
Napsali nám: 18 – 19
	ROZHOVOR	S	MALÍŘEM
	JAROSLAVEM	MOKRÝM

Městský	úřad: 5
 VÝSTAVBA	OBCHODNÍHO	CENTRA
	V	LYSÉ	NAD	LABEM		BYLA	ZAHÁJENA

Městský	úřad:	6	–	7
	NOVINKY	INTEGROVANÉ	DOPRAVY
	STŘEDOČESKÉHO	KRAJE

www.mestolysa.cz
tel.: 325 510 211

Lysá nad Labem a okolí
1/2022



2

Městský	úřad

Slovo starosty
Vážení	 spolu-

občané,	 zastupi-
telstvo	 města	 na	
svém	 zasedání	 
8.	prosince	schvá-
lilo	důležitý	doku-
ment,	 kterým	 je	
rozpočet	 města	
na	 rok	2022.	Pří-
prava	 vyšla	 z	 po-
třeb	 jednotlivých	

odborů.	 Následovala	 kolektivní	 práce	 na	
úpravách	 tak,	aby	byl	 zajištěn	provoz	měs-
ta	a	pokryty	zasmluvněné	investice	a	ty,	na	
které	můžeme	 získat	 dotaci.	 Připomínky	 a	
návrhy	vzešlé	z	pracovní	schůzky	zastupitelů	
23.	listopadu	byly	zapracovány.	Rozpočet	byl	
schválen	radou	a	následně	zastupitelstvem.	
Kompletní	rozpočet	s	rozpisem	plánovaných	
investic	je	zveřejněn	na	internetových	strán-
kách	města.	
Zmíním	 tedy	 pouze	 hlavní	 investice,	 kte-

ré	nás	v	roce	2022	čekají,	a	které	máme	za-
smluvněny.	 Je	 to	 výstavba	 nové	 sportovní	
haly,	 Rekonstrukce	 ul.	Mírová,	 Zkapacitnění	
vodojemu,	 Rekonstrukce	 půdního	 prostoru	
historické	radnice	na	konferenční	sál,	Rekon-
strukce	č.p.	13		na	komunitní	centrum.	Chys-
táme	se	zahájit	Rekonstrukci	parku	30.	výročí	
osvobození,	 Rekonstrukci	 	 a	 stavbu	 nových	
chodníků	 v	 ul.	 Družstevní,	 Rekonstrukci	 pa-

vilonu	E	v	ZŠ	JAK.	Projektujeme	rekonstrukci	
sálu	 na	 kulturní	 dům,	 Zvýšení	 kapacity	 ZŠ	
TGM,	Přístaviště	rekreačních	plavidel	na	Labi,	
Parkoviště	P+R	na	litolské	straně	nádraží,	Re-
konstrukci	Jedličkovy	ulice	a	další.
Adventní	dobu	jsme	opět	prožili	v	nouzo-

vém	stavu	a	většina	kulturních	akcí,	na	které	
jsme	se	tolik	těšili,	musela	být	zrušena.		Zákeř-
ná	nemoc	se	vrátila	s	nebývalou	silou.	Den-
ně	 na	 nás	 sdělovací	 prostředky	 chrlí	 počty	
nakažených,	 hospitalizovaných	 a	 zemřelých	
s	 covidem.	 Národ	 se	 rozdělil	 na	 očkované,	
neočkované	 a	 odmítače	 očkování.	 Vysoce	
odborná	 věc	 se	 opět	 v	 souvislosti	 s	 parla-
mentními	 volbami	 zpolitizovala.	Nějak	 jsme	
si	na	tento	stav	zvykli,	a	přestože	jsou	počty	

nakažených	mnohokrát	vyšší	než	loni,	mnohé	
to	nevzrušuje.	Tisíce	lidí	chodí	demonstrovat	
a	ignorují	epidemická	opatření.	Nezbývá	než	
věřit,	že	přijde	zdravý	rozum	a	společně	toto	
nenormální	období	ve	zdraví	překonáme.		
Ve	čtvrtek	20.	ledna	se	od	18	hodin	usku-

teční	další	setkání	z	cyklu	Zeptejte	se	starosty	
v	zasedací	místnosti	radnice,	kde	se	problé-
mům	budeme	věnovat	podrobněji.	Těším	se	
na	setkání	s	vámi.
Přeji	vám	všem	brzký	návrat	k	normálnímu	

životu	a	do	nového	roku	hodně	zdraví	a	měs-
tu	politickou	stabilitu.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Z	28.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	23.	11.	2021
RM	uložila:
•	odboru	 správy	 majetku	 vypracovat	 znění	 
	 smlouvy	na	 zajištění	 zpracování	 podkladů	 
	 pro	 žádost	 na	 modernizaci	 veřejného	 
	 osvětlení	 z	dotačního	programu	EFEKT	 III.	 
	 včetně	 zpracování	 a	 odeslání	 žádosti	  
	 s	Metrolux	s.	r.	o.,	U	Vinné	révy	1776/11,	 
	 Záběhlice,	106	00	Praha	10,	IČ:	07214634,	 
	 za	částku	102	850	Kč	vč.	DPH,	za	podmínky	 
	 schválení	úpravy	rozpočtu	města	spočívající	 
	 v	zajištění	finančního	krytí	této	smlouvy.
RM	schválila:
•	výsledek	poptávkového	řízení	na	veřejnou	 
	 zakázku	malého	rozsahu	s	názvem	„Dodáv- 
	 ka	mycího	stroje	do	školní	jídelny“	na	zákla- 
	 dě	 nejvýhodnější	 cenové	 nabídky,	 která	 
	 byla	 hodnotící	 komisí	 vybrána	 pro	 zada- 
	 vatele	 jako	nejvýhodnější	od	firmy	Gastro	 
	 Mach,	s.	r.	o.,	se	sídlem	Za	Podjezdem	449,	 
	 790	 01	 Jeseník,	 IČ:	 27818861,	 s	 cenovou	 

	 nabídkou	 ve	 výši	 871	 173,38	 Kč	 s	 DPH	 
	 (cena	bez	DPH	719	978	Kč),
•	uzavření	veřejnoprávní	 smlouvy	o	poskyt- 
	 nutí	 individuální	 dotace	 pro	 SH	 ČMS	 –	 
	 Okresní	 sdružení	 hasičů	 Nymburk,	 IČ:	 
	 64730522,	Bedřicha	Smetany	55,	Nymburk	 
	 ve	výši	10	000	Kč	za	podmínky	předpokla- 
	 du	schválení	položky	Ostatní	činnost	v	kul- 
	 tuře	s	příslušným	finančním	krytím	v	 roz- 
	 počtu	města	pro	rok	2022,
•	dotaci	 ve	 výši	 10	 000	 Kč	 z	 Charitativního	 
	 programu	 panu	 XXX,	 trvale	 bytem	 XXX,	 
	 v	podnájmu	na	adrese	XXX,	XXX	na	nákup	 
	 oblečení,	potřebných	věcí	nebo	PC	pro	jeho	 
	 nezletilé	děti	XXX,	XXX	a	XXX	XXX,	trvale	by- 
	 tem	XXX,	XXX,
•	uzavření	veřejnoprávní	 smlouvy	o	poskyt- 
	 nutí	individuální	dotace	pro	Petra	Mareše,	 
	 IČ:	70729557,	Jedličkova	1403/35,	289	22	 
	 Lysá	nad	Labem	na	akci	„Mikulášská	nadíl- 
	 ka“	ve	výši	15	000	Kč,
•	uzavření	smlouvy	o	poskytování	servisních	 
	 služeb	na	projektory	v	kině	Lysá	nad	Labem	 
	 s	 panem	 Josefem	 Haškovcem,	 IČ:	 
	 15916782,	 Na	 Jivinách	 468/6,	 Praha	 6	 
	 v	celkové	výši	60	500	Kč	včetně	DPH,
•	v	 souladu	 s	 ustanovením	 §	 53	 zák.	 č.	 
	 134/2016	Sb.,	 o	 zadávání	 veřejných	 zaká- 

	 zek	zahájení	zjednodušeného	podlimitního	 
	 řízení	s	názvem	„Modernizace	Portálu	ob- 
	 čana	města“.	Pro	řízení	je	jediným	hodno- 
	 tícím	kritériem	ekonomická	výhodnost	na- 
	 bídek	 na	 základě	 nejnižší	 nabídkové	 ceny	 
	 v	Kč	bez	DPH,	tj.	nejlépe	bude	hodnocena	 
	 nabídka	 s	 nejnižší	 celkovou	 cenou	 v	 Kč	 
	 bez	DPH,
•	na	 základě	nejvýhodnější	 cenové	nabídky	 
	 výběr	 zhotovitele	firmu	knesl	 kynčl	 archi- 
	 tekti	 s.	 r.	 o.,	 IČ:	 47912481,	 se	 sídlem	 Šu- 
	 mavská	 416/15,	 602	 00	 Brno,	 pro	 akci	 
	 „Sportovně	rekreační	zóna	v	areálu	Čecho- 
	 va	ul.,	Lysá	nad	Labem	–	studie“.
RM	vzala	na	vědomí:
•	úpravu	cenových	podmínek	za	úhradu	stra- 
	 vování	dětí	v	základních	a	mateřských	ško- 
	 lách	v	Lysé	nad	Labem,	které	odebírají	stra- 
	 vu	 ze	 školní	 jídelny	 Scolarest	 spol.	 s	 r.	 o.,	 
	 Komenského	1534,	Lysá	nad	Labem,	s	účin- 
	 ností	 od	 1.	 1.	 2022,	 jak	 jsou	 stanoveny	 
	 vyhláškou	 č.	 107/2005	 o	 školním	 stravo- 
	 vání,	ve	znění	pozdějších	předpisů,
•	status	projektů	podaných	do	participativní- 
	 ho	rozpočtu	pro	rok	2021	a	to,	že	souhrnná	 
	 částka	pro	 realizaci	 projektů,	 které	 splnily	 
	 parametry	realizovatelnosti	a	těch,	kde	se	 

pokračování na str. 3
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	 bude	 město	 přihlašovatelů	 dotazovat,	 je	 
	 nižší	 než	 vyčleněná	 částka	 na	 projekty	 
	 městském	rozpočtu.	Z	tohoto	důvodu	měs- 
	 to	nepřistoupí	k	hlasování	a	projekty	budou	 
	 Radě	města	předkládány	postupně	po	do- 
	 plnění	 přihlašovateli	 v	 momentě	 jejich	 
	 kompletní	připravenosti	k	realizaci.
RM	zrušila:
•	vzhledem	k	mimořádnému	opatření	mini- 
	 sterstva	zdravotnictví	vydaného	na	základě	 
	 mimořádného	 usnesení	 vlády	 ze	 dne	 
	 19.	 11.	 2021	 č.	 1037,	 program	 spojený	 
	 s	adventem	dne	27.	11.	2021.

Z	29.	JEDNÁNÍ	RADY	MĚSTA
DNE	9.	12.	2021
RM	schválila:
•	vypovězení	 Smlouvy	 o	 umístění	 a	 provo- 
	 zování	 kontejnerů,	 uzavřené	 dne	 24.	 8.	 
	 2018	mezi	smluvními	stranami	společností	 
	 TextilEco,	 a.	 s.,	 IČ:	 28101766	 se	 sídlem:	 
	 Palackého	 715/15,	 Nové	 Město,	 110	 00	 
	 Praha	1	a	městem	Lysá	nad	Labem	s	tím, 
	 že	ukončení	smluvního	vztahu	bude	k	datu	 
	 31.	3.	2022,
•	úpravu	Domovního	řádu	pro	dům	se	sociál- 
	 ními	byty	Na	Františku	253,	Lysá	nad	Labem	 
	 a	nájemní	smlouvy	na	byty	v	tomto	domě,
•	přesun	 termínu	 konání	 koncertu	 Davida	 
	 Kollera	na	rok	2022,
•	prodejní	cenu	knihy	LYSÁ	NAD	LABEM	vče- 
	 ra	a	dnes	ve	výši	150	Kč	včetně	DPH	pro	 
	 PRUH	 POLABÍ,	 s.	 r.	 o.,	 IČ:	 25764900,	 Ná- 
	 městí	 30.	 června	 507,	 289	 23	Milovice	 - 
	 -	Mladá,
•	dotaci	 z	 Charitativního	 programu	 ve	 výši	 

	 5	100	Kč	pro	Svaz	postižených	civilizačními	 
	 chorobami	v	ČR,	z.	s.,	Základní	organizace	 
	 Lysá	nad	Labem,	 IČ:	75009978,	 se	 sídlem	 
	 Masarykova	1729,	289	22	Lysá	nad	Labem,	 
	 včetně	veřejnoprávní	smlouvy,
•	nařízení	města	Lysá	nad	Labem	č.	3/2021	 
	 o	placeném	stání	na	místních	komunikacích,
•	nařízení	města	Lysá	nad	Labem	č.	4/2021	 
	 Ceník	placeného	stání	na	místních	komuni- 
	 kacích,
•	záměr	podaný	do	participativního	rozpoč- 
	 tu,	 navržený	 komisí	 pro	 šťastný	 život	 se- 
	 niorů	s	názvem	„Ruské	kuželky	v	atriu	DPS“	 
	 v	ul.	Masarykova	1102	za	cenu	16	300	Kč	 
	 s	DPH,
•	záměr	podaný	do	participativního	rozpoč- 
	 tu,	navržený	FK	Litol	s	názvem	„Workouto- 
	 vé	 hřiště“	 v	 blízkosti	 fotbalového	 hřiště	 
	 v	Litoli	za	cenu	46	578	Kč	s	DPH.
RM	souhlasila:
•	s	použitím	městského	znaku	na	propagač- 
	 ních	materiálech	prodávaných	v	informač- 
	 ním	centru	města	Lysá	nad	Labem.	

Z	6.	JEDNÁNÍ	ZASTUPITELSTVA	
MĚSTA	DNE	8.	12.	2021
ZM	schválilo:
•	rozpočet	 města	 Lysá	 nad	 Labem	 na	 rok	 
	 2022	jako	schodkový,	ve	znění,	které	je	pří- 
	 lohou	 usnesení.	 Celkové	 příjmy	 jsou	 
	 315	053	Kč,	celkové	výdaje	činí	596	152	Kč,	 
	 schodek	je	kryt	zdroji	z	minulých	let	a	ban- 
	 kovním	 úvěrem.	 Zdroje	 z	 minulého	 roku	 
	 jsou	zapojeny	ve	výši	82	399	Kč	a	čerpání	 
	 úvěru	ve	výši	198	000	Kč.	Rozpočet	se	zá- 
	 vazně	schvaluje	na	úrovni	seskupení	polo- 

	 žek	oddílu	a	paragrafu,	překročení	jednot- 
	 livých	položek	není	považováno	za	poruše- 
	 ní	rozpočtové	kázně,
•	 individuální	 dotaci	 pro	 OS	 HIPPODROM	 
	 z.	 s.,	 IČ:	27030199,	Ke	Karlovu	2003,	Lysá	 
	 nad	Labem	ve	výši	150	000	Kč	na	Prvomá- 
	 jovou	steeplechase	pořádanou	v	roce	2022	 
	 a	na	činnost	pro	rok	2022	ve	výši	135	000	Kč	 
	 vč.	 veřejnoprávní	 smlouvy	 o	 poskytnutí	 
	 dotace	za	podmínky	předpokladu,	že	výše	 
	 uvedené	částky	budou	schváleny	v	rozpoč- 
	 tu	města	na	rok	2022,
•	 individuální	 dotaci	 pro	 Lukáše	 Fuchse, 
	 IČ:	68579667,	Zagarolská	315,	Nelahozeves	 
	 ve	výši	100	000	Kč	na	opravy	a	údržbu	let- 
	 ního	a	stálého	kina	a	ve	výši	900	000	Kč	na	 
	 činnost	 kin	 vč.	 veřejnoprávní	 smlouvy	 
	 o	poskytnutí	dotace	za	podmínky	předpo- 
	 kladu	schválení	této	částky	v	rozpočtu	měs- 
	 ta	na	rok	2022.
ZM	vzalo	na	vědomí:
•	 termíny	 jednání	 Zastupitelstva	 města	 
	 v	I.	pololetí	roku	2022	takto:	2.	2.,	13.	4.	a	 
	 22.	6.	2022.
ZM	uložilo	Radě	města:
•	zjistit	 zájem	mezi	občany	města	 Lysá	nad	 
	 Labem	 o	 družstevní	 bydlení	 na	 pozemku	 
	 p.	č.	3758/1	v	k.	ú.	Lysá	nad	Labem	v	lokali- 
	 tě	bývalé	Fruty.

Úplné	 informace	 najdete	 na	 webových	
stránkách	města	www.mestolysa.cz.

Michaela	Zemanová
asistentka	starosty

	MěÚ	Lysá	nad	Labem

pokračování ze str. 2

Za volantem neměl co dělat
Dne	 18.	 11.	 2021	 v	 nočních	 hodinách	

kontrolovali	strážníci	posádku	motorového	
vozidla	v	Mírové	ulici.	Na	tom	by	asi	nebylo	
nic	 zajímavého,	 kdyby	ovšem	při	 kontrole	
potřebných	 dokladů	 k	 řízení	 motorové-
ho	 vozidla	 nevyšla	 najevo	 skutečnost,	 že	
27letý	muž	 z	Mimoně	má	 vysloven	 zákaz	
řízení.	 Následně	 byla	 u	 řidiče	 provedena	
zkouška	 na	 přítomnost	 alkoholu	 a	 jiných	
návykových	 látek,	která	dopadla	 s	pozitiv-
ním	 výsledkem.	 Po	 zjištění	 těchto	 skuteč-
ností	 byl	 řidič	 předán	 přivolaným	 policis-
tům	 s	 podezření	 ze	 spáchání	 přečinu	 dle	
trestního	zákoníku.

Řídil pod vlivem návykové látky
Dne	 23.	 11.	 2021	 v	 nočních	 hodinách	

kontrolovali	 strážníci	 v	 ulici	 Na	 Zemské	
stezce	40letého	řidiče	osobního	motorové-
ho	vozidla.	V	tomto	případě	se	nejednalo	o	
náhodnou,	ale	 cílenou	kontrolu.	Na	 řidiče	
upozornil	strážník	obsluhující	MKDS,	jelikož	

Krimi střípky
osoba	před	nastoupením	do	vozidla	vyka-
zovala	znaky	požití	alkoholu	nebo	jiných	ná-
vykových	látek.	A	právě	návyková	látka	byla	
testem	potvrzena.	Na	místo	 byli	 přivoláni	
policisté,	kteří	si	výtečníka	převzali	k	prove-
dení	dalších	opatření.

Zákaz řízení mu nevadil
Dne	30.	11.	2021	v	nočních	hodinách	kont-

rolovali	strážníci	v	ulici	Za	Labem	27letého	řidi-
če	osobního	motorového	vozidla.	Při	kontrole	
dokladů	potřebných	k	řízení	motorového	vo-
zidla	strážníci	zjistili,	že	muž	má	správními	or-
gány	vysloven	zákaz	řízení.	Test	na	přítomnost	
návykové	látky	byl	taktéž	pozitivní.	Přivolaným	
policistům	měl	určitě	co	vysvětlovat.

Za zboží nechtěl platit
Dne	1.	12.	2021	projednávali	 strážníci	krá-

dež	zboží	v	Penny	marketu	s	27letým	mužem.	
Ostraha	strážníky	přivolala	oprávněně,	jelikož	
se	u	podezřelého	muže	našlo	odcizené	zboží	
v	celkové	hodnotě	1	812	Kč.	Kontrolou	v	evi-

dencích	bylo	zjištěno,	že	podezřelý	toho	má	na	
svědomí	daleko	více.	Z	podezření	ze	spáchání	
přestupku	bylo	rázem	podezření	ze	spáchání	
přečinu	 dle	 trestního	 zákoníku.	 Další	 úkony	
byly	již	prováděny	přivolanými	policisty.		

Nezletilý s marihuanou
Strážník	 obsluhující	 kamerový	 systém	

významně	 přispěl	 k	 dopadení	 nezletilého,	 
u	kterého	se	našlo	větší	množství	marihuany.	
Strážníci	mladíka,	který	se	pohyboval	v	okolí	
nádraží,	zjevně	překvapili	s	výzvou	k	prokázá-
ní	totožnosti.	Před	strážníky	se	chtěl	zachránit	
zbrklým	útěkem,	který	mu	podle	jeho	před-
stav	ale	nevyšel.	Když	u	něho	strážníci	násled-
ně	nalezli	 vetší	množství	 této	drogy,	předali	
ho	přivolaným	policistům.		

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

Bc.	Luboš	Zita
velitel		městské	policie										
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Rekonstrukce ulice Československé armády 
v délce 563 m, která je součástí severojižní-
ho průtahu městem, byla po rekonstrukci 
nadjezdu pravděpodobně nejnáročnější 
stavbou. Tato léta připravovaná, ale také 
odkládaná investice zasáhla do života nás 
všech.

Nejsložitější	bylo	zajistit	bezpečnost	ško-
láků	 při	 jízdě	 ulicí	 Komenského	 a	 Průběž-
nou,	 kudy	 byla	 umožněna	 jízda	 místním	
obyvatelům.	Tato	trasa	byla	přes	veškerou	
snahu	městské	a	státní	policie	 zneužívána	
neukázněnými	řidiči	osobních	ale	i	náklad-
ních	 automobilů.	 Byla	 využívána	 i	 vozidly	
stavby	a	speditérskou	firmou	Brutra.	To	se	
podepsalo	 na	 stavu	 komunikací,	 které	 na	
takový	provoz	nejsou	stavěny.	Našim	úko-
lem	bude	dát	vše	co	nejdříve	do	pořádku.	
Vám	všem	patří	velké	poděkování	za	trpě-
livost,	shovívavost	a	také	za	to,	že	jsme	vše	
zvládli	bez	vážných	nehod	a	úrazů.	Celkový	
výsledek	se	projeví	po	březnové	kolaudaci,	
až	se	na	jaře	zazelená	tráva,	stromy	a	roz-
kvetou	růže	a	okrasné	keře.
Stavba	si	zaslouží	rekapitulaci	a	vysvětle-

ní	neočekávaných	problémů	a	také	navýše-
ní	ceny.
Jednalo	se	o	společnou	stavbu	Středo-

českého	kraje	a	města.	Na	základě	smlou-
vy	 o	 sdružení	 zadavatelů,	 projektovou	
přípravu	 a	 výběr	 zhotovitele	 a	 realizaci	
zajišťoval	 Středočeský	 kraj	 v	 součinnosti	
s	městem.	
Staveniště	 bylo	 předáno	 a	 práce	 byly	 za-

hájeny	21.	9.	2020.	Zhotovitelem	byla	firma	
Metrostav	Infrastructure	a.	s.	a	 jeho	subdo-
davatelé:
-	 Stavokomplet	spol.	s	r.	o.	–	kanalizace,	 
	 vodovod
-	 WENEA	s.	r.	o.	-	komunikace,	chodníky,	 
	 parkovací	pruhy,	veřejné	osvětlení
-	 GASKO,	spol.	s	r.	o.	–	přeložka	plynovodu
-	 PRAGIS	a.	s.	–	beraněné	pažení	při	 
	 provádění	kanalizace	(štětovnice)
-	 SEDOZ	DZ	s.	r.	o.	–	dopravní	značení,	
	 dopravně	inženýrské	opatření
-	 Zahradní	svět	–	vegetační	úpravy

Podle	původního	harmonogramu	měla	
být	 stavba	 dokončena	 za	 8	měsíců	 (bez	
zimní	 technologické	 přestávky)	 tj.	 do	 
21.	5.	2021.	Z	důvodu	změny	technologie	
pažení	výkopu	pro	kanalizaci	v	první	čás-
ti	úseku	bylo	nutné	upustit	od	etapizace	
stavby	 a	 pokračovat	 s	 pracemi	 postup-
ně	 v	 celém	 úseku.	 Na	 základě	 Dodatku	 
č.	1	byl	termín	pro	dokončení	díla	prodlou-
žen	o	139	dnů	a	Dodatku	č.	2	o	30	dnů. 
Dále	 byly	 na	 základě	 zimní	 techno- 
logické	 přestávky	 v	 zimním	 období	
2020/2021	 práce	 přerušeny	 celkem	 na	
25	dnů.

Ulice ČSA byla 30. 11. 2021 uvedena do zkušebního provozu

Problémy,	na	které	se	narazilo:
•	 nevyhovující	startovací	šachta	SŠ0	(v	křižo- 
	 vatce	s	ulicemi	Na	Písku	a	Okrsek),
•	 výskyt	železobetonu	ve	vozovce	místo	před- 
	 pokládaného	 betonového	 krytu	 –	 změna	 
	 technologie	bouracích	prací,
•	 v	první	části	úseku	kanalizace	v	délce	85	m	 
	 –	nestabilní	 zeminy	v	podloží	při	 výkopo- 
	 vých	pracích	–	nutnost	změny	technologie	 
	 pažení	(beraněné	štětovnice),
•	 kolize	kanalizace	se	stávajícími	inženýrský- 
	 mi	sítěmi	–	plynovod,	vedení	vysokého	na- 
	 pětí	a	horkovod	ke	dvěma	výškovým	do- 
	 mům	mezi	 ulicí	 ČSA	 a	 Luční	 (trubkoviště	 
	 v	úseku	mezi	křižovatkou	s	ulicí	Resslova	a	 
	 Ke	Vrutici),
•	 kolize	kanalizace	se	stávajícím	plynovodem	 
	 –	v	křižovatce	s	ulicí	Resslova	(přeložka),
•	 složitost	 úpravy	 projektu	 –	 v	 souvislosti	 
	 s	 výše	 uvedenými	 problémy	 a	 změnami,	 
	 které	 se	 v	 průběhu	 stavby	 vyskytly,	 bylo	 
	 nutné	průběžně	řešit	navržení	a	výběr	nej- 
	 vhodnější	varianty,	úpravu	realizační	doku- 
	 mentace	stavby,	složitý	schvalovací	proces,	 
	 výběr	zhotovitele.

Změnové listy – obsah 
(objednatel	město	Lysá	n.	L.)
-		ZBV	01	–	Frézování	a	železobeton	
	 ve	vozovce
-		ZBV	03	–	Změna	pažení	výkopu	kanalizace
-		ZBV	04	–	Výměna	startovací	šachty	SŠ0
-		ZBV	05	–	Úprava	vedlejších	kanalizačních	 
	 stok	v	souvislosti	s	výměnou	SŠ0	
-		ZBV	06	–	Navýšení	geodetických	prací	 
	 v	souvislosti	s	výměnou	SŠ0
-	 ZBV	10	–	Navýšení	vedlejších	a	rozpočto- 

	 vých	nákladů	v	souvislosti	s	nutným	pro- 
	 dloužením	doby	výstavby
-	 ZBV	15	–	Kolize	stávajících	inženýrských	sítí	 
	 s	kanalizací	(trubkoviště)

V	 souvislosti	 s	 nevyhovujícím	 stavem	
stávající	kanalizace	a	vodovodu	v	bočních	
ulicích	 bylo	 nutné	 prodloužit	 délku	 re-
konstruovaných	úseků	těchto	řadů.	Kvůli	
kolizi	stávajících	 inženýrských	sítí	s	polo-
hou	nových	obrubníků	chodníků	muselo	
dojít	ke	stranovým	přeložkám	sítí,	případ-
ně	změny	polohy	obrubníků.
Složité	 dokončení	 stavby	 –	 Při	 závě-

rečných	 pracích	 (pokládka	 asfaltových	
vrstev,	 dláždění	 parkovacích	 pruhů,	
chodníků,	 realizace	 dopravního	 značení,	
vegetační	úpravy)	bylo	náročné	 zkoordi-
novat	 následnost	 prací	 při	 relativně	 úz-
kém	 pracovním	 prostoru	 ulice.	 Dokon-
čení	 stavby	 bylo	 komplikováno	 nutností	
umožnění	provozu	přes	stavbu	–	koridory	
pro	pěší,	zprovoznění	vozovky	částí	stav-
by	(od	ulice	Resslova	až	k	ulici	Ke	Vrutici),	
průjezd	těžkých	nákladních	vozidel	 (Bru-
tra).	 Dokončovací	 práce	 též	 komplikova-
ly	 klimatické	 podmínky	 při	 přechodu	 do	
zimního	období.
Město	 zaplatilo	 za	 splaškovou	 kanalizaci,	

vodovod,	chodníky,	veřejné	osvětlení	a	měst-
skou	okrasnou	zeleň	65	mil.	Kč.	Středočeský	
kraj	zaplatil	za	vozovku,	obrubníky,	parkovací	
stání	a	autobusové	zastávky	31	mil.	Kč.	Celko-
vá	hodnota	díla	je	96	mil.	Kč.

	Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Slavnostní	přestřižení	pásky	za	účasti	zástupců	města	i	kraje
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Návrh na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem
Jméno	a	příjmení	kandidáta:	.................................................................................................

Adresa	kandidáta	(pokud	 je	známa):	…………………………………..…………….......…………………..

Zdůvodnění	 návrhu:	 ..............................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Návrh	podává
Jméno	a	příjmení,	případně	název	organizace:	 ..................................................................

Telefon,	 e-mail:	 ......................................................................................................................

Adresa:	 ....................................................................................................................................

Dne:	.........................................................................................................................................

LY
SÁ NAD LABEM

Návrhy na udělení vyznamenání
Městská	 vyznamenání	 jsou	 výrazem	 oce-

nění	významných	úspěchů	jednotlivců	i	orga- 
nizací.	Udělují	se	za	významnou	a	dlouhodo-
bou	práci	pro	město,	za	významné	úspěchy	
v	 různých	 oborech,	 za	 vynikající	 reprezen-
taci	 města	 nebo	 státu,	 za	 hrdinské	 činy	 a	
statečnost,	 za	 přínos	 pro	 rozvoj	 kulturního,	
společenského	 a	 sportovního	 života	 v	 Lysé	
nad	Labem	a	dále	za	zásluhy	o	město	nebo	
k	poctě	významné	návštěvy	ve	městě.	V	roce	
2022	se	budou	udělovat	 již	počtrnácté.	Na-
vrhnout	 udělení	 vyznamenání	 může	 každý	
občan	nebo	organizace.	Tedy	i	vy.	Váš	návrh	
můžete	 předložit	 na	 přiloženém	 formuláři,	
případně	napsat	 volnou	 formou	 se	 stejným	
obsahem.	Formulář	najdete	též	na	webových	
stránkách	města.	Případné	dotazy	vám	zod-
poví	 referentka	 odboru	 školství,	 sociálních	
věcí,	 zdravotnictví	 a	 kultury	 Jitka	 Petrová,	 
tel.	325	510	280.	Vaše návrhy očekáváme do  
31. 1. 2022.	Návrhy	odevzdávejte	na	poda-
telnu	MěÚ	Lysá	nad	Labem	(můžete	k	tomu	
využít	podací	schránku	umístěnou	před	vcho-
dem	 do	 budovy	 radnice)	 nebo	 zasílejte	 na	 
e-mail	podatelna@mestolysa.cz. 

Výzva pro občany

ilustrační	foto

Před	třemi	lety	se	městu	podařilo	přesvěd-
čit	 britský	maloobchodní	 řetězec	 TESCO,	 že	
nastal	 čas	 na	 oživení	 projektu	 na	 výstavbu	
obchodního	 centra	 v	 Lysé	 nad	 Labem,	 kte-
rý	byl	zastaven	v	roce	2009.	Řetězec	vlastnil	
potřebné	 pozemky	 a	 také	 platné	 stavební	
povolení.	 Samozřejmě	 tomu	 napomohla	
blížící	 se	 výstavba	 II.	 etapy	obchvatu	a	 také	
městem	vybudovaná	komunikace	propojují-
cí	Jedličkovu	ulici	s	průmyslovou	zónou,	kte-
rá	bude	sloužit	 jako	výpadovka	na	obchvat.	

Výstavba obchodního centra v Lysé nad Labem byla zahájena
Původní	 projekt	 velkého	obchodního	domu	
byl	změněn	na	střední	(v	Milovicích	je	malé	
TESCO)	s	tím,	že	bude	umožněn	vznik	dalším	
obchodům.	Vše	prošlo	novým	stavebním	ří-
zením.	Po	vydání	stavebního	povolení	byla	na	
ploše	1,4	hektaru	zahájena	tolik	očekávaná	
výstavba	nového	obchodního	centra	v	ulici	
na	 Mlíčníku.	 Investorem	 je	 česká	 stavební	
společnost	AGILE	 spol.	 s	 r.	o.	Na	ploše	cca	 
5	000	m2	bude	mít	novou	prodejnu	super-
market	TESCO	a	v	přístavbě	dalších	6	obcho-

Na Mlíčníku
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OBCHODNÍ CENTRUM
LYSÁ NAD LABEM

OC Lysá nad Labem
m 100 200 3001:2000 0

m 1:2000     30.10.2019
ZÁKRES DO ORTOFOTOMAPY

dů,	ve	kterých	se	budou	prodávat	například	
oděvy,	domácí	potřeby,	drogistické	zboží,	lé-
čiva	či	potřeby	pro	chovatele.	Které	firmy	se	
v	objektu	usídlí,	majitelé	pozemku	a	staveb-
níci	z	důvodu	obchodního	tajemství	odmítli	
sdělit.	 Součástí	 záměru	 je	 také	 parkoviště	
pro	146	automobilů.	
Nového	 obchodního	 centra,	 ve	 kterém	

by	mohla	 být	 zaměstnaná	 až	 stovka	 lidí,	 by	
se	 naše	 město	 mělo	 dočkat	 ve	 3.	 čtvrtletí	
roku	2022.	Tím	by	měly	skončit	letité	stížnos-
ti	 obyvatel	 na	 to,	 že	 v	 Lysé	 jsou	 pouze	 dvě	
prodejny	 PENNY.	 Znovu	 připomínáme,	 že	 
i	tento	projekt	by	byl	dávno	realizován,	kdyby	
nebyla	ekologickým	spolkem	Lysin	a	několika	
vlastníky	pozemků	mařena	výstavba	II.	etapy	
obchvatu.	

Ing.	Karel	Otava
starosta	města
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Od neděle 12. prosince 2021 byla do spo-
lečného integrovaného systému Středo-
českého kraje a Prahy zahrnuta část oblasti 
Mladoboleslavska. Při integraci bylo zru-
šeno celkem 69 nezaintegrovaných linek, 
zavedeno 38 nových autobusových linek 
Pražské integrované dopravy (PID), na 12 
linkách PID byl provoz upraven. Jednotlivé 
linky jsou mezi sebou provázány, dojde tak k 
plošnější a efektivnější obsluze území. Pro-
voz je hlídán koordinačním dispečinkem. 
Na linkách platí pásmový a časový tarif PID  
s možností využití přestupních jízdenek 
i časových kuponů, a to v papírové i elek-
tronické podobě, včetně možnosti nákupu 
jednorázového jízdného platební kartou  
u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID 
Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující ze-
jména při pravidelném dojíždění.

Jak ušetřit při cestách linkami 
Pražské integrované dopravy 
Tarif	 Pražské	 integrované	 dopravy	 může	

být	pro	cestující	v	obcích,	které	se	do	systé-
mu	PID	zapojují,	v	 lecčems	nový	a	někdy	si	
nemusí	být	jistí,	o	jakou	si	říct	jízdenku,	aby	
pro	ně	byla	cesta	co	nejlevnější.	Místo	tradič-
ního	počtu	ujetých	kilometrů	se	počítá	cena	
v	systému	Pražské	integrované	dopravy	po-

Novinky Integrované dopravy Středočeského kraje
dle	času,	který	na	cestě	strávíte,	a	podle	po-
čtu	tarifních	pásem,	která	při	tom	projedete.	
Je	to	ve	své	podstatě	velmi	jednoduché.
Níže	vám	nabízíme	odpovědi	na	nejčastě-

ji	kladené	otázky	a	také	tipy,	jak	při	cestách	 
v	 systému	 Pražské	 integrované	 dopravy	
ušetřit.	Přehled	cen	všech	 jízdenek	najdete	 
na	 webu	 Pražské	 integrované	 dopravy	 –	
www.pid.cz.	Na	otázky	odpovídá	pan	Vlas-
timil	Janoušek,	zástupce	vedoucího	oddělení	
linkové	dopravy	IDSK.	

www.pid.cz

Jak zjistím dopředu, kolik mě cesta bude 
stát? V pásmech se nevyznám. 
Nejjednodušší	 je	 jít	 na	 webové	 stránky	

Pražské	integrované	dopravy	www.pid.cz a 
tady	 si	 vyhledat	 spojení,	 kam	 potřebujete	
jet.	Spolu	 se	 spojením	vám	systém	spočítá	
také	cenu	při	použití	 jízdenky	Pražské	 inte-
grované	dopravy.	Druhou	možností	 je	apli-

kace	v	mobilním	telefonu	PID	Lítačka,	která	
vám	cenu	nejen	spočítá,	ale	můžete	si	v	ní	
jízdenku	rovnou	přes	mobil	 i	koupit.	Pokud	
byste	se	chtěli	raději	s	někým	poradit,	může-
te	využít	telefonní	číslo	zákaznického	centra	
PID	234	704	560,	které	je	v	provozu	v	pon-
dělí	–	pátek:	6.00	–	20.00,	sobota	a	neděle:	
8.00	–	18.00.	

Kde všude si mohu jízdenky PID 
pro jednorázovou cestu koupit? 
Pokud	nastupujete	ve	Středočeském	kraji	

do	autobusu	PID,	jízdenku	vám	prodá	řidič.	
Platit	 u	 něj	můžete	 v	 hotovosti	 nebo	 také	
bezkontaktní	 platební	 kartou.	 Jednoduše	 
u	řidiče	zaplatíte	pípnutím	kartou	jako	v	su-
permarketu.	

Informační	brožura
Integrace	Mladoboleslavsko

pokračování na str. 7
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Pokud	nastupujete	na	vlak	na	nádraží,	
kde	je	pokladna	Českých	drah,	můžete	si	 
u	pokladní	říct	o	jízdenku	Pražské	integro-
vané	dopravy.
Budete	 mile	 překvapeni,	 často	 je	 lev-

nější	než	jízdenka	ČD.	
Pokud	rádi	pracujete	s	aplikacemi	v	mo-

bilním	telefonu,	stáhněte	si	určitě	aplikaci	
PID	Lítačka.	Vyhledáte	si	trasu,	kam	chcete	
jet,	a	rovnou	můžete	klepnout	na	tlačítko	
Koupit	jízdenku.	Stačí	pro	to	mít	bankovní	
kartu,	 která	 umožňuje	 platbu	 přes	 inter-
net.	 Jízdenku	 v	mobilu	 přes	 internet	 bě-
hem	 pár	 sekund	 zaplatíte	 a	 při	 nástupu	 
u	řidiče	ukážete	jen	displej	svého	telefonu	
s	jízdenkou.	

Jaké slevy platí v autobusech a vlacích 
Pražské integrované dopravy 
ve Středočeském kraji? 
V	autobusech	i	vlacích	platí	státní	slevy	 

75	 %	 pro	 děti,	 studenty	 a	 seniory	 nad	 
65	let.	Děti	do	6	let	jezdí	ve	vlacích	a	auto-
busech	zdarma.	Senioři	nad	70	let	mohou	
jezdit	zdarma	všemi	autobusy	Pražské	 in-
tegrované	 dopravy.	 Pokud	 chcete	 ušetřit	
na	 pravidelných	 cestách,	 vyplatí	 se	 časo-
vé	kupony	PID,	ty	 jsou	měsíční,	čtvrtletní	
nebo	roční.	

Které časové kupony jsou nejvýhodnější? 
Časové	kupony	se	vyplatí	všem,	kdo	jez-

dí	pravidelně,	ať	už	do	práce,	nebo	do	ško-
ly.	Nejvýhodněji	vychází	roční	kupon,	nej-
méně	výhodný	je	měsíční.	Ale	i	ten	vyjde	 
v	porovnání	s	každodenním	nakupováním	
jednorázových	 jízdenek	 mnohem	 levně-
ji.	Výhodou	předplatní	jízdenky	je,	že	s	ní	
můžete	vzít	kolo	do	vlaku	zdarma.	

Vždycky jsem si kupoval jízdenky pro 
každý dopravní prostředek zvlášť. U řidiče 
v autobusu a pak na nádraží u pokladny. 
Proč bych to měl přestat dělat? 
Můžete	 to	 dělat	 dál,	 ale	 proděláte.	 Tarif	

Pražské	integrované	dopravy	je	založený	na	
tom,	že	si	koupíte	jednu	jízdenku	a	s	ní	pak	
můžete	 přestupovat	 mezi	 všemi	 doprav-
ními	 prostředky.	A	na	 jednu	 jízdenku	 je	 to	
levnější,	než	když	si	budete	kupovat	jízden-
ky	na	své	cestě	zvlášť.	Když	nastupujete	do	
regionálního	 autobusu	 a	 pak	 přestupujete	
na	 vlak,	 už	 v	 autobuse	 dostanete	 jízdenku	
pro	celou	cestu	a	s	ní	pak	pojedete	vlakem.	 
V	malé	vesničce	Středočeského	kraje	si	mů-
žete	koupit	jízdenku,	na	kterou	dojedete	až	
na	Pražský	hrad	a	zase	zpět.	Je	to	levnější.

     
odbor	správy	majetku

pokračování ze str. 6

Program	na	činnost	společenských 
organizací	pracujících	s	dětmi	do	18	let 
se	sídlem	v	Lysé	nad	Labem	–	termín	
podávání	žádostí	do	31.	1.	2022.	
Program	na	činnost	sportovních	or-

ganizací	pracujících	s	dětmi	do	18	let 
se	sídlem	v	Lysé	nad	Labem	–	termín	
podávání	žádostí	do	31.	1.	2022.	
Program	na	 investiční	 dotace	 pro 

organizace	pracující	s	dětmi	do	18	let 
se	sídlem	v	Lysé	nad	Labem.	Termín	
podávání	žádostí	do	31.	1.	2022	
Charitativní	 program	 města	 Lysá 

nad	Labem	–	termín	podávání	žádos-
tí	po	celý	rok	2022,	žádosti	se	budou	
vyřizovat	průběžně.		
Statuty	 Programů	 vč.	 formulářů	

naleznete	 na	 webových	 stránkách	
https://obcan.mestolysa.cz	 –	 Dotace	
a	granty.	

Hana	Foltýnová
referentka	odboru	školství,	sociálních

věcí,	zdravotnictví	a	kultury	

Žádosti o dotace  
z rozpočtu města 
pro rok 2022 

Vážení	spoluobčané,	možná	si	říkáte,	že	
se	kolem	participativního	rozpočtu	dlouho	
nic	nedělo	a	že	by	se	přeci	mělo	hlasovat	 
o	návrzích,	které	jste	přihlásili.	Sešla	se	nám	
od	 vás	 řada	 vskutku	 zajímavých	 nápadů	 
a	podnětů.	S	ohledem	na	stanovený	limit	
a	počet	přihlášených	projektů	se	realizace	
všech	 těchto	 návrhů	 vejde	 do	 celkového	
limitu	 vyčleněného	pro	 tento	 rok.	 Proto-
že	 se	 nám	 všechny	 přihlášené	 nápady	 lí-
bily,	rozhodli	 jsme	se	pomoct	 i	těm,	kteří	 
v	 tomto	 pilotním	 ročníku	 nedodrželi	 
některé	 z	 formálních	 náležitostí	 v	 tom,	 
aby	mohli	své	projekty	doplnit	nebo	upra-
vit.	Ostatně	i	pro	nás	je	to	poprvé	a	chce-
me	vychytat	co	nejvíc	much	pro	případný	
další	ročník.
Tam,	kde	chybělo	třeba	jen	drobné	upřes-

nění	nebo	doplnění,	bude	Rada	města	Lysá	
nad	 Labem	 postupně	 schvalovat	 realizaci	
projektů	 a	 my	 vám	 je	 budeme	 postupně	
představovat.	 Ostatní	 přihlašovatele	 jsme	
vyzvali	k	doplnění,	popř.	úpravám	tak,	aby	
jejich	 projekty	 bylo	možné	 realizovat,	 pří-
padně	 jsme	dobrým	nápadům	nabídli	ná-
hradní	lokalitu	k	umístění.
Rada	města	na	svém	posledním	jednání	

schválila	první	dva	projekty.	Jejich	detaily	
se	brzy	objeví	 i	na	webu	participativního	
rozpočtu.	Už	teď	vám	ale	můžeme	prozra-

Další fáze participativního rozpočtu

dit,	že	se	můžete	těšit	na	nové	ruské	kužel-
ky	u	DPS	Masarykova,	nejen	lidé	z	domova	
toto	zajisté	ocení	a	rádi	si	přijdou	zahrát.	
Stejně	tak	se	obyvatelé	Litole	dočkají	no-
vých	 venkovních	 hrazd	 na	 workout.	 Ty	
budou	 umístěny	 u	 fotbalového	 hřiště	 a	
během	 léta	 je	 tak	 budou	 moci	 využívat	 
i	návštěvníci	Mršníku.	
Věříme,	 že	nejen	 tyto,	ale	 i	další	nápa-

dy	udělají	mnohým	radost	a	najdou	širo-

ké	využití.	Rada	zároveň	vzala	na	vědomí	
doporučení,	 že	 by	 se	 pro	 případný	 další	
ročník	měla	navýšit	maximální	částka	pro	
jeden	 přihlášený	 projekt.	 Věříme	 tak,	 že	
příští	 ročník,	 který	 jako	 součást	 rozpočtu	
schválilo	 zastupitelstvo	města,	bude	o	 to	
zajímavější.	

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investice

Ruské	kuželky Workoutové	hřiště
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Městský	úřad

pokračování na str. 9

Kdo je správcem poplatku
Správcem	 poplatku	 je	MěÚ	 Lysá	 nad	 La-

bem,	odbor	správy	majetku.

Kdo je poplatníkem
Poplatek	 za	 obecní	 systém	 odpadového	

hospodářství	platí:
•	 fyzická	osoba	přihlášená	v	obci,
•	vlastník	nemovité	věci	zahrnující	byt,	rodin- 
	 ný	dům	nebo	stavbu	pro	rodinnou	rekreaci,	 
	 ve	které	není	přihlášená	žádná	fyzická	oso- 
	 ba	a	která	je	umístěna	na	území	obce.
Spoluvlastníci	 nemovité	 věci	 jsou	 povinni	

plnit	poplatkovou	povinnost	 společně	a	ne-
rozdílně.

Ohlašovací povinnost
Poplatník	je	povinen	ohlásit	správci	poplatku	

vznik	své	poplatkové	povinnosti	nejpozději	do	
30	dnů	ode	dne,	kdy	mu	povinnost	platit	tento	
poplatek	 vznikla.	 Poplatník	 v	 ohlášení	 uvede	
jméno,	 popřípadě	 jména,	 příjmení	 nebo	ná-
zev,	obecný	identifikátor,	byl-li	přidělen,	místo	
pobytu	 nebo	 sídlo,	 sídlo	 podnikatele,	 popří-
padě	 adresu	 pro	 doručování;	 právnická	 oso-
ba	uvede	též	osoby,	které	jsou	jejím	jménem	
oprávněny	jednat	v	poplatkových	věcech,	čísla	
všech	svých	účtů	u	poskytovatelů	platebních	
služeb,	 včetně	 poskytovatelů	 těchto	 služeb	 
v	 zahraničí,	 užívaných	 v	 souvislosti	 s	 podni-
katelskou	 činností,	 v	 případě,	 že	 předmět	
poplatku	 souvisí	 s	 podnikatelskou	 činností	
poplatníka.	 Poplatník	 v	 ohlášení	 uvede	 další	
údaje	rozhodné	pro	stanovení	poplatku	např.	
datum	vzniku	poplatkové	povinnosti,	 skuteč-
nosti	zakládající	nárok	na	osvobození,	a	jde-li	
o	poplatníka	z	titulu	vlastnictví	nemovité	věci,	
též	identifikační	údaje	nemovité	věci	zahrnující	
byt,	 rodinný	dům	nebo	stavbu	pro	rodinnou	
rekreaci	podle	katastru	nemovitostí.	
Dojde-li	 ke	 změně	 údajů	 uvedených	 

v	ohlášení,	je	poplatník	povinen	tuto	změnu	
oznámit	do	30	dnů	ode	dne,	kdy	nastala.	To	
se	vztahuje	 i	na	ohlášení	 zániku	poplatkové	
povinnosti.

Výše poplatku
•	Poplatek	 pro	 poplatníka	 přihlášeného	 
	 v	 obci,	 který	 v	 daném	 kalendářním	 roce	 
	 dovrší	7	–	64	let,	je	ve	výši	780	Kč.
•	Poplatek	 pro	 poplatníka	 přihlášeného	 
	 v	 obci,	 který	 v	 daném	 kalendářním	 roce	 
	 dovrší	65	let	a	více,	je	ve	výši	540	Kč.
•	Poplatek	 pro	 poplatníka	 přihlášeného	 
	 v	 obci,	 který	 v	 daném	 kalendářním	 roce	 
	 dovrší	6	let	a	méně,	je	ve	výši	540	Kč.
•	Poplatek	 pro	 poplatníka,	 který	 je	 vlastní- 
	 kem	nemovité	věci	zahrnující	byt,	rodinný	 
	 dům	 nebo	 stavbu	 pro	 rodinnou	 rekreaci,	 
	 ve	které	není	přihlášená	žádná	fyzická	oso- 
	 ba,	je	ve	výši	780	Kč,	a	to	bez	rozdílu	věku.

Základní informace k místnímu poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Poplatek	se	v	případě,	že	poplatková	povin-
nost	vznikla	z	důvodu	přihlášení	fyzické	osoby	
v	obci,	 snižuje	o	 jednu	dvanáctinu	za	každý	
kalendářní	měsíc,	na	jehož	konci
a)	 není	tato	fyzická	osoba	přihlášena	v	obci,	 
	 nebo
b)	 je	tato	fyzická	osoba	od	poplatku	osvobo- 
	 zena.

Poplatek	se	v	případě,	že	poplatková	po-
vinnost	vznikla	z	důvodu	vlastnictví	jednot-
livé	 nemovité	 věci	 zahrnující	 byt,	 rodinný	
dům	 nebo	 stavbu	 pro	 rodinnou	 rekreaci	
umístěné	 na	 území	 obce,	 snižuje	 o	 jednu	
dvanáctinu	 za	 každý	 kalendářní	měsíc,	 na	
jehož	konci
a)	 je	v	této	nemovité	věci	přihlášena	alespoň	 
	 jedna	fyzická	osoba,
b)	poplatník	nevlastní	tuto	nemovitou	věc.

Poplatkové období a splatnost poplatku
Poplatkovým	obdobím	poplatku	 je	 kalen-

dářní	rok.
Poplatek	je	splatný	nejpozději	k	30.	6.	pří-

slušného	kalendářního	roku.
Vznikne-li	poplatková	povinnost	po	datu	

splatnosti,	 je	 poplatek	 splatný	 nejpozději	
do	15.	dne	měsíce,	který	následuje	po	mě-
síci,	ve	kterém	poplatková	povinnost	vznik-
la.	Lhůta	splatnosti	neskončí	dříve	než	lhůta	
pro	podání	ohlášení	vzniku	poplatkové	po-
vinnosti.

Osvobození
Od	poplatku	je	osvobozena	fyzická	osoba,	

které	poplatková	povinnost	vznikla	z	důvodu	
přihlášení	v	obci	a	která
a)	je	poplatníkem	poplatku	za	odkládání	ko- 
	 munálního	odpadu	z	nemovité	věci	v	jiné	 
	 obci	a	má	v	této	obci	bydliště,
b)	je	 umístěna	 do	 dětského	 domova	 pro	 
	 děti	do	3	 let	věku,	školského	zařízení	pro	 
	 výkon	 ústavní	 nebo	 ochranné	 výchovy	 
	 nebo	 školského	 zařízení	 pro	 preventivně	 
	 výchovnou	 péči	 na	 základě	 rozhodnutí	 
	 soudu	nebo	smlouvy,
c)	 je	umístěna	do	zařízení	pro	děti	vyžadují- 
	 cí	 okamžitou	 pomoc	 na	 základě	 rozhod- 
	 nutí	 soudu,	 na	 žádost	 obecního	 úřadu	 
	 obce	s	rozšířenou	působností,	zákonného	 
	 zástupce	dítěte	nebo	nezletilého,
d)	je	umístěna	v	domově	pro	osoby	se	zdra- 
	 votním	 postižením,	 domově	 pro	 seniory,	 
	 domově	se	zvláštním	režimem	nebo	chrá- 
	 něném	bydlení,	
e)	 je	na	základě	zákona	omezena	na	osobní	 
	 svobodě	 s	 výjimkou	 osob	 vykonávajících	 
	 trest	domácího	vězení,	nebo
f)	 prokazatelně	pobývá	v	zahraničí	déle	než 
	 6	po	sobě	jdoucích	měsíců	v	kalendářním	 
	 roce.

Údaj	rozhodný	pro	osvobození	je	poplatník	
povinen	ohlásit	ve	lhůtě	do	30	dnů	od	vzniku	
skutečnosti	zakládající	nárok	na	osvobození.	
V	 případě,	 že	 poplatník	 nesplní	 povinnost	
ohlásit	údaj	rozhodný	pro	osvobození	v	této	
lhůtě,	nárok	na	osvobození	zaniká.

Navýšení poplatku
Nebudou-li	 poplatky	 zaplaceny	 poplatní-

kem	včas	nebo	ve	 správné	výši,	 vyměří	mu	
správce	poplatku	poplatek	platebním	výmě-
rem	 nebo	 hromadným	 předpisným	 sezna-
mem.
Včas	nezaplacené	poplatky	nebo	část	těch-

to	poplatků	může	správce	poplatku	zvýšit	až	
na	trojnásobek;	toto	zvýšení	je	příslušenstvím	
poplatku	sledujícím	jeho	osud.

Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vznikne-li	 nedoplatek	 na	 poplatku	 po-

platníkovi,	 který	 je	 ke	 dni	 splatnosti	 ne-
zletilý	 a	 nenabyl	 plné	 svéprávnosti	 nebo	
který	 je	ke	dni	splatnosti	omezen	ve	své-
právnosti	 a	 byl	mu	 jmenován	 opatrovník	
spravující	jeho	jmění,	přechází	poplatková	
povinnost	 tohoto	 poplatníka	 na	 zákon-
ného	 zástupce	nebo	 tohoto	opatrovníka;	
zákonný	 zástupce	 nebo	 opatrovník	 má	
stejné	procesní	 postavení	 jako	poplatník.	
V	tomto	případě	vyměří	správce	poplatku	
poplatek	zákonnému	zástupci	nebo	opat-
rovníkovi	poplatníka.
Je-li	zákonných	zástupců	nebo	opatrovníků	

více,	 jsou	 povinni	 plnit	 poplatkovou	 povin-
nost	společně	a	nerozdílně.

Informace k vracení vratitelného přeplatku
V	 souladu	 s	 §	 155a	 odst.	 2	 zákona	 

č.	280/2009	Sb.,	daňový	řád	lze	vrátit	vrati-
telný	přeplatek	vzniklý	na	místním	poplat-
ku	 za	 obecní	 systém	 odpadového	 hospo-
dářství	
a)	bezhotovostním	převodem	na	účet,
b)	v	hotovosti,	pokud	jeho	výše	nepřesahuje	 
	 1	000	Kč.	
Vratitelný	přeplatek	bude	vrácen	na	zákla-

dě	písemné	žádosti	poplatníka,	 jemuž	vrati-
telný	přeplatek	vznikl.

Informace k úhradě poplatku
Platbu	 lze	 provést	 na	 pokladně	 MěÚ	

Lysá	 nad	 Labem	nebo	 bankovním	 převo-
dem	na	účet	č.	127838126/0300,	při	této	
platbě	 je	 nutné	 uvést	 variabilní	 symbol	
poplatníka,	 který	 vám	 sdělí	 paní	 Plachá,	
odbor	správy	majetku,	 tel.:	325	510	235,	
e-mail:	lenka.placha@mestolysa.cz. Varia- 
bilní	symbol	poplatníka	se	po	dobu	trvání	
poplatkové	povinnosti	nemění	a	je	důleži-
tý	pro	identifikaci	poplatníka.
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Děkujeme, že 
třídíte!

Přehled svozových dnů
pytlového sběru v roce 2022

Městský	úřad

Lokalita: Litol  
2.	týden	 čtvrtek	 13.	1.
6.	týden	 čtvrtek	 10.	2.
10.	týden	 čtvrtek	 10.	3.
14.	týden	 čtvrtek	 7.	4.
18.	týden	 čtvrtek	 5.	5.
22.	týden	 čtvrtek	 2.	6.
26.	týden	 čtvrtek	 30.	6.
30.	týden	 čtvrtek	 28.	7.
34.	týden	 čtvrtek	 25.	8.
38.	týden	 čtvrtek	 22.	9.
42.	týden	 čtvrtek	 20.	10.
46.	týden	 čtvrtek	 17.	11.
50.	týden	 čtvrtek	 15.	12.

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky  
2.	týden	 úterý	 11.	1.
6.	týden	 úterý	 8.	2.		
10.	týden	 úterý	 8.	3.	
14.	týden	 úterý	 5.	4.		
18.	týden	 úterý	 3.	5.		
22.	týden	 úterý	 31.	5.	
26.	týden	 úterý	 28.	6.	
30.	týden	 úterý	 26.	7.	
34.	týden	 úterý	 23.	8.	
38.	týden	 úterý	 20.	9.	
42.	týden	 úterý	 18.	10.	
46.	týden	 úterý	 15.	11.	
50.	týden	 úterý	 13.	12.

pokračování ze str. 8

Od	1.	1.	2022	je	frekvence	svozu	nádob	
o	objemu	110	l,	120	l	a	240	l	na	směsný	ko-
munální	odpad	(dále	jen	„SKO“)	na	celém	
území	města	Lysá	nad	Labem	sjednocena.	
Frekvence	 svozu	 SKO	 v	 místních	 částech	
Byšičky	 včetně	 Řehačky	 a	 Dvorce	 bude	
od	uvedeného	data	celoročně	každý	sudý	
týden	 ve	 středu.	 Změna	 frekvence	 byla	
schválena	dne	26.	10.	2021	Radou	města	
Lysá	nad	Labem	Usnesením	č.	560.
V	 případě,	 že	 nebude	 občanům	 uve-

dených	místních	 částí	při	 frekvenci	 svozu	
každý	 sudý	 týden	 stačit	 současný	 objem	

Změna frekvence svozu SKO v místních 
částech Byšičky a Dvorce

přidělených	nádob	na	SKO,	lze	požádat	od-
bor	správy	majetku,	kancelář	č.	219,	paní	
Plachá	o	výměnu	nádoby	o	objemu	110	l	a	
120	l	na	240	l	nebo	požádat	o	vydání	další	
nádoby.	Občanům	bude	vydáno	potvrzení,	
na	jehož	základě	si	vyzvednou	nádobu	ve	
Sběrném	dvoře	v	Lysé	nad	Labem,	Ke	Vru-
tici	1738,	provozní	doba	PO	–	PÁ	od	8.00	
do	12.00	hodin	a	od	13.00	do	17.00	hodin,	
SO	od	8.00	do	13.00	hodin.

Lenka	Plachá
odbor	správy	majetku

Lze	 využít	 i	možnosti	úhrady	prostřednic-
tvím	služby	SIPO.	V	tomto	případě	je	nutné	
sdělit	spojové	číslo	a	označit	poplatníky,	kte-
rých	 se	 to	 týká,	 osobně	 na	MěÚ	 Lysá	 nad	
Labem	 v	 kanceláři	 č.	 219	 nebo	 na	 e-mail:	 
lenka.placha@mestolysa.cz,	 a	 to	 nejpoz-
ději	 do	 30.	 4.	 příslušného	 poplatkové	 ob-
dobí.	Po	tomto	datu	bude	úhrada	poplatku	
prostřednictví	SIPO	čísla	možná	až	od	násle-

dujícího	 poplatkové	 období.	 Pokud	 se	 ne-
mění	spojové	číslo	nebo	nedojde	ke	změně	
v	osobách,	za	které	je	poplatek	tímto	způso-
bem	hrazen,	není	nutné	výše	uvedené	infor-
mace	správci	poplatku	sdělovat	opakovaně	
každý	rok.

     
	 Lenka	Plachá

odbor	správy	majetku

Co patří a nepatří do pytlů v rámci  
doplňkového pytlového sběru 
tříděného odpadu?

PAPÍR
Do	pytlů	patří:		 	 	
•	 reklamní	letáky	
•	 noviny	a	časopisy
•	 knihy	zbavené	desek
•	 katalogy
•	 lepenky	a	rozložené	
	 kartónové	krabice
•	 čisté	papírové	sáčky	a	obaly
•	 čistý	obalový	papír
•	 plata	od	vajíček
Do	pytlů	nepatří:	
•	 voskovaný	a	uhlový	papír
•	 účtenky
•	 papír	potažený	folií
•	 mastný,	mokrý	nebo	jinak		  
	 znečištěný	papír
•	 použité	pleny	a	hygienické	potřeby
•	 papírové	obaly	od	stavebních	 
	 materiálů
•	 celé	svazky	knih

 
PET	LAHVE
Do	 pytlů	 patří	 pouze	 sešlapané	

plastové	lahve	od	nápojů.

SMĚSNÝ	PLAST
Do	pytlů	patří:		 	 	
•	 čisté	plastové	nádoby	a	obaly	
•	 sešlapané	PET	láhve
•	 plastové	sáčky,	složky	a	fólie
•	 čisté	kelímky	od	jogurtů, 
	 krémů	a	tuků
Do	pytlů	nepatří:
•	 znečištěné	plastové	obaly
•	 novodurové	trubky,	PVC
•	 pěnový	polystyren
•	 nápojové	kartony
•	 obaly	od	nebezpečných	látek	 
	 (barvy,	chemikálie,	motorové	 
	 oleje,…)	

Stavební úpravy na městském úřadě
Vážení	občané,	od	3.	1.	2022	budou	na	

Městském	úřadu	Lysá	nad	Labem	probíhat	
stavební	úpravy,	které	ovlivní	chod	úřadu.	
Může	 docházet	 k	 postupnému	 omezení	
některých	agend,	dočasnému	přemístění	
kanceláří	 a	 úředníků.	 Dovolujeme	 si	 vás	
proto	požádat	o	maximální	využití	jiných	
forem	 podání	 a	 komunikace	 s	 úředníky	
(datová	 schránka,	písemně,	elektronicky,	

Portál	 občana).	 O	 aktuálních	 omezeních	
a	přemístění	kanceláří	budeme	průběžně	
informovat.
	Předem	se	omlouváme	za	možné	kom-

plikace	způsobené	stavebními	úpravami	
a	děkujeme	za	pochopení.

 
Ing.	Alena	Novotná

tajemnice	
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Blahopřání 
za	měsíc	listopad

80 let
MVDr. Jan Kořínek
Ing. Bohumil Hudousek

85 let
Jana Šubrtová

90 let
Marie Nováková
Josef Anděl

95 let
Ladislav Kavka
  
Seneca: 
„Život je dlouhý dost, když víš jak ho prožít.“

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

Loňský první ročník Drakiády měl tak velký 
ohlas, že město Lysá nad Labem rozhodlo o 
jejím dalším pokračování.

Soutěž	 spojuje	 pouštění	 draků	 s	 umě-
ním	fotografie.	A	 tak	zábava,	do	které	se	
mohou	zapojit	mladí	i	staří,	dědové,	táto-
vé,	šikovné	maminky	i	babičky	společně	se	
svými	potomky,	zaměstnala	mnohým	pod-
zimní	odpoledne	a	víkendy.
Draci	všech	tvarů,	velikostí,	barev	a	tváří	

zaplnili	kromě	oblohy	také	soutěžní	sním-
ky,	kterých	se	letos	sešlo	o	něco	méně	než	 
v	minulém	 roce.	Více	 či	méně	zdařilé	 fo-
tografie	hodnotila	porota	 složená	 z	 ama-
térských	 fotografů.	 Ta	 také	 vybrala	 pořa-
dí	 tří	 nejlepších,	 které	 odměnil	 starosta	
města	Ing.	Karel	Otava	poukazy	v	hodnotě	 
1	 000	 Kč,	 500	 Kč	 a	 250	 Kč	 v	 prodejnách	
POMPO	 a	 zároveň	 byla	 udělena	 zvláštní	
cena	školce	RC	Parníček.
Děkujeme	všem,	kteří	své	snímky	zasla-

li,	a	přejeme	jim,	aby	čas	strávený	s	rodi-
nou	byl	každodenním	ostrůvkem	radosti	a	
štěstí	nejen	v	době	covidové.
Do	roku	2022	přejeme	dobrý	vítr,	čistou	

oblohu	a	provázky	bez	uzlíků.

odbor	ŠSVZaK

Drakiáda podruhé
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Ani	 letos	 nám	 pandemická	 situace	 ne-
dopřála	užít	si	nejkrásnější	období	v	roce	
plnými	doušky,	tak	jak	jsme	dříve	byli	zvyk-
lí.	Většina	plánovaných	akcí	se	buď	musela	
zrušit,	nebo	přesunout	do	on-line	prostře-
dí.	Snažili	 jsme	se	vám	zprostředkovat	co	
nejvíce,	 včetně	 oblíbených	 besídek	 v	 na-
šich	mateřských	školách.
Poděkování	patří	 všem,	kteří	 se	na	pří-

pravě	 adventních	 akcí	 podíleli	 a	mnohdy	

Ohlédnutí za adventem v Lysé

Nově	osvětlená	kaplička	v	Litoli

Výzdoba	v	Masarykově	ulici

Nové	vánoční	osvětlení	v	ulici	ČSAVánoční	strom	na	nádraží

museli	rychle	reagovat	na	nově	vyhlášená	
opatření.	Díky	patří	i	vám	všem,	za	porozu-
mění	a	respektování	všech	platných	opat-
ření.
Snad	vám	radost	udělala	alespoň	vánoč-

ní	výzdoba	města,	ve	které	přibylo	několik	
nových	prvků.

redakce	

I	do	Lysé	nad	Labem	dorazili	5.	prosin-
ce	čerti	s	Mikulášem	a	anděly,	aby	potěšili	
zejména	nejmladší	obyvatele	Lysé	nad	La-
bem.	Na	Husově	náměstí	byla	k	vidění	asi	

Krampusáci v Lysé nad Labem

jejich	nejstrašidelnější	varianta	–	takzvaní	
čerti	Krampusáci.
Slovo	krampus	označuje	alpské	strašidlo,	

které	je	v	rakouském	folklóru	a	jihoněmec-

kém	 pojetí	 ekvivalentem	 českého	 slova	
čert.	 Zajímavý	 je	 fakt,	 že	 výraz	 krampus	
vznikl	původně	v	rakouských	Alpách.
Rakušané	 mají	 tradiční	 zvyk	 pořá-

dat	 velkolepé	 průvody	 čertů,	 kterých	
se	 účastní	 každý	 rok	 obrovské	 množství	
přihlížejících	 diváků,	místních	 obyvatel	 i	
turistů.	Čerti	mají	nasazené	masky,	které	
jsou	vyřezávané	z	borového	nebo	lipové-
ho	 dřeva	 a	možná	 vás	 překvapí,	 že	 jsou	
ručně	malované.
Z	 náměstí	 se	 průvod	 těchto	 zplozenců	

pekla	vydal	Masarykovou	ulicí,	aby	postra-
šil	 celou	 další	 skupinu	 hříšníků	 na	 výsta-
višti,	 kde	na	hale	 C	 za	 doprovodu	 řádění	
krampusáku	proběhla	mikulášská	nadílka	
pro	hodné	děti.

Snews

Celá tato akce proběhla ve spolupráci rad-
nice a Výstaviště Lysá nad Labem v rámci Po-
labských Vánočních trhů.
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Nedá	mi	 to	 a	 dovolím	 si	 panu	 Havelko-
vi	 vysvětlit,	 že	 nejsem	 odpůrce	 vánočního	
osvětlení,	které	k	vánoční	atmosféře	samo-
zřejmě	 patří.	 Věřím,	 že	 tentokrát	 snad	 již	
pochopí,	„co	jsem	tím	sledoval“.	Zdá	se	to-
tiž,	že	o	mém	návrhu	přemýšlel	tak	moc,	až	
mu	při	přípravě	 rozpočtu	pro	2022	někam	
uteklo	100	milionů,	na	které	mu	v	rozpočtu	

chybí	krytí.	Říkal	jsem	mu	to,	ale...	prý	mu	to	vždy	vyšlo.	Tak	to	
s	prominutím	zase	nechápu	já.	Ale	zpět	k	vánočnímu	osvětlení.	
Nelíbilo	se	mi	navýšení	rozpočtu	na	vánoční	osvětlení	z	částky	
200	tis.	na	500	tis.	z	důvodu	jeho	obnovy	a	rozšíření.	Přijde	mi	
přirozené	šetřit,	když	městský	rozpočet	žije	na	dluh,	a	spokojit	
se	se	stejným	osvětlením	jako	v	minulém	roce.	Ani	na	chvíli	mě	
nenapadlo,	že	svojí	šetrností	vyvolám	v	panu	místostarostovi	ta-
kový	strach,	že	bude	mít	potřebu	se	o	něj	podělit	na	stránkách	
Listů.	 Jen	bych	příště	ocenil,	kdyby	uváděl	 informace	úplné	a	
pravdivé,	ne	jen	svoje	pocity.	Přeji	nám	všem,	aby	rok	2022	byl	
rokem	radosti	a	pokoje.

Mgr.	Karel	Marek,	KDU-ČSL

Vážení	 spoluobčané,	 úvodem	 bych	 chtěl	
poděkovat	všem,	co	navštívili	moji	výstavu	ob-
razů	“malovaných	jehlou“	v	TIC,	děkuji	všem,	
kteří	projevili	k	mé	tvorbě	„obdiv“,	děkuji	za	
krásná	slova,	hodnotící	obrazy	v	prezentační	
knize	přímo	na	výstavě.	Děkuji	redakci	Listů	za	
zveřejnění	rozhovoru	k	výstavě	a	k	mé	výtvar-
né	činnosti.

Smutnější	jsou	výsledky	voleb	do	Parlamentu,	ale	věřím,	že	se	
vše	v	dobré	obrátí	a	krize	v	české	společnosti	se	zmírní	nebo	zce-
la	odezní.	V	Lysé	máme	nyní	jednu	poslankyni	Parlamentu	a	dva	
zástupce	ve	funkcích	na	Středočeském	kraji,	takže	se	máme	na	
co	těšit.	Doufám,	že	dokážou	více	jak	já,	pouhý	zastupitel,	a	při-
nesou	do	Lysé	finanční	prostředky	na	potřebné	investice.	Mně	
se	podařilo	pouze	podchytit	pokračování	realizace	tak	potřebné	 
II.	etapy	obchvatu,	zajistit	smlouvy	s	krajem	a	neztratit	zcela	naději	
na	výstavbu	Domova	důchodců,	příp.	nastartovat	několik	studií	 
a	záměrů.	Naši	zástupci	mají	větší	možnosti,	než	jsem	měl	já.

Dovoluji	 si	 reagovat	 také	 na	 glosu	 pana	 K.	Marka	 z	 Listů	  
č.	11/2021.	Je	to	jen	chlubení	se	cizím	peřím.	Na	řešení	tzv.	ubyto-
ven	se	podílel	již	po	funuse,	nemokřad	Žabák	byl	ubohou	sabo-
táží	a	pokud	jde	o	výsledky	referenda,	tak	to	uvrhlo	město	pouze	 
o	několik	 let	zpět	a	navíc	poškodilo	cca	1/3	nájemníků	bytů		  
v	Milovicích,	 a	 to	 v	podstatě	nevratně.	 	Bohužel	nic	 víc,	nic	
míň.	ON	je	určitě	ten,	kdo	by	měl	posuzovat	mou	minulost,	
nechť	si	zamete	před	vlastním	prahem.	Až	dosáhne	alespoň	 
10	%	toho,	co	jsem	udělal	já	pro	město	a	jeho	občany,	ať	se	při-
hlásí.	Rozhodně	se	nebude	podílet	na	záchraně	stovek,	spíše	
tisíců	lidských	životů,	jako	já	ve	svém	životě.	Je	mi	opravdu	ctí,	
že	 jsem	 již	3	 roky	dehonestován	a	pomlouván	soukmenovci	
pana	Marka	a	nyní	i	jím	samým,	odvoláván	z	funkcí	apod.	Lze	
konstatovat	jediné,	že	to	dělám	dobře	a	proto	někomu	vadím.	
Bohužel	zbytek	opozice	od	roku	2018	doteď	nic	nepředvedl,	
pouze	kritizuje,	nic	nevybudoval	a	asi	do	nových	voleb	nic	ne-
vybuduje.	Voliči	zpozorněte.	Přeji	všem	hodně	zdaru	a	zdraví	
v	roce	2022.

Ing.	Petr	Gregor,	bezpartijní	za	KSČM

	Milí	sousedé,	dovolte	mi,	abych	vám	po-
přála	 vše	 nejlepší	 a	 pevné	 zdraví	 v	 novém	
roce.	 Ze	 všeho	nejvíc	 bych	 si	 přála,	 aby	 ze	
společnosti	 zmizely	 obavy	 a	 navrátila	 se	
vzájemná	tolerance.	Na	letošní	rok	se	těším	
z	 několika	 důvodů.	 Mám	 ráda,	 když	 dlou-
hodobá	snaha	nese	ovoce,	proto	se	těším,	
až	otevřeme	novou	sportovní	halu	a	stovky	

hodin	práce	našeho	úřadu	získají	 reálnou	podobu	a	důstojný	
prostor	ke	sportu	našich	školáků,	spolků	i	široké	veřejnosti.	Le-
tos	by	měla	skončit	i	rekonstrukce	Bondyho	vily,	která	poskytne	
krásný	nový	prostor	MŠ	Dráček.	Kapacita	mateřinky	se	navýší	o	
50	míst,	čímž	se	uleví	mnoha	rodičům.	V	neposlední	řadě	skon-
čí	rekonstrukce	domu	č.p.	13	na	Náměstí	Bedřicha	Hrozného.	
Krásná	budova	bude	sloužit	ZŠ	Bedřicha	Hrozného	a	v	přízemí	
vznikne	prostor	pro	pedagogicko-psychologickou	poradnu.	Pev-
ně	doufám,	že	všechny	zmíněné	objekty	přinesou	radost	našim	
obyvatelům	a	mě	hřeje	pocit,	že	se	na	jaře	podaří	dotáhnout	
všechny	3	projekty.		

Romana	Fischerová,	ANO	2011

Od	referenda,	kterým	byl	znemožněn	prodej	
bytů	v	Milovicích,	už	uplynul	více	než	rok.	Myslím,	
že	stojí	za	to	se	s	odstupem	zamyslet	nad	jeho	vý-
sledkem.	Padalo	mnoho	argumentů	pro	a	proti	
prodeji.	Dnes	je	nicméně	dané,	že	prodávat	se	 
v	nejbližší	době	nebude.	V	současné	době	domy	
vyžadují	 investice	 za	 cca	70	mil.	 Kč,	bez	běžné	
údržby	 a	 oprav.	 Vybrané	 roční	 nájemné	 činní	

cca	11	mil.	Kč	včetně	dlužného	nájemného	a	nedoplatků.	Reálně	je	
to	tedy	ještě	méně.	Vzhledem	k	současné	situaci,	kdy	vše	zdražuje,	
se	rada	města	rozhodla	nezdražit	bydlení	v	městských	bytech,	aby	
ještě	nezvýšila	již	tak	napjaté	domácí	rozpočty.	Z	86	přijatých	žádostí	 
o	byt	jich	je	pouze	11	od	našich	spoluobčanů	z	Lysé,	ostatní	žádos-
ti	jsou	z	celé	republiky.	Proč?	Protože	vám	většina	Lysáků	řekne,	že	 
chce	bydlet	v	Lysé	a	ne	jinde.	Znovu	tedy	vyvstává	otázka,	zda	Lysá	
potřebuje	bytový	fond	v	cizím	městě,	který	neřeší	problém	Lysáků?

Mgr.	Jiří	Havelka,	ODS		

Je	 až	 neuvěřitelné,	 že	 již	 třetí	 rok	 je	 v	 naší	
společnosti	jedno	z	nejpoužívanějších	slov,	slo-
vo	covid.	Když	jsem	byla	v	únoru	2020	poprvé	 
v	karanténě,	vůbec	by	mě	nenapadlo,	co	všech-
no	se	může	stát,	jak	nás	může	tato	nemoc	ovliv-
nit.	Zažili	jsme	strach,	obavy,	pocit	nejistoty,	ně-
kteří	z	nás	smutek	z	odchodu	někoho	blízkého.	 
V	poslední	době	tato	nemoc	také	často	rozděluje	

společnost	na	dva	tábory.	Z	médií	se	na	nás	valí	spousta	informací,	
které	ne	vždy	jsou	ověřené,	v	některých	je	těžké	se	orientovat.	Pro-
sím,	nenechme	se	tímto	vším	rozdělit	a	přejme	si	navzájem	do	začí-
najícího	roku	2022,	abychom	dokázali	být	milí,	laskaví	a	nesobečtí	a	
chovejme	se	tak,	abychom	chránili	nejen	sebe,	svoje	blízké,	ale	také	
část	ohrožené	populace.	Přeji	nám	všem	pevné	zdraví	a	nadějné	vy-
kročení	k	lepšímu	roku	2022.	Na	závěr	bych	ráda	poděkovala	všem,	
kteří	v	této	nelehké	době	nabídnou	pomocnou	ruku	potřebným.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL
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V	minulosti	 bylo	 v	 našem	městě	 posta-
veno	mnoho	bytových	domů	v	rámci	druž-
stevní	 výstavby.	 Družstevní	 bydlení	 umož-
ňuje	 zapojit	 do	 výstavby	 místní	 občany	 a	
řešit	 jejich	bytové	potřeby.	Vývoj	na	trhu	s	
bydlením	 ukazuje,	 že	 tato	 forma	 výstavby	
má	svoje	místo	i	dnes.	K	obnově	družstevní	
formy	výstavby	se	odhodlala	i	Praha.	U	nás	

chceme	 toto	 řešení	 také	 vyzkoušet.	Máme	příležitost	 na	po-
zemku	bývalé	Fruty,	který	se	nachází	mezi	ulicemi	Jedličkovou	
a	Pivovarskou.	Pozemek	je	města.	Rádi	bychom	jej	v	blízké	době	
zastavěli.	K	dispozici	je	územní	rozhodnutí	na	bytový	dům	s	28	
byty,	který	je	navržen	podél	Jedličkovy	ulice.	Město	by	pozemek	
potřebný	pro	výstavbu	poskytlo	za	výhodných	podmínek.	Za-
stupitelstvo	pověřilo	radu,	aby	zjistila	zájem	občanů	o	takovou	
výstavbu.	Chceme	oslovit	především	místní	mladé	lidi,	kteří	by	
byli	ochotní	vstoupit	do	stavebního	bytového	družstva	s	per-
spektivou	získání	bytu	v	centru	města	za	lepších	podmínek,	než	
které	nabízí	současný	trh.	Podmínkou	bude	finanční	vklad	do	
družstva	v	řádu	set	tisíc	korun.	Pokud	máte	zájem,	ozvěte	se	pí-
semně	na	radnici.				

Mgr.	Hynek	Fajmon,	ODS

 	Vážení	spoluobčané,	milí	přátelé.	Už	zase	jsme	
všichni	otočili	list	v	kalendáři.	Máme	za	sebou	čas	
adventních	dnů	i	oslav	příchodu	nového	roku.	Čas,	
kdy	 všichni	 zpomalíme	 svůj	 každodenní	 spěch,	
abychom	 zavzpomínali	 na	 všechny	 naše	 přáte-
le,	rodinné	příslušníky,	 i	 ty,	co	s	námi	 již	nejsou.	 
A	připomněli	si	také	hodnotu	pozemského	života	
se	všemi	jeho	radostmi	a	starostmi.	Každý	z	nás	si	

jej	sice	představuje	jinak	a	ctí	jiné	hodnoty.	Existuje	ale	něco,	co	neu-
stále	nutí	člověka	jít	dopředu,	například	za	poznáním,	vzděláním,	či	
jiným	směrem	k	pomyslné	dokonalosti,	a	to	je	dobře.	Chci	nám	všem	
k	počátku	nového	roku	popřát,	abychom	si	užívali	především	rados-
tí	života.	A	to	ať	už	v	životě	osobním	či	na	pracovištích,	kde	trávíme	
mnohdy	více	času	než	se	svými	blízkými.	Letošní	rok	opět	nebude	
nijak	jednoduchý.	Ekonomické	problémy	země	se	přenášejí	na	každé-
ho	z	nás.	Jsou	to	však	problémy,	které	jsou	nesrovnatelné	s	mnohými	
jinými	státy.	Nezapomínejme	ani	na	trápení	našich	předků,	která	se	
nám	mladším	mohou	zdát	již	jen	jak	neuvěřitelný	černobílý	doku-
ment.	Přeji	vám	tedy	hodně	zdraví,	štěstí	a	životního	optimismu.	

	Ing.	Karolína	Stařecká,	ČSSD

Přes	potíže	s	infekcí	covid-19	jsme	prožili	hez-
ké	vánoční	svátky	a	radostně	vstoupili	do	Nové-
ho	roku.	Většina	z	nás,	seniorů,	se	podrobila	již	
třetí	dávce	vakciny	a	věříme,	že	v	roce	novém	to	
budeme	mít	rozhodně	lepší.	K	tomu	si	všichni	
navzájem	přejeme	pevné	zdraví	a	spokojenost	
v	rodinách	i	na	veřejnosti.	Tu	třetí	dávku	vakci-
ny	nesmí	nikdo	ze	seniorů	odmítat,	mohlo	by	

to	mít	nedozírné	následky.	Pojďme	ale	k	jiným	záležitostem,		které	
nás,	seniory,	potěší.	V	naší	Komisi	pro	šťastný	život	seniorů	připra-
vujeme	k	vydání	publikaci	o	lyském	učiteli	-	Aloisu	Holubovi,	popi-
sující	jeho	vydavatelské	dílo,	v	němž	publikoval	předlohy	pro	krásné	
ruční	práce.	Snažíme	se	o	otevření	bývalé	ortopedické	ambulance	
v	Domě	s	pečovatelskou	službou.	Řešíme	i	problémy,	které	nám,	
dříve	narozeným,	komplikují	pohyb	po	chodnících	nebo	při	scho-
dišťových	vstupech	do	obchodů.	Mrzí	nás	málo	udržované	vedlejší	
cestičky	na	hřbitově	a	hromadění	drobných	odpadků	na	vsypových	
loučkách.	Nu	a	na	závěr	bych	chtěl	poděkovat	všem,	kteří	mi	popřáli	
k	životnímu	jubileu.	Děkuji	moc!	

     
MVDr.	Jan	Kořínek,	za	ČSSD

LY
SÁ NAD LABEM

Nová kniha o našem městě

Publikace	je	k	zakoupení	v	turistickém	informačním	centru.	
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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
Pomalu hořící oheň – Hawkins Paula
Nový	román	autorky	Dívky	ve	vlaku	–	knihy,	
která	se	stala	fenoménem.	Když	je	na	říčním	
člunu	v	Londýně	nalezen	brutálně	zavraždě-
ný	mladík,	 v	 centru	pozornosti	 se	 ocitají	 tři	
ženy,	 které	 ho	 znaly.	 Laura,	 temperamentní	
podivínka,	o	níž	si	leckdo	myslí,	že	je	nebez-
pečná,	s	Danielem	strávila	poslední	noc	před	
jeho	smrtí.	Jeho	sousedka	Miriam	ví,	že	ačkoli	
Laura	odcházela	z	místa	činu	s	krví	na	oble-
čení,	nemusí	to	ještě	znamenat,	že	je	vražed-
nice	 –	 hořká	 zkušenost	 Miriam	 naučila,	 co	
to	znamená,	ocitnout	se	v	nesprávný	čas	na	
nesprávném	místě.	A	do	 třetice	 je	 tu	Carla,	
teta	 zavražděného,	 která	 dosud	 truchlí	 nad	
nedávnou	smrtí	jiného	člena	rodiny.	Nikomu	
nevěří	–	vždyť	i	dobří	lidé	mohou	být	schopni	
strašlivých	činů.	Tři	ženy,	které	nemají	společ-
ného	nic	kromě	zášti,	kterou	k	zavražděnému	
cítily…	

Šťastná za všech okolností – Devátá Ivanka
„Až	 umřu,	 kluci,“	 říkám	 svým	 synům,	 „chci,	
abyste	věděli,	 že	 jsem	byla	 šťastná,	protože	
já	 dovedla	 být	 šťastná	 za	 všech	 okolností.“	
Úspěšná	herečka	a	ještě	úspěšnější	spisova-
telka	 Ivanka	Devátá	 se	 po	 letech	odhodlala	
k	sepsání	autobiografie,	které	se	tak	dlouho	
bránila.	I	když	její	život	nebyl	vždycky	šťastný,	i	
když	i	ji	potkávaly	problémy,	zrady	a	zklamání,	
i	když	i	jí	bylo	často	spíš	do	breku	než	do	smí-
chu,	její	talent	na	štěstí	vždycky	zvítězil.

Naučná	pro	dospělé
Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi – 
Ivanov Miroslav
Otec	 české	 literatury	 faktu	Miroslav	 Ivanov	
svým	 typickým	 poutavým	 způsobem	 popi-
suje	největšího	českého	básníka	Karla	Hynka	
Máchu,	autora	Máje.	Jaký	byl	Máchův	život,	
jaký	byl	jako	student,	jako	milenec	i	jaké	byly	
jeho	poslední	dny.	Kromě	svého	vyčerpáva-
jícího	bádání	nahlíží	Ivanov	i	do	básníkových	
dopisů	a	deníků.

Naděje se dá naučit: Cesta k pozitivnímu  
pohledu na život – Tomasulo Daniel J.
Postrádáte	v	životě	naději?	Potřebujete	se	vy-
manit	ze	spirály	negativního	myšlení?
Kniha	známého	amerického	propagátora	po-
zitivního	 přístupu	 k	 životním	 výzvám	 nabízí	
několik	osvědčených	postupů,	jak	tuto	situaci	
zlepšit,	abyste	mohli	fungovat	aktivněji,	smys-

Paličkování – 5. + 19. ledna 2022 
od 16.30 hodin
Pravidelné	kurzy	 s	Helenou	Kubíkovou.	 Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Jak na tablet a chytrý telefon 
– 17. ledna 2022 od 8.30 do 11.30 hodin
V	 rámci	 programu	 Digitální	 odysea	 zveme	
všechny	seniory	starší	65	let	na	seminář,	na	
kterém	se	naučíte,	 jak	správně	ovládat	PC,	
tablet	nebo	chytrý	telefon.	Díky	Nadaci	Vo-
dafone	je	tento	seminář	pro	všechny	účast-
níky	zdarma!	Počet	míst	na	semináři	 je	ale	
omezen,	takže	je	nutné	si	své	místo	na	kurzu	
rezervovat	v	knihovně	předem!	

Hudební toulky – 26. ledna 2022 
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.

Moudrofouskovy puzzle – celoroční 
čtenářská soutěž pro děti
Pro	všechny	děti	do	12	let	opět	vyhlašujeme	
celoroční	 čtenářskou	 soutěž!	 Čtením	 knih	
sbírejte	 jednotlivé	 puzzle	 obrázku.	 Všichni,	
kteří	do	18.	11.	2022	odevzdají	hrací	kartu	se	
všemi	puzzlemi,	budou	zařazeni	do	slosování	
o	hlavní	ceny.	Přidejte	se	i	vy!	Bližší	informa-
ce	na	webu	knihovny	či	přímo	v	knihovně.	

Připravujeme	od	února:
Virtuální univerzita třetího věku (únor – čer-
ven)	–	Od	února	budeme	opět	našim	senio-
rům	 ve	 spolupráci	 s	 Provozní	 ekonomickou	
fakultou	České	zemědělské	univerzity	v	Pra-
ze	nabízet	kvalitní	zájmové	studium	U3V	na	
univerzitní	úrovni.		V	rámci	studia	nebudete	
muset	nikam	dojíždět	 a	při	 standardní	 situ-
aci	 (pokud	 bude	možné	 pořádat	 vzdělávací	
akce	 v	 naší	 knihovně)	 nemusíte	 být	 ani	 vy-
baveni	 počítačovou	 technikou.	 Studium	 je	
zakončeno	osvědčením	o	absolvování	U3V	a	
slavnostní	promocí	v	aule	České	zemědělské	
univerzity	v	Praze.	Pokud	byste	měli	chuť	do-
zvědět	se	o	studiu	více,	zavolejte	nebo	přijďte	
do	knihovny.	Do	kurzu	 je	nutné	 se	přihlásit	
předem.	

Trénování paměti (únor – květen)	 –	 stře-
deční	kurzy	pro	začátečníky	i	pokročilé.	Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.	V	přípa-
dě	dostatečného	množství	nových	zájemců	
bude	otevřen	i	kurz	pro	úplné	začátečníky.

luplněji	a	angažovaněji	a	osvojili	si	vyváženější	
postoj.	 Jedná	 se	 například	 o	 přehodnocení	
vnitřních	 přesvědčení	 o	 našich	 omezeních,	
sebezkoumání	za	účelem	objevení	svých	nej-
lepších	vlastností,	jejichž	pomocí	se	dá	život	
zlepšit,	stanovení	životních	priorit	nebo	přijetí	
důležitosti	dávání	a	přijímání.

Beletrie	pro	děti
Hvězdonauti – Šinkovský Martin
Píše	se	rok	2071.	Země	už	je	pro	lidi	téměř	ne-
obyvatelným	místem.	Je	potřeba	najít	novou	
planetu	s	podmínkami	k	životu.	To	je	jediná	
naděje.	Vesmírná	loď	s	fúzními	motory,	kte-
rá	by	byla	schopna	dostat	se	do	vzdálených	
koutů	kosmu,	 je	po	mnoha	 letech	výzkumů	
a	 prací	 špičkových	 světových	 vědců	 a	 kon-
struktérů	připravena	 k	 cestě.	 Teď	 jen	 zbývá	
rozhodnout,	 kdo	 v	 ní	 poletí.	 Dokonale	 se-
hraná	 posádka	 dospělých	 s	 profesionálním	
výcvikem	–	nebo	partička	sice	geniálních,	ale	
rozjívených	dětí,	které	doktor	Adams	sebral	
z	 nejrůznějších	 končin	 světa?	 Nastává	 sou-
peření	dvou	týmů,	které	může	rozhodnout	o	
budoucnosti	lidstva...	Zvítězí	Liu,	Koko,	Boris,	
Ark	a	Venado?	Prokáže	tahle	pětice	dětí	lep-
ší	schopnosti	pro	let	do	vesmíru	než	dospělí,	
nebo	ne?	První	část	vesmírně	napínavé	série	
právě	začíná!

Vánoční prasátko – Rowling J. K.
Kuba	a	jeho	plyšové	prasátko	Pašík	se	od	sebe	
nehnou	ani	na	krok	–	to	se	ale	změní	jednoho	
Štědrého	večera,	kdy	Kuba	o	Pašíka	přijde.	Je	
zoufalý	a	potřeboval	by	zázrak,	aby	svoji	milo-
vanou	hračku	našel.	A	protože	jsou	Vánoce,	
takový	zázrak	se	skutečně	stane.	Vánoční	pra-
sátko,	náhrada	za	nezvěstného	Pašíka,	zniče-
honic	ožije	a	vymyslí	odvážný	plán:	vydají	se	s	
chlapcem	do	kouzelné	Země	Ztracených	a	Pa-
šíka	najdou,	ať	se	jim	do	cesty	postaví	cokoli.

Naučná	literatura	pro	děti
Proč koně nechodí bosí? – Snowden-Fine Lily
Už	 jste	 někdy	 přemýšleli	 o	 tom,	 proč	 koně	
nosí	 podkovy?	 Nebo	 co	 všechno	 vyjadřují	
ušima?	Proč	jsou	některá	plemena	nezkrotná	
a	jiná	jako	beránci?	Tahle	knížka	vám	zodpo-
ví	 spoustu	 všetečných	otázek,	 pomůže	 vám	
stát	se	koňákem,	jak	se	patří,	a	hlavně	–	najít	
s	koňmi	společnou	řeč.	Staňte	se	experty	na	
koně!	Dozvíte	se,	jak	o	ně	pečovat,	jaké	mají	
schopnosti,	jak	mezi	sebou	komunikují	a	jak	
promlouvají	 k	 člověku.	 Tahle	 knížka	 potěší	
všechny	milovníky	 koní,	 ale	 zaujme	 dočista	
každého!
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Rok	 uteče	 jako	 voda	 a	
už	 tu	 zase	 je	 podzim.	 Na	
naší	 škole	 je	 tradičně	 ve	
znamení	 Podzimních	 hrá-
tek,	které	pro	žáky	2.	a	3.	
ročníku	 pořádají	 členové	

školního	parlamentu.	Celá	akce	se	odehrává	
na		6	stanovištích:
•	 DOPRAVNÍ	ZNAČKY	
•	 POVINNÁ	VÝBAVA	KOLA
•	 TŘÍDĚNÍ	ODPADU
•	 FINANČNÍ	GRAMOTNOST
•	 BEZPEČÍ	NA	INTERNETU	pro	3.	ročník
•	 STOPY	ZVÍŘAT	A	LESA	pro	2.	ročník
•	 MAŇÁSKOVÉ	DIVADLO

Každá	třída	během	jedné	vyučovací	hodi-
ny		prošla	 jednotlivá	stanoviště,	na	kterých	

děti	 sbíraly	 za	 správné	 odpovědi	 razítka.	
Když	nasbíraly	všech	šest,	šly	si	vyzvednout	
odměnu	v	podobě	“hakisáku”.	
Co	 na	 to	 děti?	 Šli	 jsme	 se	 zeptat,	 jak	 si	

hrátky	 užily.	 Zaznamenali	 jsme	 samé	 pozi-
tivní	 ohlasy.	 Často	 jsme	 slýchali,	 že	děti	 ze	
všech	 stanovišť	 nejvíce	 zaujalo	maňáskové	
divadlo	 s	 tematikou	 bezpečnosti	 na	 inter-
netu.	A	také	často	uváděly	stanoviště	třídění	
odpadu.	Pomohlo	jim	uvědomit	si,	že	je	vel-
mi	důležité	 recyklovat,	aby	se	naší	planetě	
dařilo	lépe.
Určitě	budeme	doufat	v	to,	že		nám	situa-

ce	dovolí	uspořádat	podzimní	hrátky	i	příští	
rok.

                                                           
Emma	Kaňková,	Marie	Kocourková,

8.	ročník,	členky	Školního	parlamentu

Podzimní hrátky na ZŠ J. A. Komenského
Obchodní akademie
Lysá nad Labem
Komenského 1534

nabízí studium oboru
Obchodní akademie

Specializace
Ekonomika a podnikání

Cestovní ruch a průvodcovství
Projektové a grantové řízení

Marketing a reklama
Den otevřených dveří

10. 1. 2021   10–16 h
www.oalysa.cz

Adventní	 čas	 je	 čas	 uzavírání,	 hodnocení	
a	těšení	se.	V	našem	domově	jsme	jej	trávili	
především	přípravami	na	Vánoce.	Od	začát-
ku	prosince	přicházeli	s	dárečky	k	Vánocům	
dárci,	 kteří	 se	 rozhodli	 udělat	 radost	 našim	
jednotlivým	 seniorům.	 Probíhaly	 u	 nás	 dvě	
dárkové	akce.	„Ježíškova	vnoučata“,	již	v	mi-
nulém	čísle	zmiňovaný	projekt	Českého	roz-
hlasu	a	 také	„Strom	splněných	přání“,	 který	
tradičně	 organizuje	 náš	 Domov.	 Koncem	
listopadu	 jsme	 rozsvítili	 vánoční	 strom	 na	
nádvoří	 zámku,	 6.	 prosince	 k	 nám,	 také	 již	
tradičně,	doputoval	 sv.	Mikuláš	 i	 s	 andělem	
a	 čertem,	 aby	 všechny	 obdaroval	 malým	
dárečkem	pro	zdraví	a	radost.	K	navození	vá-
noční	atmosféry	přispěla	i	návštěva	skanzenu	
v	 Přerově	 n.	 L.	 a	 vánoční	 trhy	 na	Výstavišti	 
v	 Lysé	 n.	 L.	 Těsně	 před	 Vánoci	 jsme	 měli	
krásné	nedělní	odpoledne	vyplněné	vánoční	
hudbou	a	v	předvánočním	týdnu	nás	čekalo	
malé	posezení	s	rozdáváním	dárků.	Připravo-
vali	jsme	se	také	na	silvestrovské	oslavy,	které	

Zámecké novinky

vždycky	rozveselí	a	zanechají	milé	vzpomínky	
na	uplynulý	 rok.	Obrázky	 z	 našich	 akcí	 jsou	

ke	 zhlédnutí	 ve	 fotogalerii	 na	 našem	webu	 
www.domovnazamku.cz. 
Během	 listopadu	 a	 prosince	 probíhalo	

přeočkování	 jak	 klientů,	 tak	 personálu	 třetí	
posilující	 dávkou	 vakcíny	 proti	 covidu.	 Přes	
všechna	omezení	a	současnou	situaci	jsme	si	
prosinec	užili	a	vánoční	čas	nám	naštědřil	také	
radostné	chvíle	a	pohodu.	Je	namístě	podě-
kovat	všem	zaměstnancům	našeho	Domova	
za	opravdu	trpělivou	péči	a	mimořádné	nasa-
zení	i	v	současné	covidové	době,	kdy	se	běžná	
péče	 ztížila	a	mnohdy	pracovníci	nasazovali	 
i	své	vlastní	zdraví.	Je	zřejmé,	že	neberou	svoji	
práci	 jen	 jako	zaměstnání,	ale	 jako	službu	a	
poslání.	Za	to	jim	patří	opravdu	srdečný	dík.
Do	 nového	 roku	 bychom	 si	 všichni	 přáli	

mnoho	zdraví,	sil,	lásky	a	radosti.

Drahomíra	Zikánová
koordinátor	aktivizace

Domov	Na	Zámku	Lysá	n.	L.,	p.	o.
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Na území města Lysá nad Labem se nachá-
zí hned několik míst, která můžeme označit 
jako oblasti, kde se vyskytují mokřadní spo-
lečenstva. Nejvýznamnější z nich tvoří ná-
rodní přírodní památka (NPP) Hrabanovská 
černava, která se nachází severně od města 
a je chráněna od roku 1930. Chráněny jsou 
tu tzv. polabské černavy s různými typy sla-
tinišť, luk, trávníků a vzácných vodních spo-
lečenstev. Vyskytuje se zde řada vzácných 
a ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Setkáme	se	zde	hned	s	několika	druhy	or-
chidejí	(např.	vstavač	bahenní),	obojživelní-
ků	(např.	blatnice	skvrnitá	či	čolek	obecný)	
a	 plejádou	 ptactva	 od	 nejmenších	 (slavík	

O přírodní klenot za humny Lysé pečovali dobrovolníci 

Vstavač	bahenní

modráček	 středoevropský)	 po	majestátní-
ho	jeřába	popelavého.
Území	černavy	 je	syceno	vodou	pramenů	

z	 křídových	 souvrství.	 Zdejší	 úrodnou	 půdu	
však	člověk	odvodnil	řadou	kanálů	a	odvodnil	
tak	 částečně	 i	 černavu.	 V	 posledních	 desít-
kách	let	pro	změnu	AOPK	ČR	regionální	pra-
coviště	 Správa	 CHKO	 Kokořínsko	 –	Máchův	
kraj	v	těchto	místech	nechává	tvořit	tůně.	
Příroda	 si	 dokáže	 v	 lecčem	 poradit	

sama,	ale	občas	je	potřeba	provést	zásahy	
lidskou	 rukou,	 které	pak	následně	 vedou	
ke	zvýšení	biodiverzity.	Bez	těchto	zásahů	
jako	je	například	kosení	či	kácení	dřevin	by	
lokalita	sukcesním	vývojem	ztratila	druho-
vou	pestrost.	O	víkendu	23.	–	24.	10.	v	NPP	

dobrovolníci	vyřezali	část	křovin,	které	za-
růstají	zdejší	slatinné	louky.	Z	větví,	které	
nespálili,	 vytvořili	 na	místě	 hadník/brou-
koviště.	Nejde	o	nic	jiného,	než	o	hromadu	
dřeva,	 které	 je	 v	 různých	 fázích	 rozkladu	
a	představuje	 tak	 ideální	místo	pro	vývoj	
larev	brouků	a	úkryt	pro	plazy	a	obojživel-
níky	během	zimních	měsíců.	
V	místě,	kde	došlo	k	prořezu	vrb	a	bříz	

se	tak	mohou	rozšířit	vzácné	druhy	rostlin	
vázané	na	podmáčené	louky	a	zůstává	tu	
vhodné	útočiště	i	pro	drobné	živočichy.

Mgr.	Pavlína	Šámalová
Mgr.	Ondřej	Šmíd

Část	pokosené	plochy	pro	hadník/broukoviště

Překvapení	v	trávě	(přímo	z	průběhu	akce)

Tůň	vytvořená	před	třemi	lety
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Malíř Jaroslav Mokrý (65) žije v Lysé nad 
Labem a město i jeho okolí se stalo inspi-
rací mnoha jeho obrazů. Zalíbení ale našel 
i v krásách pískovcových skal Českého ráje 
nebo v Nízkých Tatrách. Ve své malířské 
tvorbě se věnuje portrétům, zátiší a krajině 
v plenéru. Od samého počátku usiluje o co 
nejvěrnější vyjádření krásy přírody, líbí se 
mu realismus a impresionismus.

Ví se o vás, že rád malujete českou krajinku, 
louky a zříceniny. Zkoušel jste někdy 
i exotičtější scenérie? Třeba moře?
Až	do	90.	let	bylo	moře	pro	našince	mís-

tem	téměř	nedosažitelným.	V	dnešní	době	
se	 dovolená	 u	moře	 odlišuje	 jen	 vzdále-
ností	a	náročností	 cesty.	Asi	 bych	 se	měl	
zmínit,	 že	po	dokončení	Střední	výtvarné	
školy	jsem	si	naivně	myslil,	že	na	tom	za-
ložím	své	další	 živobytí.	Raději	 jsem	však	
oprášil	svůj	výuční	list	v	oboru	elektro	a	víc	
jak	20	let	pracoval	u	České	dráhy.	To	způ-
sobilo,	že	se	moře	stalo	nedílnou	součástí	
mých	motivů.	Jen	mi	pak	často	nezbyla	let-
ní	dovolená	na	Tatry.

K jakým technikám se kromě 
olejomalby rád vracíte?
Maluji	olejem.	Dříve	jsem	často	maloval	

suchým	pastelem,	nejen	krajiny	ale	hlavně	
portréty.	 Akvarel	 jsem	 nepoužíval	 nikdy.	
Temperu	jsem	používal	chvilku	na	Hollarce	
a	potom	na	mých	prvních	cestách	k	moři,	
ale	tam	už	jsem	byl	poučený,	že	sada	tem-
per	z	papírnictví	nefunguje.	

Proč ne?
Je	 třeba	 kupovat	 barvy	 jednotlivě	 a	 vě-

dět,	 jak	 se	 jmenují.	 Pak	 může	 vzniknout	 
z	modré	a	červené	fialová	a	ne	hnědá.	

Jaroslav Mokrý: Nerad maluji neznámá místa

Čím začínáte, když malujete nový obraz?
Kompozici	na	obraze	vždy	připravím	uh-

lem	a	teprve	potom	začnu	barvami.	Prostě	
základem	je	kresba.	Dokud	jsem	někam	jez-
dil	a	maloval	jeden	větší	obraz	celý	týden,	
neměl	jsem	problém	s	dopravou.	Dnes	vo-
zím	hned	několik	pláten.	Musil	 jsem	je	na	
cestu	domů	oddělit,	k	tomu	teď	používám	
pouhý	igelit.	Ty	doma	strhnu	až	po	několika	
týdnech.

Mimo jiné jste namaloval i zámeckou 
zahradu v Lysé. Co jiná místa v okolí? 
Úvozová	 cesta	 od	 Černých	 vrat,	 nebo	

nové	 tůně	 u	 Dvorců.	 Některá	 místa	 mají	 
v	sobě	takové	kouzlo,	že	můžete	z	jednoho	
místa	malovat	hned	několik	obrazů,	stačí	se	
otočit.	 Na	 jiném	místě	 nenajdete	 inspira-
ci	ani	náhodou	a	když,	tak	škoda	námahy.	
Nerad	 jezdím	malovat	na	neznámá	místa,	
takové	 poznávací	 zájezdy	 nejsou	 pro	 mě.	
U	malého	obrazu	stojím	několik	hodin	a	na	
větší	 se	musím	 vrátit	 další	 den.	 Vyhovuje	
mi	znát	předem	konkrétní	místo.	

Je něco, co byste chtěl namalovat 
a ještě jste se k tomu nedostal?
Chtěl	 jsem	namalovat	v	Nízkých	Tatrách	

výhled	od	skal,	kde	jsem	kdysi	maloval,	ale	
překvapilo	mě,	že	jsem	to	místo	vůbec	ne-
našel.	Kde	byl	 les,	 jsou	polomy	a	kde	byla	
louka	s	výhledem,	je	hustý	les.	Pouze	mo-
tiv	s	borovicí	 rostoucí	 ze	skály	nad	cestou	
jsem	našel	beze	změny.	Kreslil	jsem	ji	v	roce	
1970.	Ona	mě	počkala.	Namaloval	jsem	pa-
máteční	lípu	ve	Staré	Lysé	na	malý	formát.	
Chci	 ji	 namalovat	 na	 velké	 plátno,	 to	 už	
mám	připravené.	Pak	mám	letitý	dluh	po-
jednat	 inspiraci	 skrytou	v	sochách	našeho	
zámeckého	parku.	Jsem	plenérista.	Nedám	
dopustit	na	realismus.

Prošel jste školou Fr. R. Dragouna, žáka 
Maxe Švabinského. Předal vám kromě 
techniky i něco do života? 
Po	mojí	úplně	poslední	návštěvě	u	mého	

učitele	 Dragouna,	 se	 mistr	 ještě	 vyklonil	 

z	okna	a	zvolal	za	mnou	na	ulici:	„A	zdvih-
něte	prapor	realismu	výš!“	Až	do	nedávna	
byla	pravdivost	a	krása	v	umění	označová-
na	za	přežitek	a	nemodernost.	 Jednou	mi	
řekl:	 „Uvědom	 si,	 že	 maluješ	 pro	 příštích	
300	let.“

Je něco, čím se díky němu řídíte 
a na co nikdy nezapomenete?
Za	 ta	 dlouhá	 léta	 setkávání,	 jsem	 měl	

možnost	 trochu	 nahlédnout	 pod	 pokličku	
jeho	rodinného	zázemí,	abych	pochopil,	jak	
je	 to	 nesmírně	 důležité.	 Někde	 jsem	 četl	
výrok,	že	není	velkých	mužů,	jsou	jen	velké	
ženy,	které	jim	to	umožní.

Který kraj Česka vás jako malíře oslovil? 
Odkud vozíte ty nejhezčí obrazy?
Který	kraj	mě	nejvíc	oslovil?	Mám	pocit,	

že	 to	 jsou	neustálé	návraty.	Díky	skautům	
jsem	 si	 oblíbil	 pískovcové	 skály	 České-
ho	 Ráje	 a	 díky	 tátovi	 krásy	 Nízkých	 Tater,	 
v	místech	zapadlých,	nenarušených,	prostě	
prales.	Přitahuje	mě	ale	také	město,	různé	
uličky,	architektura.

Václav	Dlouhý,	poslední	lyský	legionář
v	Rusku	v	jeho	98	letech

Chtěl byste něco dodat na konec 
našeho rozhovoru?
Nakonec	 se	 zmíním	 o	 jednom	 mém	

pracovním	úrazu	v	ČKD.	Bylo	mi	skoro	30.	
Spadla	 mi	 na	 hlavu	 velká	 těžká	 železná	
hřídel.	 V	 těch	 několika	 vteřinách	 modré-
ho	 světla	mi	 hlavou	 proběhlo,	 že	 jsem	 se	
nestačil	oženit,	mít	děti,	uvěřit	a	zanechat	
po	 sobě	 nějaké	 dílo.	 V	 mém	 seznamu	 je	
dnes	přes	1	000	obrazů,	ale	věřte,	není	to	
jen	moje	zásluha.	Bez	rodinného	zázemí	a	
manželky,	 která	 sdílí	 náš	 společný	 životní	
styl,	by	to	jistě	nešlo.

redakce
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Sochy	před	zámkem

Scilla,	moře	v	Kalábrii

Tábor	lyských	skautů

Pokličky

Pískovna	na	Viničkách

Šopa	v	Liptovské	Porúbce.	Bylo	časné	ráno,	obraz	už	byl	skoro	
hotový,	otevřelo	se	okno	ve	vedlejší	chalupě	a	ozvalo	se:	

„Jaj, tuna ktosi maluje tu našu šopu, treba ju zváľať, robí nám 
ostudu.“	O	rok	později	tam	už	nebyla,	zbylo	prázdné	místo.
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Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blízké-
ho? Potřebujete poradit? Chybí vám infor-
mace a kontakty? Víte, na co máte nárok? 
Pečujete a je toto období pro vás obzvlášť 
náročné? 

Nemusíte	 v	 tom	 být	 sami.	 Obracej-
te	 se	 na	 koordinátorky	 pomoci	 projektu	
„Pečovat	 a	 žít	 doma	 je	 normální“:	 Blan-
ku	 Knotkovou	 na	 tel.	 702	 010	 498,	 pří-
padně	 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	nabízena	zdarma.	
V	současné	době	v	regionu	také	pořádá-

me	svépomocné	skupiny	a	vzdělávací	akce	
pro	neformální	pečující.
Dne	 19.	 ledna	 2022	 se	 bude	 konat	 

v	 rodinném	centru	v	Milovicích	od	17.00	
do	19.00	hodin	seminář	s	Mgr.	 Janou	Di-
vokou	na	téma	Proč	dítě	„zlobí“	a	jak	na	to	
reagovat.	 Přihlášky	 zasílejte	 e-mailem	na	 
blanka.knotkova@cpkp.cz.	 V	 případě	 ne-
příznivé	epidemiologické	 situace	proběh-
ne	setkání	on-line	formou.

pracovníci	Centra	pro	komunitní	práci	
střední	Čechy

Pečovat a žít doma
je normální

Máte chuť pomáhat a trochu volného času, 
který můžete věnovat? Hledáme parťá-
ka, který pečujícím rodičům pomůže s péčí  
o dítě s postižením. Umožní jim tak na chví-
li si odpočinout a zároveň ukáže dítěti nový 
svět, přinese nové zkušenosti a naváže nové 
vztahy. 

Jste to vy? Zapojte se do projektu 
Homesharing.
Homesharing	 je	 moderní	 způsob	 pod-

pory	rodin	dětí	s	intelektovým	nebo	kom-
binovaným	postižením	založený	na	komu-
nitní	pomoci.	Osvědčil	se	v	zahraničí	a	nyní	
úspěšně	začíná	i	u	nás.

A jak to funguje? 
Hostitel	si	pravidelně	bere	dítě	do	péče	

na	 domluvenou	 dobu,	 společně	 pak	 trá-
ví	 čas.	Mohou	 jít	 na	 procházku,	 uvařit	 si	
oběd,	hrát	si	a	získávat	spolu	nové	zážitky.	
Rodiče	zatím	mají	možnost	vyřídit	si	úřady,	
lékaře,	věnovat	se	sourozencům	nebo	pro-
stě	na	chvíli	vypnout.	
Hostitel	může	být	rodina	i	jednotlivec.

Homesharing již brzy i u vásPoděkování
Děkuji	 sestřičkám	 z	 Domácí	 zdravotní	

péče	 –	 vedoucí	 sestře	 Darince	 Vasilové,	
sestrám	 Skalníkové,	 Hájkové,	 Golejové,	
Jarolímové,	 Jasykové	 za	 dvouletou	 kaž-
dodenní	 zdravotní	 péči.	 Poskytovaly	 mi	
trpělivě	 nejen	 profesionální	 pomoc,	 ale	
dárkem	 pro	mě	 bylo	 i	 vědomí	 lidské	 po-
spolitosti,	kterou	přinášely	do	mé	samoty.	
Za	to	vše	velký	dík	a	úcta.

Jaroslava	Pírová

Jdete do toho nebo chcete vědět víc?
Nemusíte	 se	ničeho	bát.	Na	nezávazné	

informační	 schůzce	 se	 dozvíte	 zkušenos-
ti	hostitelů	 i	pečujících	rodin.	Budete	mít	
možnost	zeptat	se	na	vše,	co	vás	bude	za-
jímat.	Na	začátku	vám	zajistíme	proškolení	
a	po	celou	dobu	vám	budeme	oporou.

Odměnou	vám	bude	dobrý	pocit,	radost	
a	nová	dlouhodobá	přátelství.	A	 to	 za	 to	
rozhodně	 stojí!	 Napište	 nám	 na	 e-mail	
homesharing@cpkp.cz	 ještě	 dnes.	 Případ-
ně	 více	 informací	 najdete	 na	 stránkách	
www.homesharing.cz	 nebo	 velmi	 stručně	
na www.cpkp.cz/strednicechy/homesharing/.
Těšíme	se,	až	se	poznáme!	

Martina	Macurová	a	Petra	Štěpová
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V Lysé nad Labem, Milovicích  
a Kostomlatech nad Labem  

proběhne TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
9. 1. 2022 od 9.00 do 11. hodin,

během mše v kostele 
sv. Jana Křtitele. 

Přispět také můžete na tento
kód, který nám byl přidělen, 
a tyto dary se budou k naší

sbírce  připočítávat. 
Vám všem, kdo přispějěte,

patří velké poděkování.

 Jaroslava Labutová 
Farní charita v Lysé nad Labem

QR	platba

Poděkování za adventní koncert
Poděkování	 za	 Adventní	 koncert,	 který	

se	konal	5.	prosince	v	kostele	sv.	Jana	Křti-
tele.	Účinkoval	pěvecký	sbor	Quantum	Tet	
pod	vedením	Jany	Erbenové.
Děkujeme	také	vám	všem,	kteří	jste	při-

šli	 a	 přispěli	 dětem	 z	 Dětského	 domova	 
v	Milovicích.
Bylo	 vybráno	 10	 303	 Kč.	 Vybranou	

částku	 a	 dárky	 pro	 děti	 jsme	 předali	
paní	 ředitelce,	 která	 také	 moc	 a	 moc	
děkuje.	

Jaroslava	Labutová
Farní	charita	Lysá	nad	Labem

Organizace	POINT	Milovice	se	i	letos	zapo-
jila	 do	 celostátního	 charitativního	 projektu	
Krabice	od	bot.	Ředitelka	Mgr.	Martina	Nauš	
Ozorovská	by	 ráda	tímto	poděkovala	všem	
občanům	z	města	Lysá	nad	Labem	a	okolí,	kte-
ří	se	akce	aktivně	zúčastnili. „Jmenovitě pak 

děkuji zejména Bc. Jaroslavě Lochmanové, 
vedoucí sestře Domova na Zámku v Lysé nad 
Labem, která se i letos podílela na distribuci 
Krabic. Velký dík patří také panu Jiřímu An-
tošovi ze zábavního parku Mirakulum za to, 
že organizaci zapůjčil auto k převozu krabic  
z Lysé nad Labem do Milovic“. 
Krabice	 od	 bot	 je	 největší	 českou	 sbír-

kou	dárků	pro	děti	v	nouzi,	organizovanou	
Diakonií	Českobratrské	církve	evangelické.	
Cílem	 celé	 charitativní	 akce	 je	 potěšit	 co	
nejvíce	dětí	žijících	v	tíživé	sociální	 situa-
ci	a	 zajistit	 jim	hezké	Vánoce.	Pracovnice	 
POINT	 Milovice	 zajistily,	 že	 Krabice	 byly	
rozděleny	 mezi	 sociálně	 znevýhodněné	
rodiny	z	řad	klientů	POINT	Rodina	a	děti	a	
mládež	z	nízkoprahových	klubů	(POINT	Klu-
bovna)	v	Milovicích.	„Jsme rádi, že se stej-
ně jako předešlé roky můžeme této krásné 
akce zúčastnit a společně s Vámi rozdávat 
více radosti zvláště v této pro všechny ne-
lehké době“,	říká	ředitelka	POINT	Milovice	
Ozorovská	a	dodává:	„Věříme, že dárky děti  
i jejich rodiny opravdu potěší.“

www.krabiceodbot.cz	
www.pointmilovice.cz

Krabice od bot
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Centrum sociálních a zdravotních služeb Po-
děbrady o. p. s. pokračuje i v roce 2022 s čin-
nosti pobočky Poradenského centra POSEZ 
(= pomoc seniorům a zdravotně postiženým 
občanům) v Lysé nad Labem na adrese Ná-
městí B. Hrozného 1722 – bývalé středisko 
pečovatelské služby, nyní i Centrum pro pe-
čující rodiny. Poradenství mohou využívat 
občané z Lysé nad Labem a okolí.

První	 kontaktní	 místo	 POSEZ	 bylo	 ofi-
ciálně	 zřízeno	 a	 je	 provozováno	 v	 Podě-
bradech	již	od	1.	7.	2018.		Po	dvou	a	půl	
letech	 fungování	 zdejšího	 kontaktního	
místa	již	můžeme	zhodnotit,	že	POSEZ	je	
součástí	 fungujícího	 sociálního	 systému.	
Doplňuje	služby	poskytované	poskytova-
teli	 sociálních	 služeb,	 sociálního	 odboru	
městského	úřadu,	úřadu	práce	a	dalších	
návazných	služeb.	
POSEZ	 je	 kontaktním	 místem,	 které	

pomáhá	 se	 základním	 zorientováním	 se	
v	systému	sociální	pomoci	a	péče.	Často	
jsou	 návštěvníky	 poradny	 osoby,	 které	
řeší	 novou	 sociální	 situaci	 a	 nevědí,	 jak	
danou	situaci	řešit.	Naše	poradenské	cen-
trum	je	specifické	zastoupením	odborní-
ků,	kteří	se	v	POSEZu	pravidelně	střídají	a	
poskytují	poradenství	zaměřené	na	práv-
ní,	psychologickou	a	sociální	oblast.
Kontaktní	místo	 POSEZ	 v	 Lysé	 nad	 La-

bem,	 na	 adrese	 Náměstí	 B.	 Hrozného	
1722	 (bývalé	 sídlo	 pečovatelské	 služby)	
bude	 otevřeno	 v	 roce	 2022	 opět	 každý	
čtvrtek	od	13.00	do	17.00	hodin:	
• 1.	čtvrtek	v	měsíci	–
	 –	PRÁVNÍ	PORADENSTVÍ
	 (6.	1.,	3.	2.,	3.	3.,	7.	4.,	5.	5.,	2.	6.,	7.	7.,	 
	 4.	8.,	1.	9.,	6.	10.,	3.	11.	a	1.	12.	2022)

• 2.	čtvrtek	v	měsíci	–
	 –	ZÁKLADNÍ	SOCIÁLNÍ	PORADENSTVÍ
	 (13.	1.,	10.	2.,	10.	3.,	14.	4.,	12.	5.,	 
	 9.	6.,	14.	7.,	11.	8.,	8.	9.,	13.	10., 
	 10.	11.	a	8.	12.	2022)	
• 3.	čtvrtek	v	měsíci	–
	 –	PRÁVNÍ	PORADENSTVÍ
	 (20.	1.,	17.	2.,	17.	3.,	21.	4.,	19.	5.,	 
	 16.	6.,	21.	7.,	18.	8.,	15.	9.,	20.	10.
	 a	15.	12.	2022)
• 4.	čtvrtek	v	měsíci	–
	 –	PSYCHOLOGICKÉ	PORADENSTVÍ
	 (27.	1.,	24.	2.,	24.	3.,	28.	4.,	26.	5.,	 
	 23.	6.,	28.	7.,	25.	8.,	22.	9.,	27.	10., 
	 24.	11.	a	22.	12.	2022)
• 5.	čtvrtek	v	měsíci	(pokud	bude)	–
	 –	ZÁKLADNÍ	SOCIÁLNÍ	PORADENSTVÍ
	 (31.	3.,	30.	6.,	29.	9.	a	29.	12.)

Možné	 objednání	 na	 konkrétní	 den	 a	
hodinu	–	Iveta	Jánková,	Dis.,	tel.:	778	407	
531.	Veškeré	poradenské	služby	jsou	po-
skytovány	ZDARMA

POPIS	POSKYTOVANÝCH
PORADENSKÝCH	SLUŽEB 

Základní sociální poradenství
Pomáhá	 lidem	 při	 řešení	 jejich	 tíživé	

sociální	situace.	Pomáhá	člověku	zorien-
tovat	se	v	dané	situaci,	poskytne	důležité	
základní	 informace	a	podpoří	ho	k	 řeše-
ní	 jeho	 situace	 nasměrováním	 na	 další	
odborníky,	pomůže	s	podáním	žádosti	či	

vyplněním	 formuláře.	 Jedná	 se	 zejména	
o	 řešení	 situace	 zdravotně	 postižených	
občanů,	 chronicky	 nemocných,	 seniorů,	
rodinných	příslušníků	pečujících	o	blízkou	
osobu	atd.

Právní poradenství
Společnost	Centrum	sociálních	a	 zdra-

votních	služeb	o.	p.	s.	zajišťuje	pro	obča-
ny	bezplatné	základní	právní	poradenství.	
Poradenství	bude	zaměřeno	zejména	na	
tyto	oblasti	občanského	práva:	vzájemné	
zastupování	občanů,	opatrovnictví,	uzaví-
rání	kupních	a	darovacích	smluv,	právo	na	
náhradu	škody,	 základní	otázky	 rodinné-
ho	a	dědického	práva.	
Zajišťováním	 této	 služby	 chceme	 po-

moci	 našim	 občanům	 v	 tíživé	 sociální	
situaci	orientovat	se	v	základních	oblas-
tech	občanského	a	rodinného	práva	for-
mou	poskytování	 individuálních	konzul-
tací	a	tím	jim	pomoci	řešit	jejich	životní	
situaci.

Psychologické poradenství
Nabízí	 seniorům,	 předseniorům,	 oso-

bám	se	zdravotním	postižením	a	jejich	ro-
dinným	 příslušníkům	 pomoc	 při	 zvládání	
náročných	 životních	 situací.	 Je	 podporou	
při	řešení	změn	v	 jejich	životě,	rodinných	
ztrátách	a	pocitu	osamělosti.	Pomáhá	řešit	
vztahové	problémy,	obavy,	napětí,	úzkosti.	
Poskytuje	 doprovázení	 a	 psychoterapeu-
tickou	podporu	v	krizové	situaci.	Pomáhá	
při	nalezení	východiska	 z	nepříznivé	 situ-
ace,	smyslu	životního	období,	bilancování	
zkušeností,	ukotvení	pozitivních	životních	
hodnot	a	postojů.	Garantujeme	Vám	pro-
fesionalitu	a	diskrétnost.

Poradenské centrum Lysá nad Labem – POSEZ

Cvičení pro zdraví, pevné tělo a energii nejen pro seniory
Hledáte pohybovou aktivitu, která bez velké 
námahy přinese trvalé výsledky? Přijďte vy-
zkoušet cvičení Chi-Toning. 

Název	vznikl	spojením	slov	„chi“	–	ener-
gie	 a	 „toning“	 –	 zpevnění.	 Cvičením	 roz-
proudíme	v	těle	energii	–	naši	životní	sílu,	
kterou	 potřebujeme	 k	 udržení	 zdraví	 a	
svěžesti.	 Současně	 zpevňujeme	 celé	 tělo	
nenáročnými,	 ale	 účinnými	 cviky.	 Je	 to	
cvičení	 v	 klidném	 tempu	 s	 individuálním	
přístupem,	které	využívá	tradiční	metody		
jógy,	pilates	a	posilování	s	váhou	vlastního	
těla	a	s	dalšími	pomůckami	(pružná	guma,	
overball,	 fitball).	 Naučíte	 se	 ovládat	 své	
tělo,	vybudujete	si	pevné	břišní	a	zádové	

svaly.	 Výsledkem	 pravidelného	 cvičení	 je	
vzpřímený	postoj,	správné	držení	těla,	vy-
tvarovaná	postava	a	záda	bez	bolesti.	Cvi-
čení	je	vhodné	pro	úplné	začátečníky	i	jako	
kompenzační	 cvičení	 k	 jiným	pohybovým	
aktivitám.	Cvičí	muži	i	ženy	bez	věkového	
omezení.	 Cvičební	 lekce	 přizpůsobuje-
me	 tak,	 aby	 se	 jich	mohli	 zúčastnit	 i	 lidé	 
s	určitým	zdravotním	omezením	(poté,	co	
absolvovali	rehabilitaci	a	chtějí	pokračovat	
v	cvičení).	
Cvičíme	ve	Fit	Klubu	–	RelaxEasy	na	Mlíč-

níku	vedle	 tenisové	haly	v	úterý	od	10.00	
do	11.00	hodin	a	těšíme	se	na	Vás!

Fit	klub	Lysá	nad	Labem

ŘÁDKOVÁ	INZERCE

 Kácení	a	řez	rizikových	stromů	stromolezeckou	technikou,	frézování	pařezů.Řez	živých	plotů.	Tel.:	606	527	091
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Základní školy v Lysé nad Labem se již čtvr-
tým rokem zapojily do projektu Šachy do 
škol, který podporuje Šachový svaz ČR. Cí-
lem projektu je podpořit všestranný rozvoj 
mentálních schopností, rozvíjení abstraktní-
ho a logického myšlení, zlepšování koncent-
race a správného rozhodování.

Šachy	 jsou	 součástí	 školních	 osnov	 ve	
více	než	30	zemích.	V	Lysé	nad	Labem	se	
letos	 výuky	účastní	 80	dětí	 v	 základních	
školách	a	20	dětí	v	mateřských	školách.		
Šachům	 se	 děti	 mohou	 učit	 několika	

metodami	 na	 různých	 místech.	 Jednou	
možností	 je	 internetový	 výukový	 pro-
gram	 LearningChess,	 který	 děti	 mohou	
využívat	 v	 rámci	 projektu	 Šachy	 do	 škol	
zdarma.	 Nejzábavnější	 je	 však	 praktická	
hra	 a	 turnaje	 jako	 Liga	 Špuntů,	Městská	
liga	nebo	školní	kola	šachu.
V	prvním	listopadovém	týdnu	2021	se	

na	černobílých	polích	ve	třech	základních	
školách	utkalo	50	dětí	z	Lysé	nad	Labem	 
v	 Místním	 kole	 školního	 šachu.	 Za	 při-
spění	 sponzorů,	 kteří	 poskytli	 ceny,	 di-
plomy	a	výzdobu	si	děti	v	sedmi	kolech	
vyzkoušely	své	šachové	schopnosti.	Nad	
turnaji	ve	školách	převzal	záštitu	staros-
ta	Lysé	nad	Labem,	pan	Ing.	Karel	Otava.	
Vítězem	 turnaje	 v	 ZŠ	 J.	 A.	 Komenského	
byl	 Roman	Hodek,	 v	 ZŠ	 T.	 G.	Masaryka	
Jáchym	Vorlík	a	v	ZŠ	B.	Hrozného	Matyáš	
Prokop.	
Nejlepší	děti	se	kvalifikovaly	na	Okres-

ní	 kolo	 školních	 družstev,	 pořádaného	
DDM	Nymburk	dne	16.	11.	2021.	Turnaj	
doprovázela	 hygienická	 opatření	 včetně	
izolace,	karantény	a	trasování	dětí.	Záslu-
hou	ředitelů	škol	 se	podařilo	vše	vyřešit	
a	autobusem	jsme	vyrazili	do	Nymburku	
s	35	dětmi.	
V	 kategorii	 1.	 stupně	 základních	 škol	

nedalo	 ostatním	 šanci	 družstvo	 ZŠ	 B.	
Hrozného	 „A“	 z	 Lysé	 ve	 složení:	 Ocelák	
Lukáš,	 Matyáš	 Prokop,	 Natálie	 Vaníčko-
vá,	Adam	Beneš	 a	 Eliška	Křížová.	Vyhrá-
li	potřetí	za	 sebou.	Na	druhém	místě	 se	
umístilo	 skvělé	 hrající	 družstvo	 ZŠ	 T.	 G.	
Masaryka	„A“	z	Litole	a	třetí	skončilo	pře-
kvapení	turnaje	družstvo	ZŠ	J.	A.	Komen-
ského	„B“	z	Lysé,	hrající	bez	opor.
V	kategorii	2.	stupně	suverénně	vyhrá-

lo	družstvo	Gymnázia	Nymburk,	kde	hrály	
i	3	děti	z	Lysé.	Druhé	místo	s	přehledem	
obsadilo	družstvo	ZŠ	B.	Hrozného	z	Lysé	
nad	 Labem	 ve	 složení:	 Herbert	 Fajmon,	
Martin	Hodek,	Jan	Záveský,	Aneta	Bene-
šová	a	Josef	Čermák.		
Poděkování	 patří	 všem,	 kteří	 přispěli	 

k	zdárnému	průběhu	školních	šachových	
turnajů	pro	děti.

Miloš	Havlena

Šachy do škol: Lysá nad Labem i Nymburk se zelenaly

Školní	kolo	ZŠ	J.	A.	Komenského	2.	11.	2021	

Školní	kolo	ZŠ	T.	G.	Masaryka	3.	11.	2021	

Školní	kolo	ZŠ	B.	Hrozného	4.	11.	2021	
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Inzerce

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
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


