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Slovo starosty

Na rovinu

Vážení spolu-
občané, v pod-
večer 1. 1. 2022 
jsme tradičním 
o h ň o s t r o j e m 
přivítali nový 
rok. S ohledem 
na vládní opat-
ření v souvislosti 
s pandemií koro-
naviru, byl zajiš-

těn i on-line přenos. Ohňostroj  byl financo-
ván výhradně ze sponzorských darů firem 
působících v našem městě. Věřím, že jste si 
silvestrovské i novoroční oslavy užili v rámci 
možností ve zdraví.

Už tradičně se koncem roku ohlížíme za 
tím uplynulým a s nadějí vstupujeme do roku 
nového.  Mnozí z nás také začínáme nový 
rok předsevzetími, která nás mají motivovat 
„k lepším výkonům“ v osobním či profesním 
životě. Priority vedení města, které jsou obsa-

ženy v programovém prohlášení Rady města, 
se snažíme naplňovat.

Konec roku je také příležitost k bilancová-
ní. Rád bych zmínil alespoň pár nejdůležitější 
investiční akcí, které se nám v minulém roce 
podařilo stavebně realizovat, nebo jsou prá-
vě v běhu. Nejnáročnější akcí dokončenou  
v minulém roce, která nepochybně zasáhla do 
života náš všech, byla léta odkládaná a složitě 
připravovaná rekonstrukce ulice ČSA. Zvláště 
komplikovaná byla objízdná trasa pro míst-
ní, která vedla v blízkosti škol a přes sídliště. 
Jsem rád, že jsme to díky vaší pomoci a to-
leranci zvládli bez vážnějších komplikací. Do-
končena byla rekonstrukce bytového domu 
Na Františku a nová komunikace propojující 
Jedličkovu ulici s průmyslovou zónou. Zahá-
jena byla léta připravovaná výstavba nové 
sportovní haly, která je pro nás finančně 
nejnáročnější. Pokračuje rekonstrukce ulic 
Mírová a Za Koncem, zkapacitnění vodoje-
mu, rekonstrukce historické části radnice, 
Jedličkova domu a vily v Litoli na MŠ Drá-

ček. Letos zahájíme II. etapu rekonstrukce 
parku 30. výročí osvobození včetně obnovy 
vodního prvku a rekonstrukci pavilonu E  
v ZŠ J. A. Komenského, jejíž součástí je ob-
nova zakonzervovaného bazénu pro školní 
plavání. V přípravě je řada dalších projektů. 
Mezi nejdůležitější patří druhá etapa ob-
chvatu, ul. Jedličkova, kulturní dům u nádra-
ží, přístaviště rekreačních lodí a další.

Abychom pomohli zvládnout další na-
stupující vlnu pandemie (omikron), zřídili 
jsme pro vás ve spolupráci s nymburskou 
nemocnicí a výstavištěm testovací cent-
rum na stejném místě jako v minulém roce. 
Poděkování patří majiteli výstaviště, který 
bezplatně poskytl prostory ve vstupu Jih od 
nádraží. 

Dávejte na sebe pozor, ve zdraví zvládneme 
vše, čas uteče jako voda a za pár týdnů už za-
čneme vyhlížet první známky jara. 

Ing. Karel Otava
starosta města

pokračování na str. 3

Milí čtenáři, žijeme v době, která díky tech-
nologickému pokroku umožňuje šíření in-
formací rychlostí blesku. To je samozřejmě 
jedině dobře, zvlášť pokud jde o informace, 
jejichž včasné šíření může předejít katastro-
fě nebo někomu pomoci. Ne vždy se však 
zveřejněné domněnky, příběhy či fakta za-
kládají na pravdě, což může škodu naopak 
napáchat. Rozhodli jsme se zde proto uvést 
na pravou míru nejčastější mýty, které prá-
vě rezonují naším městem. 

Výrobní haly na pozemcích Na Mlíčníku
V poslední době se ve veřejném prostoru 

opět začal objevovat příběh o ubytovně, kte-
rá prý měla vyrůst na pozemcích Na Mlíčníku, 
díky petici se tomu ale naštěstí podařilo za-
bránit. Tenhle příběh má však se skutečností 
pramálo společného – v lokalitě Na Mlíčníku 
totiž nikdy žádná ubytovna vzniknout nemě-
la. Jednalo se o projekt soukromého investo-
ra na výstavbu „výrobních hal pro drobnou a 
střední řemeslnou výrobu a ateliéry“, jak bylo 
ostatně uvedeno i v žádosti o stavební povo-
lení. Tento projekt vznikl v roce 2017 a jeho 
součástí měl být tzv. podnikatelský inkubátor. 

Později nicméně majitel předmětných po-
zemků od projektu odstoupil a v červnu roku 
2019 s ním o jejich odkupu začala jednat rada 
města s cílem získat je přímo pro Lysou nad 
Labem. Teprve poté, tj. ve chvíli, kdy už se 
město celou věcí aktivně zabývalo, dorazila na 
radnici zmíněná petice proti realizaci projektu 
soukromého investora, který už však stejně 
nebyl na pořadu dne. Lze tím pádem říct, že 
jakkoliv byla tato občanská aktivita vítaná, na 

případnou realizaci projektu neměla vliv. Roz-
hodujícím faktorem byla právě úspěšná jed-
nání s majitelem pozemků Na Mlíčníku, který 
s jejich prodejem městu nakonec souhlasil, a 
v září roku 2019 odkup pozemků jednohlasně 
schválilo zastupitelstvo Lysé nad Labem. 

A co bude s místem dál? V září 2020 Lysá 
nad Labem uzavřela smlouvu o smlouvě bu-
doucí kupní se společností Kaufland, který 
by se měl letos začít stavět. Místo výrobních 
hal tak obyvatelé našeho města získají novou 
možnost, jak si pohodlně a navíc s velkým vý-
běrem sortimentu nakoupit. 

Zaplavené pozemky na okraji Lysé
O dříve zaplavených pozemcích na okraji 

našeho města, kterým někteří říkají „mokřad 
Žabák“, už toho bylo napsáno víc než dost, 
tak jen stručně. V této lokalitě za Lysou nad 
Labem směrem na Stratov se žádný mokřad 
nenachází ani nenacházel. Realita je taková, 
že příčinou vybřežení bezejmenného vod-
ního toku (svodnice) bylo úmyslné ucpání 
propustků na tomto toku, které v kombinaci 
se zanedbáním čištění svodnice a vydatnými 
srážkami na jaře 2020 vedlo k zaplavení při-
lehlých polí. V této lokalitě je vysoká hladina 
spodní vody a zároveň nepropustné jílové 
podloží, což způsobilo zadržení vody na del-
ší dobu. Po opravení propustků a odstraně-
ní příčných překážek toku došlo postupně k 
poklesu vody na přilehlých pozemcích, které 
jsou v současné době suché a zemědělsky ob-
hospodařované. Pokud se tedy někdo chlubí 
záchranou „mokřadu“, nebylo jednoduše CO 
zachraňovat. 

Tuto skutečnost potvrdilo i biologické po-
souzení dané lokality, které město nechalo 
zpracovat. Z posouzení nicméně vyplynulo, že 
v části území, jímž má vést trasa plánovaného 
obchvatu Lysé nad Labem, se nachází někte-
ré chráněné druhy rostlin a živočichů. Za tuto 
část je území město samozřejmě připraveno 
zajistit náhradní biotopy, které by umožnily 
existenci přítomných druhů a zároveň sloužily 
jako biotopy pro záchranné transfery zvláště 
chráněných druhů živočichů vázaných na dru-
hotný mokřad v místě stavby.

Referendum o prodeji bytů v Milovicích 
Pro objasnění příběhu o zvažovaném 

prodeji milovických bytů je potřeba krát-
ký historický exkurz. Po odchodu Sovětské 
armády z Milovic došlo k obrovskému po-
klesu počtu zde žijících osob a stát nevěděl, 
jak využít stovky prázdných a chátrajících 
budov. Proto vznikla iniciativa, v rámci níž 
nabídl stát tyto domy okolním městům a 
obcím, a to i s částí finančních prostředků 
na jejich rekonstrukci. Město Lysá nad La-
bem zmíněnou nabídku přijalo ve snaze 
pomoci sousedním Milovicím v rozvoji a 
odkoupilo celkem 350 bytů. Jednalo se jistě 
o chvályhodnou iniciativu, která splnila svůj 
účel, Lysou nad Labem však stála nemalé 
finanční prostředky, které by jinak byly vy-
užity na rozvoj samotného města. Jednou 
z podmínek nabídky bylo, že musí město 
byty vlastnit nejméně 20 let, které již uply-
nuly a nastal tak čas vrátit peníze vyvedené 
mimo město zpátky do Lysé. 
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Z 30. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 21. 12. 2021
RM schválila:
• uzavření příkazní smlouvy k zajištění do- 
 pravní obslužnosti na území okresu Nym- 
 burk pro rok 2022, s příkazníkem město  
 Městec Králové, IČ: 00239437, se sídlem  
 Náměstí Republiky 1, Městec Králové, v cel- 
 kové výši 1 473 750 Kč,
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  
 č. 2021-0273/SM, se společností Stavo- 
 komplet spol. s r. o., IČ: 47052945, se síd- 
 lem Královická 251, 250 01 Zápy, spočívající  
 v navýšení ceny díla na celkovou částku  
 1 490 888 Kč bez DPH,
• udělení výjimky z usnesení RM č. 562, bod  
 III., ze dne 9. 10. 2012, společnosti AZ  
 Elektrostav, a. s., IČ: 45149909, se sídlem  
 Bobnická 2020, 288 01 Nymburk, z důvo- 
 du zvláštního užívání komunikace spoje- 
 né s výkopovými pracemi, v termínu od  
 17. 1. 2022 do 12. 3. 2022 v ulicích Čecho- 
 va, U Braňky a Riegerova, za předpokla- 
 du, že v celé délce výkopových prací bude  
 položen chodník ze zámkové dlažby,
• uzavření předložené smlouvy o portálových  
 službách, poskytovatel Ista Česká repu- 
 blika, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 - 
 Stodůlky, IČ: 61056758, pro potřeby dál- 
 kových odečtů měřidel vody a tepla v měst-
 ských bytech v Milovicích, v domech č. p.  
 600, 601, 602 v ul. Sportovní a 609, 610,  
 611, 612, 613 v ul. Tyršova,
• cenu vstupenky ve výši 300 Kč na reprezen- 
 tační ples města Lysá nad Labem, který by  
 se měl konat 11. 3. 2022 na výstavišti v Lysé  
 nad Labem,
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolu- 
 práci při zajištění farmářských trhů v Lysé  
 nad Labem č. 2020-0331/KÚ spočívající  

 v prodloužení doby trvání do 31. 12. 2022,
• výběr dodavatele v rámci podlimitní veřej- 
 né zakázky na stavební práce s názvem:  
 „REKONSTRUKCE PARKU 30. VÝROČÍ OSVO- 
 BOZENÍ, LYSÁ NAD LABEM“, kterým je  
 „Společnost GL-SKL“, sídlo: Na Vinici  
 948/13, 412 01 Litoměřice, s nabídkovou  
 cenou 14 552 783 Kč bez DPH,
• cenovou nabídku firmy ZEPRIS s. r. o., Mezi  
 Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČ: 25117947  
 na realizací opravy příjezdové komunika- 
 ce k fotbalovému hřišti FK Litol za cenu  
 636 971,66 Kč bez DPH,
• záměr podaný do participativního rozpočtu  
 s názvem „Venkovní šachy“ za cenu  
 47 100 Kč s DPH pro využití v ZŠ a MŠ  
 v Lysé nad Labem.

Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 4. 1. 2022
RM schválila:
• uzavření smlouvy o výpůjčce místnosti  
 č. 221 v č. p. 253 v ulici Na Františku  
 v Lysé nad Labem se společností  
 Praktik-Lysá s. r. o., Dvorce 23, 289 22  
 Lysá nad Labem,  IČ: 24290386, na dobu  
 29 týdnů vždy na jeden den v týdnu  
 (pondělí),
• navýšení kapacity Školní družiny Základní  
 školy T. G. Masaryka Lysá nad Labem - Litol,  
 Palackého 160, okres Nymburk na 86 žáků  
 od 1. 9. 2022,
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem  
 osmi parkovacích míst pro provoz 4 AC  
 dobíjecích stanic na parkovišti P+R na  
 pozemku p. č. 2126/34, LV 3183, k. ú.  
 Lysá nad Labem, zapsaném na Katastrál- 
 ním úřadu pro Středočeský kraj, Kata- 
 strální pracoviště Nymburk na dobu urči- 
 tou po dobu 10 let s možností prodlou- 
 žení na další období 10 let, ve výši  
 nájemného 1 000 Kč/rok pro jednu 
 AC dobíjecí stanici se společností ČEZ a. s., 
 IČ: 45274649, Duhová 2/1444, 140 53, 
 Praha 4.

Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 10. 1. 2022
RM schválila:
• uzavření smlouvy o nájmu obecních po- 
 zemků p. č. 15/13, druh pozemku sporto- 
 viště a rekreační plocha o výměře 7 057 m2,  
 část z p. č. 15/14, druh pozemku trvalý  
 travní porost o výměře 2 821 m2, p. č.  
 334/4, druh pozemku ostatní plocha  
 o výměře 445 m2, p. č. 334/5, druh pozem- 
 ku ostatní plocha o výměře 8 m2, p. č.  
 15/26, druh pozemku orná půda o výměře  
 687 m2, p. č. st. 875, druh pozemku zastavě- 
 ná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2, stav- 
 ba bez  č. p./č. e. na pozemcích p. č. st.  
 758/1 a st. 758/2, druh pozemku zastavě- 
 ná plocha a nádvoří - objekt fotbalového  
 zázemí o celkové výměře 138,34 m2 týka- 
 jících se místností šaten, sociálních zařízení  
 (vnitřní sprchy a toalety), chodby a vnitř- 
 ních skladových prostor, garáže s výjimkou  
 klubovny, skladu v klubovně a venkovních  
 toalet žen a mužů, zapsanou v katastru  
 nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Stře- 
 dočeský kraj, katastrální pracoviště Nym- 
 burk, na listu vlastnictví č. 3183 pro obec  
 Lysá nad Labem, katastrální území Litol,  
 na dobu neurčitou, za cenu 1 Kč/rok, pro  
 spolek FK Litol, mládež z. s., IČ: 05224047,  
 se sídlem Masarykova 1250/50, 289 22  
 Lysá nad Labem, z důvodu provozování  
 práce s mládeží do 18 let v oblasti rozvoje  
 sportovních dovedností, se speciálním za- 
 měřením na fotbal a další míčové hry.  
 Nájemce se ve smlouvě zaváže chovat se  
 na pozemcích tak, aby nebyly jeho chová- 
 ním ohroženy a znehodnoceny. S prona- 
 jatými pozemky, včetně staveb, bude za- 
 cházet šetrně, udržovat je v dobrém stavu  
 a starat se o řádný úklid.

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

Michaela Zemanová, asistentka starosty
 MěÚ Lysá nad Labem

pokračování ze str. 2
Finanční prostředky získané prodejem 

bytů v Milovicích chtěla radnice investo-
vat do rozvoje města, například do výstav-
by nových bytů, sportovní haly, rozšíření 
kapacit školky a školy, vodohospodářské 
infrastruktury, rekonstrukce ulic ČSA a Mí-
rové, hasičské zbrojnice nebo vybudování 
venkovního koupaliště. Cílem prodeje milo-
vických bytů bylo rovněž podpořit z utrže-
ných peněz obnovu sportovních areálů ve 
vlastnictví místních sportovních organizací 
a obnovu kulturních památek.

Protože ale někteří obyvatelé Lysé s tímto 
záměrem nesouhlasili, přijalo zastupitelstvo 

ohledně prodeje bytů v Milovicích návrh 
na konání místního referenda, jež se kona-
lo předloni v říjnu během krajských voleb. 
Počet oprávněných osob, které mohly v re-
ferendu hlasovat, byl 7 492, nakonec se jej 
nicméně zúčastnilo jen 3 398. Z tohoto po-
čtu pak 2 531 osob hlasovalo pro zachová-
ní bytů v majetku města. Když to shrneme,  
z celkového počtu 7 492 oprávněných se 
tedy pouze 2 531 občanů vyjádřilo pro za-
chování bytů v majetku města, zatímco 
ostatní se vyslovili pro prodej bytů nebo tuto 
otázku nepovažovali za natolik důležitou, 
aby se k referendu vůbec dostavili.

Výsledkem je, že naše město přišlo  
o peníze, které by prodejem milovických 
bytů jinak získalo na investice do oprav 
a rekonstrukcí místní infrastruktury či 
budování lepší občanské vybavenosti. 
Protože by byla škoda zastavit kvůli tomu 
modernizaci a rozvoj města, vzala si Lysá 
nad Labem na investiční aktivity úvěr. Ten 
se radě města podařilo vyjednat s velmi 
nízkou úrokovou sazbou 1,18 % ročně, 
která se po celou dobu trvání závazku ne-
změní.  

vedení města
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Dům s číslem popisným 13 na Náměstí 
Bedřicha Hrozného má za sebou bohatou 
historii a vždy patřil k architektonicky hod-
notným domům našeho města. Je trvale 
spojen se dvěma slavnými osobnostmi 
naší historie: MUDr. Rudolfem Jedličkou a 
MUDr. Františkem Tichým.

Ačkoli byl tento dům vždy místem, kde 
lidé nacházeli pomoc a útěchu, několikrát 
se na něm podepsal krutý osud v podobě 
ničivého požáru. A proto i když jeho stav-
ba sahá do doby barokní, několikrát díky 
rekonstrukci změnil svou podobu, zevnitř  
i z venku.

Do té zatím poslední rekonstrukce jsme 
se pustili my v loňském roce. Na přelomu 
zimy a jara se nám povedlo vybrat dodava-
tele stavebních prací a jakmile se poprvé 
takzvaně koplo, kladl nám tento nádherný 
dvoukřídlý dům jednu překážku za druhou.

V květnu začalo vyklizení objektu a začali 
jsme s bouráním podlahy půdy, odstrani-
li původní dlažbu včetně násypu a zahájili 
další bourací práce.

A s bouráním se pokračovalo i v červnu. 
Vznikly tak nové dveřní otvory, osadili jsme 
a zazdili nové ocelové nosníky, zbourali 
příčky, demontovali původní rozvody tope-
ní, elektroinstalace, zdravotechniky – umy-
vadla, WC, bojlery a vanu. Otloukli jsme 
vnitřní omítky a zbourali původní betonové 
podlahy.

V létě jsme se pak vrhli na další pod-
statné úpravy. Vykopali jsme nad rámec 
projektové dokumentace vnitřní jámy na 
vodoměrnou šachtu. Provedli jsme výkopy 
pro ležatou kanalizaci, demontovali dřevě-
ný záklop podlahy půdy, zajistili mykologic-
ký průzkum stropních trámů. Dozdili jsme 
dveřní špalety uvnitř objektu, vyhloubili 
jámy v místnostech 1.NP, vybourali dveřní 
prostor do školy. Přitom jsme objevili „sle-
pý“ prostor a také bylo zjištěno jiné prove-
dení oproti původní úvaze projektové do-
kumentace.

Během srpna se vyklízel násyp z podbití 
ve 3.NP, byl namontován vodoměr a zpro-
voznili jsme vodovodní přípojky pro stavbu, 
vysekali kapsy pro ocelové nosníky podlahy 
ve 3.NP. To muselo být upraveno, jelikož ná-
vrh PD neodpovídal skutečnému rozmístě-
ní stropních trámů.

V září už se konečně budovalo. Vybeto-
novali jsme betonová lůžka pro ocelové 
nosníky podlahy ve 3.NP, vyzdili příčky ve 
2. NP včetně nového statického návrhu pro 
vyzdívání příčky – bylo zjištěno jiné pro-
vedení oproti původní úvaze projektové 
dokumentace. Namontovali jsme ocelové 
nosníky podlahy ve 3. NP, zbourali podla-
hu nad klenbou a provedli jádrové vrty pro 
ocelová táhla.

Rekonstrukce domu č.p. 13 bude letos hotová

V dalším měsíci jsme pokračovali s mon-
táží ležaté kanalizace, její kontrolou a zásy-
pem. Vykopali jsme rýhu pro základ pro-
sklené stěny a zbourali kůlny. Pokračovalo 
armování a betonáž nových podlah – pod-
kladní beton v 1.NP, betonáž podkladního 
betonu pod prosklenou stěnu, montáž zá-
kladu ze ztraceného bednění.

V listopadu přibyl ocelo/betonový strop 
nad 2.NP. Namontovali jsme hrubé rozvody 
ZTI, demontovali litinové sloupy, vybetono-
vali nové patky pro litinové sloupy, namon-
tovali hrubé rozvody elektroproudu, vyzdili 
příčky ve 2.NP. Hotové jsou vnitřní omítky  
i sanační omítky. Nyní vybíráme dodavatele 
pro dodatečnou hydroizolaci objektu, nové 
statické řešení provedení a vyrovnání střeš-
ní konstrukce.

V závěru roku jsme kromě dokončení 
vnitřních omítek osadili nová okna. Na-
montovali jsme lešení a začali s otloukáním 
venkovních omítek. Očistili jsme podklad 
po otlučení fasády, provedli penetraci a 
podhoz fasády. Hotové jsou přeložky rozvo-
dů zdravotechniky v místě nového otvoru 
do školy. Namontován je i opěrný základ. 
Máme bednění, kotvy, betonáž a … a tím 
ještě nekončíme. Ale věříme, že rekon-
strukci dokončíme v květnu, jak plánujeme.

A já kdykoliv projdu kolem, už vidím 
ten krásný dům, který od září bude sloužit 
Základní škole Bedřicha Hrozného a kde  
v přízemí vznikne prostor i pro psychologic-
kou poradnu pro děti a mládež. Dům, který 
snad udělá radost mnoha lidem… 

Romana Fischerová
místostarostka
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Významné investiční akce města

Rekonstrukce ulice Mírová

Rekonstrukce vily na rozšíření MŠ Dráček

Sportovní hala

Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu

Rekonstrukce historické radnice

Nové sociální zařízení u hasičské zbrojnice v Byšičkách
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Vážení vlastníci nemovitostí nacházejí-
cích se v záplavovém území, pro stavby 
ohrožené povodněmi, které se nacházejí 
v záplavovém území nebo mohou zhoršit 
průběh povodně, zpracovávají povod-
ňové plány pro svou potřebu a pro sou-
činnost s povodňovým orgánem města 
jejich vlastníci (zákon č. 254/2001 Sb., 
vodní zákon). Zda se vaše nemovitost na-
chází v záplavovém území, zjistíte z přilo-
žené mapky nebo z povodňového plánu 
na stránkách města.

Obracím se na vás proto s žádostí o vypl-
nění přiloženého dotazníku. Jeho vyplnění 

Upozornění pro vlastníky nemovitostí ohrožených povodněmi
je tak pro vás nejjednodušším vlastním 
„povodňovým plánem“. Vyplňujete ho ne-
jen pro účely a potřeby města, ale hlavně 
pro svou potřebu a vlastní ochranu. Sou-
částí jsou i pokyny a vysvětlivky pro jeho 
vyplnění.

Vyplněný dotazník, prosím, doručte na 
MěÚ Lysá nad Labem do podatelny nebo 
na Odbor výstavby a životního prostředí. 
Povodňové plány vlastníků nemovitostí se 
následně stanou součástí povodňového 
plánu města.

V pochybnostech o rozsahu této povin-
nosti nebo o tom, které stavby mohou 

zhoršit průběh povodně, rozhodne vodo-
právní úřad.

Vážení vlastníci nemovitostí, v případě 
jakýchkoli nejasností mě kontaktujte (Ing. 
Diana Samková, MěÚ Lysá nad Labem, 
kancelář č. 104, 1 patro, tel.: 722 596 295, 
e-mail: diana.samkova@mestolysa.cz). Pře-
dem vám děkuji za spolupráci, odevzdá-
ní vyplněného dotazníku a přeji vám 
všem krásný a pohodový rok 2022 bez 
povodní.

Ing. Diana Samková
odbor výstavby a životního prostředí

Povodněmi ohrožené objekty Řehačka

Povodněmi ohrožené objekty Litol

Povodněmi ohrožené objekty v Lysé 

Povodněmi ohrožené objekty Litol II
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Pokyny a vysvětlivky k dotazníku
1) Zde vyplňte pouze PSČ ohrožené nemovitosti, ostatní pole po- 
 nechte prázdná.
2) Vyplňte adresu nemovitosti a kontaktní údaje na vlastníka (te- 
 lefon, e-mail, případně IČO, jedná-li se o právnickou osobu či sídlo  
 provozovny). Číslo evidenční: vyplňte, neexistuje-li číslo popisné;  
 Číslo domovní: vyplní obyvatelé bytové jednotky; Druh nemovi- 
 tosti: např. rodinný dům, chata, byt.
3) Vyplňte, jsou-li údaje vlastníka odlišné od údajů nemovitosti, pří- 
 padně uveďte kontaktní údaje osoby, kterou je možno kontakto- 
 vat v případě, že není vlastník nemovitosti k zastižení.
4) Požaduje evakuaci: označte pouze v případě, že daná osoba není  
 schopna zvládnout evakuaci vlastními silami (typicky osoby nad  
 70 let věku, invalidé). Požaduje zvláštní pomoc: označte pouze  
 v případě, že daná osoba nezvládne zajistit zabezpečovací práce  
 na nemovitosti vlastními silami.
5) Uveďte všechna domácí zvířata na pozemku vlastníka nemovi- 
 tosti; Požadavek evakuace: označte pouze v případě, že nejste  
 schopni zajistit evakuaci domácích zvířat vlastními silami.
6) Zde uveďte stručný popis umístění hlavních uzávěrů u nemovito- 
 sti (např. Uzávěr vody se nachází v šachtě napravo od hlavního 
 vstupu.). V případě, že není zřízena přípojka, nechte pole prázdné.  
 Jiné: zde uveďte další energetická zařízení, která je nutno při po- 
 vodni odpojit (typicky solární elektrárny, tepelná čerpadla aj.).
7) Uveďte, jakým způsobem je nemovitost při povodni ohro- 
 žována Vodním tokem: ohrožení rozlivy a prouděním vody v blíz- 
 kosti vodního toku Vodní nádrží: ohrožení při havárii vodního díla  
 nad nemovitostí Přívalovou povodní: ohrožení splachy z polí,  
 bahnotoky, či sesuvy při intenzivních srážkách; Ostatní: jiné  
 druhy povodňového ohrožení (například při ucpání kanalizace).
8) Zde uveďte další objekty nacházející se v blízkosti nemovitosti.  
 Typicky se jedná o hospodářské budovy a podobně. Uveďte  
 zejména objekty, které mohou být při povodni zdrojem ohro- 
 žení (například dílna či garáž, kde jsou umístěny nebezpečné látky,  
 jako jsou barvy, laky, či pohonné hmoty).
9) Uveďte činnosti, které byste prováděli k zabezpečení nemovi- 
 tosti v případě hrozící povodně (např. utěsnění oken u podskle- 
 peného domu, vynesení cenného nábytku do prvního patra,  
 zabezpečení skladu dřeva proti odplavení, instalace pytlů s pís- 
 kem před vchodové dveře apod.).

10) Vyplňte typ komunikace vedoucí k vašemu domu (např. štěrková,  
 asfaltová, nezpevněná cesta), uveďte komunikaci, po které je nej- 
 snazší přístup k nemovitosti.
11) Zde uvádějte veškeré prováděné změny, včetně důvodu změn  
 (například změna vlastníka nemovitosti)
12) Vypracoval: osoba, která provedla vypracování povodňového  
 plánu vlastníka nemovitosti (zpravidla vlastník nemovitosti či jím  
 pověřená osoba); Schválil: osoba zodpovědná za schvalování  
 povodňových plánů vlastníků nemovitosti (zpravidla předseda  
 povodňové komise příslušné obce).

Družstevní bydlení ve městě!
V minulém vydání Listů jsem psal o možnos-

ti družstevní bytové výstavby v Jedličkově ulici. 
Na tento příspěvek přišla řada pozitivních reak-
cí od místních občanů, kteří by chtěli v našem 
městě stavět. Budu proto navrhovat, abychom 
pokročili v této myšlence dále a ustavili stavební 
bytové družstvo pro stavbu bytového domu se 

zhruba 30 byty v Jedličkově ulici. Pokud zastupitelstvo tento záměr 
schválí, budeme moci v únoru svolat zájemce na první seznamova-
cí schůzku. U družstevního bydlení se očekává, že zájemci složí při 
vzniku družstva na jeho účet alespoň část členského příspěvku. Ten 
budeme navrhovat tak, aby jej mohli reálně složit zájemci, kteří mají 
nyní své peníze na stavebním spoření nebo v jiných spořících pro-
duktech. Paralelně se bude muset pracovat i na převzetí projektové 
dokumentace. Jsem přesvědčen o tom, že stejně jako v minulosti  
i nyní bude družstevní bytová výstavba přínosem pro naše město 
a poskytne kvalitní bydlení místním lidem se silným vztahem k na-
šemu městu. 

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Vkročili jsme do Nového roku s představou, 
že po Vánocích na blátě se dočkáme příštího 
roku na ledě a především na sněhu, ať může-
me s dětmi a vnoučky sáňkovat. Nepovedlo se 
a tak se musíme věnovat jiným zájmům, ať po 
nás, seniorech, zůstanou hezké vzpomínky. Za-
měřili jsme se tak i v činnosti naší Komise pro 
šťastný život seniorů. Nu a už máme jednu hez-

kou vzpomínku. Těsně před Vánocemi dokončila lyská tiskárna M-
-INZERT půvabnou publikaci z podkladů katechety P. Josefa Vojáčka  
Lysá nad Labem, sochy, malby, rytiny, hudba, divadlo, zvony, historie. 
Dílo je posledním kamenem do nezbytné mozaiky Vojáčkova díla a 
přináší hodně poznatků, o kterých jsme toho příliš nevěděli. Kniha 
bude k využití v městském informačním centru, v oblastním archivu, 
v městské knihovně, v muzeu a také ve školních knihovnách. Moc se 
těšíme na jaro, kdy na dvorečku Domu s pečovatelskou službou po-
stavíme kuželník, pořízený z participativního rozpočtu města a bude-
me pořádat kuželkové přebory. A snad se konečně zlepší nákazová 
situace a my opět otevřeme Kavárničku dříve narozených.    

     
MVDr. Jan Kořínek, za ČSSD

Vracím se k poslednímu zasedání ZM v roce 
2021. Došlo zde k jedné zarážející skutečnosti. 
Mimo důležitého schvalování rozpočtu na rok 
2022, kdy se podařilo zmařit zcela nesmyslné 
návrhy části opozice na schválení provizoria, 
byl projednáván návrh na dlouhodobě řešenou 
směnu pozemků v lokalitě Na Vysoké mezi. Jsem 
rád, že bylo nakonec odsouhlaseno upravené 

a zjednodušené usnesení bez podmínek. Je podnětné, že zvítězil 
návrh, který v budoucnu umožní, alespoň doufám, řešit dopravní 
situaci v této výstavbou zatížené lokalitě a ulehčí provozu v několika 
ulicích v Litoli. Pro občany zde bydlící je to jistě příznivá zpráva. O to 
více zaráží přístup 5 členů z opozice (Lysá nás spojuje!!!, p. Kodeš 
se zdržel), „bijců za občanská práva“, kteří se proti tomuto usnesení 
postavili. Litoláci zpozorněte a zapamatujte si! Pokud jde o rozpo-
čet, je pravdou, že je naplněn jako výbušný kotel, po vyhodnoce-
ní skutečnosti 2021, resp. v průběhu roku 2022 bude muset být v 
rámci rozpočtových opatření zřejmě redukován. 

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

Dotazník najdete i pomocí
tohoto QR kódu:
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Každoročně je 2. únor slaven jako Světo-
vý den mokřadů. A protože i naše město se 
jedním docela známým mokřadem může 
chlubit, máme co slavit i my. Mokřad je krásný  
v každém ročním období. A i když si v této 
době při jeho návštěvě pravděpodobně po-
řádně umažete boty blátem, stojí za nedělní 
vycházku. Možná budete mít štěstí a bude 

zrovna mráz i sníh. Pak jsou mokřadní scenérie ještě působivější. 
A co teprve když si návštěvu naplánujete v době západu slunce! 
Byl jsem na našem mokřadu mnohokrát pěšky, na kole, na běž-
kách i s bruslemi a viděl jsem tam mnoho pěkného. Kéž může být 
našemu městu k potěše a užitku i pro další generace.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Milí sousedé, v lednovém sloupku jsem zmi-
ňovala dokončení rekonstrukce Bondyho vily, 
díky níž o 50 míst navýšíme kapacitu MŠ Drá-
ček. Dostaneme se tak konečně do situace, kdy 
budeme schopni přijmout do školky všechny 
přihlášené děti splňující podmínky pro vstup 
do mateřské školy. Mám z toho velkou radost. 
V souvislosti s tím chceme zavést takzvanou 

spádovost. V ní vymezíme jednotlivé obvody mateřským škol zři-
zovaných městem. Zmizí tak nepříjemná nejistota, která školka 
bude mít místo pro vaše dítě a zda to bude ta, kterou máte nejblíže. 
Podle vašeho bydliště bude jednoznačné, do které školky patříte.
Upřímně doufám, že následující školní rok tak bude tím, ve kterém 
se mnoha rodičům uleví. Sama jsem maminkou a babičkou a tyto 
starosti velmi dobře znám. Kvalitní péče o naše děti je, byla a bude 
moji prioritou. Snažili jsme se systém nastavit tak, aby fungoval co 
nejlépe. O zbytek se postarají skvělé paní učitelky v našich školkách. 
Přeji tak ze srdce vašim dětem, ať se jim u nás líbí a těm co v září 
půjdou poprvé, ať je jejich adaptační období co nejsnazší.  

Romana Fischerová, ANO 2011

Ráda bych na tomto místě poděkovala Farní 
charitě Lysá nad Labem a zejména její ředitelce 
paní Jaroslavě Labutové, která již několik let v 
období adventu a Vánoc organizuje kulturní a 
společenské akce. Letos se opět konal adventní 
koncert, živý betlém na Štědrý den a Tříkrálo-
vá sbírka. Přestože již druhým rokem pořádání 
jakýchkoliv akcí komplikují neustále se měnící 

protiepidemická opatření, snaží se farní charita tyto tradičním akce 
zachovat v co nejširším rozsahu tak, aby lidem umožnila prožít to, co 
k tomuto svátečnímu období neodmyslitelně patří.  Dík pak patří ne-
jen organizátorům, ale také účastníkům respektujícím pravidla daná 
současnou nelehkou dobou. V neposlední řadě děkuji všem, kteří v 
současné finančně náročné době neváhali projevit štědrost a jakou-
koliv charitní aktivitu podpořili. Vážím si všech dárců.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Ke konci minulého roku nám rada města schválila 
nový systém parkování. Nu což, může být. Za zamy-
šlení však stojí kromě jiného fakt, že nám rada měs-
ta návrh nového nařízení v dostatečném časovém 
předstihu nepředstavila. Občané našeho města se 
o novém nařízení, které poměrně zásadním způso-
bem mění dosavadní pravidla parkování v centru 
města, mohli dozvědět v čase adventním. Dosa-

vadní systém, kdy si  „Lysáci“ mohli koupit parkovací známku, nahradil 
nový systém. Nově tedy parkovat na modré zóně v dolní části Husova 
náměstí, u nádraží a v části ul. ČSA mohou pouze rezidenti s parkovací 
známkou. Na náměstí budou platit všichni po 30 minutách zdarma 20 
Kč za každou započatou hodinu. Placené parkování v době výstav se 
ruší. A co našemu městu tato změna přinese? Občané města budou 
v centru parkovat pouze po uhrazení výše uvedeného parkovného a 
v době výstav se z ulic našeho města stane neplacené parkoviště pro 
návštěvníky z celé republiky. Otázkou zůstává, zda se jedná o posun 
správným směrem. 

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Ulicemi Lysé
V roce 2021 proběhl I. ročník participativního 

rozpočtu našeho města. Přemýšlela jsem, jaký 
projekt s rozpočtem 50 000 Kč mohu přihlásit a 
napadl mě projekt realizovaný např. na Praze 6 
nebo 8. Cílem projektu je seznámit místní i přes-
polní s názvy ulic. Ulice jsou pojmenované po 
osobnostech (Vodákova, Jedličkova), po historic-

kých událostech (28. října, Legionářská) nebo po oblastech, ve kte-
rých se nacházejí (K Borku, Hrabanov). Ve vybraných ulicích by byly 
umístěné speciální cedule, které by díky krátkému textu informovaly 
o osobě, události či místu, po nichž jsou pojmenovány. Cedule by byly 
umístěné buď k cedulím ulic, na stožáry veřejného osvětlení anebo 
na jiném vhodném místě v chodnících ve vlastnictví města. S ohle-
dem na rozpočet by byl projekt rozdělen do více fází. V I. fázi jsem 
vytipovala ulice a náměstí mající buď vztah k Lysé anebo se jedná  
o historickou událost či osobnost, které je vhodné si připomenout. Pro-
jekt nebyl Radou pro rok 2021 schválen a má být dle vyjádření Rady 
dopracován a podán znovu v roce 2022. Bližší informace mi bohužel 
nejsou známy. I přesto věřím, že k realizaci projektu jednou dojde.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Schválený rozpočet pro rok 2022 mimo jiné ob-
sahuje položku na opravu chodníků ve výši 7,5 mil. 
Kč. Kromě drobných oprav propadů a nerovností 
projde zásadní rekonstrukcí chodník v ulici Vele-
slavínova, Šmeralova a Třebízského, který spojuje 
sídliště s centrem města, a to včetně doplnění ve-
řejného osvětlení. Dále dojde k opravě chodníku 
a výstavbě chybějící části podél nově vybudované 

komunikace v ulici Za Koncem. Realizaci nové části chodníku bohužel 
zdržela odvolání místního ekologického spolku, a proto bude nový 
chodník realizován až v letošním roce. Dalším chodníkem, který se 
bude v letošním roce realizovat, je chodník podél silnice II. třídy 331 ve 
Dvorcích, a to od opraveného chodníku u hospody až k Hájence. Po-
sledním velkou rekonstrukcí roku 2022 projde chodník v Družstevní ulici 
podél silnice II. třídy 272. Rozsah oprav bude záviset na tom, zda město 
získá dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury, na tento chodník 
je vyčleněna další položka v rozpočtu ve výši 4 mil. Kč.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  
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Městský úřad

Vyhodnocení soutěže mateřských a základ-
ních škol z Lysé nad Labem o nejkrásnější 
vánoční stromeček.

Během měsíce listopadu děti mateřských 
a základních škol vyráběly ozdobičky na 
vánoční stromeček a společně je první ad-
ventní víkend ozdobily. Vánoční stromečky 
zdobily Husovo náměstí a na facebooko-
vých stránkách jste mohli dát hlas jedné 
mateřské škole a jedné základní škole.

První místo a tedy zážitkový výlet na Čapí 
hnízdo vyhrála z mateřských škol MŠ Ma-
šinka s celkovým počtem 261 lajků. Ze zá-
kladních škol se na prvním místě s celkovým 
počtem 456 lajků umístila ZŠ Jana Amose 
Komenského (1. stupeň), jejíž žáci pojedou 
na zážitkový výlet do „Mirakula“. Poukazy 
předali Ing. Karel Otava, starosta města a 
Romana Fischerová, místostarostka.

Děti byly z výhry nadšené a věříme, že si 
výlet patřičně užijí.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na ko-
ordinaci této akce a především sponzo-
rům, kteří zážitkové poukazy věnovali!

Hana Foltýnová
odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury 

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější 
vánoční stromeček

Začátek nového roku 2022 jsme již tra-
dičně oslavili velkolepou ohnivou show. 
Město pořádá novoroční ohňostroj pra-
videlně od roku 2009 s výjimkou loň-
ského roku, kdy se ohňostroj nekonal  
z důvodu pandemických opatření. Počasí 

nám přálo, a tak stovky malých i velkých 
návštěvníků mohly pozorovat na ztem-
nělém nebi za hudebního doprovodu 
nádherné barevné obrazce. Bohatá ná-
vštěvnost, mohutný závěrečný potlesk 
a kladné reakce přítomných diváků po-
těšily nejen organizátory, ale především 
strůjce lyského ohňostroje firmu „Ohňo-
stroje na míru v. o. s.“, které děkujeme 
za úžasný zážitek. 

Velký dík patří také všem podnikatelům 
za finanční dary, bez nichž by se novoroč-
ní ohňostroj nekonal. Jde o tyto firmy: 
Thermoservis spol. s r. o., Stavokomplet 
spol. s r. o., H.A.N.S. prefa a. s.,  PMS spol. 
s r. o., CEC Praha a. s. – Josef Tlustý, Sta-
vebniny Nikol,  Miroslav Pšenička, Milan 
Guman, FCC – Česká republika s. r. o.,  
Zepris s. r. o. 

Zvláštní poděkování za asistenci při 
realizaci ohňostroje patří SDH Lysá nad 
Labem, Městské policii Lysá nad Labem a 
Policii ČR. Děkujeme též panu Dědkovi za 
občerstvení, které zpříjemnilo tuto slav-
nostní novoroční akci.

odbor ŠSVZaK    

Novoroční ohňostroj se vydařil

Blahopřání 
za měsíc listopad

85 let
Růžena Jůzová

80 let 
Jana Voříšková

Francis Bacon: 
„Mládí není jen v letech,
ale především v myšlenkách.“

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

Poslanecký mandát chápu přede-
vším jako zodpovědnost vůči lidem 
této země. Proto je pro mě důležité 
být s vámi v kontaktu a poslouchat 
vaše názory k různým tématům. 

Nově jsem tak otevřela svou po-
slaneckou kancelář, kde mě můžete 
zastihnout každé pondělí. Kancelář je  
v Milovicích, V Konírnách 517. 

Pokud budete chtít cokoliv probrat, 
dejte mi prosím dopředu vědět, ať si 
domluvíme přesný termín a mohu si 
také problematiku nastudovat.

Kontaktovat mě můžete e-mailem 
na: fischerovar@psp.cz, nebo telefo-
nicky: 737 100 260.

Romana Fischerová

Otevřela jsem pro 
vás poslaneckou 
kancelář
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Pozvánky

Děti ke svým hrám potřebují bezpečný a příjemný prostor. A co je víc, než aby rády trávily čas 
na čerstvém vzduchu? Po četných úpravách a doplnění herních prvků na naše městská hřišťátka 
bychom rádi do rozhodování přizvali i vás. Pomozte nám vybrat, kde je co potřeba vylepšit či upravit, 
které hřiště mají vaše děti nejradši a co můžeme udělat pro to, aby jim tam bylo ještě lépe. Rozhod-
nout můžete na základě anketního lístku níže nebo on-line na webu města. Těšíme se na vaše tipy.

Ing.  Karolína Stařecká, radní pro investice

Díky vám budou naše dětská hřiště lepší!

ANKETNÍ LÍSTEK
Chcete něco zlepšit, opravit, nebo doplnit na dětském hřišti ve Vašem okolí, nebo 
máte jednoduše nápad, jak by mohlo hřiště ještě lépe sloužit svému účelu a bavit 
děti? Pro jednoduchost uveďte do okénka vždy číslo hřiště, tak jak jsou u fotek, ať 
víme, kterého hřiště se váš podnět týká a popiště nám, jak bychom ho mohli vylep-
šit. Podnět můžete dát k jednomu nebo klidně více hřištím. Pokud by vám prostor 
nestačil, nebojte se připojít k lístku další papír.

ČÍSLO
HŘIŠTĚ:                      VÁŠ NÁVRH: 

ČÍSLO
HŘIŠTĚ:                      VÁŠ NÁVRH: 

ČÍSLO
HŘIŠTĚ:                      VÁŠ NÁVRH: 

Vyplněné anketní lístky můžete odevzdávat do krabičky 
v Informačním centru v přízemí radnice na Husově náměstí
až do konce února.

1 – u Základní školy TGM  
– ul. Ve Višňovce, Litol

6 – mezi ulicemi U Stadionu a Jedličkova

7 – Dvorce

5 – mezi ulicemi Vichrova a Švermova

2 – mezi ulicemi Uzavřená 
a Lomená, Sídliště

3 – křížení ulic Kpt. Jaroše a Dvořákova

4 – mezi ulicemi Mladá a Brigádnická

LY
SÁ NAD LABEM
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Pozvánky
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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
Hra na vraždu – Abbot Rachel
Před rokem, na den přesně, jsme se všichni 
sjeli na Lucasovu svatbu do jeho nádherného 
cornwallského domu s výhledem na moře. 
Toho dne si ale nikdo nikoho nevzal. Teď nás 

Upozorňujeme, že vstup na všechny akce 
knihovny se řídí platnými vládními před-
pisy. Nezapomínejte tedy s sebou brát do-
klad o očkování či prodělání nemoci. 

Paličkování – 2. + 16. únor 2022
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Trénování paměti – 9. února 2022 
od 9.00 hod a od 10.00 hodin
Kurzy pro začátečníky i pokročilé. Na kurz je 
nutné se v knihovně přihlásit předem. V pří-
padě dostatečného množství nových zájem-
ců bude otevřen i kurz pro úplné začáteční-
ky. 1. lekce se bude konat 9. února 2022.

Virtuální univerzita třetího věku 
– 10. února 2022 od 10.00 hodin
+ od 11.00 hodin
Cyklus přednášek Provozní ekonomické fa-
kulty České zemědělské univerzity v Praze. 
Na kurz je třeba se přihlásit v knihovně pře-
dem. Naše knihovna bude na tento semestr 
zajišťovat 2 okruhy přednášek. Bližší infor-
mace k cyklu a k organizaci přednášek jsou 
Vám k dispozici v knihovně. 

Hudební toulky – 23. únor 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 vyhlašuje-
me celoroční čtenářskou soutěž! Čtením 
knih sbírejte jednotlivé puzzle obrázku. 
Všichni, kteří do 18. 11. 2022 odevzdají hra-
cí kartu se všemi puzzlemi, budou zařazeni 
do slosování o hlavní ceny. Přidejte se i vy! 
Bližší informace na webu knihovny či přímo  
v knihovně. 

Lucas pozval znovu – na oslavu výročí. Ale vý-
ročí čeho? Svatby, která se nakonec nekonala, 
anebo tragédie, k níž došlo jen pár hodin před 
začátkem obřadu? Prý na dnešní večer naplá-
noval hru. Máme kostýmy, máme své role a 
každý se musí zúčastnit. Ta hra podle něj za-
čne každou chvíli. Co od nás Lucas chce? Co 
nám neřekl? A co se stane, až tahle strašná 
hra skončí?

Naučná literatura pro dospělé
Slovenské století – Kosatík Pavel
Pavel Kosatík je autor, který se snaží psát  
i o obtížných historických tématech způ-
sobem srozumitelným a podnětným pro 
všechny přemýšlivé čtenáře. Knihou Slo-
venské století vystupuje ze svého dosud 
převažujícího soustředění na dějiny české. 
Sleduje vývojový oblouk, jaký slovenská 
společnost opsala v letech 1918 – 1998, a 
dochází k závěru, že Slováci svůj historický 
čas nepromarnili. Začínali z mnohem hor-
ší startovní pozice než Češi, jejich veřejný 
a politický život nejenže neměl strukturu, 
ale téměř neexistoval. Na konci 20. stole-
tí se však tato nedlouho předtím téměř 
neexistující společnost dokázala sjednotit  
a zbavila moci nedemokrata s diktátorský-
mi ambicemi. Slovenské století je knihou  
i o společných česko-slovenských dějinách. 
Český čtenář v ní najde odpovědi na otázky, 
jaké síly utvářely konkrétní podoby česko-
-slovenského soužití i jaká je česká odpo-
vědnost za to, že společný život v jednom 
státě skončil neporozuměním.

Odolné dítě – Koucká Pavla
Dnešní výchova je v mnohém jiná, než 
tomu bylo dřív. O děti pečujeme, jako by šlo  
o vzácné cizokrajné květiny, kolem kterých je 
třeba postavit skleník a neustále je chránit, 
hlídat a se vším jim pomáhat. To se ovšem 
moc neslučuje s cílem výchovy, jímž by měl 
být jedinec samostatný, zodpovědný a při-
měřeně odolný...

Beletrie pro děti
O kolečko víc – Lauda David
„Ztřeštěná kniha o tom, že mít o pár koleček 
víc nemusí být vždycky na škodu. Zvlášť když 
vám pomůžou zachránit vaši vesnici a tak tro-
chu i celý svět před bláznivým zloduchem.“Tři-
náctiletý Vincent Libeček býval skvělým fot-
balistou, než na školním výletě skočil šipku do 
vody. Od té doby má díky svému vozíčku, na 
kterém brázdí Pšoukovice se svým gangem 

ze 7. B a prudce inteligentním francouzským 
buldočkem Winstonem, o pár koleček víc. 
Náraz hlavou do šutru mu ale spustil senzory, 
a on se tak v každém snu mění v superagen-
ta. Teď před ním a jeho týmem stojí nepřítel 
bláznivější a šílenější než všechny tobogany  
a horské dráhy střední Evropy.

Jak si vychovat sourozence
– Pařízková Tereza
Je mi pět a chci psa. Rodiče ale přišli s tím, 
že dostanu sourozence. Nakonec jsem se  
s tou myšlenkou smířila a začala se i těšit. Ale 
doma se objevil malý uzlíček, který v ruce 
neudrží ani kostku lega. Máma s tátou jsou 
pořád unavení a nedělají podle mě nic pro to, 
aby má sestra do rodiny co nejdřív zapadla. 
Takhle by to přece nešlo! Nemůžu čekat celé 
roky, než mě sestřička doroste. Musím zakro-
čit a naučit ji všemu, co bude v životě potře-
bovat. Vtipná obrázková knížka s půvabnými 
ilustracemi popisuje příchod mladšího sou-
rozence do rodiny. Říká se, že mladší souro-
zenci se učí mnohem rychleji, protože toho 
spoustu odkoukají. Kdoví, co všechno za tím 
ale vlastně stojí?

Naučná literatura pro děti
Komiksová biologie – Gonick Larry
Trápili jste, když vás učitel přírodopisu na 
střední škole požádal, abyste rozpitvali žábu? 
Neumíte správně odpovědět, co je to DNA? 
Stále se držíte přesvědčení, že osmóza byl 
název posledního turné Ozzyho Osbourna? 
Pokud si tím stále nejste jistí, pak potřebujete 
Komiksovou biologii.

Logopedické hádanky 2 – Havlíčková Jana
Hádanky ve formě veršů, v nichž musejí 
děti samy přijít na správný rým, se staly  
v rodinách, ve školkách, školách i na logo-
pedických pracovištích velmi oblíbenými, 
a proto autorky vytvořily jejich pokračo-
vání. Kniha Logopedické hádanky 2 opět 
hravou formou pomáhá v upevňování 
výslovnosti českých hlásek (procvičují se 
zde všechny nejčastěji trénované souhlás-
ky) a zároveň rozvíjí u dětí smysl pro rým, 
rytmus a jazykový cit. Odpovědi v podobě 
rýmu mohou děti zkusit nejprve uhádnout 
a poté zkontrolovat, zda je ke správnému 
obrázku dovede i cestička bludištěm. Ten-
to úkol, při němž si procvičí vizuomoto-
rickou koordinaci, dodává knize nový roz-
měr. Obě autorky jsou klinické logopedky  
s dlouholetou praxí. 

Městská knihovna
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Ze života škol 

Vážení rodiče, v následujícím textu vás 
chceme informovat o zápisu dětí do 1. roč-
níku našich základních škol. 

Kdy?
A) Online registrace k zápisu – tzv. 

„elektronický předzápis“ = iZápis do zá-
kladní školy – bude otevřena na webu 
všech tří škol v termínu od 24. 3. do 
 31. 3. 2022 (včetně) – informace  
k on-line registraci k zápisu budou za-
čátkem března 2022 zveřejněny na 
webu každé ze základních škol. Než za-
čnete registraci vyplňovat, musíte mít 
dostupnou e-mailovou adresu. Po ote-
vření On-line registrace žádosti o přije-
tí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým  
e-mailem (na tuto adresu vám bude 
odeslána ověřovací zpráva s heslem). 
Po přihlášení se do systému vyplníte 
údaje zákonných zástupců i dětí a poté 
si vyberete základní školu, do které 
chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na 
závěr si vyberete termín a čas zápisu ve 
škole.

B) Zápis ve škole se uskuteční na 
všech třech školách ve stejném termí-
nu: pondělí 4. dubna 2022 od 13.00 do 
17.00 hodin. 

Na ZŠ BH Lysá nad Labem a ZŠ JAK 
Lysá nad Labem ještě v dalších termí-
nech: úterý 5. dubna 2022 od 13.00 do 
17.00 hodin a středa 6. dubna 2021 od 
13.00 do 15.00 hodin.

Náhradní termín zápisu se bude ko-
nat na všech třech školách ve stejném 
termínu: úterý 12. dubna 2022 v 13.00 
hodin.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit 
řádného termínu, je nutné se objednat na 
náhradní termín na níže uvedených kontakt-
ních telefonních číslech.

V případě nemožnosti realizovat zá-
pis školou standardně, budou zákon-
ní zástupci vyplněnou Žádost o přijetí  
k základnímu vzdělávání doručovat škole  
v termínu zápisu od pondělí 4. 4. do stře-
dy 6. 4. 2022 (včetně), kdy bude případně 
realizována pouze formální část zápisu. 
O realizaci zápisu do 1. ročníku základní 
školy v nestandardních podmínkách bu-
dou zákonní zástupci včas informováni 
prostřednictvím webu základních škol.  
Žádost k přijetí k základnímu vzdělávání 
bude ke stažení také na webech škol – pro 
ty, kteří žádost nevyplní prostřednictvím  
iZápisu (viz výše bod A).

Kde?
ZŠ B. Hrozného, Školní náměstí 1318/14
 – budova Masarykovy školy, I. stupeň
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 
– zelený pavilon B
ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol 
– budova školy

Co vzít s sebou k zápisu?
1. Rodný list dítěte,
2. Kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je dítě  
 registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonného zástup- 
 ce (občanský průkaz, u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé  
 nad Labem nebo v některé z tzv. spádo- 
 vých obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov,  
 pokud má zákonný zástupce trvalý pobyt  
 jinde.
5. V případě, že došlo na základě soudního  
 rozhodnutí ke změnám v osobách zákon- 
 ných zástupců dítěte, je třeba tuto sku- 
 tečnost doložit (nejlépe kopií rozsudku  
 příslušného soudu). Tento krok je nezbyt- 
 ný i tehdy, pokud je např. jeden z biolo- 
 gických rodičů dítěte omezován při výko- 
 nu svých práv. Tyto dokumenty jsou po- 
 važovány zásadně za důvěrné.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského 

zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povin-
né školní docházce je nutné zapsat do ško-
ly všechny děti, které dovršily nebo dovrší  
k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 2022, 
šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upra-
vuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tě-
lesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástup-
ce dítěte v době zápisu dítěte k povinné 
školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 
30. 4.), odloží ředitelka školy začátek po-
vinné školní docházky o jeden školní rok, 
pokud je žádost doložena 2 doporučení-
mi – posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení + odborného léka-
ře (pediatra) nebo klinického psychologa 
s textem „Doporučujeme odklad povinné 
školní docházky“. Žádost o odklad musí 
být tedy podána nejpozději do 30. dub-
na 2022. Pokud ředitelka školy rozhod-
ne o odkladu povinné školní docházky, 
informuje zákonného zástupce o povin-
nosti předškolního vzdělávání dítěte a 
možných způsobech jejího plnění nejen 
v mateřské škole, ale i v přípravné třídě 
základní školy. 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 
na ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem a ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol

Přípravná třída je určena pro děti, u kte-
rých bude rozhodnuto o odkladu povinné 
školní docházky školou, ve které bylo dítě  
u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do pří-
pravné třídy tedy musí být Rozhodnutí o od-
kladu a další dva dokumenty, tj. Doporučení 
z PPP nebo SPC a Doporučení od pediatra  
k docházce do přípravné třídy, kde v každém 
dokumentu musí být uvedeno: „Doporuču-
jeme docházku do přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravu-
je § 36 školského zákona. Školu pro zápis si 
můžete vybrat podle svého uvážení. Cílem 
obecně závazné vyhlášky č. 4/2011, o stano-
vení spádových obvodů základních škol měs-
ta Lysá nad Labem je zajistit místo vzdělávání 
pro každé dítě v rámci příslušné obce a jejího 
spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvování zápi-

su na některé z uvedených tří škol je:
1. trvalý pobyt dítěte v Lysé nad Labem,  
 v městské části Litol, Dvorce a Byšičky,
2. trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádo- 
 vých obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé  
 a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno 
pouze tehdy, pokud nebude naplněna kapa-
cita prvních tříd školy žáky uvedenými podle 
bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na některé ze škol 
kapacita počtu dětí přijatých do prvních tříd, 
bude platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních škol města 
Lysá nad Labem.

Pokud to epidemiologická situace umož-
ní, bude se v úterý 22. března 2022 v 16.30 
hodin v ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad 
Labem konat schůzka pro rodiče budou-
cích prvňáčků s ředitelkami škol, na které 
budou podány bližší informace o školách a 
o zápisech do 1. ročníku – v případě nemož-
nosti realizovat tuto schůzku ve škole, bude  
v tomto daném termínu realizována on-
-line TEAMS schůzka pro zákonné zástupce 
(odkaz na ni bude přístupný na webu školy). 
Schůzky se zúčastní i ředitel Praktické školy 
a Základní školy, příspěvková organizace Ko-
menského 1534/16, Lysá nad Labem s infor-
macemi o přípravné třídě.

V případě příznivé epidemiologické si-
tuace je možné si školy prohlédnout, a to  
v termínu Dne otevřených dveří, který je na 
všech třech školách plánován na čtvrtek 24. 
března 2022 od 7.45 do 11.25 hodin.

Kontakty na školy na další straně.
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Ze života škol

Jak už je na naší škole 
pravidlem, žáci, kteří na-
vštěvují literárně drama-
tický seminář, prezentují 
svoji práci pěkným před-

stavením. Poslední školní den roku 2021 žáci 
ze 7. ročníku připravili a zinscenovali pro své 
mladší spolužáky z prvních tříd vánoční po-
hádku O dvanácti měsíčkách. 

Dobře se bavili při výrobě kulis, které po-

Se seminářem do pohádky
ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová
tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz
web: www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Martina Ondrušková
tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz
web: www.zsjaklysa.cz

ZŠ TGM Lysá nad Labem – Litol
ředitelka Mgr. Bc. Hana Hušková
tel.: 724 892 967
e-mail: reditel@zslitol.cz
web: https://zslitol.cz/

Praktická škola a Základní škola, p. o.
ředitel Mgr. Petr Tomek
tel.: 325 551 075, 731 449 123,
739 071 338 
e-mail: zvslysa@seznam.cz
web: www.specialniskolalysa.cz  

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žá-
dáme vás o pravidelné sledování informací  
k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy na 
webových stránkách škol – informace jsou 
pravidelně aktualizovány i v souvislosti s ak-
tuální epidemiologickou situací a platnými 
mimořádnými opatřeními v ČR.

hádku krásně doplnily. Svoji fantazii všichni 
zapojili při vymýšlení vlastních kostýmů.

Jednu z postav v pohádce si zahrála i naše 
kolegyně Veronika Vaňáčková, která velice 
pohotově zaskočila za nemocnou žákyni. 
Prvňáčci celé představení pozorně a s nad-
šením sledovali. Nejen jim, ale i přihlížejícím 
starším spolužákům a vyučujícím se předsta-
vení velmi líbilo a herci byli odměněni dlou-
hým potleskem. 

Každoročně se naši de-
váťáci zúčastňují programu 
“Měsíc filmu na školách,” 
který je připravován vzdě-
lávacím programem Jeden 

svět na školách. A nejinak tomu bylo i letos. 
Program se zaměřuje na zlepšení informo-
vanosti dětí o  nacistickém a komunistickém 
bezpráví. Letošním školní rok byl zaměřen na 
konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdoro-
vali komunistickému režimu. Osudy mladých 
odpůrců komunismu jsou inspirativní, mladé 
lidi by měly vést k uvědomění si osobní zod-
povědnosti. Měly by být připomínkou toho, 
že o demokracii, svobodu a lidská práva je 
třeba pečovat, že možnost volně cestovat, 
studovat a svobodně projevovat názory vždy 
nebylo samozřejmostí.

Pro žáky jsme z letošní nabídky vybrali 
dokumentární film ze série ČT Neznámí hr-
dinové: Ta krásná holka z vily nad řekou, kte-
rý líčí dramatický osud politické vězeňkyně 
Dagmar Šimkové. 

Vzhledem ke komplikované epidemiolo-
gické situaci jsme plánovanou besedu s hos-
tem nemohli realizovat bezprostředně po 
projekci filmu.

Měsíc filmu na školách

Našeho milého hosta jsme přivítali ve 
škole sice až 16. 12. 2021, ale o to s větší 
radostí. Příběh své rodiny, svého dětství a 
doby studií nám totiž přišla vyprávět bývalá 
paní ředitelka Mgr. Marie Nováková. 

Přestože podle jejích slov proti komu-
nismu nikdy otevřeně nebojovala, tento 
režim způsobil jí samotné i její rodině 
nejeden problém. Byly to tresty za od-
mítání kolektivizace nebo později kom-
plikace s přijetím ke studiu na střední  
i vysokou školu. 

Jako dítě byla svými blízkými před bez-
právím chráněna, o většině  okolností ne-
měla  tušení a přijímala všechny životní 
situace tak, jak vyplynuly. Až v dospělosti 
se dozvěděla, čím si jejich rodina musela 
během doby komunismu projít, co stálo za 
jejím přijetím na střední školu a co pro ni 
maminka obětovala, aby mohla studovat 
na vysoké škole.  

Deváťáci příběh poslouchali se zaujetím a 
jen těžko si dokázali představit, že ten, kdo 
se odmítal vzdát své půdy a nedal ji do vzni-
kajících zemědělských družstev, byl zastrašo-
ván, vězněn nebo nuceně přesídlen daleko 
od domova. Stejně nepředstavitelné pro ně 
bylo to, že člověk, který chodil do kostela, 
neměl možnost vybrat si střední školu podle 
svých představ a předpokladů.

Doufejme, že se díky tomuto programu 
a poutavému vyprávění s prezentací rodin-
ných dokumentů našeho hosta podařilo při-
spět k výchově zodpovědných mladých lidí, 
kteří se orientují v současném světě a nejsou 
lhostejní k dění kolem sebe.

   
Mgr. Hana Otradovská

ZŠ J. A. Komenského

Kontakty
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Během středoškol-
ského studia získáváme 
nové informace a zkuše-
nosti. U nás v Obchodní 

akademii Lysá nad Labem máme skvělou 
příležitost vyzkoušet si, jaké to je vlastnit a 
provozovat reálnou studentskou firmu. 

Výběr produktu a oblasti, v jaké bude fir-
ma podnikat, je čistě na studentech. Učitelé 
nám dávají volnost v profesním rozvoji a se-
berealizaci. Role učitele - mentora je mimo 
jiné žákům pomáhat s řešením zprvu nezná-
mých situací, se kterými se během podniká-
ní setkají. 

Já a moji tři spolužáci jsme se rozhod-
li podnikat v oblasti prodeje retro/vintage 

Studentská firma Cal-vesmo

oblečení. Při průzkumu trhu jsme zjistili, že 
o toto zboží je stále větší zájem. Mladí lidé/
teenageři začínají nosit oblečení, které bylo 
módní v 80. nebo 90. letech. 

Řekli jsme si, že by náš obchod mohl fun-
govat jako online second hand. Proto jsme 
zřídili vlastní webové stránky, zároveň plánu-
jeme prodávat i na sociálních sítích. Zákaz-
ník bude mít možnost napsat nám o svých 
požadavcích a přáních, my mu pomůžeme  
s objednávkou nebo odpovíme na případné 
dotazy. Doručovat budeme na dobírku pro-
střednictvím pošty. 

Matěj Lejsal, student 3. ročníku
https://cal-vesmo23.webnode.cz/

Strom roku 2022

Poděkování

Máte ve svém okolí stromového ve-
likána? Přihlaste ho do ankety Strom 
roku 2022.

I letos můžete rozhodnout o tom, kte-
ré stromy budou bojovat o titul Strom 
roku v populární anketě. Pokud máte 
ve svém okolí strom, který si zaslouží 
pozornost, či potřebuje péči, podělte 
se s námi o jeho příběh a nominujte ho 
do 22. dubna do letošního ročníku na 
www.stromroku.cz. Navrhnout svého 
favorita může kdokoliv. Pamatujte jen, 
že silný příběh sám vítězství nezajistí. 
Proto hledáme stromy obklopené také 
silnou komunitou, jejíž podpora a od-
hodlání jim k vítězství pomůže. 

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
Pro zájemce nabízíme 

po osobní domluvě individuální 
prohlídku školy.

www.oalysa.cz

Chtěla bych touto cestou poděkovat 
kolektivu vedeným Bc. Věrou Součkovou, 
za více jak dvouletou každodenní pečova-
telskou a zdravotní péči o mého manžela, 
upoutaného na lůžku.

Také velké poděkování chci vyjádřit 
MUDr. Hulínskému za příkladný přístup po 
celou dobu nemoci. Jejich práce byla ne-
jen zcela plně profesionální, ale i naplněna 
lidskostí a citlivým přístupem nejen k ne-
mocnému manželovi, ale i ke mně. Byly jste 
mojí každodenní životní vzpruhou a nadějí 
pro další dny. Vaše citlivá a lidská pospolitost 
byla završena vaší účastí na poslední cestě 
mého manžela, podpořená krásnou kyticí a 
tichou vzpomínkou. Za to vše vám patří vel-
ké poděkování.

Marie Beková
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Napsali nám

Rozhovor s Bohumilem Kolacím
JUBILANT Ing. BOHUMIL KOLACÍ oslaví  
v únoru pětaosmdesátku. Autor nesčetných 
šporkovských scének nám představil svého 
hraběte Šporka 4. ledna 1976 na 1. plese 
hotelu Polabí (dnešní pizzerie Matylda), je-
hož vedení se půl roku předtím ujal. S jeho 
příchodem žila Lysá dvanáct let jeho aktivi-
tami, starší generace hlavně připomíná Klub 
labužníků, Pivobraní, plesy hraběte Šporka, 
kostýmované bály, proslavené rybí, mysli-
vecké či ruské kuchyně, napsal zde šest mu-
zikálů, zorganizoval Divadelní červen.  

Přišel jste z Čelákovic a za krátkou dobu 
okolo sebe vytvořil divadelní partu  
a partu spolupracovníků. Vy jste místní 
lidi znal?

Vůbec nikoho. Ale mohl jsem se opřít  
o čelákovické muzikálové herce (tam jsem 
napsal tři), kteří za mnou přišli a místní 
Klub mladých, jichž představitel mne po-
žádal o napsání muzikálu pro ně. Divadlo  
v jejich bohaté činnosti chybělo.

Přišel jste z provozu největšího českoslo-
venského hotelu, kde jste pracoval
15 let. Co vás přivedlo do Lysé?

Bohužel rodinná krize. Až delší dobu po 
promoci jsem se se svým kádrovým pro-
filem horkotěžko uchytil v zmíněném ho-
telu a hlavně jsem sloužil večerní a noční 
služby, což manželství neprospělo. Já jsem 
vstřebával zajímavosti mého zaměstnání, 
bylo hezké starat se o účastníky cyklistic-
kého Závodu míru, o kanadské hokejisty, 
vítat velvyslance a špičky našich úřadů  
a podniků, ale moje vyprávění asi nebylo 
pro manželku to hlavní..

Prožíval jste život mezi smetánkou!
Ano, jako jejich lokaj.

Jak jste k téhle odbornosti dostal?
Hodně složitě. Ve 12 letech mi komunisti 

uvěznili otce a mne předurčili do hornictví. 
Ale dobří kantoři využili toho, že jsem se na 
školních akcích prezentoval jako slušný kla-
vírista a cpali mě na všelijaké politické akce 
a dokázali mne dostat na gymnázium. Mým 
koníčkem byla historie a té jsem se chtěl  
v budoucnu věnovat studiem filozofie.

Ale stal jste se inženýrem ekonomie...
Já si s tím kainovým znamením nemohl vy-

bírat. Na gymnázium mne přijali na technický, 
nikoliv humánní směr. Muzika mne dostala 
na střední školu, ale jak bude dál? Naštěstí 
jsme měli profesora tělocviku, který zkom-
ponoval tři gymnastické sestavy, s nimiž šel 
do soutěže o skladbu na první startakiádu. 
Požádal mne, abych něco k tomu brnkal, že 
pak požádá nějakého skladatele. U dvou  se-
stav mi pak řekl, abych ty svoje improvizace 
dal no not. Jeho skladba sice na Strahově 
nezazněla, ale byla tak dynamická, že ji uka-
zovali spolu s ukázkami přijatých cvičení 
jako metodiku dalšího vývoje. Tak jsem se 
octl ve společnosti autorů a byl s nimi přijat  
v 1. patře Smetanova divadla (dnes Státní 
opera) prezidentem. A to byla moje vstupen-
ka na vejšku.

Vystudoval jste tedy obchodní fakultu  
a plynule přešel do zaměstnání.

O plynulosti se nedá hovořit. V 8. se-
mestru se rozhodovalo o pár místech na 
praxi ve Varšavě. V Čelákovicích jsem měl 
spoustu hudebních aktivit v Závodním klu-
bu TOS a požádal je o doporučení. Najed-
nou si soudruzi uvědomili, že jsem jim na 
školu proklouznul a šli žádat děkana o  mé 
vyloučení. Nevyhověl jim a oni se postara-
li, abych nedostal odpovídající zaměstnání 

po promoci. Z nouze jsem se živil slušně 
muzikou, až jsem dostal povolávací roz-
kaz na vojnu. Co teď? Když nenastoupím  
v oboru, nezapočítají mi 5+2 roky práce do 
zaměstnaneckého postupu. A víte, kdo mi 
pomohl? Holič, který si vzpomněl, že jeho 
spolužákem byl ministr obchodu a zavedl 
mě k němu. Už druhý den jsem nastoupil 
do hotelu International.

Byl jste ekonomicky vzdělán, tak jak 
jste přesedlal do provozního úseku?
Bez vyučení číšníkem, kuchařem...

Kdybyste měli kapacitu k delší debatě, 
divili byste se, jakými náhodami osud za-
pracuje. Do jisté míry zase pomohla mu-
zika, která ze mne udělala odborníka na 
společenské akce, zařizoval jsem veške-
rý bohatý hudební provoz, mezinárodní 
silvestry, zařídil jsem na kavárně denní 
provozování revue (Art Café) , zavedl me-
zinárodní turnaje na hotelovém minigolfu,  
v letních měsících jsem řídil jako ubytovnu 
4 000 lůžek na kolejích Větrník a Strahov. 
Samozřejmě jsem asistoval dílčími úkoly na 
velikých rautech, třeba návštěvě jugosláv-
ského prezidenta Tita, západoněmeckého 
kancléře Willy Brandta, dozoroval jsem 
banket  íránského šacha Rézy Páhlaví pro 
našeho prezidenta a vládu, měl jsem na 
starosti cateringy na vyslanectvích.

Jak jste se vyrovnal s invazí v srpnu 1968 
a následnou normalizací?

Ten hotel neměl tak přísný politický re-
žim, stranu bralo vážně jen pár jedinců. Po 
normalizační prověrce jsem ale už nebyl 
pověřován akcemi v Černínském a Hrzán-
ském paláci, ale zůstal mi milovaný Vald-
štenský palác, kde jsem vítal třeba Bos-
tonskou filharmonii nebo Komickou operu  
z Berlína.

pokračování na str. 19
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S takovými zkušenostmi jste přišel do 
Lysé. Bylo vám to tady k něčemu?

Ale ano! Po gastronomické stránce 
jsem zorganizoval např. slavnostní banket  
k 100. výročí narození prof. Bedřicha 
Hrozného pro představitele 14 univer-
zit od pařížské Sorbony až po gruzínskou  
v Tbilisi. Nebo stovka herců a zaměstnanců  
k nám přijelo oslavit padesátiny Divadla  
E. F. Buriana – D 35. Taky mě pověřili 
vedením středočeského týmu na Ná-
rodní soutěži kuchařů, číšníků, cukrářů 
a barmanů, kde jsme obstáli mezi mis-
try z interhotelů a lázeňských zařízení. 
A dostávám se ke Klubu labužníků, kdy 
mě St. bezpečnost obvinila, že zakládám 
novou Solidaritu (to byla polské pro-
tirežimní hnutí). Náměstek ředitelství 
Restaurací a jídelen našel řešení a nabí-
dl mi tuto akci vzít pod křídla Vědecko-
-technické společnosti, jíž byl krajským 
jednatelem. A tak pokračovala tato 
nádherná nápaditá akce pro 240 členů,  
v níž jsem zužitkoval svoji znalost s velvy-
slaneckým prostředím. Kubánskou kuchy-

pokračování ze str. 18
ni u nás připravovala dokonce manželka 
velvyslance. A osobní znalost a hráčská 
pověst u dobrých pražských kapel přived-
la do hotelu vynikající muzikanty.

Chtěl byste závěrem něco dodat?
Víte, nebylo mi dobře při přechodu do 

Lysé, opustil jsem líbivé zaměstnání, přišel 
o rodinu. Zhubnul jsem tenkrát 11 kilo. 
Dnes ale nedám na Lysou dopustit. Lysá 
mi nadělila hotel se sálem, který mi dovolil 
se autorsky 12 let realizovat, spojila mne s 
úžasnou mladou partou herců a techniků, 
vrátila mi sebedůvěru a připravila spoustu 
radosti. Samozřejmě, že doba přinášela i 
charakterové zkoušky, ale jsem přesvěd-
čen, že jsem v nich obstál. Lysá mi poskytla 
rodinné zázemí a jsem tomu vděčen. Po-
važuji za vyznamenání, že se mohu podílet 
na kultuře ještě dnes. Za všechno připomí-
nám před pár lety oslavu založení Byšiček, 
kde jsem uplatnil svoji koncepci malých 
hospůdek a programu na dvou jevištích.

redakce

Zámecké novinky
Vstoupili jsme do nového roku 2022. Na 

zámku jsme Nový rok přivítali radostně, 
leč méně bujaře než v minulých letech. 
Tak jako loni se oslavy nesly v duchu opat-
ření proti šíření koronaviru, takže původně 
plánovaný program ve společenském sále 
byl zrušen, ale věnovali jsme se aktivitám 
komornějšího rázu. Silvestrovský den jsme 
zaplnili společenskými hrami, jako jsou 
Bingo, karty ale i hry sportovnějšího rázu, 
jako třeba utkání ve stolním fotbale. Část 
obyvatel pak měla možnost shlédnout 
„generálku“ tanečního vystoupení skupiny 
zaměstnanců.

Leden byl zpočátku mlhavý a deštivý, 
počasí na procházky moc nelákalo ale 

přesto někteří z našich obyvatel s od-
hodlanou pravidelností vyráželi na krátké 
procházky. Pro ty, kdo byli radši v teple do-
mova, byly připraveny nové aktivity nebo  
i zaběhlé činnosti v kreativní ergodílně. 
Zde vznikají různé výrobky se kterými se 
můžte setkávat například na pravidel-
né prodejní výstavě v Městské knihovně  
v Lysé nad Labem. 

Čas rychle ubíhá, je tu únor a s ním  
sv. Valentin, doufáme, že i my budeme 
moci opět oslavit tento svátek lásky ve 
zdraví a pohodě. 

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou, frézování pařezů.Řez živých plotů. 
    Tel.: 606 527 091

Vykoupím knižní pozůstalosti, 
sbírky starých pohlednic, 

poštovních známek, fotografií, 
staré obrazy, porcelán, 
rybářské a myslivecké 

potřeby apod.

Tel.: 731 489 630
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Sestry Domácí zdravotní péče Centra so-
ciálních a zdravotních služeb Poděbrady 
pomáhají občanům od dubna 2001, kdy se 
nám podařilo založit na okrese Nymburk 
agenturu domácí zdravotní péče a vzájemně 
provázat služby zdravotní a sociální pod hla-
vičkou jedné organizace a vytvořit zázemí na 
každém středisku ve městech v Lysé nad La-
bem, v Nymburce, v Poděbradech a v Městci 
Králové.

Domácí zdravotní péče je mladým obo-
rem, který v naší republice vznikal v 90. 
letech minulého století a v současné době 
má již své pevné místo v systému zdravot-
ní péče. S paní ředitelkou Třískovou jsme 
společně stály u jejího zrodu v našem re-
gionu, od projektu, po smlouvy se zdra-
votními pojišťovnami, spolupráci s lékaři 
a vytvoření týmu 16 zdravotních sester.  
V současné době má náš tým více než 
dvojnásobek sester a k tomu samostatnou 
Domácí hospicovou péči.

Z našich zkušeností jednoznačně vyplývá, 
že v domácím prostředí dochází k rychlejší-
mu uzdravování a návratu k soběstačnosti. 
Doma lze naučit aplikovat inzulín, ošetřovat 
stomie, zlepšit pohyblivost, provádět ošet-
řování různých ran, permanentních kate-
trů, pečovat o nemocné upoutané na lůž-
ko, provádět odběry krve a mnoho dalších 
odborných zdravotních úkonů včetně tišení 
bolesti, péče o nevyléčitelně nemocné, kte-
ří chtějí zůstat do konce života v domácím 
prostředí mezi svými blízkými. 

Domácí zdravotní péči poskytujeme na 
základě ordinace praktického lékaře nebo 
na 14 dnů ošetřujícího lékaře z nemoc-
nice, je dostupná 24 hodin denně, 7 dní  
v týdnu, péči má pacient zdarma, je hraze-
na ze zdravotního pojištění.

V roce 2021 naše sestřičky zajišťova-
ly odborné zdravotní výkony v ORP Lysá 
nad Labem u 290 pacientů a provedly 10 
590 návštěv. Nejednalo se jen o pacienty 
seniorského věku, ale poskytovali jsme 
zdravotní péči i u dětí se závažným one-
mocněním a u mladých pacientů po au-
tonehodách. O pacienty na ORP Lysá nad 
Labem se stará 7 sestřiček.

K pacientům v domácí hospicové péči 
dojíždí specializovaný tým odborníků – lé-
kaři, sestry, sociální pracovník, psycholog, 
duchovní. V roce 2021 jsme doprovázeli 
151 pacientů a jejich rodin.

Naše sestry se soustavně vzdělávají, 
máme v týmu sestry specialistky a baka-
lářky se zaměřením na ARO – JIP, ošetřova-
telství, komunitní péči, zdravotně sociální 
a geriatrickou péči, sestry s certifikáty na 
péči o cévní vstupy, o pacienty s umělou 
plicní ventilací v domácím prostředí, pali-
ativní péči, cévkování muže, hojení ran a 
další. Abychom zajistili kvalitu poskytova-
ných služeb, od roku 2015 splňujeme po-
žadavky normy ISO 15:224, které v pravi-
delných auditech obhajujeme. 

Půjčujeme kompenzační pomůcky, např. 
polohovací lůžka, toaletní křesla, chodítka, 
koncentrátor kyslíku, infuzní pumpy a další. 

Často se na nás obracejí rodiny, které 
nechtějí příbuzné umístit na LDN nebo 
do Domova pro seniory, a proto hledáme 
společně řešení – pokud je rodina doma, 

naučíme pečovat, poradíme jakými po-
můckami vybavit domácnost, nastavíme 
potřebné sociální služby a na základě or-
dinace lékaře zajistíme domácí zdravotní 
péči. Provázaností obou služeb občanům 
poskytujeme komplexní péči, která pro-
dlouží pobyt v domácím prostředí a umož-
ní i péči hospicovou.

Provázanost obou služeb v jedné or-
ganizaci, nejen snižuje provozní náklady 
organizace, ale umožňuje zejména zastu-
pitelnost pracovníků mezi jednotlivými 
středisky a je garantem dostupnosti a spo-
lehlivosti služeb v celém regionu. Lidem 
přináší možnost volby v nepříznivých ži-
votních situacích, výběr ze širokého spek-
tra služeb pod jedním telefonním číslem, 
návaznost na péči nemocniční a možnost 
získat informace a podporu při řešení kri-
zových situací.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za 
spolupráci všem praktickým a odborným 
lékařům, všem zdravotníkům v našem 
regionu, městům a obcím, sociálním pra-
covníkům, úřadu práce a všem spolupra-
cujícím organizacím. Díky vzájemné spo-
lupráci můžeme našim občanům společně 
pomáhat řešit nepříznivé sociální situace a 
zajistit potřebnou pomoc.  

Děkuji také všem pracovníkům naší spo-
lečnosti za poskytovanou péči našim obča-
nům, díky jejich práci můžeme naplňovat 
naše poslání a motto Domov je doma.

Vám, občanům přeji pevné zdraví, abyste 
naše služby nepotřebovali. Pokud však nasta-
nou životní situace, kdy je potřebná pomocná 
ruka, nevíte si rady, jak dál, jsme tu pro vás. 

Volejte na tel. 325 551 353, 775 760 777, 
najdete nás na adrese střediska v Lysé nad La-
bem, Masarykova 1102, internetové stránky 
www.centrum-podebrady.info. 

Věra Součková
vedoucí střediska

20 let domácí zdravotní péče v Lysé nad Labem
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S novým rokem přichází i ohlédnutí za 
tím právě skončeným. Jaký byl? A co při-
nesl? Ani našemu hospici se nevyhnuly 
nejrůznější komplikace spojené s pande-
mií – omezení, testování, opatření… Po-
malu se učíme, jak s nimi žít a neztrácet 
ze zřetele to, co vnímáme jako své po-
slání – pomáhat svým dílem k tomu, aby 
lidé, kteří závěr svého života touží prožít 
doma, měli po boku profesionály s cit-
livým srdcem zajišťující jim potřebnou 
pomoc a péči.

Toto naše po-
slání se nám da-
řilo rozvíjet. Opět 
jsme zaznamenali 
narůstající zájem  

o služby, které náš hospic nabízí, ať už se 
to týká doprovázení umírajících v domá-
cím prostředí, lékařských návštěv naší Pa-
liativní ambulance, tak zvláště zápůjčky 
kompenzačních pomůcek. Mnoha lidem, 
kteří se zotavovali po covidu, ulehčili re-
konvalescenci kyslíkové koncentrátory, 
kvalitní polohovací lůžka a další pomůcky 
ze široké škály sortimentu naší půjčov-
ny. Jen zmíněných koncentrátorů kyslíku 
už máme k dispozici 18. Dva z nich jsme 
pořídili díky finanční podpoře města Lysá 
nad Labem.

Velkou radost máme zejména z rozšíření 
našeho týmu o dvě zdravotní sestřičky a 
lékaře. Můžeme tak být rychle a pohotově  
k dispozici těm, kteří to potřebují. Čas je 
totiž pro naše pacienty tou nejvzácnější 
komoditou. Snahou celého hospicového 
týmu je, aby lidé, kteří se na nás obrací, 
dostali podporu a účinnou pomoc praktic-
ky ihned.

V uplynulém roce jsme navzdory pro-
tipandemickým opatřením měli to po-
těšení se s vámi setkat při mnoha pří-
ležitostech: ve zcela obsazeném kině 
při benefičním představení Divadla Víti 
Marčíka, při tradičním Běhu pro hospic 
v Milovicích, u nás v hospici v rámci Dne 
otevřených dveří nebo při Adventním 
zastavení, kdy k nám mnozí zavítali, aby 
nasáli předvánoční atmosféru a vybrali si 
dárečky pro své blízké vyrobené našimi 
dobrovolníky. Díky příznivcům, podpo-
rovatelům a dobrovolníkům se do kasič-
ky hospice podařilo nastřádat úžasných  
31 337 Kč. Vybrané peníze použijeme na 
provoz hospice.

Ráda bych na tomto místě poděkovala 
všem příznivcům, podporovatelům a dob-
rovolníkům Domácího hospice Nablízku. 
Bez nich bychom naši službu poskytovat 
nemohli. V současné době bychom potře-
bovali rozšířit stávající prostory hospice 
a najít vhodné místo, kam bychom mohli 

přestěhovat půjčovnu pomůcek. Pokud by 
se mezi čtenáři našel někdo, kdo by rád 
pronajal ideálně přízemní nebytový prostor 
se zavedenou vodou, s možností tempero-
vání a dobrou dostupností autem, budeme 
moc vděční za každou nabídku (kontakt tel. 
731 268 306). 

Přejeme Vám do nadcházejícího roku hod-
ně síly, odolnosti a pevných rodinných a přá-
telských vztahů. 

Bc. Bohumila Urbanová, ředitelka
Domácího hospice Nablízku, z. ú.

www.hospic-lysa.cz

Rok 2021 v Domácím hospici Nablízku

Homesharing
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I přes všechen vánoční spěch a chvat jsme 
poslední předvánoční den uspořádali u nás, 
ve Fit klubu v Lysé, tenisový turnaj našich 
svěřenců. Vzhledem k velké marodce a řá-
dící epidemii se nakonec přihlásilo 20 dětí  
z našeho klubu ve věku od 5 do 14 let, kte-
ré se chtěly společně s rodiči odpoutat od 
starostí s nákupy posledních dárků, výroby 
bramborových salátů a zvítězila u nich touha 
utkat se o krásné ceny, či jen zdravě a v po-
hybu prožít nejdelší den. Aby si spravedlivě 
zahrál každý s každým, tak nám po rozloso-
vání vyšly dvě skupiny po 10 hráčích, kteří 
zápolili do roztrhání těla na dvou polovičních 
kurtech celých 5 hodin. Hráli jsme zkráceně 
do 10 bodů, na dva vítězné sety a celkový 
počet zápasů byl nakonec téměř 200, což 
byl opravdu maratonský výkon, jak pro roz-

Vánoční turnaj dětí ve Fit klubu
a mikulášská nadílka 

hodčí a rodiče, tak pro naše malé tenisty. Se-
mifinále nakonec prohrál po dlouhém boji 
Martin Hodek s Alexem Kaniou a do finále 
postoupili Marek Kočí a Timotej Kropáček, 
který nakonec zvítězil celé klání a odnesl si 
1. cenu pro vítěze. Překvapivě to bylo pro 
všechny zúčastněné velmi příjemné dopo-
ledne a přesto, že ukápla sem-tam i nějaká 
slzička nad prohraným zápasem, nikdo ne-
odešel s prázdnou, stejně jako z mikulášské 
nadílky, kterou jsme pro naše děti uspořáda-
li pár týdnů předem. Rádi bychom touto ces-
tou poděkovali čertovskému triu Lompartů, 
které nám udělalo na chvíli normální svět a 
také firmě MV reality, která neváhala přispět 
dárky do nadílky pro naše dítka.

Fit klub

Porušil soudem uložený zákaz pobytu  
Dne 29. 12. 2021 krátce po 3. hodině 

ranní kontrolovali strážníci v Jedličkově uli-
ci neosvětleného cyklistu. Pravděpodobně 
by tento prohřešek skončil domluvou, kdy-
by ovšem při kontrole totožnosti nevyšla 
najevo skutečnost, že osoba má na území 
okresu Nymburk zakázán pobyt. Na základě 
tohoto zjištění byl 56letý cyklista z Nového 
Strašecího předán přivolaným policistům.

Klidné silvestrovské oslavy
Bývá již tradicí, že silvestrovské oslavy 

probíhají v našem městě bez závažných in-
cidentů. Nejinak tomu bylo i letos. Strážníci 
evidovali pouze jednu událost, která sou-
visela se samovznícením použité zábavné 
pyrotechniky. Strážníkům se podařilo oheň 
uhasit ještě dříve, než stačil přeskočit na 
přilehlý plastový kontejner.

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

Bc. Luboš Zita
velitel  městské policie          

Krimi střípky

Celkem bylo vybráno 36 734 Kč.

Z toho v Lysé nad Labem:
28 438 Kč,

v Milovicích: 6 705 Kč, 
v Kostomlatech nad Labem:

1 591 Kč.      

Vám všem, kteří jste přispěli,
patří veliké poděkování.

Jaroslava Labutová 
Farní charita v Lysé nad Labem
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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
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO

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: 199–245 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
28. 2. 2022 v 10.00 hodin 

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

www.drubezcervenyhradek.cz

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

https://mestolysa.cz/
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