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Na	Výstavišti	v	Lysé	nad	Labem	proběhla	od	
8.	do	12.	9.	2021	mezinárodní	výstava	mysli-
vosti,	rybářství,	včelařství	a	pobytu	v	přírodě	
NATURA	VIVA	2021.	Její	součástí	byla	i	honos-
ná	 celostátní	 přehlídka	 hodnocených	 trofejí	
ulovených	od	roku	2015	až	2020.	Partnerem	
akce	je	Ministerstvo	zemědělství.	Odborníky	
ceněnou	a	návštěvníky	obdivovanou	výstavu	
letos	navštívilo	a	podpořilo	mnoho	odborníků	
a	všech,	pro	které	myslivost,	včelařství	a	 ry-
bářství	představuje	úzký	vztah	k	živé	přírodě	a	
starostlivost	o	volně	žijící	zvířata,	ryby	i	včely,	
které	jsou	cennou	součásti	našeho	ekosysté-
mu.	 Jejich	 spolková	činnost	 je	 zaměřena	na	
udržení	a	rozvíjení	souvisejících	tradic	a	zvyků	
jako	součásti	kulturního	dědictví.
Během	zahajovací	slavnosti	pronesli	krátké	

zdravice	i	političtí	představitelé	státu	a	města	
Lysá	nad	Labem:	poslanci	a	senátoři	přísluš-

ných	výborů	poslanecké	sněmovny	a	senátu,	
představitelé	organizací	sdružujících	myslivce,	
rybáře	a	včelaře.	Všechny	účastníky	a	návštěv-
níky	výstavy	přivítal	i	pan	starosta	města	Ing.	
Karel	Otava.	Přítomné	pozdravil	pan	vicepre-
miér	a	ministr	vnitra	Jan	Hamáček	a	ministr	
zemědělství	Ing.	Miroslav	Toman,	CSc.		
Na	 letošní	 výstavě	 bylo	 vystaveno	 1085	

kusů	medailových	trofejí,	mezi	nimiž	jsou	sil-
né	a	hodnotné	trofeje,	které	byly	14	dní	před	
konáním	 výstavy	 ohodnoceny	 Mezinárodní	
radou	pro	lov	a	ochranu	zvěře	(CIC).	Prezen-
taci	myslivosti	u	nás	i	v	zahraničí	zahrnují	ex-
pozice	Ministerstva	zemědělství,	 Lesů	České	
republiky,	 Vojenských	 lesů	 a	 statků,	 Fakulty	
lesnické	 a	 dřevařské	 České	 zemědělské	 uni-
verzity	v	Praze,	Mendelovy	univerzity	v	Brně	
a	 prezentace	 zahraničních	 svazů	 Slovenska,	
Grónska,	Polska,	Durynska	a	Rumunska.	Vý-

znamná	 část	byla	 věnována	expozici	 Česko-
moravské	myslivecké	jednoty	a	jejím	klubům	
a	expozici	Českého	rybářského	svazu.	Oblast	
včelařství,	 kterou	zaštítil	Český	 svaz	včelařů,	
zahrnula	veškeré	potřeby	pro	chov	včel,	včet-
ně	poradny.	
Natura	Viva	 je	 jedinou	 každoroční	 odbor-

nou	výstavou	tohoto	typu	v	České	republice,	
na	níž	se	soustředí	mnoho	významných	firem	
podnikající	 v	 oborech	 myslivosti,	 rybářství,	
včelařství	a	potřeb	pro	pobyt	v	přírodě.	V	ko-
merční	části	výstavy	si	návštěvníci	na	stáncích	
renomovaných	výrobců	a	obchodníků	mohli	
nakoupit	vše,	co	pro	pobyt	v	přírodě	a	k	vyko-
návání	své	záliby	mohou	potřebovat,	včetně	
loveckých	zbraní	a	potřeb,	rybářského	náčiní,	
kvalitního	oblečení	či	obutí.

redakce

NATURA VIVA 2021
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Město	Lysá	nad	Labem	
ve	spolupráci	s	TJ	Sokol,	
Klubem	důchodců	–	D,	
Klubem	důchodců	Litol,

Klubem	přátel	dechové	hudby	
a	Kinem	Lysá	nad	Labem 
zve	všechny	občany	

k	oslavám

Dne vzniku 
samostatného

československého
státu

28. října 2021

14.00 hodin
Položení	věnců	u	pomníku	
T.	G.	Masaryka	v	Litoli

14.30 hodin
Položení	věnců	na	náměstí	

B.	Hrozného	u	pomníku	padlých	
lyských	občanů	v	1.	světové	válce

15.00 hodin
Slavnostní	koncert	Hasičské	dechové	

hudby	Lysá	nad	Labem	v	kině	 
na	Husově	náměstí

Podmínkou účasti na této akci je dodržovat aktuální 
nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví ČR.

Městský	úřad

Slovo starosty
Vážení	 spolu-

občané,	 čas	 let-
ních	 dovolených	
a	prázdnin	máme	
za	sebou.	Mnoho	
z	vás	využilo	mož-
nost	 po	 dlouhé	
době	 odjet	 do	
zahraničí.	Většina	
ale	 zůstala	doma	
a	 trávila	 dovole-
nou	v	naší	krásné	

zemi.	Věřím,	že	jste	si	to	všichni	ve	zdraví	užili.
1.	září	jsme	přivítali	prvňáčky	v	celkem	pěti	

třídách	 našich	 základních	 škol.	 Popřáli	 jsme	
jim,	aby	se	jim	ve	škole	líbilo	a	dostávali	jen	
samé	pěkné	známky.	Třídní	učitelky	a	rodiče	

jsme	upozornili	na	složitou	dopravní	situaci	v	
okolí	škol	v	souvislosti	s	probíhajícími	nároč-
nými	investicemi	a	s	provedenými	opatření-
mi,	abychom	snížili	 riziko	úrazu.	V	dopravní	
špičce	je	přítomna	městská	policie	a	vypomá-
há	Policie	ČR.	Chtěl	bych	poděkovat	těm	rodi-
čům,	kteří	pochopili	složitou	situaci	a	nesnaží	
se	svoje	děti	dostat	za	každou	cenu	autem	až	
ke	vchodu	do	školy.
Vedle	 probíhajících	 investičních	 akcí,	 se	

podařilo	zahájit	revitalizaci	parku	u	Penny.	
Součástí	 bude	 nové	 dětské	 hřiště	 a	 tolik	
očekávaný	vodní	prvek.
Začátkem	 září	 jsme	 pro	 vás	 uspořádali	 

v	letním	kině	kulturní	program	pod	názvem	
Lysá	září,	kde	jsme	dali	prostor	místním	a	re-
gionálním	umělcům	a	kapelám.	Počasí	nám	

přálo	a	celá	akce	se	vydařila.
Na	 sobotu	 9.	 října	 připravujeme	 spo-

lu	s	Řádem	sv.	Huberta	novinku.	 Jedná	se	 
o	Šporkovu	svatohubertskou	slavnost	Řádu	
svatého	Huberta.	Celá	akce	se	uskuteční	od	
9	hod.	v	zámeckém	parku	poblíž	klášterních	
teras,	které	budou	součástí	děje.	Od	17.00	
hodin	se	v	kostele	sv.	Jana	Křtitele	uskuteč-
ní	svatohubertská	troubená	mše.
Věřím,	že	jste	si	užili	babího	léta.	Koronavi-

rus	nás	ještě	zdaleka	neopustil.	Buďte	proto	
všichni	opatrní	 a	nepodceňujte	 	 tuto	 zákeř-
nou	nemoc,	která	nás	tolik	potrápila	na	pře-
lomu	roku	a	na	jaře.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Z	21.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA	 
DNE	10.	8.	2021
RM	schválila:
•	uzavření	kupní	smlouvy	na	akci	„Rozšíření	 
	 systému	odděleného	sběru	o	BIO	nádoby“	 
	 se	 společností	 KOMUNÁLNÍ	 TECHNIKA,	 
	 s.	r.	o.,	Boleslavská	1544,	250	01	Brandýs	 
	 nad	Labem	–	Stará	Boleslav,	IČ:	26684055	 
	 za	nabídkovou	cenu	1	318	900	Kč	vč.	DPH,
•	v	souladu	s	ustanovením	§	102	odst.	3	zá- 
	 kona	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	(obecní	zří- 
	 zení),	ve	znění	pozdějších	předpisů	Pravi- 
	 dla	volební	kampaně	na	území	města	Lysá	 
	 nad	 Labem	 před	 volbami	 do	 Poslanecké	 
	 sněmovny	Parlamentu	České	republiky	ve	 
	 dnech	8.	a	9.	října	2021.
RM	souhlasila:
•	s	umístěním	stolečků	a	židlí,	na	pozemku	 
	 parc.	 č.	 3584/6	 v	 k.	 ú.	 Lysá	 nad	 Labem	 
	 před	provozovnou	SUSHI	bar	na	Masary- 
	 kově	ul.	čp.	540,	v	Lysé	nad	Labem,	o	cel- 
	 kové	rozloze	8	m2,	za	podmínky,	že	budou	 
	 blíže	 ke	 komunikaci	 a	 pouze	 v	 otevírací	 
	 době	 provozovny	 maximálně	 do	 22.00	 
	 hodin.

Z	22.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA	
DNE	2.	9.	2021
RM	schválila:
•	uzavření	smlouvy	o	dílo	na	zajištění	pravi- 
	 delných	úklidových	prací	společných	pro- 
	 stor	bytového	domu	na	adrese	Jedličkova	 
	 47,	Lysá	nad	Labem,	289	22,	který	se	na- 
	 chází	na	pozemku	parc.	č.	st.	1446,	zapsá- 
	 no	na	LV	č.	3268	pro	katastrální	území	a	 
	 obec	 Lysá	 nad	 Labem,	 v	 katastru	 nemo- 
	 vitostí	 vedeném	 Katastrálním	 úřadem	 
	 pro	Středočeský	kraj,	Katastrální	pracoviš- 

	 tě	 Nymburk,	 na	 dobu	 neurčitou	 s	 výpo- 
	 vědní	dobou	1	měsíc	za	sjednanou	částku	 
	 ve	výši	2	890	Kč	za	měsíc	+	DPH,	s	firmou	 
	 YABOK	 s.	 r.	 o.,	 IČ:	 27204235,	 se	 sídlem	 
	 5.	května	267/51,	Milovice,
•	výsledek	poptávkového	řízení	na	veřejnou	 
	 zakázku	malého	rozsahu	na	stavební	práce	 
	 s	názvem:	„Zpevněná	plocha	v	areálu	ZŠ	 
	 J.	 A.	 Komenského“	 dle	 výsledku	 hodno- 
	 cení	 nabídek	 hodnotící	 komisí	 ze	 dne	 
	 20.	 8.	 2021	 a	 uzavření	 smlouvy	 o	 dílo	 
	 s	 dodavatelem:	 Milan	 Horvát,	 Českoslo- 
	 venské	 armády	 112/8,	 289	 22,	 Lysá	 nad	 
	 Labem,	IČ:	12522473	za	nabídkovou	cenu	 
	 874	126	Kč	včetně	DPH,
•	zahájení	poptávkového	řízení	veřejné	pod- 
	 limitní	zakázky	na	služby	s	názvem:	„Výkon	 
	 činnosti	závodního	lékaře	pro	zaměstnan- 
	 ce	města	Lysá	nad	Labem	a	zaměstnance	 
	 Městské	policie	Lysá	nad	Labem“,
•	přijetí	 daru	 a	 uzavření	 předložené	 daro- 
	 vací	 smlouvy	 s	 paní	 Kateřinou	 Janulou,	 
	 nar.	30.	1.	1950,	bytem	16	Allee	des	Lilas,	 
	 Aubervilliers,	Paříž,	Francie,	 zastoupenou	 
	 Irenou	Mašíkovou,	nar.	12.	10.	1950,	by- 
	 tem	 Otakara	 Jeremiáše	 2279,	 Písek	 na	 
	 19	ks	obrazů,	jejichž	autorem	je	pan	Fran- 
	 tišek	Janula,	v	celkové	ceně	806	000	Kč.
RM	poděkovala:
•	paní	Kateřině	Janula	za	darování	krásných	 
	 obrazů	 vytvořených	 jejím	manželem,	 ro- 
	 dákem	našeho	města,	panem	Františkem	 
	 Janulou.	Město	Lysá	nad	Labem	si	tohoto	 
	 daru	velice	váží.
RM	uložila:
•	OSM	 uvést	 stav	 naučné	 stezky	 Lysá	 nad	 
	 Labem	-	Čelákovice	do	normového	stavu.	 
	 Termín:	do	31.	12.	2021.

Úplné	 informace	 najdete	 na	 stránkách	
www.mestolysa.cz.

Michaela	Kočová
asistentka	tajemnice	MěÚ	Lysá	nad	Labem
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Blahopřání 
za	měsíc	srpen

80 let
Marie Pecková
František Světlý
Ing. Jana Sklenářová

91 let
Vladimír Černohorský
   
Miguel	de	Unamuno: 
„Pouze od života se lze naučit životu 
a žádná pedagogika toto učení nenahradí  
– jedině tím, že žije, učí se člověk žít. 
A každý, kdo se narodil, musí s tímto 
učením začínat od prvopočátku.“

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

Městský	úřad

Dopravní značení na Husově náměstí
Vážení	 občané,	 na	 základě	 opatření	

obecné	povahy	č.	25/21	o	stanovení	místní	
úpravy	 provozu	 na	 pozemních	 komunika-
cích	bylo	na	ploše	Husova	náměstí	doplně-
no	 vodorovné	 a	 svislé	 dopravní	 značení	 a	
stávající	 dopravní	 značení	 bylo	 obnoveno.	
Tímto	 opatřením	 obecné	 povahy	 došlo	 ke	
sjednocení	 režimu	 parkování	 na	 ploše	 Hu-
sova	náměstí.	V	rámci	této	úpravy	bylo	též	

doplněno	 vyhrazené	 parkovací	 místo	 pro	
vozidla	přepravující	osobu	doprovázející	dítě	
v	 kočárku	 a	 též	 byla	 prostřednictví	 nových	
květináčů	 oddělena	 parkovací	 plocha	 od	
plochy	pěší,	aby	byla	zachována	bezpečnost	
a	plynulost	provozu.	

Kateřina	Uhrová
vedoucí	odboru	dopravy

Ve	středu	1.	září	2021	byl	 i	na	všech	ško-
lách	v	Lysé	nad	Labem	a	jejím	okolí	zahájen	
nový	školní	 rok.	První	den	ve	škole	měl	pro	
děti,	rodiče	i	učitele	zvláštní	atmosféru.	Žáci	
a	studenti	se	potkali	se	svými	učiteli,	řediteli,	
vychovateli	 a	 školními	pracovníky	po	 složité	
době	 omezování	 výuky	 a	 bezprostředních	
kontaktů	v	souvislosti	s	pandemií.
Žáky	ve	 školách	pozdravili	 i	 představite-

lé	města	a	popřáli	úspěšný	školní	rok.	Pan	
starosta	 Ing.	Karel	Otava	přivítal	prvňáčky	
ve	třech	třídách	ZŠ	J.	A.	Komenského,	kde	
také	 informoval	 o	 přijatých	 bezpečnost-
ních	 opatřeních	 v	 bezprostředním	 okolí	

škol	 v	 souvislosti	 s	 probíhajícími	 stavba-
mi.	 Tato	 opatření	 přijalo	 město	 pro	 za-
jištění	 bezpečnosti	 v	 okolí	 škol.	 Jsou	 to	
především	 omezení	 pro	 jízdy	 stavebních	
vozidel	 během	 příchodu	 žáků	 do	 škol	
ráno	od	7.00	do	8.30	hodin	a	při	odchodu	 
z	výuky	od	12.00	do	14.00	hodin.
Paní	 místostarostka	 Romana	 Fischerová	

přivítala	prvňáčky	ve	dvou	třídách	v	ZŠ	Bed-
řicha	Hrozného	a	paní	radní	Ing.	Karolína	Sta-
řecká	v	jedné	třídě	v	ZŠ	T.	G.	Masaryka.
Přejeme	úspěšný	školní	rok!
 
	 	 	 redakce

Zahájení nového školního roku 2021–2022
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Městský	úřad

Probíhající investiční akce ve městě

rekonstrukce	vodojemu

ul.	Československé	armády

vila	Litolul.	Mírová

budova	a	podkroví	radnice



5

Městský	úřad

Město Lysá nad Labem ve spolupráci  
s Rodáky a přáteli města Lysá nad Labem 
společně uskutečnili v sobotu 28. srpna 
kulturní akci na klášterních terasách.

Začali	 jsme	 tradičně	 koncertem	 Hasičské	
dechové	hudby	 Lysé	nad	 Labem	pod	 vede-
ním	Ing.	Jiřího	Fišera,	šéfdirigentem	byl	Pavel	
Stříbrný	a	to	tentokráte	v	atriu	augustinián-
ského	 kláštera,	 jehož	 prostor	 nám	 poskytl	
PhDr.	Michal	Řezníček,	za	což	mu	velice	děku-
jeme.		Program	pokračoval	na	terasách	úžas-
nou	folkovou	kapelou	Lážo	Plážo.	Milovníky	
latinsko-amerických	 rytmů	 potěšila	 skupina	
Boss&Bossa.	Následovala	šporkovská	scénka,	
ve	které	se	nám	představil	nový	hrabě	Špork	
Tomáš	Březina	a	to	s	velkou	grácií.	Vzpomín-
kou	na	Elvise	Presleyho,	Johna	Cashe	a	Billa	
Haleye	 se	 nám	 představila	 kapela	 Twisted	
Rod,	následovala	skvělá	popová	kapela	Dru-
hej	 dech	 a	 večer	 zakončila	 vynikající	 kapela	
Artmosféra.	
Nouze	 o	 skvělou	 atmosféru	 rozhodně	

nebyla,	počasí	nám	přálo	a	bylo	vidět,	že	se	
návštěvníci	dobře	baví,	z	čehož	máme	velkou	
radost.	
Děkujeme	 za	 květinou	 výzdobu	 firmám	

Montano	Valtr	s.	r.	o.,	Lucon	Glads	s.	r.	o.,	p.	
Jaroslav	Koníček	a	aranžérkám	pod	vedením	
paní	Jany	Jakubalové,	za	poskytnutí	vody	fir-
mě	STAVOKOMPLET	spol.	s	r.	o.	a	FCC	Česká	
republika,	 s.	 r.	 o.	 za	poskytnutí	popelnic	 na	
odpadky.	
Děkujeme	všem,	kteří	se	na	organizaci	této	

akce	podíleli!		

Hana	Foltýnová,	odbor	školství, 
sociálních	věcí,	zdravotnictví	a	kultury

Krimi střípky
Řídil i přes zákaz
Maření	 výkonu	 úředního	 rozhodnutí	 si	

svým	 nezodpovědným	 chováním	 „vyjel“	
34letý	 řidič	 z	 Havířova.	 Na	 jeho	 sportov-
ní	 až	 agresivní	 jízdu	 v	 chatové	 oblasti	
Řehačka	 byli	 strážníci	 upozorněni	 krátce	
po	 20.	 hodině.	 Strážníci	 vozidlo	 spat-
řili	 kousek	 za	 Řehačkou.	 Řidič	 na	 výzvy	 
k	 zastavení	nereagoval	 a	pokračoval	dále	
směrem	do	Lysé.	Strážníkům	se	pronásle-
dované	vozidlo	podařilo	zastavit	až	v	obci	
Stará	 Lysá,	 kde	 ovšem	 pronásledování	
neskončilo,	 jelikož	 se	 řidič	 se	 spolujezd-
cem	dali	na	útěk.	I	v	tomto	případě	došlo	 
k	dostižení	a	na	rukou	prchajících	zacvakla	
pouta.	Šetřením	bylo	zjištěno,	že	34letý	řidič	
má	platný	zákaz	řízení	motorových	vozidel	 
a	 u	 37letého	 muže	 z	 Lysé	 byly	 nalezeny	
omamné	 látky.	 Na	 místo	 byla	 přivolá-
na	hlídka	 policie,	 která	 si	 osoby	 převzala	 
k	provedení	dalších	opatření.

Odcizili hotovost z pokladny
Dne	 19.	 8.	 2021	 si	 zatím	 neznámí	 pa-

chatelé	 vytipovali	 prodejnu	 na	 jednom	
z	 náměstí	 v	 Lysé	 nad	 Labem	 k	 okradení	
prodavačky.	Jeden	z	pachatelů	vstoupil	do	
prodejny	 a	 za	 účelem	 výběru	 zboží	 oslo-
vil	přítomnou	prodavačku,	která	ochotně	
zákazníkovi	 vyšla	 vstříc.	 Bohužel	 se	 celá	
událost	 odehrávala	 ve	 vedlejší	 místnosti	
a	po	odchodu	dotyčného	zákazníka,	který	
si	 stejně	 výrobek	nezakoupil,	 prodavačka	
zjistila,	 že	 jí	 chybí	 hotovost	 v	 pokladně.	
Dalším	 šetřením	 bylo	 zjištěno,	 že	 se	 jed-
nalo	 o	 dva	 muže,	 kteří	 toto	 představení	
zkoušeli	i	v	dalších	obchodech,	ale	bez	ký-
ženého	úspěchu.	Policisté	po	pachatelích	
intenzivně	pátrají.

I přes zákaz usednul za volant
Dne	 4.	 9.	 2021	 v	 nočních	 hodinách	

Vinná sklizeň na klášterních terasách s F. A. Šporkem 

monitoroval	 strážník	 obsluhující	 MKDS	
muže,	který	se	nápadně	pohybuje	kolem	
zaparkovaných	 automobilů	 u	podchodu	
ČD	 v	 ulici	 U	 Nové	 hospody.	 Následně	
muž	nasednul	 do	 zaparkované	dodávky	
a	 odjížděl	 směrem	 do	 ulice	 Vichrova.	
Mezitím	 vyrozuměná	 hlídka	 strážníků	
vozidlo	krátce	nato	zastavila.	Při	kontro-
le	vozidla	a	osoby	řidiče	bylo	zjištěno,	že	
37letý	muž	z	Lysé	nad	Labem	má	platný	
zákaz	 řízení	 až	 do	 roku	 2023.	 Přivolaní	
policisté	 si	 muže	 převzali	 k	 provedení	
dalších	opatření.

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

Bc.	Luboš	Zita
velitel	městské	policie												
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V	pondělí	30.	srpna	proběhlo	na	Výstavišti	
v	Lysé	nad	Labem	jednání	s	nevypořádanými	
vlastníky	 pozemků	 dotčených	 plánovanou	
stavbou	 obchvatu	 našeho	 města.	 Pozváno	
bylo	celkem	104	vlastníků	pozemků,	a	to	jak	
trvale	zabraných,	které	bude	nutné	pro	reali-
zaci	obchvatu	vykoupit,	tak	zatížených	věcný-
mi	břemeny	nebo	stavbou,	jež	se	poté	vrátí	
do	původního	stavu	k	užívaní	majiteli.	Jedná-
ní	se	rovněž	zúčastnili	zástupci	Středočeského	
kraje,	 který	 je	 investorem	 stavby	 obchvatu,	
zástupci	projektanta	stavby	i	zhotovitele	ma-
jetkoprávního	vypořádání	stavby	a	samozřej-
mě	také	zastupitelé	města	Lysá	nad	Labem.
A	jaký	tedy	bude	další	postup?	V	minulosti	

vykupovalo	 pozemky	 přímo	 město	 Lysá	 nad	
Labem,	konkrétně	za	cenu	250	Kč/m²	v	případě	
pozemků	pod	stavbou	a	20	Kč/m²	u	pozemků	
ostatních.	Na	základě	dohody	mezi	Lysou	a	Stře-
dočeským	 krajem	 však	 bude	 nyní	 dosud	 ne-
prodané	pozemky	vykupovat	Středočeský	kraj.	
Návrh	kupní	ceny	bude	vycházet	ze	znaleckého	
posudku	 stanoveného	 tzv.	 obvyklou	 cenou.	 
V	 případě	 zemědělské	 půdy	 pak	 bude	 cena	
násobena	osmi,	 u	 stavebních	pozemků	koefi- 

Setkání s vlastníky pozemků dotčených stavbou obchvatu města

cientem	1,5.	Jednání	o	kupní	smlouvě	může	být	
i	 vícekolové,	 zástupci	 kraje	proto	majitele	po-
zemků	informovali	i	o	této	skutečnosti	a	závaz-
ných	termínech	daných	legislativou.
Vedení	 radnice	 tímto	 děkuje	 všem,	 kdo	

již	s	cílem	podpořit	stavbu	obchvatu	své	po-

zemky	městu	odprodali	či	tento	kroj	chystají	
a	pomáhají	tak	Lysé	nad	Labem	ke	zdravější	
a	bezpečnější	budoucnosti.

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investice

Dne	2.	srpna	2021	nabyla	účinnosti	novela	
zákona	o	občanských	průkazech.

Hlavní změnou při vydávání občanských 
průkazů je	pořizování	biometrických	údajů	
do	 nově	 vydávaných	 dokladů.	 Biometric-
kými	 údaji	 se	 rozumí	 zobrazení	 obličeje	 a	
otisky	 prstů	 rukou	 pořízené	 podle	 naří-
zení	 Evropského	 parlamentu	 a	 Rady	 (EU)	
2019/1157	a	vedou	se	v	dokladu	ve	strojo-
vě	čitelné	podobě	v	nosiči	dat.	Otisky	prstů	
se	nepořizují	u	osob	mladších	12	let,	popř.	
u	osob,	u	nichž	 je	 fyzicky	nemožné	otisky	
prstů	rukou	pořídit.	

Nově	se	do	občanských	průkazů	nedají	za-
psat	akademické	tituly,	označení	absolventů	
vyšších	 odborných	 škol,	 stavovská	 označení	
ani	další	vědecké	hodnosti.	
Stále	zůstává	možnost	volby	při	zápisu	ro-

dinného	 stavu	nebo	údaje	 o	 registrovaném	
partnerství.

Občanské průkazy – novinky a užitečné informace

Informace z oboru školství, sociálních věcí,
zdravotnictví a kultury

Lhůty	pro	vydávání	občanských	průkazů	
jsou 30 dnů	ode	dne	podání	žádosti	o	vy-
dání	 občanského	 průkazu	 na	 pověřeném	
úřadě,	dále	 je	možnost	požádat	o	vydání	
dokladu	ve	lhůtě	5 pracovních dnů	s	tím,	
že	se	do	této	 lhůty	nezapočítává	den	po-
dání	 žádosti	 nebo	 ve	 lhůtě	 do	 24 hodin 
(lhůta	neběží	 ve	dnech	pracovního	klidu)	
a	takto	vydaný	občanský	průkaz	 je	nutné	
převzít	 na	 pracovišti	 Ministerstva	 vnitra	
ČR	v	Praze.
Občanský	průkaz	vydávaný	ve	lhůtě	30	

dnů	u	osob	starších	15	 let	(běžná	výmě-
na	z	důvodu	skončení	platnosti	dokladu,	
změna	 údajů	 uváděných	 na	 občanském	
průkazu	 –	 adresa	 místa	 trvalého	 poby-
tu,	rodinný	stav,	změna	jména,	příjmení,	
rodného	čísla)	–	bez	správního	poplatku,	
u	osob	mladších	15	 let	 správní	poplatek	
100	Kč.

Občanský	 průkaz	 vydávaný	 ve	 zkrácené	
lhůtě	5	pracovních	dnů	je	za	správní	poplatek	
u	osob	mladších	15	let	300	Kč,	u	osob	starších	
15	let	500	Kč.	
Občanský	 průkaz	 vydávaný	 ve	 zkráce-

né	 lhůtě	 24	 hodin	 je	 za	 správní	 poplatek	 
u	osob	mladších	15	let	500	Kč,	u	osob	star-
ších	15	let	1	000	Kč.

V případě, že bude podávána žádost  
z důvodu ztráty, odcizení, poškození nebo 
zničení občanského průkazu, došlo od  
2. 8. 2021 ke zvýšení správního poplatku 
ze 100 Kč na 200 Kč, pokud žadatel využije 
lhůtu 30 dnů.
Další	listiny	předkládané	při	podání	žádosti	

(např.	rodný	list,	oddací	list)	musí být v origi-
nále nebo úředně ověřené fotokopii. 

Iveta	Dušková
odbor	vnitřních	věcí

Při	 pořádání	 kulturních,	 sportovních	 a	
jiných	akcí	ve	městě	prosíme	zasílat	 infor-
mace	–	letáky	na	e-mail:	kalendar@mesto-
lysa.cz.	Informaci	o	konání	akce	zadáme	do	
kalendáře	města.	
Zároveň	 prosíme	 co	 nejdříve	 zasílat	 na	

odbor	kultury	termíny	akcí,	které	plánujete	
uspořádat	z	důvodu	plánování	dalších	udá-

lostí	ve	městě.	Následně	i	vy	si	můžete	na	
odboru	kultury	ověřit,	zda	se	v	daný	termín	
již	nějaká	akce	nekoná.

Hana	Foltýnová,	referentka	
pro	kulturu,	sport	a	dotační	programy
odbor	školství,	sociálního	zabezpečení,	

zdravotnictví	a	kultury
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Nevybraly si ještě děti zájmovou aktivitu?
Zde je přehled právnických (organizace 
- spolky) a fyzických osob pracujících s 
dětmi v Lysé nad Labem zajišťující volno-
časové aktivity. 
A že je z čeho vybírat… 

T.J. Sokol Lysá nad Labem
kontaktní	osoba:	Jůzová	Petra,	starostka
tel.:	737	962	513
e-mail:	sokol.lysa@seznam.cz
web:	www.sokol-lysa.cz 

Dětská sportovní přípravka
provozovatel:	PROFITRAINERS	s.	r.	o.
kontaktní	osoba:	Markéta	Linhartová	
tel.:	775	925	901
e-mail:	linhartova.market@email.cz
web:	www.profitrainers.cz 

Hudební Všeználek
(kurzy	pro	děti	od	1	do	6	let)
kontaktní	osoba:	Bc.	A.	Marie	Sommerová
tel.:	777	107	335
e-mail:	info@hudebnivseznalek.cz
web:	www.hudebnivseznalek.cz

Centrum sociálních služeb v Lysé n. L., z. ú. 
kontaktní	osoba:	Petra	Martiníková	
tel.:	601	100	058
e-mail:	info@centrumlysa.cz
web:	www.centrumlysa.cz 

Western club Lysá nad Labem
středisko	jezdecké	turistiky,	výcviku	jezdců	
a	hipoterapie
kontaktní	osoba:	Miroslav	Fencl
tel.:	603	218	381
e-mail:	miroslavfencl@seznam.cz
facebook:	Western	club	Lysá	nad	Labem

ZKO Lysá nad Labem - 432
kontaktní	osoba:	Kateřina	Junková,	předseda
tel.:	775	909	539
e-mail:	kynologie.lysa@email.cz
web:	www.zkolysa.cz

Junák – český skaut, středisko Lysá n. L., z. s.
kontaktní	osoba:	Martin	Hora
tel.:	776	574	829
e-mail:	kontakt@skautlysa.cz
web:	www.skautlysa.cz

Tělovýchovný klub Slovan Lysá n. L., z. s. 
kontaktní	osoba:	předseda	Petr	Jirsa
tel.:	602	255	298	
e-mail:	jipetrsa@seznam.cz 
web:	www.slovanlysa.cz
oddíl	Českého	svazu	mentálně	
postižených	sportovců 
kontaktní	osoba:	Mgr.	Petr	Tomek
tel.:	731	449	123
e-mail:	zvslysa@seznam.cz
web:	www.csmps.cz

volejbalový	oddíl
kontaktní	osoba:	Alice	Tomková
tel.:	603	102	142
e-mail:	alice.tomkova@seznam.cz

Odbor SPV Lysá
kontaktní	osoba:	Petr	Polášek
tel.:	736	507	501
e-mail:	polasek.petr@centrum.cz

Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L. 
kontaktní	osoba:	PhDr.	Dana	Papáčková,	
předsedkyně
tel.:	702	01	01	33	
e-mail:	d.papackova@seznam.cz 
web:	www.spolekrodakulysa.cz

Klub Polski Lysá nad Labem, z. s
kontaktní	soba:	Mariola	Světlá,	předseda
tel.:	737	989	787	
Ing.Wladyslaw	Adamiec,	místopředseda
tel.:	605	221	354
e-mail:	kplysanadlabem@seznam.cz
facebook:	Klub	Polski	Lysá	nad	Labem	

AVZO BSK Lysá nad Labem
oddíl generála Janouška 
kontaktní	osoba:	Jiří	Kropáček
tel.:	702	125	402
e-mail:	kropacek@volny.cz

FLOORBALL CLUB FALCON z. s.
florbal	pro	všechny	věkové	skupiny
kontaktní	osoba:	Mgr.	Jakub	Ších	–	předseda	
klubu,	Jaroslav	Ších	–	trenér
tel.:	606	602	337	
e-mail:	lysanl@fbcfalcon.cz
web:	www.fbcfalcon.cz

Klub českých turistů, odbor Lysá nad Labem
kontaktní	osoba:	František	Blažek
tel.:	602	624	593,	721	704	500
e-mail:	blazekfra@atlas.cz

Spolek vysokohorské turistiky Lysá n. L.
kontaktní	osoba:	Mgr.	Martin	Eliška
tel.:	604	795	994
e-mail:	martin.eliska@email.cz
web:	www.vhtlysa.cz 

Tenisový klub Lysá nad Labem,z.s.
kontaktní	osoba:	Mgr.	Bedřich	Stehno
tel.:	605	839	721
e-mail:	b.stehno.lysa@seznam.cz

DANCE EMOTION Lysá nad Labem
kontaktní	osoba:	Andrea	Michalcová,	
předseda	výboru,	Eva	Rejmanová,	hlavní	
trenérka,	člen	výboru
tel.:	728	970	254
e-mail:	dance-emotion-lysa@seznam.cz
web:	www.danceemotion.cz 
facebook,	YouTube,	Instagram

Veslařský klub Lysá nad Labem
kontaktní	osoba:	Jan	Krumpholc	
tel.:	602	624	197
e-mail:	vklysa@seznam.cz
web:	www.vklysa.cz 

Šachový klub JOLY Lysá nad Labem, z.s.
kontaktní	osoba:	Husárik	Braňko	
tel.:	602	022	474
e-mail:	sachylysa@gmail.com
web:	www.sachy-lysa.cz

TSK Dynamik, z.s. 
kontaktní	osoba:	Luboš	Kloud	
tel.:	739	365	238
e-mail:	tskdynamikzs@gmail.com

Spolek SHIBAK FREERIDE 
Buduje	a	spravuje	areál	na	Šibeničním	vrchu	
v	Lysé,	určený	je	pro	adrenalinovou	jízdu	na	
horských	a	bmx	kolem,	zajezdit	si	zde	může	
úplný	začátečník	i	profesionál,	věkově	každý,	
kdo	už	nebo	ještě	udrží	řídítka.	Jízda	je	na	
vlastní	nebezpečí.	
kontaktní	osoba:	Martin	Morávek
tel.:	725	455	792
e-mail:	m.moravek@centrum.cz

Quattuor Artes, z. s. 
kontaktní	osoba:	Adéla	Wolfová,	Soňa	Plachá	
tel.:		321	123	866,	737	235	531
e-mail:	info@zuslysa.cz	nebo
sona.placha@yahoo.com

Klub dobré zprávy
oddíl	orientačního	běhu
kontaktní	osoba:	Marika	Benešová
tel.:	739	524	779
e-mail:	kdz@aclysa.cz 
web:	http://klub.aclysa.cz 

Billiárd club Lysá nad Labem
(BC Lysá nad Labem, z.s.)
kontaktní	osoba:	Hochman	Jindřich
tel.:	608	520	013
hochman.j@seznam.cz
kulecnik.lysa@gmail.com 
web:	http://kulecnik.tym.cz
facebook:	Kulečník	Lysá	nad	Labem

Rodinné centrum Parníček,z.s.
kontaktní	osoba	:	Ing.	Petra	Hercíková
tel.:	775	685	501
e-mail:	info@rcparnicek.cz
web:	www.rcparnicek.cz

OV Dvorce
kontaktní	osoba:	Ing.	Lucie	Pavlíčková
tel.:	737	938	158
e-mail:	luciepavlickova01@gmail.com
facebook:	Dvorečáci
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Nevybraly si ještě děti zájmovou aktivitu?
Sbor dobrovolných hasičů Byšičky
kontaktní	osoba:	Josef	Koštíř
tel.:	602	974	706
e-mail:	josefkostir@centrum.cz
Mladí	Hasiči
vedoucí:	Eva	Freibergová
tel.:	604	503	167
e-mail:	Eva.freibergova@seznam.cz

Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické v Lysé nad Labem
kontaktní	osoba:	Mgr.	Lukáš	Pešout
tel.:	604	173	781
e-mail:	lysa@evangnet.cz 
web:	www.lysa.evangnet.cz 

FK Litol, mládež z. s. 
kontaktní	osoba:	Ing.	Eva	Kropáčková
tel.:	602	204	575
e-mail:	fklitol.mladez@post.cz
web:	www.fklitol.cz

Fit klub Lysá nad Labem, z. s.
kontaktní	osoba:	Daniel	Chaloupka	
tel.:	602	246	460
e-mail:	sportuj@relaxeasy.cz
web:	www.relaxeasy.cz 

V	 rámci	 přehledu	 volnočasových	 aktivit	 v	
Lysé	bychom	rádi	uveřejnili	 i	v	 listopadových	
Listech	přehled	právnických	(organizace-spol-

ky)	a	fyzických	osob	pracujících	s	dětmi.	Pokud	
jste	se	zde	nenašli	a	chcete	být	v	Listech	uve-
řejněni,	pošlete	prosím	kontaktní	údaje	(ná-
zev,	kontaktní	osoba,	tel.	číslo,	e-mail,	www)	
na	e-mail:	hana.foltynova@mestolysa.cz.
V	 Turistickém	 informačním	 centru	 Lysé	

nad	 Labem	 naleznete	 přehled	 volnočaso-
vých	aktivit.	Zde	můžete	získat	o	některých	
organizacích	více	informací.	

Hana	Foltýnová
referentka	pro	kulturu,	sport	

a	dotační	programy	
odbor	školství,	sociálních	věcí,	

zdravotnictví	a	kultury

Ve	 vestibulu	 Základní	 školy	 Jana	 Amose	
Komenského	byla	nedávno	 instalována	ko-
pie	slavného	obrazu	Mistr	Jan	Hus	před	kon-
cilem	 kostnickým.	 Autorem	 tohoto	 obrazu	
umístěného	na	Staroměstské	radnici	v	Praze	
je	český	malíř	Václav	Brožík.	Naši	kopii	zho-
tovil	v	meziválečném	období	místní	umělec	
Václav	Hampl	 z	 Bobnic.	 Kopie	 je	 vyrobena	
z	dřevěné	dýhy	a	je	částečně	intarzována	a	
částečně	malovaná.	Obraz	o	monumentální	
velikosti	260	krát	450	cm	byl	umístěn	dlouhá	
léta	v	budově	evangelické	školy	v	obci	Chle-

Kopie slavného obrazu v Lysé nad Labem

Informace pro poplatníky daně z nemovi-
tých věcí týkající se uplatnění osvobození 
podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani 
z nemovitých věcí na zdaňovací období 
roku 2022

Ustanovení	 §	 4	 odst.	 1	 písm.	 k)	 zákona	 
o	dani	z	nemovitých	věcí	ve	znění	účinném	
od	1.	1.	2020,	které	vzhledem	k	přechodné-
mu	období	lze	v	plné	šíři	uplatnit	na	zdaňo-
vací	období	roku	2022:
Od	daně	z	pozemků	jsou	osvobozeny	po-

zemky	v	rozsahu,	v	jakém	se	na	nich	nachází
1.	ochranné	pásmo	vodního	zdroje	I.	stupně, 

2.	 krajinný	 prvek	 skupina	 dřevin,	 stromo- 
	 	 řadí,	 travnatá	 údolnice,	 mez,	 příkop	 
	 	 nebo	 mokřad,	 pokud	 je	 tento	 prvek	 
	 	 evidován	v	evidenci	ekologicky	význam- 
	 	 ných	prvků	podle	 zákona	upravujícího	 
	 	 zemědělství,	nebo
3.	příkop,	 mokřad,	 močál,	 bažina,	 skalní	 

	 	 útvar,	rokle	nebo	strž,	pokud	jde	o	po- 
	 	 zemky	ostatních	ploch	mimo	zastavěné	 
	 	 území	 obce,	 které	 nejsou	 užívány	 
	 	 k	podnikání.
V	 případě	 pozemků	 ochranného	 pásma	

vodního	 zdroje	 I.	 stupně	 nedochází	 k	 žád-
ným	 změnám.	 Poplatníkům	 tedy	 nevznikla	
ve	vztahu	ke	změně	zákona	povinnost	podat	
daňové	přiznání	k	dani	z	nemovitých	věcí.

Základní	podmínkou	pro	uplatnění	náro-
ku	na	osvobození	podle	§	4	odst.	1	písm.	k)
bodu	2	 zákona	o	dani	 z	nemovitých	věcí	 v	
daňovém	přiznání	je	zápis	krajinných	prvků	
(skupina	dřevin,	stromořadí,	 travnatá	údol-
nice,	mez,	příkop	nebo	mokřad)	[který	nej-
prve	musí	vymezit	Agentura	ochrany	přírody	
a	 krajiny]	 do	 evidence	 ekologicky	 význam-
ných	prvků	v	evidenci	LPIS,	a	to	v	rozsahu,	
v	jakém	se	napozemku	nacházejí	k	1.	lednu	
roku,	na	který	je	daň	stanovována.
Změny	v	evidenci	ekologicky	významných	

prvků	v	evidenci	 LPIS	provádí	Státní	 země-

by.	Po	nedávném	odprodeji	této	budovy	zís-
kal	obraz	Spolek	pro	rozvoj	města	Lysá	nad	
Labem,	který	zajistil	jeho	odbornou	ochranu	
proti	dřevokaznému	hmyzu	a	také	financo-
val	 nový	 rám.	 Při	 hledání	 vhodného	místa	
pro	 jeho	novou	 instalaci	 došlo	 k	dohodě	 s	
bývalou	 ředitelkou	 této	základní	 školy	paní	
Novákovou	i	s	její	nástupkyní.	Mám	radost,	
že	se	 tak	podařilo	zachránit	 toto	umělecké	
dílo	pro	další	generace.

Mgr.	Hynek	Fajmon,	zastupitel

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
dělský	 intervenční	 fond	 (dále	 jen	 „SZIF“).	
Bližší	informace	k	podání	podnětu	lze	nalézt	
na	 adrese:	 https://www.szif.cz/cs/lpis-evi-
dence_ekologicky_vyznamnych_prvku.
Osvobození	pozemků	v	rozsahu,	v	jakém	

se	na	nich	nachází	příkop,	mokřad,	močál,	
bažina,	skalní	útvar,	rokle	nebo	strž,	pokud	
jde	 o	 pozemky	 ostatních	 ploch	 mimo	 za-
stavěné	území	obce,	 které	nejsou	užívány	 
k	podnikání.
Aby	mohl	být	pozemek	v	 rozsahu	 výměry	

výše	uvedeného	prvku	osvobozen	podle	výše	
uvedeného	 osvobození,	 musí	 být	 evidovaný	
v	 katastru	 nemovitostí	 s	 druhem	 pozemku	
ostatní	 plocha	 a	 zároveň	 se	 musí	 nacházet	
mimo	zastavěné	území	obce	a	nesmí	být	uží-
ván	k	podnikání.	Nezabírá-li	výše	uvedený	pr-
vek	celou	výměru	parcely,	osvobození	se	při-
zná	pouze	ve	výměře	výše	uvedeného	prvku.

Ilona	Šťastná
odbor	vnitřních	věcí
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Závěrečná zpráva o hodnocení krizové situace v ORP Lysá n. L.
Závěrečná zpráva o hodnocení krizové si-
tuace v ORP Lysá nad Labem – nouzového 
stavu, vyhlášeného v souvislosti s proká-
záním výskytu koronaviru (označený jako 
SARS CoV-2) na území České republiky  
v období od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a od 
5. října 2020 do 11. dubna 2021

Závěrečná	 zpráva	 o	 hodnocení	 krizové	
situace	v	ORP	Lysá	nad	Labem	dle	§	6	naří-
zení	vlády	č.	462/2000Sb.,	k	provedení	§	27	
odst.	8	a	§	28	odst.	5	zákona	č.	240/2000	Sb.,	 
o	krizovém	řízení	a	změně	některých	zákonů	
(krizový	 zákon)	 za	 časové	 období/nouzový	
stav	od	12.	3.	2020	do	17.	5.	2020	a	od	5.	10.	
2021	do	11.	4.	2021:
Covid-19	 je	nový	typ	koronaviru,	 jež	byl	

původně	označovaný	jako	nCoV.	Dne	11.	2.	
2020	došlo	k	pojmenování	koronaviru	Co-
vid-19	(původce	SARS-CoV-2).	Onemocnění	
bylo	poprvé	oficiálně	hlášeno	z	Wu-chanu,	
provincie	Chu-pej	v	Číně	dne	31.	12.	2019	
(první	 případy	 se	 ale	 vyskytovaly	 již	 od	 
1.	12.	2019).	Onemocnění	se	vyskytlo	u	lidí,	
kteří	pracovali	nebo	navštívili	trh,	kde	jsou	
prodávány	živé	ryby,	mořské	plody,	kuřata,	
netopýři,	 svišti,	 ptáci	 a	 jiné	 živočišné	 pro-
dukty	(tzv.	wet	market).	Následně	onemoc-
nění	postihlo	všechny	světadíly.
Vláda	ČR	v	souladu	s	čl.	5	a	6	ústavního	zá-

kona	č.	110/1998	Sb.,	o	bezpečnosti	České	
republiky	 vyhlásila	pro	území	ČR	 z	důvodu	
ohrožení	 zdraví	 v	 souvislosti	 s	 prokázáním	
výskytu	 koronaviru	 /označovaný	 jako	 SARS	
CoV-2/	 na	 území	 České	 republiky	 nouzový	
stav	na	dobu	od	14.00	hodin	dne	12.	břez-
na	2020	na	dobu	30	dnů	(viz	Usnesení	vlády	 
č.	194/2020	ze	dne	12.	března	2020).
Tzv.	první	vlna	epidemie	vyvrcholila	v	Čes-

ku	kolem	12.	dubna	2020,	kdy	bylo	evidová-
no	celkem	4	750	osob	nakažených	nemocí	
COVID-19,	z	toho	bylo	436	hospitalizováno,	
včetně	 zhruba	 stovky	 pacientů,	 kteří	 byli	
ve	vážném	stavu.	V	rámci	tzv.	první	vlny	byl	
nouzový	 stav	 v	 České	 republice	 vyhlášen	 
12.	března	2020	a	trval	až	do	17.	května	2020.	
Poté	 začal	 počet	 uzdravených	 lidí	 převa-

žovat	nad	počtem	nově	nakažených	a	klesal	
také	 počet	 hospitalizovaných.	 Během	 léta	
2020	ale	začal	počet	nakažených	a	nemoc-
ných	opětovně	narůstat.	
Na	 základě	 narůstající	 relativní	 pozitivity	

testů	v	září	a	v	říjnu,	kdy	denní	počty	osob	s	
nově	prokázanou	nákazou	dosahovaly	i	více	
jak	 3	 000	případů	 a	 potvrzoval	 se	 tak	 růst	
epidemie,	byl	 9.	 září	 2020	 svolán	 ke	 zhod-
nocení	 situace	 Krizový	 štáb	 Středočeského	
kraje	(KŠK),	ten	se	dále	sešel	 ještě	16.,	19.,	
24.	a	29.	září	2020.	Na	základě	usnesení	a	vý-
zvy	Ústředního	krizového	štábu	(ÚKŠ)	ze	dne	 
23.	9.	2020	pro	hejtmany	krajů	a	primátora	
hlavního	 města	 Prahy	 k	 aktivaci	 krizových	
štábů	krajů	za	účelem	řešení	hrozby	vzniku	

krizové	 situace	 v	 souvislosti	 s	 prokázáním	
výskytu	koronaviru	byly	dne	24.	9.	2020	kri-
zové	štáby	obcí	s	rozšířenou	působností	in-
formovány	o	aktivaci	KŠK.	Určené	pracovní	
skupiny	pracovaly	v	 řádné	pracovní	době	s	
využitím	prostředků	vzdáleného	přístupu.	
Dne	30.	září	2020	vláda	ČR	vyhlásila	kvůli	

koronaviru	nouzový	stav	na	celém	území	ČR.	
Nouzový	stav	začal	platit	od	00.00	hodin	dne	
5.	 října	2020	po	dobu	30	dnů	 (usnesení	 č.	
957).	Dne	30.	října	2021	rozhodla	Vláda	ČR	
o	prodloužení	nouzového	stavu	v	souvislosti	
s	epidemií	viru	SARS	CoV-2	do	20.	listopadu	
2020	(usnesení	č.	1108),	který	následně	se	
souhlasem	Poslanecké	sněmovny	postupně	
prodlužovala	do	12.	prosince	2020	(usnesení	
č.	1195),	do	23.	prosince	2020	(usnesení	č.	
1294),	do	22.	ledna	2021	(usnesení	č.	1373)	
a	do	14.	února	2021	(usnesení	č.	55).
V	reakci	na	žádosti	hejtmanů	krajů	vyhlási-

la	Vláda	ČR	dne	14.	února	2021	nouzový	stav	
s	 trváním	 do	 28.	 února	 (usnesení	 č.	 125),	
který	 se	 souhlasem	 poslanecké	 sněmovny	
prodloužila	 do	 28.	 března	 2021	 (usnesení	 
č.	196)	a	následně	do	11.	dubna	2021	(usne-
sení	 č.	314).	26.	února	2021	schválil	Parla-
ment	České	republiky	zákon	č.	94/2021	Sb.,	
o	 mimořádných	 opatřeních	 při	 epidemii	
onemocnění	COVID-19.
Nouzový	stav	trval	v	ČR	od	5.	 října	2020	

do	11.	dubna	2021.	Po	skončení	nouzového	
stavu	dne	12.	dubna	2021	se	řešení	vzniklé	
situace	začalo	řídit	zákonem	č.	94/2021	Sb.,	 
o	 mimořádných	 opatřeních	 při	 epidemii	
onemocnění	 COVID-19,	 jehož	 vyhlášením	
začal	platit	stav	pandemické	pohotovosti.
Hlavními	úkoly	v	tomto	období	bylo	zajistit	

chod	zdravotnictví	 v	kraji,	 včetně	organiza-
ce	hladkého	průběhu	testování	a	očkování,	
ochránit	klienty	sociálních	ústavů,	spolupra-
covat	při	návratu	dětí	do	škol	a	další.

Činnost KŠ ORP Lysá nad Labem:
V	době	od	13.	3.	2020	do	17.	5.	2020	(prv-

ní	vlna)
a)	 svoláno	 celkem	 11	 zasedání	 KŠ	 ORP	 

	 	 –	v	souladu	s	nařízením	vlády	a	MZ	ře- 
	 	 šeny	uložené	úkoly	s	aplikací	na	místní	 
	 	 úroveň,		
b)	 zajištění	 OOP	 a	 dezinfekce	 pro	 obce	 

	 	 v	ORP	Lysá	nad	Labem,
c)	 rozdělování	dodávek	OOP	a	dezinfekce	 

	 	 z	KÚ	Středočeského	kraje,	

d)	 podávání	 pravidelných	 hlášení	 na	 KŠ	 
	 	 Středočeského	kraje.	

V	době	od	5.	10.	2020	do	11.	4.	2021	(dru-
há	vlna)
a)	 svoláno	 celkem	 6	 zasedání	 KŠ	 ORP	 

	 	 –	v	souladu	s	nařízením	vlády	a	MZ	ře- 
	 	 šeny	uložené	úkoly	s	aplikací	na	místní	 
	 	 úroveň	zajištění	OOP	a	dezinfekce	pro	 
	 	 obce	v	ORP,
b)	 rozdělování	dodávek	OOP	a	dezinfekce	 

	 	 z	 KÚ	 Středočeského	 kraje	 podávání	 
	 	 pravidelných	hlášení	na	KŠ	Středočes- 
	 	 kého	kraje,	
c)	 zajištění	 výdeje	OOP	a	 testů	do	 škol- 

	 	 ských	zařízení,	
d)	 informace	občanů	na	městském	webu,	 

	 	 facebooku,	 Listech	 a	 mobilním	 roz- 
	 	 hlasu,
e)	 zřízení	ubytovacího	místa	pro	pozitivní	 

	 	 osoby	bez	přístřeší	a	osoby	vykázané	 
	 	 ze	společné	domácnosti,
f)	 zřízení	testovacího	místa	v	Lysé	n.	L.

Závěr
Obce	s	rozšířenou	působností	(ORP)	byly	

významným	prvkem	krizového	řízení	podíle-
jícím	se	na	zvládání	pandemie	onemocnění	
Covid-19.	Role	ORP	při	řešení	krizových	situ-
ací	tohoto	typu	a	rozsahu	je	nepominutelná,	
přičemž	se	potvrdila	 i	schopnost	samostat-
nosti	 při	 vykonávání	 strategického	 řízení.		
Po	 celou	 dobu	 zvládání	 pandemie	 musely	
kraje	a	 	ORP	reagovat	na	zcela	nové	situa-
ce	a	podněty,	které	dosud	nebyly	řešeny	v	
rámci	krizového	řízení.	V	rámci	této	činnosti	
nasbíraly	mnoho	podnětů	k	řešení	a	úpravu	
stávajícího	krizového	zákona,	který	lze	stále	
považovat	za	dostatečně	kvalitní	 základ	ře-
šení	krizových	stavů.	V	krizové	legislativě	je	
nezbytné	vyvážit	odpovědnost	a	kompeten-
ce	hejtmanů	a	starostů	ORP	k	realizaci	kri-
zových	opatření,	včetně	možnosti	vyžadovat	
nezbytné	 informace,	 rovněž	 jednoznačně	
definovat	 a	 pregnantně	 popsat	 ukládání	
povinností	 a	 s	 tím	 související	 poskytování	
náhrad.	 Zjednodušit	 krizovou	 a	 havarijní	
plánovací	 dokumentaci	 zpracovávanou	 ha-
sičskými	záchrannými	sbory	krajů	pro	kraje,	
obce	s	rozšířenou	působností	a	obce.

Bc.	Luděk	Přibyl
bezpečnostní	ředitel,	krizový	pracovník
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Tak	dovolené	nám	skončily.	Kampaně	k	vol-
bám	probíhají.	Většina	z	nás	bude	podle	prů-
zkumů	pravděpodobně	volit	menší	zlo.	Bohu-
žel	musím	konstatovat,	že	v	době	psaní	těchto	
informací	se	situace	v	Lysé	nemění.	Již	známá	
individua	nepřetržitě	útočí	na	všechny	připra-
vované	 investice	 stávajícím	 vedením	 města,	
v	neposlední	řadě	např.	stále	na	výstavbu	ob-

chvatu,	dokonce	i	na	výstavbu	Kauflandu	a	Tesca.	Kam	až	dospě-
la	demokracie	v	Česku	lze	dokumentovat	na	případu	pana	Mgr.	
Karla	Marka.	Nebudu	posuzovat	jeho	dosavadní	přínos	pro	měs-
to	z	titulu	předsedy	komise	majetku	a	místopředsedy	Výboru	pro	
sociální	věci	Středočeského	kraje,	který	je	momentálně	nula.	Asi	
Vás	spíše	udiví,	že	jako	zastupitel	v	Lysé	získal	mandát	do	ZM	za	
KDU-ČSL,	ale	na	kraji	je	za	STAN.	Ano,	i	to	je	v	Česku	možné,	ta-
kováto	destrukce	vůle	lidu	a	očekávat	od	samotného	vůdce	Lysá	
nejen	sobě,	že	se	mandátu	vzdá,	nelze	s	ohledem	na	jeho	již	pro-
kázané	morální	kvality,	očekávat.	

Ing.	Petr	Gregor,	bezpartijní	za	KSČM

Dejte	 pozor	 na	 děti!	 Zní	 to	 jako	 fráze,	
ale	není.	Děti	se	vrátily	do	škol,	řidiči,	dej-
te	na	ně	pozor.	Začátek	školy	přináší	rizika	
nehod	při	cestě	do	školy.	A	říjen	je	obdo-
bím,	kdy	prvotní	pozornost	opadá,	horší	
se	počasí	a	bývá	déle	 tma.	Každý	máme	
právo	udělat	chybu,	natož	dítě.	Ale	nesmí	
končit	tragicky.	Pro	ochranu	dětí	–	chodců	

je	nutné	při	řízení	dodržovat	rychlost.	Pokud	nejedu	50,	ale	
60	km/h,	tedy	jen	„o	trochu“	rychleji,	šance	na	přežití	chod-
ce	klesne	3x.	Naopak	není	trapné	jezdit	někde	i	třicítkou,	při	
ní	už	má	šanci	přežít	skoro	každý.	Dítě	se	často	objeví	neče-
kaně,	 schované	 za	autem	nebo	autobusem.	A	 řidič	nemá	
už		možnost	moc	reagovat.	Jeho	rychlost	tak	určí	výsledek.	
V	 bezpečí	 děti	 nejsou,	 ani	 když	 jezdí	 autem.	Mnoho	 dětí	
se	cestou	do	školy	či	školky	nepoutá,	protože	přece	jedou	
kousek	a	pomalu	po	městě.	Přitom	riziko	nehody	ve	měs-
tě	je	mnohem	větší	než	třeba	na	dálnici.	Fyzikálně	je	náraz	 
v	 50	 km/h	 pro	 nepřipoutaného	 stejně	 nebezpečný	 jako	
spadnout	z	třetího	patra	na	zem.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL

Letošní	rok	nám	uběhl	velice	rychle,	i	když	
jsme	se	museli	potýkat	s	nebezpečím	šíření	
infekce	 Covid-19.	 Díky	 vládním	 opatřením	
jsme	to	zvládli.	Pro	nás,	seniory,	je	dnes	vel-
kým	 přínosem	 třeba	 setkání	 v	 Kavárničce	
dříve	narozených.	Ale	není	to	jen	zábava,	co	
jako	 senioři	 rozvíjíme.	 Pod	 vedením	 Komi-
se	pro	šťastný	život	seniorů	se	podílíme	na	

tvůrčí	práci,	charakterizující	naše	město	a	jeho	bohatou	historii.	 
Z	různých	archivních	materiálů	jsme	vyčerpali	bohatý	podklado-
vý	materiál	a	zpracovali	publikaci	Osobnost a vydavatelské dílo 
Aloise Holuba, učitele v Lysé nad Labem.	Nalezneme	zde	nejen	
učební	pomůcky,	ale	i	časopisy	pro	ženy	a	dívky	a	různé	módní	
návrhy	a	vzory.	Tato	jeho	vydavatelská	činnost	vrcholila	v	období	
první	republiky	a	různé	výtisky	jsou	dodnes	uloženy	v	rodinných	
archivech.	V	samotné	komisi	řešíme	hodně	dalších	problémů,	
které	tíží	 seniory.	 Třeba	původní	návrh	na	dostupnost	 interní	
ambulance	 na	 Husově	 náměstí	 čp.	 1032	 postavením	 výtahu	
na	dvoře	sokolského	areálu,	s	čím	Sokolové	souhlasí.	Dále	pak	
obsazení	volné	ordinace	v	Domě	s	pečovatelskou	službou	vhod-
ným	specialistou,	nejlépe	ortopédem	pro	pomoc	seniorům.	A	je	
toho	více,	ale	k	tomu	budeme	poskytovat	pravidelné	informace.			

   
MVDr.	Jan	Kořínek,	ČSSD

 
 Ohleduplně	 na	 objížďce.	 Lysá	 je	 ne-

průjezdná	 směrem	 na	 Milovice,	 všichni	
se	 snaží	 projet	 okolo	 zámeckého	 parku	
a	dál	sídlištěm.	Sice	se	tam	jezdit	nemá,	
máme	 tam	 značku	 průjezd	 zakázán,	 ale	
trasa	 je	 plná	 aut.	 Jenže	 začala	 škola	 a	
měli	 bychom	 se	 všichni	 zamyslet,	 jestli	
tudy	fakt	máme	jezdit.	Stojící	kolony	pod	

okny	škol	 jistě	nezlepšují	už	dost	špatný	vzduch	ve	ško-
lách,	na	úzké	silnici	jedou	auta	těsně	okolo	dětí	kráčejí-
cích	po	chodníku.	Pozor,	to	že	koly	jedu	ještě	po	asfaltu	
neznamená,	 že	 nemůžu	 srazit	 dítě	 zrcátkem	 –	 to	 zasa-
huje	už	do	chodníku	–	a	to	ve	výšce	dětské	hlavy.	Zvlášť,	
když	se	vyhýbám	nákladnímu	autu	v	protisměru.	Ano,	je	
tam	 značka	 třicítky,	 ale	 dodržuje	 se?	 Při	 vyšší	 rychlosti	
jsou	následky	fatální.	Dá	se	jezdit	i	jinudy.	Ten,	kdo	jede	
na	Benátky	a	dál	na	dálnici,	může	jet	přes	Starou	Lysou	a	
za	ní	odbočit	doprava,	dojet	do	Benátek	a	na	dálnici	D10	
najet	 z	druhé	strany.	Nezdá	se	 to,	ale	časově	 to	zabere	
stejný	čas.

Jan	Burian,	KDU-ČSL
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11

Pozvánky



12

PozvánkyPozvánky



13

Pozvánky



14

PozvánkyPozvánky



15

Pozvánky	



16

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
Šumava mezi dvěma národy – Steun Robert
Kniha	 vzpomínek	 Roberta	 Steuna,	 který	 se	
narodil	na	začátku	minulého	století.	Jako	mla-
dík	 nastoupil	 na	místo	 adjunkta	 na	 šumav-
ských	Pláních,	kde	strávil	nejkrásnější	období	
svého	života.	Poté	následoval	život	plný	zvra-
tů,	strachu	o	život	svůj	i	blízkých,	v	době	hrůz	 
2.	světové	války.	Ve	30.	letech	se	stal	policis-
tou,	pracoval	pro	tajnou	zpravodajskou	služ-
bu,	 dvakrát	 byl	 vězněn	 nacisty.	 Strhujícím	
způsobem	popisuje	dění	a	události	v	nejhor-
ším	období,	které	český	národ	zažil	–	2.	světo-
vou	válku,	ale	i	poválečné	roky...

Muž bez tváře – May Peter
Z	Velké	Británie	do	Bruselu	cestují	dva	muži:	
novinář	Neil	 Bannerman	 a	 Kale	 –	 vrah.	 Ba-
nnerman	 od	 cesty	 neočekává	 nic	 víc	 než	
zdlouhavé	politické	rešerše,	avšak	místo	toho	
se	ocitne	uprostřed	tragédie.	Jeho	hostitele,	
rovněž	 žurnalistu,	 najdou	 společně	 s	 brit-
ským	ministrem	v	politikově	domě	v	centru	
Bruselu,	oba	mrtvé.	Podle	všeho	se	navzájem	
zastřelili.	 Novinářova	 autistická	 dcera	 Tania,	
která	se	během	přestřelky	schovávala	v	šatně,	
posléze	nakreslí	mrazivý	obrázek,	na	němž	je	
ještě	třetí	člověk	—	muž	bez	tváře...

Naučná	literatura	pro	dospělé
Tajemství vůní a chutí: Jak působí na naši 
psychiku – Hatt Hanns
Vliv	chutí	a	vůní	na	náš	život	a	naše	chování	
bývá	často	opomíjen,	ale	přitom	je	využívá-
me,	když	se	chceme	posílit,	dodat	si	odvahy,	
vyvolat	příjemné	vzpomínky,	vybrat	si	part-
nera	nebo	si	jen	zjemnit	čich.	Proč	některé	
vůně	a	pachy	preferujeme	a	jiné	nás	odpu-
zují?	Proč	nám	ve	stavu	zamilovanosti	chut-
nají	jiné	věci	než	jindy?	Jaké	chuťové	buňky	
mají	znalci	vína?	Jakou	roli	sehrávají	parfémy	
a	feromony	při	navazování	vztahů?	Je	mož-
né,	 že	 zvířata	 dokážou	 čichem	 odhadnout	
naše	rozpoložení?	A	jak	nás	vůně	nenápad-
ně	manipulují	k	dalšímu	nakupování?

Jak zabránit klimatické katastrofě 
– Gates Bill
Nemusíte	 být	 klimatologové,	 abyste	 měli	
povědomí	o	oteplování	planety	a	souvisejí-
cích	 jevech:	 o	 obdobích	 extrémních	 veder,	
bouří,	 stoupání	 hladiny	 moří,	 povodních,	
následných	 hladomorech	 a	 migračních	 vl-
nách...

Paličkování – 6. + 20. října 2021 
od 16.30 hodin
Pravidelné	kurzy	 s	Helenou	Kubíkovou.	 Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Drátování – 13. + 27. října 2021 
od 16.30 hodin
Drátenický	kurz	s	paní	Procházkovou.

Trénování paměti I. a II. – kurzy
(první lekce 13. října 2021od 9.00 do 9.45 
hodin + od 10.00 do 10.45 hodin)
Mozek	je	sval	a	je	třeba	ho	trénovat.	Kurzy	
trénování	paměti	Vám	ukáží,	jak	mozek	pro-
cvičovat,	 aby	 Vám	 co	 nejlépe	 sloužil.	 Kurz	
obsahuje	10	 lekcí	a	představí	Vám	některé	
techniky,	díky	kterým	je	pamatování	jedno-
dušší.	Kurz	Trénování	paměti	I.	je	určen	za-
čátečníkům,	kurz	Trénování	paměti	II.	bude	
navazovat	 na	 předchozí	 kurzy.	 Kurzy	 jsou	
pro	všechny	zájemce	zdarma,	je	však	nutné	
se	na	ně	v	knihovně	předem	přihlásit.	Počet	
míst	v	kurzu	je	omezený!		

PC kurz pro začátečníky – 19. + 26. října 2021 
od 9.00 do 10.00 hodin
Na	kurz	zveme	všechny,	kteří	se	chtějí	naučit	
základní	ovládání	počítače	a	objevit	možnos-
ti	internetu.	Vzhledem	k	omezenému	místu	
je	nutné	si	účast	na	kurzu	v	knihovně	rezer-
vovat	předem.	Kurz	je	pro	všechny	zájemce	
zdarma.

Hudební toulky – 20. října 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.

Mezi Masaji: ve škole i doma 
– 21. října 2021 od 18.00 hodin
Život	Masajů	v	severní	Tanzánii	nám	během	
své	 přednášky	 přiblíží	 rodačka	 z	 Lysé	 nad	
Labem	Zuzana	Sedláčková,	která	se	v	 rám-
ci	misií	v	této	lokalitě	věnovala	mimo	jiné	i	
vzdělávání	tamních	dětí.	Přednáška	je	pořá-
dána	ve	spolupráci	s	MAP	Lysá	nad	Labem.	
Vstup	zdarma.

Cestování s handicapem aneb Nic není 
nemožné - Americký sen – 25. října 2021
od 18.00 hodin
Sbalte	 si	 kufry,	 vyrážíme!	A	 kam?	Za	oceán	
s	handicapem…	Na	cestu	se	vydáme	s	Jaku-
bem	Greschlem,	 který	 se	 narodil	 s	 dětskou	

mozkovou	obrnou	a	pár	let	bojoval	o	to,	aby	
ho	nohy	unesly.	Ani	to	mu	však	nevzalo	sílu	a	
procestoval	přes	30	zemí	naší	krásné	Země.	
Tato	přednáška	nebude	pouze	představením	
krásné	 destinace,	 ale	 především	 ukázkou	
toho,	jak	důležité	jsou	v	životě	sny,	touha	po	
poznání	a	motivace,	které	člověka	dokáží	vést	
až	 za	 jeho	 vlastní	 hranice.	 Přijďte	 načerpat	
inspiraci,	neboť	na	cestě	životem	není	nic	ne-
možné!	Vstup	zdarma.

Fotosoutěž 2021 „Fotokaranténa“
– 6. října–1. listopadu 2021
Výstava	 fotografií	 zaslaných	do	naší	 letošní	
fotosoutěže.

Virtuální univerzita třetího věku (říjen–pro-
sinec)	–	kurzy	pořádané	ve	spolupráci	s	Pro-
vozní	ekonomickou	fakultou	České	zeměděl-
ské	univerzity	v	Praze	nabízí	kvalitní	zájmové	
studium	U3V	na	univerzitní	úrovni.		V	rámci	
studia	nebudete	muset	nikam	dojíždět	a	při	
standardní	situaci	(pokud	bude	možné	pořá-
dat	vzdělávací	akce	v	naší	knihovně)	nemu-
síte	být	ani	vybaveni	počítačovou	technikou.	
Studium	je	zakončeno	osvědčením	o	absol-
vování	U3V	a	slavnostní	promocí	v	aule	Čes-
ké	zemědělské	univerzity	v	Praze.	Do	kurzu	
je	nutné	se	přihlásit	předem.	V	případě	zá-
jmu	se	hlaste	v	knihovně.

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)	 –	 Národ-
ní	 knihovna	 ČR	 zpřístupňuje	 prostřednic-
tvím	Národní	 digitální	 knihovny	 (NDK)	 díla	
nedostupná	 na	 trhu	 (DNNT).	 Jedná	 se	 o	
dokumenty,	které	jsou	dosud	chráněny	au-
torským	zákonem	(tj.	neuplynulo	70	 let	od	
smrti	 všech	autorů),	 ale	nejsou	 již	 dostup-
né	na	 knižním	 trhu.	Nyní	mají	 registrovaní	
čtenáři	 naší	 knihovny	možnost	 ZDARMA	 si	
zobrazit	 všechna	 tato	 díla	 online	 přímo	 ze	
svého	domácího	počítače.	V	případě	zájmu	
nás	kontaktujte	na	info@knihovnalysa.cz.
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Ze	života	škol	/	Napsali	nám

Srpen v klubu důchodců Litol

Dobře	víme,	že	znalost	
cizího	jazyka	nepotřebu-
jeme	jen	kvůli	cestování,	
ale	že	také	zvyšuje	uplat-
nitelnost	našich	žáků	na	

trhu	práce	či	v	úspěšném	studiu	v	zahraničí.	
Proto	jsme	pro	naše	studenty	otevřeli	se-

minář	„The	English	Club“,	jehož	cílem	je	roz-
voj	 jazykových	 znalostí	 žáků	 2.	 a	 3.	 ročníků	
a	 příprava	 na	 získání	 mezinárodně	 uznáva-
né	 zkoušky	 Cambridge	 English.	 Protože	 šlo	 
o	volnočasovou	aktivitu,	do	semináře	se	při-
hlásili	 studenti,	 kteří	 do	 něj	 docházeli	 dob-
rovolně,	 ochotně	 a	 s	 nadšením	 pro	 jazyk.	 
V	kroužku	tak	panovala	příjemná	atmosféra,	
žádný	dril.	Učitelka	Mgr.	Bronislava	Khalego-
vá,	která	kroužek	vedla,	připravovala	studenty	
ve	všech	oblastech:	poslech	s	porozuměním,	

čtení,	mluvení	a	psaní.	Všechny	tyto	doved-
nosti	jsou	testovány	při	zkouškách	Cambridge	
English,	protože	představují	komplexní	osvo-
jení	cizího	jazyka.	
Příprava	nebyla	rozhodně	jednoduchá	a	za-

brala	studentům	spoustu	času.	Ale	kdo	chtěl	
a	měl	zájem,	nakonec	doběhl	do	cíle,	k	mezi-
národním	zkouškám	FCE,	které	v	ČR	zaštiťuje	
organizace	The	British	Council.	Ke	zkouškám	
se	 přihlásily	 naše	 dvě	 studentky	 –	 Andrea	
Drahokoupilová	 a	 Silvie	 Jarovcová,	 obě	 ze	
současných	4.	ročníků.	Zkoušky	nebyly	jedno-
duché,	konaly	se	ve	dvou	dnech	na	různých	
místech	v	Praze.	
,,Největší	strach	jsem	měla	z	toho,	že	si	sed-

nu	k	papíru	a	nebudu	vůbec	vědět,	co	mám	
psát,	 že	 všechno	 kvůli	 nervozitě	 zapomenu,“	
shrnula	za	obě	studentky	obavy	Silvie.	,,Posled-

ní	měsíce	 před	 zkouškami	 byly	 naše	 hodiny	
opravdu	intenzivní.	Jak	se	blížily	zkoušky,	schá-
zely	jsme	se	s	paní	učitelkou	i	několikrát	týdně.	
Pořád	bylo	co	vylepšovat,“	doplňuje	Andrea.		
A	jak	to	dopadlo?	Děvčata	na	výsledek	če-

kala	několik	týdnů,	protože	se	zkoušky	odesílají	
do	Londýna.	Napětí	ale	stálo	za	to:	Andrea	zís-
kala	certifikát	v	úrovni	B2	a	Silvie	v	úrovni	C2.	
Oběma	 studentkám	 moc	 gratulujeme	 a	

víme,	že	se	ve	světě	určitě	neztratí.	Velký	dík	
patří	 také	Mgr.	 Bronislavě	 Khalegové,	 která	
se	studentům	věnovala	nad	rámec	svých	po-
vinností	a	svým	pozitivním	přístupem,	vůlí	a	
nadšením	je	dovedla	až	k	tomuto	krásnému	
výsledku.	

Iva	Gecková
PR	školy	

Velký úspěch našich studentek 

I	 druhý	 prázdninový	 měsíc	 byl	 v	 našem	
klubu	naplněn	 intenzivní	 činností.	Na	pravi-
delných	schůzkách	diskutujeme	o	všem,	co	se	 
v	našem	městě	děje,	co	se	nám	líbí	i	nelíbí.
V	polovině	měsíce	jsme	zorganizovali	výlet	

do	města	s	bohatou	historií,	ležícího	na	souto-
ku	Labe	a	Vltavy,	do	města	Mělníka.	Hlavním	
cílem	byla	prohlídka	zámku,	který	byl	po	roce	
1990	v	restituci	vrácen	rodině	Lobkowiczů.	Ti	
zámek	rekonstruovali	a	část	zpřístupnili	veřej-
nosti.	Tato	část	je	dnes	vybavena	originálním	
mobiliářem,	obrazy,	mapami	atd.	Naše	prů-
vodkyně	nám	velmi	barvitě	a	poutavě	vylíčila,	
jak	a	odkud	bylo	původní	vybavení	získáváno	

zpět.	 Dozvěděli	 jsme	 se	mnoho	 zajímavých	
poznatků	nejen	z	historie	rodiny	Lobkowiczů,	
ale	i	města.
Příjemně	unaveni,	ale	i	trochu	hladoví	jsme	

se	odebrali	do	zámecké	vyhlídkové	restaura-
ce.	Při	dobrém	obědě	jsme	se	těšili	z	krásné	
vyhlídky	na	soutok	obou	řek	i	na	horu	Říp	a	
celé	 krásné	 okolí.	 Pracovníci	 zámku	 včele	 s	
jeho	ředitelem	otevřeli	tuto	restauraci	pouze	
pro	nás,	za	což	jim	mnohokrát	děkujeme.	Po	
obědě	jsme	navštívili	méně	příjemný,	ale	také	
zajímavý	objekt	–	mělnickou	kostnici.
Po	procházce	náměstím	jsme	se	vrátili	k	na-

šemu	 autobusu,	 který	 nás,	 veden	 spolehlivou	

rukou	řidiče	p.	M.	Ouředníka,	dovezl	zpět	do	Lysé.
Poslední	 srpnovou	 sobotu	 se	 v	 Litoli	 

u	kapličky	opět	po	roce	konaly	litolské	dožín-
ky.	Uspořádala	je	mladší	skupina	obyvatel	této	
části	 města	 pod	 vedením	 pana	 Petřeka.	 Po	
celý	den	byl	zajištěn	program	pro	všechny	vě-
kové	kategorie,	od	seniorů	až	po	děti.	S	velkým	
ohlasem	a	pozorností	se	setkala	výstava	foto-
grafií	z	historie	Litole.	Děkujeme	všem,	kteří	se	
o	organizaci	této	akce	zasloužili,	a	věříme,	že	i	
příští	rok	nám	bude	přát	nejen	počasí	a	tak	se	
budeme	moci	při	družné	zábavě	opět	sejít.

KD	Litol

Předmět	produkční	
činnost	 v	 praxi	 ve	 3.	
ročníku	 studia	 oboru	
produkce	 (SŠD	 Lysá	

nad	Labem)	je	vždy	završen	konkrétní	realiza-
cí	nějaké	akce,	např.	výstavy.	Ve	školním	roce	
2020/21	tomu	nebylo	jinak,	ačkoliv	nám	vše	
zkomplikovala	koronavirová	situace.
Celou	 akci	 jsme	 připravovali	 spolu	 s	 paní	

učitelkou	 Evou	 Novákovou	 online.	 Bylo	 to	
poměrně	 náročné,	 jelikož	 jsme	 s	 organiza-
cí	 výstav	 neměli	 žádnou	 zkušenost	 a	místo	
osobního	 kontaktu	 přišly	 na	 řadu	 emaily	 a	
videokonference.	Po	prvotním	tápání	jsme	se	
shodli	na	tématu	výstavy,	která	se	vlastně	sta-
la	symbolem	nedávné	složité	doby.	Rozhodli	
jsme	se	totiž	oslovit	naše	pedagogy	výtvarní-
ky	a	vystavit	jejich	díla	z	doby	pandemie.	Ná-
zev	akce	nemohl	znít	jinak	–	LockArt.
Spousta	 práce	nás	 teprve	 čekala.	Dohod-

li	jsme	si	výstavní	prostor	a	termín	v	Muzeu	
Bedřicha	Hrozného	v	Lysé	nad	Labem.	Řešili	
jsme	vizuál	akce	a	veškeré	propagační	mate-

riály	–	logo,	letáky,	pozvánky,	webovou	strán-
ku.	O	každém	z	vystavovatelů	jsme	zpracovali	
medailon,	abychom	výstižně	představili	jeho	
tvorbu.
Výstava	byla	úspěšně	instalována	a	pro	jed-

notlivé	návštěvníky	 zpřístupněna,	ale	přísná	
epidemiologická	 opatření	 nám	 bohužel	 za-
bránila	uspořádat	vernisáž.
Ke	konci	školního	roku	se	nakonec	situace	

uvolnila	a	nám	bylo	jasné,	že	se	chceme	spo-
lečně	setkat	alespoň	na	závěr	výstavy,	radost-
ně	si	užít	příjemné	odpoledne,	dát	sbohem	
nekonečnému	lockdownu	a	s	nadějí	vyhlížet	
příští	 dny	 a	 týdny.	 Dernisáž	 byla	 velkolepá:	
studentky	 oděvního	 designu	 prezentovaly	
několik	módních	kolekcí,	nechyběla	živá	hud-
ba,	občerstvení,	své	první	zkušenosti	získali	i	
naši	moderátoři.	
Děkujeme	všem,	kteří	 se	na	 realizaci	naší	

praxe	 podíleli	 –	 pedagogům,	 spolužákům,	
zaměstnancům	 muzea	 a	 také	 „klukům“	 ze		
Snews,	kteří	nám	svými	videi	pomohli	s	pro-
pagací	akce.

LockArt

Doufejme,	 že	 to	 byla	 i	 tečka	 za	 složitým	
koronavirovým	školním	rokem.	Těšíme	se	na	
každodenní	setkávání	ve	škole	a	na	další	spo-
lupráci	nejen	s	našimi	učiteli.

 
Kristýna	Kočí

Střední	škola	designu	Lysá	n.	L.
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V	denním	stacionáři	v	Lysé	nad	Labem	pro-
běhlo	setkání	pečujících	rodin	zařazených	do	
projektu	„	S	námi	to	zvládnete“.	
Vedoucí	střediska	Lysá	nad	Labem	Bc.	Věra	

Součková	přivítala	hosty	–	pana	starostu	měs-
ta	Lysá	nad	Labem	Ing.	Karla	Otavu,	ředitelku	
Centra	 sociálních	 a	 zdravotních	 služeb	 Po-
děbrady	 paní	 Emilii	 Třískovou,	 předsedkyni	
dozorčí	 rady	 společnosti	Mgr.	 Pavlu	 Hovor-
kovou,	 pracovnici	 sociálního	 odboru	 města	
Poděbrady	 paní	 Mgr.	 Moniku	 Polákovou	 a	
koordinátorku	projektu	paní	Mgr.	 Kláru	Ho-
lanovou.
K	příjemné	atmosféře	přispělo	vystoupení	

Café	 trio	 Víta	 Andršta	 se	 zpěvačkou	 Sylvou	
Škvárovou	–	Introvičovou.
Účastníkům	projektu,	kteří	využili	40	hodin	

podpory	odborného	týmu,	jehož	součástí	je	
lektorka	ošetřovatelství,	právník,	psycholog	a	
sociální	 pracovník,	 byly	 slavnostně	 předány	
Certifikáty	o	absolvování	projektu.	Hosté	vy-
slovili	 uznání	 všem	pečujícím,	 lektoři	 krátce	
zhodnotili	dosavadní	průběh	projektu,	které-
ho	se	doposud	zúčastnilo	30	rodin	z	okresu	
Nymburk.	
O	slovo	se	přihlásili	i	samotní	pečující,	zde	

uvádíme	jejich	hodnocení:

„Získal jsem mnoho cenných praktických 
informací od odborníků a lidí, kteří můj pro-
blém řeší dennodenně při své praxi. Takové 
informace mi internet nenahradí.“	 (pečující,	
Sadská)

„Už umím odpovědět na otázku, zda si 
umím najít čas na sebe a kde a s kým si mohu 
popovídat.“	(pečující	z	Přerova	nad	Labem)

„Nejprve jsem váhala, zda do projektu 
vstoupit, přece jen času je málo a nechci od-
cházet z domu od maminky nadlouho. Ale 
hned po první návštěvě Centra jsem odcháze-
la s úplně jinou energií a ten čas zde strávený 
jsem si moc užila.“	(pečující,	Sadská)

„Nevíme, co nás čeká, máme strach, až 
maminku pustí z nemocnice, že si nebude-
me vědět rady a doma nebudeme mít po-
můcky, které budou potřeba. Dávají ji jen 
pár měsíců života. Chtěli bychom je strávit 
společně a dopřát jí co nejlepší péči. Jste 
tu všichni moc hodní a ochotní.“	 (pečující	
z	Poděbrad)

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	 podpora	
je	pečujícím	rodinám	v	rámci	projektu	nabí-
zena	zdarma.	
V	současné	době	v	regionu	také	pořádá-

me	setkávání	svépomocných	skupin	a	vzdě-

lávací	akce	pro	neformální	pečující	a	zároveň	
jim	 nabízíme	 individuální	 podporu	 formou	
masáží,	konzultací	s	psychologem	apod.
Dne	 23.	 října	 2021	 si	 přijďte	 zacvičit	 se	

zkušenou	 lektorkou	 jógy,	 slečnou	Markétou	
Stránskou.	Akce	se	koná	v	prostorách	rodin-
ného	centra	v	Milovicích	od	16	hod.	do	18	
hod.	V	případě	zájmu	se	obraťte	na	koordiná-
torku	pomoci.
Rádi	 bychom	 vás	 informovali,	 že	 v	 Milo-

vicích	 vzniká	 odlehčovací	 služba	 KoniPAS	
pro	 rodiny	 s	dětmi	 s	poruchou	autistického	

První „absolventi“ projektu „S námi to zvládnete“
„Jsem ráda za každou novou informa-

ci, kterou získám a tím spíš od odborníků. 
Doma mám již více jak rok zvedák, který 
jsem se ale bála použít, nevěděla jsem 
přesně jak. Teprve s paní lektorkou jsem 
se to naučila a navíc jsem měla možnost 
sama na sobě vyzkoušet, jak se cítí osoba, 
se kterou je za pomocí zvedáku manipulo-
váno.“	(pečující	z	Hrubého	Jeseníku)

„Pocházím z jiného kraje, a když vyprávím, 
co všechno nám nabízíte a kolik toho pro nás 
uděláte, rodina mně nechce věřit, protože 
tam nemají zdaleka takovou podporu, jakou 
máme my tady.“	(pečující	z	Jiřic)

„Byli jsme velmi spokojení, nabídli jste nám 
toho daleko více, než jsme zprvu očekávali.“ 
(pečující	z	Lysé	nad	Labem)

Projekt	probíhá	v	další	etapě	až	do	června	
2022,	 je	 určen	 občanům	 okresu	 Nymburk.	
Zájemci	 mohou	 získat	 podrobné	 informace	
tel.	č.:	778	407	531.

Bc.	Věra	Součková
vedoucí	střediska	Lysá	nad	Labem																																																

Iveta	Jánková,	Dis
koordinátorka	projektu

spektra.	 V	 roce	 2021	 proběhnou	 ve	 dnech	 
18.	10.,	8.	11.,	22.	11.	a	6.	12.	od	13.00	do	15.00	
hodin	setkání	svépomocných	skupin	v	prosto-
rách	RC	v	Milovicích,	na	adrese	Komenského	
581,	1.	patro	–	sál.	Pro	více	informací	volej-
te	na	tel.	735	070	191	nebo	pište	na	e-mail	 
konipasmilovice@seznam.cz.
K	 dispozici	 jsou	 také	 facebookové	 strán-

ky	 spolku	 KoniPAS:	 https://www.facebook.
com/KoniPasMilovice/. 
V	RC	Milovice	se	můžete	setkat	s	koordiná-

torkou	pomoci,	Hanou	Fabiánovou,	 každou	
druhou	středu	v	měsíci	(po	předchozí	telefo-
nické	domluvě)	od	15.00	do	17.00	hodin.	

pracovníci	Centra	pro	komunitní	práci
	střední	Čechy	

Podzimní a zimní sborový pobyt
Vážení	členové	a	příznivci	našeho	farního	

sboru,	obracím	se	na	Vás	s	nabídkou	dvou	
sborových	pobytů,	o	jejichž	konání	musíme	
v	nejbližší	době	učinit	rozhodnutí.
•	 28.–31.	 10.	 2021	 máme	 předběžnou	 

	 rezervaci	na	podzimní	prázdniny	v	evan- 
	 gelickém	středisku	Sola	Fide	v	 Jánských	 
	 Lázních	(více	viz	odkaz	a	webové	strán- 
	 ky	 střediska).	 Město	 nabízí	 příjemné	 
	 lázeňské	 prostředí,	 čas	 pak	 podzimní	 
	 Krkonoše.	 Prosím	 ty	 z	 Vás,	 kteří	 máte	 

	 o	pobyt	zájem,	abyste	mi	pokud	možno	 
	 obratem	 (do	 konce	 srpna)	 svůj	 vážný	 
	 zájem	napsali	e-mailem.
•	 12.–19.	 3.	 2022	 máme	 již	 tradičně	 na	 

	 jarní	 prázdniny	 rezervaci	 jedné	 budovy	 
	 na	 horském	 domově	 v	 Herlíkovicích.	 
	 Protože	se	ale	náš	sbor	nachází	ve	dvou	 
	 jiných	 okresech,	 máme	 i	 různě	 jarní	 
	 prázdniny.	Ukazuje	se,	že	především	lidé	 
	 z	Čelákovic,	či	studenti	a	školáci	z	Prahy	 
	 by	uvítali	termín	7.–13.	2.	2022.	Prosím	 

	 tedy	ty	z	vás,	kteří	s	námi	chcete	na	hory	 
	 jet,	 abyste	 svůj	 zájem	 už	 nyní	 projevili	 
	 a	zároveň	nám	napsali,	zda	preferujete:
	 a)	12.–19.	3.	2022
	 b)	7.–13.	2.	2022
Děkuji	Vám.	

Mgr.	Lukáš	Pešout
farář	FS	ČCE	Lysá	nad	Labem

e-mail:	lysa@evangnet.cz
mobil:		+420	604173781
www.lysa.evangnet.cz
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Rozhovor s panem Gregorem
Pane Gregore, dne 3. 9.2021 byla zahájena 
v novém Turistickém informačním centru 
v Lysé nad Labem výstava Vašich prací – 
výšivek „malovaných jehlou“. Současně 
vystavujete i 3 obrazy v Nymburce v rámci 
I. ročníku Výtvarného salonu, který pořádá 
Nymburské kulturní centrum, která byla 
zahájena 16. 8. 2021.
Ano,	máte	pravdu,	zúčastňuji	se	nyní	dvou	

akcí	 najednou,	 ale	 pokouším	 se	 to	 nějak	
skloubit.	Původně	jsem	měl	v	Nymburce	vy-
stavovat	5	až	8	obrazů,	ale	vyšel	 jsem	vstříc	
organizátorům	výstavy,	protože	bylo	potřeba	
s	ohledem	na	prostor	v	kapli	sv.	Jana	Nepo-
muckého,	umožnit	vystavovat	více	umělcům.	
Před	konáním	vernisáže	posuzovala	odborná	
porota	vystavené	práce	a	získal	 jsem	čestné	
uznání	od	 starosty	města	Nymburka.	Určitě	
jsem	to	nečekal,	a	už	vůbec	ne	za	výšivku	hra-
du	Kost.	Spíše	bych	toto	ocenění	očekával	za	
obraz	„Nymburské	hradby“.

Jak jste přišel k výstavě v Lysé?
Přiznám,	že	již	během	dokončovacích	prací	

na	turistickém	informačním	centru	jsem	kon-
zultoval	 možnost	 vystavovat	 se	 zástupcem	
provozovatele	 centra	 panem	 P.	 Hlaváčem	 
z	Pruhu	Polabí.	Věděl	jsem,	že	zde	jako	první	
vystaví	své	obrazy	na	2	měsíce	paní	H.	Gro-
cholová,	 ale	 že	 ji	 budu	 následovat	 jsem	 se	
dozvěděl	 až	 na	 poslední	 chvíli.	 Na	 přípravu	
výstavy	jsem	měl	přibližně	jeden	týden.

Výstava potrvá do začátku listopadu. 
Kolik zde vystavujete výšivek?
S	ohledem	na	možnosti	tohoto	prostoru,	

víceméně	 jde	 o	minigalerii,	 vystavuji	 cel-
kem	15	obrazů.	Je	to	maximum	s	ohledem	
na	počet	výstavních	stojanů,	více	exponá-
tů	 se	 sem	 nevejde.	 Proto	 jsem	 při	 rych-
lém	 rozhodování	 zvážil	 stávající	možnosti	
a	 vystavuji	 tzv.	 Lyskou	 epopej,	 sestávající	
z	12	obrazů	památek	a	 lokalit	 z	Lysé	nad	
Labem	 a	 nejbližšího	 okolí.	 K	 tomu	 jsem	
přidal	 ukázku	 z	 mé	 tvorby	 v	 posledních	
letech,	 kdy	 jsem	 se	 soustředil	 na	 výšivky	
známých	českých	hradů	a	reagoval	jsem	i	
na	události	 z	poslední	 doby	 jako	 je	např.	
covid	a	nebo	tornádo	na	Moravě.

Pokud je mi známo, a se seznamem 
svých dokončených prací se netajíte, 
těch obrazů s motivem hradů jste vyšil  
v posledním období určitě více jak 3.  
Tak kolik jich opravdu je?
Ano,	máte	opět	pravdu.	Uvažuji	o	tom,	

že	bych	přibližně	po	14	dnech	až	do	konce	
výstavy	v	 jejím	průběhu	vystavené	hrady	
obměňoval.	 Rád	 bych	 také	 koncem	 října	
ukázal	 svůj	 obraz	 hradu	 Kost.	 Ten	 budu	
mít	ale	k	dispozici	až	po	24.	9.	2021,	kdy	
výstava	v	Nymburce	končí.	Zatím	mám	do-
končeno	9	obrazů	českých	hradů.

Trochu se omlouvám, tuto otázku dostáváte 
asi pokaždé a velice často, nejen na výsta-
vách, ale pokud jste prezentován i v tisku. 
Kdy jste vůbec začal vyšívat a proč?
V	 tomto	 případě	 se	 opravdu	 opakuji	 a	

jde	o	velmi	častou	otázku.	První	 svůj	ob-
raz	ještě	podle	předlohy	jsem	vyšil	v	roce	
1998.	Moje	 tvorba	 tedy	 trvá	 již	 přibližně	
23	let.	Za	tuto	dobu	jsem	vyšil	70	obrazů	
o	různých	velikostech	a	mnoha	tématech.		
Další	dva	obrazy,	hrady	Rabí	a	Okoř,	mám	
rozpracované.	 Ještě	 jsem	vytvořil	2	obra-
zy	 lepením	 minidiamantů,	 pochopitelně	
skleněných.	Jde	o	zvláštní	techniku.
A	proč	jsem	začal	vyšívat.	Příčin	bylo	více,	

ale	rozhodující	byl	fakt,	že	jsem	si	ze	zahra-
ničí	přivezl	předlohu	s	motivem	chaloupky,	
hor	a	lesa	a	chtěl	ji	po	vyšití	umístit	na	cha-
lupě	v	horách.	Požádal	 jsem	o	vyšití	dceru	
Petru,	 která	 však	 byla	 dost	 zaneprázdněná	
výchovou	 dětí.	 A	 tak	 jsem	 ji	 jednoho	 dne	
požádal,	aby	mne	to	naučila.	Obraz	jsem	si	
dokončil	sám.	A	nějak	mne	to	chytlo	a	zatím	
nepustilo.

Své obrazy také prodáváte?
Ne,	ne,	opravdu	ne.	Několik	jsem	jich	da-

roval.	Víte,	každý	obraz	z	hlediska	použitého	
materiálu	 (podklad,	 bavlnky,	 zarámování)	
přijde	přibližně	na	2	500	Kč.	V	průměru	vyší-
vám	jeden	obraz	cca	300	hodin.	Srovnejte	to	
s	jinými	umělci	nebo	řemeslníky,	kolik	bych	
asi	mohl	chtít	za	hodinu	ruční	práce	a	kolik	
by	asi	 stál	 jeden	obraz.	Uměleckou	úroveň	
vůbec	neposuzuji.	Nabídky	na	prodej	za	veli-
ce	slušnou	sumu	peněz	jsem	měl,	ale	všech-
ny	jsem	prozatím	odmítl.

Kde jste doposud vystavoval?
Převážně	 vystavuji	 v	 Lysé	 nad	 Labem,	 a	

to	 dvakrát	 v	 Muzeu	 Bedřicha	 Hrozného,	 

v	knihovně	a	v	archivu.	Také	jsem	ale	vysta-
voval	 i	 v	Praze.	Nebýt	covidové	pandemie,	
tak	 jsem	 na	 podzim	 roku	 2019	 vystavoval	 
v	Paříži.	Škoda,	to	se	už	asi	nestane.

Jaké máte další plány?
Pokud	 to	 jen	 trochu	 půjde,	 zejména	

ze	 zdravotního	 hlediska,	 tak	 bych	 chtěl	 
v	 tvorbě	 ještě	 nějakou	 chvíli	 pokračovat.	 
S	ohledem	na	věk	a	na	předpoklady	zhor-
šování	zraku	a	motoriky	rukou	se	raději	ve	
svých	plánech	držím	při	zemi.

Přeji Vám, aby se Vám obě výstavy vydařily, 
aby se Vaše tvorba návštěvníkům výstav 
líbila, aby Vám vydrželo zdraví. Jen tak dál. 
Děkuji za odpovědi na mé otázky.
Děkuji	za	rozhovor,	budu	se	snažit	ještě	

chvíli	vydržet	nástrahy	tohoto	světa.

redakce



20

Napsali	nám

18. říjen 1945 –	Na	své	první	schůzce	za-
hájil	činnost	mezinárodní	vojenský	tribunál	
v	 Norimberku.	 Jednání	 předsedal	 sovětský	
soudce	 generálmajor	 I.	 Nikitčenko.	 Norim-
berský	soudní	proces	byl	vedený	Spojenými	
státy,	 Sovětským	 svazem,	 Francií	 a	 Velkou	
Británií	 proti	 24	 hlavním	 válečným	 zločin-
cům	 –představitelům	 nacistického	 Němec-
ka,	 i	když	někteří	hlavní	strůjci	Adolf	Hitler,	
Heinrich	Himmler,	 a	 Joseph	Goebbels	 spá-
chali	 sebevraždu	před	 začátkem	procesu	 a	
6	zločinným	organizacím.	Proces	proběhl	od	
20.	listopadu	1945	do	1.	října	1946.	Násled-
né	norimberské	procesy	byly	vedeny	podle	
Zákona	 č.	 10	 před	 americkými	 vojenskými	
tribunály.	Tribunál	byl	ustanoven	na	základě	
londýnské	 dohody	 o	 stíhání	 válečných	 zlo-
činců	 z	 8.	 srpna	 1945	uzavřené	mezi	USA,	
SSSR,	Velkou	Británií	a	Francií.

20. říjen 1740	 –	Na	 základě	pragmatické	
sankce,	 dokumentu	 o	 nedělitelnosti	 habs-
burských	držav	a	v	případě	vymření	mužské	

linie	 rodu	Habsburků	 o	 nástupnictví	 ženské	
linie,	 se	vlády	v	habsburské	monarchii	ujala	
Marie	 Terezie.	 Jelikož	 okolní	 státy	 tento	 akt	
neuznaly,	začaly	krátce	poté	války	o	rakouské	
dědictví.

20. říjen 1860	 –	 císař	 František	 Josef	 I.	
vydal	 říjnový	diplom,	 jímž	byla	přiznána	 zá-
konodárná	moc	 zemským	sněmům	a	 říšské	
radě.	Prohlášení,	ve	kterém	se	císař	provždy	
zříkal	absolutismu.	Zavazoval	se	vzdát	se	úpl-
né	zákonodárné	pravomoci	a	podělit	se	o	ni	
se	 zemskými	 sněmy.	Také	poněkud	nejasně	
formuloval	představy	o	dalším	státoprávním	
uspořádání,	 které	 lze	 vykládat	 federalistic-
ky,	stejně	jako	centralisticky.	V	diplomu	bylo	
připomenuto	 zvláštní	 postavení	 Uherského	
království.

27. říjen 1108	 –	 Kníže	 Svatopluk	přikázal	
vyvraždit	Vršovce	kvůli	jejich	údajné	kolabo-
raci	s	Poláky.	Vršovci		byl	český	raně	středo-
věký	velmožský	rod,	který	v	11.	a	na	počátku	 

12.	století	významně	ovlivňoval	dějiny	přemy-
slovského	státu.	Už	koncem	10.	století	Vršov-
ci	v	rámci	Čech	soupeřili	s	Přemyslovci	a	mezi	
rody	několikrát	došlo	k	násilným	činům.	Pře-
myslovci	se	pokusili	o	vyvraždění	Vršovců	tři-
krát,	poprvé	už	v	roce	1003	(Boleslav	III.),	pak	
v	 roce	1014	 (Oldřich)	a	potřetí	v	 roce	1108	
(Svatopluk).	 Vršovcům	 byla	 naopak	 přičítá-
na	 smrt	 knížete	 Jaromíra	 (1035),	 Břetislava	
II.	(1100)	a	potom	také	strůjce	jejich	třetího	
vraždění	Svatopluka	(1109).

28. říjen 1918	–	Den	vzniku	samostatného	
československého	státu	je	státní	svátek	České	
republiky.	Je	daný	§	1	zákona	číslo	245/2000	
Sb.	Slaví	se	jako	připomenutí	výročí	28.	října	
1918,	 kdy	 zástupci	 Národního	 výboru	 čes-
koslovenského	 zveřejnili	 provolání	 o	 vzniku	
Československa	a	vydali	zákon	o	zřízení	samo-
statného	státu.

PhDr.	Kvetoslava	Žigmundová
odpovědná	redaktorka

Výběr z významných dnů a výročí v měsíci říjnu

Letos	 jsme	 zažívali	 extrémy	 počasí,	 kte-
ré	se	budou	podle	vědců	vlivem	klimatické	
změny	objevovat	stále	častěji.	Vedrem	pře-
hřátá	města,	sucho	v	krajině	a	na	druhé	stra-
ně	bouřky,	silné	deště	či	vítr.	Není	divu,	že	již	
několik	let	sílí	poptávka	po	opatřeních,	kte-
rá	 by	 lidem	pomohla	 nové	podmínky	 lépe	
zvládnout.	
Ani	 Česká	 republika	 nezůstává	 v	 tomto	

ohledu	pozadu,	jak	dokazují	finálové	projek-
ty	 soutěže	Adapterra	Awards	2021.	Najde-
me	mezi	nimi	příklady	šetrného	hospodaře-
ní	na	zemědělské	půdě,	obnovy	lužních	lesů,	
rašelinišť,	 tůní,	meandrů,	zpřírodnění	koryt	
řek,	ukázky	využití	dešťové	vody	či	zelených	
střech.	Až	do	15.	října	můžete	v	 interneto-
vém	 hlasování	 podpořit	 ty	 nejzajímavější	 
z	nich	na	www.adapterraawards.cz.

Jak můžete sami pomoci?

10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
1.	 Sbírejte	 dešťovou	 vodu	 a	 využívejte	 ji	 
	 k	 zalévání	 zahrady.	Díky	 tomu	 zůstane	 
	 v	lokalitě.
2.	 Dejte	prostor	zeleni.	Předzahrádka,	zá- 
	 honky,	luční	trávníky	se	rozehřívají	méně	 
	 než	 betonové	 plochy	 a	 lépe	 zasakují	 
	 dešťovou	vodu.
3.	 Nepropustné	plochy	nahraďte	propust- 
	 nými,	např.	porézní	dlažbou	nebo	zatrav- 
	 ňovacími	dlaždicemi.
4.	 Fasády,	altány,	sloupy,	krytá	stání	nechte	 
	 porůst	popínavými	rostlinami,	které	stí- 
	 ní,	zachytávají	prach	a	díky	přirozenému	 
	 výparu	v	létě	ochlazují	své	okolí.
5.	 Při	stavbě	domu	myslete	na	udržitelnost.	 
	 Domy	v	pasivním	standardu,	zateplení,	 
	 rekuperace,	 fotovoltaické	 panely,	 spla- 
	 chování	dešťovou	vodou	a	další	opatření	 
	 šetří	peníze	i	přírodu.	
6.	 Zelené	střechy	na	domech	nejenže	dob- 

Lysá nad Labem času minulých

Vážení	 čtenáři,	 facebookové	 stránky	
LYSÁ	 NAD	 LABEM	 ČASŮ	 MINULÝCH,	 za-
bývající	 se	 historií	 Lysé	 a	 blízkého	 okolí,	
vstoupí	 v	 blízké	 době	 již	 do	 pátého	 roku	

své	existence.	Za	tuto	dobu	si	našly	kolem	
1	700	příznivců,	převážně	z	řad	rodáků,	ale	
i	 lidí,	kteří	 si	 Lysou	za	svůj	domov	teprve	
zvolili.	Díky	Vám	–	přispěvatelům	–	máme	
zde	zhruba	v	1	000	rozličných	příspěvcích	
možnost	seznámit	se	s	dobovými	fotogra-
fiemi,	 amatérskými	filmy	a	 články,	 týkají-
cích	se	Lysé	jako	města,	či	lidmi,	kteří	zde	
žili	a	tvořili	její	dějiny.
Jsem	 velice	 rád,	 když	 se	 na	 tyto	 stránky	

rádi	vracíte	a	máte	z	nich	možnost	dozvědět	
se	i	něco	více	o	historii	města,	než	je	uvede-

	 ře	 vypadají,	 ale	 zasakují	 nadbytečnou	 
	 dešťovou	vodu	a	postupně	ji	vypařují	do	 
	 okolí.	 Izolují	 budovu	 a	 navíc	 poskytují	 
	 potravu	pro	hmyz.
7.	 Nechte	prostor	vzrostlým	stromům,	kte- 
	 ré	v	létě	ochlazují	a	stíní,	a	sázejte	nové	 
	 pro	budoucí	generace.
8.	 Nedopitou	vodou	ze	sklenic,	varné	kon- 
	 vice,	vodou	po	omytí	ovoce	a	zeleniny	 
	 nebo	po	čištění	akvárii	můžete	zalévat	 
	 zeleň	se	svém	okolí.
9.	 Použitou	vodou	z	umyvadel	a	 sprch	 je	 
	 možné	splachovat	toalety	a	ušetřit	 tak	 
	 pitnou	vodu.
10.	 I	 panelové	 domy	 mohou	 mít	 zelenou	 
	 střechu,	 fotovoltaické	 panely	 či	 sbírat	 
	 dešťovou	vodu	a	dále	ji	využívat	k	záliv- 
	 ce	či	venkovní	vodní	prvky.

Vojta	Herout

no	ve	známých	publikacích.	Chci,	aby	se	tyto	
stránky	i	nadále	stávaly	místem	pohody,	kde	
se	můžete	podělit	o	události,	na	které	rádi	
vzpomínáte...
Pro	 ty,	 kteří	 dosud	 váhají	 a	 rádi	 by	 se	 s	

ostatními	 podělili	 (přidali	 příspěvek),	 ale	
technicky	neví,	 jak	na	 to,	 je	 zřízena	e-mai-
lová	adresa:	 lysa-casu-minulych@post.cz,	
kde	Vám	velice	rád	poradím.

Pavel	Jehlička
zakladatel	a	správce	této	veřejné	skupiny
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V	 sobotu	 4.	 září	 se	 uskutečnil	 již	 58.	
ročník	 Běhu	 zámeckou	 zahradou.	 V	 krás-
ném	 prostředí	 parku	 za	 krásného	 počasí	
se	 tentokrát	 sešlo	 90	 závodníků	 od	 těch	
nejmladších	 (tříletých)	 předškoláků	 po	
seniory	 nad	 60	 roků	 v	 celkem	 osmnácti	
kategoriích.	 V	 průběhu	 odpoledne	 nebyl	
tentokrát	vytvořen		žádný	nové	traťový	re-
kord.	Pohár	vítěznému	muži	a	ženě	předal	
člen	rady	města	pan	Josef	Kolman.	
Organizátoři	 –	 Sokol	 Lysá	 nad	 Labem	 a	

Klub	českých	turistů	děkují	také	společnos-
ti	KOVONA	a.	s.	Lysá	nad	Labem	za	finanční	
pomoc	při	zajištění	této	akce	a	také	městu	
Lysá	nad	Labem,	mimo	jiné	za	krásné		pohá-
ry	pro	vítěze	kategorie	mužů	a	žen.
Příští,	 59.	 ročník,	 se	 pravděpodobně	

uskuteční	v	sobotu	dne	3.	září	2022.	Zve-
me	Vás!

Jaroslav	Denemark

Běh zámeckou zahradou 2021

Vítězové	jednotlivých	kategorií:
Muži	–	8280	m	 Tomáš	Helmich,	Lysá	nad	Labem										 33:28,12
Muži	nad	40	let	–	8	280	m	 Jiří	Miler,	Lawi	Stars	 29:53,47
Muži,	nad	60	let	–	8	280	m	 Miroslav	Říha,	Sokol	Sadská	 42:29,84
Ženy	–	8	280	m	 Martina	Ježková,		Lysá	nad	Labem										 40:14,75
Ženy	nad	40	let	–	8	280m	 Petra	Krátká,	Lysá	nad	Labem		 45:00,06
Dorostenci	–	2	070	m	 Martin	Šípek,	Sokol	Lysá	nad	Labem													 		8:00,87
Žákyně	st.	IV	–	780	m	 Zuzana	Šípková,	Lysá	nad	Labem													 		3:00,14
Žáci	st.	IV	–	780	m	 Oliver	Marák,	SKP	Nymburk	 		2:30,99
Žákyně	st.	III	–	780	m	 Radka	Jílková,	Sokol	Lysá	nad	Labem			 		2:48,99
Žáci	st.	III	–	780	m	 David	Ocelák,	Lysá	nad	Labem	 		3:18,82
Žákyně	ml.	II	–	620	m	 Kristýna	Šípková,	Sokol	Lysá	nad	Labem		 		2:26,81
Žáci	ml.	II	–	620	m		 Adam	Novák,	Lysá	nad	Labem											 		2:19,15
Žákyně	ml.	I	–	620	m	 Ema	Berková,	Lysá	nad	Labem	 	2:39,62
Žáci	ml.	I	–	620	m	 Tadeáš	Čáska,	Lysá	nad	Labem	 2:36,12
Žačky	nejml.		II	–	120	m			 Klára	Nováková,	Lysá	nad	Labem																 				23,54
Žáci	nejml.	II		–	120	m		 Filip	Čermák,	Lysá	nad	Labem	 			20,83
Žačky	nejml.	I	–	120	m							 Magdaléna	Vališková,	Lysá	nad	Labem	 31,00
Žáci	nejml.	I	–	120	m	 Tobias	Švorba,	Lysá	nad	Labem	 				31,96

Úplné	výsledky	a	fotogalerie	najdete	na	www.sokol-lysa.cz.

V	 loňském	 roce	 jsme	 znovu	 oživili	
sportovní	 areál	 Na	Mlíčníku.	 Pro	 většinu	
obyvatel	 Lysé	 nad	 Labem	 je	 známý	 jako	
„sportzóna“.	První	sport,	který	jsme	znovu	
rozeběhli,	je	tenis	pro	děti.	Za	spolupráce	
a	 vydatné	 pomoci	 trenéra	 Jirky	 Horáčka,	
vynikajícího	 tenisty	 a	 odborníka,	 který	
dlouho	vedl	 kurty	 v	 Jiřině,	 se	nám	poda-
řil	první	nábor	dětí	a	mládeže.	Na	počát-
ku	léta	2021	jsme	již	měli	v	oddílu	30	dětí	
ve	věku	4	–	14	let	a	dva	trenéry:	druhým	
je	 Jan	 Štěpánek	 z	 TK	Houšťka.	 Vzhledem	
k	 rostoucím	nárokům	na	kvalitu	 tréninků	
jsme	od	září	přijali	hlavního	trenéra	Petra	
Plšičíka,	 který	 bude	mít	 na	 starosti	 kom-
pletní	přípravu	dětí.	S	podporou	Dotační-
ho	programu	Středočeského	kraje	jsme	po	

Nový tenisový oddíl dětí a mládeže – Fit klub Lysá nad Labem z. s.

zářijovém	náboru	na	stavu	45	dětí.	Trénují	
minimálně	 2	 hodiny	 týdně	 ve	 skupinách	
po	maximálně	4	dětech	a	s	možností	ho-
din	 všeobecného	 kondičního	 tréninku	 
s	 paní	 Evou	 Kropáčkovou.	 Díky	možnosti	
užívání	celoroční	přetlakové	haly	a	špičko-
vých	 trenérů	 můžeme	 dětem	 nabídnout	
kompletní	sezónní	přípravu.	Naši	svěřenci	

mají	také	možnost	využívat	sociální	zázemí	
firmy	RelaxEasy.	Nabídka	sportů	v	našem	
zařízení	je	širší:	od	squashe,	badmintonu,	
spinningu	 až	 po	 jógu,	 pilates	 či	 fitness-
-dance.	Naším	cílem	není	pouze	vychovat	
nové	 nadějné	 sportovce,	 ale	 naučit	 děti	
radosti	z	pohybu	při	této	krásné	a	nároč-
né	hře,	a	proto	rádi	přivítáme	Vás	i	Vašeho	
potomka.	 V	 případě	 zájmu	 si	můžete	 vy-
zkoušet	hodinu	tenisu	s	trenérem	zdarma	
a	doplnit	poslední	zbývající	místa	v	našem	
oddílu.	
Veškeré	 vybavení	 je	 dětem	 zapůjčeno	

zdarma.	Těšíme	se	na	Vás	ve	Fit	klubu.		

Daniel		Chaloupka
Fit	klub	Lysá	nad	Labem	z.	s.
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Střelecký klub Lysá nad Labem, město 
Lysá nad Labem a Krajské ředitelství po-
licie Středočeského kraje – Územní od-
bor Nymburk uspořádali dne 3. září Me-
moriál štábního strážmistra MILOSLAVA 
KLICPERY. 

Jubilejní	25.	ročník	se	jako	obvykle	konal	
na	střelnici	Stará	Lysá.	Již	25	let	soutěž	za-
hajuje	a	ukončuje	výstřel	z	děla.	Jedná	se	
střeleckou	 soutěž	 čtyřčlenných	 družstev.	
Soutěží	se	ve	střelbě	z	pistole	ráže	9	mm	a	
ze	samopalu	CZ	SCORPION	61	S	ráže	7,65	
mm.	 Letošního	 ročníku	 se	 zúčastnil	 úcty-
hodný	počet	čtyřiceti	družstev.	
Společně	 se	 soutěžemi	 probíhal	 i	 do-

provodný	 program,	 jako	 např.	 střelba	
ze	 vzduchovky,	 střílení	 lukem	 a	 prakem.	
Polní	 kuchyň	 poskytli	 dobrovolní	 hasiči	 
z	Milovic.	
Vyhlašování	vítězů	má	také	svoji	tradici.	

Začíná	se	od	těch	úplně	posledních	a	kaž-
dé	družstvo	je	uvítáno	písní,	která	charak-
terizuje	jeho	název.
Počasí	se	vydařilo,	žádné	zranění	se	ne-

konalo	a	všichni	se	skvěle	bavili.

redakce

Střelnice Stará Lysá – 25 let střeleckých soutěží

Vás zve na

Den otevřených dveří
úterý 5. 10. 2021
od 9.00 do 15.00 hodin
Program
9.00 ZAHÁJENÍ. 
Slovo pana ředitele
10.00–11.00 Vernisáž 
výstavy děl našich klientů
13.00 Komentovaná
prohlídka zámeckých prostor
14.00 Interaktivní ukázka 
aktivizačních cvičení

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, tel.: 321 551067,

e-mail: info@dnz-lysa.cz, web: www.domovnazamku.cz

Těšíme se na
Vaši návštěvu.
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Vykoupím staré knižní pozůstalosti, sbírky starých pohlednic, 
poštovních známek, fotografií, staré obrazy, rybářské 

a myslivecké potřeby apod. 
Tel.: 731 489 630

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:
9. 10. a 6. 11. 2021 v 15.10 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

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE

NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

https://mestolysa.cz/
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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:	personalista.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 CNC strojů
• operátor výroby řezač, brusič
• řidič s profesním průkazem
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


