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Léto se konečně přihlásilo v plné síle,  
s tropickými teplotami a nadějí, že přine-
se dlouho očekávaný odpočinek. Uplynulé 
měsíce nebyly snadné pro nikoho, zvlášť 
složitá však byla situace pro rodiny s ma-
lými školáky. Skloubit práci a péči o děti je 
už samo o sobě výzvou, zavřené školy a 
jejich následné otevření s řadou protipan-
demických opatření však tomuto úkolu 
ještě přidalo na náročnosti. Obdiv nicmé-
ně nepatří jen rodičům, ale i dětem, které 
si musely zvyknout na zcela novou situaci 
a adaptovat se na distanční výuku. O tom, 
jak komplikovaná taková změna pro mnoho  
z nich byla, ostatně svědčí i statistiky.

V základních a středních školách v České 
republice je přibližně 1,4 milionu žáků a 
podle zjištění České školní inspekce se za 
rok pandemie nepodařilo do distančního 
vzdělávání zapojit kolem 10 tisíc z nich. 
Nejčastějším důvodem, proč se žáci na 
dálku neučili, byla podle průzkumu mini-

sterstva školství neochota dětí či jejich ro-
dičů, a to bez ohledu na vybavení domác-
nosti. Kvůli nedostatečnému technickému 
vybavení se pak ještě na začátku letošního 
roku učilo bez zapojení do on-line výuky 
přibližně 50 tisíc dětí. Nerovnosti ve vzdě-
lání způsobené přechodem na distanční 
výuku se tak dle předchozího vyjádření 
ministra školství budou doučováním vy-
rovnávat další dva až tři roky.

Snížit tyto nerovnosti a dohnat učivo pro-
to mají letos dětem pomoci letní doučovací 
kempy, které se po celé zemi budou konat  
v červenci a srpnu. Kempy budou organizo-
vány neziskovými organizacemi, školami či 
středisky volného času vždy minimálně pro 
15 dětí a trvat budou alespoň 40 hodin roz-
ložených do pěti kalendářních dnů. Dobrou 
zprávou je velký zájem, který o tuto formu 
doučování rodiče projevili a na základě ně-
hož ministerstvo zvýšilo dotaci na pořádání 
kempů na 270 milionů korun. Díky tomu by 

se na vzdělávací tábory mělo zdarma dostat 
až sto tisíc dětí. 

I děti si ale po náročném školním roce pl-
ném zvratů potřebují oddechnout, a tak je 
důležité připomenout, že červenec a srpen 
jsou nakonec především měsíce prázdnin. 
Pro naprostou většinu lidí začíná jedno z nej-
oblíbenějších období v roce, doba horkých 
letních dnů, sluníčka, koupání, táborů, volna 
a dovolených. Každá práce je sice jiná a jinak 
náročná, všichni ale mámo právo zastavit se 
a načerpat nové síly. I přes nejrůznější úskalí 
a hrozby, které nám složité a dlouhé období 
pandemie připravilo, máme nyní znovu šan-
ci poznávat svět a jeho krásu z různých kou-
tů planety, nebo třeba zůstat věrni domácí 
půdě a objevovat zapomenuté klenoty Čech, 
Moravy a Slezska. 

Přejeme vám příjemné prožití léta, bohaté 
zážitky a pohodový odpočinek!

  redakce

Léto ve znamení odpočinku
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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, z rozhod-
nutí vlády dochá-
zí k postupnému 
uvolňování pro-
tiepidemických 
opatření. Děti za- 
čaly chodit do 
školy, otevírají se 
obchody a služby. 
V plném prou-
du je příprava 
kulturních akcí.  

Život se vrací do normálu. Věřím, že díky 
rychle probíhajícímu očkování, se nebu-
de opakovat podzim minulého roku, kdy 
se zákeřná nemoc rozjela naplno.  Situaci 
ale nesmíme podcenit. Je třeba dodržovat 
opatření a být maximálně opatrní.

Se závěrem školního roku, ukončí na 
vlastní žádost svoji činnost ředitelé na-
šich školních zařízení. Naši největší ZŠ J. A. 
Komenského opustí dlouholetá ředitelka  
Mgr. Marie Nováková a litolskou ZŠ T. G. 
Masaryka dlouholetý ředitel Mgr. Petr 

Eliška. Z největší MŠ Čtyřlístek odchází do 
důchodu paní ředitelka Miroslava Bodlá-
ková. Všem patří velké poděkování za je-
jich obětavost a pracovitost. Do dalších let 
jim přeji hodně zdraví a pracovních i osob-
ních úspěchů. Zároveň gratuluji paní Mgr. 
Štěpánce Vošické ke jmenování do funkce 
ředitelky MŠ Čtyřlístek a přeji jí hodně 
úspěchů.

Vedle právě probíhajících velmi nároč-
ných investic se podařilo zahájit výstavbu 
nové  sportovní haly v Komenského ulici. 
Jedná se o nejnákladnější investici v histo-
rii našeho města. Nepříznivě se nám pro-
jevuje prodloužení termínu rekonstrukce 
ulice Československé armády, kde v dů-
sledku nestabilního podloží muselo dojít 
ke změně technologie při výměně kanali-
zace. Pažení pomocí štětovnic stavbu ne-
jen prodraží, ale i prodlouží.  Abychom vše 
zvládli, našli jsme ve spolupráci s doprav-
ním inspektorátem řešení, jak po dobu, 
než bude otevřena část ulice Českoslo-
venské armády, zajistit dopravu na sídlišti 
a především v Komenského ulici tak, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Hlavní 
betonářské práce na vodojemu a spor-
tovní hale jsou nasměrovány do období 
prázdnin. Díky Vaší trpělivosti a shovíva-
vosti zvládáme nejrozsáhlejší investiční 
činnost v historii města. Výsledkem bude 
další zlepšení životních podmínek pro nás 
a naše děti. 

V červenci zahájí provoz nové turistické 
informační centrum v přízemí historické 
radnice. Od provozovatele očekáváme sko-
kové zvýšení kvality poskytovaných služeb  
a zajištění efektivní propagace města a 
okolí.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál 
klidné léto, příjemné prožití dovolených  
v naši krásné zemi a dětem hezké prázd-
niny. Těším se na osobní setkání s Vámi na 
některé z akcí „Zeptejte se starosty“, kde 
bude prostor na diskuzi nad rozvojem na-
šeho města.

Ing. Karel Otava
starosta města

pokračování na str. 3

Krátce z radnice
Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 11. 5. 2021
RM souhlasila:
• s umístěním dvou laviček před prodejnu  
 „Náš chléb“ na adrese: Husovo nám. 15,  
 Lysá nad Labem, za podmínek uvedených  
 v rozhodnutí, které bude vydáno odbo- 
 rem správy majetku.
RM schválila:
• výzvu k podání nabídky na zadávací do- 
 kumentaci k veřejné zakázce nadlimitního  
 režimu na služby zadávané v otevřeném  
 řízení dle §56 zákona č. 134/2016 Sb.,  
 o zadávání veřejných zakázek v platném  
 znění na „Výběr provozovatele školního  
 stravování“ v Lysé nad Labem,
• 1) výsledek výběrového řízení na VZMR  
  na služby s názvem: „Parkoviště Lysá  
  nad Labem P+R II. - PD,
 2) uzavření smlouvy o dílo na výše uvede- 
  nou VZMR na služby s vybraným do- 
  davatelem, společností Sagasta s. r. o.,  
  se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhot- 
  ka, 142 00 Praha, IČ 04598555 s cenou  
  1 888 000 Kč bez DPH,
• zásobování města pitnou vodou cisterna- 
 mi od společnosti Stavokomplet s. r. o.,  
 IČ: 47052945, se sídlem Královická 251,  
 250 01 Zápy, po dobu odstávky VDJ Lysá  
 nad Labem,
• v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31  
 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřej- 
 ných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení po- 
 ptávkového řízení vedeného mimo zadá- 

 vací řízení dle ustanovení § 3 zákona na  
 veřejnou zakázku malého rozsahu s ná- 
 zvem: „Rekonstrukce dětského hřiště  
 v parku 30. výročí osvobození – stavební  
 práce“, a pro toto poptávkové řízení hod- 
 notící kritérium: nejnižší celková nabídko- 
 vá cena včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení na firmu do- 
 dávající herní prvky včetně realizace.

Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 25. 5. 2021
RM souhlasila:
• s partnerskou spoluprací při pořádání  
 akce Street Food Festival Lysá nad Labem  
 2021 s termínem konání dne 17. 7. 2021  
 na ploše Husova náměstí v Lysé nad La- 
 bem a s použitím městského znaku,
• s partnerskou spoluprací při pořádání akce  
 s názvem „Den čisté mobility a chytré  
 energetiky pro Středočeský kraj a město  
 Lysá nad Labem“ s termínem konání dne  
 9. 9. 2021 na ploše Husova náměstí v Lysé  
 nad Labem a s použitím městského znaku.
RM schválila:
• záměr na pronájem nebytových prostor  
 v nemovitosti na adrese Na Františku 253,  
 Lysá nad Labem, na par. č. st. 297/1, míst- 
 nosti v 1. nadzemním podlaží o celkové  
 výměře 60,54 m2 (zázemí ordinace léka- 
 ře), vše zapsané v katastru nemovitostí  
 u Katastrálního úřadu pro Středočeský  
 kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na  
 listu vlastnictví č. 3183 pro obec a k. ú.  

 Lysá nad Labem, na dobu neurčitou s vý- 
 povědní lhůtou 6 měsíců, za cenu nájem- 
 ného ve výši 2 711 Kč/měs., pro společnost  
 Praktik-Lysá s. r. o., IČ: 24290386, se síd- 
 lem Pivovarská 1676/40, 289 22 Lysá nad  
 Labem, z důvodu provozování ordinace  
 praktického lékaře,
• uzavření smlouvy se společností Roadstav  
 s. r. o., IČ: 24286681 na opravu výtluků  
 technologií PATCH v Lysé nad Labem  
 2021–2023 za nabídnutou cenu 2 540 Kč/t  
 vč. DPH,
• v souladu s ustanovením § 27 a dle § 31  
 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřej- 
 ných zakázek, (dále: „zákon“) zahájení po- 
 ptávkového řízení vedeného mimo zadá- 
 vací řízení dle ustanovení § 3 zákona na  
 veřejnou zakázku malého rozsahu s ná- 
 zvem: „Rozšíření systému odděleného 
 sběru o BIO nádoby ve městě Lysá nad  
 Labem“ a pro toto poptávkové řízení je  
 jediným hodnotícím kritériem ekonomic- 
 ká výhodnost nabídky, tj. nejnižší celková  
 nabídková cena včetně DPH,
• povolení výjimky z počtu dětí podle § 23  
 školského zákona pro školní rok 2021/2022  
 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Ma- 
 šinka a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech  
 třídách,
• cenovou nabídku za nádoby na mobilní  
 zeleň na Husovo náměstí od firmy STREET- 
 PARK s. r. o., Ptáčov 40, 674 01 Třebíč, 
 IČ: 06077315 za cenu 366 455,76 Kč vč. DPH.
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pokračování ze str. 2

Z 14. A) JEDNÁNÍ RADY MĚSTA 
DNE 31. 5. 2021
RM odvolala:
• paní Miroslavu Bodlákovou z vedoucího  
 pracovního místa ředitelky MŠ Čtyřlístek  
 Lysá n. L., Brandlova 1590 od 31. 7. 2021.
RM jmenovala:
• jmenuje paní Mgr. Štěpánku Vošickou na  
 vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Čtyř- 
 lístek Lysá nad Labem, Brandlova 1590  
 od 1. 8. 2021.

Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 8. 6. 2021
RM vzala na vědomí: 
• zprávu nezávislého auditora o provedení 
 přezkoumání hospodaření města za rok  
 2020: „Na základě námi provedeného pře- 
 zkoumání hospodaření města Lysá nad La- 
 bem jsme nezjistili žádnou skutečnost,  
 která by nás vedla k přesvědčení, že pře- 
 zkoumávané hospodaření není ve všech  
 významných (materiálních) ohledech  
 v souladu s hledisky přezkoumání hospo- 
 daření uvedenými v bodě II. této zprávy.“  
 Při přezkoumávání hospodaření města za  
 rok 2020 nebyly zjištěny žádné chyby a  
 nedostatky.
RM schválila:
• na základě nejvýhodnější cenové nabídky  
 výběr zhotovitele – pana Milana Gumana,  
 IČO: 49538683, se sídlem Chotucká 103,  
 Křinec, pro akci „Oprava chodníků v ulici  
 Tyršova v Lysé nad Labem“,

• uzavření smlouvy o dílo na opravu havarij- 
 ního stavu vodovodního řadu v ulici Za- 
 Koncem se společností STAVOKOMPLET  
 spol. s r. o., IČO: 47052945, se sídlem Krá- 
 lovická 251, 250 01 Zápy, za cenu  
 7 239 634 Kč vč. DPH,
• na základě nejvýhodnější cenové nabídky 
 výběr zhotovitele – Petra Havla, IČO:  
 11256354, se sídlem Mírová 777/4, Podě- 
 brady, pro akci „Mateřská škola Pampeliš- 
 ka - oprava střechy stará budova“,
• poskytnutí neinvestičních dotací v rámci  
 programu na podporu podnikatelů, jejichž  
 činnost byla ohrožena omezeními z důvo- 
 du epidemie COVID-19,
• termíny jednání Rady města v II. pololetí  
 roku 2021 takto: 7. 7., 27. 7., 10. 8., 2. 9.,  
 14. 9., 29. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11.,  
 23. 11., 7. 12. a 21. 12.,
• cenovou nabídku firmy CykloHub s. r. o.,  
 Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 572/11,  
 IČ: 08644411 za 3 ks servisní cyklostanice  
 za cenu 88 935 Kč vč. DPH,
• výběr provozovatele Turistického infor- 
 mačního centra, kterým je Pruh Polabí  
 s. r. o., IČO: 25764900, se sídlem Nám.  
 30. června 507, Milovice, za částku  
 800 000 Kč bez DPH/rok,
• přijetí věcného daru – 16 ks svařovaných  
 skříní za účelem podpory sociálního bydle- 
 ní v Lysé nad Labem od firmy Kovona,  
 a. s. se sídlem na adrese Lysá nad Labem,  
 PSČ 289 22, Švermova ulice 782/2 včetně  
 darovací smlouvy.

RM uložila:
• odboru ŠSVZaK vyhlásit konkurz na ředi- 
 tele/ředitelku Základní školy T. G. Masa- 
 ryka Lysá nad Labem, Litol – Palackého  
 160, okr. Nymburk v termínu do 11. 6. 2021.
RM vyhlásila:
• nový konkurz na vedoucí pracovní místo  
 ředitele Základní školy J. A. Komenského  
 Lysá nad Labem, Komenského 1534.

Z 2. ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
DNE 12. 5. 2021
ZM schválilo:
• finanční dar pro Útulek pro psy, Hrabanov,  
 Lysá nad Labem, ve výši 60 000 Kč,
• poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč z roz- 
 počtu města na činnost pro Domácí hos- 
 pic Nablízku, z. ú. Lysá nad Labem, včetně  
 veřejnoprávní smlouvy.
ZM souhlasilo:
• s rozdělením dotační kvóty Ministerstva  
 kultury z Programu regenerace MPR a  
 MPZ na rok 2021 na dvě stejné finanční  
 částky, tj. 200 000 Kč pro kočárovnu a  
 200 000 Kč pro měšťanský dům č. p. 13,
• s poskytnutím příspěvku města Římskoka- 
 tolické farnosti ve výši 54 000 Kč na 3. eta- 
 pu obnovy kočárovny.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Michaela Zemanová
asistentka starosty

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 útulekJak jsem Vás již dříve informoval, chystá 
se město Lysá nad Labem zavést systém 
celoplošného svozu a likvidaci BRO, což je 
jedním z cílů plánu odpadového hospo-
dářství našeho města. Bohužel vzhledem 
k nepříznivé situaci v souvislosti s pande-
mií COVID 19 se celý projekt zdržel.

Rada města na svém zasedání dne  
25. 5. 2021 schválila zadání veřejné za-
kázky Rozšíření systému odděleného 
sběru o BIO nádoby ve městě Lysá nad 
Labem“ jejímž předmětem je dodávka  
1 000 ks sběrných nádob na separaci 
BRO. Nabídky mohli uchazeči podávat do 
21. 6. 2021 s tím, že předpokládaný ter-
mín dodání je konec srpna tohoto roku. 
Následně dojde k distribuci odpadových 
nádob občanům.

V první vlně bude možné, aby se re-
gistrovali vlastníci rodinných domů a 
objektů určených k rekreaci, kteří mají 
zaplacený poplatek za odpad. Registraci 
bude možné provést na e-mailové adrese 
bioodpad@mestolysa.cz do 15. 8. 2021. 
Ten, kdo se registruje, zašle na uvedený 

e-mail kontaktní údaje, a to: jméno a 
příjmení, datum narození a adresu, kde 
bude nádoba umístěna. Údaje slouží  
k tomu, aby mohla být provedena kont-
rola, zda má občan zaplacený poplatek za 
odpad a k distribuci nádoby na udanou 
adresu. Na adresu bude přivezena jedna 
nádoba na bioodpad o objemu 240 litrů. 
Není tedy potřeba, aby se z domácnosti 
registrovali všichni, kteří bydlí na uvede-
né adrese. Stačí pouze jeden člen domác-
nosti.

Předpokládané zahájení svozu je říjen 
tohoto roku.

Dále bude město jednat s SVJ o mož-
nostech a způsobu zapojení bytových 
domů do tohoto systému, který by jim 
nejvíce vyhovoval. Doufám, že nová služ-
ba pomůže ke snížení množství biood-
padu v nádobách na směsný komunální 
odpad.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Svoz a likvidace bioodpadu
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Probíhající investiční akce ve městě
rekonstrukce vodojemu ul. Československé armády

Mostek v ulici Jiráskova bude v rámci současné fáze rekonstrukce 
ulice Mírová uzavřen. Pro pěší přidáváme vyznačenou obchozí trasu. 
Znovu otevřen by měl být mostek koncem září tohoto roku.
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Probíhající investiční akce ve městě

sportovní hala

ul. Mírová

ul. Průmyslová

vila Litol

podkroví radnice



6

Městský úřad

Informace o aktuálních podmínkách pro 
české občany při cestování do Spojeného 
království

V souvislosti se sdělením Ministerstva 
zahraničních věcí ČR upozorňujeme na ak-
tuální informace o podmínkách překračo-
vání hranic Spojeného království.

Cestování do Spojeného království pou-
ze s občanským průkazem bude možné do 
30. 9. 2021. Z tohoto důvodu je doporu-
čeno občanům, kteří hodlají cestovat do 
Spojeného království, si vyřídit s předsti-
hem cestovní pas. 

Pro držitele statusu Settled Status/Pre-
-Settled Status bude možné občanský prů-
kaz využít do 31. 12. 2025. 

Veškeré aktuální informace týkající se 
cestování do Spojeného království jsou 
uvedeny na webových stránkách Velvysla-
nectví ČR v Londýně. 

      
 Iveta Dušková

odbor vnitřních věcí

Podmínka pro
cestování do Anglie

Park 30. výročí osvobození se nachází v sa-
mém centru města Lysá nad Labem, na křižo-
vatkách ulice Masarykova s ulicemi Sokolská 
a Legionářská. V širším konceptu města je ná-
městí v blízkosti historického srdce Lysé nad 
Labem. Pěšky lze pohodlně dojít k Zámku 
Lysá nad Labem, Augustiniánskému klášteru, 
Husovu náměstí nebo jižním směrem k Vý-
stavišti Lysá nad Labem. Součástí náměstí je 
kvalitní vzrostlá zeleň, která je v zastavěném 
centru výjimkou a je velice cenná. V severo-
východní části tohoto urbanistického celku 
je umístěno dětské hřiště s velkým pískoviš-
těm, houpačkami a skluzavkou. Další dětská  
hřiště se v blízkém okolí nenachází a plní tedy 
funkci dětského vyžití pro široké okolí. 

Vize měníme ve skutečnost

Naše obnova vyřeší několik problémových 
míst ve veřejném prostoru náměstí a záro-
veň samotnému místu dá šanci k oživení 
funkce samotného náměstí jako místa k se-
tkávání, důvodu se v místě náměstí zdržovat 
a trávit zde volný čas. Ústředním motivem 
návrhu se stává voda, hra a aktivní trávení 
volného času. Můžeme se dále brzo těšit na 
zcela zrekonstruované hřiště. Projekt neob-
sahuje kácení vzrostlých stromů. K redukci 
staré zeleně dojde pouze v části za dětským 
hřištěm a drobnějším zahradně-architekto-
nickým úpravám.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Blahopřání 
za měsíc květen

85 let
Marta Ziminkovová

92 let
Marie Kochtová

93 let
Anna Dušáková

95 let
Zdeňka Linhartová

Christopher Morley: 
„Když se v myšlenkách vracíte do minulosti, 
zjistíte, že ani tak nezáleží na tom, co se 
doopravdy odehrálo, jak na tom, jaký  
obraz to ve vás zanechalo.“

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
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Krimi střípky
Zadržení pachatelů trestné činnosti

Dne 17. 5. 2021 krátce po 5. hodině bylo 
přijato telefonické oznámení, že na sídlišti v 
ulici Jedličkova došlo k násilnému vloupání do 
sklepních prostor bytového domu. Strážníci 
na místě zjistili, že pachatel se dovnitř objektu 
dostal rozbitím sklepního okna, odkud odci-
zil jízdní kolo v hodnotě 10 500 Kč. Zatímco 
si přivolaní policisté prováděli ohledání místa 
činu, strážníci se vydali na kontrolu města. Na 
jednom z vytipovaných míst zadrželi dva po-
dezřelé muže, u kterých bylo odcizené jízdní 
kolo nalezeno. Oba muži byli na místě ome-
zeni na osobní svobodě a přivolaní policisté 
si oba výtečníky převzali k podání vysvětlení.

Násilné vniknutí do areálu bývalé spalovny
Strážníci při hlídkové činnosti, poblíž are-

álu bývalé spalovny nebezpečných odpadů 
na Šibáku, kontrolovali posádku osobního 
motorového vozidla. Šetřením bylo zjištěno, 
že ve vozidle se nacházejí věci pocházející  
z objektu bývalé spalovny. Podezřelá 45letá 
žena z Nymburka byla předána policistům  
k provedení dalších opatření.

Bez řidičského průkazu 
a pod vlivem návykové látky 

Dne 3. 6. 2021 strážníci projednávali do-
pravní přestupek s 34letým řidičem z Mi-
lovic. S řidičem byl projednáván dopravní 
přestupek, kterého se dopustil porušením 
dopravního značení B32 průjezd zakázán 
v ulici Průběžná. Kontrolou potřebných 
dokladů strážníci zjistili, že muž nevlastní 
řidičské oprávnění. Odvahu sednout za vo-
lant si dodal pravděpodobně užitím návy-
kové látky, která byla u něho provedeným 
testem potvrzena. Přivolaným policistům 
bude mít co vysvětlovat.    

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

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. Oznámení

Vážení spoluobčané, tímto oznamujeme, 
že od 1. 7. 2021 bude uzavřeno testovací 
centrum na Výstavišti v Lysé nad Labem, 
které bylo provozováno Nemocnicí Nym-
burk, s. r. o. ve spolupráci s městem Lysá nad 
Labem, Výstavištěm Lysá nad Labem a Cen-
trem sociálních a zdravotních služeb Podě-
brady o. p. s. Pro provedení PCR nebo anti-
genního testu můžete využít testovací místo  
v Nymburce.

Michaela Zemanová
asistentka starosty

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu v měsíci, tj. dne 
17. 7. 2021 a 21. 8. 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 

Nadcházející uzavírky silnic
Vážení občané, informujeme Vás o nad-

cházejících uzavírkách silnic:
1) od 6. 6.2021 do 19. 9. 2021 bude pro- 

  bíhat částečná uzavírka silnice č.  
  II/272, v obci Jiřice, a to z důvodu sta- 
  vebních úprav nehodového místa  
  „narovnání zatáčky“. Uzavírka silnice 
  je částečná, tj. že silniční provoz bude  
  možný, jelikož provoz bude řízen svě- 
  telným signalizačním zařízením.

2) od 11. 6. 2021 do 8. 7. 2021 bude  
  probíhat částečná a úplná uzavírka  
  silnice č. II/272 v úseku Lysá n. L. – Jiři- 
  ce, z důvodu stavebních prací v rám- 
  ci rekonstrukce povrchu vozovky.  
  Rekonstrukce bude probíhat ve třech  
  etapách:

 a) etapa 1.1: od 11. 6. 2021 do 18. 6.  
   2021 (frézování povrchu) za čás- 
   tečné uzavírky silnice,

 b) etapa 1.2: od 19. 6. 2021 do 22. 6.  
   2021 (pokládka asfaltu) za úplné  
   uzavírky silnice,

 c) etapa 2.1: od 23. 6. 2021 do 2. 7. 2021 
   (frézování povrchu) za částečné  
   uzavírky silnice,

 d) etapa 2.2: od  3. 7. 2021 do 6. 7. 2021  
   (pokládka asfaltu) za úplné uza- 
   vírky silnice,

 e) etapa 3: od 7. 7. 2021 do 8. 7. 2021  
   (zpevnění krajnic) za částečné uza- 
   vírky silnice.

 V rámci částečné uzavírky silnice  
č. II/272 bude silniční provoz možný, avšak 
za zvýšené opatrnosti. Sjezd ze silnice č. 
II/272 na místní komunikaci ulice Průběž-
ná zůstane průjezdný.

Odkaz na DIO:
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-

-urad/uredni-deska/3315-stanoveni-pre-
chodne-upravy-provozu-jirice

 Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy

Mobilní rozhlas

Aplikaci si můžete 
zdarma stáhnout do 
svých mobilních telefonů 
a zaregistrujte se na 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/.
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Konkurzní řízení na vedoucí pozice
Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje  
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 
Sb., ve znění pozdějších předpisů konkurz-
ní řízení na VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
J. A. KOMENSKÉHO  LYSÁ NAD LABEM, 
Komenského 1534, okres Nymburk

Kvalifikační předpoklady: Vzdělán a dél-
ka přímé pedagogické praxe dle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů,  
v platném znění,  znalost problematiky škol-
ských právních a ekonomických předpisů, 
organizační a řídící schopnosti, občanská a 
morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, 
komunikační a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, telefon, 
e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce předložte úředně ověřené 
kopie dokladů o dosaženém vzdělání (u VŠ 
vysvědčení i diplom), doklad o průběhu 
zaměst-nání potvrzený posledním zaměst-
navatelem včetně uvedení  funkčního za-
řazení, strukturovaný životopis, koncepci 
rozvoje školy (maximálně 3 strany formátu 
A4), lékařské potvrzení o způsobilosti vy-
konávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců), 
výpis z rejstříku trestů  (ne starší 3 měsíců), 
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona  
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví někte-

ré další předpoklady pro výkon některých 
funkcí ve státních orgánech a organizacích 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 
se zpracováním osobních údajů dle usta-
novení  § 5  zákona č. 110/2019 Sb.

Předpokládaný nástup do  funkce: 1. 10. 
2021

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

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

Termín podání: do 30. 7. 2021 

Rada města Lysá nad Labem vyhlašuje  
v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 
Sb., ve znění pozdějších předpisů konkurz-
ní řízení na VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO 
ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
T. G. MASARYKA  LYSÁ NAD LABEM, Litol 
– Palackého 160, okres Nymburk

Kvalifikační předpoklady: Vzdělání a 
délka přímé pedagogické praxe dle záko-
na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, v 
platném znění, znalost problematiky škol-
ských právních a ekonomických předpisů, 
organizační a řídící schopnosti, občanská 
a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav, komunikační a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti  přihlášky: jméno, příjmení, 
titul, datum a místo narození, státní pří-
slušnost, místo trvalého pobytu, telefon, 
e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce předložte úředně ověřené  
kopie dokladů o dosaženém vzdělání (u VŠ  
vysvědčení i diplom), doklad o průběhu 
zaměstnání potvrzený posledním zaměst-
navatelem včetně uvedení funkčního za-
řazení, strukturovaný životopis, koncepci 
rozvoje školy (maximálně 3 strany formátu 
A4), lékařské potvrzení o způsobilosti vy-
konávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců), 
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), 
čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona   
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví někte-
ré další předpoklady pro výkon některých   
funkcí ve státních orgánech a organizacích 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, souhlas 
se zpracováním osobních údajů dle usta-
novení § 5 zákona č. 110/2019 Sb.

Předpokládaný nástup do  funkce: 1. 10. 
2021

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá 
nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 
Lysá nad Labem, obálku označte „KON-
KURZ  ZŠ T. G. Masaryka - neotvírat“

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

Termín podání: do 30. 7. 2021 

Romana Nováková
školství – samospráva

Okénko zastupitele
Již druhý měsíc díky postupnému rozvol-

ňování my, senioři, prožíváme společenské 
akce. Ale také se snažíme řešit problémy, 
které se nás dotýkají. A není jich málo! Při-
pomeňme si alespoň tři z nich. Tak přede-
vším příchod k novému objektu „Sociálního 
bydlení Na Františku“ nám činí velké potíže. 
Chodníky v Tyršově ulici jsou ve špatném 

stavu. Neusazené nebo chybějící dlaždice nám ztěžují průchod. 
Na Masarykově ulici, na chodníku kolem Domu s pečovatelskou 
službou, narazíme na další problém. Na parkovišti pro DPS ne-
zodpovědně parkují osoby, nakupující v blízkých obchodech. 
Přijíždějící vozidla denního stacionáře pak musí parkovat mimo, 
a převážení pacienti se velmi obtížně dostávají do objektu. 
Chtělo by to na informační tabuli uvést přísný zákaz parkování 
cizích vozidel s hrozbou pokuty 500 Kč za hodinu. A ještě je-
den problém seniorů – doprovod vnoučků na dětském hřišti  
u PENNY, ulice Sokolská. Průchod uličkou s chodítky ko-
lem houpaček a kolotoče je díky písku a kaménků nemožný.  
Do doby úprav celého parku by bylo vhodné na chodníček 
položit linoleum či jinou podlahovou krytinu o šířce 1 m.  
V zimě krytinu uschovat.   

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

 Vážení spoluobčané, již brzy dostanete 
možnost zapojit se přímo do rozvoje měs-
ta a oživit, zrekonstruovat, zkrátka vylepšit 
místo ve svém okolí. Připravujeme pro vás 
totiž první ročník participativního rozpočtu. 
V průběhu června jsme s kolegou Ing. Mar-
tinem Pípalem finalizovali jeho přípravy a 
v průběhu července vám představíme po-

drobnosti. Participativní rozpočtování je rozšířeným trendem 
posledních let a já jsem moc ráda, že se nám povedlo tuto 
myšlenku přinést i do Lysé. Město nejdříve vyčlení celkovou 
částku na tyto účely a zveřejní termíny a podmínky hlaso-
vání. Následně dostanou občané města možnost navrhovat 
své projekty. Z nich si hlasováním v dalším kole vyberou, o 
které návrhy je největší zájem. Vítězné projekty pak město 
zrealizuje. Ze zkušenosti jiných měst a obcí Česka, ve kterých 
participativní rozpočet zavedli už dříve, vyplývá, že lidé své 
návrhy nejčastěji cílí na úpravy veřejných prostor, opravy 
chodníků, úpravu zeleně a parků nebo vybudování nových 
dětských hřišť. Už teď se těším, s jakými zajímavými návrhy 
přijdou občané Lysé. Přeji Vám spoustu kreativních nápadů a 
co nejvíc prosluněných letních dní.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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 Ať je u nás čistěji

Rád bych využil tohoto zastupitelského okén-
ka a obrátil se na vás s prosbou, Lysáci. Asi jako 
většina z vás, i já rád chodím na procházky. V 
Lysé máme mnoho krásných zákoutí, někdy 
stačí i procházka po různých ulicích a uličkách. 
Velice mně však mrzí, když musím u toho pře-
skakovat psí hovna. Potkal jsem dost lidí, kteří u 

svého psa postojí a následně to po něm uklidí, a taky jsem mockrát 
na chodníku potkal jenom to hovno. To, jak bude čistota v našem 
městě vypadat není jen v tom, jak jsou ulice čištěny městem, ale 
také jaký nepořádek necháme po sobě nebo svých psích miláčcích 
my sami. Uklízejme po sobě, vyhazujme odpadky tam, kam patří, 
sbírejme výkaly po svých psech a starejme se tak společně o naše 
město. Pevně věřím, že to je cesta, jak k pořádku vychovat i mladší 
generaci a naučit děti zodpovědnosti k svému okolí. Děkuju vám a 
jedním dechem při psaní okénka také přeju klidné a pohodové léto.

Jan Burian, KDU-ČSL

V květnu 2021 byla konečně zahájena 
dlouhodobě plánovaná rekonstrukce ulice Za 
Koncem. V rámci oprav dojde ke kompletní 
výměně vodovodního řadu včetně přípojek, 
úpravě kanalizačních šachet a uličních vpustí. 
Následně dojde k výměně betonových pane-
lů za asfaltový povrch. Mám velkou radost, že 
tato oprava, kterou měla ODS ve svém voleb-

ním programu již několik let, bude konečně zrealizována. Před-
pokládaný termín dokončení je říjen 2021. Děkuji moc všem 
obyvatelům za trpělivost při probíhajících stavebních pracích. 
Doufám, že výsledek bude stát za to.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Máme za sebou dříve nepředstavitelný 
školní rok 20/21, který většina žáků a stu-
dentů víceméně prožila doma u počítače 
či tabletu. Se svými spolužáky a učiteli se 
setkávali pouze ve virtuálním světě. Tímto 
bych ráda poděkovala všem dětem, které v 
rámci svých možností zvládly on-line výuku, 
trávily mnoho času doma bez svých pravi-

delných aktivit a kamarádů. Velký dík patří také jejich rodičům 
za podporu, čas a trpělivost a pedagogům za spoustu energie 
a pedagogického umu, který aplikovali na dálku. Speciální pak 
všem maminkám, které nebyly jen hospodyně, kuchařky, učitel-
ky, animátorky volného času, ale také pracující ženy, které si mu-
sely se vším poradit. Dětem právě začínají prázdniny. Čas zábavy, 
odpočinku, zážitků a cestování. Doufám, že po tomto zvláštním 
školním roce je prožijí v pohodě, zdraví a radosti, v přírodě s ka-
marády bez roušek a respirátorů, že načerpají dost energie do 
dalšího školního roku, který bude snad více o docházce do školy 
než o on-line výuce.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Okénko zastupitele

Městský úřad

I když v roli opozičních zastupitelů, snažíme 
se prezentovat město slušně a lidsky. Proto 
jsem nevěřil vlastním uším, když ČT24 odvysí-
lala reportáž, kde náš starosta vlítne do záběru 
a na mikrofon řekne premiérovi „Hlavně nám 
sypte nějaké peníze.“ Chápu, že úkolem staros-
ty je taky pro město hledat finance, ale takhle 
neurvale? Veřejně bez mrknutí oka zesměšnit 

naše město po celé republice? Když pominu fakt, že celá akce s 
premiérem byla dobře naplánovaná politická prezentace před 
volbami, hodně mě mrzí ještě jedna věc. Redakce Listů nedodr-
žuje termíny pro zaslání podkladů. Řídí se pravidlem vodu kážu, 
víno piju. Striktní termín pro zaslání podkladů je vždy 10. den  
v měsíci. Stalo se, že text byl odmítnut, když se poslal pouze něko-
lik minut po půlnoci toho 10. dne. Premiér byl v Lysé 20. 5., 10 dní 
po termínu, ale i tak dostal prostor celé strany v Listech. Pro agitku 
se najde celá strana a to i po termínu, ale na článek pro poděková-
ní za úklid města ani znak ve dvou číslech za sebou? Vážně?

Matěj Kodeš, Kulturně! Pocta našemu rodákovi malíři Františku 
Janulovi

Mezi významné rodáky našeho města pa-
tří František Janula, který zemřel na podzim 
minulého roku v Paříži ve věku 89 let. Tento 
český malíř působil od roku 1968 v Paříži a zís-
kal si zde velký respekt a uznání v uměleckých 
kruzích, o čemž svědčí řada úspěšných výstav 

realizovaných až do nedávné doby. Po roce 2000 začal vystavovat 
své obrazy i ve své rodné zemi a také v našem městě. V minulém 
roce zastupitelstvo města schválilo na můj návrh uspořádání další 
výstavy pro tohoto našeho rodáka. Přestože se malíř této výstavy 
již nedožije, tak se bude konat. Radnice tak vzdá poctu svému ro-
dákovi a poděkuje mu tak i za připravované darování jeho obrazů 
do majetku rodného města. Výstava se uskuteční na jaře 2022 v 
muzeu a Janulovy obrazy budou umístěny v budově radnice.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Jsem rád za toto zastupitelské okénko, kde 
mi nikdo nediktuje, co můžu a nemůžu napsat, 
aby mohl být můj názor otištěn. Bohužel se 
opět stalo, že některé články od občanů nebyly 
otištěny i navzdory skutečnosti, že je redakční 
rada k otištění původně schválila. Můžeme jen 
hádat, kdo měl nakonec to rozhodující slovo. 
Ale ve zpravodaji BEZ CENZURY, který pro vás 

připravuje náš spolek Lysá nás spojuje, jsme pro tyto články našli 
prostor a postupně je otiskneme. Velice mě také mrzí, že se z měst-
ského periodika stává politická agitka vedení města, kde je opozice 
opakovaně lživě napadána a obviňována. Nechci, aby se takto v 
Lysé jednalo s kýmkoliv, ať už jde o zastupitele nebo občany. Rád 
bych, abychom se k sobě chovali slušně a se vzájemným respek-
tem. Ale abych nebyl jen negativní, dovolte mi všem malým i vel-
kým Lysákům popřát hezké prázdniny. Naberte síly a odpočiňte si.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL
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Městský úřad

Okénko zastupitele

Ještě ve mně doznívají tóny romantické har-
fy, kterou mistrně ovládá jemná harfenistka 
Barbora Š. Plachá. Poslední z pěti plánovaných 
koncertů, které položily základ novému festiva-
lu klasické hudby Lissa Classica v našem městě. 
4 koncerty s neopakovatelnou atmosférou v 
kostele Narození sv. Jana Křtitele a 1 koncert v 
zámecké zahradě za zpěvu ptáků. Naše město 

poctili svou návštěvou jeden z nejlepších evropských violoncellis-
tů Petr Nouzovský, krásná sopranistka Karolína C. Žmolíková, ky-
tarista světového formátu Pavel Steidl, houslový virtuos Jaroslav 
Svěcený a již výše jmenovaná skvělá Barbora Š. Plachá. Tomu, kdo 
stojí za myšlenkou vzniku festivalu a jeho organizaci patří velké 
poděkování. Patří Lukáši Sommerovi a jeho organizačnímu týmu. 
Lukášovi, který rozezněl na všech koncertech festivalu struny své 
kytary, pokaždé v jiném rytmu, trpělivě, energicky, podmanivě a 
partě lidí, kteří v rekordně krátkém čase stihli nemožné. Děkuje-
me a do dalších let přejeme festivalu jen to nejlepší!

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Paní ředitelky a pane řediteli, děkujeme
Mateřská škola Čtyřlístek, Základní škola J. 

A. Komenského a T. G. Masaryka přijde o své 
ředitele. Ve školce Čtyřlístek se s námi rozloučí 
paní ředitelka Miroslava Bodláková, která od-
chází do důchodu. Její nástupkyní bude paní 
Štěpánka Vošická, působící dosud jako zástup-
kyně v MŠ Pampeliška. Z naší největší ZŠ J. A. 

Komenského mající přes 600 žáků odchází paní Marie Nováko-
vá. Ze školy T. G. Masaryka, která je naopak nejmenší, ale o to 
více ceněná pro svoji rodinnou atmosféru, odchází pan Petr Eliš-
ka. Oba na školách končí na vlastní žádost. Jejich nástupci zatím 
nejsou známi, i když konkurzní řízení u ZŠ JAK již proběhlo, ale 
Rada odmítla jmenovat do funkce ředitelky dosavadní zástup-
kyni na ZŠ JAK, která byla téměř jednomyslně konkurzní komisí 
doporučená jako první v pořadí. Paní Bodlákové, paní Nováko-
vé a panu Eliškovi moc děkujeme za Vaši obětavost, ochotu a 
pracovitost. Bylo nám ctí Vás poznat. Přejeme Vám do dalšího 
Vašeho života vše dobré.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Milí spoluobčané, po dlouhém čekání 
k nám konečně dorazilo léto v plné síle a s 
ním i vytoužené rozvolnění vládních opatře-
ní. Život už je díky tomu skoro takový, jaký si 
ho z doby před pandemií pamatujeme. Celé 
nám to ještě v dubnu přišlo strašně vzdále-
né a předvídat vývoj se prakticky nedalo. I 
proto jsem se tehdy rozhodla, že by nebylo 

rozumné spoléhat na optimistické prognózy a připravovat osla-
vu dne dětí, která by se pak nemusela vůbec uskutečnit. Spolu 
s odborem školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury jsme 
tak sáhli po náhradním řešení, abychom našim nejmenším 
alespoň trošku zpříjemnili příchod léta. Tehdy jsme v covidově 
uzavřeném Česku chtěli udělat z nouze ctnost a ani ve snu nás 
nenapadlo, že i tak prostá věc, jakou je podarování dětí jedním 
kopečkem zmrzliny, může být zneužita k politickému boji. Osla-
vy dne dětí probíhají v Lysé každý rok a mohu vás ujistit, že celá 
akce stála městský úřad řádově méně, než by nás stálo uspořá-
dání oslavy dne dětí v obvyklém rozsahu. Chápu sice, že se blíží 
volby a každá záminka se hodí, přesto prosím: vynechme z toho 
děti. A vlastně, pojďme si všichni konečně užívat léta a načerpat 
ze sluníčka energii a radost do života. Všichni si trochu toho od-
počinku určitě zasloužíme.

Romana Fischerová, ANO 2011

Doposud jsem se mylně domníval, že jsou 
bílí koně v podnikatelském mafiánském 
prostředí, ale mýlím se, už jsou i v ostraki-
zační politice. Je to patrné z dokumentů, 
které mám k dispozici, kdy několik jednot-
livců oslovuje krajský úřad, MV ČR, příp. jiné 
státní orgány jako např. ČIŽP nebo ÚOHS.  
V těchto dopisech si stěžují  na radnici nebo 

jednotlivé radní, příp. na stavební úřad a některé odbory 
města. Z obsahu ale vyplývá, především s ohledem na práv-
ní formu dopisů, že dotyčný není autorem obsahu, ale jen se 
podepisuje, ať již z vlastní vůle anebo pod nátlakem. Stejně 
tak jako koná v mafiánském prostředí bílý kůň. Nedávno, po 
vyslovení důvěry stávající vládě poslaneckou sněmovnou si 
stěžoval pan premiér Babiš, že opozice až brutálním způso-
bem napadá vládu včetně jeho samého. My také zažíváme 
v Lysé nad Labem již docela brutální, nedemokratické na-
padání vedoucí koalice nekonstruktivní opozicí, resp. jejích 
členů bez podávání realizovatelných podnětů a návrhů, vše 
je zaměřeno pouze na destrukci a snahu negativně ovlivnit 
rozvoj města.

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM
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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   8.00–15.30

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Paní ze Severu – Bomann Corina
Po těžké nehodě a smrti snoubence se 
Solvejžin svět ocitl v troskách. Vrací se na 
Lejongard za svou matkou a babičkou s roz-
hodnutím, že všechen svůj čas a úsilí věnuje 
panství. Má sice mnoho nápadů, ale netuší, 
jak je uskutečnit. Slavné časy jejich hřeb-
čince jsou dávno pryč a šedesátá léta vy-
žadují nový, moderní přístup k chovu koní. 
Nenadálý host z Ameriky a jeho atraktivní 
průvodce ze Stockholmu otevřou Solveig 
dveře do nového světa. Solvejžin slib je třetí, 
závěrečná část švédské rodinné ságy o rodu 
Lejongardů a jeho panství, jež líčí osudy ně-
kolika generací šlechtického rodu v průběhu  
20. století. 

Ztracené střípky – Weaver Tim
Vyčerpaná svobodná matka Rebeka Mur-
phyová se rozhodne načas nechat dcery ve 
městě a odjet s bratrem za prací na malebný 
ostrůvek. Hodinu po příjezdu na ně však kdosi 
zaútočí. Po bratrovi se slehne zem a Rebeku 
nechá útočník na místě v domnění, že je mrt-
vá. Než se jí podaří dostat zpět do bezpečí, je 
už pozdě… 

Od začátku července bude probíhat re-
konstrukce prostor Městského úřadu. Bo-
hužel se tato akce dotkne i provozu naší 
knihovny. V průběhu letních prázdnin bude 
muset být z tohoto důvodu uzavřeno dět-
ské oddělení. Předpokládaný konec uza-
vření dětského oddělení je 15. září 2021. 
Provozu oddělení pro dospělé se tato akce 
pravděpodobně nedotkne. Aktuální infor-
mace vždy najdete na našem webu, face-
booku a instagramu.

Předpokládáme tedy, že otevírací doba od 
1. 7. do 31. 8. 2021 v oddělení pro dospělé 
bude následující:
PO 8.00–18.00
ÚT zavřeno
ST  8.00–18.00
ČT 8.00–18.00
PÁ  8.00–15.30

Pobočka LITOL bude v provozu bez jakých-
koli omezení:
ÚT  13.00–17.00

Fotosoutěž 2021 – „Fotokaranténa“
Pravidla Fotosoutěže: 

Do soutěže se může přihlásit každý s max. 
počtem 5 fotografií min. formátu 13x18 cm 
v barevném i černobílém provedení. Více  
k pravidlům soutěže najdete na webu  
www.knihovnalysa.cz. Fotografie odevzdej-
te do 30. září 2021 v knihovně.
Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. Název fotografie 
2. Jméno a příjmení autora  
3. Adresa bydliště
4. Kontakt (telefon, e-mail)

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.
Zároveň také prosíme všechny, kteří naše 
„bibliobalvany“ náhodně najdou, aby je ne-
chali na svém místě a jejich přemístěním, 
schováním či odcizením nekazili hru všem, 
kteří se na ni těší! 

Připravujeme na září:
Toulky minulostí – 7. září 2021 
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.
Cestování s handicapem aneb Nic Není Ne-
možné – Thajsko – 14. září 2021
Cestopisná přednáška Jakuba Greschla.
Vzduchoplavba na Nymbursku (1910–11) 
– 21. září 2021
Přednáška Michala Plavce – kurátora letecké 
sbírky Národního technického muzea.
Hudební toulky – 22. září 2021 od 16.00 hod. 
(pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s 
Mgr. Janou Bajerovou.

Kurzy
trénování paměti, PC kurzy pro začátečníky, 
kurz drátování, kurz paličkování

Balení učebnic
Připomínáme, že v knihovně si můžete ce-
loročně nechat zabalit své knihy a učebnice. 
Cena za 1 kus je 5 Kč.

Babička – Obermannová Irena
Knížka o stárnutí, mládnutí a sexu. Nová 
Irenina kniha je jejím návratem k „původní 
Obermannové, “autorce bestseleru Deník 
šílené manželky, který byl také zfilmován. Ve 
svém novém románu se tak navrací k tomu, v 
čem je nejsilnější – ke sdílení silných ženských 
emocí, tabuizované pocity nevyjímaje a hlásí 
se i k odkazu Boženy Němcové, jak dává tušit 
už sám název...

Naučná literatura pro dospělé
Tělo sčítá rány – Bessel van der Kolk
Dr. Bessel van der Kolk, jeden z předních svě-
tových odborníků na trauma, strávil více než 
tři desetiletí prací s obětmi různých traumat 
– například s válečnými veterány a jejich ro-
dinami či s dětmi, které zažily zanedbávání či 
zneužívání, nebo s oběťmi fyzického násilí. V 
této knize odhaluje, jak prožité trauma nega-
tivně ovlivňuje tělo i mozek a mění schopnost 
zažívat radost, potěšení, důvěru, ovládat se a 
vnímat své vlastní tělo...

Život na naší planetě: Mé svědectví a vize 
pro budoucnost – Attenborough David
Kniha Život na naší planetě ale není jen zprá-
vou o vymírání živočišných a rostlinných dru-
hů, snaží se najít i způsoby, jak lidstvo může 
tento nepříznivý vývoj zvrátit...

Beletrie pro děti
Kubíkova cesta – Špičák Jakub
Zapomeňte na JZD a sousedovic kozu, ta-
hle knížka je určena dětem, které vyrůstají 
s mobilem. Kubík právě přinesl vysvědčení 
z první třídy a začínají mu prázdniny! Jen-
že táta nestihl nachystat bazén a maminka 
nemá čas, protože cvičí u videa. Naštěstí 
existují babičky a dědečkové, kteří vůbec 
nemusí být pohádkoví. A ani v nejmenším 
nevadí, že neumějí na počítači vypnout 
Caps Lock...

Příběh čarodějnictví – Colfer Chris
Brystal a její přátelé zachránili svět před 
zlou Sněhovou královnou a zajistili celosvě-
tové přijetí magické komunity. Jenže oslavy 
netrvají dlouho. Na akademii dorazí nová 
čarodějka s temnými úmysly, Brystalina ka-
marádka Lucy se zaplete do spiknutí a krá-
lovstvím se začne šířit rozhořčení proti le-
galizaci magie. A navíc sílí nebezpečný klan 
známý jako Bratrstvo spravedlivých, který 
má jediný cíl: vyhladit veškerý magický ži-
vot... počínaje Brystal.
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Ze života škol / Napsali nám

ČERVENEC
1. 7. 1991 – oficiální ukončení existence 

Varšavské smlouvy. Vojenský pakt evrop-
ských komunistických zemí v průběhu stu-
dené války, Varšavská smlouva, vznikla na 
základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a 
vzájemné pomoci podepsané 14. 5. 1955 
Albánií, Bulharskem, Československem, Ma-
ďarskem, NDR, Polskem, Rumunskem a SSSR. 
Formálně byla reakcí na zřízení Západoevrop-
ské unie a Pařížské dohody umožňující vstup 
SRN do NATO.

3. 7. 1938 – v Praze byl zahájen X. Vše-
sokolský slet jako demonstrace na podpo-
ru obrany republiky se konal na Strahově v 
době fašistické hrozby. Účastnilo se ho 348 
086 cvičenců a přes 2,3 milióny diváků. Prů-
vody Prahou byly národní manifestací (např. 
Sokol Vídeň musel nést prapor s hákovým 
křížem).

5. 7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje, státní svátek České republiky, se 
slaví jako připomenutí symbolického výročí 
příchodu slovanských věrozvěstců Cyrila a 
Metoděje na Velkou Moravu v roce 863.

6. 7. Den upálení mistra Jana Husa je stát-
ní svátek České republiky. Slaví se jako připo-
menutí upálení kněze a reformátora Mistra 
Jana Husa během kostnického koncilu v roce 
1415.

13. 7. 1925 – v Dolních Věstonicích byla 
nalezena tzv. Věstonická Venuše, keramická 

soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny. Její 
vznik je datován do období 29 000–25 000 
př. n. l. Soška byla nalezena v popelišti pra-
věkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a 
Pavlovem archeologem prof. Karlem Absolo-
nem a jeho spolupracovníky. Soška ležela ve 
zbytcích pradávného ohniště rozlomená na 
dva kusy, které zpočátku ani nevypadaly, že 
patří k sobě. Po očištění se ukázalo, že celek 
se podobá ženské postavě. Její cena je podle 
odborníků nevyčíslitelná.

28. 7. 1918 – vypukla 1. světová válka. 
Rakousko-Uhersko podporované Němec-
kem vyhlásilo válku Srbsku. Záminkou se 
stal atentát na následníka rakouského trůnu 
Františka Ferdinanda d'Este v bosenské met-
ropoli Sarajevu, ale politické napětí v Evropě 
sílilo již dlouho před ním. Válka ovlivnila mo-
censké posuny v Evropě a změnu politické 
mapy Evropy.

SRPEN
6. 8. 1945 – Spojené státy americké svrhly 

atomovou bombu na japonskou Hirošimu. 
Stalo se tak v pondělí v 8.15 ráno. Americký 
bombardér B-29 Superfortress shodil atomo-
vou bombu na japonský přístav a  průmyslové 
město Hirošimu. Dva dny před náletem bylo 
obyvatelstvo města prostřednictvím shoze-
ných letáků varováno před útokem, civilisté 
však hrozby nebrali vážně. V Hirošimě byly 
zničeny domy na ploše asi 13 km2. Na násled-
ky výbuchu zemřelo asi 140 000 lidí. Město 
Nagasaki potkal stejný osud 9. srpna. Výbuch 
si vyžádal více než 80 000 životů.

21. 8. 1968 – invaze vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa. V noci z 20. 
na 21. srpna 1968 vstoupila na území Čes-
koslovenska vojska Bulharska, Maďarska, 
NDR, Polska a SSSR, aniž by se setkala s vět-
ším odporem. Údajně přijela zabránit při-
pravovanému násilnému svržení socialistic-
kého zřízení. Vedoucí představitelé KSČ byli 
uneseni do Moskvy, kde s výjimkou předse-
dy ÚV Národní fronty Františka Kriegla, pod 
nátlakem podepsali tzv. Moskevský proto-
kol. Podpisem tohoto protokolu projevili 
souhlas se vstupem intervenčních vojsk na 
území Československa a slíbili normalizovat 
situaci v zemi, tedy ukončit veškeré procesy 
tzv. Pražského jara. 16. 10. 1968 pak byla 
podepsána smlouva o "dočasném pobytu 
sovětských vojsk" na našem území, kterou 
později ratifikovalo federální shromáždění 
ČSSR. Začalo tak postupně období tzv. "nor-
malizace".

29. 8. 1944 – vypuklo Slovenské národ-
ní povstání (SNP), ozbrojené vystoupení 
protifašistických sil na území Slovenska v 
závěru 2. světové války. Představuje jeden 
ze zásadních a nejvýznamnějších událostí 
československých dějin. Společně s Varšav-
ským povstáním patří k největším ozbroje-
ným vystoupením proti nacismu v Evropě. 
V SNP kromě Slováků bojovalo také přibliž-
ně 2 000 Čechů, dále např. Poláci, Rumuni, 
Rusíni, Ukrajinci, Francouzi, Bulhaři, Jugo-
slávci a další.

   
 redakce

Výběr výročí připadající na červenec a srpen

Zahrada MŠ Pampeliška – Kouzelný svět přírody kolem nás
Jarní měsíce byly v naší mateřské ško-

le věnované zkrášlování školní zahrady a 
vytváření podnětného prostředí pro envi-
ronmentální činnosti. Jednalo se o něko-
lik etap, přičemž každá z nich sleduje svůj 
vzdělávací cíl, a zároveň se snaží vytvořit 
prostor pro rozmanitý život v mnoha jeho 
formách. Zapojení dětí se ukázalo jako dob-
rá motivace k podpoře jejich pozitivního 
vztahu k přírodě a rozvoji celé řady doved-
ností a schopností.

V přední části zahrady byly vysazeny okras-
né květiny a dřeviny. Mezi vysazenými kvě-
tinami jsou azalky, pivoňky nebo levandule, 
jejichž květy po usušení mohou být k dalším 
aktivitám v rámci našeho školního vzděláva-
cího programu. Pro tento prostor je v plánu 
podzimní výsadba cibulovin, jejichž růst bu-
dou děti pozorovat v jarních měsících a pro-
hlubovat si své znalosti o charakteristice jar-
ního období.

Další fáze se nesla v duchu tvorby BROUKO-
VIŠTĚ, jehož součástí byla instalace hmyzích 

domků a fotografií možných obyvatel. Nachá-
zí se zde také kniha s dalšími fotografiemi a 
krátkým vzdělávacím textem. Při zdokonalo-
vání naší zahrady jsme nemohli opomenout 
ptáky, kteří se zde vyskytují v hojném počtu. 
Po zahradě byly rozmístěny PTAČÍ BUDKY a 
KRMÍTKA.

Dále jsme vytvořili ZELENINOVOU ZA-
HRÁDKU, na které budou mít děti mož-
nost pěstovat různé druhy zeleniny. 
Zahrádka je tvořena šesti vyvýšenými 
záhony a k péči o rostliny dostaly děti  
k dispozici dětské konvičky a další zahrad-
nické vybavení. V bezprostřední blízkosti 
zahrádky byl umístěn sud na dešťovou 
vodu. Před každou třídu byly také insta-
lovány vyvýšené záhony na pěstování ja-
hod. Na opačné straně zahrady jsme vy-
sadili další keře rybízů a angreštů.

Naše zahrada se postupně stává kou-
zelným světem plným barev, vůní, chutí 
a uklidňujících zvuků ptačího zpěvu či 
bzučícího hmyzu. Společná péče o tento 
kousek přírody dává nám i dětem pocit 
klidu a zodpovědnosti vůči životnímu 
prostředí.

Bc. Martina Švarcová
MŠ Pampeliška Lysá nad Labem
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Pečujete v domácím prostředí o svého 
blízkého? Přijďte nás navštívit.

Centrum sídlí na náměstí B. Hrozného 
1722 v Lysé nad Labem (v průjezdu) v ob-
jektu, které bylo dříve využíváno jako stře-
disko pečovatelské služby.

Nemusíte za informacemi na různá mís-
ta. Ušetříte čas a setkáte se s odborníky, 
kteří se dnes a denně pohybují v oblastech, 
které řešíte i Vy.

Co nabízíme?
Sociální poradenství – podle Vaší aktuální 

situace získáte:
● informace k příspěvku na péči, který  
 náleží osobám, které kvůli dlouhodobě  
 nepříznivému zdravotnímu stavu potře- 
 bují péči a pomoc při zvládání základ- 
 ních životních potřeb,
● informace k příspěvku na mobilitu, kte- 
 rý náleží osobám, které jsou zároveň  
 držiteli průkazů ZTP nebo ZTTP, nebo  
 kterým byl přiznán příspěvek na péči  
 II. a III. stupně,
● informace k příspěvku na kompenzační  
 pomůcky,
● informace o dostupných sociálních služ- 
 bách vhodných pro Vás s ohledem na  
 Vaši aktuální situaci i budoucnost,
● informace k dlouhodobému ošetřovnému,

Centrum pro pečující rodiny informuje

● pomůžeme s vyřízením žádostí i s ná- 
 vštěvou sociálního zařízení, jehož služby  
 plánujete využít a které si budete chtít  
 prohlédnout.

       
Poradenství v oblasti ošetřovatelství

Seznámíme s dostupnými kompenzační-
mi pomůckami, předvedeme jejich fungo-
vání. Máte možnost vyzkoušet pomůcky 
přímo ve Vaší domácnosti, abyste při poři-
zování věděli, co od dané pomůcky očeká-
váte a jaké by měla mít funkce. Poradíme, 
jak získat příspěvek od pojišťovny na její 
zakoupení nebo bezplatně zapůjčíme.

Pečování si u nás můžete prakticky vy-
zkoušet. Naučíme jak šetrně manipulovat 
s osobou s omezenou pohyblivostí, jak člo-
věka přemístit z lůžka na vozík, křeslo, židli, 
jak manipulovat s osobou upoutanou na 
lůžko, jak zajistit její osobní hygienu, péči 
o pokožku, péči o lůžko. Seznámíme Vás 
s postupy podávání stravy, se základním 
rehabilitačním cvičením, základy první po-
moci. Záleží na Vaší aktuální situaci, kterou 
s vámi lektorka ošetřovatelství podrobně 

probere. Můžete si domluvit i její návštěvu  
v domácnosti. Podle toho, jak se bude mě-
nit zdravotní stav opečovávané osoby, mů-
žete kdykoli opakovaně vše zkonzultovat.

V pravidelných intervalech pořádáme 
akreditované kurzy na téma:
● prevence stresu a syndromu vyhoření,
● manipulace s osobou upoutanou na lůžku,
● komunikace s osobou s poruchami pa- 
 měti a Alzheimerovou chorobou,
● péče o fyzické a duševní zdraví.

Psychologické poradenství a relaxace pro 
Vaši regeneraci a načerpání nových sil:
● mezi nejčastější témata patří komuni- 
 kace v rodině, komunikace s opečová- 
 vanou osobou, zvládání krizových situa- 
 cí, odpočinek, zvládání stresu a napětí,   
● individuálně vedené rozhovory, relaxa- 
 ce, skupinové relaxace, sdílející skupiny.

Veškerá podpora je poskytována zdarma.

Iveta Jánková, Dis
tel.: 778 407 531

Centrum pracuje nyní v rámci projektu  
„S námi to zvládnete“ reg. č. projektu: CZ.03.2.6
3/0.0/19_098/0015076.  

Zámecké novinky
„Studený máj v stodole ráj!“ 
Ano, letošní květen nepatřil k těm, kdy 

jsme se mohli na prvního máje políbit pod 
rozkvetlou třešní, vytáhnout z botníku san-
dály nebo vyrazit ven jen tak „na lehko“. Jen 
několik dní bylo takových, že lákaly k opalová-
ní na sluníčku a vycházkám. To však pro nás 
nebylo rozhodující. Konečně jsme mohli po 
dlouhé době vyrazit ven, bez větších ome-
zení. Naši klienti této příležitosti hojně využí-
vali a my jsme za to rádi. Nálada v domově 
je optimističtější. V květnu jsme opět začali 
podnikat výlety a červen už nabídl i letní tep-
loty. Červnový výlet do Průhonického parku 
byl doslova balzámem pro duši. Pravda, po 
tak dlouhé době bez větších procházek i těch 
pár kilometrů dalo zabrat, ale stálo to za to. 
Připravujeme se na léto a prázdniny a těšíme 
se, že si je pořádně užijeme. Pustili jsme se 
také do úprav pokojů a rekonstrukce interié-
rů západního křídla zámku na druhém patře 
a to pro větší komfort klientů. Dlouhodobě 
nás tížila bariérovost pokojů a tím i složitější 
výběr při zařazování klientů k pobytu. Věříme, 
že úpravy budou ke spokojenosti obyvatel a 
usnadní i poskytování péče. Dále nás čeká 
oprava terasy na prvním patře a oprava vodo-
vodního řádu, který, bohužel, nevydržel vel-
mi nízké teploty letošní zimy. Během června 

jsme měli také posily z řad studentů středních 
zdravotnických a sociálních škol a rozběhla 
se též dobrovolnická činnost. Všem pomoc-
níkům velmi děkujeme, že nám pomáhají 
zpříjemňovat našim klientům pobyt v našem 
domově.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.
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Vážený pane starosto, gratulujeme k vý-
znamnému životnímu jubileu, které jste 
oslavil na první jarní den. Je to příležitost  
k bilancování a položení několika otázek, 
které souvisí s městem, železnicí, koníčky 
a Vaším životem. 

Do Lysé nad Labem jste přišel před 45 lety. 
Jak vnímáte rozvoj města za uplynulou dobu?

Do Polabí jsem přišel jako mladý želez-
ničář z Českomoravské vysočiny už v roce 
1973. Nejprve do železniční stanice Kosto-
mlaty a od roku 1975 do Lysé nad Labem. 
Město mě lákalo svojí malebností a polo-
hou blízko Prahy. Pro začínajícího výprav-
čího to byla také touha zvládnout řízení 
provozu ve významném železničním uzlu, 
kterým Lysá beze sporu je. S rodinou jsme 
se zde usídlili natrvalo.

Lysá nad Labem je díky odkazu a budova-
telskému úsilí hraběte Františka Antonína 
Šporka nazývána „Barokní perlou Polabí“. 
Její historickou část, bychom měli v tomto 
duchu uchovat i do budoucna. Rozvoj měs-
ta je ovlivněn blízkostí hlavního města. Díky 
kvalitní dopravní obslužnosti roste zájem  
o bydlení v našem městě. Výstavba nových 
rodinných a bytových domů ale nepokračuje 
tak rychle, jako v jiných městech v okolí Pra-
hy. Chybí zde pracovní příležitosti, proto jsou 
občané odsouzení k dojíždění do zaměstná-
ní v nedaleké Praze.

V roce 2013 Vám byla udělena čestná  
medaile města Lysá nad Labem I. stupně,  
za dlouholetou práci pro rozvoj železnice  
v regionu Lysé nad Labem a významný podíl 
při modernizaci železniční stanice Lysá nad 
Labem. Co Vy osobně považujete za svůj 
největší úspěch?

V roce 1980 jsem byl jmenován do funk-
ce tehdy náčelníka železniční stanice Stará 
Boleslav a v roce 1989 jsem se vrátil jako 
přednosta stanice na své vysněné nádra-
ží, se kterým jsem měl velké plány do bu-
doucna. Nová doba plná optimismu tomu 
nahrála. Svých znalostí a schopností jsem 
využil při prosazení rozsáhlé moderniza-
ce železniční stanice Lysá nad Labem, kdy 
významnou úlohu sehráli představitelé 
města Lysá nad Labem. Společným úsilím 
se podařilo postupně zajistit potřebné fi-
nanční prostředky na dosud nevídanou 
komplexní přestavbu stanice. Kolejiště bylo 
uspořádáno tak, aby provozně vyhovovalo 
i v budoucnu. Nová ostrovní nástupiště a 
80 m dlouhý podchod výrazně přispěly ke 
zvýšení bezpečnosti cestujících a propojily 
železnicí rozdělené město. Bylo instalová-
no v té době nejmodernější zabezpečovací 
zařízení. Nové prostory pro cestující zvýšily 

Rozhovor s Ing. Karlem Otavou u příležitosti 
jeho sedmdesátých narozenin

kulturu cestování. Následovaly moderni-
zace železničních stanic Stará Boleslav a 
Milovice, kde nově instalované zabezpe-
čovací zařízení umožnilo dálkové ovládání 
z Lysé nad Labem. Mnoho našich obyvatel, 
především mladých lidí bere naše moderní 
nádraží a kvalitní dopravní obslužnost jako 
samozřejmost. Ona to ale žádná samozřej-
most nebyla a bez spolupráce a finanční 
spoluúčasti města by se modernizace nikdy 
nerealizovala.   

   
Jak vzpomínáte na Vaše působení v Praze?

V roce 2001 jsem byl jmenován do funkce 
Zástupce Českých drah pro Středočeský kraj. 
Mojí hlavní pracovní náplní bylo prosazování 
železničních projektů a získávání obcí, měst 
a regionů pro spolupráci na jejich přípravě a 
realizaci. Železnici jsem zůstal věrný po celý 
svůj profesní život.  Prošel jsem postupně 
přes provozní profese výpravčí a přednosta 
stanice, řídící funkce na generálním ředitel-
ství a ministerstvu dopravy. Vyvrcholením 
bylo jmenování do tříčlenného představen-
stva Českých drah.  Výsledkem mojí činnosti 
v blízkém okolí jsou nové železniční zastávky 
Ostrá, Čelákovice – Jiřina, Brandýs nad La-
bem – Zápská a Třebestovice. Dlouhodobým 
a neúnavným úsilím se mi podařilo prosadit 
modernizaci a elektrizaci trati Lysá nad La-
bem – Milovice, která umožnila přímé spoje-
ní Milovic s centrem hlavního města Prahy a 
nasazení nových moderních elektrických jed-
notek. Náš region tím získal dokonalou inter-
valovou dopravu v rámci pražské integrované 
dopravy. 

Můžete uvést některé záměry, na kterých 
jste se podílel a které budou přínosem pro 
Lysou nad Labem?

Podílel jsem se na intenzivní přípravě mo-
dernizace tratě Lysá nad Labem – Praha a tra-
tě Kolín – Lysá nad Labem – Ústí nad Labem 
– Děčín, která je zařazena do sítě Evropských 
nákladních koridorů. Všechna nádraží získají 
nová ostrovní nástupiště, podchody, a mo-
derní zabezpečovací zařízení s dálkovým říze-
ním provozu z Prahy. Mezi moje dlouhodobé 
cíle patří tzv. Všejanská spojka, která propojí 
Milovice s tratí Nymburk – Mladá Boleslav. 
To umožní prodloužení pražské příměstské 
dopravy z Milovic do centra Mladé Boleslavi 
a dále do Liberce. 

Vaším koníčkem je radioamatérský
provoz a cestování.

Můj celoživotní koníček bych pro informa-
ci charakterizoval takto. Tisíce radioamatérů 
z různých zemí celého světa spojuje touha 
navázat spolu spojení, které se potvrdí vzá-
jemně QSL lístky. Je úžasné „sáhnout“ si 
elektromagnetickou vlnou vyslanou z vlast-
ního vysílače prostřednictvím antény do vol-
ného prostoru, někam do tisíce kilometrů 
vzdáleného místa. A tam vás uslyší jiný ra-
dioamatér a odpoví vám. K tomu je potřeba 
dosti nákladné zařízení, antény a především 
hodně píle ke zvládnutí náročného koníčku. 
Po složení náročných zkoušek obdržíte vlast-
ní koncesi a je vám přidělena volací značka. 
Ta moje je OK1DG, kterou zná už více než  
100 000 radioamatérů z celého světa, se kte-
rými jsem navázal spojení. Pro letošní rok 
mám k životnímu jubileu přidělenu speciální 
značku OL70DG.

Já nejraději pracuji na krátkých vlnách  
o délce od 160 do 10 metrů, protože se tak 
dovolám nejdále. Využívá se k tomu ionosfé-
ra, která se vlivem slunečního záření vytváří 
ve výšce okolo 250 km. Od ní se radiové vlny 
odrážejí zpět k Zemi a od ní zpět k ionosféře. 
Jeden skok je asi 3 500 km dlouhý. To zname-
ná, že na 18 000 km vzdálený Nový Zéland se 
radiové vlny dostanou pěti skoky rychlostí té-
měř 300 000 km za vteřinu.  

Je to úžasné. Nasadíte sluchátka a jste 
rázem v jiném světě, bez běžných starostí 
a problémů. V praskotu a šumu atmosfé-
rického rušení lovíte někdy sotva slyšitelné 
signály tisíce kilometrů vzdálených stanic  
z exotických zemí, kde u radiostanic sedí stej-
ní nadšenci. Snažíte se spolu navázat spojení. 
Dosti často se to nepovede. Takovou vzdále-
nou a mnohdy vzácnou stanici volají stovky 
dalších radioamatérů z jiných zemí. Touží také 
navázat spojení. A najednou se podmínky 
šíření radiových vln mění a vzácná stanice je 

pokračování na str. 19
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pokračování ze str. 18

nenávratně pryč. Snad se to povede někdy 
příště. Šíření radiových vln je věda sama  
o sobě. Obrovským zážitkem je také účast 
v mezinárodních závodech, kdy se snažíme 
navázat během 48 hod. co nejvíce spojení 
s co nejvíce zeměmi. Odměnou za velmi 
vyčerpávající činnost, zvlášť když je koruno-
vána slušným umístěním je příjemný pocit 
z reprezentace České republiky.

Za poznáním jsem jako turista vycestoval 
do 60 zemí na různých kontinentech. Poznat-
ky se snažím uplatňovat v naší republice.

Od roku 2016 jste ve funkci starosty města 
Lysá nad Labem. Jak hodnotíte svoji politic-
kou angažovanost?

K získání bohatých zkušeností v komunál-
ní politice mi pomohlo devítileté působení  
v radě města a třináctileté působení v zastu-
pitelstvu našeho města. V roce 2016 jsem 
byl zvolen do funkce starosty. Neberu to jako 
zaměstnání, ale jako poslání. Ze svého profes-
ního života jsem zvyklý ke každé svoji činnosti 
přistupovat s vážností a plnou odpovědností. 
Řídím se slibem zastupitele, konám podle nej-
lepšího vědomí a svědomí ve prospěch města 
a jeho občanů. Za pět let se podařilo rozpo-
hybovat a dokončit několik složitých, po léta 
skomírajících projektů. Prožíváme období, ve 
kterém je v realizaci mnoho složitých a ná-
kladných investic, které samozřejmě mají vliv 
na chod města a na život nás všech. Přestože 
asi ani mnozí pamětníci takové období neza-
žili, musíme to vydržet. Výsledkem bude zlep-
šení života v našem městě, a to přece stojí za 

Napsali nám

to. Do voleb jsme šli s heslem: „Nechte nás to 
dokončit“. A to plníme. 

Dlouhodobě se zaměřuji na rozvoj našeho 
regionu, který je základním předpokladem 
pro to, aby se tady spokojeně žilo nám i dal-
ším generacím. Řeším skutečné problémy 
obyvatel, které mi sdělují na setkáních při 
různých příležitostech. Zajišťuji rozvoj dalších 
služeb pro naše seniory. Snažím se o udržení a 
obnovu tradic a některých činností, které byly 
v minulých letech neprozřetelně zrušeny.

Prozradíte na závěr povídání čtenářům své 
krédo, kterým se v životě snažíte řídit? 

Většina lidí si v zájmu pohodlí často vymy-

slí mnoho důvodů, proč ta určitá věc nejde 
prosadit a realizovat. Já už jsem takový, že si 
umím skoro vždy najít právě tu jednu mož-
nost, aby to šlo. Na to ale musíte mít dobré 
nervy, výdrž a asi talent. Zkrátka „na to musíte 
mít povahu“.  Prosazuji věci, které musí slou-
žit i dalším generacím. Umím si představit, jak 
to bude fungovat v budoucnu. To mnoho lidí 
neumí, a přesto jsou často na pozicích s roz-
hodovací pravomocí.  

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
úspěchů v pracovním i osobním životě.

redakce

„Svět dítěte s autismem a mentálním hen-
dikepem se nám může zdát trochu jiný, fun-
gují v něm ale stejné potřeby přátelství, po-
znávání a vzájemného obohacování,“ říká Jiří 
Král, který řadu let pracuje s rodinami s dětmi 
s autismem a mentálním hendikepem.

Jedna z těchto rodin je také z našeho regio-
nu. A tím pádem se k nám dostává také v Čes-
ké republice relativně nová služba – Home-
sharing, který sem před dvěma lety z Irska 
přivezla organizace Děti úplňku.

Homesharing přináší pomoc rodinám, 
které nepřetržitě pečují o děti s autismem a 
mentálním hendikepem. Klíčové je, že do této 
pomoci se zapojují lidé z místní komunity, že 
je založená na dlouhodobém přátelském 
vztahu dítěte a dospělého kamaráda (hosti-
tele), který si bere dítě do péče na předem 
domluvený čas,  zorganizuje dítěti program 
venku nebo u sebe doma. Jdou třebas na pro-
cházku, hrají si, jezdí vlakem, připravují jídlo, 
navečer se pak dítě vrací zpátky do rodiny.

Rodiče získají čas na odpočinek nebo si tře-
bas zajít k zubaři či se věnovat sourozencům 
dítěte. Dítě poznává nová místa a lidi, kteří 

část svého času věnují pouze a jen jemu.
„Jeden z našich hostitelů je vědecký pracov-

ník a říká, že na setkání s relativně náročným 
autistickym chlapcem se těší, protože, jak 
říká, je to pro něj relax. Přináší to jiný pohled 
na svět, vracíte se k intuitivnímu vnímání svě-
ta a plynutí času, dětí nás učí spontánnosti a 
empatii,“ dodává Jiří Král.

Jednoho hostitele hledá projekt Homesha-
ring také tady. Ideálně aktivního, klidně out-
dorově zaměřeného či sportovce, trpělivého 
a s laskavým srdcem. Někoho, kdo bude rád 
chodit na procházky do přírody nebo jezdit na 
kole. Kdo bude k dítěti přistupovat bez před-
sudků. 

Zapojit se může každý. Předchozí zkušenost 
s dětmi s postižením není potřeba. Jirka a 
jeho kolegové vám pomohou svět dětí obje-
vit a můžete být parťákem pro dítě, jehož svět 
je sice trochu jiný, stejně jako my ale potřebu-
je přátelství a vzájemné obohacování.

Více na www.homesharing.cz, homesha-
ring@detiuplnku.cz, 777 611 055.

Lenka Frišová
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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 koordinátorku pomoci projektu „Pečo-
vat a žít doma je normální“ 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 dnešní uspěchané době žijeme více 
méně pod tlakem, často se v nás hromadí 
stres, nervozita, únava, strach a podobně. 
Mnoho z nás touží po uvolnění od napě-
tí, stresu. V případě, že pečujete o svého 
blízkého, je potřeba odpočinku ještě nalé-
havější. Cílená relaxace nám může pomoci 
zregenerovat fyzické a psychické síly.  

Proto jsme pro vás připravili 28. čer-
vence od 18.00 do 20.00 hodin online 
setkání s lektorkou jógy, slečnou Ester 
Novotnou. Přijďte si společně zacvičit a 
odpočinout si. Více informací obdržíte na 
výše uvedeném kontaktu.

V RC Milovice se můžete setkat s koor-
dinátorkou pomoci každou druhou středu  
v měsíci (po předchozí telefonické domluvě)  
od 15.00 do 17.00 hodin. 

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

Dále jsme pro vás ve spolupráci s dal-
šími odborníky vytvořili krátká návodná  
videa se základními radami pro pečující 
tak, abychom vám představili všechnu 
podporu, kterou stát a další instituce 
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 

Jednodenní péče 
lůžková, tzv. jed-
nodenní chirurgie 
představuje chi-
rurgické oddělení  
s personálním 
24hodinovým za- 

jištěním lékařské i sesterské péče. Toto od-
dělení umožňuje individuálnější přístup 
a krátké objednací lhůty. Díky moderním 
chirurgickým, ortopedickým i anestezio-
logickým postupům a metodám lze dobu 
hospitalizace pacienta optimálně upravovat. 
Primář chirurgického oddělení brandýské 
nemocnice MUDr. Daniel Ehrenberger do-
poručuje neotálet s objednáním na vyšet-
ření a plánované operace.  V ambulancích i 
poté na lůžkovém oddělení je poskytována 
péče pacientům bez ohledu na jejich byd-
liště. Objednací termíny jsou nyní krátké. 
Pacientům je poskytnuta péče co nejdříve, 
jak ambulantně, tak i při plánovaném ope-
račním zákroku na lůžkovém oddělení. Ob-
jednat se na vyšetření lze jednoduše přes 

Jednodenní chirurgie 
v Nemocnici Brandýs nad Labem 

recepci nemocnice nebo přímo v příslušné 
ambulanci. 

Oddělení se specializuje zejména na ope-
race onemocnění žlučníku prováděné lapa-
roskopickou technikou a na operace všech 
typů kýl, ale i dalších diagnóz, jako operace 
varixů dolních končetin, syndrom karpál-
ního tunelu a další výkony dle vyšetření 
konkrétního pacienta. V oboru ortopedie 
se provádí některé výkony na pohybovém 
aparátu.

Další informace včetně kontaktů nalez-
nou zájemci na webových stránkách ne-
mocnice na www.nemocnicebrandys.cz. 
Nemocnice Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav zajišťuje lékařskou péči pro spá-
dovou oblast s více než 90 000 obyvateli. 
Má k dispozici 144 lůžek, z toho 40 lůžek 
na interním oddělení, 18 lůžek jednodenní 
péče (chirurgie, ortopedie, gynekologie), 
6 lůžek na jednotce intenzivní péče a 80 
lůžek následné péče. 

Natálie Smoljaková 

Intervenční centrum Respondeo je určeno 
lidem ohroženým domácím násilím. Jakmile 
se oběť rozhodne svoji situaci řešit, má na 
své straně konzultanta, který je mu nablízku. 
Společně s dalšími profesionály z Respondea 
je možné klientovi nabídnout i další podporu 
– například v podobě právního poradenství, 
psychoterapie, ale i pomoci při sestavování 
bezpečnostních plánů, dokumentů a podání. 
Dále Respondeo může v rámci služby inter-
venčního centra zařídit klientovi doprovody, 
asistenci a zastupování při jednání na úřadech 
nebo například i zprostředkovat kontakty na 
další návazné organizace. To vše diskrétně,  
s individuálním respektujícím přístupem a sa-
mozřejmě bezplatně. Další informace najdete 
na www.respondeo.cz/domaci-nasili/.

Provozní doba a kontakt
Terénní a telefonické konzultace po–pá 

8–16 hodin, tel.: 775 561 844, 775 561 881
Nově můžete anonymně kontaktovat IC 

Respondeo také online přes platformu Ne-
nech se na www.nenechse.cz.

Služba intervenčního centra pro oběti do-
mácího násilí je finančně podpořena z pro-
jektu Podpora vybraných druhů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji III.  reg. č. CZ.0
3.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160 a za laskavé 
podpory města Lysá nad Labem.

Naďa Vávrová
pracovník pro vztahy s veřejností

Respondeo pomáhá

Napsali nám

MĚJTE RADOST Z POMOCI 
KAŽDÝ MĚSÍC, STAŇTE SE 

DOBRÝM ANDĚLEM!
POMÁHEJTE RODINÁM, KTERÉ 

ZASÁHLA VÁŽNÁ NEMOC.

www.dobryandel.cz
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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
 Koupím fotbalové odznaky SK a Čechie Lysá a SK Stará Lysá. Tel.: 325 551 908
 Prodám el. řetěz. pilu McCulloch, lišta 40cm, za 500 Kč. Tel. 325 511 745
 Prodám cirkulárku (na stůl), kotouč Ø 22cm, 380V, za 400 Kč. Tel.: 325 511 745

Běh zámeckou zahradou
– 58. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 4. září 2021 
již 58. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. 

Věříme, že epidemiologická situace 
konání závodů nezabrání! 

V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale  
v roce 1947 již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. 

Loňského – 57. ročníku se zúčastnilo 137 závodníků. 

Program závodů
Prezence od         12.30
Zahájení závodu  13.50
Nejmladší žactvo (I. 2017 a mladší; II. 2015–2016), 120 m 13.55
Žákyně mladší  (I. 2013–2014; II. 2011–2012), 620 m 14.00
Žáci mladší (I. 2013–2014; II. 2011–2012), 620 m 14.10
Vyhlášení vítězů předškoláků 14.20
Žákyně starší (III. 2009–2010; IV. 2007–2008), 780 m 14.30
Žáci starší (III. 2009–2010; IV. 2007–2008), 780 m 14.40
Vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.50
Dorostenci, dorostenky (2003–2006), 2 070 m 15.00
Ženy, 8 280 m 15.10
Vyhlášení vítězů staršího  žactva 16.00
Muži, 8 280 m 16.10
Vyhlášení vítězů ženy, muži 16.50

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ.

Věcné ceny pro 1.–3. místo včetně věkových 
kategorií ženy nad 40 (1980 a starší), muži  

nad 40 (1961–1980) a nad 60 (1960 a starší).  
Pohár města Lysá nad Labem pro 

absolutního vítěze závodu žen a mužů.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, 

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč.

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti  
a Vás ostatní – přátelé lehké atletiky, přijďte se podívat  

na závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé!

TJ Sokol Lysá nad Labem – www.sokol-lysa.cz
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261.

Lesní klub Skřítek, z. s. vás zve na 

ŘEMESLNÝ TRH
A ZÁBAVNÝ PROGRAM

PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

SOBOTA     4. 9. 2021     10:30 – 18:00
ZA BUDOVOU RADNICE MĚSTA MILOVICE

mezi Hakenovým stadionem a Průmyslovou ulicí

DOPROVODNÝ PROGRAM:
11:00 – 11:20 Zábavná lekce cirkusového umění  
 pro malé i velké s Klarou Kaiser
14:00 – 14:50 Kocour v botách – divadelní představení
 spolku Buchty a loutky 
16:00 – 18:00 Hudební vystoupení harmonikáře 
 Jindry Kelíška a kapely
... a překvapení pro nejmenší

čajovna „Bylinka“ v tee-pee, výborná káva a další občerstvení 
od MaKa Coffee z Lysé nad Labem

V průběhu akce bude pořizován zvukový a obrazový záznam k propagačním účelům

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

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

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

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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