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Ve čtvrtek 15. července 2021 město Lysá 
nad Labem otevřelo v historické budově 
radnice nové turistické informační cent-
rum. Slavnostní události se zúčastnili zá-
stupci města, složek a organizací, které se 
podílejí na jeho vytvoření a chodu. Pásku 
přestřihli zástupci vedení města se zástup-
cem Středočeské centrály cestovního ruchu 
Markem Černochem. Na tuto investici ve 
výši 3. mil. Kč získalo město dotaci 1 mil. Kč 
z ministerstva pro místní rozvoj a 200 000 
Kč z ministerstva kultury. Tímto byla ukon-
čena rekonstrukce přízemí části historické 
radnice.

Během slavnostního otevření postupně 
promluvili všichni zainteresovaní o kro-
cích vedoucích k úspěšnému otevření no-
vého turistického centra. Centrum bude 

informovat o našem městě a jeho součas-
ných pozoruhodných místech, zvláštnos-
tech, kultuře, zručnosti a umu lidí, kteří 
zde žili v minulosti a žijí a tvoří dnes. Lysá 
nad Labem má návštěvníkům co nabíd-
nout. Město se může pochlubit památ-
kově chráněným zámeckým parkem s 
třiašedesáti barokními a klasicistními so-
chami z dílen Matyáše Bernarda Brauna 
a Ignáce Františka Platzera. Narodili se a 
žili zde takové osobnosti, jakými byl prof. 
MUDr. Rudolf Jedlička, který je zaklada-
telem rentgenologie, radiologie, léčebné 
rehabilitace a nejstaršího českého ústavu 
pro děti a mládež s tělesním postižením 
nebo prof. PhDr. Bedřich Hrozný, orienta-
lista, klínopisec a rozluštitel jazyka staro-
věkých Chetitů. 

Historie města je letitá a zajímavá. 
Víme, že v 1. polovině 11. století zde byl 
oslepen přemyslovský kníže Jaromír svým 
bratrem Oldřichem. Město založila roku 
1291 manželka Václava II. Guta Habs-
burská a stalo se věnným městem čes-
kých královen. Lyské panství střídalo své 
majitele. K těm nejvýznamnějším patří 
rod Smiřických, jehož erb se stal zákla-
dem našeho městského znaku, dále např. 
Šporkové a jejich pokračovatelé Sweerts-
-Sporckové. Nelze opomenout kněžnu 
Štěpánku Rohanovou, která velkorysým 
věnováním panských pozemků od nym-
burských Drahelic až po Eremitáž sv. Vác-
lava v Byšičkách učinila z Lysé nad Labem 
důležitý železniční uzel.

Slavnostní otevření nového informačního centra
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Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, přestože 
je čas dovolených 
a léto je v plném 
proudu, stavební 
činnost v našem 
městě jede napl-
no. Je vybetono-
vaná základová 
deska na sportov-
ní hale, pracuje 
se na druhé ko-
moře vodojemu, 

historická radnice bude mít co nevidět novou 
střechu, dokončuje se první etapa ulic Mírová 
a ČSA. Rozpracovaná je rekonstrukce ulice Za 
Koncem, MŠ Dráček, Jedličkova domu čp. 13. 
Zahájili jsme rekonstrukci parku u pošty.  

Uplynulé období bylo ve znamení význam-
ných návštěv. V první polovině července  
k nám zavítal Petr Borecký, radní pro veřejnou 
dopravu. Navštívili jsme místa chystaných in-
vestic ve spolupráci se Středočeským krajem, 
které má pan radní na starost. Jednalo se  
o Polabskou cyklostezku, lávku na mostě Bo-
humila Hrabala přes Labe včetně nájezdů a 
přístaviště pro rekreační plavidla. Řešili jsme 
spolu i Všejanskou spojku, která umožní pří-
mé vlakové spojení Prahy s Mladou Boleslaví. 
Ve všech projektech máme shodu a směřuje-
me k realizaci. 

V pondělí 9. srpna do Lysé nad Labem zaví-
tal první místopředseda vlády a ministr vnitra 
Jan Hamáček. Během své návštěvy si prohlédl 
místní služebnu Policie ČR a městské policie. 
Zúčastnil se slavnostního otevření cyklověže a 
zrekonstruovaného parkoviště s příjezdovou 
komunikací v ulici U Nové hospody na litolské 
straně nádraží. Prohlédl si také probíhající in-
vestice a historickou část našeho města.

V úterý 10. srpna jsme přivítali hejtmanku 
Petru Peckovou. Seznámila se s průběhem 
společných investic, včetně obchvatu. Spolu 
jsme navštívili domov seniorů na zámku a 
jednali jsme o možnostech společného pro-
jektu města a kraje na vybudování nového 
domova seniorů. 

Závěrem týdne se budou na Výstaviš-
ti Lysá nad Labem konat tradiční Jiřinkové 
slavnosti spolu s veletrhy Chalupář a Domov 
a teplo, kam dorazí premiér Andrej Babiš a 
ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel 
Havlíček. 

Jsme rádi, že si Lysá získává rok od roku větší 
oblibu u takto významných osobností domácí 
politické scény. Děkujeme jim za to, že Lysou 
nejen navštěvují, ale také se o naše město za-

jímají a chtějí pomoci při jeho rozvoji.
Závěrem mi dovolte, abych popřál prvňáč-

kům příjemný nástup do školy. Těším se na 
osobní setkání s Vámi na některé z akcí „Ze-
ptejte se starosty“, kde bude prostor na dis-
kuzi nad rozvojem našeho města.

Ing. Karel Otava
starosta města

pokračování ze str. 1
Při slavnostním otevření turistického cent-

ra byla odehrána divadelní fikce – dialog hra-
běte Šporka se svým hofmistrem Seemann-
em. Do role hraběte se vžil divadelní herec 
Tomáš Březina a v roli hraběcího hofmistra, 
kapelníka a životopisce Tobiáše Seemanna 
se představil jeho kolega Pavel Průcha.

Barokní šlechtic František Antonín hrabě 
Špork, který se v Lysé nad Labem narodil i 
zemřel, se stal v našem městě ústřední po-
stavou oslav, protože je nejviditelnější osob-

Slavnostní otevření nového informačního centra
ností historie města a kromě všech spole-
čenských postů byl i velký mecenáš umění. 
Zdálky všechny vítají ve městě jeho stavby – 
zámek, klášter, kostel. Z hlediska regionu se 
jen stěží najde subjekt, o němž bylo sepsá-
no více historických a beletristických spisů. 
Hrabě nejen zvelebil naše okolí, ale zapsal se 
i do národní kultury: například zavedl lesní 
roh, sponzoroval vydání kancionálu kostel-
ních písní Slavíček rajský, inspiroval tvorbu 
sochaře Matyáše Bernarda Brauna a další.

O všech těchto a mnoha jiných zajíma-

vostech informuje nové turistické infor-
mační centrum, které je konečně situováno 
do krásného místa dobře dostupného pro 
všechny turisty a návštěvníky města a ade-
kvátně reprezentující Lysou nad Labem. Pro-
voz turistického informačního centra v příze-
mí historické budovy radnice zajišťuje PRUH 
POLABÍ, s. r. o. i ve dnech pracovního volna: 
http://pruhpolabi.cz/turisticke-informac-
ni-centrum-lysa-nad-labem/.  

  redakce
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Přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších 
bodů z jednání Rady města Lysá nad Labem.

JEDNÁNÍ KONANÉ DNE 7. 7. 2021
• Pro nově zrekonstruovaný dům v ulici Na  
 Františku schválila rada další žádosti o po- 
 skytnutí sociálního bydlení a „Knéblák“  
 díky tomu začíná naplno pomáhat těm,  
 kteří to skutečně potřebují. Po prvních  
 dvou z minulého měsíce tak přibyly další  
 čtyři žádosti maminek s dětmi v tíživé fi- 
 nanční situaci, kterým rada vyhověla a po- 
 skytla odrazový můstek do nového života. 
• Aby město podpořilo místní podnikatele  
 přímo zasažené opatřeními v souvislosti  
 s koronavirovou pandemií, bylo na zákla- 
 dě předložených žádostí rozhodnuto o sní- 
 žení nájemného u dalších provozoven,  
 které se nacházejí v objektech města. 
• V červnu letošního roku zahájil Kinema- 
 tograf bratří Čadíků další sezonu Filmové- 
 ho léta. Díky rozhodnutí rady se zcela po- 
 prvé podílelo na této benefiční akci i měs- 
 to Lysá nad Labem jako její spolupořada- 
 tel. Od 29. 7. do 1. 8. jste se tak mohli  
 těšit na promítání hned pěti titulů v „Bur- 
 da parku“. Vstupné na promítání bylo zce- 
 la dobrovolné.
 
JEDNÁNÍ KONANÉ DNE 27. 7. 2021 
 • Tento týden proběhlo jednání Rady měs- 
 ta Lysá nad Labem, která se zabývala  

 z velké části veřejným prostorem. Pro  
 vybudování nového dětského hřiště na  
 Náměstí 30. výročí osvobození, o kterém  
 jsme vás nedávno informovali, se podařilo  
 získat dotaci od Středočeského kraje ve  
 výši 400 000 Kč. 
• S cílem zlepšit údržbu zeleně, schválila  
 rada návrh na posílení a úpravu organiza- 
 ce technické skupiny tak, aby minimálně  
 dva zaměstnanci byli vyčleněni na údržbu  
 městské zeleně. 
• Aby bylo možné co nejdříve zahájit opra- 
 vu objízdných tras pro rekonstrukci ČSA,  
 udělalo vedení města první potřebné  
 kroky k tomu, aby se ihned po dokončení  
 rekonstrukce ČSA mohla začít opravovat  
 ulice Průběžná, která je momentálně jed- 
 nou z nejvytíženějších. 
• Došlo také na opravu povrchu zpevněné  
 plochy Husova náměstí. Pro tu by z důvo- 
 dů úspor měly posloužit žulové kostky  
 získané v rámci rekonstrukce ulic ČSA a  
 Mírová. 
• Rada dále také vyjádřila souhlas s koná- 
 ním akce „Litolské dožínky“ dne 28. 8. 2021 
 a také s poskytnutím dotace například na  
 fungování Linky bezpečí, nebo například  
 na činnost terénní služby rané péče pro  
 tento rok. 
• Jeden další těžký životní příběh pak dostal  
 šanci na lepší budoucnost v Knébláku,  
 domě se sociálním bydlením.

JEDNÁNÍ KONANÉ DNE 10. 8. 2021 
• Rada města Lysá nad Labem a tentokrát  
 se její členové věnovali především hospo- 
 daření s majetkem města. 

• Jednou z pozitivních informací je, že se  
 podařilo získat nájemníka a schválit  
 smlouvu o nájmu ordinace praktického  
 lékaře v domě Na Františku 253. Již brzy  
 tedy bude v „Knébláku“ v provozu ordina- 
 ce praktika MUDr. Václava Hulínského.
• Na základě zveřejněného záměru o pro- 
 nájem prostor na adrese Husovo náměstí  
 23 se přihlásila Komerční banka, a. s., a na  
 náměstí tak bude v brzké době k dispozici  
 nový bankomat tohoto peněžního ústavu.
• Aby město Lysá nad Labem i Středočeský  
 kraj mohly pokročit s přípravou cyklostez- 
 ky Lysá nad Labem – bezbariérová a cyk- 
 lostezky Litol – Labe, schválilo vedení měs- 
 ta potřebný převod pozemků do majetku  
 Středočeského kraje. 
• Na novou komunikaci se mohou těšit  
 obyvatelé Byšiček. Polní cesta do Byšiček  
 v úseku Řehačka – odbočka elektrárně už  
 zná dodavatele pro svoji opravu, který  
 vzešel z výběrového řízení. Práce začnou  
 prakticky ihned po podpisu smlouvy.
• Z výběrového řízení vzešel také dodavatel  
 pro nádoby na BIOodpad. Ty město pořídí  
 v celkovém počtu tisíc kusů.

Tyto stručné přehledy aktualit z rady města 
můžete sledovat nejen zde v Listech, ale i na 
městské facebookové stránce.

redakce

Lysá nad Labem startuje participativní roz-
počtování. Obyvatelé našeho města tak po-
prvé v historii mají možnost přímo rozhodo-
vat, jak radnice využije část svého rozpočtu. 
V pilotním ročníku se rozhodne o projektech 
v celkové částce 500 tisíc korun.

Navrhnout a přihlásit projekt do partici-
pativního rozpočtu může téměř každý. Jed-
notlivé návrhy pouze musí splňovat předem 
určená pravidla. Například výsledná částka na 
realizaci projektu nesmí překročit stanovený 
limit 500 tisíc korun, projekt musí být naplá-
nován na pozemcích, které jsou v majetku či 
správě města. Projekt by také měl být trvalé-
ho charakteru – peníze nelze čerpat na pod-
poru například kulturních akcí a v neposlední 
řadě by z výsledného projektu mělo mít uži-
tek celé město, nikoliv jen jedna skupina či 
dokonce jednotlivec.

Participativní rozpočtování je v Česku čím 
dál tím rozšířenějším a oblíbenějším nástro-

Pilotní ročník participativního rozpočtu města Lysá nad Labem

jem přímé demokracie. Pomáhá do dění ve 
městě vtáhnout i obyvatele, kteří se zatím 
příliš nezapojovali.

Své návrhy můžete podávat do konce září. 
Radnice následně posoudí, zda jsou projek-
ty realizovatelné a splňují všechny potřebné 
náležitosti v rámci určených pravidel. Pak při-
jde čas, aby se s navrženými projekty mohla 
dostatečně seznámit veřejnost, ať už formou 

veřejné prezentace nebo diskuze. Obyvatelé 
Lysé nad Labem pak hlasováním rozhodnou, 
které z návrhů město zrealizuje. Město se pak 
vynasnaží, aby vítězné projekty byly realizo-
vány co nejdříve.

Ze zkušeností měst a obcí, které partici-
pativní rozpočet spustily v minulých letech, 
vyplývá, že navržené projekty se často tý-
kají vybudování chodníků, úpravy městské 
zeleně, rekonstrukce dětských hřišť nebo 
vylepšení městského mobiliáře. Objevily se 
ale také návrhy na vybudování památníku 
významné osobnosti města nebo minigolfo-
vého hřiště.

Je jen na vás obyvatelích Lysé, s jakým pro-
jektem se přihlásíte a zda pro něj najdete do-
statečnou podporu mezi svými sousedy. Své 
projekty můžete přihlásit prostřednictvím 
webu www.prolysou.cz.

Ing. Karolína Stařecká
 a Ing. Martin Pípal
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Probíhající investiční akce ve městě
rekonstrukce vodojemu ul. Československé armády

park 30. výročí osvobození

ul. Za Koncem

vila Litol
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Probíhající investiční akce ve městě

sportovní hala

ul. Mírová

ul. Průmyslová

Jedličkův dům

budova a podkroví radnice



6

Městský úřad

Volby do Poslanecké sněmovny ČR
Vážení spoluobčané, ve dnech 8. a 9. října 

letošního roku se budou konat volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České repub-
liky, a proto si Vám dovoluji podat následující 
základní informace. Voličem do Poslanecké 
sněmovny je pouze státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let (dále jen „volič“). 
Překážkou ve výkonu volebního práva je zá-
konem stanovené omezení osobní svobody  
z důvodu ochrany zdraví lidu a zákonem sta-
novené omezení svéprávnosti k výkonu vo-
lebního práva. 

Bude-li dne 15. září 2021 trvat stav 
pandemické pohotovosti nebo nouzový 
stav vyhlášený alespoň pro část území ČR  
z důvodu ohrožení zdraví šířením onemoc-
nění covid-19, bude na základě zákona  
o zvláštních způsobech hlasování ve vol-
bách do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu ČR v roce 2021 umožněno hlasovat  
i osobám, jimž bude v době voleb nařízena 
karanténa nebo izolace z důvodu onemoc-
nění covid-19. Voliči budou moci využít tři 
možnosti zvláštního způsobu hlasování,  
a to hlasování ze silničního motorového 
vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-
-in hlasování), hlasování v pobytovém zaří-
zení sociálních služeb, které bylo uzavřeno 
a hlasování do zvláštní přenosné volební 
schránky. Podrobnější informace budou 
v případě, že tato situace nastane, zveřej-
něny na webových stránkách města a pro-
střednictvím dalších obvyklých způsobů.

Hlasování proběhne ve stálých volebních 
okrscích. Tradičně je zřízeno 9 volebních okrs-
ků, a to okrsek č. l Hasičská zbrojnice Byšičky; 
č. 2 Hasičská zbrojnice Dvorce; č. 3 MŠ Čtyřlís-
tek, Brandlova 1590, Lysá n. L.; č. 4 a č. 5 MŠ 
Pampeliška, Sídliště 1464, Lysá n. L.; č. 6 Sva-
tební obřadní síň, Husovo nám. 23, Lysá n. L.; 
č. 7 a č. 8 Hasičská zbrojnice, Pivovarská 1518, 
Lysá n. L; a č. 9. ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 
160, Lysá n. L., do kterých jsou voliči zařazeni 
podle místa trvalého bydliště. Číslo okrskové 
volební komise a adresa volební místnosti 
jsou vždy uvedeny na doručovací (modré) 
obálce, ve které voliči obdrží hlasovací lístky.

Informace o době a místě konání voleb 
bude zveřejněna rovněž na úřední desce. 
Volební místnosti se otevřou v pátek 8. říj-
na 2021 ve 14.00 hodin a uzavřou ve 22.00 
hodin, v sobotu 9. října 2021 se otevřou  
v 8.00 hodin a uzavřou ve 14.00 hodin. Hlaso-
vací lístky pro volby do Poslanecké sněmov-
ny budou všem voličům dodány nejpozději  
3 dny před dnem voleb. Pro volby do Posla-
necké sněmovny se tiskne hlasovací lístek 
samostatně pro každou politickou stranu, po-
litické hnutí a koalici. 

Volič hlasuje osobně po prokázání své to-
tožnosti a státního občanství ČR platným 
občanským průkazem, nebo platným cestov-

ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
ČR nebo cestovním průkazem. Voliči, který 
tak neučiní, nebude hlasování umožněno.

Po obdržení úřední obálky (šedé), případ-
ně nových sad hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků, kde vloží do úřední obálky 
jeden hlasovací lístek té politické strany, 
politického hnutí či koalice, pro niž se roz-
hodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může 
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše  
u 4 kandidátů, uvedených na témže hlaso-
vacím lístku, vyznačit, kterému z kandidátů 
dává přednost. Jiné písemné úpravy hlaso-
vacího lístku nemají na posuzování hlasova-
cího lístku vliv. Volič musí dbát na to, aby do 
úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací 
lístek, jinak je hlas neplatný. Po opuštění 
prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím 
lístkem před okrskovou volební komisí do 
volební schránky. 

Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Pro volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR může volič, který nebude moci 
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém se-
znamu je zapsán, požádat o vydání voličského 
průkazu, se kterým poté může volit v jakém-
koliv volebním okrsku, popřípadě zvláštním 
volebním okrsku vytvořeném při zastupitel-
ském nebo konzulárním úřadě ČR v zahraničí. 

O voličský průkaz si volič může požádat  
v místě trvalého pobytu, občané našeho měs-
ta tedy na Městském úřadě Lysá nad Labem, 
a to ode dne vyhlášení voleb buď podáním 
v listinné podobě opatřeném úředně ověře-
ným podpisem voliče, nebo v elektronické 
podobě prostřednictvím datové schránky, 
podání musí být doručeno nejpozději 7 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 1. října 2021. Osob-
ně lze požádat do uzavření stálého seznamu, 
tj. do 6. října 2021 do 16:00 hodin. Voličské 
průkazy lze vydávat nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tzn. od 23. září 2021. Volič, který 
hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz ode-
vzdat okrskové volební komisi. Komise mu 
poté vydá úřední (šedou) obálku, případně  
i sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kte-
rému byl vydán voličský průkaz, rozhodne 
hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí 
voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové vo-
lební komisi. Jinak mu komise hlasování ne-
umožní. Při ztrátě nebo odcizení voličského 
průkazu nelze vydat duplikát.

Ludmila Procházková
odbor vnitřních věcí

Blahopřání 
za měsíc červen a červenec

80 let
Libuše Zaťková

85 let
Věra Černá
Jaroslava Hrubá

90 let
Miroslava Strumínská

94 let
Marie Hermanová    

Karel: 
„Na světě nejsou nejkrásnější věci,
ale okamžiky.“

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

Foto a seznam čtyřnohých kamará-
dů nalezených v Lysé nad Labem a oko-
lí najdete aktuálně na adrese útulku 
www.pejscilysa.cz a na facebooku Psí 
útulek Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje od-
chyt toulavých psů v Lysé nad Labem, 
vždy po odchytu pejska odveze do míst-
ního útulku se sídlem ve Velazu, a. s., 
čp. 535. E-mail: pejscilysa@email.cz.

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

Psí útulek
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V pondělí 9. 8. 2021 byla za účasti prvního 
místopředsedy vlády a ministra vnitra České 
republiky pana Jana Hamáčka slavnostně 
otevřena druhá cyklověž, v pořadí devate-
náctá v ČR. Tento automatický parkovací dům 
pro 118 jízdních kol byl vybudován na litolské 
straně nádraží. Na projekt v hodnotě 19 mil. 
Kč byla městu přidělena dotace ve výši téměř 
15 mil. Kč. V rámci tohoto projektu byla pro-
vedena za 3 mil. Kč rekonstrukce přilehlého 
parkoviště a příjezdové komunikacev ulici  
U Nové hospody.

Cílem projektu BIKETOWER je vybudovat 
systém bezobslužných a plně automatických 
koláren s neomezeným provozem a monito-
ringem. Nově vznikající možnost bezpečné-
ho uschování jízdních kol a elektrokol všech 
cenových kategorií by měla přispět k jejich 
masovějšímu používání zejména při cestách 
s pokračováním v některém z prostředků 
veřejné hromadné dopravy a pozitivně tím 
ovlivnit snižování individuální automobilo-
vé dopravy ve městech. Lístek na celodenní 
uložení kola stojí 5 korun denně, pro majite-
le IN karty je služba zcela zdarma.

Dalším velkým plusem je, že tato stavba 
ušetří až 62 % plochy proti běžným stoja-
nům na kola. Na ploše 6 zaparkovaných au-
tomobilů tak uskladní až 118 jízdních kol.

Mezi příslušenství této věže patří tzv. 
EBIKE CHARGE, což je unikátní modulární 
systém nabíjecích boxů se dvěma zásuvka-
mi v každém boxu s nepřetržitým provo-
zem, sloužící pro nabíjení baterií elektro-

Slavnostní otevření druhé cyklověže v Lysé nad Labem

kol a mobilních zařízení. Další úžasná věc 
je veřejná pumpička na duši u kola, kočár-
ku, vozíčku atd.  Součástí je servisní stojan 
se základním nářadím. 

Podle zveřejněných údajů měla první 
cyklověž v předcovidové době obsazenost  
24 tisíc kol za rok. Podle dlouhodobého 
sledování, které provádí servisní firma 
Systematika, bylo v roce 2019 zaznamená-
no právě v Lysé 90 dnů, kdy byla cyklověž 
obsazena ze 100 procent. To samozřejmě 
vyvolalo vlnu nespokojenosti těch, kteří 
na nádraží přijížděli na drahých kolech. To 
byl hlavní důvod, proč město přistoupilo k 

vybudování druhé cyklověže za využití 90% 
dotace, která se už nikdy nebude opakovat.

Slavnostního přestřižení pásky se zú-
častnil reprezentant České republiky  
v cyklokrosu Stanislav Bambula, který dří-
ve jezdil za Slovan Lysá a pracoval v KO-
VONĚ. Delší čas žije v Táboře, kde tréno-
val reprezentační mužstvo. V současnosti 
tam trénuje mládež. Na závěr mu starosta 
předal čestnou medaili města Lysá nad 
Labem za zásluhy, která mu byla udělena  
4. 3. 2021. 

redakce

Vyznamenání předáváme tradičně 4. břez-
na, který je pro naše město významným 
dnem. V tento den v roce 1291 došlo v Lysé  
k velkým změnám. Královna Jitka – Guta 
Habsburská, manželka krále Václava II. pový-
šila Lysou na město, které obdrželo i právo 
soudní.

V tento významný den se vedení města roz-
hodlo ocenit osobnosti, které se značnou mě-
rou podílely na propagaci města u nás i v za-
hraničí. Patří mezi ně pan Stanislav Bambula, 

Čestná medaile města pro Stanislava Bambulu
kterému byla udělena čestná medaile města 
Lysá nad Labem za reprezentaci Českosloven-
ska a České republiky v cyklokrosu. 

Stanislav Bambula se narodil v roce 1958. 
Jeho cyklistická sportovní kariéra začala  
v roce 1972, když pod vedením Zdeňka Dovo-
lila a Jana Šorma jezdil za TJ Slovan Lysá nad 
Labem a dosáhl těchto úspěchů:
• několika násobný vítěz kriteriálního závodu  
 – "Lysské okruhy" (silniční závod)
• několika násobný krajský přeborník v cyklo- 
 krosu a silničních závodech
• medailové úspěchy na mistrovstvích ČSSR  
 v mládežnických kategoriích
• medaile v českých pohárech a cyklokrosu

V roce 1982 přestoupil do oddílu ČSAD 
Tábor, kde se stává členem reprezentačního 
týmu a dosahuje:      
• medailové úspěchy v českých i světových  
 pohárech v cyklokrosu i na silničních zá- 
 vodech
• 1992 – 2. místo na MR v cyklokrosu mezi  
 amatéry (Hlinsko) a účast na MS
• 1993 – konec profesionální závodní činnosti
• 1994 – trenér v oddílu Budvar Tábor

• medailové úspěchy svěřenců (Martin Bína,  
 Martin Zlámalík, David Kášek, Radomír Ši- 
 můnek, Lukáš Klouček, Ondřej Bambula,  
 Jakub Skála, Michal Boroš a další) v českém  
 poháru, na světových pohárech i na MS
• 2010 – šéftrenér reprezentace ČR
• od roku 2016 předseda Jihočeského svazu  
 cyklistiky a sportovní ředitel ČEZ CYKLO  
 TEAM TÁBOR.

Městské vyznamenání mu bylo předáno  
9. 8. 2021 při slavnostním otevření druhé 
cyklověže na nádraží v Lysé nad Labem, 
kam přijel ve sportovním oděvu na svém 
kole. Jako čestný host se zúčastnil přestři-
žení pásky.

Vážený pane Stanislave Bambulo, za úspěš-
nou reprezentaci našeho města a České re-
publiky Vám srdečně děkujeme a blahopřeje-
me Vám k udělení městského vyznamenání. 
Přejeme Vám hodně úspěchů v trenérské čin-
nosti a do dalších let hlavně pevné zdraví.

redakce
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Komplikovanou přeložkou vysokého na-
pětí, do které město v roce 2020 investo-
valo 3 mil. Kč, se otevřela cesta k dokončení 
myšlenky, jak přeměnit písník na přírodní 
koupaliště. Začátkem léta byla provedena 
úprava dvou pláží a doplněn písek. Byly do-
dány nádoby na odpadky a zajištěn odvoz. 
Pro pohodlí návštěvníků je otevřeno WC 
a zajištěn úklid. Ve spolupráci s rybáři jsou 
udržovány travnaté plochy. Tím se podařilo 
vytvořit další příjemné prostředí v našem 
městě. V koordinaci s FK Litol, který má od 
města v pronájmu fotbalové hřiště a nově 
zrekonstruované kabiny za symbolickou 
cenu, hledáme možnost umístění herních 
prvků pro vaše děti. Věřím, že tento prostor 
bude sloužit ke spokojenosti vás všech.  

Ing. Karel Otava
starosta města

Písník Mršník v Litoli se stal přírodním koupalištěm

Na základě jednání vedení města Lysá 
nad Labem na Krajském úřadě Středočes-
kého kraje byl dohodnut postup výkupu 
pozemků na obchvat ve vlastnictví města 
Středočeským krajem. V tuto chvíli začí-
ná příprava dokumentů do Rady kraje a 
Zastupitelstva kraje, které by mělo v září 
2021 rozhodnout.

Obchvat našeho města etapa č. II - majetkoprávní příprava akce 
V minulosti byla uzavřena Smlouva  

o spolupráci veřejných zadavatelů na akci 
„II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ a 
dále dodatek č. 1. Město v návaznosti na 
znění dodatku č. 1 smlouvy zajistilo do 
svého vlastnictví pozemky v trvalém zábo-
ru, které jsou nutné pro realizaci stavby. 
Předmětem úpravy tohoto dodatku je za-
jištění majetkoprávního vypořádání mezi 
městem a krajem. Středočeský kraj se tím-
to dodatkem č. 2 zaváže úplatně od města 
Lysá nad Labem převzít veškeré pozemky, 
které jsou potřebné pro realizaci stavby v 
rozsahu uvedeném v záborových elaborá-
tech, které jsou nedílnými přílohami to-
hoto dodatku. Kupní cena byla stanovena 
dohodou mezi městem a krajem ve výši 
250 Kč/m2. Dále se Středočeský kraj zavá-
že po realizaci akce a vydání kolaudačního 
rozhodnutí (nejpozději do 3 měsíců od ko-
laudace) geodeticky zaměřit skutečný roz-

sah stavby a zbylé a doposud nepředané 
části pozemků nacházejících se v trvalém 
záboru kraje pod stavebními objekty stav-
by převzít od města do svého vlastnictví za 
cenu 250 Kč/m2.

Na konci měsíce srpna kraj pozval vlastní-
ky pozemků dotčených stavbou na koordi-
nační jednání. Jedná se cca o 104 osob. Na 
jednání budou vlastníci pozemků seznámeni 
se způsobem a postupem majetkoprávní 
přípravy stavby.

Jednání se zúčastní zástupci investora 
stavby, projektanta stavby, zhotovitele ma-
jetkoprávního vypořádání stavby a města 
Lysá nad Labem.

Pevně doufám, že zastupitelstvo kraje na-
šemu městu vyjde vstříc. O dalším vývoji Vás 
budu informovat v dalším čísle Listů.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Nový chodník v Tyršově ulici
V srpnu letošního roku byla dokonče-

na rekonstrukce chodníku v Tyršově ulici,  
v délce cca 150 m. Rekonstrukci provádě-
la firma Milana Gumana z Křince. V rámci 
rekonstrukce došlo k výměně nevyhovují-
cí betonové dlažby a obrubníků za novou 
zámkovou dlažbu. Rekonstrukce vyšla 
město na částku bezmála 800 000 korun. 
Děkuji všem obyvatelům ulice za trpěli-
vost a doufám, že chodník bude dlouho 
sloužit. 

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Poděkování ředitelkám a řediteli ZŠ a MŠ

Krimi střípky
Vloupání do rodinného domu

Dne 17. 6. 2021 v ranních hodinách se na 
služebnu dostavila 34letá žena z Lysé nad La-
bem, která oznámila vloupání do rodinného 
domu a krádeži několika cenných předmě-
tů. Ke krádeži došlo v nočních hodinách, kdy 
neznámý pachatel přelezl plot a otevřenými 
balkónovými dveřmi vniknul do rodinného 
domu. Majitelé sice byli v domě, ale přes hlu-
boký spánek nic neslyšeli. Strážníci o události 
vyrozuměli policii, která si věc následně pře-
vzala k provedení dalších opatření.

Alkohol za volantem
Dne 17. 6. 2021 ve večerních hodinách 

strážníci v ulici Družstevní kontrolovali řidiče 
motorového vozidla, u kterého je známo, že 
řídí pod vlivem alkoholu. Důvodné podezře-
ní se potvrdilo provedenou dechovou zkouš-
kou. U 40letého řidiče z Lysé nad Labem byla 
naměřena hodnota 1,32 ‰ alkoholu. Vzhle-
dem k podezření ze spáchání trestného činu 
„Ohrožení pod vlivem návykové látky“ byla 
na místo přivolána policie, která si muže pře-
vzala k provedení dalších opatření.

Chtěl se strážníkům pomstít
Dne 22. 6. 2021 v nočních hodinách řešili 

strážníci 30letého muže z Blšan s kriminální 
minulostí, který se dlouhodobě zdržuje na 
území našeho města. Strážníci muže vyka-
zovali z prostor odstavených vagónů, kde 
přespával. Zjevně podrážděný muž se chtěl 

strážníkům pomstít na služebním automo-
bilu, který měli strážníci zaparkovaný před 
budovou nádraží. Strážník obsluhující MKDS 
muže monitoroval a strážníky na podezře-
lý pohyb kolem vozidla upozornil. Strážníci 
muže následně dopadli ve chvíli, kdy měl  
v úmyslu svým nožem u služebního vozidla 
pneumatiku proříznout. Včasný zákrok tak 
odvrátil možnou škodu a věc byla na místě 
projednána v rámci přestupkového řízení.

Vloupal se nejen do hospody na hřišti
Dne 28. 6. 2021 v nočních hodinách bylo 

přijato telefonické oznámení, že v hospodě 
na hřišti FK Slovanu Lysá došlo k vloupání. 
Strážníci, kteří se vzápětí dostavili na místo, 
zjistili, že osoba pachatele se s největší prav-
děpodobností nachází ještě uvnitř objektu. 
Tato skutečnost se také následnou kontrolou 
objektu potvrdila. Strážníkům dobře zná-
mý 30letý muž z Blšan, který se ukrýval pod 
stolem, byl na místě zadržen a omezen na 
osobní svobodě. Pouta zacvakla a muž byl 
předán policii. Dalším šetřením bylo zjištěno, 
že zadržený pachatel toho má za jednu noc 
na svědomí daleko víc než jedno vloupání. 
Vysvětlit by měl totiž i vloupání do dalších tří 
nemovitostí na území města, kde byl zjištěn 
jeho „rukopis“.

Žena volala o pomoc
Dne 1. 7. 2021 kolem půlnoci bylo přijato 

několik telefonických oznámení, že někde  

v oblasti hřbitova a zahrádek za sídlištěm 
je slyšet občasné volání o pomoc. Strážníci 
společně s policisty vyrazili na místo, kde  
v místě za hřbitovní zdí nalezli 26letou ženu 
z Lysé nad Labem, která byla zjevně pod vli-
vem alkoholu. Volání o pomoc strážníkům 
vysvětlila tak, že se pohádala se svým pří-
telem, který ji následně zanechal na místě  
samotnou. Strážníci následně ženu dopro-
vodili do místa bydliště své matky, která by-
dlí na sídlišti.

Proháněl se na kradeném motocyklu
Strážníci dne 19. 7. 2021 v nočních hodi-

nách kontrolovali řidiče motocyklu, který 
nebyl opatřen registrační značkou. Strážníci 
29letého muže z Předměřic nad Jizerou zasta-
vili a následně zkontrolovali v ulici Slunéčko-
va. Šetřením k motocyklu a osobě vyšlo na-
jevo hned několik skutečností. Zadáním VIN 
kódu do systému se motocykl ukázal jako kra-
dený. Ztotožněný muž má správním orgánem 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel až 
do roku 2023, navíc test na přítomnost drog 
prokázal jejich přítomnost. Výtečník byl ná-
sledně předán přivolané policii.

  

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

Bc. Luboš Zita
velitel městské policie            

Uplynulým školním rokem ukončují svoji 
činnost v místních MŠ a ZŠ hned tři osobnos-
ti. V posledních několika dnech proto pan 
starosta Karel Otava spolu s paní místosta-
rostkou Romanou Fischerovou navštívili jed-
notlivá zařízení a osobně poděkovali jejich 
ředitelkám a řediteli za roky jejich usilovné 
práce a přínos pro společnost.

Další generaci pomáhala od samotné dro-
botiny vychovávat od roku 2012 v MŠ Čtyřlís-

tek ve funkci ředitelky paní Miroslava Bodlá-
ková. Tu v její funkci vystřídala od 1. 8. 2021 
paní Mgr. Štěpánka Vošická.

Vzdělávání mládeže se po dobu úctyhod-
ných několik dekád v ZŠ T. G. Masaryka v Li-
toli ve funkci ředitele věnoval pan Mgr. Petr 
Eliška. Ředitelem školy byl již od roku 1991 a 
od 1. 8. 2021 byla radou města do této po-
zice jmenována PaedDr. Irena Jarešová, a to 
do doby jmenování nového ředitele, který 
vzejde z výběrového řízení.

Ředitelkou ZŠ J. A. Komenského byla od 
roku 2007, tedy posledních čtrnáct let, paní 
Mgr. Marie Nováková. Stejně jako v případě 
ZŠ T.G.M. byla i zde prozatímně od 1. 8. 2021 
jmenována radou města Mgr. Martina Ond-
rušková do doby jmenování nového ředitele, 
který vzejde z výběrového řízení.

Děkujeme ještě jednou všem zmíněným za 
práci a novým i budoucím ředitelům a ředitel-
kám přejeme dostatek sil, odhodlání a chuti 
do nelehké, ale o to důležitější práce. 

vedení radnice
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Městský úřad

Milí sousedé, prázdniny skončily, poma-
lu ale jistě nám končí i léto. Co ale začíná je 
nový školní rok. Zvláště pro prvňáčky je to 
velký krok, přelomový okamžik jejich života. 
Skončilo bezstarostné hraní a přibude trocha 
povinností. Věřím ale, že radostných. Pozna-
jí nové prostředí, získají nové kamarády a já 
jim to vlastně i trochu závidím. Celou svou 

budoucnost mají před sebou a sní o tom, čím jednou budou. 
A ve svých představách mohou být čímkoli, piloty, veterináři, 
závodníky formule 1 i popeláři. Nic jim nebrání. Moc bych jim 
přála, aby školní rok, který mají před sebou, byl co nejvíc nor-
mální. Abychom už zapomněli na to, co se dělo v minulém roce 
a půl. Bohužel ještě nějaká omezení zažijí. Pevně ale věřím, že 
už to dlouho trvat nebude. Starším dětem přeju, aby návrat do 
školních lavic byl pro ně co nejlehčí. Věřím, že po dvou měsících 
volna není snadné najít optimální školní rytmus, ale do Vánoc 
čas uteče jako voda a jsou tu zase prázdniny. V neposlední řadě 
bych chtěla popřát všem našim učitelkám, učitelům i rodičům 
našich školáků, aby jim děti přinášely jen spoustu radosti a aby-
chom kromě těch běžných životních starostí nemuseli řešit nic 
navíc, hlavně už žádné on-liny, i když skvěle zvládnuté po všech 
stránkách a za to ještě jednou veliký dík všem.

Romana Fischerová, ANO 2011

Pokud se snad někdo těšil, že opozice bude 
přeci jen konstruktivnější, tak se ani na ZM dne 
23. 6. 2021 nedočkal a zástupci LnS vč. jejich sou-
kmenovců opět předváděli divadélko s cílem po-
kračovat v manipulaci s občany a vůbec neberou 
v úvahu, že demokracie, je vláda většiny. Opravdu 
perlili již obecně známé „firmy“. Nakonec se ne-
projednalo 12 bodů z cca 30. Připomínky obča-

nů byly pouze opět jen ubohým útokem na vedení města, se zcela 
bezzubými odůvodněními. Mimo jiné se prokázalo, jak se negativně 
projevilo nesmyslné referendum o bytech města v Milovicích, a to 
ve všech směrech. V možných investicích města, poškození stávají-
cích nájemců a komplikace při přidělování prázdných bytů. LnS navíc 
nabádá občany k sepisování mnoha petic, které jsou většinou zcela 
nesmyslné a je možné je brát tak akorát na vědomí. Bohužel Lysá má 
již opravdu nedobrou pověst z hlediska realizace investic a kdokoliv 
zde připravuje z dodavatelů studii, projekt nebo realizuje cokoliv, se 
vyptává, co se to zde vlastně děje.

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

Ještě měsíc a kousek a opět budou volby, 
tentokrát parlamentní. Někoho může na-
padnout: „ZASE, vždyť se volí skoro každý 
rok!“ Ano, volí, někdy dokonce i dvakrát. Co 
se děje v naší vrcholné politice někdo sle-
duje pečlivě, někdo vůbec. Je takovým čes-
kým národním sportem kritizovat, nadávat, 
nesouhlasit či radit... Kolik takových občanů 

ale jde vhodit svůj hlas do volební urny, je u jednotlivých voleb 
různé. Při posledních parlamentních volbách byla volební účast 
skoro 61 %. Je otázkou zda lze toto číslo překonat a přiblížit se k 
volební účasti z let 1996, 1998 (tedy přes 70 %). Využijme tedy 
svátek demokracie, jak se někdy volbám říká, a vyjádřeme svůj 
postoj k současnému dění. Máme možnost anonymně vyjádřit 
svou spokojenost či nespokojenost se současnou poslaneckou 
sněmovnou a dát hlas straně (i lidem), která dle našich soudů 
povede zemi k demokracii a prosperitě.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Zážitek nemusí být dobrý, hlavně když 
je silný. Takové byly moje pocity na konci 
letošního tábora, který již devátým rokem 
pořádám v rámci dětské organizace Royal 
Rangers. V průběhu tábora přišla zpráva o 
pozitivním testu na covid u rodinných pří-
slušníků jednoho z účastníků tábora. Násle-
dovaly nekonečné telefonáty s hygienou a 

následně s rodiči, které jsme začali připravovat na to, že jim děti 
budeme muset poslat domů. Zpráva, že PCR test onoho „pode-
zřelého“ účastníka je negativní, přinesla do tábora obrovskou ra-
dost. Jeho další kontrolní test ovšem vyšel pozitivně. Hygienické 
stanice byla v tuto chvíli nekompromisní – tábor ihned ukončit 
– nakonec jsme však našli přijatelné řešení. Pokud budou testy 
všech táborníků negativní, karanténa není třeba. Vše se nako-
nec vydařilo a my jsme vraceli všechny děti rodičům v řádném 
termínu a s negativním testem. K celkovému dokreslení situace 
ještě dodám, že během těchto událostí nám průtrž mračen vy-
plavila táborovou kuchyň a několik stanů včetně toho mého a že 
část táborníků zkosila střevní chřipka. Hodně jsem o celé situaci 
přemýšlel a odnáším si jedno ponaučení. Je moc dobře, že člo-
věk neví, co všechno je před ním. Kdyby to totiž věděl, často by 
mnohé věci vzdal ještě dřív, než by je začal. A to by byla škoda, 
protože skrze těžkosti se rodí mnoho dobrých věcí. A to nejen 
na táborech.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

 Vedení radnice systematicky pokračuje v 
zjišťování informací a hledání námětů, které 
budou použitelné v oblasti zlepšení veřejného 
prostoru v našem městě z pohledu životního 
prostředí. Dne 29. června jsem se proto účast-
nila online konference „Jak pěstovat zdravou 
městskou krajinu“ organizovanou vedoucím 
partnerem projektu CLAIRO, městem Ostra-

vou. Hlavním tématem konference byla nezastupitelná funkce 
zeleně a vody v městské krajině a jak přispívat k její udržitelnosti. 
Nedílnou součástí byly i informace o dotačních možnostech pře-
devším z ministerstva životního prostředí. Pokud by měl někdo 
zájem o tuto problematiku, může tak učinit i dodatečně z pohodlí 
domova. Prezentace všech řečníků jsou dostupné a ke stažení na 
https://clairo.ostrava.cz/dokumenty/. Záznam z dopolední části 
konference je k dispozici na https://fb.watch/7rL2wc-qsT/.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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V poslední době, se řada občanů obrací na 
město se stížností na přemnožené potkany. 
Víte, proč se potkanům tak daří? Protože 
lidé, možná nevědomky, přispívají k jejich 
rozmnožování svým nezodpovědným cho-
váním, především vyhazováním zbytků jídel. 
Lidé do kanalizace vyhazují zbytky jídel nebo 
odpad z drtičů. Potraviny se často povalují 

na ulici a kolem popelnic. To vše je živnou půdou pro potkany. 
Ti se bohužel vyskytují nejen v kanalizační síti, ale i v okolí po-
pelnic, v neošetřované zeleni a na jiných místech, kde je nepo-
řádek. V kanalizaci se každoročně provádí celoplošná deratiza-
ce. Ale nebojte se, na povrchu se s ní nesetkáte, míří pod zem 
do kanalizační stoky. Boj s potkany prakticky nelze vyhrát. Roz-
množují se velmi rychle, ale pravidelná deratizace jejich počet 
udržuje na přijatelné úrovni. Nejvíce však ke snížení počtu pot-
kanů ve městě přispějete svým odpovědným chováním, spolu 
tím předejdeme škodám na chodnících, komunikacích a VaK 
síti. Díky moc pokud se nám pokusíte pomoci.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Je třeba vysoce ocenit úsilí všech, kteří 
pracují na historii našeho města. Podrobně 
zmapovat naše dějiny dokázal nezapomenu-
telný katecheta P. Josef Vojáček. Ač to nebyl 
náš rodák, natolik se sžil s naším městem, že 
podrobně zdokumentoval historii i součas-
nost Lysé nad Labem (viz „Grunty, domky a 
jejich majitelé“). Když se probírala jeho po-

zůstalost, svědčící o neuvěřitelné tvůrčí práci, byla nalezena Vo-
jáčkova rukopisná práce „Lysá nad Labem – sochy, malby, rytiny, 
hudba, divadlo, zvony, hroby“. To byl ten poslední kámen do ne-
zbytné mozaiky Vojáčkova díla. Podklady se podařilo zpracovat 
do formátu A4 a 142 stran. Dílo je vypálené na CD nosiči a je 
uložené jako studijní materiál v městské knihovně a ve Státním 
oblastním archivu Lysá nad Labem. Publikace by však měla být 
vytištěna jako propagační a studijní materiál, týkající se našeho 
města. Komise pro šťastný život seniorů doporučuje výtisk pu-
blikace ve stejné podobě a pak výtisky uložit v městském infor-
mačním centru, popř. předat do škol a kulturních zařízení.   

   
MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Třináct let již v Lysé nad Labem funguje 
Rodinné centrum Parníček. Začínali jsme 
skromně, pamatujete? V září 2008 jsme  
v bývalém Privumu slavnostně otevřeli pro-
story o 3 místnostech. Vůbec jsme netušili, 
jestli se centrum v Lysé uchytí a zda o naše 
služby budete stát. A stáli jste. Díky vám jsme 
postupně rozšiřovali své aktivity, a to jak pro 

děti, tak i pro dospělé. Když jsme z Privumu na konci léta 2015 
odcházeli, měli jsme v nájmu již 6 místností a tělocvičnu. Od 
října 2015 jsme ve vile v ul. Jedličkova. Vedle celého přízemí 
a tělocvičny máme možnost užívat i zahradu. V květnu 2016 
se nám podařilo díky evropským dotacím otevřít dětskou sku-
pinu pro 12 dětí. Naše Školka Parníček pracuje s malým ko-
lektivem dvou až tří letých dětí a má rodinný charakter. Vedle 
školky, dětského klubu a různých kroužků nabízíme také pře-
vody dětí a samozřejmě i různé jednorázové akce. Jednou z 
nejbližších, která nás nyní čeká, je v pátek 3. 9. 2021 od 20 ho-
din Strašidelná výprava v zámeckém parku. My všichni z RC si 
vaší přízně moc vážíme, protože bez vás by naše práce neměla 
smysl. Děkujeme.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Občanské sdružení Diakonie Broumov 
(více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

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

Sbírka se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR

 Stále platí, abyste nenosili věci mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé  
 anebo s moly! S takovými věcmi zamiřte přímo do separačního dvora  
 na sídlišti (nalevo před AUTO TICHÝ, směr Ben. Vrutice), otevřeno PO  
 až PÁ od 09.00 do 17.00 hodin a v SO od 09.00 do 13.00 hodin. 
 Častým nešvarem je odevzdávání opravdu hodně obnošených kabelek  
 staršího data výroby anebo „výzdoby“ kuchyní (laciné obrázky, sošky,  
 plastové či jiné dekorace, drobný porcelán, keramika…) – takové věci  
 nebudou přijímány!
 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, bez děr, fleků, s funkčními zipy,  
 s knoflíky či patenty, gumou anebo tkanicí v pase. 

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá nad Labem 
a Farní charita Lysá nad Labem 

 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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OSUDY RODU
BOŘKŮ-DOHALSKÝCH

Z DOHALIC VE 20. ST.
přednáší:

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

9. 9. 2021
18.00 HODIN
Městská knihovna

Lysá nad Labem

V případě trvající 
rekonstrukce v prostoru 

knihovny se akce
přesune do kina.

Z akce bude pořízena
fotodokumentace,
která bude použita

k propagaci knihovny.

PozvánkyPozvánky
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Pozvánky

Výstava bude otevřena v termínu
od 15. 9. do 13. 11. 2021.

Výstava obrazů
Jaroslava Mokrého

LÉTA S PALETOU
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14. 9. 2021 v 17.00 hodin
v Muzeu B. Hrozného
Lysá nad Labem
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PozvánkyPozvánky
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Městská knihovna 

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ – přízemí)
289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovny
PO   8.00–18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00–18.00
ČT    8.00–18.00
PÁ   8.00–18.00

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Knihkupectví u jezera – Colgan Jenny
Uprostřed skotské Vysočiny, na farmě u ves-
ničky Kirrinfi ef, žije Nina. Vlastní pojízdné 
knihkupectví, ale teď nutně potřebuje něko-
ho, kdo by za ni práci na čas převzal. Na kopci 
nad vesnicí, přímo na břehu jezera Loch Ness, 
stojí velké panské sídlo, v němž žije osamělý 
muž se třemi dětmi, od kterých právě v slzách 
utekla už šestá chůva. Daleko na jihu se svo-
bodná matka Zoe zuby nehty snaží uživit sebe 
a svého čtyřletého němého syna. Pak ovšem 
přijde dopis oznamující zvýšení nájmu a Zoe 
nezbývá než sbalit sebe i syna a odjet...

Osudy rodu Bořků-Dohalských z Dohalic
ve 20. století – 9. září 2021 od 18.00 hodin
Přednáška věnovaná českému šlechtickému 
rodu spojeného s historií Lysé nad Labem. 
Přednáší ředitel Ústavu pro studium tota-
litních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 
V případě trvající rekonstrukce v prostoru 
knihovny se akce bude konat v kině. Vstup 
zdarma.

Vzduchoplavba na Nymbursku (1910–11)
– 21. září 2021 od 17.00 hodin
Přednáška Michala Plavce – kurátora le-
tecké sbírky Národního technického mu-
zea - věnovaná prvním českým letcům Ing 
Janu Kašparovi a Eugenu Čihákovi a jejich 
prvním pokusným letům nad Nymburskem 
na počátku 20. století. V případě trvající re-
konstrukce prostor knihovny se akce bude 
konat v přednáškovém sále Muzea B. Hroz-
ného. Vstup zdarma.

Hudební toulky – 22. září 2021 od 16.00 
hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny v Litoli.

Fotosoutěž 2021 – „Fotokaranténa“
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 kniho- 
vny www.knihovnalysa.cz. Fotografie ode-
vzdejte 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)

Od října připravujeme akce, na které se 
můžete v případě zájmu hlásit:
Trénování paměti – středeční kurzy pro za-
čátečníky i pokročilé.
Virtuální univerzita třetího věku (říjen–
prosinec) – kurzy pořádané ve spolupráci 
s Provozní ekonomickou fakultou České ze-
mědělské univerzity v Praze nabízí kvalitní 
zájmové studium U3V na univerzitní úrov-
ni. V rámci studia nebudete muset nikam 
dojíždět a při standardní situaci (pokud 
bude možné pořádat vzdělávací akce v naší 
knihovně) nemusíte být ani vybaveni počí-
tačovou technikou. Studium je zakončeno 

osvědčením o absolvování U3V a slavnostní 
promocí v aule České zemědělské univerzity 
v Praze. Do kurzu je nutné se přihlásit pře-
dem. V případě zájmu se hlaste v knihovně.
Kurzy paličkování – kurzy s Helenou Kubíko-
vou, v případě zájmu se hlaste v knihovně.
Kurzy drátování – kurzy s Janou Procházko-
vou, v případě zájmu se hlaste v knihovně

Balení učebnic – Připomínáme, že v knihov-
ně si můžete celoročně nechat zabalit své 
knihy a učebnice. Cena za 1 kus je 5 Kč.

Nové služby knihovny:
Biblioschránka – Nestihnete vrátit knihy 
v našich otevíracích hodinách? Máme pro 
Vás návratový box na knihy! K dispozici je 
před hlavním vchodem do knihovny. Při po-
užití se řiďte instrukcemi na boxu!
GSM výdejní box – Služba pro všechny 
čtenáře, kteří si nestihnou naše otevírací 
hodiny! V našich nových výdejních boxech 
si můžete předem objednané knihy vyzved-
nout 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Při po-
užití je nutné se řídit instrukcemi uvedený-
mi na boxu. 
DNNT (díla nedostupná na trhu) – Národní 
knihovna ČR zpřístupňuje prostřednictvím 
Národní digitální knihovny (NDK) díla ne-
dostupná na trhu (DNNT). Jedná se o do-
kumenty, které jsou dosud chráněny autor-
ským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti 
všech autorů), ale nejsou již dostupné na 
knižním trhu. Nyní mají registrovaní čtenáři 
naší knihovny možnost ZDARMA si zobrazit 
všechna tato díla online přímo ze svého do-
mácího počítače. V případě zájmu nás kon-
taktujte na info@knihovnalysa.cz.

Dítě „L“ – Cohen Tammy
Když byla mladá psycholožka Anne požádána, 
aby se zapojila do případu Dítěte L, netušila, 
že už první setkání s Laurie navždy změní její 
život. Laurie a její bratr zažili trauma, s jakým 
se dětská mysl dokáže jen stěží vyrovnat. Vi-
dina profesního růstu díky medializovanému 
případu byla pro Anne hnacím motorem.  
O řadu let později si ale uvědomí chybu, která 
teď stála lidský život... 

Naučná literatura pro dospělé
Svítící děti – Kardaras Nicholas
V knize Svítící děti dětský klinický psycholog 
Dr. Nicholas Kardaras zkoumá, jak technolo-
gie – přesněji řečeno obrazovka se vší její zářící 
všudypřítomností – zasáhla mozky celé gene-
race dětí. Výzkum mozkových skenů ukazuje, 
že stimulující zářící obrazovky aktivují dopamin 
v mozku podobně jako sex. A každým dnem 
vyšší hromádka klinického výzkumu dává do 
souvislosti právě obrazovky s poruchami, jako 
jsou ADHD, závislost, úzkost, deprese, zvýšená 
agresivita, a dokonce psychóza... 

Hacknuté tělo – Asprey Dave
Dave Asprey je člověk, který už ve dvaceti 
pociťoval různé příznaky stáří: trpěl artrózou 
kolenních kloubů, měl problémy se soustře-
děním a pamětí, dokonce mu hrozil infarkt a 
mrtvice. Dnes je slavným biohackerem, kte-
rý se chce dožít sto osmdesáti let. Hledáním 
vědecky podložených metod, jak vylepšit lid-
skou biologii strávil dvacet let svého života a 
jeho výsledky mluví samy za sebe...

Beletrie pro děti
Strašidelný dopis – Tolonen Tuutikki
V rodině Maikki, Hilli a Kaapa se zdá být 
všechno v nejlepším pořádku. Zdání ale kla-
me! Rodiče se chtějí přestěhovat do nového 
domu. S tím jejich děti naprosto nesouhlasí. 
Nelze přece opustit bubáky, fotbalové druž-
stvo a Runara Kalliho... 

Bestie z Buckinghamského paláce
– Walliams David
Světově nejprodávanější autor dětských knih 
napsal své první fantasy! Odehrává se v Britá-
nii o sto let později, tedy v roce 2120. Londýn 
je v troskách, lidé mají hlad a na celou zemi 
padla temnota. Malý princ Alfréd, neduživý 
knihomol, nikdy neopustil bezpečí Bucking-
hamského paláce. Teď se ale i v palácových 
zdech dějí podivné věci – a Alfrédův život se 
má navždy změnit...
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Nejen na konci školního roku, ale i bě-
hem letního provozu mohly využít děti  
z Mateřské školy Čtyřlístek nové mlhoviš-
tě. To „vyrostlo“ na školní zahradě během 
lockdownu, kdy děti nemohly chodit do 

Děkujeme za mlhoviště 

Přírodní zahrada s Drakem

„Přírodní zahrada s Drakem“ je spolu-
financována ze Státního fondu životního 
prostředí České republiky na základě roz-
hodnutí ministra životního prostředí a pod-
pory města Lysá nad Labem.

Cílem projektu bylo doplnění prvků do 
přírodní zahrady v areálu MŠ Dráček Lysá 
nad Labem, Mírová 430, Lysá nad Labem-
-Litol. Součástí projektu byla rovněž vý-
sadba stanovištně vhodného stromu a ná-
růst časové dotace ve využívání zahrady. 
V rámci realizace projektu došlo k úpravě 

školky osobně. Měkká plocha, příjemná 
na došlap bosky, květiny, ze kterých stříká 
mlha, mlžící sprcha nebo malý tunel… Na 
nové „atrakci“ se vystřídalo všech šest tříd, 
jakmile to počasí umožnilo. Během prázd-
ninového provozu ho pak mohly vyzkoušet 
i děti z ostatních mateřských škol v Lysé. 
Hrát se na něm dá i bez puštěné vody, ve 
dny, kdy není dostatečné horko.

Vybudovat ve školce mlhoviště, bylo sna-
hou minulé paní ředitelky Miroslavy Bodlá-
kové už delší dobu, a tento nádherný pro-
stor za novou budovou MŠ tak zůstane jako 

zahrady na ploše 2 107 m2. Projekt byl  
realizován v letech 2020–2021 a byl schvá-
len pod rozhodnutím číslo 1190700456,  
v rámci výzvy č. NPŽP 7/2019 – 6.1.C a). 

V rámci výzvy se povedlo vytvořit ještě 
podnětnější prostředí pro environmen-
tální výchovu. Dvě nově vzniklá venkovní 
posezení jsou pro děti k rozvoji bádání, 
což doplňují i pomůcky, které se získaly 
v rámci podpory; mikroskopy, dostatek 
lup, podložek, meteostanice, laboratorní 
zkoumání vody, lis na ovoce, binokulární 

lupa, průměrka na měření stromů, ale i 
literatura – atlasy.

Děti rády zalévají, hrají si s vodou  
v blátovišti s pumpou a mlýnky, nyní mů-
žeme využít i sudů s dešťovou vodou a 
výpustí pro snadný přístup dětem s kon-
vičkou.

Třída se zastřešením je pro děti, které 
mají možnost si zde pracovat se dřevem, 
vrtačkou, lepidlem, ale i malovat, prostě 
tvořit. Vzhledem ke covidovým opatřením 
máme možnost se rozptýlit tak, aby děti 
měly dostatek prostoru, ale i možnost vý-
běru činností, nabídek.

Nově vzniklo pro děti mlhoviště, které 
je vítaným osvěžením horkých dnů. Ka-
pénková závlaha a nové silnější čerpadlo 
umožňuje kvalitnější starost o zahradu.

Na zahradě máme nový strom, který 
děti pomáhaly sázet a nyní se o něj sta-
rají. V rámci ukončení školního roku pro-
běhlo sázení dne 24. 6. 2021, nyní již za-
čal nový strom růst a čeká na nové žáky, 
kteří se o něj budou starat. V zahradě 
musíme podporovat novou výsadbu, a 
tím i zastínění.

Propojili jsme předchozí projekt s pro-
jektem novým a vznikla tak krásná pod-
nětná zahrada. Celková výše projektu byla 
ve výši 1 147 773,40 Kč, z toho Státní fond 
životního prostředí ČR poskytnul dotaci ve 
výši 440 215 Kč a zbylou část dotace po-
skytlo město Lysá nad Labem.

 Děkujeme!

Bc Marcela Michňová, ředitelka MŠ,
kolektiv a děti

památka na roky, kdy zde v pozici ředitelky 
působila. „Chtěla bych moc poděkovat za 
tento nápad i za realizaci, která vyžadovala 
určitý čas a úsilí. Součástí revitalizace zahra-
dy jsou i tři nerezová pítka, tři nové dřevě-
né herní domečky pro děti a nová mašinka, 
která je umístěna před vchodem do hlavní 
budovy,“ říká nová ředitelka MŠ Čtyřlístek, 
Štěpánka Vošická, která se své funkce ujala 
v srpnu tohoto roku.

Kateřina Šťastná
MŠ Čtyřlístek
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Zámecké novinky
Léto jak má být

I když léto bylo ve znamení dovolených  
a zdálo by se, že je „okurková sezóna“,  
v našem domově jsme měli o zábavu po-
staráno. V červenci k nám zavítal umělec 
Šimon Pečenka. Někomu může být známý 
z pořadů Českého rozhlasu i z jiných sta-
nic, hrál v několika seriálech ve vedlejších 
rolích a nyní se věnuje hlavně koncertům 
s edukační tématikou. U nás se zastavil s 
hudebním programem „Písničky podle 
abecedy“. A následovaly další akce. S oby-
vateli domova jsme upekli rybízový koláč 
ke kafíčku, nechybělo koupání a výlety, 
prostě léto jak má být.

V srpnu se nám podařilo částečně do-
končit rekonstrukci druhého patra a tak 
se mohli někteří klienti už přestěhovat 
„do svého“ a mohli jsme také vyhovět 
novým žádostem k přijetí do našeho do-
mova. Rekonstrukcím není nikdy konec  
a mnoho máme ještě před sebou – do-
končení pokojů na druhém patře, oprava 
terasy, oprava vodovodu… V srpnu jsme 
navštívili, spolu s firemními dobrovolní-
ky ze společnosti Penny Česká Republika, 
ZOO v Chlebech a také jsme měli možnost 
kulturního zážitku ve formě pouličního di-
vadla “Del´arte“, jež nám představil diva-

delní soubor, který je složený ze studentů 
herectví, scenáristiky, animace, produkce 
či jiných příbuzných uměleckých oborů. 
Představení podle Boccacciova Dekame-
ronu neslo, příznačně pro naši dobu, ná-
zev „Kdekrademor“. S létem jsme se roz-
loučili tradičním táborákem s opékáním 
klobás a dobrou náladou. Nyní plánujeme 

Konečně!
Již od druhé poloviny května pokračuje 

náš Klub ve své pravidelné činnosti. Každé 
úterý se scházíme a diskutujeme o mož-
nostech a dalších výhledech naší práce. 
Nejprve jsme se dohodli, že v letošním roce 
nepřerušíme naše schůzky a další aktivity 
ani o prázdninách.

V červnu jsme navštívili představení „Pes 
Baskervillský“ v Městském divadle Mladá 

s klienty třídenní výlet na Máchovo jezero, 
tak doufáme, že nám počasí i epidemiolo-
gická situace bude přát.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace                                                                                           

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Klub důchodců Litol, červen, červenec 2021

Boleslav. Tuto hru napsala podle jednoho 
z nejznámějších děl A. C. Doyla Petra Hal-
bichová, která zvolila pro její předvedení 
poněkud veselejší formu.

Ve čtvrtek 22. července jsme se vydali na 
výlet do nedalekého města Kostelce nad 
Černými lesy. Našim cílem byla návštěva 
dvou objektů – Galerie Svatoš a místního 
zámku. Nejprve jsme navštívili Galerii, kte-
rou vlastní Štěpánka a Jan Svatošovi, oba 

rodáci z Lysé (Litole). Štěpánku, rozenou 
Baškovou, si mnozí Lysáci pamatují jako 
vynikající houslistku, absolventku Pražské 
konzervatoře. Později však u ní převládl 
zájem o jinou oblast umění – o výrobu ke-
ramiky. Jejich Galerie představuje díla růz-
ných uměleckých směrů.

Černokostelecký zámek je majetkem 
Zemědělské univerzity Praha, sídlí zde pra-
coviště fakulty lesnické a environmentální. 
Dlouho byl zámek nepřístupný, pro veřej-
nost se otevřel teprve letos po skončení 
covidového období. My jsme tak patřili k 
jedněm z prvních návštěvníků. Průvodce 
zámkem, pan Mrázek, nás poutavým způ-
sobem seznámil s jeho bohatou historií a 
ukázal nám nejdůležitější zámecké prosto-
ry. Zvláště nás zaujala zámecká kaple sv. 
Vojtěcha.

Druhou srpnovou schůzku klubu jsme 
uskutečnili na zahradě MŠ Dráček v Litoli. 
Využili jsme ochoty a vstřícného jednání pí. 
ředitelky M. Michňové a v příjemném pro-
středí zahrady strávili několik hodin v druž-
né besedě a přípravě dalších našich akcí. 
Ještě jednou mnohokrát děkujeme. 

Závěrem nám dovolte, abychom popřáli 
brzké uzdravení naší vedoucí pí. Janě Šubrtové.

Klub důchodců Litol
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Klára Šrůtková je průvodcem homesharin-
gu, propojuje rodiny s dětmi s autismem 
a mentálním hendikepem a hostitele, vy-
školené laici, kteří trochu svého volného 
času a prostoru dětem věnují, berou je na 
procházku, hrají si s nimi, kreslí… Některé 
z rodin s dětmi s autismem, které jsou do 
homesharingu zapojeny, jsou také z naše-
ho regionu. Právě pro ně hledáme hostite-
le – parťáky s laskavým srdcem.

Co je na práci s dětmi s autismem nejzají-
mavější a co nejnáročnější?

Hodně mě baví a obohacuje přemýšlet a 
hledat cesty, jak si ty děti získat a skamará-
dit se s nimi. To hledání je to nejkrásnější 
a nejnáročnější zároveň. Je to výzva, kte-
rá vás žene dopředu – jak na to, abychom 
pro ně byli zajímaví, jak jim život ve spo-
lečnosti usnadnit.

Co je to Homesharing?
Pro mě to je pár společně strávených ho-

din dítěte s člověkem z komunity, který ho 
přivádí k sobě domů. Nabízí mu svůj čas, 
pozornost a místo, spolu tráví čas, hrajou 
si. Večer se pak dítě vrací zpátky domů. Ro-
diče mají čas nabrat nové síly. Dítě a jeho 
kamarád – hostitel spolu objevují svět.

Čím si Vás získal?
Mně se moc líbí, že je založen na vztahu, 

který je dlouhodobý. A také to, že dítěti na-
bídnete nové místo, že se dostane mimo ro-
dinu, stacionář nebo školu. Taková samotná 
změna prostoru se nám může zdát banální, 
ale pro dítě s autismem znamená hodně.

Nikdy jsem s dětmi s autismem nepracova-
la, můžu se taky zapojit?

Ano. Kamarád dítěte s autismem nemu-

Hledáme kamarády pro děti s autismem v Lysé a okolí

Podívejte se na video
Co je to homesharing

sí mít nějaké konkrétní dovednosti, potře-
buje spíše trpělivost a flexibilitu. Myslím 
si, že nebýt odborník je naopak výhodou, 
nemá totiž zakořeněné mýty o autismu 
jako my z profese.

Jak se zapojit?
Nejjednodušší je přijít na informační se-

tkání, kde se o homesharingu dozvíte víc, a 
to buďto 30. 8. online nebo 13. 9. osobně v 
Praze. Pak, až budete mít víc informací, se 
můžete rozhodnout, jestli se zapojíte.

Nebo se nám rovnou ozvěte na home-
sharing@detiuplnku.cz, 777 611 055. Více 
informací najdete také na homesharing.cz.

Lenka Frišová

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“: Blanku Knotkovou na 
tel. 702 010 498, případně prostřednictvím 
e-mailu blanka.knotkova@cpkp.cz   nebo 
Hanu Fabiánovou na tel. 607 066 852, e-mail 
hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpo-
ra je pečujícím rodinám v rámci projektu na-
bízena zdarma. 

V současné době v regionu také pořádáme 
svépomocné skupiny a vzdělávací akce pro 
neformální pečující.

Den 2. října je stanoven jako Meziná-
rodní den pečujících. Rádi bychom tento 
den všechny neformální pečující podpořili 
v jejich nelehkém úkolu a poděkovali jim  
za jejich obětavou péči o blízkou osobu. 
Připravili jsme pro vás dne 2. října 2021 od 
16.00 do 18.00 hodin setkání s drobným 
občerstvením v kavárně MaKa Coffee v Lysé 
nad Labem. Součástí setkání bude ochut-
návka dezertů připravených ze zdravých 
surovin podle netradičních receptů. Během 

prezentace se dozvíte více o použitých re-
gionálních surovinách a možnostech, jak je 
využívat v běžné kuchyni. Dále získáte re-
cepty vhodné pro lidi s diabetem nebo bez-
lepkovou dietou. Budeme velice rádi, když 
si najdete chvilku a přijdete si odpočinout 
od každodenní péče a zároveň tak získáte 
zajímavý zážitek a nové zkušenosti z oblasti 
gastronomie. Setkání proběhne v kavárně 
MaKa Coffee v Lysé nad Labem. Více infor-
mací obdržíte na výše uvedeném kontaktu.

V RC Milovice se můžete setkat s koordi-
nátorkou pomoci, Hanou Fabiánovou, kaž-
dou druhou středu v měsíci (po předchozí 
telefonické domluvě) od 15.00 do 17.00 
hodin.

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

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

pracovníci Centra pro komunitní práci
 střední Čechy 

Nymburský výtvarný salon

Nymburské kulturní centrum po-
řádá 1. ročník Nymburského výtvar-
ného salonu. Výstava se koná v kapli 
sv. Jana Nepomuckého.

Svá díla z oborů malba, grafika, vý-
šivky a jiná zde vystaví více než 140 
umělců z okresu Nymburk.

Výstava začíná 16. 8. 2021 a končí, 
nebude-li prodloužena, 24. 9. 2021.

Běžná otevírací doba:
pondělí až pátek
14.00–18.00
sobota a neděle
10.00–12.00 a 14.00–18.00
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Přírodní rezervace Vrť se nachází na le-
vém břehu řeky Labe, zhruba 3 km na 
jihovýchod od města Lysá nad Labem,  
v povodňovém pásmu na levém břehu 
řeky Labe před litolským mostem, severo-
západně od obce Semice, v katastrálním 
území obcí Ostrá a Semice, okres Nym-
burk. Má rozlohu 24,48 ha. 

Předmětem ochrany je ochrana přirozené-
ho lužního lesa v Polabí. Přírodní rezervace 
má vědecký význam pro více přírodověd-
ných oborů. K prvnímu vyhlášení přírodní 
rezervace došlo v roce 1972 (výnos 1972-12-
29-18.716/72, Ministerstvo kultury ČSR) a  
k přehlášení v roce 2002 (nařízení 2002-11-
20-3/02, Okresní úřad Nymburk). 

Na území rezervace Vrť je možné sledovat 
zóny porostů od společenstev vodních přes 
rákosiny, břehové porosty a olšiny až po pro-
pojená společenstva tvrdého luhu. Území je 
tvořeno sedimenty cenomanského stáří, kte-
ré jsou překryty čtvrtohorními nánosy řeky 
Labe tj. povodňovou hlínou, říčním pískem a 
štěrkopískem. Převažují zde hluboké, jemně 
písčitohlinité nivní a slatinné půdy. Vzhledem 
ke svému zabarvení se tyto půdy lidově nazý-
vají polabské červenky. 

Porost území je tvořen především tvrdým 
dubojilmovým luhem – duby, jilmy, lípy, 
topoly a jasany. V lesních porostech jsou 
nápadné jarní geofyty, jako např. česnek 
medvědí, dymnivka dutá, hrachor jarní, 
sasanka hajní a pryskyřníkovitá, orsej jarní, 
pižmovka mošusová a křivatec nejmenší. 
V nejvlhčích místech se vyskytují olšiny a 
vrbové porosty. Nelesní společenstva jsou 
zastoupena ve vodě a na březích staré lab-
ské tůně. Jde o rákosiny a porosty plovou-
cích a ve vodě kořenujících rostlin jako jsou 
okřehky, rdesna a stulíky. 

Významnou skupinou bezobratlých jsou 

Procházka krajem – Vrť

Projekty podporující podnikání ve Středočeském kraji

měkkýši, z hmyzu jsou velmi hojní komáři, 
pavouci a křižáci. Z obratlovců zde poměrně 
hojně žijí obojživelníci, zejména skokan hně-
dý a štíhlý, ptáci, z nichž bylo pozorováno  
45 druhů i drobní savci. 

Péče o území spočívá např. ve vhodném od-
straňování nepůvodních dřevin. Nutné je také 
regulování návštěvnosti a vlivu blízké chatové 
osady a zabránění znečišťování území, přede-
vším kontaminací půdy následkem blízké frek-
ventované silnice a hnojením blízkých polí.

Rezervace Vrť je místo, kolem kterého 
mnoho lidí projede i projde, aniž by si uvě-
domila, že jde o vzácné chráněné území.  
K vidění a procítění je v tomto místě mno-
hé, ale to platí pro ty pozorovatele přírody, 
co mají oči ke koukání a poetickou duši. 

PhDr. Kvetoslava Žigmundová
odpovědná redaktorka

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
přichystala dva projekty podporující pod-
nikatelskou činnost ve Středočeském kraji.

Jedním z projektů je Propagační katalog 
výrobků Středočeského kraje. Tento produkt 
poukazuje na výrobky především menších 
středočeských firem a podnikatelů. Hlavním 
záměrem je zvýšit povědomí o podnikate-
lích ve Středočeském kraji, jejich zajímavých 
výrobcích a přispět tak k prohloubení spo-
lupráce mezi různými subjekty v regionu. 
Záměrem zpracování katalogu je nabídnout 
výrobky drobných středočeských výrobců 
dalším podnikatelským subjektům – firmám, 
obcím, městům, školám. Výrobky mohou tito 
drobní živnostníci upravit jako propagační vý-

Použitá literatura:
NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chrá-

něná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 
1999.

robky těchto subjektů. Vzniká tím velká pod-
pora drobného podnikání v regionu. Nákup-
čí pomohou živnostníkům vzpamatovat se  
z těžké koronavirové doby, která podniká-
ní nepřála a zároveň darují originální dárky 
svým obchodním partnerům.

Elektronická podoba tohoto katalogu je  
k dispozici na webových stránkách KHK Střední 
Čechy www.khkstrednicechy.cz. Tištěná po-
doba katalogu je k dispozici v kancelářích KHK 
Střední Čechy a ve vybraných infocentrech.

Dalším projektem je Mapa podnikatel-
ských zajímavostí Středočeského kraje. Na 
této mapě se prezentují zajímavé firmy, vý-
robci a živnostníci, které je možné navštívit 
v rámci turistiky ve Středočeském kraji nebo 
za účelem nákupu výrobků, které tyto firmy 

a podnikatelé nabízejí. K návštěvě zajímavých 
míst se můžete nechat inspirovat na webo-
vých stránkách www.khkstrednicechy.cz.

Elektronická podoba mapy se bude i na-
dále rozšiřovat a doplňovat. Tištěná varianta 
mapy je k dispozici v kancelářích KHK Střední 
Čechy a ve vybraných infocentrech.

Podpořte naše drobné živnostníky a pod-
nikatele Středočeského kraje nákupem a 
návštěvou.

Vladislava Šizlingová
e-mail: sizlingova@komora.cz

tel.: 702 020 489

Produkt vznikl za finanční podpory Středo-
českého kraje.
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Napsali nám

Přidej se k nám!
Územní odbor Policie České republiky 
Nymburk, OOP Milovice nabízí uplatnění 
uchazečům o policejní práci v přímém vý-
konu služby.

Tímto bychom 
chtěli oslovit zájem-
ce o práci příslušní-
ka Policie ČR. Máme 
především zájem  
o nové kolegy, kteří 
žijí v nymburském 
regionu i mimo něj a 

kteří vnímají práci policisty jako své celo-
životní poslání. Uchazeči musí splnit přijí-
mací řízení. Předpoklady k přijetí do slu-
žebního poměru jsou následující:

Policistou se může stát občan ČR, star-
ší 18 let, který o přijetí písemně požádá, 
je bezúhonný, má úplné středoškolské 
vzdělání, je fyzicky, zdravotně a duševně 
způsobilý pro přímý výkon služby, není čle-

nem politické strany, nevykonává živnos-
tenskou nebo jinou výdělečnou činnost.

V našich řadách rádi přivítáme perspek-
tivní jedince, kterým nabízíme zajímavou, 
často adrenalinovou práci na obvodních 
odděleních: Nymburk, Poděbrady, Měs-
tec Králové, Milovice, Sadská, a na Do-
pravním inspektorátu v Nymburce. Dále 
nabízíme možnost profesního růstu s ka-
riérním postupem na specializované služ-
by, profesní vzdělávání a dobré platové 
podmínky.

V případě zájmu, či zjištění dalších in-
formací o tuto zajímavou práce se zájem-
ci mohou bez obav osobně obrátit každý 
všední den v době od 7.30 do 15.30 ho-
din na ZVOOP npor. Bc. Tomáše Rejmana 
(v případě nepřítomnosti na VOOP npor. 
Ing. Pavlu Brzobohatou), adresa OOP 
Milovice, ul. Armádní čp. 793, případ-
ně mohou projevit svůj zájem na e-mail:  

První červnový den proběhlo za účasti 
významných osobností a veřejnosti slav-
nostní zahájení letošní cesty Legiovlaku. Při 
této příležitosti předal předseda Českoslo-
venské obce legionářské plk. Pavel Budín-
ský vyznamenání „Kříž Za zásluhy“ velkému 
podporovateli Legiovlaku panu Karlovu 
Otavovi, současnému starostovi města Lysá 
nad Labem. Při té příležitosti jsme mu polo-
žili několik otázek. 

Blahopřejeme k udělení vyznamenání. 
S jakými pocity jste jej přebíral?                         

Přestože jsem byl u samého vzniku myš-
lenky vybudovat Legiovlak a jeho rozjezdu 
a cestě jsem věnoval hodně energie a času, 
vyznamenání mě mile překvapilo. Velmi si 
ho vážím.

Jak to tedy bylo?
ČsOL přišla s myšlenkou, vybudovat pojízd-

né muzeum na kolejích Legiovlak s tím, že 
provoz bude zahájen v roce 2015 a potrvá do 
roku 2020, kdy se před 100 lety do vlasti vrátil 
poslední legionář. Jednalo se o věrnou repliku 
legionářského vlaku z období let 1918–1920, 
kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probí-
haly válečné operace československých legií. 
Od roku 2015 křižuje celou Českou republiku 
a zajíždí také na Slovensko. Pomáhá obno-
vovat povědomí o československých legiích,  
o jejich strastiplné cestě po Transsibiřské ma-
gistrále a o jejich zásluhách na vzniku samo-
statného československého státu.

Jaký byl Váš úkol?
Jako letitý železničář jsem byl ministrem 

najmenován do pracovního týmu, kde jsem 
zastupoval ministerstvo dopravy, České 
dráhy, Správu železniční dopravní cesty a 
ČD Cargo. Docela obtížným úkolem bylo za-
jistit jeho cestu po železnici, včetně jízdních 
řádů a pobytů na nádražích. Podařilo se mi 
rozpohybovat složité ústrojí roztříštěné že-
leznice a díky ochotě kolegů železničářů se 
dílo podařilo.

Pokud si vzpomínám, Legiovlak byl i v Lysé 
nad Labem.

Samozřejmě jsem měl zájem, aby Le-
giovlak zavítal i do Lysé nad Labem. Za 
velkého zájmu veřejnosti se to podařilo  
v červenci 2017.

A jak to bude dál?
Protože je o toto putovní muzeum velký 

zájem škol a veřejnosti, rozhodla se ČsOL 
za podpory ministerstva obrany a ostat-
ních pokračovat dále v úspěšném pro-
jektu, který odstartoval 1. 6. 2021 právě  
v Horažďovicích. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně 
úspěchů Vám i Legiovlaku na jeho cestě.  
 

Více najdete na https://www.csol.cz/
projekty/casopis-legionarsky-smer, Legi-
onářský směr, číslo 2/2021.

redakce

Legiovlak zahájil letošní cestu na nádraží v Horažďovicích

tomas.rejman@pcr.cz. Nebo nás telefo-
nicky kontaktovat na mob. tel. č. 735 785 
453, pev. tel. 974 878 732 .

npor. Bc. Tomáš Rejman
zástupce vedoucí OOP Milovice 

Valná hromada zapsaného spolku
LysaFree se uskuteční v neděli
19. září 2021 od 16.00 hodin 

v prostorách klubovny spolku v ulici  
Ke Kovoně v Lysé nad Labem. 

Srdečně zveme všechny členy!
Více informací na webových 

stránkách LysaFree. 
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Sport

Ve dnech 9. 7. až 11. 7. 2021 proběhl na 
písníku Mršník čtvrtý ročník závodu dvou-
členných juniorských týmů v lovu ryb pořá-
daný Rybářským klubem Lysá nad Labem. 
Závodilo celkem 11 týmů z celé republiky. 
Do hodnocení se počítalo pět nejtěžších ulo-
vených ryb.

V pátek v 18.00 hodin byl závod od-
startován a první bodovaný úlovek na 
sebe nenechal dlouho čekat. Vzhledem 
k ustálení počasí z pátku na sobotu zača-

lo rybám chutnat a množství ulovených 
ryb přibývalo. V neděli ve 14.00 hodin 
byl závod ukončen a následně proběh-
lo vyhodnocení soutěže a vyhlášení 
výsledků. Vítězem závodu se stal tým  
M & N s celkovým úlovkem 45,7 kg, druhé 
místo obsadil Carp Team Elix s celkovým 
úlovkem 45,53 kg a třetí místo vybojoval 
Carp Team Actions úlovkem 42,7 kg. Cenu 
za největší rybu si odnesl tým M & N za 
kapra vážícího 14,3 kg a cenu za první rybu 

Mršník Junior Cup 2021

V srpnu 2020 byla uzavřena dohoda a 
nastavena pravidla spolupráce mezi pro-
jektem Šachy do škol a klubem v Lysé 
nad Labem. Šachový kroužek ve třech zá-
kladních školách v Lysé nad Labem mohl 
začít. Od září 2020 začalo 60 dětí výuku 
a i nejmenší děti si mohly vyzkoušet své 
šachové umění v Lize Špuntů a Městské 
lize v Misanu. Od října 2020 nám Covid 
připravil nové překážky a šachy stejně jako 
výuka ve školách přešly do ilegality. Doma 
rodiče s dětmi začaly zápasit s počítačem 
a novými aplikacemi. ŠSČR byl připravený 
a dětem zdarma umožnil využití výukové-
ho programu Learningchess. První krůčky 
malých šachistů musely na počítači pod-
pořit rodiče, neboť děti neuměly číst, psát 
a nerozuměly textu. Z 65 dětí ve výuko-
vém programu byly nejpilnější děti Brožovi 
z Litole. 

Šachy v lyských školách Covid nezastavil

Liga špuntů

Snídaně se starostou

tým Carp Team Action za jesetera vážícího 
4,4 kg. 

Poděkování patří všem sponzorům za věc-
né a peněžité dary, Pizzerii Pat-Mat z Milovic 
za skvělý catering pro všechny závodníky a 
pořadatele závodu, dále všem rozhodčím a 
pořadatelům, kteří velkou část svého volné-
ho času věnují dětem a mládeži.

              Lukáš Prágr, zástupce hospodáře
Rybářský klub Lysá nad Labem, z.s.

V jarních měsících si některé děti za-
hrály první šachový turnaj v životě.  
On-line šachy je bavily a v aplikaci liche-
ss.org odehrálo 80 dětí přes 1 000 partií. 
Každé dítě si mohlo zahrát 40 partií a ti 
nejlepší Špunti stihli i 100! Potěšující bylo 
zapojení 20 dětí, které netrénují a šachy 

hrají pro radost. Turnajem provázel mas-
kot Šachulka a na konci vždy tombola od 
sponzorů. Nejlepší děti byly vyhodnoceny 
v Misanu na akci Šachy v přírodě spoje-
né se simultánkou a soutěží trojic včet-
ně rodičů. Ve výkonnostně oddělených 
soutěžích byl v Lize Špuntů nejúspěšnější  

Tadeáš Vašina, v Městské lize Matyáš Pro-
kop a Lize Mistrů Dominika Kaplanová.   

Konečně v květnu 2021 jsme se vrátili 
k off-line výuce. Tentokrát pouze ve ven-
kovních prostorách základních škol. Déšť 
a vítr dětem nevadil. V hale Misanu a na 
Výstavišti si 60 děti zahrálo další turnaje 
off-line. Nejúspěšnější v Lize Špuntů byla 
krajská přebornice Veronika Melicharová 
a v Městské lize opět Matyáš Prokop po 
tuhém boji s Eliášem Křížem.

Již v listopadu se rozběhla celostátní 
on-line Soutěž základních škol v řešení 
šachových diagramů podporovaná ŠSČR 
a Šachy Dolmen. Přihlásily se tři základní 
školy z Lysé nad Labem v počtu 45 dětí. 
Kdo vyhrál? V celostátním kole v květnu 
2021 zvítězily děti ze ZŠ TGM z Litole. Měs-
to Lysá nad Labem zorganizovalo za vzor-
nou reprezentaci města a základní školy 
pro děti snídani s panem starostou Ing. 
Karlem Otavou. Na akci je doprovodil pan 
ředitel Eliška a plyšáci Mokošáci. Skvěle 
dopadly v řešení diagramů děti i z dvou 
dalších škol v Lysé. 

       
                       Miloš Havlena
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 16–20 týdnů, 
cena: 185–229 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
11. 9., 9. 10. a 6. 11. 2021 v 15.10 hodin 

a 20. 9. 2021 v 10.00 hodin.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Hledáme ochotnou a důvěryhodnou starší paní, finančně zajištěnou  
 důchodkyni k výpomoci při úklidu 2 invalidním manželům z Lysé n. L. v rozmezí  
 14 dnů. Nutné přípravky k úklidu zajistíme. Tel. 728 278 728, 605 155 366

Organizace pracující s dětmi a mládeží, 
Klub dobré zprávy, Vás zve na:

v sobotu 18. 9. 2021 od 13.00 hodin
ve Dvorcích u Lysé nad Labem

 18. ročník

KATEGORIE

1. FÁBORKOVANÁ TRAŤ asi 4 km:
Děti předškolní s rodiči

Děti první stupeň ZŠ s rodiči
Děti bez rodičů do věku 12 let včetně

2. KLASICKÁ TRAŤ (bez fáborků) asi 2,5 a 4 km:
Děti bez rodičů – krátká trať
Děti bez rodičů – dlouhá trať

Ostatní zájemci nad 18 let se mohou zúčastnit mimo soutěž.

Přihlášky do 16. 9. 2021 na telefonním čísle 739 524 779
nebo e-mailu kdz@aclysa.cz.

Prezentace na místě u restaurace ve Dvorcích
od 12.00 do 12.30 hodin.

Startovné 40 Kč, vyhlášení výsledků kolem 17.00 hodin

Akce se koná za finanční podpory města Lysá n. L.
Umožnil ji podnik Lesy České republiky, s. p.
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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
• administrativní pracovník expedice

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


