméně vzhledem k aktuální pandemické 
situaci bychom rádi pomohli i dalším dětem, 
které se necítí v distanční výuce komfortně. 
Cílíme tedy nabídku i na zájemce z řad širší 
veřejnosti,“ doplňuje Ozorovská a pokraču-
je:  „Proto se aktuálně snažíme sehnat dal-
ší dobrovolníky, kteří by nám s doučováním 
pomohli. Podle vzoru občanského sdružení 
Proxima Sociale jim říkáme dobroučitelé. 
Pomoc může každý, kdo má chuť pomáhat a 
předávat dál své znalosti. Věříme, že taková 
zkušenost je pro každého velmi obohacující.“ 
Více na www.nzdmmilovice.cz.

Mgr. Kateřina Kavalírová, PR

Nízkoprahové kluby Milovice dobroučí a shání dobroučitele!
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CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

https://mestolysa.cz/

Když se v roce 1939 probudili tehdejší 
obyvatelé republiky do 15. března, ještě 
netušili, že to bude pro ně nejspíš jeden  
z nejhorších dnů jejich života. Když jsme se 
do patnáctého březnového rána probudili 
my v roce 2021, nikdo z nás netušil, že od-
poledne přijde zpráva, která nás uvrhne do 
obrovského smutku. Zpráva, že v 77 letech 
dotlouklo srdce dlouholetého předsedy  
a zakladatele novodobé historie šacho-
vého klubu v Lysé nad Labem pana Petra 
Saeckla. Srdce toho skvělého člověka, kte-
rý v malém polabském městě vedl od roku 
1978 šachový klub a doved jej až do dnešní 
podoby, kdy je významným klubem České  
Extraligy a držitelem titulu Mistr ČR, člo-
věka, který za svůj život vychoval kolem 
tisícovky mladých šachistů, člověka, který 
obětavě organizoval klubový život, turnaje, 
oddílové přebory, člověka, který i nejtěžších 
dobách, kdy klub po sametové revoluci při-
šel o klubovnu, dokázal pro něj najít náhrad-
ní útočiště a nakonec mu našel pevné místo  
v klubovně u Chovatelů, symbolicky vlastně 
pár desítek metrů od domu, kde celý život 
bydlel. Už dva dny přemýšlím, co ještě o Pe-
trovi napsat, je toho hodně, co dokázal a je 
hodně těch, kteří mu budou navždy vděční, 
za to, co pro ně udělal. Výstižně to v rekci 
na tuto smutnou zprávu napsal náš kama-
rád z klubu Pavel Kožený, dovolím si tedy 
podělit se s vámi o jeho text:

„ … Vážení šachoví přátelé, kamarádi, 
dovolte mi se s Vámi podělit o vzpomín-

ku na zesnulého pana Seackla. Začal jsem 
chodit na šachový kroužek ve 3. třídě (rok 
1982), tenkrát do knihovny Základní školy. 
Začal jsem tam chodit proto, že partička 
kluků se v pondělí „zdejchla“ ze školní dru-
žiny, kde to byla nuda, a říkali něco, jako že 
jdou na šachy. Vedl to takový vysoký pán, 
který svým přirozeným respektem zvládal 
zkrotit sebranku nezbedů. Když jsem pak 
postoupil na páteční tréninky do klubovny 
na náměstí a začal jezdit na mládežnic-
ké turnaje, které pan Saeckl organizoval, 
bylo jediné štěstí, že se znal s mým tátou 
z Kovony, kde oba pracovali, a jak jsem se 
později dozvěděl, prý se znali už jako kluci. 
Rodiče by mě s nikým cizím nikam nikdy 
nepustili, ale u pana Saeckla to nějak fun-

Nestor lyského šachu vešel do Hádova domu

govalo. Nezapomenu, na dnešní dobu je to 
neuvěřitelné, jak zvládl pouhým lístečkem 
zorganizovat kdo, kde, kdy, jak co s sebou 
na sobotní turnaj. Jezdili jsme s ním vla-
kem a nezapomenu na Velké ceny žákov-
ských družstev (4 žáci + 1 mladší žák + 1 
dívka). Byl to pro mě jiný svět (samozřejmě 
já byl ten mladší žák).

Svěřil jsem se mu, že když jsem četl,  
a nyní už to mohu říci jen Vám, že když čtu 
jeho almanach k 90. výročí založení ša-
chového klubu v Lysé nad Labem, brečím. 
Je to pro mě pěkný kus života, hluboké 
vzpomínky a kus mého srdce, ve kterém 
pan Saeckl nadále zůstane. Zůstane tam 

člověk, který mě naučil nejen základům 
královské hry, ale především mě provedl 
důležitou částí mého života. Naučil mě, 
jak to udělat, aby to bylo, jak chci (dnes 
se tomu říká asertivní jednání), naučil mě 
to, abych nebyl, promiňte mi ten výraz, 
„debil“ (neboli základům společenského 
chování). Na tom, jak se choval k panu 
Hroudovi, panu Bošinovi, paní Procházko-
vé a dalším mi ukázal úctu a v neposlední 
řadě mi prakticky ukazoval, jak plánovat, 
organizovat, vést, personálně zajistit a 
kontrolovat (pokud to někomu připomí-
ná základní manažerské dovednosti, ano, 
pracuji jako manažer).

Možná pro Vás ostatní je to jinak, neboť 
jste ho znali v jiný životních situacích, ale 
určitě se shodneme na tom, že nás ovlivnil  
a za to mu patří velký dík …“

Myslím, že víc není, co dodat. Budeme na 
Tebe Petře vzpomínat, na turnaje, na které 
jsi nás doprovázel, na úžasné páteční ve-
čery v klubovně, na Tvůj legendární kufřík, 
ve kterém jsi měl vše, co se mohlo v klu-
bovně či na turnaji hodit a který, když jsi ho  
v pátek zavřel, signalizoval: „Končíme, jde 
se domů, sejdeme se zase za týden“.  Kufřík 
už se nikdy nezavře, už nikdy na můj první 
tah e2-e4 neodpovíš svou oblíbenou Caro-
-Kannovou obranou, nerozesměješ mne 
novým vtipem, neuděláš mi čaj k zápasové 
partii… Ale dokud jsi tu byl, dělal jsi to a rád 
a za to Ti patří dík. Vlastně nekonečný dík. 
A nejen můj. Dík všech, co klubem prošli  
a znali Tě.

 
Jan Lažánek

ŠK JOLY Lysá nad Labem



23

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:
15. 5. a 12. 6. 2021 v 15.10 hodin, 31. 5. 2021 ve 13.55 hodin

a 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

Hledám byt ke koupi 1+1 popř. 2+1 velikost min. 30 m2  
v osobním nebo družstevním vlastnictví,  
lokalita Lysá nad Labem, Milovice a okolí.  

Tel.: 603 881 775

Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky starých pohlednic, 
poštovních známek, fotografií, staré obrazy, rybářské 

a myslivecké potřeby apod. 
Tel.: 731 489 630

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
 Prodám Fabia, garážovaná, 68tis. km, nové pneu+letní na elektronech, STK 8/2022. Tel. 732 467 124  
 Hledám paní na úklid bytu 65 m2 v Lysé n L, 1x týdně. Tel: 732 294 094
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