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Slovo starosty
Vážení spoluob- 

čané, podle očeká- 
vání nastoupila v pl- 
né síle nová vlna 
pandemie omikron. 
Desetitisíce poziti- 
vně testovaných 
denně nevěštily nic 
dobrého. Potvrdilo 
se ale, že se jednalo 
především o mla- 

dé lidi, kteří si dokázali se zákeřnou nemo-
cí poradit. Jistě pomohlo i vysoké procento 
proočkovanosti. Neopakoval se děsivý scénář 
minulé zimy, kdy s covidem zemřelo mno-
ho našich blízkých. Abychom vám pomohli 
zvládnout situaci, zřídili jsme ve spolupráci s 
nymburskou nemocnicí a výstavištěm testo-
vací centrum na stejném místě jako v minu-

lém roce. Navíc v neděli probíhalo očkování 
bez nutnosti objednání. Poděkování patří ma-
jiteli výstaviště, který bezplatně poskytl pro-
story ve vstupu Jih od nádraží. Věřím, že s 
přicházejícím jarem se vrátí optimismus, roz-
jedou se kulturní akce, které nám tolik chybí. 
Děti začaly chodit pravidelně do školy. On-line 
výuka určitě nemohla nahradit přímý kontakt 
s učiteli a se spolužáky ve školách. Velké po-
děkování patří učitelům, kteří se museli s ne-
zvyklou situací vyrovnat.

Letošní mírná zima téměř nezastavila velké 
investiční akce, které nepříjemně ovlivňovaly 
dopravu v našem městě. Pokračuje rekonstruk-
ce ulice Mírová, kde se daří dodržovat harmono-
gram a termín dokončení koncem srpna 2022 je 
reálný. Podle harmonogramu běží dlouho při-
pravovaná investice do zkapacitnění vodojemu, 
rekonstrukce vily v Litoli pro potřeby MŠ Dráček, 

rekonstrukce půdních prostor historické radni-
ce, rekonstrukce Jedličkova domu na komunitní 
centrum a výstavba nové sportovní haly. Bo-
hužel se nepříznivě projevuje krize způsobená 
pandemií koronaviru. Dochází k neskutečnému 
zdražování stavebních materiálů a energií, které 
se negativně projevuje na probíhajících investi-
cích a ovlivní také ty, které připravujeme. Věř-
me, že se vše brzy vrátí do normálu, ekonomika 
se rozjede na plno a bude zase dobře. Navzdory 
všemu rozjíždíme dlouho připravovanou rekon-
strukci parku vedle Penny v centru města, kde 
jsme v I. etapě zrekonstruovali dětské hřiště.

Všem budoucím školákům a jejich rodičům 
bych rád závěrem popřál při nadcházejících 
zápisech do základních a škol hodně štěstí.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 10. 1. 2022
RM schválila:
• uzavření rámcové kupní smlouvy na dodáv- 
 ku kancelářského materiálu v roce 2022  
 s dodavatelem AB plus CZ s. r. o., Za Elek- 
 trárnou 419/1, 170 00 Praha 7, IČO:  
 25168860, jehož nabídka jednotkových 
 cen byla hodnotící komisí vybrána jako  
 nejvýhodnější.

Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 17. 1. 2022
RM schválila:
• udělení výjimky z usnesení RM č. 562,  
 bod III., ze dne 9. 10. 2012, společnosti  
 Zepra stavby s. r. o., IČ: 27474801, se síd- 
 lem Smilova 333, 530 02 Pardubice, z dů- 
 vodu zvláštního užívání komunikace spoje- 
 né s výkopovými pracemi, v termínu od  
 20. 1. 2022 do 20. 2. 2022 v ulici Na  
 Vysoké mezi,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy o po- 
 skytnutí individuální dotace pro Atletický  
 klub Adama Sebastiana Helceleta z. s.,  
 IČ: 06516548, V. Poláka 348, 273 42 Ste- 
 helčeves, ve výši 28 000 Kč na uspořádá- 
 ní sportovního projektu „Kemp vítězů“ ve  
 dnech 22. 8. – 26. 8. 2022.

Z 5. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 1. 2. 2022
RM schválila:
• navýšení kapacity MŠ Dráček Lysá nad 
 Labem - Litol, Mírová 430, na 100 žáků  

 a školní jídelny MŠ Dráček Lysá n. L. - Litol,  
 Mírová 430, na 100 strávníků od 1. 9. 2022,
• uzavření Dohody s paní I. M., narozenou  
 XX.XX.XXXX, trvale bytem XXX, vlastníkem  
 rodinného domu na adrese Žižkova 462/22,  
 Lysá nad Labem, o umístění pamětní desky  
 s informacemi, které se týkají malíře Fran- 
 tiška Januly.
RM souhlasila:
• s cenou za vodné a stočné pro obyvatele  
 města Lysá nad Labem na rok 2022:
 - vodné ve výši 48,75 Kč, včetně DPH za m3

 - stočné ve výši 54,59 Kč, včetně DPH za m3

 Celkem vodné a stočné ve výši 103,34 Kč  
 včetně DPH za m3,
• s cenou za stočné pro obyvatele obce Stra- 
 tov na rok 2022:
 - stočné ve výši 29,35 Kč, včetně DPH za m3,
• s uspořádáním příměstského tábora na  
 víceúčelovém sportovním areálu u Základ- 
 ní školy J. A. Komenského v Lysé nad Labem  
 panem Mgr. Peterem Čerňanským, který je  
 určen pro děti od 8 do 15 let z Lysé n. L.  
 a Milovic, v termínu od 25. – 29. 7. 2022,  
 denně od 8.30 do 16 hodin.

Z 1. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 2. 2. 2022
ZM schválilo:
• uzavření smlouvy o spolupráci na projek- 
 tu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem –  
 Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“  
 dle předloženého návrhu, se Středočeským  
 krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborov- 
 ská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.
• rozdělení dotací z Programu na podporu  
 kultury města Lysá n. L. následovně:
 - FK Litol, mládež z. s., IČO: 05224047, Ma- 
  sarykova 1250/50, Lysá nad Labem, ve  
  výši 50 000 Kč,
 - Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO:  
  04066502, Jahodová 1857, Lysá nad  

  Labem, ve výši 50 000 Kč,
 - Fit klub Lysá nad Labem, z. s., IČO:  
  09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad  
  Labem, ve výši 30 000 Kč,
 - Střední škola designu Lysá nad Labem,  
  příspěvková organizace, IČO: 00663565,  
  Stržiště 475, Lysá n. L., ve výši 20 000 Kč,
 - Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem,  
  ve výši 10 000 Kč,
 - Farní sbor Českobratrské církve evange- 
  lické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316,  
  náměstí Bedřicha Hrozného 442/16,  
  Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
 - Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad  
  Labem, ve výši 25 400 Kč,
 - Rodinné centrum Parníček, z. s., IČO:  
  22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad  
  Labem, ve výši 19 200 Kč,
• rozdělení dotací z Programu na podporu  
 sportu a volného času města Lysá nad La- 
 bem následovně:
 - Veslařský klub Lysá nad Labem z. s.,  
  IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad 
  Labem, ve výši 31 000 Kč,
 - Veslařský klub Lysá nad Labem z. s., 
  IČO: 62445197, Za Labem 473, Lysá nad  
  Labem, ve výši 13 000 Kč,
 - Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad  
  Labem, IČO: 62445189, U Nové hospo- 
  dy 1357, Lysá n. L., ve výši 8 000 Kč,
 - Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad La- 
  bem z. s., IČO: 62994492, U Stadionu  
  432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
 - Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO:  
  04066502, Jahodová 1857, Lysá nad  
  Labem, ve výši 25 000 Kč,
 - TAJV, z. s., IČO: 09287094, Sportovní  
  158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
 - Junák - český skaut, středisko Lysá nad  
  Labem, z. s., IČO: 62444115, Jaromírovy 
  sady 1583/3, Lysá n. L., ve výši 33 000 Kč,

pokračování na str. 3
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pokračování ze str. 2
 - Fit klub Lysá nad Labem, z. s., IČO:  
  09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad  
  Labem, ve výši 18 500 Kč.
ZM ukládá:
• odboru školství, sociálních věcí, zdravotnic- 
 tví a kultury připravit veřejnoprávní smlou- 
 vy o poskytnutí dotace z Programu na pod- 
 poru kultury města Lysá nad Labem pro:
 - FK Litol, mládež z. s., IČO: 05224047,  
  Masarykova 1250/50, Lysá nad Labem,  
  ve výši 50 000 Kč,
 - Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO:  
  04066502, Jahodová 1857, Lysá nad  
  Labem, ve výši 50 000 Kč,
 - Fit klub Lysá nad Labem, z. s., IČO:  
  09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá nad  
  Labem, ve výši 30 000 Kč,
 - Střední škola designu Lysá nad Labem,  
  příspěvková organizace, IČO: 00663565,  
  Stržiště 475, Lysá n. L., ve výši 20 000 Kč,
 - Ing. Lucie Pavlíčková, Lysá nad Labem,  
  ve výši 10 000 Kč,
 - Farní sbor Českobratrské církve evange- 
  lické v Lysé nad Labem, IČO: 47530316,  
  náměstí Bedřicha Hrozného 442/16,  
  Lysá nad Labem, ve výši 9 000 Kč,
 - Ing. Klára Vondráková, PhD., Lysá nad  
  Labem, ve výši 25 400 Kč,
 - Rodinné centrum Parníček, z. s., IČO:  

  22679243, Sídliště 1442/23, Lysá nad  
  Labem, ve výši 19 200 Kč,
• a z Programu na podporu sportu a volného  
 času města Lysá nad Labem pro:
 - Veslařský klub Lysá nad Labem z. s., IČO:  
  62445197, Za Labem 473, Lysá nad La- 
  bem, ve výši 31 000 Kč,
 - Veslařský klub Lysá nad Labem z. s., IČO:  
  62445197, Za Labem 473, Lysá nad La- 
  bem, ve výši 13 000 Kč,
 - Spolek vysokohorské turistiky Lysá nad  
  Labem, IČO: 62445189, U Nové hospo- 
  dy 1357, Lysá n. L., ve výši 8 000 Kč,
 - Tělovýchovný klub Slovan Lysá nad La- 
  bem z. s., IČO: 62994492, U Stadionu  
  432, Lysá nad Labem, ve výši 35 000 Kč,
 - Domácí hospic Nablízku, z. ú., IČO:  
  04066502, Jahodová 1857, Lysá nad La- 
  bem, ve výši 25 000 Kč,
 - TAJV, z. s., IČO: 09287094, Sportovní  
  158, Poděbrady, ve výši 10 000 Kč,
 - Junák - český skaut, středisko Lysá nad- 
  Labem, z. s., IČO: 62444115, Jaromírovy  
  sady 1583/3, Lysá n. L., ve výši 33 000 Kč,
 - Fit klub Lysá nad Labem, z. s., IČO:  
  09940723, Na Mlíčníku 1790, Lysá  
  n. L., ve výši 18 500 Kč do 15. 2. 2022.
ZM pověřuje:
• starostu města podpisem veřejnoprávních  

 smluv o poskytnutí dotace.
ZM vydalo:
• Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad  
 Labem č. 1/2022, kterou se stanoví školské  
 obvody mateřských škol zřízených městem  
 Lysá nad Labem.
ZM uložilo:
• Radě města svolat informativní jednání se  
 všemi občany města, kteří projeví zájem  
 o vstup do bytového družstva,
• Radě města zveřejnit v Listech, na webo- 
 vých stránkách města a na úřední desce  
 záměr na pořízení změny č. 1 Regulačního  
 plánu Lysá nad Labem – Hrabanov s tím,  
 aby dotčené osoby podávaly podněty ke  
 změně Regulačního plánu Lysá nad Labem  
 – Hrabanov do 31. 3. 2022
ZM udělilo:
• Františku Janulovi in memoriam čestné  
 občanství za významný přínos v oblasti mo- 
 derního evropského malířství a za propa- 
 gaci rodného města Lysé n. L. v zahraničí.

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

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

 MěÚ Lysá nad Labem

Družstevní bydlení v Lysé nad Labem
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
schválilo na svém zasedání konaném dne 
2. února 2022 zveřejnění výzvy pro zá-
jemce o družstevní bydlení. 

Veřejná výzva!
Vyzýváme tímto občany našeho města, 

kteří mají zájem o vstup do nově vznikají-
cího stavebního bytového družstva, aby se 
písemně přihlásili na adresu: Město Lysá  
nad Labem, Husovo nám. 23, Lysá nad La-
bem, 289 22 nebo na e-mailovou adresu: 
podatelna@mestolysa.cz.

Cílem této výzvy je identifikace osob, 
které mají zájem o vstup do nově vzni-
kajícího stavebního bytového družstva, 
kterému město Lysá nad Labem násled-
ně umožní bytovou výstavbu na části 
městského pozemku p. č. 3758/1, kte-
rý se nachází mezi ulicemi Jedličkovou, 
Pivovarskou a Slunéčkovou. Jedná se  
o lokalitu bývalé Fruty, kde je dle územ-
ního plánu možné stavět bytové domy 
městského typu a dále objekty občan-
ského vybavenosti.

Zastupitelstvo stanovilo následující pod-
mínky pro účast ve stavebním bytovém 
družstvu:

1. Členem se může stát občan ČR s trva- 
 lým pobytem v Lysé n. L. v délce nej- 
 méně 2 roky t.j. od 1. 1. 2019, který  
 nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad  
 Labem a Litol určenou k bydlení.
2. Členem může být pouze osoba své- 
 právná, starší 18 let, bez dluhu vůči  
 městu nebo ČR, bez probíhající exeku- 
 ce či insolvence a bez záznamu v rej- 
 stříku trestů.
3. Členy se mohou stát také manželé  
 nebo registrovaní partneři nebo dlou- 
 hodobě spolu žijící páry. V takovém  
 případě musí všichni plnit podmínku  
 č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí  
 plnit podmínku č. 1.
4. Člen bytového družstva musí složit  
 částku 250 000 Kč jako členský příspě- 
 vek. Termín stanoví družstvo.

Zájemci o družstevní bydlení jsou zváni 
na úvodní informativní schůzku, která se 
uskuteční dne 23. 3. od 17 hodin ve vel-
ké zasedací místnosti radnice v Lysé nad 
Labem.

Ing. Karel Otava, starosta města 
Mgr. Jiří Havelka, místostarosta

V rámci pořádání kulturních, spor-
tovních a jiných akcí ve městě prosíme  
o zaslání informací – letáků na e-mail: 
kalendar@mestolysa.cz. Termín konání 
akce zadáme do kalendáře města, který je 
umístěn na www.mestolysa.cz. 
Následně i vy si můžete na odboru kultury 
ověřit, zda se v daný termín již nějaká akce 
nekoná. Děkujeme za spolupráci. 

Informace k vítání občánků
Vážení rodiče, pokud máte zájem se zú-

častnit slavnostního obřadu „Vítání občán-
ků“, přihlaste se prosím na odboru školství, 
soc. věcí, zdravotnictví a kultury na Měst-
ském úřadě v Lysé nad Labem, II. patro, 
dveře č. 62 nebo prostřednictvím e-mailové 
adresy romana.novakova@mestolysa.cz.

Při přihlášení uveďte jméno a příjmení 
miminka, jeho datum narození a adresu, na 
kterou vám pak zašleme pozvánku.

odbor školství, sociálních věcí,
zdravotnictví a kultury

Informace z odboru 
školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví
a kultury
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Každý rozvoj města je podmíněn rovněž 
energetickou politikou, tedy zajištěním 
dostatečného množství energie. Z hledis-
ka našeho města je to realizace fotovol-
taiky umístěné na městských objektech a 
centrálního zásobování teplem s jeho vý-
robou v systému kogenerace (kombino-
vaná výroba elektřiny a tepla). Naše měs-
to, tak jako ostatní, musí hledat úspory 
v provozních nákladech a to zejména 
vzhledem k rostoucím cenám energií. 
Tento směr vytyčila také vláda podporou 
a dotacemi na úsporné technologie ve 
využití plynu a el. energie, jako je napří-
klad čistá energie zítřka od ČEZ.

Jedním z řešení se v naší oblasti stává  
fotovoltaika. V současné době je patrný ce-
lostátní ústup od podpory výstavby hekta-
rových plání s postavenými fotovoltaickými 
panely solárními barony k dotacím pro in-
stalace panelů na střechách nebo fasádách, 
nejen průmyslových objektů, ale také obyt-
ných budov. Ze zákona takovou produkci, 
pokud ji nespotřebuje vlastník objektu, na 
kterém je fotovoltaika nainstalována, vyku-
puje státní organizace ČEZ. Z hlediska měs-
ta lze panely osadit na některých střechách 
např.: na MŠ, ZŠ, zdravotnických zařízeních 
či obytných budovách a získanou energii 
tak přímo v těchto objektech využít.

Druhým směrem je pak ekonomické 
využití plynu nejen k topení, ale součas-

Budoucnost v úsporách provozních nákladů města pomocí 
snížení energetické náročnosti 

ně k výrobě elektrické energie. Jedná se  
o způsob kogenerace, kdy je plyn spalován  
v zážehových motorech, nebo mikrotur-
bíně. Kogenerační jednotka se zpravidla 
sestává ze soustrojí kompresoru, motoru 
nebo pro lepší účinnost mikroturbiny, vyso-
kofrekvenčního generátoru a příslušenství 
– spalinového a vodního výměníku tepla. 
Součástí i elektročást v sestavě řídící skříně 
pro následnou úpravu parametrů elektric-
ké energie. Výstupní spaliny z mikroturbiny 
mohou být využity zejména pro ohřev TUV, 
přípravu otopné vody, absorpční chlazení  
v klimatizaci. V minulosti byla v souvislosti 
s rekonstrukcí kotelny školy J. A. Komen-
ského zpracována studie zahrnující osazení 

jedné mikroturbíny a umožňující tak eko-
nomické vytápění škol J. A. Komenského,  
T. G. Masaryka a B. Hrozného s možností 
předání el. energie ČEZu do trafostanice 
vedle školní jídelny.

S návrhem a cílem směřujícím k realizaci 
těchto opatření nepřicházíme určitě jako 
první, jak patrno i z informace v textu.  Dou-
fám, že se ale aktuálně podaří přejít od slov 
ke konkrétním činům, tak jak se snažíme 
ve všech našich vytyčených směrech, které 
mají za úkol zlepšit kvalitu života v našem 
městě.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Velmi dobrá spolupráce se Středočeským 
krajem se vyplatila. Po vzájemné dohodě 
jsme se v roce 2017 pustili do přípravy pro-
jektu 3 m široké lávky, která odpovídá nor-
mám. Cílem bylo odstranění letitého problé-
mu s bezpečným přechodem a přejezdem 
mostu. Postupně jsme se dostali do finále.

Zastupitelstvo města 2. 2. 2022 a ná-
sledně rada Středočeského kraje schválila 
Smlouvu o spolupráci města Lysá nad Labem 
a Středočeského kraje na projektu „Lávka vč. 
cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová 
trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Předmětem 
smlouvy je závazek kraje zajistit realizaci a 
financování akce včetně její správy a údržby. 
Znění smlouvy musí schválit ještě krajští za-
stupitelé. 

Realizace projektu přispěje k bezpečnému 
pohybu pěších a cyklistů přes most Bohu-
mila Hrabala, který je součástí komunikace  
II. třídy, č. 272. Našim cílem je vybudovat 
lávku včetně cyklostezky pro bezpečný po-
hyb pěších a cyklistů přes most Bohumila 

Hrabala, který je propojením mezi dvěma 
cyklotrasami vedenými po obou březích 
toku Labe, avšak v současnosti přes most 
vede pouze pěší turistická trasa.

V rámci projektu se také počítá s tím, že 
celá trasa bude bezbariérová. Nejbližší mož-
nosti pro bezbariérové překonání Labe jsou 
totiž vzdálené téměř 8 kilometrů ve smě-
ru po proudu, v Čelákovicích a 15 km proti 
proudu řeky v Nymburce. Současný stav 
nutí zejména chodce, aby využívali stáva-

jící servisní chodník na mostě a pohybovali 
se napříč dopravním prostorem mostu, což 
jednoznačně nelze považovat za bezpečné. 
V rámci projektu tak bude mostní konstruk-
ce rozšířena a k ní přivedeny rampy navazu-
jící na stávající cyklotrasy.

Podpisem smlouvy se město zavazu-
je předat kraji projektovou dokumentaci 
stavby, převést části pozemků dotčených 
stavbou ve vlastnictví města do vlastnictví 
kraje před zahájením realizace stavby a po-
stoupit práva a povinnosti ze stavebního 
povolení kraji.

Celková výše předpokládaných nákladů 
na přípravu a realizaci projektu přesahuje 
49 milionů korun, přičemž se počítá 
s 85 % dotací ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Se samotnou stavbou by se 
mohlo začít do konce tohoto roku, novou 
lávku by poté mohli první pěší a cyklisté vyu-
žít již na konci roku 2023.

Ing. Karel Otava
starosta města

Most Bohumila Hrabala bude doplněn o lávku pro pěší a cyklisty



5

Městský úřad

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
X X 6 X X X 6 + X X 6+ X X X 6+ X X X X X X 6
be bf eg eg eh eg

3   5:10   5:25   5:45   6:00   7:25   7:45   7:46 A  8:25 A10:10 A11:45 A12:10 A13:55 A14:55 A15:45 A15:55 A16:55 A17:55 A18:55 A20:25 A20:45
x 3   5:12   5:27   5:47   6:02   7:27   7:47   7:48   8:27 10:12 11:47 12:12 13:57 14:57 15:47 15:57 16:57 17:57 18:57 20:27 20:47
x 3   5:14   5:29   5:49   6:04   7:29   7:49   7:50   8:29 10:14 11:49 12:14 13:59 14:59 15:49 15:59 16:59 17:59 18:59 20:29 20:49

3   5:18   5:33   5:53   6:08   7:33   7:53   7:54   8:33 10:18 11:53 12:18 14:03 15:03 15:53 16:03 17:03 18:03 19:03 20:33 20:53
3   5:22   5:37   5:57   6:12   7:37   7:57   7:58 10:22 11:57 12:22 14:07 15:07 15:57 16:07 17:07 18:07 19:07 20:37 20:57
3   5:23   5:38   5:58   6:13   7:38   7:58   7:59 10:23 11:58 12:23 14:08 15:08 15:58 16:08 17:08 18:08 19:08 20:38 20:58

3,4   5:26   5:41   6:01   6:16   7:41   8:01   8:02 10:26 12:01 12:26 14:11 15:11 16:01 16:11 17:11 18:11
3   5:30   5:45   6:05   6:20   7:16   7:45   8:05 10:30 12:05 12:30 14:15 15:15 16:05 17:15
3   5:32   5:47   6:07   6:22   7:18   7:47   8:07 10:32 12:07 12:32 14:17 15:17 16:07 17:17

x 4   5:34   5:49   6:09   6:24   7:20   7:49   8:09 10:34 12:09 12:34 14:19 15:19 16:09 17:19
4   5:37   5:52   6:12 A  6:27   7:23 A  7:52   8:12 10:37 12:12 12:37 14:22 15:22 16:12 17:22
4   5:38   5:53   6:13   6:28   7:24   7:53   8:13 10:38 12:13 12:38 15:23 16:13 17:23

x 3   5:42   5:57   6:17   6:32   7:28   7:57   8:17 10:42 12:17 12:42 15:27 16:17 17:27 18:44
x 3   5:44   5:59   6:19   6:34   7:30   7:59   8:19 10:44 12:19 12:44 15:29 16:19 17:29 18:46

3   5:45   6:00   6:20   6:35   7:31   8:00   8:20 10:45 12:20 12:45 15:30 16:20 17:30 18:47
3   5:48   6:03   6:23   6:38   7:34   8:03   8:23 10:48 12:23 12:48 15:33 16:23 17:33 18:50
3   5:50   6:05   6:25   6:40   7:36   8:05   8:25 10:50 12:25 12:50 15:35 16:25 17:35 18:52

 na znamení be  nejede od 1.1. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.
 jede v pracovních dnech bf  jede od 1.1. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.
 jede v sobotu eg  jede také 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky eh  nejede 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.

 spoj 7 a 11 vyčká v zastávce Semice příjezdu spoje linky 429 max. 10 min.
 spoj 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 a 43 vyčká v zast. Český Brod, Žel.st. příjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 20 minut.
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
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od 1.1.2022
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Český Brod,Zborovská
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Kounice
Bříství,Svárov
BŘÍSTVÍ
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230661 Český Brod - Starý Vestec - Lysá n.L. Platnost:

661 Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
změna trasy / diversion Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +420 321 622 352

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
X X 6 X X X 6 + X X 6+ X X X 6+ X X X X X X 6
be bf eg eg eh eg

3   5:10   5:25   5:45   6:00   7:25   7:45   7:46 A  8:25 A10:10 A11:45 A12:10 A13:55 A14:55 A15:45 A15:55 A16:55 A17:55 A18:55 A20:25 A20:45
x 3   5:12   5:27   5:47   6:02   7:27   7:47   7:48   8:27 10:12 11:47 12:12 13:57 14:57 15:47 15:57 16:57 17:57 18:57 20:27 20:47
x 3   5:14   5:29   5:49   6:04   7:29   7:49   7:50   8:29 10:14 11:49 12:14 13:59 14:59 15:49 15:59 16:59 17:59 18:59 20:29 20:49

3   5:18   5:33   5:53   6:08   7:33   7:53   7:54   8:33 10:18 11:53 12:18 14:03 15:03 15:53 16:03 17:03 18:03 19:03 20:33 20:53
3   5:22   5:37   5:57   6:12   7:37   7:57   7:58 10:22 11:57 12:22 14:07 15:07 15:57 16:07 17:07 18:07 19:07 20:37 20:57
3   5:23   5:38   5:58   6:13   7:38   7:58   7:59 10:23 11:58 12:23 14:08 15:08 15:58 16:08 17:08 18:08 19:08 20:38 20:58

3,4   5:26   5:41   6:01   6:16   7:41   8:01   8:02 10:26 12:01 12:26 14:11 15:11 16:01 16:11 17:11 18:11
3   5:30   5:45   6:05   6:20   7:16   7:45   8:05 10:30 12:05 12:30 14:15 15:15 16:05 17:15
3   5:32   5:47   6:07   6:22   7:18   7:47   8:07 10:32 12:07 12:32 14:17 15:17 16:07 17:17

x 4   5:34   5:49   6:09   6:24   7:20   7:49   8:09 10:34 12:09 12:34 14:19 15:19 16:09 17:19
4   5:37   5:52   6:12 A  6:27   7:23 A  7:52   8:12 10:37 12:12 12:37 14:22 15:22 16:12 17:22
4   5:38   5:53   6:13   6:28   7:24   7:53   8:13 10:38 12:13 12:38 15:23 16:13 17:23

x 3   5:42   5:57   6:17   6:32   7:28   7:57   8:17 10:42 12:17 12:42 15:27 16:17 17:27 18:44
x 3   5:44   5:59   6:19   6:34   7:30   7:59   8:19 10:44 12:19 12:44 15:29 16:19 17:29 18:46

3   5:45   6:00   6:20   6:35   7:31   8:00   8:20 10:45 12:20 12:45 15:30 16:20 17:30 18:47
3   5:48   6:03   6:23   6:38   7:34   8:03   8:23 10:48 12:23 12:48 15:33 16:23 17:33 18:50
3   5:50   6:05   6:25   6:40   7:36   8:05   8:25 10:50 12:25 12:50 15:35 16:25 17:35 18:52

 na znamení be  nejede od 1.1. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.
 jede v pracovních dnech bf  jede od 1.1. do 2.1. a od 1.7. do 31.8.
 jede v sobotu eg  jede také 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky eh  nejede 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.

 spoj 7 a 11 vyčká v zastávce Semice příjezdu spoje linky 429 max. 10 min.
 spoj 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41 a 43 vyčká v zast. Český Brod, Žel.st. příjezdu vlaku linky S1 od Prahy max. 20 minut.
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
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x
X
6
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Lysá n.L.,Litol
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Přerov n.L.,Nový Přerov
Semice,Křiž.
Semice
Semice,Školka
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od 1.1.2022

ČESKÝ BROD,ŽEL.ST. x
Český Brod,Zborovská
Český Brod,U Vodárny
Kounice
Bříství,Svárov
BŘÍSTVÍ
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230661 Český Brod - Starý Vestec - Lysá n.L. Platnost:

661 Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
změna trasy / diversion Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +420 321 622 352

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
X X 6 X X X X X 6 + X 6 X X X 6+ X X X X 6+ X X
bg bg eg bg eg eh eg

3 A  6:10 A  6:45 A  7:05 A  9:05 A  9:15 A11:15 A12:45 A13:05 A15:15 15:40 A17:05 A17:15 A18:15
3   6:12   6:47   7:07   9:07   9:17 11:17 12:47 13:07 15:17 15:42 17:07 17:17 18:17
3   6:15   6:50   7:10   9:10   9:20 11:20 12:50 13:10 15:20 15:45 17:10 17:20 18:20

x 3   6:16   6:51   7:11   9:11   9:21 11:21 12:51 13:11 15:21 15:46 17:11 17:21 18:21
x 3   6:18   6:53   7:13   9:13   9:23 11:23 12:53 13:13 15:23 15:48 17:13 17:23 18:23

4   6:22   6:57   7:17   9:17   9:27 11:27 12:57 13:17 15:27 17:17 17:27 18:27
4   6:23   6:58   7:18   9:18   9:28 11:28 12:58 13:18 14:23 15:28 17:18 17:28 18:28

x 4   6:26   7:01   7:21   9:21   9:31 11:31 13:01 13:21 14:26 15:31 17:21 17:31 18:31
3   6:28   7:03   7:23   9:23   9:33 11:33 13:03 13:23 14:28 15:33 17:23 17:33 18:33
3   6:30   7:05   7:25   9:25   9:35 11:35 13:05 13:25 14:30 15:35 17:25 17:35 18:35

3,4   5:09   6:34   7:09   7:29   8:19 A  9:29   9:39 11:39 13:09 A13:29 A14:34 A15:39 A16:29 A17:29 A17:39 A18:39
3   4:42   5:02   5:12   5:42   6:37   7:12   7:32   8:22   9:32   9:42 11:42 13:12 13:32 14:37 15:42 16:32 17:32 17:42 18:42
3   4:43   5:03   5:13   5:43   6:38   7:13   7:33   8:23   9:33   9:43 11:43 13:13 13:33 14:38 15:43 16:33 17:33 17:43 18:43
3   4:17   4:47   5:07   5:17   5:47   6:17   6:42   7:17   7:37   8:27   8:47   9:37   9:47 11:47 13:17 13:37 14:42 15:47 16:37 17:37 17:47 18:47

x 3   4:21   4:51   5:11   5:21   5:51   6:21   6:46   7:21   7:41   8:31   8:51   9:41   9:51 11:51 13:21 13:41 14:46 15:51 16:41 17:41 17:51 18:51
x 3   4:23   4:53   5:13   5:23   5:53   6:23   6:48   7:23   7:43   8:33   8:53   9:43   9:53 11:53 13:23 13:43 14:48 15:53 16:43 17:43 17:53 18:53

3   4:25   4:55   5:15   5:25   5:55   6:25   6:50   7:25   7:45   8:35   8:55   9:45   9:55 11:55 13:25 13:45 14:50 15:55 16:45 17:45 17:55 18:55
 Opačný směr 48
 Pokračování X

3
3
3

x 3
x 3

4
4

x 4
3
3

3,4
3 20:42
3 20:43
3 20:47

x 3 20:51
x 3 20:53

3 20:55

 na znamení bg  nejede od 1.1. do 2.1.
 jede v pracovních dnech eg  jede také 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v sobotu eh  nejede 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky

 spoj 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44 a 46 vyčká v zast. Lysá nad Labem,Žel.st. příjezdu vlaku linky S22 od Prahy max. 5 minut.
 spoj 24, 32, 34, 36, 40, 42, 44 a 46 vyčká v zastávce Starý Vestec příjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 5 min.
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Graf.: V1822,V1823,V998     Chron.: 19     Zast.: 2432/1     Šabl.: ROPID|A4L|7|S

6
+

A
A
x

ČESKÝ BROD,ŽEL.ST. x

PID

tarifní

Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x
X

STARÝ VESTEC
Bříství
Bříství,Svárov
Kounice
Český Brod,U Vodárny
Český Brod,Zborovská

Lysá n.L.,Litol,U Mostu
Semice,Školka
Semice
Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu

tarifní

pásmo

LYSÁ N.L.,ŽEL.ST. x
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Český Brod,Zborovská
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST. x

PID
pásmo

Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu
STARÝ VESTEC
Bříství
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Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 1.1.2022

LYSÁ N.L.,ŽEL.ST. x
Lysá n.L.,pošta
Lysá n.L.,Litol
Lysá n.L.,Litol,Borek
Lysá n.L.,Litol,U Mostu
Semice,Školka
Semice

230661 Český Brod - Starý Vestec - Lysá n.L. Platnost:

661 Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
změna trasy / diversion Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +420 321 622 352

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)
 Opačný směr 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

X X 6 X X X X X 6 + X 6 X X X 6+ X X X X 6+ X X
bg bg eg bg eg eh eg

3 A  6:10 A  6:45 A  7:05 A  9:05 A  9:15 A11:15 A12:45 A13:05 A15:15 15:40 A17:05 A17:15 A18:15
3   6:12   6:47   7:07   9:07   9:17 11:17 12:47 13:07 15:17 15:42 17:07 17:17 18:17
3   6:15   6:50   7:10   9:10   9:20 11:20 12:50 13:10 15:20 15:45 17:10 17:20 18:20

x 3   6:16   6:51   7:11   9:11   9:21 11:21 12:51 13:11 15:21 15:46 17:11 17:21 18:21
x 3   6:18   6:53   7:13   9:13   9:23 11:23 12:53 13:13 15:23 15:48 17:13 17:23 18:23

4   6:22   6:57   7:17   9:17   9:27 11:27 12:57 13:17 15:27 17:17 17:27 18:27
4   6:23   6:58   7:18   9:18   9:28 11:28 12:58 13:18 14:23 15:28 17:18 17:28 18:28

x 4   6:26   7:01   7:21   9:21   9:31 11:31 13:01 13:21 14:26 15:31 17:21 17:31 18:31
3   6:28   7:03   7:23   9:23   9:33 11:33 13:03 13:23 14:28 15:33 17:23 17:33 18:33
3   6:30   7:05   7:25   9:25   9:35 11:35 13:05 13:25 14:30 15:35 17:25 17:35 18:35

3,4   5:09   6:34   7:09   7:29   8:19 A  9:29   9:39 11:39 13:09 A13:29 A14:34 A15:39 A16:29 A17:29 A17:39 A18:39
3   4:42   5:02   5:12   5:42   6:37   7:12   7:32   8:22   9:32   9:42 11:42 13:12 13:32 14:37 15:42 16:32 17:32 17:42 18:42
3   4:43   5:03   5:13   5:43   6:38   7:13   7:33   8:23   9:33   9:43 11:43 13:13 13:33 14:38 15:43 16:33 17:33 17:43 18:43
3   4:17   4:47   5:07   5:17   5:47   6:17   6:42   7:17   7:37   8:27   8:47   9:37   9:47 11:47 13:17 13:37 14:42 15:47 16:37 17:37 17:47 18:47

x 3   4:21   4:51   5:11   5:21   5:51   6:21   6:46   7:21   7:41   8:31   8:51   9:41   9:51 11:51 13:21 13:41 14:46 15:51 16:41 17:41 17:51 18:51
x 3   4:23   4:53   5:13   5:23   5:53   6:23   6:48   7:23   7:43   8:33   8:53   9:43   9:53 11:53 13:23 13:43 14:48 15:53 16:43 17:43 17:53 18:53

3   4:25   4:55   5:15   5:25   5:55   6:25   6:50   7:25   7:45   8:35   8:55   9:45   9:55 11:55 13:25 13:45 14:50 15:55 16:45 17:45 17:55 18:55
 Opačný směr 48
 Pokračování X

3
3
3

x 3
x 3

4
4

x 4
3
3

3,4
3 20:42
3 20:43
3 20:47

x 3 20:51
x 3 20:53

3 20:55

 na znamení bg  nejede od 1.1. do 2.1.
 jede v pracovních dnech eg  jede také 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v sobotu eh  nejede 15.4., 28.9., 28.10. a 17.11.
 jede v neděli a ve státem uznané svátky

 spoj 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 42, 44 a 46 vyčká v zast. Lysá nad Labem,Žel.st. příjezdu vlaku linky S22 od Prahy max. 5 minut.
 spoj 24, 32, 34, 36, 40, 42, 44 a 46 vyčká v zastávce Starý Vestec příjezdu spoje linky 398 od Prahy max. 5 min.
 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu
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Informace o provozu PID na  tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x
X

STARÝ VESTEC
Bříství
Bříství,Svárov
Kounice
Český Brod,U Vodárny
Český Brod,Zborovská

Lysá n.L.,Litol,U Mostu
Semice,Školka
Semice
Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu

tarifní

pásmo

LYSÁ N.L.,ŽEL.ST. x
Lysá n.L.,pošta
Lysá n.L.,Litol
Lysá n.L.,Litol,Borek

Kounice
Český Brod,U Vodárny
Český Brod,Zborovská
ČESKÝ BROD,ŽEL.ST. x

PID
pásmo

Semice,Křiž.
Přerov n.L.,Nový Přerov
Přerov n.L.,U Skanzenu
STARÝ VESTEC
Bříství
Bříství,Svárov

Soft. CHAPS spol. s r.o.

od 1.1.2022

LYSÁ N.L.,ŽEL.ST. x
Lysá n.L.,pošta
Lysá n.L.,Litol
Lysá n.L.,Litol,Borek
Lysá n.L.,Litol,U Mostu
Semice,Školka
Semice

230661 Český Brod - Starý Vestec - Lysá n.L. Platnost:

661 Dopravce: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
změna trasy / diversion Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +420 321 622 352

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Vedení města Lysá nad Labem se podařilo vyjednat potřebné změny jízdního řádu, autobusové linky č. 661, Český Brod - Starý Ves- 
tec - Lysá nad Labem a zpět. Zvláště důležitá byly změny času zastávky U Mostu, kde nastupují a vystupují děti z Veslařského klubu Lysá 
nad Labem. Nové časy tak výrazně ulehčí dětem i jejich trenérům dojíždění na tréninky a především je zajištěna bezpečnost dětí, které 
už nemusí docházet pěšky přes most. 

Přizpůsobili jsme časy autobusu potřebám dětí z veslařského klubu
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Pro severní část města Lysá nad Labem 
byl před lety zpracován regulační plán Hra-
banov. Účinnosti nabyl 6. 11. 2008. Dosud 
se realizovala jen jeho malá část vedle hřbi-
tova, tedy ulice Rybízová a Jahodová. Úplné 
znění stávajícího regulačního plánu nalez-
nete na stránkách města Lysá nad Labem v 
sekci územní plánování.

V současné době je záměrem města poří-
dit změnu č. 1 Regulačního plánu Lysá nad 
Labem – Hrabanov. Z toho důvodu město 
vyzývá dotčené osoby, aby podávaly pod-
něty ke změně Regulačního plánu Lysá 
nad Labem – Hrabanov, a to nejpozději do  
31. 3. 2022. 

Podněty podávejte písemně prostřed-
nictvím podatelny městského úřadu, dato-
vé schránky, či e-mailem s elektronickým 
podpisem.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Změna Regulačního plánu Hrabanov 

V minulém roce proběhl v u nás v Lysé nad 
Labem nultý ročník participativního rozpoč-
tu, do kterého mohli občané přihlašovat své 
nápady, náměty a podněty, co by se mohlo 
ve městě vybudovat, pořídit, opravit nebo vy-
lepšit. Většina projektů, která se do nultého 
ročníku přihlásila, splnila požadovaná kritéria. 
Díky finančnímu limitu pro přihlášené projek-
ty bylo možné v rámci vyčleněného rozpočtu 
realizovat všechny z nich. Ustoupilo se proto 
od hlasování a Rada města Lysá nad Labem 
postupně schválila jejich realizaci.

Workoutové hřiště

Jako první z projektů vyrostlo v Litoli 
hned u kabin a klubovny FK Litol malé wor-
koutové hřiště.

Díky různé výšce hrazd a žebřinám si 
zde zacvičí opravdu každý. Město postup-
ně revitalizuje a upravuje Mršník a jeho 
okolí tak, aby zde vzniklo hezké místo pro 
odpočinek a aktivní pobyt u vody, nejlépe 
i s občerstvením a vším, co k tomu patří. 
Workoutové hřiště se sem tak dokonale 
hodí.

Participativní rozpočet
Šachy

Jako město proslulé svým týmem šachistů 
je dobré tuto disciplínu rozvíjet. Na námět 
jednoho z přihlašujících jsme pořídili několik 
sad šachů, se kterými se nyní hraje například 
ve školách a jsou k zapůjčení u trenéra naše-
ho šachového klubu JOLY.

Kuželky
U objektu DPS Lysá nad Labem vznikly 

díky participativnímu rozpočtu ruské kužel-
ky. Zahrát si tak mohou nejen obyvatelé DPS 
ale i kdokoliv, kdo sem zrovna zavítá.

Participativní rozpočet 2022
Na mnohé podněty občanů byl pro letoš-

ní ročník navýšen limit na jeden přihlášený 
projekt z padesáti na sto tisíc korun včetně 
DPH. Do tohoto limitu mohou zájemci při-
hlašovat své projekty do 20. března 2022. 
Následně proběhne dotazování a doplňová-
ní projektů tak, aby o nich mohla veřejnost 
od 1. května 2022 hlasovat. Jako tradičně je 
možné projekty přihlašovat prostřednictvím 
webu www.prolysou.cz a nebo e-mailem na 
adresu prolysou@mestolysa.cz.

Stále platí, že z důvodu realizovatelnosti 
musí být projekt určený k realizaci na pozem-
ku města. Z projektu by mělo mít užitek celé 
město nebo část města, nikoliv jednotlivci a 
měl by být trvalého charakteru. Není tedy 
možné z participativního rozpočtu financovat 
například kulturní a společenské akce.  

Bližší informace a pravidla pro první roč-
ník participativního rozpočtu naleznete 
rovněž na stránce www.prolysou.cz a na 
webu města.

Ing. Karolína Stařecká, radní pro investice
Ing. Martin Pípal, zastupitel
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Měníme město pro vás

Jedličkův dům

Rekonstrukce MŠ Dráček

Rekonstrukce ulice Mírová

Rekonstrukce vodojemu

Přečerpávací stanice

Sportovní hala
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občanskou vybavenost na území města a 
doplňuje chybějící obchodní síť v lokalitě 
Litol v prostoru mezi stávající zástavbou 
a plánovaným obchvatem silnice II/272.  
Vstupní průčelí do prodejny a celá prodej-
na je orientována podélnou osou kolmo 
na ulici Družstevní. Navrhované řešení tak 
umožňuje podél chodníku  umístit  do-
plňkové služby, a současně i vybudování 
cyklotrasy včetně prostoru pro „nástup 
do relaxační zóny“. Parkoviště lze podmí-
nečně využívat i pro účely rekreace. Cílem 
návrhu je respektovat výškovou hladinu a 
uliční čáry okolní stabilizované zástavby  
v přímé návaznosti na ulici Družstevní a 
současně vytvořit protihlukovou barié-
ru vlastním objektem prodejny, zejména 
před hlukem z parkoviště, provozu prodej-
ny, ale i budoucího silničního obchvatu. 
Součástí návrhu je i nový připojovací jízdní 
pruh při ulici Družstevní. Prodejna bude 
dobře dostupná pěší, cyklistickou, ale i 
hromadnou dopravou. Sadové úpravy za-
hrnující vzrostlou zeleň budou podrobně 
řešeny v dalším stupni projektové doku-
mentace. Místo připojení supermarketu 
Lidl je mezi okružní křižovatkou obchva-
tu města Lysé nad Labem a ulicí K Borku. 
Napojení je koncipováno se závorami a 
se sloučeným provozem zásobování a zá-
kazníků bez dopadů na okolní obytnou 
zástavbu. 

Naproti Tescu se souběž-
ně připravuje výstavba 
nové prodejny Kauflan-
du. Projekt je v příprav-
né fázi. Další informace 
přineseme v následují-
cích číslech Listů.

vedení města

Nové prodejny v Lysé nad Labem 
V roce 2009 

byl zastaven 
projekt toho-
to obchodního 

řetězce. Aktuálně došlo k jeho oživení 
a stavba je již v realizační fázi. Původ-
ní projekt velkého obchodního domu 
byl změněn na střední (pro představu 
v Milovicích je „malé“ TESCO) s tím, 
že bude umožněn vznik dalším ob-
chodům. Vše prošlo novým staveb-
ním řízením. Investorem je česká sta-
vební společnost AGILE spol. s r. o. 
Na ploše cca 5 000 m2 bude mít novou 
prodejnu supermarket TESCO a v pří-
stavbě dalších 6 obchodů, ve kterých se 
budou prodávat například oděvy, domá-
cí potřeby, drogistické zboží, léčiva či po-
třeby pro chovatele. Součástí záměru je 
také parkoviště pro 146 automobilů. No-

vého obchodního centra, ve kterém by 
mohla být zaměstnaná až stovka lidí, by 
se naše město mělo dočkat ve 3. čtvrtle-
tí roku 2022.

Po více než roční pří-
pravě a mnoha jedná-
ních, byla na zastupitel-
stvu města 2. 2. 2022 
představena studie 
umístnění prodejny Lidlu 
v Litoli. Studie vychází 

ze znalosti „místních poměrů“ i dostupných 
podkladů, a plně respektuje širší vztahy ne-
jen ke stávající okolní zástavbě, ale i k připra-
vovanému silničnímu obchvatu města, který 
vytvoří přirozenou bariéru pro další rozvoj 
území. 

Prodejna doplňuje nedostatečnou a 
nerovnoměrně rozmístěnou komerční 

OC Tesco – aktuální stav stavebních prací

Lidl v Litoli – projekt Kaufland – projekt

TESCO

KAUFLAND
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28. březen – Den učitelů

V pondělí 31. ledna dostali naši prvňáčci 
v ZŠ B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského 
první vysvědčení a pamětní listy města. 
Z důvodu malého počtu dětí ve třídě se pře-
dávání v ZŠ T. G. Masaryka v Litoli uskutečni-
lo až ve čtvrtek 3. února. Slavnostního pře-
dávání se účastnili starosta města Ing. Karel 
Otava, místostarostka Romana Fischerová  
a vedoucí odboru školství PaedDr. Věra Bod-
nárová. Pogratulovali dětem ke krásným vy-

Předávání prvních vysvědčení 
a pamětních listů města

svědčením se samými jedničkami, pochválili 
získané dovednosti ve čtení, psaní a počítání 
a popřáli rodičům hodně radosti z prospě-
chu a rozvoje jejich dětí. Také paním učitel-
kám popřáli pevné zdraví, hodně trpělivosti 
s dětmi, pochopení a dobré výsledky v jejich 
náročné a odpovědné práci.

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí OŠSVZaK

Blahopřání 
za měsíc leden

85 let
Petr František
Věra Mottlová

90 let
Božena Soukupová                                                           
Miroslav Vítek

97 let
Jana Vejnarová

Jean Paul: 
„Vzpomínky, to je ráj, z kterého nemůžeme 
být vyhnáni.“

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

UPOZORNĚNÍ
 Z důvodu přetrvávajících epidemických 
opatření rada města rozhodla o zrušení 
plesu města Lysá nad Labem, který se 

měl konat 11. 3. 2022.

ŠSVZaK 

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

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

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

E-mail: pejscilysa@email.cz.

Psí útulek
Jan Amos Komenský: „Cílem vzdělání 

a moudrosti je, aby člověk viděl před se-
bou jasnou cestu života, po ní opatrně 
vykračoval, pamatoval na minulost, znal 
přítomnost a předvídal budoucnost.“

Jan Amos Komenský oslnil na poli pe-
dagogiky celou západní Evropu. Proto 
také svátek učitelů nemohl zvolit pří-
hodnější datum. Víme, jak zodpovědné 
a v dnešní době zvlášť těžké je vycho-
vávat a vzdělávat naše děti. Proto, vá-
žení pedagogové, děkujeme za vaši ná-
ročnou a odpovědnou práci a přejeme 
vám pevné zdraví, hodně elánu a tvůr-
čích nápadů, spoustu šikovných dětí  
a spolupracujících rodičů.

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí OŠSVZaK
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Na únorovém zastupitelstvu zaznělo, že 
není třeba do areálu bývalé Fruty vymýšlet 
nic nového, stačí pokračovat v započatém 
projektu. Koalice mluvila o jeho dostatečné 
koncepčnosti, kde byla plánovaná občanská 
vybavenost a byty. Na části pozemku byty 
jsou, ale občanská vybavenost chybí. Od 
roku 2008 uplynula dlouhá doba, není tedy 

na čase znovu celou koncepci přehodnotit s ohledem na sou-
časné potřeby obyvatel města? V Listech a na Facebooku sice 
proběhla anketa, ale bere někdo v potaz její výsledek? Na za-
stupitelstvu to vyznělo tak, že výsledky nejsou pro vedení města 
úplně podstatné. Když už mluvíme o koncepčnosti, je vůbec re-
álné, ekonomické a soudné uvažovat o provozování dvou či více 
bazénů? Pokud se budeme držet původního plánu, tak jeden by 
měl být součástí občanské vybavenosti ve výše zmíněném pro-
jektu, druhý stále radnice prosazuje v ZŠ JAK a o třetím se mluví 
v souvislostí s revitalizací bývalého pionýrského areálu. Nemohu 
to zakončit jinak než větou: „Zdravému rozumu zdar“.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Únorové ZM se opět vydařilo. Někteří 
opoziční zastupitelé, kteří celou situaci ko-
lem rozpočtu města zavinili zmanipulovaným 
nesmyslným referendem o privatizaci bytů 
města v Milovicích a připravili tak rozpočet 
města o cca 500 mil. Kč, v prvé fázi o přibliž-
ně 200 mil. Kč, nyní pokrytecky vše kritizují a 
nutí zastavit některé již rozběhnuté investice. 

Účel byl splněn. Určitě se skrytě radují, ale že poškodili výraz-
ně město a hlavně občany, kterými se často zaštiťují, to jim 
ostrakizátorům vůbec nevadí, ani se nezačervenají. Referen-
dum mělo bohužel i negativní vliv na řešení zbytku pozemků 
v bývalé Frutě, po ne zcela vydařeném projektu společnosti  
MS Development a města. Již v roce 2020 se připravoval spe- 
ciální investiční fond, tvořený převážně předpokládanými zdroji 
z prodeje bytů v Milovicích, který byl mimo jiné určen pro řešení 
další zástavby v této lokalitě. Je dobře, že se nyní vynořují po-
stupně náměty na zpracování celkové koncepce využití zbytku 
prostoru vč. ankety mezi občany, částečně využitelné. 

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

Velkoobjemové kontejnery na bio od-
pad a velkoobjemový odpad budou při-
staveny ve dnech 23. 4. 2022 a 5. 11. 2022 
v časech:

Byšičky     08.00 – 09.00 hodin
Řehačka   09.30 – 10.30 hodin
Dvorce   11.00 – 12.00 hodin 

V lokalitách Lysá nad Labem a Litol se 
velkoobjemové kontejnery na bioodpad 
a velkoobjemový odpad přistavovat ne-
budou s tím, že obyvatelé v těchto lokali-
tách k likvidaci velkoobjemového odpadu 
mohou využívat sběrného dvora a bio-

Přistavování velkoobjemových kontejnerů
odpad od letošního roku bude vyvážen 
v nádobách na bioodpad od domů, kte-
ré město Lysá nad Labem zakoupilo pro 
občany. Stačí se zaregistrovat, mít za rok 
2021 uhrazený poplatek za odpady a vy-
čkat na pokyny k vyzvednutí nádoby, kte-
ré vám budou zaslány. Registraci odesílej-
te na e-mail: bioodpad@mestolysa.cz. Do 
e-mailu uveďte kontaktní údaje: jméno a 
příjmení, datum narození, číslo telefonu 
a adresu, kde bude nádoba umístěna.

     
Jana Kunrtová

odbor správy majetku

Slyšeli jste už, že se stokrát opakovaná lež 
stává pravdou? Vedení města začíná spolé-
hat na to, že lidská paměť je krátká a začíná 
uvádět kauzy, které provázely dobu jejího 
vládnutí, „na pravou míru“. A tak se v mi-
nulém čísle Listů můžeme dočíst, že ruským 
investorem plánované ubytovny na Mlíční-
ku vlastně žádnými ubytovnami nebyly. Jen 

škoda, že k tomuto tvrzení není přiložen nákres, ze kterého je 
skutečný účel více než patrný, a že nebylo řečeno, že pod po-
jem „ateliéry“ se může skrýt zařízení ubytovacího typu. Na to, že 
existence mokřadu Žabák je vedením města navzdory mnoha 
vědeckým vyjádřením stále popírána, jsme si už zvykli a vlastně 
nás ani nepřekvapuje. Připomeňme si však, že když jsme na za-
stupitelstvo města přinesli návrh na konání místního referenda 
podpořený podpisy 2 168 občanů, tak jej koalice odmítla vyhlá-
sit a jeho konání musel nařídit krajský soud. Na rozdíl od vedení 
města věřím, že paměť občanů našeho města krátká není a že se 
opakovanou lží obalamutit nenecháme.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Rád bych poděkoval všem spoluobča-
nům, kteří během ledna a února reagovali 
na moji výzvu týkající se možnosti druž-
stevního bydlení. K dnešnímu dni se vás již 
přihlásilo 30. Toto číslo ukazuje, že zájem  
o tuto formu bydlení v našem městě je 
silný. Ostatně v minulosti se tímto způ-
sobem v Lysé postavilo mnoho dodnes 

dobře sloužících domů. Zastupitelstvo města se rozhodlo, že 
družstevní výstavbu aktivně podpoří tím, že pronajme nově 
vznikajícímu bytovému družstvu část atraktivního pozemku 
v centru města v areálu bývalé Fruty v lokalitě mezi ulice-
mi Jedličkovou, Pivovarskou a Slunéčkovou. Během měsíce 
března by se mělo konat první setkání zájemců o družstevní 
bytovou výstavbu. Doufám, že se bytové družstvo brzo poda-
ří založit. Potom bude družstevníky čekat hodně práce, ale 
na konci jejich úsilí může být hezké bydlení v centru města 
za přijatelnou cenu. Pokud se tento model výstavby osvědčí, 
budeme v něm určitě pokračovat.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

ilustační foto
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Na posledním zasedání zastupitelstva města 
byla mimo jiné projednávána Obecně závaz-
ná vyhláška města Lysá nad Labem č. 1/2022, 
kterou se stanoví školské obvody mateřských 
škol zřízených městem Lysá nad Labem. Sou-
časná obecně závazná vyhláška umožňovala 
všem rodičům z Lysé nad Labem podat žádost 
do kterékoli mateřské školy na území města. 

Nová právní úprava stanovila školské obvody. To znamená, že 
rodiče mají předem určenou mateřskou školku, do které se musí 
hlásit. Může tedy nastat situace, kdy vaše dítě chodí například do 
mateřské školy Pampeliška, ale vaše druhá ratolest bude muset 
chodit do mateřské školy Čtyřlístek. Nová právní úprava spádo-
vých obvodů pro mateřské školy tedy vám rodičům vzala mož-
nost volby zařízení, do kterého budete posílat své děti. S touto 
vyhláškou jsem nesouhlasil a nehlasoval jsem pro ni, protože jsem 
přesvědčen, že tímto rozhodnutím město vzalo svým občanům 
možnost volby. Se zněním nové vyhlášky se můžete seznámit na  
https://sbirkaapp.gov.cz.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

 Dobrý den, vážení spoluobčané. Začíná bře-
zen a brzo začne jaro. S dojetím očekávám, 
až se všechno zazelená a budou ptáci zpívat. 
Budu doufat, že opravdu ta nečekaná covido-
vá  hrůza posledních dvou let je pryč a budu 
doufat, že nás v příštích letech nic podobné-
ho již nepotká. Všem nám toto období vzalo a 
ekonomické následky nás budou ještě dlouho 

pronásledovat. Toto jsou ale věci, které zvládneme, a proto při 
chvílích zmaru vzpomeňme na ty, kterým to vzalo to nejcennější 
– život. Přeji slunečné dny při procházkách na čerstvém vzduchu 
a pozitivní mysl.

 
 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Trpělivě sledujeme, jak se vyvíjí nákazová 
situace a kdy se konečně rozvolní společenské 
akce. Naše pravidelné setkávání v Kavárničce 
dříve narozených nám moc schází. Vždycky  
v Křesle pro hosta vítáme významné osobnosti 
města, od kterých získáváme informace k růz-
ným opatřením, které se ve městě připravují. 
Tak se věnujeme jiným záměrům, které máme 

v programu naší Komise pro šťastný život seniorů. Už v minulém 
čísle Listů jsme informovali o vydání publikace Lysá nad Labem, so-
chy, malby, rytiny, hudba, divadlo, zvony historie od pana katechety  
P. Josefa Vojáčka. I když bylo vydáno zatím jen 50 ks výtisků, je o ně 
veliký zájem a  zájemci se dotazují, kde by si knihu mohli zakoupit. 
Snad se nám podaří zajistit dotisk. Připravujeme další publikaci  
– o lyském učiteli – Aloisu Holubovi, popisující jeho vydavatelské 
dílo, v němž publikoval předlohy pro krásné ruční práce. Kniha 
bude velmi přínosná pro školy jako jedna ze vzorkových publika-
cí pro ruční práce. A snad ještě je nutné zmínit, že připravujeme 
návrh  na zpracování seniorské kuchařky s recepty polabských  
specialit  a zpěvník country a trampských písní. 

     
MVDr. Jan Kořínek, za ČSSD

Máte rádi kamínkování? Pokud jste se s putovními kamínky ješ-
tě nesetkali, možná se okolo sebe málo díváte. Malované kamín-
ky můžete najít v okolí památek, na turistických trasách a dalších 
místech. Na zadní straně se podle PSČ dozvíte, odkud kamínek 
vycestoval. Takový kamínek můžete vyfotit a sdílet s číslem na 
sociálních sítích, ale hlavně si ho můžete vzít na další výlet a po-
ložit ho na novém místě! Na výstavě Regiony ČR od 21. – 24. 4. na 
děti i dospělé čeká dílna malování kamínků, kde si můžete takový 
kamínek sami vyrobit a vybavit se na další výlety.

Dále na lyském výstavišti můžete najít speciální soutěžní kameny 
s logem výstaviště, které ze spodu skrývají nápovědu, na kterém 
stánku získá výherce svou cenu!

A pozor! S malovaným kamínkem na téma některé z našich vý-
stav získáte vstup na výstavu zdarma! Bohatý program obsahuje 
cestovatelské přednášky, výstavy fotografií, vystoupení, lokální  
delikatesy a další soutěže. Samotná expozice vybaví každého zá-
jemce velkou dávkou tipů a doporučení na zajímavé výlety ze 
všech koutů ČR, ale i výběr z několika sousedních zemí.

Výstaviště Lysá nad Labem

Kamínkování v Lysé!

Milí sousedé, i když jaro klepe na dveře a pří-
mo se nabízí, aby se člověk radoval z toho, že 
zima je za námi a příroda zase nabrala sílu k dal-
šímu rozkvětu, nedá mi to, abych se nevrátila  
k situaci, která nedávno vyvstala v souvislosti se 
zdržením stavebního řízení Obchodního centra 
Lysá, kde má vzniknout nová prodejna Tesca. 
Stavební řízení je vždy jakýmsi živým procesem, 

do něhož kdykoliv může zasáhnout celá řada faktorů. Zdržení je 
způsobené nedopatřením, krátkodobým výpadkem úřední desky. 
Je to situace nepříjemná, ale bohužel ani na techniku se nedá vždy 
spolehnout..Ani mě nastalá situace, kterou bych označila spíše jako 
technickou závadu či překážku, příliš netěší, ale naprosto chápu, 
že některé věci ovlivnit lze, jiné ne. Co je ale opravdu důležité, mít 
chuť pokračovat a hledat řešení. Pak se vše v dobré obrátí. Skutečně 
mě ale mrzí, že přes neobvyklou shodu zástupců koalice a opozi-
ce, kterou jsem nad záměrem výstavby cítila, se najde zastupitelka, 
která místo aby úřad upozornila na nefunkční úřední desku, radši 
problém zpolitizuje a v důsledku toho napadne stavební řízení. Zby-
tečně tak přidělává práci úředníkům stavebního úřadu. My politici 
bychom měli především hájit zájmy občanů a netrávit čas zbyteč-
ným zdržováním všeobecně prospěšných staveb. To nikomu nijak 
neprospěje. Milí Lysáci, nenechte se otrávit a užijte si všeho, co nám 
jaro nabízí. Věřím, že vše se v dobré obrátí. 

Romana Fischerová, ANO 2011
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1. 3. od 17.00 Tajemství staré bambitky 2 
1. 3. od 20.00 Mimořádná událost 
2. 3. od 17.00 Uncharted
2. 3. od 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám
3. 3. od 17.00 Tajemství staré bambitky 2
3. 3. od 20.00 The Batman
5. 3. od 10.00 Tajemství staré bambitky 2
5. 3. od 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám
5. 3. od 20.00 The Batman
6. 3. od 10.00 Haftaňan a tři mušteriéři
6. 3. od 15.00 Tajemství staré bambitky 2
6. 3. od 18.00 The Batman
8. 3. od 17.00 The Batman
8. 3. od 20.00 Mimořádná událost  
9. 3. od 15.00 Zpráva o záchraně mrtvého  KINO SENIOR
9. 3. od 17.00 Tajemství staré bambitky 2 
9. 3. od 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám
10. 3. od 17.00 Proměna
10. 3. od 20.00 Betlémské světlo
12. 3. od 10.00 Proměna
12. 3. od 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám
12. 3. od 20.00 Betlémské světlo
13. 3. od 10.00 Proměna
13. 3. od 15.00 Tajemství staré bambitky 2 
13. 3. od 18.00 Betlémské světlo
15. 3. od 17.00 Tajemství staré bambitky 2 
15. 3. od 20.00 V létě ti řeknu, jak se mám
16. 3. od 17.00 Proměna
16. 3. od 20.00 Betlémské světlo
17. 3. od 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám
17. 3. od 20.00 Ambulance
19. 3. od 10.00 Proměna
19. 3. od 17.00 V létě ti řeknu, jak se mám
19. 3. od 20.00 Betlémské světlo
20. 3. od 10.00 Tajemství staré bambitky 2
20. 3. od 15.00 Proměna
20. 3. od 18.00 Betlémské světlo
22. 3. od 17.00 Proměna
22. 3. od 20.00 Ambulance
23. 3. od 15.00 Betlémské světlo  KINO SENIOR
23. 3. od 17.00 Proměna
23. 3. od 20.00 Betlémské světlo
24. 3. od 17.00 Příšerákovi 2
24. 3. od 20.00 Poslední závod
25. 3. od 17.00 Proměna
25. 3. od 20.00 Ztracené město
26. 3. od 10.00 Tajemství staré bambitky 2
26. 3. od 17.00 Betlémské světlo
26. 3. od 20.00 Poslední závod
27. 3. od 10.00 Proměna
27. 3. od 15.00 Příšerákovi 2
27. 3. od 20.00 Poslední závod
29. 3. od 17.00 Příšerákovi 2
29. 3. od 20.00 Betlémské světlo
30. 3. od 17.00 Proměna
30. 3. od 20.00 The Batman
31. 3. od 17.00 Ježek Sonic 2
31. 3. od 20.00 Známí neznámí
Více informací www.kinolysa.cz

Letní Kino Lysá n. L.          3 /2022
Pozvánky
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Pozvánky
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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
Slídil – French Tana
Bývalý detektiv Cal Hooper je k smrti unavený 
a útěk z rušného Chicaga do odlehlé vesnič-
ky na západě Irska mu připadá jako dokonalý 
nápad. Koupí si polorozpadlý dům, plánuje 
jeho rekonstrukci a procházky po nekonečně 
zelených kopcích. Pro změnu povede klidný 
život. Jenomže pak ho jeden z místních klu-
ků požádá o pomoc. Jeho bratr zmizel a celé 
vesnici, včetně policie, je to zřejmě úplně fuk. 
Calovy policejní instinkty se probudí k životu 
a nedají mu pokoj. S tím místem je totiž něco 
špatně a on zkrátka musí zjistit co, i kdyby to 
znamenalo, že na nějaký odpočinek může za-
pomenout.

Hoď se do podogy – Pogodová Sandra
Většina lidí má tátu, ale já mám tatu. Můj tata 
je, jak to jen hezky říct… přírodní úkaz, lokál-
ní baron Prášil. Na jeho obhajobu uvádím, že 
za to nemůže. Naše rodina Pogodů je totiž 
hodně bizarní seskupení bláznů a toto není 
ani tak kniha, jako dokořán otevřené okno do 
našeho obýváku. Vítejte! Doporučuji odsko-
čit si, pak se posadit, slabší nátury se prosím 

Jan Lucemburský – 1. března 2022 
od 16.30
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové věnova-
ná české historii. 

Paličkování – 2. + 16. + 30. březen 2022
od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Nenechte svou hlavu zahálet
– 15. března 2022 od 17 hodin
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. Když 
ho netrénujeme, zleniví. Jak na to a k čemu 
je to vlastně dobré, se Vám pokusí nastínit 
přednáška Mgr. Jany Bajerové. Akce je po-
řádána v rámci Národního týdne trénování 
paměti.

Jak na tablet a chytrý telefon
– 21. března 2022 od 8.30 do 11.30
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! 

Jedlé trvalky – podsazujeme dřeviny
– 22. března 2022 od 18 hodin
Přednáška Ing. Petry Vodenkové bude zamě-
řena na podsazování dřevin trvalkami – tvor-
bu bylinného jedlého patra, které potlačuje 
růst plevelů, hostí užitečný hmyz, zúrodňuje 
půdu a vytváří na zahradě krásnou atmo-
sféru. Podrobně si představíme cca padesát 
vyzkoušených jedlých a léčivých trvalek a 
několik druhů divoké zeleniny.

Hudební toulky – 23. březen 2022
od 16 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební 
historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
knihovny v Litoli.

Na vlnách baroka - Duchovní stopy baroka
– 24. března 2022 od 18 hodin
Co je to vlastně baroko? Období, které  
v českých zemích zanechalo výraznou stopu, 
přestože už je nám vzdáleno přes tři století. 
Tématem přednášky bude stručné seznáme-
ní s pojmem baroka, duchovním a kulturním 
pozadím této doby. Pozornost bude věnová-

přikurtují, a můžeme začít. Přísaháme s tatou, 
že všechny příběhy, které zde vyprávíme se 
opravdu staly. To je na tom to nejlepší!

Naučná literatura pro dospělé
Šlechta v českých zemích: Aristokracie od 
středověku po současnost – Kneblová Hana
Kniha mapuje osudy aristokracie v českých ze-
mích od dob českých králů až do současnosti. 
Vypráví o výjimečných mužích a ženách, ale 
také o černých ovcích rodiny, o významných di-
plomatech, vojevůdcích a cestovatelích, šťast-
ných a nevydařených manželstvích....

Vražda v Jekatěrinburgu: poslední dny 
Romanovců  – Rappaport Helena
Po své abdikaci strávil někdejší car Mikuláš II. 
s carevnou Alexandrou Fjodorovnou a dětmi 
měsíce v domácím vězení. Posledním dějiš-
těm rodinného dramatu se stal „Dům zvlášt-
ního určení“ v uralském Jekatěrinburgu. Za-
nedlouho po příjezdu na místo, 17. července 
1918, byla rodina i s doprovodem zastřelena 
v suterénu domu – ve jménu bolševické „re-
voluční spravedlnosti“... 

Beletrie pro děti
Hravocesta – Vostradovská Tereza
Zvídavá myška, která ráda zkoumá přírodu 
kolem sebe nás zaujala už v Hravouce. Proto 
jsme nadšení, že vyšel druhý díl „hravé pr-
vouky“ s názvem Hravocesta. Myška se ten-
tokrát vydává na cestu k tetičkám do města a 
po cestě pozoruje, co se děje okolo ní. Vše si 
zapisuje do cestovního deníku. Když je vše na 
cestu připraveno a je vhodné počasí, vyrazí. 
Putuje nejdřív pěšky – přes louku i lesem. Po-
tom se na loďce plaví přes potok až dorazí na 
předměstí a k tetičkám. Celou cestu pozoruje, 
jak se příroda kolem ní mění a co je pro ni na 
jednotlivých místech typické...

Psí hvězda: Skutečný příběh Lajky
– Stepherd Megan
Lajka je toulavé štěně, které v ulicích Moskvy 
bojuje o přežití. Jedné noci je odvlečena ze 
svého úkrytu v průchodu, aby se stala hvězd-
ným letcem – psem vycvičeným pro let do 
vesmíru. Lajka nemá důvěru k lidem, a tak se 
všemožně snaží utéct. Dokud však nepotká 
Ninu. Nina je osamělé děvče, dcera vědce v 
sovětském kosmickém programu. Když se 
v tatínkově laboratoři Lajka s Ninou setkají, 
vznikne mezi nimi silné pouto. Budou natolik 
statečné, aby se odvážily následovat své sny 
až daleko ke hvězdám?

na náboženství a jednotlivým církvím, filozo-
fickým a myšlenkovým proudům, jazyku a ná-
rodu, plynutí času a reflexi historie, osídlení 
a geografickému horizontu člověka. Přednáší 
Mgr. Michal Řezníček.

Noc s Andersenem a Harry Potter
– 1. dubna od 18 do 22 hodin
Zveme všechny kluky a holky ve věku  
8 – 11 let na tradiční Noc s Andersenem. 
Tentokrát nás v průběhu večera bude pro-
vázet čaroděj Harry Potter. Na akci je nutné 
děti přihlásit předem! Přihlášky jsou k dispo-
zici v knihovně. Tato akce výjimečně nebude 
spojena s přespáním v knihovně. 

Připravujeme na duben:
Velikonoční koncert – 18. dubna 2022
od 16 hodin
Na tradičním Velikonočním koncertě v evan-
gelickém kostele se letos představí kytarista 
Lukáš Sommer, v jehož podání uslyšíme prů-
řez stěžejní kytarovou literaturou od renesan-
ce po současnost. Vstupné na koncert 50 Kč. 
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji  
v knihovně nebo na místě před koncertem. 
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Ze života škol

Vážení rodiče, v následujícím textu Vás 
chceme opět informovat o zápisu dětí do 1. 
ročníku našich základních škol a o změnách 
v termínech a organizaci akcí souvisejících se 
zápisem dětí do 1. ročníku.

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 začátkem břez-
na 2022 zveřejněny na webu každé ze 
základních škol. Než začnete registraci 
vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mai-
lovou adresu. Po otevření On-line regist-
race žádosti o přijetí do 1. ročníku ZŠ se 
zaregistrujte svým e-mailem (na tuto ad-
resu vám bude odeslána ověřovací zprá-
va s heslem). Po přihlášení se do systému 
vyplníte údaje zákonných zástupců i dětí 
a poté si vyberete základní školu, do kte-
ré 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 termínu: pon-
dělí 4. dubna 2022 od 13 do 17 hodin.

Na ZŠ BH Lysá nad Labem a ZŠ JAK 
Lysá nad Labem ještě v termínech: úterý  
5. dubna 2022 od 13 do 17 hodin, středa 
6. dubna 2021 od 13 do 15 hodin.

Náhradní termín zápisu se bude konat 
na všech třech školách ve stejném termí-
nu: úterý 12. dubna 2022 ve 13 hodin.

V případě, že se nebudete moci zú-
častnit řádného termínu, je nutné se ob-
jednat na náhradní termín na níže uve-
dených kontaktních telefonních číslech.

V případě nemožnosti realizovat zápis ško-
lou standardně, budou zákonní zástupci vypl-
něnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělává-
ní doručovat škole v termínu zápisu od pondělí 
4. 4. do středy 6. 4. 2022 (včetně), kdy bude 
případně realizována pouze formální část zá-
pisu. O realizaci zápisu do 1. ročníku základní 
školy v nestandardních podmínkách budou 
zákonní zástupci včas informováni prostřed-
nictvím 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

Zápis dětí do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2022/2023
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  
 n. L. nebo v některé z tzv. spádových 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 upravuje 
§ 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 
písemně zákonný zástupce dítěte v době zá-
pisu dítěte k povinné školní docházce (tzn. v 
době od 1. 4. do 30. 4.), odloží ředitelka školy 
začátek povinné školní docházky o jeden škol-
ní rok, pokud je žádost doložena 2 doporu-
čeními – posouzením příslušného školského 
poradenského zařízení + odborného lékaře 
(pediatra) nebo klinického psychologa s tex-
tem „Doporučujeme odklad povinné školní 
docházky“. Žádost o odklad musí být tedy 
podána nejpozději do 30. dubna 2022. Po-
kud ředitelka školy rozhodne o odkladu po-
vinné školní docházky, informuje zákonného 
zástupce o povinnosti předškolního vzdělá-
vání dítěte a možných způsobech jejího pl-
nění nejen v mateřské škole, ale i v přípravné 
třídě základní školy. 

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 příprav-
né třídy tedy musí být Rozhodnutí o odkla-
du 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 upravuje  
§ 36 školského zákona. Školu pro zápis si může-
te vybrat podle svého uvážení. Cílem obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádo-
vých obvodů základních škol města Lysá n. L. 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. spá- 

 dových 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.

V úterý 22. března 2022 od 16.30 hodin 
se bude konat on-line TEAMS schůzka pro 
rodiče budoucích prvňáčků s ředitelkami 
škol, na které budou podány bližší informace 
o školách a o zápisech do 1. ročníku. Odkaz 
na on-line schůzku bude přístupný na webu 
škol. Schůzky se zúčastní i ředitel Praktické 
školy a Základní školy, příspěvková organiza-
ce Komenského 1534/16, Lysá nad Labem s 
informacemi o přípravné třídě.

Den otevřených dveří je na všech 
třech školách naplánován na čtvrtek  
24. března 2022, a to v těchto časech:
ZŠ B. Hrozného – od 15 do 17.30 hodin
ZŠ J. A. Komenského – od 14 do 17 hodin
ZŠ TGM Lysá nad Labem, Litol 
– od 8 do 12 hodin

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  
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
pro školní rok 2022 – 2023

pondělí 4. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
úterý 5. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
středa 6. 4. 2022 od 13.00do 15.00 hodin

Pro děti si paní učitelky se školním parlamentem 
připravily zábavu plnou dopravních prostředků.

Náhradní termín zápisu: středa 12. 4. 2022 od 13.00 hodin 
po nutné předchozí dohodě s vedením školy na tel.

325 551 220 nebo e-mailu:  info@zsjaklysa.cz 

S sebou:
● rodný list
● kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
● platný osobní doklad zákonného zástupce (OP, u cizinců pas)
● potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný
  zástupce jinde
● případné soudní rozhodnutí o svěření do péče

Podrobnější informace o škole i zápisu v lyských
Listech č. 2 a na www.zsjaklysa.cz

V případě možnosti realizovat zápis standardním způsobem 
– informace prostřednictvím webu základní školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 24. března 2022
od 14.00 do 17.00 hodin

Doporučujeme vidět:
● vybavení učeben
● učebnu  pro žáky se specifickámi potřebami učení
● výstavy výtvarných prací žáků po celém areálu školy
● promítání prezentací ze školních akcí a výstavku  
  absolventských prací v přízemí pavilonu D
● školní družinu

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM,
POJEDEME AUTEM, VLAKEM, AUTOBUSEM NEBO LODÍ

HURÁ DO ŠKOLY!

Zápis “s Bedříškem do školy”
Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku 

Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. 

pondělí 4. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
úterý 5. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin
středa 6. 4. 2022 od 13.00 do 15.00 hodin
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)

Náhradní termín zápisu: úterý 12. 4. 2022 
ve 13.00 hodin, po předchozí dohodě 
s vedením školy na tel. 724 387 332 nebo
e-mailu: zastupce@zsbhrozneho.cz

Co Vás čeká, pokud bude možné přijít do školy? 
Putování, při kterém vás budou provázet 
usměvavé paní učitelky a lvíček Bedříšek.
S sebou:
● rodný list
● kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
● platný osobní doklad zákonného zástupce (OP, u cizinců pas)
● potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný
 zástupce jinde
● případné soudní rozhodnutí o svěření do péče

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 24. 3. 2022 (čtvrtek)

netradičně od 15.00 do 17.30 hodin 
Nabízíme Vám:
* klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň školy)
* ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst 
* adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
* individuální přístup k žákům
* žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována  
 komplexní péče kvalifikovanými pedagogy
* možnost využití činnosti asistenta pedagoga
* celoškolní projekty, odpolední dílny
* školy v přírodě (1 x za dva roky)
* moderně vybavené učebny
* interaktivní výuku pomocí moderní techniky
* otevření školy rodičům a veřejnosti

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme 
dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 1. 
ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje od 
druhé třídy. Od 6. ročníku probíhá výuka druhého cizího jazyka 
– RJ, nebo NJ.
...a dále nabízíme řadu nepovinných předmětů a kroužků:
* nepovinné předměty např. šachy, anglický jazyk  
 1. ročník, konverzace v AJ…
* keramický kroužek a kroužek mažoretek
* kroužek Veselá věda
* sportovní hry, florbal… aktuální přehled nabízených
 kroužků je na www.zsbhrozneho.cz,
 http://www.zsbhrozneho.cz/rozvrh.html a
 http://www.zsbhrozneho.cz/krouzky.html
Pro starší děti navíc:
* moderní počítačová učebna
* kroužek 3D tisku a robotiky, dramatický kroužek, 
 astronomický kroužek
* semináře z matematiky a českého jazyka
* zahraniční exkurze a zájezdy 
* adaptační programy a lyžařský výcvikový kurz…

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás…
všichni zaměstnanci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
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Konečně! Po loňském roce bez lyžování a 
bez společných akcí jsme se sedmáky vy-
razili na lyžařský kurz do Bartošovic v Or-
lických horách, který se konal od 24. do 
30. ledna.

 Byli jsme ubytováni  
v hotelu Zemská brána, 
kam jezdíme už roky.  

Vlek Nela, na kterém 
lyžujeme, je vzdálen asi  
800 m od hotelu. První 

den podnikly děti cestu zručnosti, kdy si mu-
sely odnést lyže, hůlky i boty k vleku. Další 
dny už si lyže a hůlky nechaly na sjezdovce a 
nosily si jen boty do hotelu na vysušení.

Po rozřazení do družstev a přidělení in-
struktorů se začalo s tréninkem. Děti v 1. a 
2. družstvu nacvičovaly nejčastěji carvový 
oblouk.  3. družstvo ladilo styl a rovnalo pluh. 
V průběhu týdne už docházelo k jejich výraz-
nému zlepšení stylu lyžování. Pak už se také 
učily carvový oblouk. Děti ve 4. družstvu za-
čaly na nekonečném laně a postupně, jak se 
naučily oblouky, přešly do 3. družstva. A hrdě 
na velký vlek! 

Lyžařský kurz v Bartošovicích 

Na konci každého dne, při odevzdání per-
manentky, všichni dostali sladkou odměnu. 
U vleku je rodinný bufet, kde se prodávají 
skvělé palačinky a horká čokoláda se šlehač-
kou. V zimě určitě přijdou k chuti.

Po večeři hrály děti hry s panem učitelem 
Hajným, u kterých se dobře bavily. Každý ve-
čer byl zakončený diskotékou pro ty, kterým 
ještě zbyla energie po lyžování. V průběhu 

On-line setkání s rodiči předškoláků
všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí  

a zájemci z řad veřejnosti

úterý 22. března 2022 
od 16.30 hodin 

Odkaz na on-line TEAMS schůzku bude
přístupný na webu obou základních škol.

Povídání nejen o školní připravenosti, zápisu do 1. tříd ve školním roce 2022/2023 
v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, školních vzdělávacích  

programech obou škol a dalších záležitostech, které Vás zajímají…

Studentská firma z Obchodní akademie 
Lysá nad Labem vymyslela karetní hru  
s názvem FÜN, která získala v krajském 
kole soutěže JA o TOP LOGO druhé místo.

  
Logo je specifické tím, 

že je na první pohled 
poznat, o jaký produkt 
se jedná.

„Obrys hracích karet je ve zlaté barvě, 
název naší firmy a celé pozadí loga FÜN má 
černou barvu. Na tmavších barvách jsme se 
domluvili během pár minut, protože většina 
ostatních studentských firem má na svém 
logu spíše světlé barvy. Jsme s výsledkem 
našeho loga velmi spokojeni a máme nesku-
tečnou radost z výhry,“ prozradila jedna ze 
spoluautorek Veronika Doricová.

Samotné vymyšlení hry nebylo vůbec 
jednoduché. Tým na něm strávil hodiny a 

Studenti z OA Lysá nad Labem slaví úspěchy se svým logem

hodiny plánování. Těžké rozhodování na-
stalo především, který z návrhů se stane 
prioritním a jak bude vypadat výsledný 
návrh. 

„Každý z nás měl jinou představu, stá-
le jsme přemýšleli o dalších variantách.  

U počítače jsme spolu strávili mnoho ho-
din, technicky ho nebylo vůbec jednoduché 
vytvořit,“ doplnila svoji spolužačku Nikola 
Wertheimová.

Studentské firmy mají na Obchodní aka-
demii Lysá nad Labem dlouholetou tra-
dici. Na začátku školního roku si studenti 
v rámci předmětu Aplikované ekonomie 
založí reálnou firmu, přináší nové nápa-
dy, aby mohla prosperovat a uchytit se na 
imaginárním trhu. Do firmy vkládají i vlast-
ní finanční prostředky. Pokud je produkt 
úspěšný, o zisk se pak žáci rozdělí na konci 
druhého pololetí.

O karetní hře FÜN se můžete více dozvě-
dět na Instagramu fun.firmacz a webových 
stránkách fun277.webnode.cz. 

Martin Hošna
učitel

týdne ve volném čase hrály stolní tenis. Své 
dovednosti pak mohly zúročit na pingpongo-
vém turnaji. Poslední den si všichni vyzkoušeli 
slalom na čas. Celý kurz byl zakončen vyhlá-
šením vítězů a hodnocením celého pobytu. 
Ti, kteří zvládli slalom, dostali kartičku „Jsem 
lyžař!“ a zajímavou cenu. Ti nejrychlejší z ho-
lek a kluků i něco navíc. Věříme, že všichni jeli 
domů s pocitem, že lyžování je fajn.

Mgr. Simona Sabáková

Prvňáčci a Pisálek
V lednovém měsíci naše nejmenší děti v 

prvních třídách navštívil skřítek Pisálek. Děti 
plnily zapeklité úkoly ze psaní psacího písma, 
které si pečlivě osvojovaly celý půlrok svého 
prvního školního roku. Odměnou jim bylo 
pero, kterým již nyní mohou psát do pracov-
ních sešitů.

   
Mgr. Petra Hakenová
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Zámecké novinky
V našem domově pokračují rekonstruk-

ce a úpravy, které jsou nezbytné pro chod 
domova a také k zajištění bezpečnosti 
objektu. Silný vítr, který několikrát ude-
řil i v Polabí, způsobil drobné škody, jako 
vysklené okenní tabulky nebo opadanou 
omítku. Rekonstruujeme pokoje pro klien-
ty, společné koupelny a sociální zařízení. 
Dalším důležitým krokem v domově byla 
úprava úhrad. Z důvodu rychle rostoucích 
cen energií a surovin jsme byli nuceni kli-
entům po roce opět zvýšit úhrady za pobyt 
a stravu. 

Zima je ještě v plném proudu a to přeje 
aktivitám pěkně v teple domova. První úno-
rová neděle byla ve znamení kultury. Přivítali 
jsme fenomenální pěvecké těleso „Vokalys“. 
Nádherné hlasy a malebné souzvuky nám 
zněly v hlavách ještě dlouho po akci.

Plesová sezona ani letos nezačala, tak jsme 
museli náš tradiční ples, který tradičně pořá-
dáme na sv. Valentina, posunout až na jaro. 
Na Valentýna měli obyvatelé našeho domova 
možnost alespoň obdarovat srdíčkem něko-
ho jim blízkého – spolubydlícího, kamaráda, 
kamarádku nebo zaměstnance domova. Tan-
čit se ale ještě bude – oslavíme Masopust! 
Masopustní veselice připadá na první den  
v březnu. Pilně se připravujeme na Velikono-
ce. V tomto období budete mít opět možnost 
zakoupit si naše výrobky v Městské knihovně 
na velikonoční prodejní výstavě.

Přejeme všem příjemné dny jarních 
prázdnin a pevné zdraví.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.

POINT Milovice
Střediska Sociálních služeb Milovice – Níz-

koprahová zařízení pro děti a mládež, So-
ciálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
a Doprovázení pěstounů se sloučila pod jed-
nu organizaci – POINT Milovice. 

„Rozhodnutí poskytovat sociální služby  
a doprovázet pěstounské rodiny pod jednou 
střechou v rámci nové humanitární organiza-
ce POINT Milovice padlo již v lednu loňského 
roku,“ říká ředitelka POINT Milovice Martina 
Ozorovská. 

POINT Rodina
POINT Milovice zahrnuje střediska PO-

INT Rodina a POINT Klubovna. POINT 
Rodina pomáhá sociálně potřebným ro-
dinám s dětmi, které se ocitly v obtížné 
životní situaci. Poskytuje sociálně akti-
vizační služby pro rodiny s dětmi (SAS)  
a pomáhá jim překonat životní překážky.  

V rámci POINT Rodina doprovázíme rov-
něž pěstounské rodiny. V současné době 
organizace doprovází 24 pěstounských  
rodin z Milovic i širšího okolí. 

POINT Klubovna
POINT Milovice provozuje dvě nízkoprahová 

zařízení pro děti a mládež: D-klub pro děti od  
6 do 12 let a Nízkoprahový klub pro děti a mlá-
dež ve věku 13 – 26 let.

Posláním POINT Klubovna je vytvářet bez-
pečný prostor pro děti. Od května loňského 
roku probíhá v rámci POINT Klubovna také 
terénní služba.

Kromě středisek POINT Rodina a POINT 
Klubovna nabízí organizace další služby:

POINT Humanita a POINT Komunita
V rámci střediska POINT Rodina se na-

chází sklad materiální pomoci, z něhož jsou 

poskytovány vytipovaným sociálně potřeb-
ným rodinám, jednotlivcům či příležitostně 
příchozím potřebným: šatstvo, obuv, pleny, 
hygienické a sanitární pomůcky a jiné po-
třebné věci. 

Organizace POINT Milovice spolupra-
cuje i s dalšími organizacemi a návazný-
mi službami, např. s Nadací Lilie a Karla 
Janečkových nebo Klubem svobodných 
matek aj.  

POINT Milovice plánuje pořádat fun-
draisingové, benefiční a kulturní akce, ve-
řejné sbírky aj. na podporu vlastní činnosti 
i pro potřeby širší komunity. Pořádá oblí-
bené příměstské tábory pro místní děti od  
1. třídy ZŠ, Benefiční Fashion Bazar, tzv. 
Podzimní pařbu a mnohé další. Více na 
www.pointmilovice.cz. 

Věra Součková
vedoucí střediska

Humanitární organizace POINT Milovice
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se základními radami pro pečující tak, aby-
chom vám představili všechnu podporu, 
kterou stát a další instituce nabízejí. 

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

 
Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

Napsali nám

V závěru loňského roku se uskutečnila ná-
vštěva dvou divadelních představení. V diva-
dle ABC to bylo představení Shirley Valentine 
se Simonou Stašovou a v divadle Na Jezerce 
hra Gin game s Jiřinou Bohdalovou. V klu-
bovně jsme uspořádali mikulášskou besídku 
s hudbou a pohoštěním, na kterou se přišel 
podívat i pan starosta ing. Karel Otava a za-
stupitel ing. Petr Gregor. Ještě před Vánocemi 
jsme si zajeli na zámek Loučeň zhlédnout Pří-
běh vánočního stromečku. Viděli jsme stro-
mečky ozdobené různými zajímavými styly. 
Také jsme vyjeli do Prahy a prošli se zajíma-
vou lokalitou pražských Hradčan, částí Nový 
svět, kde bydlely mnohé významné osobnosti 
historie i současnosti (režisér Karel Kachyňa, 
výtvarník Jan Švankmajer, malíř Jan Zrzavý, 
spisovatelé Ota Pavel a Arnošt Lustig, skla-
datel Rudolf Friml a mnoho dalších). V domě 
č. 1 pobýval slavný dánský hvězdář Tycho de 
Brahe. Byla to velmi zajímavá a poučná sonda 
do minulosti naší země.

V tomto duchu se nesl i náš lednový výlet 
a to do Staré Boleslavi do Baziliky sv. Václava 
a Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází 
Palladium země české. Díky skvělým průvod-
kyním se vždy dozvíme i mnoho zajímavostí. 
V únoru jsme si zajeli do Strahovského kláš-
tera s jeho slavnou knihovnou. Uchvátily nás 
úžasné sbírky a ohromila nádhera filosofické-

Navzdory pandemii Klub důchodců Lysá nad Labem pokračoval  
v činnosti pod novým vedením

ho i teologického sálu. Prohlédli jsme si také 
klášterní baziliku Nanebevzetí Panny Marie 
na Strahově. Z vyhlídky Bella vista jsme díky 
krásnému jasnému počasí měli celou Prahu 
jako na dlani. Po obědě v restauraci Stará 
Studnice na Loretánském náměstí jsme ještě 
absolvovali s naší báječnou průvodkyní pro-
hlídku Lorety, poslechli si tamní zvonkohru 
a v klenotnici stáli v úžasu nad nádhernými 
monstrancemi vykládanými diamanty, drahý-
mi kameny, perlami, korály a českými granáty.

Takové výlety jsou pro nás poučením a 
obohacením a už se těšíme na další. V březnu 

to bude projížďka lodí po Čertovce, návštěva 
Muzea Karlova mostu a také zkusíme projít 
nejužší pražskou uličkou.

Informace o aktivitách Klubu důchodců 
najdete ve vchodu do domu s pečovatelskou 
službou v Masarykově ulici čp. 1729 (co je 
vchod do laboratoře Aesculab). Scházíme 
se každou první středu v měsíci od 15 hodin  
v klubovně domu s pečovatelskou službou – 
vchod ze dvora. Rádi přivítáme každého, koho 
naše činnost zaujala.

Klub důchodců Lysá nad Labem 

Pečovat a žít doma je normální
Začínáte pečovat? Pečujete o někoho blíz-
kého? Potřebujete poradit? Chybí vám 
informace a kontakty? Víte, na co máte 
nárok? Pečujete a je toto období pro vás 
obzvlášť náročné? 

Nemusíte v tom být sami. Obracejte se na 
koordinátorky pomoci projektu „Pečovat a 
žít doma je normální“: Blanku Knotkovou na 
tel. 702 010 498, případně prostřednictvím  
e-mailu blanka.knotkova@cpkp.cz nebo 
Hanu Fabiánovou na tel. 607 066 852, e-mail 
hana.fabianova@cpkp.cz. Veškerá podpora 
je pečujícím rodinám v rámci projektu nabí-
zena zdarma. 

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

9. března 2022 proběhne on-line seminář 
od 17.30 do 19.30 hod. s Mgr. Jitkou Kouto-
vou Vrchotovou, Dis. na téma Opatrovnictví 
a svéprávnost.

V RC Milovice se můžete setkat s koordiná-
torkou pomoci, Hanou Fabiánovou, každou 
druhou středu v měsíci (po předchozí telefo-
nické domluvě) od 15.00 do 17.00 hodin. 

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

Dále jsme pro vás ve spolupráci s dalšími 
odborníky vytvořili krátká návodná videa 
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Loupežné přepadení na benzínce
6. ledna, krátce po půlnoci, bylo na 

městskou policii telefonicky oznámeno 
loupežné přepadení benzínky na Jed-
ličkově ulici. Strážníci o události infor-
movali policisty a okamžitě se vydali na 
místo. Šetřením bylo zjištěno, že se dva 
pachatelé (muži), pokusili násilím přinu-
tit obsluhu čerpací stanice k vydání tržby. 
Když se jim to přes aktivní odpor obslu-
hy nepodařilo, odcizili alespoň lahev al-
koholu a z místa utekli. Dalším šetřením  
k osobám a vyhodnocením důkazních 
materiálů byli vytipováni možní pachate-
lé, kteří byli krátce po činu také dopade-
ni. Jednalo se o dva muže ve věku 19 a 21 
let, kterým hrozí v případě prokázání viny 
až desetileté vězení.

Ze zákazu řízení si nic nedělá
11. ledna kontrolovali strážníci v Podě-

bradově ulici řidiče osobního auta. Při kon-
trole potřebných dokladů k řízení moto-
rového vozidla strážníci zjistili, že se jedná  
o pětasedmdesátiletého muže z Lysé, který 
za volantem nemá co dělat. Správní orgán 
mu svým rozhodnutím totiž řídit zakázal. 
Vzhledem k podezření ze spáchání přečinu 
dle trestního zákoníku byl muž předán při-
volaným policistům.

Celostátně hledaná osoba
26. ledna řešili strážníci událost s osma-

dvacetiletým mužem ze Slavkova u Brna. 
Kontrolou totožnosti se zjistilo, že po osobě 
celostátně pátrá policie. Na základě zjiště-
ných skutečností byl muž předán přivola-
ným policistům.

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

Bc. Luboš Zita
velitel  městské policie          

Krimi střípky
Centrum sociálních a zdravotních služeb
Poděbrady, o. p. s.,
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců 
a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další),

domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XXII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci vý-
stavy Senior – Šikovné ruce našich seniorů, která se uskuteční ve dnech 16. – 19. 6. 2022 
společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada. Nejlepší práce bu-
dou vyhodnoceny a oceněny dne 17. 6. 2022 v rámci slavnostních kulturních programů  
v prostorách výstaviště. Soutěží se v činnostech – ruční práce, literární práce a fotografie.
Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledních dvou let z různých druhů materiálů 
i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, 
kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do 20. května 2022 odevzdat přihlášku a 
seznam prací.  

Literární práce na téma „Tradice a zvyky“      
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 20. května 2022.
Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: příjmení autora (např. No-
vák), v případě více prací (Novák 1, Novák 2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či 
grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. Nepo-
užívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí obsahovat kromě soutěžního 
textu i jméno autora a adresu.

Fotografická soutěž na téma „Tradice a zvyky“ a „Radosti mého života“ 
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými 
cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejmé-
ně 18 x 24 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 20. května 2022.  Autory 
fotografií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlášení, které 
je na internetových stránkách.

Kontaktní adresy
Organizátor soutěže: Bc. Věra Součková, Centrum sociálních a zdravotních služeb 

Poděbrady, o. p. s., Masarykova 1102, PSČ 289 22 Lysá nad Labem, 
tel.: 325 551 353, 775 760 777, e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info (v záložce magazín)

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.,
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a Vaše práce.

                                                      Za organizátory Bc. Věra Součková

Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a fotografické záznamy. Aby byly  
splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své 
osoby, nebude našimi fotografy a filmaři snímán.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

VZPOMÍNKA

Dne 5. 3. 2022 tomu bude rok, 
co nás náhle opustil náš milovaný,

pan Václav Klouda z Lysé nad Labem. 
S láskou vzpomíná manželka Věra 

a syn Petr s rodinou

Jarní sbírka oblečení se nebude 
z technických důvodů konat.
Příští sbírka bude až v říjnu. 
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Tvůrčí práce byla pro Františka Janulu až posedlostí
Letos si připomínáme život a dílo našeho 
slavného rodáka, malíře Františka Januly. 
Při této příležitosti jsme se ptali Ireny Ma-
šíkové, dámy, která v minulosti připravila 
17 mistrových výstav v České republice, 
jaký byl František Janula a co ho inspirova-
lo v jeho tvorbě.

František Janula byl lyským rodákem. 
Jak na Lysou vzpomínal?

Rád vzpomínal na zámecký park a ob-
razy na zámku, které se staly jeho prvním 
setkáním s výtvarným uměním. Ale byl 
člověkem, který se díval neustále dopředu. 
Vzpomínky pro něho nebyly důležité.

Kdy naposledy Lysou navštívil?
Tuším, že u příležitosti jeho výstavy v Lysé, 

v Opatství sv. Austina v roce 2007. Výstavu 
tehdy zahajoval herec, spisovatel a režisér 
Arnošt Goldflam, který spolu s brněnským 
režisérem Karlem Fuksou, natočili Janulův 
filmový medailon v rámci série dokumentů 
o českých malířích ve Francii. Arnošt Gold-
flam rovněž četl Janulovu poezii v knihovně 
Libri prohibiti v Praze.

 
Prý byly zámecké sbírky v Lysé jednou  
z jeho prvních velkých inspirací.  
Co dalšího ho inspirovalo?

František Janula byl umělcem "mnoha 
tváří", pracoval v nejrozmanitějších vý-
tvarných cyklech, s nejrůznějšími mate-
riály, jeho výtvarný projev byl mnohovrs-
tevnatý. 

Po roce 1968 zůstal natrvalo ve Francii. 
Co měl na této zemi nejradši?

V roce 1967 byl v Paříži na stipendiu 
a myslel si, že bude v budoucnu střídat 

pobyt ve vlasti a ve Francii. Po okupaci 
v roce 1968 odešel do Francie natrvalo. 
Francie mu poskytla svobodu pro jeho 
tvůrčí práci. To byl základ. V Paříži se také 
v redakci Pavla Tigrida seznámil se svo-
jí budoucí ženou Kateřinou, která stála 
věrně po jeho boku až do jeho odchodu. 
(A také nesmíme zapomenout na jeho 
oblíbené červené víno).

Uvažoval někdy o trvalém návratu  
do Česka po roce 1989?

O návratu po roce 1989 nikdy neuva-
žoval, ale do Čech se navracel, převážně 
u příležitosti svých výstav a za částí své 
rodiny. 

Kde všude můžeme kromě současné 
výstavy v Lysé vidět jeho díla?

Janulovo obrazy jsou zastoupeny ve sbír-
kách Prácheňského muzea v Písku, v galerii 
Klatovy/Klenová a ve sbírce Pražské plyná-
renské. Také v mnoha soukromých sbírkách 
v České republice a ve Francii. 

Většina velkých mistrů má i své žáky. 
Předával někomu pan Janula své  
zkušenosti? 

Své žáky nikdy neměl, ale při určitých 
příležitostech byl vždy otevřený diskusi s 
mladými tvůrci.

Které známé malíře obdivoval sám?
Měl rád některé staré Mistry a rovněž 

malíře 20. století.

Jaký byl? Při práci, v soukromí …
Tvůrčí práce byla pro Františka Janulu 

životní nutností, veškerý smysl jeho živo-
ta, můžeme říci až posedlostí. Pracoval 

denně ve svém ateliéru nedaleko byd-
liště, a když měl jít třeba na poštu něco 
vyřizovat, upřímně litoval promarněného 
času. Pokud ale byla příležitost, rád po-
seděl s přáteli u sklenky vína a dobrého 
jídla, které dovedl skvěle připravovat a 
čas v jeho společnosti byl vždy nezapo-
menutelným okamžikem.

Bylo takových setkání s Františkem a 
jeho ženou Kateřinou hodně a jsem za 
ně neskonale vděčná.

Irena Mašíková
Pracovala v Prácheňském muzeu 

v Písku jako správce výtvarných 
sbírek a kurátorka galerie. V rámci 
výstavního programu dlouhodobě  
vystavovala české umělce žijící ve 
Francii. V její první skupinové vý-
stavě "Paříž nad Otavou" (1996), 
byl mezi autory František Janula. 
V následujících letech mu připravi-
la celkem 17 výstav (Písek, Praha, 
Plzeň, Brno, Příbram, Klatovy/Kle-
nová, Opava, Vodňany, Obrazárna 
Špejchar Želeč u Tábora a Lysá nad 
Labem).

Byla by velice ráda, kdyby se v 
budoucnu podařilo vytvořit Janu-
lovu stálou expozici v jeho rodném 
městě. 
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Sport

Uplynulé 2 roky nebyly sportu přízni-
vě nakloněny. Různá omezení postihla 
nejvíce děti a mládež, což se všeobec-
ně negativně projevilo na jejich kondici.  
O to víc mě těší, že v našem fotbalovém 
klubu v Litoli jsme díky nadšeným rodi-

čům, trenérům i sportovcům udrželi po-
četnou členskou základnu a vytvořili dobré 
podmínky pro trénink i v zimním období. 
Využíváme venkovní sportovní plochy  
v Lysé i v Milovicích, tělocvičnu školy a 
také halu Milten.

Fotbal v Litoli
K financování činnosti klubu využívá-

me kromě příspěvků členů také dota-
ce města, Středočeského kraje a NSA 
– Můj klub. Uspořádali jsme pro žáky a 
dorost zimní a letní soustředění. V mi-
nulém roce jsme pořídili s přispěním 
města zahradní traktor k údržbě fot-
balového hřiště. Vzhledem k tomu, že 
největší položkou našeho rozpočtu je 
údržba hřiště, snažíme se získat dotaci i 
na tyto náklady, proto jsme rádi, že nám 
město v tomto ohledu vyšlo vstříc a uza-
vřelo s naším spolkem smlouvu na pro-
nájem sportoviště v Litoli na dobu ne- 
určitou. Vedle hřiště máme nově dvě 
hrazdy a žebřík, takže možnosti pohybo-
vých aktivit jsou zase o něco pestřejší.

V okresní soutěži máme zastoupení ve 
všech věkových kategoriích od přípravek 
až po dospělé, kde máme dokonce A-tým  
i B-tým. Fotbal v Litoli se hraje víc než 
padesát let a v nadcházející jarní sezó-
ně rádi přivítáme jak mladé sportovní 
talenty, tak i naše věrné fanoušky.

Eva Kropáčková

Co se děje v Dance Emotion ...

Konec roku byl pro náš klub plný soutěží 
a úspěchů. Naše závodní týmy stály vždy 
na stupních vítězů. Závodní tým zumby 
profi vybojoval čtyři zlaté a jednu stříbr-

nou medaili, závodní tým aerobiku získal 
tři zlaté a dvě stříbrné medaile. Závodní 
tým zumby hobby přivezl ze čtyř soutěží 
tři stříbrné a jednu bronzovou trofej. Náš 
nejmladší tým zumby Kids nás příjemně 
překvapil a ze tří soutěží se děvčata mo-
hou pochlubit jednou zlatou, jednou stří-
brnou a jednou bronzovou medailí. 

Všem moc děkujeme za perfektní výko-
ny, skvělou reprezentaci klubu i našeho 
města a přejeme hodně úspěchů na dal-
ších soutěžích.

     
Eva Rejmanová

Starý rok je za námi a nový před námi. 
V klubu TSK Dynamik, z. s. je příprava na 
soutěžní sezónu v plném proudu. Za sebou 
máme pár soutěží s velmi pěknými umístě-
ními, do kterých se zapojily i naše trenérky. 
Rok jsme zakončili vánočním vystoupením 
na Výstavišti v Lysé n. L. Jednotlivé týmy 
jsme odměnili při vánočních besídkách za 
jejich píli a vytrvalost. Kromě klasických 
tréninků a soutěží v jarní sezóně, chystáme 
i spoustu akcí pro naše členy např. jedno- 
denní soustředění, maškarní a různé spor-
tovní dny. Pro členy i nečleny chystáme v 
létě od 11. do 15. 7. příměstský sportovní 
tábor. Během března a dubna pořádáme 
dny otevřených dveří, kde se můžete přijít 
podívat na naše tréninky a v případě zájmu 
si bezplatně vyzkoušet jednotlivé sekce ae-
robiku. Těšíme se na vás TSK Dynamik, z. s.

Mgr. Lucie Koštířová  

TSK Dynamik
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Dětský letní tábor
Šumava 2022

Stanový tábor s dlouholetou tradicí, bohatým programem
s tematickou celotáborovou hrou.

2. BĚH

17. 7. – 30. 7. 2022
Cena poukazu: 4 500 Kč

Doprava vlastní
Od 8 let

Vedoucí běhu: Karel Otava

Více informací o táboře na stránce www.dltsumava.cz.
Hlásit děti můžete na e-mail dltsumava.2.beh@gmail.com.

PŘIDEJ SE K NÁM!
V případě zájmu, či zjištění dalších informací o tuto
zajímavou práci se zájemci mohou bez obav osobně

obrátit každý všední den v době od 7.30 do 15.30 
na ZVOOP npor. Bc. Tomáče Rejmana. 

adresa: OOP Milovice, ul. Armádní 793
e-mail: tomas.rejman@pcr.cz
tel.: 735 785453, 974 878 732

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

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

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

• kontrolor kvality
• obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
• expedient
• operátor CNC strojů
• operátor výroby řezač, brusič
• úklid

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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