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Dne 8. května 2021 se při příležitosti  
76. výročí osvobození od fašizmu a konce  
2. světové války uskutečnila na místním hřbi-
tově v Lysé nad Labem pietní vzpomínka. 
Věnce k Pomníku obětem 2. světové války 
a Pomníku vojákům Rudé armády položili 
představitelé města, Tělovýchovné jedno-
ty Sokol a klubů důchodců. Uctili památku 
padlých bojovníků za svobodu. Pietní akce se 
z důvodu proti epidemiologických opatření 
státu konala bez přítomnosti širší veřejnosti. 
Pan starosta města Ing. Karel Otava přednesl 
vzpomínkový projev k této historické události, 

která krutě zasáhla v podstatě všechny konti-
nenty světa. 

Do půlnoci 8. května 1945 měli Němci 
složit zbraně, což se ve většině případů 
skutečně stalo. S výjimkami se bylo mož-
né setkat i na našem území, které z části 
stále nebylo osvobozeno. Pražské povstání 
tak fakticky skončilo až 9. května příjez-
dem tanků 1. ukrajinského frontu, které se 
střetly se zbytky nacistických sborů, které 
se snažily dostat  na západ do amerického 
zajetí. U Milína na Příbramsku se odehrá-
ly ozbrojené střety ještě 12. května, které 

bývají označovány za poslední větší bitvu 
2. světové války v Evropě. Válka však v 
květnu neskončila na východě, kde se bo-
jovalo dále a konflikt vyvrcholil svržením 
dvou atomových bomb na japonská města 
Nagasaki a Hirošima. Japonský císař Hi-
rohito oznámil kapitulaci 15. srpna 1945, 
podepsána byla 2. září. V šest let trvajícím 
konfliktu zahynulo podle odhadů zhruba 
60 miliónů lidí, ze dvou třetin se jednalo 
o civilní oběti.

     
redakce

8. květen – Den vítězství
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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, údaje 
zasílané Krajskou 
h y g i e n i c k o u 
stanicí ukazu-
jí, že pandemie 
koronaviru je i  
v našem městě 
na ústupu. 

Z 1 650 obyva-
tel, kteří zákeř-
nou nemoc pro-
dělali, bohužel, 

40 zemřelo. Nejhorší období snad máme 
za sebou. Věřím, že postupná vakcinace za-
brání návratu v podzimních měsících, jak se 
to stalo v minulém roce. Dochází k postup-
nému uvolňování opatření. Děti začínají 
chodit do školy, otevírají se obchody a služ-
by. Život se vrací do normálu. Přesto situaci 
nesmíme podcenit. Dodržujme opatření a 
buďme maximálně opatrní.

Dlouhé období nejistoty, různých opat-
ření, dosud nepoznaných věcí a nečeka-
ných událostí, nás poznamenalo. Vrcholo-
vá politika neskutečně zhrubla a přenesla 
se i do politiky komunální. Nepamatuji, že 
by opoziční zastupitelé v minulosti půso-

bili tak destrukčně. Stejně tak vystupují, 
dnes už dobře známí spoluobčané, kteří 
neustálými dotazy a dopisy šikanují za-
městnance městského úřadu, krajského 
úřadu a ministerstev. Udání jsou podává-
na na Českou inspekci životního prostředí, 
která následně kontroluje skoro každou 
investiční akci. A to v době, kdy je potřeba 
klid na práci. Prožíváme období, ve kte-
rém je v realizaci mnoho složitých a ná-
kladných investic, které samozřejmě mají 
vliv na chod města a na život nás všech. 
Přestože asi ani pamětníci takové období 
nezažili, musíme to vydržet. Výsledkem 
bude zlepšení života v našem městě, a to 
přece stojí za to.

Vedle právě probíhajících velmi nároč-
ných investic rozjíždíme další. Jedná se  
o výstavbu nové dlouho očekávané spor-
tovní haly v Komenského ulici. Nepříznivě 
se nám projevuje prodloužení termínu 
rekonstrukce ČSA. Abychom vše zvládli, 
proběhlo několik společných jednání ře-
ditelů staveb a technických dozorů inves-
tora s Dopravním inspektorátem Policie 
ČR Nymburk. Našlo se řešení jak po dobu, 
než bude otevřena část ulice ČSA, zajistit 
dopravu na sídlišti a především v Komen-

ského ulici tak, aby nebyla ohrožena bez-
pečnost dětí. Doprava na stavby okolo škol 
bude minimalizována. Vytěžený materiál 
při stavbě sportovní haly a rekonstrukci 
vodojemu zůstane na místě, dokud nebu-
de zprovozněna ulice ČSA. Hlavní betonář-
ské práce na obou stavbách jsou nasmě-
rovány na prázdniny. Nenechte se, prosím, 
znovu zatáhnout do zbytečných petičních 
akcí jako v minulosti. Ulice Komenského 
a Průběžná, které nejvíce trpí provozem, 
budeme co nejdříve rekonstruovat. Velkou 
zatěžkávací zkouškou pro nás pro všech-
ny bude odstávka vody ve dnech 16. a  
17. června, kdy dojde k přepojování hlav-
ního vodovodního řadu u vodojemu. To se 
už v budoucnu nebude nikdy opakovat, 
protože v rámci rekonstrukce bude vy-
budována ještě jedna komora o objemu 
1000 m3. 

Po dlouhé době začíná ožívat výstaviště. 
Město ve spolupráci se spolky připravuje 
tradiční kulturní akce. Přeji vám příjemné 
prožití letních dovolených, pokud možno 
ve zdraví a spokojenosti. 

Ing. Karel Otava
starosta města

Městská zeleň nejen lahodí oku každého 
z nás, ale pozitivně působí i na zdraví člo-
věka. Na radnici jsme se proto rozhodli 
v tomto roce podpořit novou výsadbu a 
revitalizaci veřejného prostranství. 

Aktuálně plánujeme květinovou výsadbu 
v několika lokalitách a byli bychom moc rádi, 
kdybyste nám pomohli vytipovat místa, o 
kterých si myslíte, že by si něco takového za-
sloužila. Ať už je to větší zelené prostranství, 
které by potřebovalo revitalizaci a novou vý-
sadbu, nebo jen růžek, kterému by slušelo 
několik drobných kvítků, Vaše podněty uví-
táme. Své návrhy posílejte na e-mail: karoli-
na.starecka@mestolysa.cz. 

Postupně bychom chtěli docílit, aby udr-
žované zeleně a kvetoucích záhonků bylo v 
našem městě mnohem víc. Jednoduše i pro-
to, že citlivě umístěné květiny a barevná pes-
trost příjemně oživí každý veřejný prostor. 
Každá zelená plocha navíc pomáhá město 
v parných letních dnech ochlazovat a může 
být útočištěm a potravou pro spoustu druhů 
drobných živočichů.  

Budeme rádi, když se zapojíte a pomůže-
te nám svými náměty a doporučeními určit, 
která lokalita to potřebuje nejvíce.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Zelenější a udržovanější veřejný prostor v Lysé nad Labem
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Blahopřání 
za měsíc duben

80 let
Jana Burešová
Jan Šidák
Josef Skála
Alena Procházková

90 let
Věra Nováková

95 let
Vlasta Turková

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

Město Lysá nad Labem přeje 
jubilantům k významným narozeninám
 a do dalších let hodně zdraví, pohody  

a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních 
věcí a zdravotnictví

Městský úřad

Krátce z radnice
Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 13. 4. 2021
RM souhlasila:
• s poskytnutím příspěvku města Římsko- 
 katolické farnosti ve výši 54 000 Kč na  
 3. etapu obnovy kočárovny.
RM schválila:
• upravená Pravidla pronajímání bytů  
 v majetku města Lysá nad Labem,
• dotace z Charitativního programu ve výši  
 15 700 Kč dle návrhu odboru,
• čerpání finanční částky ve výši 120 000 Kč  
 z investičního fondu MěK Lysá nad Labem  
 za účelem nákupu návratového boxu na  
 knihy a výdejového GSM boxu na knihy,
• zahájení poptávkového řízení na akci  
 s názvem: „Parkoviště Lysá nad Labem  
 P+R II. – PD“, kde hodnotícím kritériem  
 bude nejnižší nabídková cena,
• uzavření smlouvy o dílo na provádění  
 prací na vinicích F. A. Šporka v Lysé nad  
 Labem,
• zahájení výběrového řízení veřejné pod- 
 limitní zakázky na služby s názvem:“ Vý-
 běr provozovatele Turistického informač- 
 ního centra“,

Z 11. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 27. 4. 2021
RM schválila:
• zveřejnění záměru na pronájem nebyto- 
 vých prostor v nemovitosti na adrese ČSA  
 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43,  
 místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové  
 výměře 24,84 m2 (kancelář č. 3), zapsanou  
 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřa- 
 du pro Středočeský kraj, Katastrální praco- 
 viště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183  
 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu  
 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za  
 minimální nájemné ve výši 2 244 Kč/měs.,  
 k využití jako kancelář nebo provozování  
 služeb,
• zveřejnění záměru na pronájem nebyto- 
 vých prostor v nemovitosti na adrese ČSA  
 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43,  
 místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové  
 výměře 24,29 m2 (kancelář č. 4), zapsanou  
 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřa- 
 du pro Středočeský kraj, Katastrální praco- 
 viště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183  
 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu  
 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za  
 minimální nájemné ve výši 2 194 Kč/měs.,  
 k využití jako kancelář nebo provozování  
 služeb,
• zveřejnění záměru na pronájem nebyto- 
 vých prostor v nemovitosti na adrese ČSA  
 28, Lysá nad Labem, na parc. č. st. 43,  
 místnost v 2. nadzemním podlaží o celkové  
 výměře 26,92 m2 (kancelář č. 6), zapsanou  
 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřa- 
 du pro Středočeský kraj, Katastrální praco- 

 viště Nymburk na listu vlastnictví č. 3183  
 pro obec a k. ú. Lysá nad Labem, na dobu  
 neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za  
 minimální nájemné ve výši 2 432 Kč/měs.,  
 k využití jako kancelář nebo provozování  
 služeb,
• záměr na pronájem nebytových prostor  
 v nemovitosti na adrese Husovo náměstí  
 čp. 24, Lysá nad Labem, která se nachází  
 na pozemku p. č. st. 38/1, typ stavby  
 – budova s číslem popisným, zapsaná na  
 Katastrálním úřadu pro Středočeský  
 kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na 
 LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad  
 Labem, v celkové výměře 92,68 m2,  
 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
 6 měsíců a s cenou nájemného ve výši 
 minimálně 8 372 Kč/měs. k využití jako 
 kanceláře, prodejna nebo provozová- 
 ní služeb. Součásti vnitřních prostor je 
 společný prostor o ploše 8,10 m2, ve  
 kterých se nachází veřejně přístupný  
 bankomat. Podmínkou pronájmu je str- 
 pění tohoto bankomatu v uvedeném  
 prostoru a užívání těchto prostor veřej- 
 nosti,
• záměr na pronájem nebytových prostor  
 v nemovitosti na adrese Husovo náměs- 
 tí  čp. 23, Lysá nad Labem, který se nachá- 
 zí na pozemku p. č. st. 37/1, druh pozem- 
 ku zastavěná plocha a nádvoří, zapsané- 
 ho na Katastrálním úřadu pro Středočes- 
 ký kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,  
 na LV č. 3183 pro obec a k. ú. Lysá nad  
 Labem, v celkové výměře 47,46 m2 
 (2 kancelářské místnosti), na dobu neur- 
 čitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za  
 cenu nájemného za prostory a vybavení  
 ve výši 7 235 Kč/měs. za účelem provo- 
 zování turistického informačního centra  
 v Lysé nad Labem,
• v souladu s ustanovením §27 a dle §31 zá- 
 kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných  
 zakázek, zahájení poptávkového řízení ve- 
 deného mimo zadávací řízení dle ustano- 
 vení §3 zákona na veřejnou zakázku malé- 
 ho rozsahu s názvem: „Oprava výtluků  
 PATCH 2021–2023 v Lysé nad Labem“,
• přijetí účelového finančního daru od Spol- 
 ku rodičů při ZŠ J. A. Komenského Lysá nad  
 Labem ve výši 240 000 Kč na nákup techni- 
 ky pro žáky,
• příspěvek z rozpočtu města pro ZŠ J. A.  
 Komenského a ZŠ B. Hrozného, každé ve  
 výši 25 000 Kč.

Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 4. 5. 2021
RM schválila:
• 1) výsledek výběrového řízení na veřej- 
  nou zakázku s názvem: „Rekonstrukce  
  historické části radnice v Lysé nad 
  Labem“,

Omluva
Omlouváme se p. Jaroslavu Denemarko-

vi za chybné uvedení jeho jména v Listech 
5/2021 v rubrice Blahopřání.

redakce

 2) uzavření smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou veřejnou zakázku s vybraným  
  zhotovitelem Auböck s. r. o., IČ:  
  26089785, se sídlem Poříčí 247,  
  373 82 Boršov nad Vltavou, zastou- 
  pená Dr. Geraldem Auböckem, jed- 
  natelem společnosti a Ing. Janem  
  Vilánkem, jednatelem společnosti,  
  s celkovou nabídkovou cenou v Kč  
  bez DPH: 25 670 591,74 Kč, tedy  
  31 061 416 Kč včetně DPH.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Zemanová
asistentka starosty
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Probíhající investiční akce ve městě
rekonstrukce vodojemu ul. Československé armády

ul. Průmyslová
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V dubnu proběhlo veřejné projednání 
změny č. 3 územního plánu města Lysá 
nad Labem, na jehož základě se v Lysé 
rozběhla živá diskuse ohledně potřebnos-
ti této změny i samotného procesu jejího 
pořízení. Rád bych proto touto cestou vy-
světlil, jak vlastně změny územního plánu 
probíhají a co konkrétně to znamená pro 
občany našeho města.

O pořízení územního plánu i jeho změ-
nách rozhoduje zastupitelstvo obce, resp. 
města, v případě toho našeho tedy zastu-
pitelstvo Lysé nad Labem. Územní plán jako 
takový představuje základní koncepci rozvo-
je území města a jeho uspořádání – určuje 
tak zároveň, které plochy mohou být v bu-
doucnu zastavěné, které jsou určeny pouze 
pro výstavbu veřejně prospěšných staveb, 
kde musí naopak zůstat zeleň atd. Územní 
plán přitom musí být v souladu se zásadami 
územního rozvoje, vydávanými příslušným 
krajem, a politikou územního rozvoje vydá-
vanou pro území celé České republiky.  

Protože se však obce a města časem vyvíjí, 
není ani územní plán neměnným dokumen-
tem. V případě, že je to vhodné, mohou být 
pořízeny jeho změny, které opět schvaluje 
místní zastupitelstvo, a to v několika krocích. 
Nejprve musí rozhodnout, zda se vůbec návr-
hem na pořízení změny chce zabývat, protože 
stejně tak může být vůlí zastupitelstva před-
mětnou změnu od počátku zavrhnout a pone-
chat územní plán v návrhem dotčených aspek-
tech tak, jak je. I pokud ale s pořízením změn 
vysloví zastupitelstvo souhlas, neznamená to 
ještě, že se územní plán skutečně změní. Jde 
vlastně spíš o vyjádření ochoty o těchto změ-
nách uvažovat, prověřit je a nechat zpracovat 
konkrétní návrh změn projektantem.  

K tomuto konkrétnímu návrhu se poté 
koná veřejné projednání, od něhož se počítá 
sedmidenní lhůta, ve které může k návrhu 
každý uplatnit své připomínky, dotčené oso-
by i námitky. Pořizovatel územního plánu, 
jímž je obecní, případně městský úřad, ná-
sledně zpracuje návrh rozhodnutí o námit-
kách a vyhodnocení připomínek, k němuž 
mohou dotčené orgány uplatnit svá stano-
viska. Návrh na vydání změny územního 
plánu, do něhož je vyhodnocení veřejného 
projednání ve smyslu vypořádání všech ná-
mitek a připomínek zapracováno, je v zá-
věrečné fázi opět předložen zastupitelstvu 
obce, resp. města, které o něm hlasuje.

  
Změna č. 3 územního plánu města 
Lysá nad Labem

Protože je naše město živým organismem, 
i územní plán města Lysá nad Labem byl  
v minulosti několikrát změněn a před rozho-
dováním, jestli přistoupit k dílčím změnám, 
stojíme i nyní. 

Jedná se o změnu č. 3, pro jejíž pořízení 
hlasovalo zastupitelstvo Lysé nad Labem 
dne 26. 6. 2019, pro většinu návrhů na pro-
věření, hlasovalo všech čtrnáct přítomných 
zastupitelů, koaličních i opozičních. K návrhu 
změn územního plánu, který byl na zákla-
dě souhlasného stanoviska zastupitelstva 
zpracován, se 21. dubna tohoto roku konalo 
veřejné projednání. Jak jsem uvedl v úvodu, 
vzešla z něj řada otázek, na které bych zde 
rád odpověděl.  

Veřejné projednání se konalo on-line, je 
to v pořádku?

Smyslem veřejného projednání návrhu 
změny územního plánu je umožnit všem 
dotčeným osobám, včetně občanů Lysé 
či vlastníků místních pozemků, důkladně 
se s ním seznámit a na základě získaných  
informací uplatnit k návrhu připomínky, pří-
padně námitky. S ohledem na současnou 
epidemiologickou situaci bylo při organiza-
ci veřejného projednání návrhu změny č. 3  
postupováno podle metodiky Ministerstva 
pro místní rozvoj Projednávání územně 
plánovací dokumentace v době pandemie 
z dubna roku 2020, která konání veřejného 
projednání distanční formou (on-line) vý-
slovně povoluje. Správnost postupu nám 
byla potvrzena také ze strany Krajského úřa-
du Středočeského kraje. 

Nepovede změna ke snížení množství 
městské zeleně?

Cílem úpravy hodnot koeficientů zeleně, 
kterou návrh přináší, není snížit množství 
zeleně v našem městě, ale vytvořit pro jeho 
další rozvoj přehledné a srozumitelné pravi-
dlo s obecnou platností. 

Pro výstavbu rodinného domu prý bude 
nutné zajistit si 4 parkovací stání, zatímco 
u bytu bude stačit jedno. Není tím upřed-
nostňována výstavba bytových domů? 

Návrh změny koeficientu parkování sta-
noví minimální počet parkovacích stání pro 
jednu bytovou jednotku bez ohledu na účel 

Změna územního plánu města Lysá nad Labem
stavby, v níž je umístěna: bytové a rodin-
né domy zde nejsou nijak rozlišeny, žádný  
z typů výstavby tak nebude zvýhodněn. 

Změnou má dojít k rozšíření Všejanské 
spojky, jak je řešena ochrana zeleně a hluk? 

Ochrana zeleně ani omezení hluku či praš-
nosti nejsou předmětem územního plánu. 
Tyto důležité aspekty budou řešeny v rám-
ci navazující dokumentace, zejména doku-
mentace pro územní řízení a dokumentů 
hodnotících vliv staveb na životní prostředí.

Nově by měla být povolená výstavba v lo-
kalitě Za Pávem, která se ale zčásti nachází  
v ochranném pásmu zdroje pitné vody – ne-
může to ohrozit kvalitu vody ve městě?

Zastavitelná plocha v této lokalitě zasahu-
je podle návrhu změny do ochranného pás-
ma vodního zdroje pouze částečně, přibližně 
z čtvrtiny své výměry. Plocha je navíc výslov-
ně zařazena do kategorie Bydlení v území 
ochranného pásma vodních zdrojů, případ-
ná výstavba v tomto území je tak vázaná na 
striktní podmínky, které kvalitu vody chrání.

Proč není v návrhu změny zahrnuté zru-
šení průmyslové zóny za budoucím ob-
chvatem?

V rámci zpracování návrhu změny č. 3 byl 
tento požadavek prověřen a ukázalo se, že 
není účelné zmíněnou zastavitelnou plochu 
rušit. Jejím ponecháním v územním plánu 
získá Lysá určitou kompenzační rezervu pro 
budoucí strategické rozhodování o dalším 
rozvoji města. 

Máte další otázky? Neváhejte mi napsat 
na jiri.havelka@mestolysa.cz, rád je zod-
povím. Bližší informace k územnímu plánu 
města Lysá nad Labem najdete rovněž na 
webové stránce www.mestolysa.cz/cz/
uzemni-planovani/uzemni-plan-lysa-
-nad-labem.

 Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

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 
znovu prodlužuje, a to buď do 1. červen-
ce 2021 nebo o 6 měsíců, pokud prodlou-

žená platnost vyprší po datu 1. července 
2021, a to podle toho, co nastane později.)

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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Blíží se splatnost místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

  
V souladu s novou OZV města Lysá n. L.  

č. 3/2020, o místních poplatcích, která nabyla 
účinnosti dne 01.01.2021 upozorňujeme ob-
čany, že poplatek za provoz systému shroma-
žďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů je splatný 
1x ročně nejpozději do 30. 6. příslušného roku. 

Výše poplatku
1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  

  v obci, který v daném kalendářním roce  
  dovrší 7–64 let, je ve výši 780 Kč.

2. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
  v obci, který v daném kalendářním roce  
  dovrší 65 let a více a který v daném  
  kalendářním roce dovrší 6 let a méně,  
  je ve výši 540 Kč. 

3. Poplatek pro poplatníka, který má ve  
  vlastnictví stavbu určenou k individuál- 
  ní rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve  
  kterých není přihlášená žádná fyzická  
  osoba, je ve výši 780 Kč.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 
nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet   č. 127838126/0300, při této platbě je 
nutné uvést variabilní symbol poplatníka, 
který vám sdělí paní Plachá, odbor správy 
majetku, tel. 325 510 235, e-mail: lenka.
placha@mestolysa.cz. Variabilní symbol je 
důležitý pro identifikaci poplatníka. 

Poplatníkům, kteří hradí poplatek pro-
střednictvím SIPO čísla, bude poplatek na-
čten v měsíci červnu. 

Lenka Plachá, odbor správy majetku

Poplatek za odpady Krimi střípky
Alkohol za volantem

Dne 4. dubna v nočních hodinách kont-
rolovali strážníci posádku osobního moto-
rového vozidla v Družstevní ulici. K zasta-
vení vozidla je vedlo důvodné podezření, 
že řidič je pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek. Styl jízdy tomu výraz-
ně napovídal. Strážníci vozidlo zastavili 
a 29letou řidičku z Přerova nad Labem 
podrobili dechové zkoušce, která dopadla 
pozitivně. Na základě tohoto zjištění byla 
na místo přivolána hlídka Policie ČR, která 
si věc na místě převzala.

Řídil pod vlivem omamných látek
Dne 5. dubna krátce po 22. hodině 

kontrolovali strážníci 28letého řidiče z 
Buštěhradu v ulici Ke Vrutici. Strážníci ke 
kontrole přistoupili z důvodu podezření, 
že řidič porušil zákazovou dopravní znač-
ku. Při kontrole dokladů potřebných k ří-
zení motorového vozidla bylo zjištěno, že 
řidič nevlastní řidičské oprávnění. Řidič na-
víc vykazoval známky požití alkoholických 
nápojů nebo omamných látek. Dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu dopadla 
sice negativně, nicméně test na přítom-
nost omamných látek dopadl s pozitivním 
výsledkem. Na místo byla přivolána Policie 
ČR, která si výtečníka převzala k provedení 
dalších opatření.

Řidič způsobil dopravní nehodu
pod vlivem alkoholu

Dne 9. 4. 2021 krátce před 21. hodinou 
došlo na Husově náměstí k dopravní ne-
hodě. Řidič osobního motorového vozidla 
tovární značky VW narazil do zábradlí a  
z místa nehody odjel směrem do ulice So-
jovická. Podezřelé vozidlo bylo v Sojovic-
ké ulici nalezeno již pod dohledem zasa-
hujících policistů. 64letý řidič z Prahy byl 
podroben dechové zkoušce na přítomnost 
alkoholu, která dopadla pozitivně s namě-
řenou hodnotou 3 promile.

Strážníci dopadli dalšího „neřidiče“
Podezřelé vozidlo neuniklo všímavos-

ti hlídkujících strážníků. Dne 12. 4. 2021  
v nočních hodinách spatřili strážníci osob-
ní motorové vozidlo, jehož řidič odbočoval 
z ulice Jedličkova do ulice U Stadionu.

Při následné kontrole dokladů potřeb-
ných pro řízení motorového vozidla vyšla 
najevo skutečnost, že 36letý řidič z Peček 
nemá za volantem co dělat, jelikož má 
správním orgánem vysloven zákaz řízení. 
Strážníci při jednání navíc nabyli dojmu, že 
řidič může být pod vlivem alkoholu nebo 
jiných návykových látek. Zkoušku na alko-
hol i na přítomnost návykových látek řidič 
odmítnul. 33letý spolujezdec z Ústí nad 
Orlicí, taktéž vykazoval známky požití ná-

vykových látek. Oba muži mají dlouhodo-
bě stejného koníčka, majetkovou trestnou 
činnost, která zdobí jejich pestré trestní 
rejstříky. Bližším šetřením k vozidlu strážní-
ci zjistili, že i registrační značky patří na jiné 
vozidlo. Na místo byla přivolána Policie ČR,  
která si oba výtečníky převzala k dalším 
opatřením.

Celostátně hledaná osoba
Při kontrole nádraží byla zadržena celo-

státně hledaná osoba. K zadržení význam-
nou měrou přispěl i kamerový systém. 
Dne 29. 4. 2021 krátce před půlnocí prová-
děli strážníci kontrolu nádraží. V tuto dobu 
strážník obsluhující kamerový systém zpo-
zoroval osobu, která se před strážníky 
pokoušela ukrývat. Informaci strážníkům 
předal a ti už neměli složitou práci osobu 
dopadnout. Při zjišťování její totožnosti 
vyšla najevo skutečnost, že 27letý muž 
se nachází v policejní databázi celostátně 
hledaných osob. Muž byl následně předán 
policejní hlídce.

Průběžná ulice
V souvislosti s prováděnou rekonstrukcí 

ulice Československé armády se strážníci 
více zaměřují na kontrolu dodržování do-
pravního značení v této ulici, ve které je 
stanovena přechodná úprava dopravního 
značení. Od doby zavedení přechodné 
úpravy strážníci projednali celkem 683 do-
pravních přestupků.

Apelujeme na řidiče motorových vozi-
del, aby využívali stanovenou objízdnou 
trasu, která pro osobní motorová vozidla 
vede přes obce Stratov a Milovice.

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

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
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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Prvomájová steeplechase

Dne 1. 5. 2021 se na Dostihovém závodi-
šti v Lysé nad Labem a v přímém přenosu 
České televize uskutečnila tradiční Prvomá-
jová steeplechase, jejíž hlavním partnerem 
je město Lysá nad Labem. Bohužel, dostihy 
musely proběhnout v souladu s aktuálními 
opatřeními orgánů státní správy, bez účasti 

Na tom, že by Husovo náměstí mělo být více 
zelené, se shodne asi většina z nás. Než se ale 
toto prostranství dočká kompletní revitalizace, 
bude to ještě chvilku trvat, a tak jako dočasné 
řešení schválila rada města nákup několika mo-
bilních prvků zeleně se sedacími prvky. Ty nejen 
prospějí celkovému vzhledu náměstí, ale záro-
veň pomohou ukáznit řidiče, kteří dříve parko-
vali na místech, kde se parkovat nesmí. Vznikala 
tak řada problémů, se kterými jsme se potýkali 
každý den.

Nová mobilní zeleň bude umístěna tak, 
aby se jasně oddělila auta od lidí. Poskyt-
ne prostor k odpočinku, zároveň ale plně 
respektuje místo pro pořádání farmářských 

Na Husově náměstí přibude mobilní zeleň
trhů a dalších akcí. V případě potřeby je ale 
možné mobilní zeleň poměrně jednodu-
še přemístit ještěrkou. Odstraněny budou 
staré betonové květináče a uvažujeme také 
o sjednocení laviček. Pokud se tato cesta 
osvědčí, mohla by se podobné úpravy do-
čkat i další prostranství.

Prostor Husova náměstí bude ve výsled-
ku pro lidi zase o něco bezpečnější, jasně 
oddělí pěší prostor od míst k parkování a 
nově přibude i parkovací automat.

Ing. Karolína Stařecká
radní uvolněná

diváků. Přesto všichni fanoušci dostihové-
ho sportu mohli alespoň zprostředkovaně 
vidět krásné sportovní utkání, závodiště 
v perfektně udržovaném stavu, ušlechtilé 
koně se zdatnými jezdci, vše umocněno 
krásným jarním dnem. V programu hlavní 
dostih, Prvomájovou steeplechase města 

Lysá nad Labem, vyhrála klisna Antalgique 
s žokejem Janem Kratochvílem. Cenu pro 
vítěze předal pan starosta města Ing. Karel 
Otava. Příští dostihy, Memoriál Evy Palyzo-
vé, se uskuteční dne 6. července 2021. 

redakce
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Již od poloviny března 2021 zajišťuje na 
výstavišti v Lysé nad Labem město Lysá nad 
Labem ve spolupráci s nemocnicí v Nymbur-
ce a s Výstavištěm Lysá nad Labem provoz 
centra na testování COVID–19 a to pomocí 
antigenních testů. Chtěl bych touto cestou 
poděkovat nemocnici Nymburk za poskyt-
nutí odborné podpory a Výstavišti Lysá nad 

Labem za poskytnutí prostor. Zejména však bych rád poděko-
val všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by provoz centra 
nebyl možný. Velmi si vážím Vaší práce a odvahy, bez které by 
provoz testovacího centra nebyl možný. Dále bych chtěl podě-
kovat i všem dobrovolníkům, kteří zajišťují chod očkovacího 
centra v Nymburce.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Okénko zastupitele

Touto cestou bych ráda poděkova-
la panu Miloši Havlenovi a jeho týmu za 
jejich nasazení a organizaci dne „Šachy  
v přírodě“, a to včetně vyhodnocení online 
šachových soutěží za rok 2021 a předání 
cen. Myslím, že spokojenost na celé čáře 
zářila z úsměvů všech dětí i rodičů. Věřím, 
že snad i organizátoři této akce si tento 

den užili a na jeho samém konci si oddechli, že vše klap-
lo přesně tak, jak bylo plánováno. Přála bych si, aby bylo 
takových dnů více. A myslím, že nejsem sama. Budeme se 
tedy těšit na další pokračování. Ještě jednou za všechny 
zúčastněné, děkujeme!  

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Pomalu se nám blíží léto, uvolňují se ome-
zení, vracíme se k cestování, poznávání, spor-
tovním, kulturním i jiným akcím. Ráda bych 
zde připomněla každoroční akci Ukliďme Čes-
ko, která proběhla v době lockdownu i v Lysé 
nad Labem. Přes všechna v té době platná 
omezení se v Lysé zapojilo mnoho rodin i jed-
notlivců a uklidili neuvěřitelné množství odpa-

du (odhadem přes tři tuny), který do přírody nepatří. Tímto všem 
zúčastněným moc děkuji za jejich aktivitu a čas, který úklidu vě-
novali. Velký dík patří Ondřeji Šmídovi, který celou akci propago-
val, pro Lysou zorganizoval, zajistil pomůcky i odvoz nasbíraného 
odpadu. Doufám, že se tato pravidelná akce zopakuje se stejným 
zapojením a podobným výsledkem jen bez březnových protiepi-
demických opatření. Zároveň prosím, abychom všichni mysleli na 
čistotu v Lysé a jejím okolí celoročně.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Další kontrolní den rekonstrukce ulice ČSA, 
kterého jsme se za LNS zúčastnili, proběhl  
6. 5. A co by vás mohlo zajímat?

 V okolí křižovatek s ulicemi Na Písku a Okr-
sek probíhá v květnu a červnu výměna kanali-
zace a vzhledem k tekutým pískům je potřeba 
hluboko do země zabouchat ocelové výztuže. 
Tyto práce svými silnými vibracemi významně 

znepříjemňují život lidem zde žijícím a pracujícím. V případě majet-
kových škod se obracejte na Ing. Karla Havlíčka, vedoucího investič-
ního odboru (tel. 325 510 265). 

Do července budou dokončeny chodníky od ul. Resslova smě-
rem Milovice, což vyřeší momentálně nepříjemnou situaci chodců. 
V srpnu by mělo dojít k otevření části ul. ČSA mezi ulicí Resslova a 
křižovatkou na Milovice. Znamená to úlevu pro sídliště, nikoliv však 
pro ul. Komenského. Zprovoznění celé ulice je nově plánováno na 
konec října 2021, doufejme, že je to konečný termín. Navíc na za-
stupitelstvo města 12. 5. míří návrh na navýšení rozpočtu o 20 mil. 
(původní rozpočet byl 42,6 mil.)...

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

 Veřejný prostor nejsou jen rozkvet-
lé parky a zelenější ulice. Jsou to i místa, 
kde si hrají děti. Ano, myslím na dětská 
hřiště, která si rovněž zaslouží revitalizaci 
a doplnění hracích prvků. Do začátku léta 
začneme s rekonstrukcí dětského hřiště  
v centru města u Penny. Dostane zcela 
nový kabát a konečně zmizí ty prašné a špi-

navé kamínky. Na tuto akci máme dotaci z participativního 
rozpočtu Středočeského kraje ve výši 400 000 Kč. Je ale po-
třeba zrevidovat všechna dětská hřiště ve městě a pokusit 
se najít i nová místa pro ně. Ne všude je docházková vzdále-
nost pro maminky s kočárky komfortní, případně jsou hřiště 
určena jen pro větší děti. Domnívám se, že dětem, i když za 
epidemii přímo nemůžeme, dlužíme mnohé a předně pohyb 
a vyžití na čerstvém vzduchu. 

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Už jsem se k tomu nechtěl vracet. Re-
spektuji zjištění příslušných orgánů, kte-
ré potvrdily, že mé záznamy v archivu StB 
jsou falešné a účelové a byl jsem veden ve 
skutečnosti jako sledovaná a nepřátelská 
osoba socialistickému režimu. Ani po třech 
letech nikdo z iniciátorů této zrůdné kauzy, 
vyvolaných lidskými hyenami, mi nepředlo-

žil žádný důkaz, že bych byl za bývalého režimu kohokoliv 
udal, příp. někomu způsobil újmu na majetku nebo zdraví 
nebo v profesní činnosti. A ani nic předložit nemohl. Bo-
hužel, někteří ubožáci s IQ pod 50 se stále pokoušejí tyto 
lži propagovat na sociálních sítích. Ujišťuji občany, zejména 
starousedlíky, že pokud mi to zdravotní stav dovolí, tak do 
konání nových voleb vydržím a budu bránit rozhodně roz-
voj Lysé nad Labem bez ohledu na útoky nezodpovědných 
občanů, především z řad přistěhovalců, zaštiťujících se pře-
vážně demokracií a lidskými právy, přitom ve skutečnosti 
tyto principy pošlapávají. Je to politikaření a vše vyplývá ze 
zhrzenosti a traumat v současném režimu.

Ing. Petr Gregor, KSČM
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Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. dne 
19. 6. 2021 na tato stanoviště:
místo (typ kontejneru) termín dovozu termín odvozu
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
U Vlečky (1x TDO, 1x BIO)             11.00 13.00

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

 Jana Kunrtová, odbor správy majetku

Přistavování velkoobjemových kontejnerů 

Díky postupnému rozvolňování kri-
zového stavu jsme mohli svolat naši 
Komisi pro šťastný život seniorů a 
projednat opatření, která nám po-
mohou ve společenské činnosti. Jako 
host vystoupila paní ředitelka měst-
ské knihovny a seznámila nás s mož-
ností setkávání seniorů on-line, se 

kterou ale senioři nemají velké zkušenosti. Městská 
knihovna, jako organizátor řady kulturních a vzdě-
lávacích akcí ve městě, by ráda seniorům pomohla  
s případnými technickými problémy přímo na místě,  
v knihovně. Jako další uvedla možnost pořádání on-line 
přednášky určené přímo pro seniory na téma „Cizinci 
mezi námi“, zabývající se tématem migrace, azylu a inte-
grace cizinců v ČR. Paní Iveta Jánková pohovořila o pro-
jektu „S námi to zvládnete“. Cílem je poskytnout ucelený 
servis informací, praktických zkušeností a dovedností při 
péči o své blízké a k tomu podporovat fyzické a psychické 
zdraví pečujícího. Koordinátorkou projektu je právě paní 
Jánková. Uvedla, jak to bude probíhat v roce 2021. Při-
pomněli jsme si osobnost lyského učitele Aloise Holuba, 
který si zaslouží pozornosti stejně jako katecheta Josef 
Vojáček. Komise se shoduje na tom, že publikaci o něm 
je třeba vydat co nejdříve pro městské informační stře-
disko a pro školy.

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Milí sousedé, konečně je tu léto a před 
námi jsou prázdniny. Zažili jsme školní rok, 
který jako by vypadl z nějakého posmutnělé-
ho sci-fi filmu. Všichni si ze dne na den muse-
li začít zvykat na úplně novou situaci. Učitelé 
si mnohdy sáhli na dno, ale vypořádali se  
s tím se ctí. A já si jich za to moc vážím. Dove-
du si představit, jak těžké pro ně muselo být, 

začít fungovat v absolutně jiném režimu. Většina z nich nic po-
dobného předtím nezažila a já pevně doufám, že už ani nezažije. 

Děti se určitě na léto těší. Přála bych jim, aby bylo co nejnor-
málnější. Aby mohly jet na tábor, běhat po venku, potkávat své 
kamarády. Děti jsou krásné bytosti hlavně v tom, že se během 
chvíle přizpůsobí jakékoli situaci. Statečně zvládaly roušky i tes-
tování, distanční výuku i střídání po týdnu. Přitom přišly o plá-
nované výlety i obyčejné hry a dobu strávenou ve společnosti 
spolužáků. Dala bych všechno za to, aby v září zasedly normálně 
do lavic, přihlásily se na oblíbené kroužky a trávily čas přesně 
tak, jak chtějí. V neposlední řadě si odpočinek i poděkování za-
slouží rodiče. Museli zvládat práci i celodenní péči o děti. Zažívali 
situace, které byly chvílemi až absurdní. Když dětem neměli kde 
koupit nové boty nebo obyčejné pastelky. Už teď je mi jasné, že 
až o téhle době budou jednou vyprávět svým vnoučatům, ni-
kdy jim to neuvěří. Přeji vám všem, aby léto bylo zalité sluncem, 
abyste beze strachu mohli vyrazit, kam se vám zlíbí. Prostě aby 
to bylo co nejnormálnější krásné české léto. 

Romana Fischerová, ANO 2011

Okénko zastupitele

Vinná sklizeň na klášterních terasách 
s Františkem Antonínem Šporkem

Když pánbůh dá, letos poprvé sklidíme 
víno na zámeckých terasách pod klášte-
rem. Před třemi lety tam vysadilo město 
původní vinohrad, což před ním před tří 
stoletím učinil hrabě Špork obnovením vi-
nice zničené třicetiletou válkou. Vinobraní 
by se mělo oslavit, že?!  Koho jiného mělo 
město pověřit spolupořádáním slavností 
než Spolek rodáků, který od svého založe-
ní propaguje na svých akcích nejviditelněj-
ší osobnost své historie, Františka Antoní-
na hraběte Šporka! 

A tak budeme slavit. V sobotu 28. srpna 
2021 od 15.00 hodin se budeme těšit na 
setkání na terasách, vyzdobených tradič-
ní sponzorskou květinovou dekorací. Jaký 
program by vás mohl zaujmout? Třeba 
úvodní koncert Hasičské dechové hudby, 
který shlédneme jako v amfiteátru z teras 
shora. Pak na horní stage rozprostřeme 
další nabídku. Začneme folkovou skupi-
nou Lážo Plážo, uslyšíme blues, swing a 
především latinskoamerické rytmy dvoji-
ce Boss & Bossa, probudíme vzpomínku 
na Elvise Presleyho, Johnnyho Cashe, Bill 
Haleye se skupinou Twisted Rod, v počína-
jícím večeru se herečtí kolegové představí 

Městský úřad

s novým představitelem hrabětem Šporka 
ve scénce o založení vinice. Po ní nebu-
de chybět oblíbená popová parta Druhej 
dech a závěrem nás osvěží již deset let hra-
jící pop-rocková skupina Artmosféra, jejíž 
známost a angažmá už hodně přerůstají 
domácí oblibu. Máte z čeho vybírat!

Anebo nevybírejte, prostě se přijďte 

pokochat nádherným pohledem do dáli 
se sklenkou dobrého vína a dalšího ob-
čerstvení. Takže nezapomeňte, poslední 
sobotu v srpnu se sejdeme na zámeckých 
terasách!

  Spolek rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem
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20. května navštívili Lysou nad Labem před-
seda vlády Andrej Babiš spolu s místopřed-
sedkyní vlády a ministryní financí Alenou 
Schillerovou, aby se seznámili s aktuálními 
investičními projekty města. 

Prvním bodem jejich programu bylo slav-
nostní otevření zrekonstruovaného Knéblá-
ku, z něhož se stal dům pro sociální bydlení. 
Poté se pan premiér s paní ministryní pře-
sunuli příjemnou procházkou k domu čp. 13 
na náměstí Bedřicha Hrozného, kde jsou již 
v plném proudu práce na jeho rekonstrukci. 
Ta přinese rozšíření kapacit přilehlé základní 
školy a v přízemí domu navíc psychologickou 

poradnu pro děti a mládež. 
Další zastávkou byla Mateřská škola 

Dráček, kde oba členy vlády přivítala ředi-
telka školky Marcela Michňová. Součástí 
návštěvy školky byla i prohlídka Bondyho 
vily, kde nyní rovněž probíhá rekonstruk-
ce: po jejím dokončení bude vila sloužit 
právě školce, jejíž kapacita se tím rozšíří  
o 50 nových míst pro předškolní děti.

Po krátké přestávce v místní pekárně za-
končili pan premiér s paní ministryní pro-
gram v Lysé oficiálním zahájením stavby 
multifunkční sportovní haly na pozemcích 
v Komenského ulici. Děkujeme za milou ná-
vštěvu a těšíme se zase brzy na viděnou!

redakce

Lysou nad Labem navštívil premiér Andrej Babiš

V květnu se v Lysé po náročné rekonstrukci 
otevřel veřejnosti historický městský dům 
v ulici Na Františku, takzvaný Knéblák, 
který nově slouží k sociálnímu bydlení. 
Osm bytů, které v domě vznikly, je určeno  
k přechodnému nájemnímu bydlení oby-
vatel Lysé nad Labem v těžké životní situ-
aci, především pak osamělým rodičům s 
dětmi (samoživitelkám a samoživitelům), 
seniorům či jako startovací bydlení pro děti  
z dětských domovů. 

Aby dům zároveň co nejlépe sloužil své-
mu účelu, bude zde i ordinace lékaře a kan-
celář sociálního odboru, který obyvatelům 
Knébláku pomůže najít řešení jejich problé-
mů. Ze stejného důvodu budou také nájem-
ní smlouvy k bytům uzavírány na dobu urči-
tou, tj. maximálně na dva roky.

Městský úřad

Knéblák se proměnil v dům pro sociální bydlení, 
útočiště tu najdou hlavně rodiče-samoživitelé 

pokračování na str. 11
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Do domu s krásnou zahradou by se už brzy 
měli nastěhovat první obyvatelé. Průběh re-
konstrukce však zdaleka nebyl celou dobu 
tak růžový, jak by se dnes mohlo zdát. „Když 
na podzim loňského roku zachvátil Knéblák 
těsně před dokončením rekonstrukce požár, 
vypadalo to, že je s jeho proměnou konec. 
Díky skvělé práci hasičů, kterým patří velký 
dík, se však podařilo škody minimalizovat  
a celý projekt dokončit,“ uvedl starosta Lysé 
nad Labem Karel Otava během slavnostního 
otevření domu.

Velkou pomocí při realizaci projektu 
byla pro město také dotace ze státního 
rozpočtu ve výši bezmála 427 tisíc Kč, 
jakož i dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP) ve 
výši přesahující 7,2 milionů Kč. Celkové 
náklady na rekonstrukci domu, včetně 
sanace škod po požáru střechy a pořízení 

vnitřního vybavení, pak přesáhly 23 mi- 
lionů Kč s DPH.

„Rekonstrukce byla sice náročná, jedno-
značně však stála za to. V dnešní složité 
době se stále víc ukazuje, jak důležité je 
navzájem si pomáhat a já mám proto vel-
kou radost, že se nám podařilo zrealizo-
vat v Lysé projekt, který je právě k pomo-

Květen znamenal pro obyvatele Lysé ještě 
další dobrou zprávu: po dlouhých letech 
příprav, shánění financí a jednání byla  
v našem městě poklepáním základního ka-
mene konečně zahájena stavba nové multi-
funkční sportovní haly. Ta vznikne ve svahu 
naproti Základní škole Komenského a do 
města přinese nejen nové možnosti spor-
tovního i kulturního vyžití, ale také zkrášle-
ní celého přilehlého okolí. 

Vnitřní prostor haly bude tvořit multi-
funkční hřiště vhodné pro většinu in-dooro-
vých sportovních aktivit, od nohejbalu po 
pozemní hokej. Díky tomu zde budou moci 
probíhat jak sportovní utkání pro veřejnost, 
tak tréninky mladých talentů z místních 
sportovních klubů. Hřiště bude zároveň 
možné rozdělit na dva sektory pro souběž-
né provozování dvou různých aktivit nebo 
ho využívat jako společenský sál. Obyvatelé 
Lysé se tak můžou těšit na řadu kulturních 
akcí, včetně městského plesu, který by se tu 
měl nově odehrávat. 

Součástí haly je dále menší pohybový sál, 
zázemí pro sportovní kluby a spolky, šatny 
se sociálním zařízením, zasedací místnost, 
nářaďovna, dílna pro správce i občerstvení – 
bufet s prosklenou kavárnou. Celý komplex 
bude bezbariérový, v rámci hodin tělesné 
výchovy budou navíc sportovní halu moci 
využívat žáci a studenti místních škol.

Hala pojme až 466 návštěvníků, jak ale 
uvedl starosta Lysé nad Labem Karel Ota-
va, bude plně uzpůsobena i pro ty, kdo se 
sportu radši věnují pasivně. „Já sám se 
někdy rád na sportování jen dívám a fan-
dím ostatním. Mysleli jsme proto také na 
diváky, pro které jsou u hlavního hřiště na-
vržena místa k sezení na balkóně, sledovat 

sportovní klání ale budou moci i přímo u 
hrací plochy nebo z prosklené kavárny. Vel-
kou novinkou bude teleskopická tribuna, 
kterou chceme do tělocvičny instalovat po 
dokončení stavby haly. Mobilní, vysouvací 
tribuna bude umístěna pod balkónem pro 
diváky, kde zabere minimum prostoru,“ 
vysvětlil pan starosta Otava. Díky tomuto 
řešení vzroste kapacita míst pro diváky na 
250 a navíc zůstane v tělocvičně zachová-
na velká hrací plocha.

Společně s výstavbou haly zároveň dojde  
k revitalizaci jejího okolí tak, aby na místě 
vznikl plnohodnotný městský sportovní areál. 
Hala bude propojena se stávajícími venkovní-
mi sportovními plochami a dojde zde k výsad-
bě nové zeleně či instalaci nového mobiliáře.

A kolik bude celý projekt stát? „Jde o am-
biciózní projekt, který tím pádem není levný. 
Po sportovní hale nicméně volají obyvatelé 
Lysé už 20 let a já jsem moc rád, že jejich přá-
ní můžeme konečně splnit. Podařilo se nám 
navíc zarazit původní předražený projekt  
a zpracovat nový, který je skoro o polovinu 
levnější. Náklady na stavbu haly aktuálně 
dosahují 96 milionů korun bez DPH, tuto 
částku jsme ale zastropovali, aby nedochá-
zelo k jejímu navyšování jako u předchozího 
projektu,“ dodal Jiří Havelka, místostarosta 
Lysé nad Labem pro oblast financí.

Otevření haly pro veřejnost je napláno-
váno už na léto příštího roku.

redakce

Stavba nové sportovní haly v Lysé zahájena! 

pokračování ze str. 10

ci ostatním určen. Ráda bych poděkovala 
všem, kdo přiložili ruku k dílu a bez nichž by 
realizace tohoto projektu nebyla možná,“ 
dodala místostarostka Lysé nad Labem pro 
sociální věci Romana Fischerová.  

Poděkování tak patří zejména spon-
zorům, kteří pomohli s vybavením bytů, 
ať už finančně či materiálně: nábytek do 
jednotlivých bytů věnovala společnost 
KOVONA a. s., matracemi objekt vybavila 
společnost UNISPO Bezno s. r. o. a jídel-
ní sety do kuchyní dodala společnost ARS 
Altmann Praha s. r. o. 

Na závěr přejeme novým obyvatelům 
Knébláku, aby se pro ně stal tento krás-
ný dům skutečným domovem, v němž 
se začnou psát jen samé šťastné životní 
příběhy.

redakce

Městský úřad
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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!

Naučná literatura pro děti
Moje ptačí knížka – Ernsten Svenja

Ať už žijete ve městě, nebo 
na venkově, vašimi souse-
dy jsou nejrůznější druhy 
opeřených zpěváčků. Jak-
mile ráno vykoukne slu-
níčko nad obzor, začnou 
hlasitě štěbetat, trylkovat a 

cvrlikat. V tu dobu býváte ještě zalezlí v po-
steli a spokojeně spíte, ale ptáci už ohlašují 
nový den. Když proniknete do jejich světa, 
objevíte mnohem víc...

Stavitelé z říše zvířat – Dziubak Emilia
Zvířata jsou skuteční mi-
stři stavitelé. Nadzemní i 
podzemní stavby, plovoucí 
domy i podvodní konstruk-
ce, rodinné příbytky, více 
generační sídla i celá sídliště. 
To všechno důkladně pro-

zkoumala a nakreslila Emilia Dziubaková, au-
torka knihy Rok v lese. Připrav se na pořádnou 
dávku informací a zajímavostí ze světa zvířat ve 
fascinujících ilustracích, které tě vtáhnou do 
korun stromů, dovnitř termitiště nebo třeba 
až k základům bobří hráze. Ptáci, hmyz, ryby, 
hlodavci, šelmy, ti všichni si budují obydlí. Včely 
jsou odbornice na geometrii, lemčíci recyklují 
odhozené plasty (výhradně modré!) a chrostíci 
by zase mohli vést kurzy kreativního designu.

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
Spát v moři hvězd – Paolini Christoper

Kira Alvarezová byla 
vždycky tak trochu snílek. 
Toužila letět ke hvězdám, 
objevovat nové civiliza-
ce, získat nové zkušenos-
ti i vědomosti. Podřídila 
tomu celý svůj život, ale 
jak už to někdy bývá, když 

člověk plánuje, bůh se směje. Ani v nej-
menším totiž nečekala, že až se jí její sen 
splní, nebude to vůbec sen, ale těžká a ne-
bezpečná noční můra. Ale pak se to stalo. 
Během úplně obyčejné rutinní mise na ne-
obydlené planetě objevila mimozemskou 
relikvii. Z prvotního nadšení se ovšem pro-
padla do panické hrůzy, když se z relikvie 
zvedl prach a v oblaku částeček se rozletěl 
směrem k ní...

Nejsem jako vy – Picoult Jodi
Jacob Hunt je jen zdánlivě 
obyčejný teenager – exce-
luje v matematice, má hod-
ně černý smysl pro humor 
a nenávidí nepořádek. To, 
co má navíc, je Aspergerův 
syndrom, formu autistické 
poruchy. Je neprodyšně 
uzavřený ve svém vlastní 

světě. Snaží se být jako všichni ostatní, ale 
netuší, jak by to měl udělat. Jednoho dne je 
za podivných okolností zavražděna jeho lek-
torka Jess a chlapec s uhýbavým pohledem 
je rázem prvním podezřelým. Byl by schopen 
vraždy? Kdo se k němu dokáže dostat natolik 
blízko, aby poznal pravdu?

Naučná literatura pro dospělé
Zahrada do vázy – Blahušová Anita

Jak si vypěstovat vlastní 
květiny k řezu po celou se-
zonu? Co může být krásněj-
ší ozdobou domova či mi-
lejším dárkem, než voňavá 
a bohatá kytice čerstvých 
květin? A vůbec to nemusí 
být květiny kupované, často 

vypěstované neohleduplně a cestující z velké 
dálky. Nová kniha zkušené autorky a zahrad-
nice přináší podrobného průvodce...

Beletrie pro děti
Jirka a loď času – Hawking Lucy

Vesmírem se nadsvětel-
nou rychlostí řídí tajemná 
loď Artemis. Na palubě má 
pouze jednoho kosmonau-
ta a jednoho robota. Tím 
kosmonautem je Jirka, kluk, 
který má za sebou již mno-
há vesmírná dobrodružství 

a kterému to pálí. Doprovází ho robot Boltz-
mann, nejpřátelštější robot na světě, a spo-
lečně se vracejí na svou domovskou planetu 
Zemi. Když ale Jirka s věrným Boltzmannem 
přistanou, zjistí, že něco je špatně...

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 

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

Počítačová pohotovost – každý čtvrtek
od 8.00 do 12.00 hodin
Rádi byste se účastnili on-line akcí a nevíte, 
jak se k nim připojit? Nevíte si rady s vyhle-
dáváním na internetu, zpracováním tex-
tového dokumentu či odesíláním mailové 
pošty? Přijďte do knihovny! Každý čtvrtek 
se Vám budeme snažit s Vašimi základními 
počítačovými problémy pomoci. 

Knižní stezka
Připravili jsme pro Vás novou hru, která Vás 
provede krásnými místy Lysé nad Labem a zá-
roveň vyzkouší Vaše literární znalosti. 
V našem městě je mnoho krásných zákoutí, 
do kterých jsme pro Vás ukryli kameny s texty 
(„bibliobalvany“), na nichž si můžete vyzkou-
šet znalosti naší i světové literatury. Vaším 
úkolem bude je objevit a poznat autora a titul 
knihy, ze které je citace na kameni. Na úspěš-
né „hledače“ a „luštitele“ čeká malé pře-
kvapení. Stačí do knihovny přinést správné 
odpovědi. Mapku ke knižní stezce si je třeba 
předem vyzvednout v naší knihovně.

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
● Letem dětským knižním světem
● Staň se Lysoználkem

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



16

Ze života škol / Napsali nám

Každý ví, že obchodní 
akademie je ekonomic-
ky zaměřená střední 
škola. Abychom naše 

studenty a budoucí absolventy co nejvíce 
připravili nejen na reálný pracovní život, ale 
také na navazující studium, snažíme se co 
nejvíce reagovat na změny na trhu a propojit 
teorii s praxí. Proto studentům třetích roč-
níků nabízíme volitelné předměty. V tomto 
věku již převážná většina z nich ví, jaká oblast 
je baví, kam by chtěli v budoucnu směřovat 
a na co by se měli při studiu zaměřit.  Volitel-
nými předměty jsou Aplikovaná ekonomie, 
Marketing a Zeměpis cestovního ruchu. 

V Aplikované ekonomii (APE) studenti za-
loží na začátku školního roku firmu, zvolí si 
předmět podnikání a ředitele, poté vypíšou 
výběrové řízení na jednotlivé pracovní po-
zice (finanční ředitel, propagace, obchodní 
nebo personální oddělení apod.). Na zákla-
dě výsledků pracovních pohovorů obsadí 
jednotliví studenti jmenované pozice. A pak 
se rozjede jejich podnikání, kterému se vě-
nují po celý školní rok. Na konci roku uzavřou 
účetnictví, vyhotoví daňové přiznání, spočí-
tají své zisky a vypracují výroční zprávu. 

V předmětu Marketing (MAR) se studen-
ti učí používat jednotlivé marketingové ná-
stroje (poptávka, průzkum trhu, plánování 
a propagace), aby dokázali vytvořit marke-
tingový plán pro reálnou firmu. Musí umět 
detailně analyzovat trh, konkurenci i zákaz-
níky a veškeré informace shrnout do SWOT 
analýzy. Z ní mohou stanovit reálné a mě-
řitelné marketingové cíle a navrhnout kon-

krétní nástroje, jak těchto cílů dosáhnout. 
Předmět díky tomuto projektu učí studenty 
nejen marketingově přemýšlet a vžít se do 
podnikatelů malých firem, ale také prezen-
tovat, argumentovat a ostatním poskytovat 
konstruktivní zpětnou vazbu. 

A koho baví cestování, pro něj je jako 
stvořený předmět Zeměpis cestovního ru-
chu (ZCR). Studenti jsou vedeni k tomu, aby 
pomocí ostatních předmětů (dějepis, země-
pis, občanská nauka, cizí jazyky…) dokázali 
pochopit hlubší dění ve světě a aby viděli 
souvislosti např. mezi geografickou polohou, 
turismem, hospodářstvím, kulturou nebo 
historickým vývojem daných států. V před-
mětu se také učí prezentovat vybraná téma-
ta z oblasti cestovního ruchu.

Volitelný předmět si studenti vybírají již 
na konci druhého ročníku. A jak to nejlépe 
vyřešit v době distanční výuky? Prostřed-
nictvím online semináře, který jsme pro 
druháky uspořádali. Sešlo se nás celkem 
šedesát. Studenti třetích ročníků z před-
mětů APE, MAR a ZCR si pro mladší spo-
lužáky připravili prezentace, ve kterých 
se jim snažili daný předmět co nejvíce 
přiblížit: sdělit, co jim konkrétně přinesl, 
jaká byla náplň jejich činností, co se nau-
čili nebo jak dokážou získané znalosti do 
budoucna využít. Díky tomuto předání 
zkušeností se druháci určitě správně roz-
hodli, jaký volitelný předmět budou příští 
rok studovat. 

Iva Gecková
PR školy

Online seminář k volitelným předmětům

V loňském roce se družstvo 
žáků naší školy ve složení Te-
reza Balcerová, Henry Klau-
benschalk a Kateřina Křížová 
probojovalo v soutěži Finanč-

ní gramotnost díky vítězstvím v okresním  
i krajském kole do celostátního finále. To se 
však vinou covidové epidemie neuskutečni-
lo a konečné pořadí se stanovilo na základě 
výsledků dosažených v krajských kolech, což 
pro naše žáky znamenalo 14. místo. Toto 
umístění bylo pro naše žáky skvělým úspě-
chem, za který si všichni členové družstva 
zasloužili gratulaci a zároveň poděkování za 
vynikající reprezentaci naší školy.

Také v letošním roce jsme se do této sou-
těže přihlásili. Školního kola se zúčastnilo  
7 žáků naší školy. Na základě výsledků se 
vytvořilo vítězné trio, které reprezentovalo 
naši školu v dalších kolech. Mezi úspěšnými 
řešiteli byla opět Tereza Balcerová a nově 
Hana Humlová a Jakub Nič.

I letošní skupině žáků se podařilo vyhrát 

okresní kolo a postoupit do krajského. To 
se letos uskutečnilo formou on-line setkání. 
Kolo mělo dvě části. V první, domácí, měli 
žáci vytvořit prezentaci či natočit krátké vi-
deo o tom, jak si představují optimální způ-
sob výuky finanční gramotnosti ve škole. Ve 
druhé řešili test obsahující otázky z finanční, 
ale i všeobecné gramotnosti. Naše trojice se 
v konkurenci 14 škol umístila na postupo-
vém 4. místě a zamířila tak do celostátního 
finále. I to proběhlo formou on-line schůz-
ky. Soutěžící opět řešili test, tentokrát s ještě 
obtížnějšími otázkami. Naše trojice skončila 
na 12. místě, čímž o 2 místa vylepšila zatím 
historicky nejlepší loňský výsledek. Všem 
třem, Terezce, Haničce i Kubovi, patří ob-
rovská gratulace a také poděkování za skvě-
lou reprezentaci školy. My jim za naši školu 
přejeme, aby stejných úspěchů dosahovali  
i v dalších etapách svého studentského a 
později i profesního života.

Petr Bäumelt

Podruhé skvělý úspěch

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka

srdečně zve děti 
a jejich rodiče na 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY

pro studium ve školním roce 
2021/2022 pro výuku 

v Lysé nad Labem
VÝTVARNÝ OBOR

pro děti od 6 do 10 let 7. a 9. 6. 2021 
od 15.00 do 16.00 hodin 

pro děti od 11 let a starší 7. a 9. 6. 2021 
od 16.30 do 17.45 hodin

- 2. patro vpravo, učebna č. 23

TANEČNÍ OBOR
pro děti od 5 let 7. a 9. 6. 2021 

v 15.30 a v 16.30 hodin
- přízemí vlevo, taneční sál

(cvičební úbor s sebou)

LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR
pro děti od 6 let 7. 6. 2021 

v 15.30 a v 16.30 hodin
8. 6. 2021 ve 14.45 a v 15.45 hodin

- 3. patro vlevo, divadelní sál

HUDEBNÍ OBOR
pro děti od 5 let 8.–10. 6. 2021 

- 1. patro vlevo, učebna č. 9
Mějte, prosím, při příchodu na talentové zkoušky zvolený 

hudební nástroj, na který by Vaše dítě rádo hrálo.

Věk dítěte pro talentovou zkoušku 
se počítá k 1. 9. 2021.

K talentovým zkouškám je nutné se přihlásit 
prostřednictvím rezervačního systému 
(elektronická přihláška) dostupného 

od 1. 5. 2021 na www.zuslysa.cz. 

Talentové zkoušky jsou  
plánovány jako prezenční. 
Pokud by nastala nepříznivá 
epidemiologická situace, 
jsme připraveni uspořádat 
talentové zkoušky online.  
Prosíme, sledujte naše 
webové stránky, kde 
případné změny a podmínky 
pro konání  talentových 
zkoušek  včas najdete.

Výsledky talentových zkoušek budou 
zveřejněny v ZUŠ ve středu 23. června 2021 

(webové stránky, nástěnky).

Těšíme se na všechny mladé adepty na umělce!

Kritéria pro přijetí pro jednotlivé obory 
najdete na webových stránkách:

http://www.zuslysa.cz/prijimaci-rizeni
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Napsali nám 

Zámecké novinky

Jaro nám na Zámek přineslo pomalé roz-
volňování. Mohli jsme začít s aktivitami, kte-
ré byly po dlouhou dobu zrušené. S dubnem 
jsme se rozloučili „čarodějnickým rejem“, 
upekli jsme čarodějnické cukroví a počasí přá-
lo i společným vycházkám do parku. Začát-
kem května se oteplilo natolik, že jsme mohli 
uspořádat piknik na klášterních terasách. Kli-
enti si užívali krásných výhledů, lyští vzpomí-
nali na dávná léta a hledali střechy domů, ve 
kterých vyrůstali.  V rámci aktivizace nabízí-
me i další programy pro trávení volného času, 
spolupracujeme s dobrovolníky a externisty 
pro zajištění co největší spokojenosti klientů. 
Snažíme se rozvíjet všechny složky jejich ži-
vota – fyzioterapeutky pomáhají s udržením 
aktivního pohybu, pracovníci přímé péče a 
zdravotníci se starají o základní potřeby klien-
tů, sociální úsek a aktivizační pracovnice nabí-
zejí aktivity pro posílení a nácvik praktických 
dovedností a duševních schopností, kontakty 
s úřady a rodinou. Další obnovenou službou 
je „canisterapie“ – návštěvy psích kamarádů. 

      

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.

Základní škola J. A. Komenského 
Lysá nad Labem hledá zaměstnance 

na pozici ŠKOLNÍK
nástup od 1. 7. 2021

Nabízíme: 
▪ plný úvazek
▪ zaměstnanecké benefity plynoucí  
     z FKSP (příspěvek na rekreaci,  
     sport nebo dětský tábor)
▪ možnost částečně hrazeného  
     stravování v areálu školy 
▪ 25 dní dovolené
▪ platové ohodnocení v 5 nebo  
     6 platové třídě dle vzdělání, praxe  
      a  náplně práce:
     - řemeslné práce a opravy
     - zajišťování provozu všech 
       pavilonů objektu
     - organizace úklidu a údržby
▪ příjemné pracovní prostředí  
     včetně kolektivu

Požadujeme:
▪ ÚS vzdělání (vyučen), ÚSO s maturitou
▪ manuální zručnost
▪ fyzickou zdatnost
▪ dobré organizační schopnosti
▪ slušné jednání a vystupování
    (kontakt s dětmi)
▪ asertivitu
▪ časovou flexibilitu
▪ uživatelskou znalost PC

V případě zájmu nás  kontaktujte na 
telefonním čísle: 325 551 220, nebo 

e-mailem: info@zsjaklysa.cz

Začaly k nám opět docházet terapeutky i se 
svou smečkou. Pamatujeme též na duchovní 
potřeby našich klientů. Naši spolupracovníci 
s křesťanských církví docházejí nejen sloužit 
bohoslužby, ale také pomohou svátostmi či 
duchovními rozhovory. Novinkou v našem 
domově je rozšíření služeb o paliativní péči, 
v lednu jsme se zapojili do projektu – Spolu 
až do konce. Podstatou tohoto projektu je 
umožnit lidem důstojný a pokojný odchod z 
tohoto světa v domácím prostředí. Ve spolu-
práci s týmem odborníků se snažíme těmto 
požadavkům přizpůsobit podmínky v na-
šem domově. Prožíváme radostný čas, čas 
připomínky šedesátileté existence domova 
pro seniory v Lysé nad Labem a přejeme si, 
abychom byli i nadále dobrým partnerem a 
pomocníkem pro naše klienty a jejich rodiny.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
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Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blíz-
kého? Potřebujete poradit? Chybí vám 
informace a kontakty? Víte, na co máte 
nárok? Pečujete a je toto období pro vás 
obzvlášť náročné? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na 
koordinátorky pomoci projektu „Pečovat a žít 
doma je normální“ na tel. 607 066 852, pří-
padně prostřednictvím e-mailu hana.fabia-
nova@cpkp.cz. Veškerá podpora 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. 

Dne 9. června se opět sejdeme v rámci 
svépomocné skupiny pod vedením Mgr. Eri-
ky Drobné.

V RC Milovice se můžete setkat s koor-
dinátorkou pomoci každou druhou středu  
v měsíci (po předchozí telefonické domluvě).

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, aby-
chom vám představili všechnu podporu, 
kterou stát a další instituce nabízejí. 

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

pracovníci Centra pro komunitní práci
 střední Čechy 

RC Milovice a Point Milovice
V současnosti je stres denním jevem pro 

mnohé z nás. Po roce pandemie a distanční 
výuky jsou přetížené rodiny s dětmi a z nich 
nejvíce samoživitelé. Zatímco děti i mládež 
zažívají už delší dobu izolaci a restrikce, které 
nejsou pro jejich zdravý vývoj nijak vhodné, 
jejich rodiče jsou nuceni vedle práce a péče 
o  domácnost suplovat role učitelů, kucha-
řek aj. Nemají čas pro své potřeby a  mnoh-
dy mají pocit, že se nemají kam obrátit o  po-
moc. Prevence stresu a  psychohygiena se tak 
stává aktuálně nezbytnou lidskou potřebou  
a zároveň podstatnou prevencí duševních 
či psychosomatických obtíží. Stres je totiž 
zabijákem číslo jedna. Ne všichni si mo-
hou dovolit placenou terapii či konzultace.  
V Milovicích nabízejí možnost konzultace, 
odborného poradenství či terapie zdarma 
pro všechny potřebné z Milovic či blízkého 
okolí tři střediska.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
Milovice nabízejí možnost individuální konzul-
tace, stačí se jen objednat telefonicky, osobně 
nebo online buď do Nízkoprahového D-klubu 
určeného pro děti ve věku 6–12 let či do vel-
kého klubu (Nízkoprahového klubu Milovice), 
kam docházejí klienti ve věku 13–26 let. 

Sociálně aktivizační služby Milovice (SAS) 
podporují rodiny s dětmi a pomáhají jim, 
aby překonaly obtížné situace. „Samozřej-
mostí je i rodinné poradenství a konzultace 
v jakékoli obtížné situaci. Objednat se může 
kdokoli, ať už přetížený rodič, samoživitel či 
jakákoli osoba, ocitající se aktuálně v tíživé 
životní situaci,“ vysvětluje ředitelka Sociál-
ních služeb Milovice (Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby 
SAS, pěstounské rodiny) Martina Ozorovská.

Odbornou pomoc zdarma poskytuje i 
středisko Rodinné centrum Milovice nabí-
zející ve spolupráci s organizací Šafrán dě-
tem inovativní poradenské programy pro 
rodiny a  děti. Hlavním cílem tohoto projek-
tu, který je financován Evropským sociálním 

fondem, je zmírnění negativních dopadů 
na děti, ale i dospělé, způsobených ná-
ročnou změnou (např. rozvody, náhradní 
péče, stěhování, nemoc v rodině, krize 
způsobené covid situací apod.). V sou-
časné době probíhá v Rodinném centru 
Milovice také psychoterapie pro dospělé 
pod vedením rodinné terapeutky Mgr. 
Jolany Průškové. Nabízí rovněž programy 
pro děti „Dítě v rovnováze“ pod vedením 
průvodců Kateřiny Svaškové a Jany Vace-
novské. „Smyslem tohoto programu je 
hravou formou podpořit odolnost dítěte 
vůči změnám. Využíváme senzorických, 
pohybových a emočních zážitků, které 
umí snížit stres a napětí a zvýšit pocit 

bezpečí,“ doplňuje ředitelka centra Petra 
Dobiášová.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mlá-
dež Milovice a SAS jsou součástí Sociál-
ních služeb Milovice. Spolu s Rodinným 
centrem Milovice jsou sdruženy pod 
organizací Maminky dětem, z. s. I když 
Sociální služby Milovice budou od příští-
ho roku fungovat pod novou neziskovou 
organizaci POINT Milovice z. ú., všechny 
služby budou nadále poskytovány pro 
všechny bez rozdílu. 

Více na stránkách www.pointmilovice.cz 
a www.rcmilovice.cz.

Mgr. Kateřina Kavalírová

Dne  5. 6. 1805 se v německém městě 
Dülmen narodila Stéphanie Victorine prin-
cezna von Croy, kněžna Rohanová. Mezi 
svými předky měla i prvního českého krále 
Vratislava I.

Panství v Lysé nad Labem zakoupila ve 
věku 46 let a do své smrti dne 27. 9. 1884 
zde i žila. Bezpochyby náleží k významným 
osobnostem města a výrazným způsobem 
ovlivnila zdejší život. Štěpánka, jak ji místní 
obyvatelé pro její laskavost a štědrost nazý-
vali, byla vitální, podnikavá, s dostatečným 

finančním zázemím. Do Lysé nad Labem 
přivedla čilý společenský ruch, který v ko-
nečném důsledku znamenal i místní hos-
podářské oživení. Komplexně a kvalifikova-
ně pojala např. parkové úpravy zámeckého 
areálu. V roce 1871 darovala kněžna Ště-
pánka panské pozemky pro stavbu železnice 
ve snaze postavit nádraží přímo ve městě. 
Podle státního plánu mělo být nádraží spo-
lečné pro Lysou a Čelákovice. Získala i tele-
grafní stanici a nechala ji umístit v klášteře. 
Doprava na železniční trati 231 byla v úseku 

Lysá nad Labem - Nymburk zahájena v roce 
1873 a navždy ovlivnila hospodářský pokrok 
a skutečnost, že železnice neobjíždí, ale pro-
jíždí našim městem.

Je nabíledni, že i naše současná generace 
by měla její zásluhy o rozkvět města připome-
nout  například pojmenováním parku, ulice 
(třeba u nádraží), resp. jiného hezkého místa 
jejím jménem.

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
odpovědná redaktorka

Připomínka významné osobnosti města
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Už řadu let dostávají zasloužilí občané a ro-
dáci ve výroční den založení města Lysá nad 
Labem městská vyznamenání. Letošní pan-
demie zabránila jejich předání na oficiálním 
ceremoniálu. 

Jedním z oceněných je prof. RNDr. Fran-
tišek Janouch, DrSc. V této vzrušené po-
litické době, kdy mnozí hledají pravdu a 
postoj, může jeho osud posloužit názor-
ným příkladem. Narodil se 22. září 1931 
v Lysé nad Labem v Rašínově ulici čp. 861 
(nyní Pivovarská) v rodině lékaře. Jeho 
otec působil za války v komunistické buň-
ce a od roku 1943 byl vězněn v Osvětimi, 
v Mauthausenu a v rakouském pracovním 
táboru. Syn František po válce vystudoval 

O jednom rodákovi
na vlastní žádost sovětské gymnázium v 
Praze. Studoval jadernou fyziku na fyzi-
kální fakultě v Leningradské univerzity a 
obhájil vědeckou práci na Lomonosovově 
univerzitě v Moskvě. Pobyt v Sovětském 
svazu změnil jeho politický názor. Vrátil 
se do vlasti a se svou kvalifikací se stal 
vedoucím oddělení jaderné fyziky v Řeži  
u Prahy. Byl přítelem lékaře, poslance a 
politika Komunistické strany Českosloven-
ska Františka Kriegla, jednoho ze šesti čle-
nů delegace stranických a vládních politiků  
v Moskvě, kteří byli uneseni při invazi 
sovětských vojsk do ČSSR v roce 1968. 
František Kriegel jako jediný nepode-
psal Moskevský protokol o normalizaci. 
František Janouch se tehdy v Praze staral  

o Krieglovu rodinu a za politické postoje 
jej v roce 1970 vyloučili z KSČ. Přišel i o za-
městnání. V roce 1974 mu bylo umožněno 
vystěhovat se z republiky a přijal pracovní 
nabídku Švédské královské akademie věd. 
V roce 1978 založil Nadaci Charty 77 a 
svým postavením spolu se socioložkou Jiři-
nou Šiklovou dokázali ovlivnit schvalovací 
orgán Nobelovy ceny k jejímu udělení Ja-
roslavu Seifertovi za literaturu. Po revoluci 
byl nápomocen při organizování celostátní 
sbírky a následném zakoupení Leksellova 
gama nože na operaci mozku pro naše 
zdravotnictví. Ve Švédsku nadále pracuje  
a lobuje ve prospěch naší republiky.

Jana Křížová - Uhlířová
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1. 6. – Mezinárodní den dětí se slaví od 
roku 1950 z rozhodnutí mezinárodních fede-
rací žen, mládeže, učitelů a OSN.

4. 6. – Mezinárodní den nevinných dět-
ských obětí agrese se připomíná od roku 
1982 na podnět Organizace spojených ná-
rodů jako připomínka dětských obětí při 
izraelském napadení Libanonu. Dnes nám 
má tento den připomínat především to, 
že děti by měli mít své dětství a nezažívat 
agresi.

5. 6. – Světový den životního prostředí se 
slaví od roku 1972 z rozhodnutí konference 
OSN o problémech životního prostředí.

9. 6. – Mezinárodní den archivů byl vy-
hlášen Mezinárodní archivní radou v roce 
2007.

10. 6. – Významný den České republiky je 
připomínkou násilného vyhlazení středočes-
ké obce Lidice německými nacistickými oku-
panty v důsledku heidrichiády v roce 1942, 
kdy došlo k vypálení vsi a její srovnání se zemí, 
vyvraždění velké části jejích obyvatel a odsu-
nu části obyvatel do koncentračních táborů. 
Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel: 
192 mužů, 60 žen a 88 dětí.

Výběr z významných dnů a výročí v měsíci červnu 2021
12. 6. – Mezinárodní den boje proti dět-

ské práci vyhlásila Organizace spojených 
národů a Mezinárodní organizace práce 
jako připomínku nucené dětské práce. Těž-
ká práce dětí je i v současnosti celosvětový 
problém. Mnoho děti žije v katastrofální 
chudobě, trpí podvýživou, fyzicky i psychic-
ky trpí, je nuceno k prostituci…

14. 6. – Světový den dárců krve vyhlásila 
Světová zdravotnická organizace spolu s Me-
zinárodní federací Červeného kříže a Červe-
ného půlměsíce, Mezinárodní federací dárců 
krve a Mezinárodní společností transfuzního 
lékařství v roce 2003.

24. 6. – Významný den je připomínkou vy-
hlazení a vyvraždění osady Ležáky na Chru-
dimsku v důsledku heidrichiády nacisty jako 
odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka 
Libuše parašutistické skupiny Silver A, která 
se účastnila atentátu.

26. 6. – Mezinárodní den proti zneu-
žívání drog a ilegálnímu obchodu s nimi 
vyhlásila poprvé v roce 1987 Organizace 
spojených národů. Toto datum se stalo sy-
nonymem snahy o zvýšení povědomí spo-
lečnosti o boji proti drogám a o podpoře 
preventivních opatření. Odhaduje se, že 

více než čtvrtina osob ve věku 15 až 64 let  
v Evropské unii (přes 88 milionů lidí) vy-
zkoušela někdy v životě nelegální drogu.

27. 6. – Významný den ČR je dnem pa-
mátky obětí komunistického režimu.  
V roce 1950 proběhla poprava čtyř odsou-
zených z politického procesu s právničkou 
a političkou Miladou Horákovou. Na dvo-
ře věznice na Pankráci, v Praze 4 – Nuslích 
byli popraveni Milada Horáková, Záviš Ka-
landra, divadelní a filmový kritik, historik, 
překladatel a novinář, Jan Buchal, štábní 
strážmistr SNB ve výslužbě, a Oldřich Pecl, 
právník a podnikatel.

30. 6. – Den ozbrojených sil České re-
publiky byl vyhlášen rozkazem prezidenta 
republiky dne 7. února 2002 a je památ-
ným dnem, který odkazuje na 30. červen 
1918, kdy došlo u tábora Kleber nedaleko 
francouzského města Darney ke slavnostní 
přísaze šesti tisíců příslušníků 21. a 22. stře-
leckého pluku. Byl to významný krok v budo-
vání samostatného československého státu, 
který stvrzoval suverenitu československých 
legií jako ozbrojených sil dosud ještě neexis-
tujícího státu.

   
                redakce
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Mezi Lysou nad Labem, Starou Lysou a 
Benáteckou Vruticí, severozápadně od sou-
časné zástavby města Lysá nad Labem se 
rozkládá národní přírodní památka Hraba-
novská černava. Byla založena 31. prosince 
1933 Ministerstvem školství a státní osvě-
ty, tehdy s názvem Hrabanovské černavy  
u Lysé n. Labem, o původní rozloze 27,6 ha. 
Národní přírodní památka Hrabanovská 
černava byla pak vyhlášena 25. ledna 
2011. Její území má rozlohu 54,96 ha. Voda  
z území mokřadů a slatinných luk odtéká do 
pravostranného přítoku Labe – potoka Mly-
nařice. Celá lokalita byla zařazena do sou-
stavy evropsky významných lokalit Natura 
2000 a chrání dochovanou tzv. polabskou 
černavu na podloží sladkovodní křídy a 
vápnitého slatinného ložiska s mokřadními 
a lučními společenstvy vzácných vodních 
rostlin a živočichů. Hrabanovská černava je 
vlastně soustavou zazemněných jezer, která 
tu vznikla na konci pleistocénu a v holocé-
nu čtvrtohor. Pro lokalitu bylo a je typické 
kolísání vodní hladiny v kratších i delších 
časových intervalech. Otevřený charakter 
mokřadu se tu udržel do příchodu člověka 
a zachoval se do současnosti. Je pozůstat-
kem v minulosti v Polabí rozsáhlých slatin  
s ostřicovomechovými společenstvy. 

Procházka krajem – Hrabanovská černava, národní přírodní památka

Dnes se jedná o nejrozsáhlejší komplex 
tohoto typu v Česku. Vyskytuje se zde široké 
spektrum ohrožených a chráněných druhů 
rostlin a mnoho vzácných druhů z říše živo-
čichů. Z entomologického hlediska je tato lo-
kalita významná díky několika nově objeve-
ným druhům motýlů, např. vakonoš šedavý, 

otakárek fenyklový. V rezervaci bylo zjištěno 
40 druhů měkkýšů: vodních plžů, suchozem-
ských plžů a mlžů. V tůních můžeme nalézt 
ohrožené druhy obojživelníků jako je čolek 
velký, blatnice skvrnitá, kuňka ohnivá, ropu-
cha obecná, skokan štíhlý a čolek obecný. Ze 
zástupců plazů je to např. ještěrka obecná. 
Z ptáků zde mají hnízdiště bekasina otavní, 
moták pochop, rákosník velký, křepelka pol-
ní, slavík obecný, sýkořice vousatá a další.

Hrabanovská černava je výsledkem tisíce 
let trvající symbiózy člověka s přírodou. Její 
existence byla závislá na tradičním hospo-
daření. Pro zachování vzácných rostlinných 
společenstev a rostlinných i živočišných 
druhů je nezbytné udržet otevřený cha-
rakter lokality. Pravidelné kosení je pro-
středkem k potlačení expanzivních druhů 
(rákos obecný, třtina křovištní). V severní 
části území byla v minulosti obecní pastvi-
na, proto je zde zvažována náhrada sečení 
pastvou ovcí, případně i koz. Významným 
úspěchem bylo např. obnovení popula-
ce rdestu zbarveného ze semenné banky. 
Rdest zbarvený byl na Hrabanovské černa-
vě naposledy pozorován v roce 1977 a byl 
v České republice považován za vyhynulý. 
Smysluplná a citlivá péče umožní přes ně-
které problémy zachovat tento vzorek pů-
vodní krajiny pro další generace.

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
odpovědná redaktorka

Použité prameny:
Lukáš Němeček: www.mestolysa.cz, 

2015
Borský, František: Lysá nad Labem. Sbor-

ník o městě a jeho lidech. Naše vojsko, 1982 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrabanov-

ská_černava

Bekasina otavní (Gallinago gallinago)

Vstavač bahenní (Orchis palustris) Otakárek fenyklový (Papilio machaon)

Bublinatka obecná (Utricularia vulgaris)
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Napsali nám

Liga Špuntů

Liga Mistrů

Výuka šachů dětí se v době pandemických 
opatření nezastavila, jen se přesunula z lavic  
k internetu, za významné podpory rodičů. Od 
října 2020 využívá 65 dětí z Lysé nad Labem 
internetové aplikace výukového programu 
Learningchess. Od listopadu 2020 reprezen-
tuje 45 dětí svou školu v celostátní soutěži 
základních škol a úspěšně řeší diagramy.    

Děti touží soutěžit mezi sebou, a proto byly 
od března do května 2021 pořádány on-line 
šachové turnaje pro 80 dětí z Lysé a okolí. Děti 
ve věku od 5 do 9 let si zahrály 7 kol Ligy Špun-
tů. Nejmenším účastníkem byl Filip Bořek  
z mateřské školy a nejúspěšnějším Špuntem 
prvňák Tadeáš Vašina ze ZŠ J. A. Komenské-
ho. Pro starší děti byla uspořádána Městská 
liga šachu, které zúčastnili i nejúspěšnější 
Špunti. Ligu s přehledem vyhrál Matyáš Pro-
kop ze čtvrté třídy ZŠ B. Hrozného. Šachově 
nejzdatnější děti, které mají za sebou již řadu 
Mistrovství ČR, se utkaly v Lize Mistrů na pět 
kol. Zaslouženě vyhrála Dominika Kaplanová 
z páté třídy ZŠ J. A. Komenského, která patří 

do první dvacítky dětí v ČR ve své kategorii. 
Na konci každého turnaje proběhla tombola.

Vyvrcholením byla akce Šachy v přírodě, 
která se konala za podpory města Lysá nad La-

On-line šachy v Lysé nad Labem

Kroužek orientačního běhu v Lysé nad La-
bem doznal v loňském roce zásadní změny, 
kdy byl oficiálně registrován Českým svazem 
orientačních sportů a stal se tak právoplat-
ným členem této velké rodiny sportovních 
klubů. Bohužel ani nám se nevyhnula covi-
dová omezení, a tak až na několik závodů a 
povedené soustředění v Bedřichově v loň-
ském roce, jsme si lesa příliš neužili. Nyní se 
už situace snad trochu zlepšuje a těšíme se 
na další akce, závody a hlavně na letní sou-
středění, tentokrát v Rudolfově.

Klub má základnu v dětském areálu v Če-
chově ulici, což je skvělé místo pro trénink 
základní orientace s mapou a poznávání 
prvních mapových značek. Zde se také ode-
hrává část našich tréninků. Díky obětavé 

Klub dobré zprávy – orientační běh přijímá nové členy
práci manželů Mariky a Petra Benešových 
mají členové klubu, děti i nadšenci z řad 
rodičů, možnost běhat na nových mapách 
města a také vyrážet na mapové tréninky 
do lesa do Dvorců. Zde se učíme nejen prá-
ci s mapou a buzolou, poznávat mapové 
značky a objekty v lese, ale i tomu, jak se v 
přírodě chovat. Dalším neméně důležitým 
faktorem je i rozvoj fyzické zdatnosti a psy-
chické odolnosti, která je v dnešní online 
době důležitější než kdy jindy, zvlášť u na-
šich dětí.

Pokud se rádi hýbete, rádi chodíte do pří-
rody a baví vás poznávat nové věci, přijďte 
mezi nás. Můžete se těšit na nové kamarády 
a třeba i na závody o medaile (viz foto níže), 
jako v loňské sezóně, kterou jsme završili 

společným opékáním buřtů. 22. června se 
můžete v dětském areálu přidat k nám. Děti 
si zaběhnou jednochuchou trať, opečeme si 
uzeninu a pobudeme spolu.

Dále se chystáme uspořádat příměstský 
tábor v termínu 2. až 6. srpna 2021 se za-
měřením na orientační běh. V září se opět 
sejdeme na tradiční akci Seznámení v orien-
tačním během ve Dvorcích. 

Sledujte, prosím, naše webové stránky 
https://klub.aclysa.cz nebo FB stránky  
https://www.facebook.com/OBKDZ/ 
pro aktuální informace. Případně volejte  
739 524 779, nebo piště kdz@aclysa.cz a 
těšíme se na Vás! 

za rodiče Anna Seeman

bem, spojená s vyhodnocením on-line turna-
jů. Uspořádání soutěže proběhlo za přísných 
hygienických opatření ve venkovních prosto-
rách firmy Misan s. r. o. Soutěžila trojčlenná 
družstva v řešení šachových, sportovních a 
naučných úloh. Zajímavostí bylo i zapojení ro-
dičů. Cílem bylo setkání s trenéry, které znali 
děti a rodiče pouze přes obrazovku počítače, 
ověření znalostí a pohodový odpočinek v pří-
rodě.  Díky sponzorům obdržely všechny děti 
pamětní medaile, diplomy, drobné odměny a 
nováčci plyšáky Mokošáky. První on-line tur-
naj dětí ve stoleté historii lyského šachu se 
vydařil.

Šachový klub ŠK JOLY Lysá nad Labem po-
kračuje i v covidové době standardní výukou 
nadějných šachistů skupinovými tréninky po 
10 dětech a individuálními tréninky po dvou 
dětech, které probíhají pouze on-line. Vedou 
je hráči první ligy a extraligy dospělých s ELO 
2100 a více.   

Miloš Havlena
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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
 PRODÁM MÍCHAČKU. Tel. 728 162 606

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

z. s. KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Organizace pro děti a mládež
e-mail: kdz@aclysa.cz; telefon: 739 524 779
http://klub.aclysa.cz

pořádá pro děti po 1. třídě

SPORTOVNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
ZAMĚŘENÝ NA ORIENTAČNÍ BĚH

Místo: Dětský areál v Čechově ulici,
               Lysá nad Labem
Termín tábora:  2. 8. – 6. 8. 2021
Cena:  1500 Kč/dítě
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258
 Malování bytu či domu rychle, kvalitně a čistě. Tel. 736 734 947
 Kácení a řez stromolezeckou technikou, řez živých plotů. Tel. 606 527 091
 PRODÁM MÍCHAČKU. Tel. 728 162 606
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