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Slovo starosty
Vážení	 spoluob-

čané,	když	už	to	vy-
padalo,	že	se	podaří	
překonat	 zákeřnou	
nemoc,	 která	 nás	
tolik	 potrápila,	 a	
s	 příchodem	 jara	
jsme	 předpokláda-
li,	že	bude	konečně	
lépe,	 přišla	 rána,	
kterou	 nikdo	 neče-

kal.	24.	2.	2022	v	ranních	hodinách	zaútočila	
vojska	Ruské	federace	na	Ukrajinu.	Na	radnici	
vlaje	 ukrajinská	 vlajka,	 jako	 výraz	 solidarity	 
s	 lidem	 Ukrajiny,	 bránícím	 svoji	 zemi	 před	
agresorem.
Město	 Lysá	 nad	 Labem	 má	 na	 Ukra-

jině	 partnerské	 město	 Novyi	 Yarychiv	 
30	 km	východně	od	 Lvova.	Na	naši	 nabíd-
ku	pomoci	 starosta	 reagoval	a	požádal	nás	
o	 konkrétní	 materiální	 pomoc,	 kterou	 se	
nám	z	větší	míry	podařilo	zajistit.	Jednalo	se	 
o	 6	 ks	 elektrocentrál	 včetně	 příslušenství,	 
10	ks	ručních	radiostanic	MOTOROLA	s	příslu-

šenstvím,	zdravotnický	materiál	a	další.	Tato	
pomoc	v	hodnotě	300	000	Kč	odjela	v	pátek	 
4.	3.	2022.	Přepravu	zajistili	naši	dobrovolní	
hasiči	 ve	 spolupráci	 s	 hasiči	 Pardubického	
kraje	 a	 Zakarpatí.	 Během	 víkendu	 dorazilo	
vše	v	pořádku	do	cíle.
S	partnerským	městem	jsme	ve	spojení	

(písemném	 i	 telefonickém).	 Podle	 infor-
mací	se	potýkají	s	přílivem	uprchlíků	z	vý-
chodu.	Připravují	se	na	válku.	Mezi	stovka-
mi	rodin,	které	jsou	v	rámci	ORP	Lysá	nad	
Labem	ubytovány,	jsou	i	rodiny	z	partner-
ského	města.
Partnerství	je	založeno	na	historických	sku-

tečnostech.	Rod	Šporků,	který	sídlil	na	zám-
ku	v	Lysé	nad	Labem,	se	v	 roce	1718	spojil	 
s	 rodem	Sweerts.	 Potomci	 rozšířili	 svoje	dr-
žavy	 do	Haliče.	Državou	na	 východ	od	 Lvo-
va	 byla	 také	 obec	 Kukeziv,	 která	 dnes	 patří	 
s	dalšími	obcemi	pod	Novyi	Yarychiv.	Philipp	
Johann	 Sweerts-Sporck	 (1733	 –	 1810)	 byl	
od	roku	1796	viceprezidentem	Lvova	a	jeho	
mladší	bratr	Johann	Franz	de	Paula	Sweerts-
-Sporck	 (1756	 –1823)	 zastával	 různé	 pozice	 

a	byl	v	poslední	době	místopředsedou	galicij-
ské	gubernie.
Město	 Lysá	 nad	 Labem	 uspořádalo	 ma-

teriální	 sbírku,	 která	 je	 využita	 jako	 pomoc	
ukrajinským	rodinám,	které	už	v	Lysé	nad	La-
bem	máme	ubytovány.	Pro	ubytování	matek	 
s	dětmi	jsme	vyčlenili	12	bytů,	které	postup-
ně	vybavujeme	a	osídlujeme.	Pro	ukrajinské	
děti	jsme	v	našich	školách	připravili	prostory	
pro	zajištění	školní	docházky	a	stravování.
Chtěl	 bych	 poděkovat	 všem,	 kteří	 ne-

zištně	 pomáhají	 a	 přispívají	 materiálně,	 
i	finančně.	Děkuji	také	vám,	kteří	jste	ukra-
jinské	 rodiny	 ubytovali	 u	 sebe	 v	 soukro-
mí.	 Je	 důležité,	 abyste	 na	 městský	 úřad,	 
tel.	605	484	941,	tuto	skutečnost	nahlásili.	
Údaje	potřebujeme	pro	plánování	pomoci	
a	podpory	těmto	rodinám.
Přeji	 vám	 příjemné	 prožití	 velikonočních	

svátků.	S	vírou,	že	se	válečný	konflikt	nerozšíří	
a	snad	bude	lépe,	si	užívejte	jarní	období.	

Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Rekonstrukce	parku	zahrnuje	řešení	několi-
ka	problémových	míst	ve	veřejném	prostoru	
náměstí	a	zároveň,	a	to	je	hlavní	cíl,	samot-
nému	místu	dává	šanci	k	oživení	 funkce	sa-
motného	 náměstí	 jako	 místa	 k	 setkávání.	
Ústředním	motivem	 návrhu	 se	 stává	 voda,	
dětská	 hra	 a	 aktivní	 trávení	 volného	 času.	
Návrh	 poskytuje	 návštěvníkům	 důvod	 se	 
v	místě	 náměstí	 zdržovat	 a	 trávit	 zde	 volný	
čas.	Středem	široké	promenády	se	tak	stává	
soubor	vodních	prvků.	Dále	rekonstrukce	po-
čítá	s	odstraněním	keřů	po	obvodu	náměstí		
a	 zpřístupnění	 celé	 zelené	 plochy	 trávníku	
ze	všech	stran.	Díky	tomu	bude	eliminováno	
nežádoucí	používání	zeleně	jako	veřejných	zá-
chodků	a	zároveň	kontrolu	nad	pobytem	lidí,	
kteří	zde	holdují	alkoholu	a	využívají	prostor	
jako	veřejnou	restauraci.	Rekonstrukce	je	plá-
nována	do	konce	července	tohoto	roku	.

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investice

Rekonstrukce parku byla zahájena
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Během	února	 2022	 zasedala	Rada	města	
Lysá	 nad	 Labem	 řádně	 celkem	 dvakrát.	 Na	
těchto	 jednáních	 byla	 přijata	 zejména	 roz-
hodnutí	týkající	se	dalšího	rozvoje,	spolkové	
činnosti	a	konání	kulturních	akcí	v	Lysé	n.	L.
Na	 základě	 podkladů	 společnosti	 STAVO-

KOMPLET	spol.	s	r.	o.	schválila	rada	města	dů-
ležitý	dokument	pro	řadu	obyvatel,	a	to	plán	
financování	obnovy	vodovodů	a	kanalizací	na	
období	 let	2022	–	2031.	Plán	byl	zpracován	
už	dle	pravidel,	která	bude	upravovat	novela	

prováděcí	 vyhlášky	 k	 zákonu	o	 vodovodech	 
a	kanalizacích	účinná	od	1.	1.	2026.
Rada	se	také	zabývala	záměrem	na	pro-

dej	pozemků	v	 lokalitě	Hrabanov	 formou	
elektronické	 aukce	 nebo	 elektronické	
dražby	 a	 uložila	 Odboru	 správy	 majetku	
jeho	 přípravu.	 Aby	 se	 předešlo	 spekula-
cím,	 jednou	 z	 podmínek	 bude	 postavit	 
a	 zkolaudovat	 na	 pozemku	 rodinný	 dům	
nejpozději	do	7	let	od	kolaudace	inženýr-
ských	sítí.
Organizace	 pracující	 s	 dětmi	 do	 18	 let	

se	 sídlem	 v	 Lysé	 nad	 Labem	mohly	 žádat	 
o	investiční	dotace	z	příslušného	dotačního	
programu.	Z	rámce	schváleného	zastupitel-
stvem	města	ve	výši	1	000	000	Kč	rozhodla	
rada	města	o	udělení	dotací	třem	spolkům.	
Rodinné	 centrum	 Parníček,	 z.	 s.,	 Veslařský	

klub	 Lysá	 nad	 Labem	 z.	 s.	 a	 Tělovýchovný	
klub	 Slovan	 Lysá	 nad	 Labem	 z.	 s.	 byly	 do-
poručeny	 jako	 příjemci	 dotace	 komisí	 pro	
kulturu	a	cestovní	ruch	a	obdrží	financování	 
v	souhrnné	výši	460	315	Kč.
18.	 6.	 2022	opět	proběhne	Rodinný	 fes-

tival	Léto	v	Lysé.	Výjimku	z	obecně	závazné	
vyhlášky	ke	konání	festivalu	od	18.	6.	2022	
od	14	hodin	do	19.	6.	2022	do	3	hodin	rov-
něž	v	únoru	schválila	rada	města	na	žádost	
pořadatele	Pizzeria	Matylda	s.	r.	o.	

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

Michaela	Kočová
asistentka	tajemnice

	MěÚ	Lysá	nad	Labem

Dne 7. 3. se při příležitosti nedožitých 90. na- 
rozenin básníka, malíře Františka Januly, vý-
znamného lyského rodáka, uskutečnilo slav-
nostní odhalení pamětní desky na jeho rod-
ném domě v Žižkově ulici.

Slavnostního	aktu	 se	kromě	dcery	pana	
Januly	 –	 Terezy	 Janulové	 a	 zástupců	 Lysé	
nad	Labem	účastnil	i	pan	Stanislas	Mrozek	
–	 Rada	 pro	 kulturu	 a	 spolupráci	 velvysla-
nectví	Francie	v	České	republice	a	zároveň	
ředitel	Francouzského	institutu	v	Praze.
Tereza	Janulová	si	za	svého	otce	in	memori-

am	převzala	i	čestné	občanství	Lysé	n.	L.
Slavnostní	 odpoledne	 pak	 pokračovalo	 

v	Muzeu	Bedřicha	Hrozného	v	Lysé	nad	La-
bem,	kde	všichni	přítomní	slavnostně	zahá-
jili	výstavu	prací	Františka	Januly.	
O	 doprovodný	 kulturní	 program	 se	 po-

starali	 žáci	 ZUŠ	 F.	A.	 Šporka	pod	 vedením	
učitelek	pí	Mikuškové	a	pí	Chmelařové.	

Slavnostní odhalení pamětní desky Františka Januly a zahájení 
výstavy obrazů v Muzeu Bedřicha Hrozného 

V	muzeu	bylo	připraveno	i	promítání	do-
kumentárního	 filmu	 o	 Františku	 Janulovi	 
s	 názvem:	 František	 Janula	 -	 Svoboda	 je	
tvorba,	režiséra	Petra	Skaly.
Pokud	 byste	 se	 chtěli	 s	 tvorbou	 tohoto	

velmi	 významného	 rodáka	 z	 Lysé	 nad	 La-
bem	seznámit	i	vy,	máte	možnost	navštívit	
výstavu	jeho	obrazů	až	do	30.	4.	dle	oteví-
rací	doby	muzea.
Poděkování	 patří	 paní	 Ivaně	 Misákové,	

současné	 majitelce	 rodného	 domu	 Fran-
tiška	 Januly,	 která	 souhlasila	 s	 umístěním	
pamětní	desky,	paní	Ireně	Mašíkové	za	pří-
pravu	výstavy	v	muzeu	a	všem,	kteří	se	na	
koordinaci	této	akce	podíleli.

Hana	Foltýnová
Odbor	školství,	sociálních	věcí,

zdravotnictví	a	kultury
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Ve středu 4. března 2022 si v lyském kině  
z rukou představitelů města převzali oce-
nění občané, kteří významnou měrou obo-
hacují život nás všech, reprezentují město 
nebo pomáhají druhým. Ke slavnostní at-
mosféře přispělo vystoupení flétnového 
souboru Flautato ze Základní umělecké 
školy Františka Antonína Šporka. Překvape-
ním pro všechny přítomné pak bylo promít-
nutí nového dokumentárního filmu o Lysé 
nad Labem.

A	koho	 že	 letos	město	ocenilo?	 Zastupi-
telstvo	města	udělilo	Františku Janulovi in 
memoriam	 čestné	 občanství	 za	 významný	
přínos	v	oblasti	moderního	evropského	ma-
lířství	 a	 za	 propagaci	 rodného	 města	 Lysé	
nad	Labem	v	 zahraničí.	K	nedožitým	deva-
desátinám	 zástupci	 města	 odhalili	 Františ-
ku	Janulovi	pamětní	desku	na	jeho	rodném	
domě	 v	 Žižkově	 ulici	 a	 v	 Muzeu	 Bedřicha	
Hrozného	 můžete	 do	 konce	 dubna	 shléd-
nout	výstavu	jeho	obrazů.	Čestné	občanství	
bylo	 slavnostně	předáno	 jeho	dceři	 Tereze	
Janulové	na	 vernisáži	 této	 výstavy	 7.	 břez-
na	 2022.	 Rada	města	 udělila	 Čestnou	me-
daili	města	Lysá	nad	Labem	–	vyznamenání	 
II.	 třídy	 Ing. Josefu Valtrovi	 in	 memoriam	
za	 celoživotní	 obětavou	 práci	 v	 oblasti	 ze-
mědělství.	Cenu	si	převzal	jeho	syn	Ing.	To-
máš	Valtr.	Dále	bylo	 toto	ocenění	 uděleno	
Vlastimilu Křivánkovi	za	reprezentaci	města	
Lysá	nad	Labem	a	České	republiky	v	kultu-
ristice.	 Rada	 města	 udělila	 Čestné	 medai-
le	 města	 Lysá	 nad	 Labem	 –	 vyznamenání	
III.	 třídy	Adamu Herajnovi	 za	 reprezentaci	
města	 Lysá	 nad	 Labem	 a	 České	 republiky	

Městská vyznamenání udělena
ve	 smíšených	 bojových	 uměních,	 Matouši 
Dočekalovi a Alžbětě Zavadilové	oběma	za	
reprezentaci	města	Lysá	nad	Labem	a	Čes-
ké	republiky	ve	veslování	a	Janu Gruberovi 
za	dlouholetou	práci	s	mládeží	–	trenérskou	
činnost	 ve	 Veslařském	 klubu	 Lysá	 nad	 La-
bem	z.	 s.	Rada	města	udělila	Pamětní	me-
daili	Marii Škotové	za	celoživotní	obětavou	
práci	 v	 sociálních	 službách.	 Za	 její	 práci	 jí	
přišla	poděkovat	i	Emilie	Třísková,	ředitelka	
Centra	 sociálních	 a	 zdravotních	 služeb	 Po-
děbrady	o.	p.	s.	Pamětní	medaile	byla	dále	
udělena	Denisu Pořízkovi a Julii Pořízkové 
a	to	za	reprezentaci	města	Lysá	nad	Labem	
a	 České	 republiky	 v	 3D	 lukostřelbě.	 Cenu	 
i	za	svého	bratra	převzala	Julie.	Pamětní	me-

daile	 byly	 uděleny	 také	 Lence Zavadilové 
a Marcele Cézové.	Rada	města	 jim	oběma	
udělila	pamětní	medaili	za	dlouholetou	prá-
ci	s	mládeží	–	trenérskou	činnost	ve	Veslař-
ském	 klubu	 Lysá	 nad	 Labem	 z.	 s.	 Starosta	
města	 udělil	 medaili	 „Za	 věrnost“	 vyzna-
menání	 I.	 stupně	 za	 20	 odpracovaných	 let	
u	Městské	policie	Lysá	nad	Labem	Monice 
Zitové.	Posledně	tři	 jmenované	se	nemoh-
ly	slavnostního	předávání	zúčastnit	osobně.	
Vyznamenání	 jim	tak	budou	předána	v	ná-
hradním	termínu.	Všem	oceněným	gratulu-
jeme	a	přejeme	 jim	pevné	 zdraví	 a	 hodně	
úspěchů	v	jejich	další	činnosti.

	odbor	ŠSVZaK

Úprava povodňového plánu
Vážení	 vlastníci	 nemovitostí,	 v	 lokalitě	 

u	Poděbradovy	ulice	došlo	k	úpravě	vyme-
zení	 ohrožených	 objektů	 přívalovými	 po-
vodněmi	na	základě	DMR	5G	(digitální	mo-
del	reliéfu	5.	generace).	Prosím	ověřte,	zda	
vaše	 nemovitost	 je	 ohrožena	 povodněmi	
v	povodňovém	plánu	na	stránkách	města.	
Jménem	zpracovatele	povodňového	plánu	
se	omlouváme	za	způsobené	komplikace.	
Vymezení	 ohrožených	 objektů	 v	 zápla-

vovém	 území	 zůstává	 beze	 změny.	 Pokud	
je	 vaše	 nemovitost	 ohrožena	 povodněmi,	
nejen	pro	potřeby	města,	ale	zejména	pro	
svou	 vlastní	 potřebu	 a	 ochranu,	 prosíme,	
vyplňte	formulář	povodňového	plánu	vlast-
níka	nemovitosti.	Děkujeme	občanům,	kte-
ří	 již	formulář	vyplnili	a	o	problematiku	se	
zajímají.	

ENVIPARTNER,	s.	r.	o.
Pasporty	·	GIS	·	Dotační	poradenství	·	

Povodňové	plány
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Projekty města pokračují

Rekonstrukce	MŠ	Dráček

Rekonstrukce	ulice	Mírová Rekonstrukce	vodojemu

Podkroví	radnice

Sportovní	hala
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Program na podporu kultury města 
Lysá nad Labem 
Termín	podávání	žádostí:	do	15.	5.	2022	

(budou	 rozděleny	 finanční	 prostředky	 ve	
výši	196	400	Kč).	

Program na podporu sportu a volného 
času města Lysá nad Labem 
Termín	podávání	žádostí:	do	15.	5.	2022	

(budou	 rozděleny	 finanční	 prostředky	 ve	
výši	26	500	Kč).

Statuty	 k	 Programům	vč.	 formulářů	 na-
leznete	na	https://obcan.mestolysa.cz	–	Do-
tace	a	granty.	

Hana	Foltýnová
referentka	odboru	školství,

sociálních	věcí,	zdravotnictví	a	kultury

Žádosti o dotace pro
rok 2022 – II. kolo 

Informace pro občany k pytlovému 
sběru tříděného odpadu
K	 30.	 6.	 2022	 bude	 ukončena	 platnost	

původních	štítků	s	čárovým	kódem.	V	pří-
padě,	že	bude	po	tomto	datu	odevzdán	py-
tel	s	tříděným	odpadem	označený	štítkem	
s	čárovým	kódem,	nebude	tento	pytel	za-
hrnut	do	slevy.	Od	1.	7.	2022	budou	platné	
pouze	štítky	s	QR	kódem.
Občané,	kteří	 ještě	používají	štítky	s	čáro-

vým	 kódem,	 si	 je	mohou	 vyměnit	 v	 úřední	
dny	(PO	a	ST	7		–	12	hodin	a	12.30	–	18	hodin 
v	 budově	 MěÚ	 Lysá	 nad	 Labem,	 kancelář	 
č.	219).

Lenka	Plachá	
odbor	správy	majetku

Konec čárových kódů

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	
místního	 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
Jsem rád, že jsem mohl být u toho. Poda-
řilo se nám rozpohybovat léta zakonzer-
vovaný projekt na výstavbu Supermarke-
tu TESCO. 

Pozemek	 za	 12	 let	 zarostl	 náleto-
vými	 dřevinami	 a	 vypadalo	 to,	 že	 
z	 investice	 sejde.	 Před	 třemi	 lety	 se	 po-
dařilo	 přesvědčit	 britský	 maloobchodní	
řetězec	TESCO,	aby	projekt	oživil.	Původ-
ní	projekt	velkého	obchodního	domu	byl	
změněn	na	střední	s	tím,	že	bude	umož-
něn	 vznik	 dalším	 obchodům.	 Vše	 prošlo	
novým	stavebním	řízením.	Po	vydání	sta-
vebního	povolení	byla	na	ploše	1,4	hekta-
ru	zahájena	tolik	očekávaná	výstavba	no-
vého	Obchodního	centra	Lysá	nad	Labem.	
Investorem	 je	česká	 stavební	 společnost	
AGILE	spol.	s	r.	o.	Na	ploše	cca	5	000	m2 

Obchodní centrum Lysá nad Labem
roste jako z vody

bude	 mít	 novou	 prodejnu	 supermarket	
TESCO	 a	 v	 přístavbě	 dalších	 6	 obchodů,	
ve	 kterých	 se	 budou	 prodávat	 oděvy,	
domácí	potřeby,	 léčiva,	drogistické	zboží	
nebo	potřeby	pro	 chovatele.	 Součástí	 je	
parkoviště	pro	146	automobilů.	
Přes	 všechna	 příkoří	 za	 strany	 věčných	

stěžovatelů,	zdražení	stavebních	materiálů	
a	 energií	 v	 souvislosti	 s	 válkou	 na	 Ukraji-
ně,	bychom	se	nového	obchodního	centra	
v	 hodnotě	 téměř	250	mil.	 Kč	měli	 dočkat	
koncem	 3.	 čtvrtletí	 roku	 2022.	 Po	 velmi	
dlouhé	době,	by	měly	skončit	letité	stížnos-
ti	na	to,	že	v	Lysé	jsou	pouze	dvě	prodejny	
PENNY.	Věřím,	že	dojde	ke	skokovému	na-
výšení	služeb	i	spokojených	zákazníků.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města
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Blahopřání 
za	měsíc	únor

80 let
Jiří Bodlák

85 let                                                            
Miloslav Maršík

90 let
Josefa Kubášková

95 let
Miluše Novotná

Jean	Paul: 
„Smích a radost je obloha,
pod níž vzkvétá vše.“

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
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 Dobrý	den	všem.	Každý	měsíc	přemýšlím,	
co	bych	měla	napsat,	o	čem	se	zamyslet,	co	
bych	vám	chtěla	říci	jen	tak,	jako	když	potká-
te	sousedku	nebo	někoho,	kdo	s	vámi	třeba	
venčí	pejska.	Vždy	ale	sklouznu	k	úvaze	psát	
sdělení	toho	významu,	že	nikdy	není	tak	špat-
ně,	aby	nemohlo	být	ještě	hůře…a	hůře.	A	to	
mnohdy	i	třeba	bylo.	Všichni	jsme	se	těšili,	že	

dva	roky	covidu	jsou	pryč	a	bude	nám	zase	hej.	Ze	dne	na	den	
máme	zase	jiné	starosti.	Nedejme	se!	(a	to	každý	den	říkám	i	
sobě),	nepropadejme	do	deprese,	udělejme	si	nějakou	malou	
radost,	kávu,	jděme	ven…	Netrapme	se	stále	jen	tím,	co	ne-
jsme	schopni	ze	svých	pozic	změnit.	Bude	jaro,	bude	slunce,	
příroda	obživne.	Mějme	se	rádi	a	neztraťme	úsměv	na	tváři.	
Všem	přeji	poklidné	dny.

 
	Ing.	Karolína	Stařecká,	ČSSD

Zimu	máme	za	sebou	a	radujeme	se	z	nastá-
vajícího	jara.	Všechno	kvete	a	my	vyhledáváme	
ta	nejhezčí	místa.	Většinou	začínáme	v	zámec-
kém	parku	a	pak	zacházíme	na	klášterní	terasy,	
odkud	 musíme	 pokračovat	 do	 ulice	 Žižkovy.	
Setkáváme	se	 tam	s	místními	obyvateli,	 kteří	
si			stěžují	si	na	docela	nepříjemné	okamžiky.	Je	
to	tak,	že	různí	návštěvníci	teras	sesbírají	z	cesti-

ček	kaménky	a	pak	je	odhazují	do	prostor	Žižkovy	ulice.	Hned	nato	 
z	teras	zmizí.	Senioři	jsou	z	této	situace	velice		nešťastní.	Třeba	jeden	
z	nich,	když	procházel	ulicí	s	novorozencem	v	náručí,	byl	ohrožen	
větším	kamenem,	který	dopadl	těsně	vedle	něj.	Na	jeho	výkřik	se	
nikdo	z	teras	neozval.	Celou	tuto	situaci	jsme	pak	řešili	v	naší	Komisi	
pro	šťastný	život	seniorů	a	doporučujeme	radě	města:	Zhodnotit,	
do	jaké	míry	je	přístup	na	klášterní	terasy	dostupný	všem	zájemcům	
a	zda	by	nebylo	vhodné	vstup	zpoplatnit.	Především	ale	stanovit	
dobu	otevření	(od	-	do)	a	návštěvníky	sledovat,	nejlépe	dobrovol-
nými	pomocníky	z	řad	seniorů.	Rozhodně	by	to	přispělo	k	důstojné	
reprezentaci	klášterních	teras.	

     
MVDr.	Jan	Kořínek,	za	ČSSD

Milí	sousedé,	moc	vám	děkuji	za	to,	jací	jste.	
Děkuji	vám,	že	ve	chvíli,	kdy	je	to	opravdu	po-
třeba,	spojíte	své	síly	a	pomáháte.	Děkuji	vám,	
že	jste	se	rozhodli	svůj	majetek,	své	peníze	a	
svůj	čas	věnovat	na	pomoc	těm,	kteří	to	po-
třebují.	Ukrajinci	nás	v	uplynulých	týdnech	po-
třebovali,	potřebují	nás	i	dnes	a	ještě	dlouho	
nás	potřebovat	budou.	Děkuji	vám	za	sebe	i	

za	část	své	rodiny	žijící	na	Ukrajině.	Věřte,	že	obyvatelé	Ukrajiny,	
kteří	mají	přístup	k	sociálním	sítím	a	médiím,	vše	sledují	a	velice	
oceňují	přístup	všech,	kteří	pomáhají.	Moc	to	pro	ně	znamená.	
Válka	není	nic	dobrého.	Přináší	s	sebou	smrt,	smutek,	bídu	a	
špatné	časy.	Máme	nesmírné	štěstí,	že	žijeme	v	míru	a	můžeme	
ovlivnit,	jak	náš	vlastní	život	bude	vypadat.	Ukrajinské	děti,	ženy	
a	muži	o	toto	právo	přišli.	Myslím,	že	nikdo	z	nás	by	nechtěl	být	
na	jejich	místě.	Proto	každého	z	vás	prosím,	buďme	k	sobě	na-
vzájem	tolerantní.	Děkuji.

Mgr.	Radka	Bláhová,	Kulturně!

Městský	úřad

Změna	v	přijímání	dětí	do	MŠ	
Na	únorovém	zastupitelstvu	byla	schvá-

lena	Obecně	závazná	vyhláška	města	Lysá	
nad	Labem	č.	1/2022,	která	stanoví	školské	
obvody	mateřských	škol	zřízených	městem	
Lysá	n.	L.	Proč?	Také	jste	jako	rodiče	zažili	
šok,	když	vaše	tříleté	dítě	nebylo	přijato	do	
žádné	místní	MŠ?	Bylo	to	proto,	že	se	děti	

mohly	hlásit	do	více	školek	a	při	splnění	kritérií	do	nich	byly	
i	přijaty.	Velké	části	 rodin	 tak	přišlo	 rozhodnutí	o	nepřijetí.	
Chtěli	pak	psát	odvolání	a	byli	naštvaní	na	město,	že	nepo-
skytuje	dostatek	míst	v	MŠ.	Byl	to	ale	jen	špatný	systém.	Po	
odhlášení	vícenásobně	přijatých	dětí	se	místa	uvolnila.	Ře-
ditelky	 s	tím	měly	 vždy	 velké	 komplikace	 a	 spoustu	práce.	
Doufejme,	 že	 tento	 chaos	 pomine.	 Lysá	má	nově	 spádové	
obvody	a	tříleté	dítě	by	se	do	MŠ	mělo	dostat	napoprvé,	a	
to	i	díky	rozšíření	kapacity	MŠ	v	Litoli.	Není	pravda,	že	byste	
se	nemohli	přihlásit	do	jiné	MŠ	mimo	spádový	obvod.	V	pří-
padě	volné	kapacity	dítě	přijmout	mohou.	Doufám,	že	nový	
systém	bude	efektivnější.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL

Jak	dál?
Strategický	 plán	 města	 a	 jeho	 plnění,	

má	 některá	 úskalí.	 Jedním	 z	 nich	 bezpo-
chyby	je	i	finanční	náročnost.	Dalším	neo-
pomenutelným,	nezaměnitelným	i	trochu	
podceňovaným	 faktorem	 je	 skutečnost,	
že	 jsme	 v	 těsném	 sousedství	 (cca	 5	 km)
od	 rozvíjejícího	 se	 „mladého“	města	Mi-

lovice.	Vzdálenost	obou	měst	přímo	vybízí	 ke	 spolupráci	
zejména	 v	 předpokládaných	 vysoce	 finančně	 náročných	
investicích	a	záměrech,	a	to	nejen	v	oblasti	infrastruktury,	
ale	 i	 v	 oblasti	 sportu,	 kultury,	 ale	 také	 ve	 školství,	 zdra-
votnictví	a	sociálních	věcech.	V	současnosti,	pro	rychlejší	
rozvoj	obou	měst,	lze	jen	doporučit	koordinaci	cílů	vytyče-
ných	v	každém	ze	strategických	a	územních	plánů.	Cíle	lze	
rozdělit	na	lokální,	tedy	zcela	nezbytné	pro	rozvoj	daného	
území	nutné	pro	život	každého	občana	z	cca	desetitisíco-
vého	města,	a	v	oblasti	občanské	vybavenosti,	kterou	by	
mělo	mít	 dvacetipětitisícové	město,	 nebo-li	 „dvojměstí“.	
Předpokladem	 spolupráce	 jsou	 především	 vzájemná	 po-
kračující	 setkání	na	úrovni	vedení	obou	měst,	 jejich	rad-
ních	a	zastupitelstev.

Ing.	Petr	Gregor,	bezpartijní	za	KSČM

Z	důvodu	postupujících	stavebních	prací	na	městském	úřa-
dě	se	dočasně	upravuje	provoz	podatelny.
Do	 cca	22.	 4.	 2022	 (termín	 se	může	 změnit	 dle	 aktuální	

situace)	 bude	 podatelna	 přesunuta	 do	 1.	 patra,	 kancelář	  
č.	113.
Omlouváme	se	za	komplikace	a	děkujeme	za	pochopení.

Městký	úřad	Lysá	nad	Labem

Úprava provozu – podatelna
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Družstevní	bydlení	ve	městě!
Zastupitelstvo	města	se	rozhodlo	vytvořit	

pro	 místní	 občany	 novou	možnost	 bytové	
výstavby.	Jedná	se	o	družstevní	bydlení.	Tato	
forma	výstavby	je	v	našem	městě	osvědčená	
a	známá.	V	60.	–	70.	a	80.	letech	20.	století	
byla	tímto	způsobem	postavena	řada	byto-
vých	domů,	které	velmi	dobře	slouží.	Jedná	

se	o	bytové	domy	v	Litoli	podél	ulice	Na	vysoké	mezi	a	dále	byto-
vé	domy	v	ulici	Jedličkově,	Třešňové	nebo	Čs.	Armády	v	Lysé	nad	
Labem.	Nyní	bychom	na	tuto	tradici	chtěli	navázat	v	lokalitě	are-
álu	bývalé	Fruty	mezi	ulicí	Jedličkovou	a	Pivovarskou.	Na	výzvu	
zastupitelstva	již	reagovalo	přes	50	zájemců	z	řad	místních	obča-
nů	a	každý	den	přibývají	další.	Doufejme,	že	se	stavební	bytové	
družstvo	brzo	podaří	 založit.	Město	počítá	s	tím,	že	poskytne	  
k	výstavbě	část	pozemku	v	areálu	Fruty.	Pro	zástavbu	je	vydané	
platné	územní	rozhodnutí,	takže	by	se	stavět	mohlo	začít	brzy.	
Město	by	se	tak	dočkalo	kvalitní	zástavby	v	centru	města	a	druž-
stevníci	kvalitního	bydlení	v	hezké	lokalitě	za	příznivou	cenu.

Mgr.	Hynek	Fajmon,	ODS

Ačkoliv	by	se	dnes	nabízelo	otevřít	napří-
klad	téma	nehospodárné	stavby	bazénku	za	
54	mil	Kč	ve	škole	ZŠ	JAK,	či	zbytné	luxusní	re-
konstrukce	parku	u	Penny	za	18	mil	Kč,	je	tu	
mnohem	závažnější	problém.	Válka	na	Ukra-
jině	se	týká	nás	všech.	Nikdo	neví,	co	bude.	
Ale	 jedno	 je	 jisté.	 Dopady	 budou	 citelné.	
Musíme	 držet	 spolu,	 neprohlubovat	 sváry	 

a	omezit	své	osobní	zájmy	ve	prospěch	celku.	Mám	radost,	ko-
lik	našich	spoluobčanů,	firem,	organizací	se	zapojilo	do	pomoci	
ukrajinským	uprchlíkům	a	jak	štědří	dokážeme	být.	Všichni	se	
budeme	muset	uskromnit	-	rodiny,	firmy	a	ano,	i	naše	město.	
Ceny	všeho	rostou,	mnohdy	hodně	šíleně	–	energie,	paliva….	
Každý	doma	hledá,	jak	snížit	náklady,	jak	zvýšit	hospodárnost,	
které	zbytečnosti	už	nekupovat.	Pokud	toto	neudělá	také	naše	
město,	bude	to	mít	dalekosáhlé	následky.	Prosím,	zastavme	dal-
ší	zadlužování	města	(už	teď	300	mil.	Kč)	a	neutrácejme	za	věci,	
které	 teď	nejsou	nutné.	Finance	budeme	brzy	potřebovat	na	
věci	mnohem	důležitější.

Mgr.	Karel	Marek,	KDU-ČSL

Milí	 sousedé,	 tyto	 řádky	 bych	 tento-
krát	 chtěla	 věnovat	 opravdu	 srdečné-
mu	 a	 obrovskému	 poděkování.	 Jsem	
opravdu	 pyšná,	 jakou	 solidaritu	 vzbu-
dila	 v	 nás	 Lysácích	 válka	 na	 Ukrajině.	
Skutečně	 mockrát	 děkuji	 všem,	 kteří	
přispívají	 finančně	 i	 materiálně,	 díky	
všem,	 kteří	 svůj	 volný	 čas	 věnují	 shro-

mažďování	a	distribuci	humanitární	pomoci	a	v	neposled-
ní	 řadě	 těm,	 kteří	 aktivně	 sami	 nabídli	 volné	 kapacity	 k	
ubytování	 uprchlíků.	 Uvědomuji	 si,	 že	 každý,	 kdo	 jakkoliv	  
k	 pomoci	Ukrajině	 přispěl,	 učinil	 tak	 na	 úkor	 sebe,	 svých	
blízkých	či	 svého	pohodlí	a	 soukromí.	Moc	si	 toho	vážím.	
Válka	se	bohužel	neptá,	ale	my	jsme	se	všichni	k	jejím	dů-
sledkům	postavili	čelem	a	to	je	na	té	obrovské	tragédií	ta	
zatím	 jediná	 výhra.	Mé	 poděkování	 patří	 i	 opozičním	 za-
stupitelům.	V	 těch	nejhorších	časech	by	obvyklé	politické	
či	ideové	spory	měly	být	potlačeny.	A	to	se	i	stalo.	Všichni	
táhneme	za	jeden	provaz.	To	se	cení.	Děkuji.	Situace	se	asi	
nevyřeší	ze	dne	na	den	a	celá	naše	země	se	musí	vypořádat	
se	 situací,	 kterou	dlouho	nezažila.	Věřím	ale,	 že	 to	 zvlád-
neme.	Jsme	hrdý	národ,	který	se	zdravě	hašteří	v	dobách	
klidných,	ale	umí	se	semknout,	když	 je	zle.	A	umí	pomoci	
těm,	kteří	pomoc	potřebují.	A	to	mě	velmi	těší.

Romana	Fischerová,	ANO	2011

Mobilní rozhlas

Aplikaci si můžete 
zdarma stáhnout do 
svých mobilních telefonů 
a zaregistrujte se na 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/.

S	bolestí	v	srdci	oznamujeme	všem	příbuzným,	přátelům
a	známým,	že	je	to	20	let,	co	nás	navždy	opustila	naše	drahá

maminka	a	babička,	paní	Marie	Čerešňáková	z	Litole.

Je	těžké	uvěřit,	že	už	20	let	žijeme	naše	životy	bez	tebe,	mami.	
Co	bychom	za	to	dali,	kdybychom	mohli	zase	říct:	ahoj,	mami.	
Jako	kdysi,	slyšet	tvůj	hlas	a	vidět	tvůj	úsměv.	Moc	nám	všem	
chybíš.	Je	to	moc	smutný,	že	nejsi	s	námi,	ale	naše	krásné	
vzpomínky	nám	zůstaly.	Myslíme	na	Tebe	každý	den	a	nikdy	
nezapomeneme.	Na	Tvoji	laskavou	povahu	a	milý	úsměv	

se	nedá	zapomenout.

				"Očím	si	odešla,	v	srdcích	si	zůstala"

dcery	Františka	a	Magda	s	rodinami	
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1.	4.	od	20.00	 QWILL  KONCERT
2.	4.	od	10.00	 Příšerákovi 2
2.	4.	od	17.00	 Morbius  PREMIÉRA
2.	4.	od	20.00	 Známí neznámí
3.	4.	od	10.00	 Proměna
3.	4.	od	15.00	 Ježek Sonic 2  PREMIÉRA 
3.	4.	od	17.00	 Morbius
3.	4.	od	20.00	 Známí neznámí
5.	4.	od	17.00	 Tajemství staré bambitky 2
5.	4.	od	20.00	 Betlémské světlo
6.	4.	od	17.00	 Příšerákovi 2
6.	4.	od	20.00	 Známí neznámí
7.	4.	od	15.00	 Poslední závod  KINO SENIOR
7.	4.	od	17.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství  PREMIÉRA
7.	4.	od	20.00	 Stínohra  PREMIÉRA
9.	4.	od	15.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
9.	4.	od	20.00	 DS Náplavka - Krásné obrázky z Hrozného života
10.	4.	od	10.00	 Ježek Sonic 2 
10.	4.	od	15.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
10.	4.	od	17.00	 Morbius
10.	4.	od	20.00	 Známí neznámí
12.	4.	od	17.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
12.	4.	od	20.00	 Morbius
13.	4.	od	17.00	 Tajemství staré bambitky 2
13.	4.	od	20.00	 Známí neznámí
14.	4.	od	17.00	 Zlouni  PREMIÉRA
14.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm  PREMIÉRA
16.	4.	od	10.00	 Zlouni 
16.	4.	od	17.00	 Betlémské světlo
16.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm 
17.	4.	od	10.00	 Příšerákovi 2
17.	4.	od	15.00	 Zlouni 
17.	4.	od	17.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
17.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm 
19.	4.	od	17.00	 Zlouni 
19.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm 
20.	4.	od	17.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
20.	4.	od	20.00	 Morbius
21.	4.	od	15.00	 Tajemství staré bambitky 2  KINO SENIOR
21.	4.	od	17.00	 Po čem muži touží 2  PREMIÉRA
21.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm
22.	4.	od	17.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
22.	4.	od	20.00	 Po čem muži touží 2 
23.	4.	od	10.00	 Zlouni 
23.	4.	od	17.00	 Vyšehrad: Fylm 
23.	4.	od	20.00	 Po čem muži touží 2 
24.	4.	od	10.00	 Ježek Sonic 2 
24.	4.	od	17.00 Po čem muži touží 2 
24.	4.	od	20.00	 Vyšehrad: Fylm
29.	4.	od	17.00	 Po čem muži touží 2 
29.	4.	od	20.00	 Promlčeno  PREMIÉRA
30.	4.	od	10.00	 Ježek Sonic 2 
30.	4.	od	17.00	 Vyšehrad: Fylm
30.	4.	od	20.00	 Po čem muži touží 2 
31.	4.	od	10.00	 Zlouni 
31.	4.	od	15.00	 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství 
31.	4.	od	17.00	 Po čem muži touží 2 
31.	4.	od	20.00	 107 matek  PREMIÉRA

Více	informací	 www.kinolysa.cz

Kino Lysá nad Labem      4 /2022
Pozvánky
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Pozvánky
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SBÍRKA POTRAVIN
v sobotu 23. dubna 2022

od 8 do 18 hodin

v PENNY v Sokolské ulici,
Lysá nad Labem

Sbírka potravin bude věnována ukrajinským rodinám.

za Farní charitu Lysá nad Labem Labutová J. 

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
Odbočka v lesích – Karolová Kateřina
Parta	přátel	vyráží	na	dovolenou	do	zapadlé	
horské	oblasti	na	východě	Čech.	Na	krajinu	
padá	tma	a	skupina	se	rozhodne	použít	les-
ní	zkratku,	kterou	objeví	ve	staré	mapě.	Po-
známka	na	okraji	před	zpustlou	cestou	varuje,	
přesto	se	všichni	do	hlubin	lesa	vydají.	Netuší	
ale,	jak	děsivé	tajemství	se	mezi	stromy	skrý-
vá.	Les	uprostřed	Beskyd	totiž	není	obyčejný	
a	nerad	se	vzdává	toho,	co	už	jednou	pohltil...

Ostrov tisíce hvězd – Jacobs Anne
Píše	se	rok	1913	a	mladá	Paula	von	Dahlen	
žije	v	Berlíně.	Nenadále	 získá	z	matčiny	po-
zůstalosti	zažloutlou	fotografii	z	Německé	vý-
chodní	Afriky.	Zachycuje	snímek	 jejího	otce,	
kterého	nikdy	nepoznala?	Paula	se	odvážně	
vypraví	do	přístavního	města	Tanga	a	vydává	
se	po	stopách	dávného	obrázku.	Cesta	ji	za-
vede	až	ke	Kilimandžáru	a	později	na	ostrov	
Zanzibar.	V	pátrání	jí	pomáhá	novinář	a	vzá-
jemné	sympatie	přerůstají	v	milostný	cit.	Jen-
že	v	Evropě	vypuká	válka	a	Tom	se	zapojí	do	
ozbrojených	bojů.	Paule	tedy	nezbývá	než	si	
poradit	na	vlastní	pěst…

Naučná	literatura	pro	dospělé
Karel Engliš – Hlaváč Martin
Karel	Engliš	pocházel	z	chudé	rodiny	ve	Slez-
sku.	Díky	svému	talentu,	píli	a	houževnatosti	
se	 vypracoval	 na	 předního	 československé-
ho	národohospodáře.	Nespokojil	se	však	jen	 
s	akademickou	půdou,	ale	snažil	se	své	názo-
ry	a	teorie	prosadit	v	praxi.	Byl	dlouholetým	
ministrem	financí,	bez	něhož	si	vládu	v	určité	
době	nedokázal	nikdo	představit.	Později	se	
stal	 rovněž	guvernérem	Národní	banky	čes-
koslovenské.	 Rašín	 československou	 měnu	
vybudoval.	Engliš	ji	dokázal	udělat	stabilní.

Královna Alžběta II. a královská rodina 
Tato	celobarevná	výpravná	kniha	přináší	prů-
řez	britskou	historií	se	speciálním	zaměřením	
na	vládnoucí	dynastie,	dále	se	široce	věnuje	
současné	 panovnici	 Spojeného	 království,	
královně	 Alžbětě	 II.	 a	 její	 rodině.	 Publikace	
pojednává	i	o	sídlech	královské	rodiny	(Buc-
kinghamský	 palác,	 Windsor,	 Sandringham,	
Osborne,	 Balmoral,	 Holyrood,	 Kesingtonský	
palác	atd.)	a	jejich	historii	a	o	dalších	aspek-
tech	jejího	života	(civilních	i	náboženských	ce-
remoniích	 jako	 jsou	svatby,	pohřby,	koruno-
vace	nebo	investitury,	královských	kočárech,	

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.	

Karel IV. - 5. dubna 2022 od 16.30
Přednáška	PaedDr.	Marie	Kořínkové	věnova-
ná	české	historii.	

Paličkování 13. + 27. dubna 2022 od 16.30
Pravidelné	kurzy	 s	Helenou	Kubíkovou.	Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Velikonoční koncert – 18. dubna 2022
od 16 hodin
Na	tradičním	Velikonočním	koncertě	v	evan-
gelickém	kostele	 se	 letos	představí	 kytaris-
ta	Lukáš	Sommer,	v	 jehož	podání	uslyšíme	
průřez	stěžejní	kytarovou	literaturou.	Vstup-
né	na	koncert	50,-	Kč.	Vstupenky	je	možné	
zakoupit	v	předprodeji	v	knihovně	nebo	na	
místě	před	koncertem.	

Na vlnách baroka – Česká barokní krajina  
– 21. dubna 2022 od 18 hodin
Přednáška	se	zaměří	na	představení	fenomé-
nu	české	barokní	krajiny.	Pozornost	bude	vě-
nována	nejen	jednotlivým	sídelním,	duchov-
ním	a	hospodářským	prvkům,	ale	i	způsobům	
využívání	krajiny.	Při	té	příležitosti	navštívíme	
i	 některá	 méně	 známá	 šporkovská	 panství	 
a	 možná	 se	 inspirujeme	 k	 jejich	 návštěvě.	
Přednáší	PhDr.	et	Ing.	Stanislav	Svoboda,	Ph.D.

Hudební toulky – 27. dubna 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.

Připravujeme	na	květen:
Komentovaná prohlídka zámeckého parku 
– 28. května 2022 od 10 hodin
Všechny	zájemce	o	historii	našeho	města	sr-
dečně	zveme	na	komentovanou	prohlídku	zá-
meckého	parku	s	Mgr.	Kateřinou	Adamcovou,	
Ph.D.	 Vzhledem	 k	 omezené	 kapacitě	 účast-
níků	 je	 nutné	 si	místo	 na	 prohlídce	 předem	 
v	knihovně	rezervovat!	Vstupné	zdarma.	Pro-
hlídka	není	určená	pro	organizované	skupiny!	

uměleckých	 a	 upomínkových	 předmětech,	
spojených	 s	 královskou	 rodinou,	 poštovních	
známkách	 či	 domácích	 mazlíčcích).	 Kniha	
oslavuje	jak	dlouholetou	vládu	královny	Alž-
běty	 II.,	 tak	 královnu	 samotnou	 a	 obsahuje	
monarchistické	zřízení.	

Beletrie	pro	děti
O chlapci, který rozuměl psům 
– Futová Gabriela
Dobrodružný	příběh	o	psech	a	věcech,	které	
někdy	 raději	 nechceme	 vidět.	 Když	 učitel-
ka	vzala	třídu	do	útulku,	aby	děti	pomohly	 
s	venčením	psů,	chlapec,	o	kterém	je	příběh,	
si	vzal	 toho	nejošklivějšího	pejska	a	bral	 to	
jako	jednorázovou	povinnost.	Tak	to	ale	bylo	
jen	do	chvíle,	než	na	něj	pes	Jety	promluvil.	
Tím	 se	 spustila	 série	 „velkých	 akcí“.	 A	 čas-
to	 šlo	 skutečně	 o	 krk.	 Společně	 zachránili	
spoustu	čivav	z	množírny	a	také	psy	uvázané	
k	řetězu.	Dostávali	se	do	problémů,	zasaho-
vat	musela	 i	policie,	přespávali	v	 lese,	pro-
padali	 beznaději	 a	pak	 znovu	 zmobilizovali	
síly…	Naštěstí	pochopení	mámy	a	 táty	 vše	
pomohlo	vyřešit.	

Malí školáci – Pospíšilová Zuzana
Čtení	 by	 pro	 děti	 nemělo	 být	 nudnou	 po-
vinností,	 ale	 báječnou	 zábavou.	 Kniha	Malí	
školáci	 nabízí	 začínajícím	 čtenářům	 krátké,	
úsměvné,	 ale	 i	 poučné	 příhody	 ze	 školního	
prostředí,	 které	 je	 dětem	 blízké.	 Prvňáčci	 
z	této	knížky	se	učí	nejen	číst,	psát	a	počítat,	
ale	získají	 i	nové	kamarády,	se	kterými	zažijí	
spoustu	 legrace.	Pokud	se	chcete	dozvědět,	
jak	vypadají	strašidla	z	1.	C,	jak	to	bylo	se	za-
čarovanou	aktovkou	nebo	kdo	spáchal	velkou	
písmenkovou	 loupež,	pusťte	se	do	čtení.	Za	
každým	příběhem	najdete	úkoly	nejen	k	pro-
cvičení	 porozumění	 textu,	 ale	 i	 k	 upevnění	
dalších	školních	dovedností.

Naučná	literatura	pro	děti	
Vesmír – Kubala Petr
Astronomické	objevy	nabírají	každým	rokem	
na	 větším	 tempu.	 Některé	 zcela	 zásadně	
mění	 náš	 dosavadní	 pohled	 na	 uspořádání	
vesmíru.	Pokud	si	dnes	koupíte	knihu	o	astro- 
nomii	napsanou	kolem	roku	2000,	téměř	jis-
tě	v	ní	budete	číst	některé	vědecky	zastaralé	
informace.	 Populárně	 naučný	 časopis	 ABC	
určený	 starším	 dětem	 i	 dospělým	 se	 ves-
míru	věnuje	už	65	let.	Z	ábíčka	jsme	vybrali	 
36	článků	o	vesmíru	vydaných	za	posledních	
10	 let,	 ty	 jsme	 zaktualizovali	 ke	 konci	 roku	
2021	a	vydali	v	souborném	svazku...



14

 

Ze	života	škol

Každoročně	 seznamujeme	 zákonné	 zá-
stupce	 dětí	 s	 organizací	 a	 kritérii	 zápisu	
přijímání	dětí	k	předškolnímu	vzdělávání.	
Zápisový	proces,	 tzv.	 správní	 řízení	 (Zá-

kon	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád)	lze	zjed-
nodušeně	rozčlenit	do	třech	etap	(podání	
žádosti,	nahlížení	do	spisu,	vydání	rozhod-
nutí).
Žádost	o	přijetí	k	předškolnímu	vzdělá-

vání	 podává	 dítě	 zastoupené	 zákonným	
zástupcem.	

Co je nutné k zápisu doložit:
1.	 Žádost	o	přijetí	k	předškolnímu	vzdělávání.	
2.	 Vyjádření	 pediatra	 ke	 splnění	 zákonné	 
	 podmínky	o	očkování	dítěte,	eventuálně	 
	 mít	doklad,	že	je	dítě	proti	nákaze	imun- 
	 ní	nebo	se	nemůže	podrobit	očkování	pro	 
	 kontraindikaci.	Tato	povinnost	se	vztahu- 
	 je	pouze	na	děti,	které	v	daném	školním	 
	 roce	neplní	povinné	předškolní	vzdělávání.	
3.	 Prostou	kopii	rodného	listu.
4.	 Doklad	 o	 trvalém	 bydlišti	 dítěte	 pouze	 
	 v	případě,	že	jej	dítě	nemá	v	Lysé	nad	La- 
	 bem,	Jiřicích	a	Staré	Lysé.	

Podávání žádostí: od 2. 5. 2022 
do 15. 5. 2022
•	 Předzápisem	 na	 adrese	 https://elektro- 
 nickypredzapis.cz/	 (v	 případě	 podání	 
	 elektronickým	 způsobem	 (podle	 §	 37	 
	 odst.	4	správního	řádu)	je	nutno	do	5	pra- 
	 covních	 dnů	 doručit	 originál	 přihlášky	 
	 s	potvrzením	o	očkování	a	prostou	kopii	 
	 rodného	 listu	 vhozením	 do	 schránky	 
	 dané	mateřské	školy.	Nebude-li	doplněn	 
	 originál	nejpozději	do	20.	5.	2022,	nebu- 
	 de	podání	žádosti	formou	elektronického	 
	 předzápisu	považováno	za	platné)
•	 Elektronicky	 na	 adresu	 školy	 (v	 případě	 
	 toho	způsobu	podání	je	nutno	do	5	pra- 
	 covních	 dnů	 vhodit	 originál	 přihlášky	 
	 s	 potvrzením	 o	 očkování	 do	 schránky	 
	 dané	mateřské	školy.	Nebude-li	doplněn	 
	 originál	nejpozději	do	20.	5.	2022,	nebu- 
	 de	 podání	 žádosti	 formou	 elektronicky	 
	 na	adresu	školy	považováno	za	platné)

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2022/2023
•	 Datovou	 schránkou	 (originál	 přihlášky	 
	 s	 potvrzením	 o	 očkování,	 prostou	 kopii	 
	 rodného	listu)
•	 Doporučeně	 poštou	 (originál	 přihlášky	 
	 s	 potvrzením	 o	 očkování,	 prostou	 kopii	 
	 rodného	listu,	rozhodující	je	datum	podá- 
	 ní	na	poštu)
•	 Osobně,	po	telefonické	dohodě	s	ředitel- 
	 kou	školy

Nahlížení do spisu: 18. 5. 2022 
od 10 do 12 hodin
Místo:	 ředitelny	 jednotlivých	mateřských	

škol	 po	 telefonické	 dohodě	 s	 ředitelkou	
dané	školy	(žadatel	má	možnost	nahlédnout	
do	 správního	 spisu	 založeného	 na	 základě	
podané	žádosti).	
Předání rozhodnutí: 25. 5. 2022
Zveřejnění	výsledků	přijímacího	řízení	na	

webových	 stránkách	mateřské	 školy,	 vyvě-
šením	výsledků	přijímacího	 řízení	u	vstupu	
do	mateřské	 školy,	 konkrétní	 informace	na	
webových	 stránkách	 jednotlivých	 mateř-
ských	škol.

Město Lysá nad Labem, na základě 
usnesení Zastupitelstva města Lysá nad 
Labem ze dne 2. 2. 2022, schválilo obecně 
závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem  
č. 1/2022 jež nabyla účinnosti 25. 2. 2022, 
kterou stanoví školské obvody mateřských 
škol zřízených městem Lysá nad Labem:
a)	 školský	 obvod	Mateřské	 školy	 Čtyřlístek	 
	 Lysá	nad	Labem,	Brandlova	1590,
b)	 školský	 obvod	 Mateřské	 školy	 Dráček	 
	 Lysá	nad	Labem	-	Litol,	Mírová	430,
c)	 školský	 obvod	 Mateřské	 školy	 Mašinka	 
	 Lysá	 nad	 Labem,	 Sídliště	 1512,	 1516 
	 a	 Mateřské	 školy	 Pampeliška	 Lysá	 nad	 
	 Labem,	Sídliště	1464	a	městské	části	By-
	 šičky,	Dvorce.
Přesné	znění	vyhlášky	o	spádových	obvo-

dech	 najdete	 ve	 Sbírce	 právních	 předpisů	
územních	samosprávných	celků	a	některých	
správních	úřadů
https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPSK6TBR- 
4UCBUJU

Informace	o	přijímání	a	kritéria	přijímání	
pro	 jednotlivé	 mateřské	 školy	 najdete	 na	
webových	 stránkách	 jednotlivých	 škol	 (viz	
Kontakty).

Na	 základě	 vlastní	 úvahy	 může	 zákonný	
zástupce	podat	žádost	o	přijetí	do	více	ma-
teřských	škol.
Pokud	 tuto	 variantu	 zákonný	 zástupce	

zvolí,	je	možné,	že	bude	přijat	do	více	mateř-
ských	škol.	Po	vydání	rozhodnutí	o	přijetí	in-
formujte	vybranou	mateřskou	školu	o	tom,	
že	 zde	od	1.	 9.	 2022	nastoupíte.	Ostatním	
školám	tuto	skutečnost	oznamte	písemnou	
formou.

ředitelky	mateřských	škol

Kontakty

MŠ	Čtyřlístek	Lysá	nad	Labem
ředitelka	Mgr.	Štěpánka	Vošická
tel.:	776	880	400
e-mail:	reditelka@ms-ctyrlistek.cz
web:	https://www.ms-ctyrlistek.cz/

MŠ	Dráček	Lysá	nad	Labem
ředitelka	Bc.	Marcela	Michňová
tel.:	731	577	208
e-mail:	msdracek@centrum.cz
web:	https://www.msdracek.cz/

MŠ	Mašinka	Lysá	nad	Labem
ředitelka	Lucie	Pařízková,	DiS.
tel.:	722	474	044
e-mail:	reditelka@ms-masinka.cz
web:	http://ms-masinka.cz/

MŠ	Pampeliška	Lysá	nad	Labem
ředitelka	Kristýna	Kaňková,	DiS.
tel.:	776	880	449
e-mail:
mspampeliska@mspampeliska.cz
web:	https://www.mspampeliska.cz/
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tel.	325	514	125,	www.f-print.cz,	náklad: 4	550	ks	výtisků.	Zpravodaj	je	pro	občany	města	Lysá	nad	Labem,	Byšiček	a	Dvorců	distribuován	zdarma.	
Rozvoz	zajišťuje	Česká	pošta.	Volné	výtisky	budou	k	rozebrání	v	městské	knihovně	a	na	podatelně	městského	úřadu. Redakční	rada	si	vyhrazuje	právo	redakč-
ních	úprav	a	krácení	rozsáhlých	příspěvků,	případně	jejich	neotištění.	Příspěvky	v	elektronické	podobě	zasílejte	na	adresu	redakce	vždy	do	10.	dne	 
v	měsíci.	Internetová	verze	je	k	dispozici	na	webových	stránkách	města www.mestolysa.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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Přípravný ročník Masopust na Bedříškovi
Informace rodičům, kteří mají zájem (nebo 
uvažují) o umístění svého dítěte do příprav-
ného ročníku ve školním roce 2022/23.

Po	dohodě	 s	 vedením	 školy	 je	možnost	
školu	 navštívit	 a	 podívat	 se	 přímo	 do	 vy-
učovací	hodiny.

Dokumenty potřebné k přijetí žáka: 
Rozhodnutí	o	odkladu	školní	docházky,	do-
poručení	 z	 PPP	 nebo	 SPC,	 doporučení	 od	
pediatra.	 V	 každém	 dokumentu	 musí	 být	
uvedeno:	 „Doporučuji	 docházku	 do	 pří-
pravného	ročníku.“

Komu je přípravný ročník určen?	Dětem	
od	5	let,	přednostně	však	těm,	které	budou	
mít	odloženou	školní	docházku.

Co je cílem přípravného ročníku?	 Je	 to	
přechodný	 rok	 mezi	 mateřskou	 školou	 a	
prvním	ročníkem,	kde	si	budoucí	prvňáčci	
osvojují	spoustu	školních	návyků	a	doved-
ností,	které	by	jim	měly	usnadnit	vstup	do	
prvního	ročníku.	

Jak vyučování probíhá?	Každý	den	mají	
žáci	čtyři	vyučující	hodiny.	Začátek	vyučová-
ní	je	v	7.50,	konec	v	11.35.	

Jaké předměty žáci mají?	Takové,	které	
předcházejí	 klasickým	 předmětům	 v	 zá-
kladní	 škole	 a	 obsahem	 jsou	 si	 velmi	 po-
dobné.

Kdo v přípravném ročníku učí?	 Většinu	
předmětů	třídní	učitelka,	řečovou	výchovu	
logopedka.

Mají možnost žáci docházet na nápravu 
řeči?	Ano,	tato	možnost	tu	je.	

Jaké pomůcky žáci potřebují?	 Seznam	
pomůcek	dostanou	rodiče	přijatých	dětí,	je	
umístěn	i	na	webových	stránkách	naší	školy	
(www.specialniskolalysa.cz).	

Dostávají žáci domácí úkoly?	Ano,	dostá-
vají,	2x	týdně.

Jak jsou žáci hodnoceni?	Hodnotícím	ra-
zítkem,	v	pololetí	a	na	konci	školního	roku	
Osvědčením	(forma	dopisu).

Kam žáci odcházejí po skončení vyučo-
vání v 11.35?	Do	školní	družiny	a	na	oběd.	
Pobyt	ve	ŠD	je	zdarma.

Pokud	jste	nenašli	odpověď	na	svou	otáz-
ku,	můžete	se	přímo	obrátit	na	školu,	kon-
takty	na	www.specialniskolalysa.cz.

Věra	Havelková

Masopustní	průvod	je	sice	
oficiálně	 datován	 na	 úterý	 
1.	3.,	ale	na	I.	stupni	ZŠ	Bed-
řicha	 Hrozného	 (a	 dokonce	 
i	 v	 mnohých	 domovech)	

jsme	se	výrobě	masek	věnovali	celý	týden.	
V	 pátek	 25.	 2.	 2022	 tedy	mohl	MASO-

PUSTNÍ	PRŮVOD	vyjít	do	ulic	Lysé	nad	La-
bem.	A	myslím,	 že	o	 sobě	dal	 dostatečně	
vědět.
Nadšení	dětí	bylo	nekonečné,	ale	přesto	

ustalo	návratem	ke	škole,	kdy	naše	velitelka	
HASIČŮ	Masopust	slavnostně	zakončila.
S	poděkováním	dětem,	rodičům	a	peda-

gogům.

Mgr.	Karolína	Salačová

Během	10	let	pomohli	dárci
více	než	2 400 onkologicky
nemocným dětem.

Staňte	se	i	vy
Dobrým andělem.

Monička, 5 let
Od	října	2020	se	potýká	 

s	leukémií.

www.dobryandel.cz
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První	týden	v	březnu	
se	 v	 prostorách	 Kon-
gresového	centra	Aldis	
uskutečnil	 desátý	 roč-
ník	 Veletrhu	 JA	 firem.	

Své	 podnikatelské	 dovednosti	 zde	 měli	
možnost	 poměřit	 studenti	 z	 celé	 České	
republiky	 a	 Slovenské	 republiky.	 Z	 velké	
konkurence	získala	firma	FÜN	z	Obchodní	
akademie	z	Lysé	nad	Labem	titul	„Nejsym-
patičtější	firma	roku	2022“.	
Studenti	 měli	 za	 úkol	 přichystat	 svůj	

stánek,	 aby	 oslovil	 co	 nejvíce	 poten-
cionálních	 kupujících.	 Zároveň	 museli	
během	 několika	 minut	 reprezentovat	
firmu	 a	 svůj	 podnikatelský	 záměr	 před	
porotou.	

„Robert, který je v marketingovém od-
dělení spolu s Šimonem z personálního 
oddělení, se zúčastnili v soutěži o nejlep-
ší prezentování produktu. Poté proběhnul 
krátký rozhovor s investorem v angličtině, 
kde Robert odvedl skvělou práci. V prů-
běhu veletrhu Viky s Šimonem rozdávali 
propagační letáčky a snažili se zaujmout 
návštěvníky veletrhu. Každého zákazníka 
jsme s úsměvem oslovili a představili náš 

produkt. Já s Verčou a Michalem jsme pro-
dávali a pak jsme se prostřídávali,“	uvedla	
Nikola	Wertheimová.	
Studentská	firma	z	Obchodní	akademie	

Lysá	 nad	 Labem	 vymyslela	 karetní	 hru	 
s	názvem	FÜN,	vhodnou	pro	děti	i	dospělé.	
Poznávacím	 znamením	 je	 specifické	 logo	
ve	zlaté	barvě	na	černém	pozadí.	Ocenění	
získala	 i	 ředitelka	a	zároveň	mentor	celé-
ho	projektu	 Lenka	Hrubčíková,	 která	 stu-
dentům	 pilně	 pomáhala	 během	 přípravy	 
a	realizace.

„Myslím, že jsme odvedli dobrou práci 

a určitě se budeme snažit se více zlepšo-
vat. Těšíme se na JA veletrh studentských 
firem v Praze, kterého se zúčastníme. Na-
jdete nás na webových stránkách fun277.
webnode.cz a můžete nás sledovat na  
Instagramu fun.firmacz,“	doplnila	Veroni-
ka	Doricová.

JA Studentská firma
Praktický	 vzdělávací	 program	 pro	

střední	školy	JA	Studentská	firma	funguje	 
v	České	 republice	už	od	 roku	1992.	Stu-
denti	 v	 rámci	 tohoto	 programu	 zaklá-
dají	 vlastní	 skutečnou	 obchodní	 společ-
nost,	která	 funguje	pod	vedením	učitele	 
a	mentora	 z	 praxe.	 JA	 Studentská	 firma	
umožňuje	 studentům	 proniknout	 do	
problematiky	 fungování	 společnosti	 od	
jejího	 založení	 přes	 vedení	 a	 rozvoj	 po	
potenciální	 likvidaci.	 Jedná	 se	o	 reálnou	
činnost,	 nikoliv	 fiktivní.	 Studenti	 se	 učí	
nejen	všechny	nutné	administrativní	po-
stupy	 při	 zakládání	 firmy,	 ale	 i	 přijímat	
rozhodnutí	nebo	zapojit	do	svého	byzny-
su	společenskou	odpovědnost.

Mgr.	Martin	Hošna,	učitel

Nejsympatičtější firmu má Obchodní akademie Lysá nad Labem

V	 březnu	 jsme	 oslavili	 Mezinárodní	
den	 žen.	 Všechny	 klientky	 byly	 obdaro-
vány	kytičkou	od	pana	ředitele	a	zavzpo-
mínaly	 jsme	 na	 bujaré	 oslavy,	 které	 se	 
k	 datu	 8.	 březen	 váží.	 Připravovali	 jsme	
se	na	 jarní	prodejní	akce,	 jako	 je	výstava	
v	budově	Krajského	úřadu	Středočeského	
kraje	nebo	v	knihovně	v	Lysé	nad	Labem.	
Zprvu	chladné	počasí	pak	vystřídalo	 jaro	
a	 pro	 nás	 to	 znamenalo	 zase	 obnovení	
venkovních	 aktivit,	 jako	 jsou	 procházky	
a	 posedávání	 na	 venkovních	 lavičkách.	
K	 novinkám,	 o	 které	 bychom	 se	 chtěli	
podělit,	 patří	 naše	 zapojení	 do	 projek-
tu	 zavádění	 paliativní	 péče	 do	 domovů	
pro	 seniory.	Domov	na	 Zámku	 je	 jedním	 
z	15	domovů	pro	seniory	v	České	republi-
ce,	které	byly	vybrány	pro	pilotní	projekt	
zavádění	paliativní	péče	financovaný	Na-
dačním	fondem	Abakus.	Paliativní	péče	je	

Zámecké novinky

aktivní	péče	zaměřená	na	zvyšování	kva-
lity	 života	 klienta	 a	 jeho	 rodiny	 v	 závěru	
života.	Věnuje	se	nejen	klientovi,	ale	také	
potřebám	 jeho	 rodinných	 příslušníků. 
V	 rámci	 poskytování	 paliativní	 péče	 do-
chází	 například	 k	 úpravě	 prostředí	 vždy	
tak,	 aby	 byly	 naplněny	 zejména	 potřeby	
klienta.	Projekt	zajišťuje	komplexní	vzdělá-
vání	pro	personál	domovů,	řadu	worksho-
pů	pro	sdílení	a	předávání	zkušeností.	Díky	
projektu	 také	 můžeme	 pořídit	 vybavení	

pro	 klienty	 v	 paliativní	 péči.	 Domov	 Na	
Zámku	má	také	svého	mentora,	kterým	je	
zkušená	zdravotní	sestřička	z	Domova	Sue	
Ryder	 v	 Praze,	 kde	 paliativní	 péči	 svým	 
klientům	poskytují	dlouhodobě.
Závěrem	 vám	 všem	 přejeme	 příjemné	

jarní	dny	a	krásné	Velikonoce!

Drahomíra	Zikánová
koordinátor	aktivizace

Domov	Na	Zámku	Lysá	nad	Labem,	p.	o.
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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

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.
27.	 dubna	 2022	 proběhne	 setkání	 své-

pomocné	skupiny	od	17	do	19	hodin	v	RC	
Milovice	s	Mgr.	et	Mgr.	Blankou	Antošovou	
Kejíkovou	na	téma	Psychohygiena.
V	RC	Milovice	 se	můžete	 setkat	 s	 koordi-

nátorkou	pomoci	Hanou	Fabiánovou	každou	
druhou	středu	v	měsíci	(po	předchozí	telefo-
nické	domluvě)	od	15	do	17	hodin.
Naše	videa	vám	poradí,	jak	zvládnout	péči	 

v	domácím	prostředí.
Dále	jsme	pro	vás	ve	spolupráci	s	dalšími	

odborníky	 vytvořili	 krátká	 návodná	 videa	

S	některými	z	vás	 jsme	se	potkali	na	ve-
černích	setkáních	pro	zájemce	o	hostitelství,	
která	proběhla	v	únoru.	Homesharnig	rozví-
jíme	ve	středních	Čechách,	ale	první	setkání	
proběhla	v	Praze,	kam	máme	z	různých	částí	
našeho	 kraje	 nejblíže.	 Měli	 jsme	 možnost	
dozvědět	se,	co	všechno	homesharing	obná-
ší,	jak	to	celé	probíhá,	zodpovědět	všechny	
dotazy,	které	účastníky	napadaly.	Atmosféra	
byla	příjemná	a	všichni	jsme	získali	motivaci	
pro	další	pokračování.	

„Nebyla jsem si jistá, jestli to je pro mě, ale 
po dnešním večeru mám chuť do toho jít.“ 

„Najednou jsme zjistili, že naše děti už jsou 
velké a svůj volný čas s námi tráví málo. Na-
padlo nás, že díky homesharingu se můžeme 

potkat s někým, s kým by nás to mohlo spo-
lečně těšit.“ 

 (Účastníci setkání)

Pokud	 jste	 se	 doposud	 nestihli	 přihlásit,	
nevadí.	Večerní	setkání	pro	zájemce	budeme	
pořádat	 znovu	 v	 Praze	 a	 v	 dalších	městech	
Středočeského	kraje	i	v	příštích	měsících.	Po-
kud	vás	cokoliv	zajímá,	neváhejte	se	na	nás	
obrátit	(viz	kontakty	níže)	a	rezervovat	si	svůj	
termín.
Pokud	jste	o	homesharingu	ještě	neslyšeli,	

tak	určitě	čtěte	dál.
Homesharing	 je	 moderní	 a	 přirozený	

systém	podpory	 rodin	 dětí	 s	mentálním	 či	
kombinovaným	postižením.	Propojuje	dlou-
hodobě	pečující	rodiny	s	rodinami	či	jednot-

livci,	kteří	chtějí	a	mohou	část	svého	volného	
času	věnovat	dítěti	s	postižením	a	pečovat	o	
něj	jako	jeho	tzv.	hostitelé.
Dítě	s	mentálním	či	kombinovaným	posti-

žením	získává	nové	 sociální	 kontakty	a	do-
vednosti,	jeho	rodina	si	může	vydechnout	a	
nabrat	nové	síly	a	hostitel	zažít	něco	nového.
Pokud	do	toho	s	námi	půjdete,	čekají	vás	

nevšední	zážitky	při	aktivitě,	co	dává	smysl.
Další	 informace	 najdete	 na	 našich	webo-

vých	 stránkách	 www.cpkp.cz/homesharing  
nebo	na	e-mailu:	homesharing@cpkp.cz.	
Těšíme	se	na	další	příjemná	setkání.

Petra	Štěpová	a	Martina	Macurová
CPKP	střední	Čechy

Hledáme vás, kteří darujete svůj čas dětem s postižením
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Nedávno převzal Vlastimil Křivánek čest-
nou medaili II. stupně za reprezentaci 
města Lysá nad Labem a České republiky  
v kulturistice. Narodil se na severní Mora-
vě, ale po vojně odešel do Čech a zabydlel 
se v Lysé, kde žije více než 40 let. 

Byl jste oceněn čestnou medailí, jak 
taková ocenění sportovec vnímá?
Pro	 mě	 to	 má	 nesmírnou	 cenu.	 Je	 to	

završení	jedné	životní	etapy	a	taková	krás-
ná	 tečka.	 A	 také	 to	 je	 poslední	 medaile	 
v	 mém	 životě.	 Řekněte	 sama	 –	 není	 to	
krásný?	Moc	si	toho	vážím.

Máte další podobná ocenění?
Žádné	 jiné	 nemám.	 Kromě	 těch	 spor-

tovních.	

V roce 1999 jste vybojoval titul mistra 
světa v kulturistice v kategorii Masters 
v portugalském Portu. Jak dlouhá cesta 
vede v kariéře kulturisty k takovému 
triumfu a co vše obnáší příprava?
K	 takovému	 úspěchu	 je	 cesta	 hodně	

dlouhá.	Dlouhá,	nesmírně	náročná	a	namá-
havá.	 Jak	psychicky	 tak	především	 fyzicky.	
Trvalo	to	víc	jak	15	let.	Disciplína,	morálka,	
sebezapření,	vůle,	bolest,	diety,	odhodlání.	
Pokud	se	chcete	dostat	k	vytoužené	metě,	
musí	vše	do	sebe	zapadat,	nesmíte	vybočit.	
Vrcholový	sport	bolí	všeobecně,	ale	u	kul-
turistiky	 to	 platí	 dvojnásobně.	 Když	 tohle	
všechno	splníte,	na	konci	té	cesty	může	být	
i	 titul	mistra	 světa.	Měl	 jsem	 takové	mo-
tto:	Na	vrchol	vede	mnoho	cest,	ale	místo	
tam	 je	 jenom	 pro	 jednoho.	 Když	 se	 ptali	
mé	 ženy,	 jaký	 je	 život	 s	 vrcholovým	 spor-
tovcem,	odpověděla,	 že	 těžký,	3	až	4	mě-
síce	před	soutěží	je	na	prvním	místě	trenér,	 
v	 tom	okamžiku	nikoho	dalšího	 ke	 svému	
životu	nepotřebuje.	A	tomu	obětuje	vše.	

Na vrchol vede mnoho cest, ale místo tam je jenom pro jednoho
Je nějaká ještě vyšší meta, než světový 
mistrovský titul?
Po	titulu	mistra	světa	jsem	měl	tu	čest	

se	zúčastnit	soutěže	Mistr	Olympia.	To	je	
profesionální	 divize,	 která	 se	 vždy	 koná	 
v	USA.	 Vytoužený	 cíl	 každého	 kulturisty.	 
V	 té	 době	 jsem	 byl	 teprve	 druhým	 Če-
chem,	kterému	se	to	povedlo.	Něco	jako	
když	z	mateřské	školky	skočíte	rovnou	na	
vysokou.	Je	to	největší,	co	v	tomhle	spor-
tu	můžete	dokázat.	Pak	už	není	kam	jít.

Proč jste se vůbec kulturistice začal věnovat?
S	 trochou	 nadsázky	 odpovím,	 zako-

pl	 jsem	o	 to,	 tak	 jsem	 to	 zvednul	 a	 když	
jsem	to	už	vydržel,	řekl	jsem	si	–	zkusím	to.	 
A	 teď	 vážně.	 Tím	 jsem	 chtěl	 říct,	 že	 kul-
turistika	 nebyla	 tím	 sportem	 číslo	 jedna.	
Bylo	 to	 jako	 s	 knihou,	 kterou	 dostanete,	 
a	i	když	to	zrovna	není	váš	oblíbený	žánr,	
tak	si	ji	nakonec	přečtěte.

Většina úspěšných vrcholových sportovců 
předává své zkušenosti dál a věnuje se 
přípravě a výchově dalších, máte i Vy své 
následovníky?
Ne,	nemám.	Své	zkušenosti	jsem	předával	

ve	fitku	plošně.	Poradil	jsem	s	tréninkem,	na-
psal	jídelníček.

Změnila se nějak kulturistika od Vašich 
začátků do současné doby?
Ani	 současnou,	 ani	minulou	 vůbec	nesle-

duji.	Tak	nevím.	Těžko	odpovědět	úplně	jsem	
se	v	tom	ztratil.	

Hodně se nyní mluví o tom, že zájem  
o veškeré sportovní aktivity výrazně  
opadl kvůli pandemii covidu. Vnímáte  
to stejně?
Naprosto	 s	 vámi	 souhlasím	a	 je	 to	 velká	

škoda.

Jak podle Vás lze vrátit děti i dospělé 
ke sportu?
Začíná	 jaro,	 můžeme	 jít	 na	 sportoviště	 

a	 začít	 tam,	 kde	 jsme	 před	 dvěma	 lety	
skončili.	Vrátit	se	zpět	do	sportovních	klubů	 
a	stadionů.

Žijete v Lysé, jaké podmínky ke sportu 
podle Vás v našem městě jsou?
Každý	si	vybere,	když	bude	chtít	a	mít	zá-

jem.	 Je	 toho	 hodně.	Máme	 pěkný	 stadion,	
staví	 se	 sportovní	 hala,	 sokol,	 tenis,	 veslák,	
aerobik,	fotbal,	jóga.

Co máte na životě v Lysé nejradši?
	Právě	ten	život,	který	tady	můžu	žít.	Že	

můžu	svou	dvanáctiletou	vnučku	Karolín-
ku	 vzít	 a	 jít	 si	 zahrát	 tenis,	 do	 cukrárny,	
na	 dort,	 kafe.	 Mít	 radost	 z	 jejich	 úspě-
chu,	školních	i	těch	sportovních,	že	dědu	
má	jako	vzor.	To	je	ten	život,	na	který	se	
ptáte,	a	taky	ta	druhá	část	životní	etapy.	
Kdysi	dávno	někdo	řekl,	nebo	napsal,	 že	
jsme	vlastně	ve	tmě	a	každému	z	nás	se	
jenom	 na	 chvíli	 rozsvítí	 světlo.	 Něco	 na	
tom	bude.

Vlastimil Křivánek	se	narodil	v	Je-
seníku	na	 severní	Moravě,	 tam	vy-
růstal	a	prožil	dětství.	Po	vojně	ode-
šel	do	Čech	a	zabydlel	se	v	Lysé	nad	
Labem.	Nyní	pracuje	v	místní	tech-
nické	skupině,	a	když	přišla	pande-
mie	 covidu,	 byl	 jedním	 z	 prvních,	
kdo	vzal	dezinfekční	stoje,	chodil	po	
městě	 a	 stříkal	 autobusové	 zastáv-
ky,	hřiště	nebo	domov	s	pečovatel-
skou	službou.

Vlastimil	Křivánek	(vlevo)	je	velmi	pracovitým	a	spolehlivým	členem	městské	technické	skupiny
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Rádi	bychom	všechny	sportovce	přivítali	
v	post-covidové	době	a	doufám,	že	v	době	
uveřejnění	tohoto	příspěvku,	se	již	vše	bude	
vracet	 do	 kolejí	 našich	 normálních	 životů.	
Vzhledem	k	přibývajícím	dotazům	na	mož-
nost	 uspořádat	 v	 našem	klubu	příměstský	
tábor,	jsme	letos	naplánovali	první	dva	tur-
nusy	této	oblíbené	prázdninové	aktivity	dětí.	
Protože	nechceme,	aby	zde	děti	pouze	strá-
vily	svůj	čas,	přichystali	jsme	pro	ně	skutečně	
nabitý	program	plný	sportů	a	možnosti	vy-
zkoušet,	pod	dohledem	zkušených	trenérů,	
téměř	 všechny	 raketové	 sporty.	 Vzhledem	 
k	tomu,	že	se	primárně	soustředíme	na	tenis,	
tak	se	dětem	budou	věnovat	dva	profesio-

nální	tenisoví	trenéři,	kteří	je	provedou	také	
základy	squashe,	badmintonu	a	stolního	te-
nisu.	Během	dne	budou	probíhat	pohybové	
hry	plné	zábavy	a	 soutěží	pro	zdokonalení	
motoriky	 a	 postřehu,	 které	 povede	 naše	
skvělá	 kondiční	 trenérka	 Eva	 Kropáčková	 
a	 po	 sportu	 spousta	 zdravých	 dobrot	 od	 
nutriční	poradkyně	paní	 Zápotocké.	Vzhle-
dem	k	možnostem	našeho	sportoviště	bude	
vše	 probíhat	 v	 našem	 areálu	 a	 v	 případě	
nepřízně	počasí	můžeme	využít	vnitřní	pro-
story	s	tělocvičnou	a	halou.	Jedná	se	o	jedi-
nečnou	příležitost	pro	Vaše	děti	vyzkoušet	
si	hry	na	kurtech	s	trenéry	a	případně	ob-
jevit	krásu	těchto	sportů!	Neváhejte	se	při-

Příměstské tábory a dětský koutek s možností 
hlídání při cvičení maminek

Kemp	 vítězů,	 tedy	 pětidenní	 sportovní	
příměstský	tábor	pod	vedením	špičkového	
českého	atleta,	zavítá	do	našeho	města	od	
22.	do	28.	srpna.	Registrace	běží	v	plném	
proudu	 na	 webu	 www.kempvitezu.cz.	
Projekt	pod	patronátem	českých	olympio-
niků	má	už	pětiletou	tradici.	Děti	od	1.	tří-
dy	ZŠ	až	do	15	let	pod	vedením	zkušených	
trenérů	 vybíraných	 Denisou	 a	 Adamem	
Helceletovými	 zažijí	 týden	 plný	 pohybu,	
rozvoje	mentálních	schopností	a	zdravého	
životního	stylu.	
Kromě	 toho,	 že	 účastníci	 Kempu	 vítězů	

každý	 den	 tráví	 sportem,	 zejména	 zamě-
řeným	na	 atletické	 základy,	 tak	 se	mohou	
těšit	na	návštěvu	 známé	 tváře	 ze	 sportov-
ního	světa.	Už	v	minulých	 letech	hostovali	
na	 kempu	Radek	 Juška,	 Kristýna	Pálešová,	
Filip	Macek,	Ladislav	Prášil	a	další	osobnosti	
reprezentující	v	barvách	české	reprezentace	
svoji	disciplínu.	Novinkou	letošního	ročníku	
je	pak	rozšíření	počtu	patronů,	kteří	osob-
ně	povedou	celé	turnusy.	Vedle	zakladatelů	
Kempu	vítězů,	tvůrců	sportovní	metodiky	a	
hlavních	 patronů,	 manželů	 Helceletových	
nově	na	kempech	povedou	tréninkové	jed-
notky	 osobně	 také	 sprinter	 Petr	 Svoboda,	
tyčkařka	Jiřina	Ptáčníková,	skokan	do	výšky	
Jaroslav	Bába,	oštěpař	Petr	Frydrych	a	sko-
kan	do	dálky	Radek	Juška.

hlásit	včas,	protože	kapacita	je	omezena	na	 
20	dětí	na	turnus.	Více	informací	na	našem	
webu	 https://www.relaxeasy.cz/fitklub-
-primestske-tabory.

Další	 novinkou,	 kterou	 uvítají	 hlavně	
maminky	malých	 nezbedů,	 je	 nový	 dětský	
koutek	s	možností	hlídání	při	některých	cvi-
čeních,	ale	můžete	zde	samozřejmě	 i	chvíli	
posedět	 u	 kávy.	 Začínáme	 tyto	 lekce	 jógy	
pro	děti	od	11	měsíců	do	6	let	a	navazující	
lekci	pro	maminky	s	možností	hlídání	každý	
čtvrtek	dopoledne	s	lektorkou	Janou	Jayanti,	
která	bude	dojíždět	z	Prahy	a	má	zkušenosti	
s	tímto	specifickým	cvičením.	
Těšíme	se	na	vás	a	buďte	Fit!	

Fit	Klub

„Na	programu	každého	dne	jsou	a	nachys-
tány	bloky	tréninků.	Učíme	děti	správně	hý-
bat	svým	tělem,	a	to	vše	zábavnou	formou	
soutěží	a	her.	Dbáme	na	individuální	přístup	
maximálně	 osmi	 dětí	 na	 jednoho	 trenéra.	
Sama	pak	dohlížím	na	každé	dítě,”	říká	šéf-
trenérka	 kempu	Denisa	Helceletová,	 která	
ještě	s	příjmením	Rosolová	slavila	úspěchy	

Kemp vítězů s olympioniky v Lysé nad Labem!
na	mistrovství	světa	či	Evropy	jako	běžkyně	
na	400	metrů	překážek.	Právě	na	individu-
álním	 přístupu	 si	 organizátoři	 kempu	 za-
kládají,	a	proto	je	kapacita	omezena	pouze	 
40	místy.	Pokud	chcete	vaše	dítě	svěřit	do	
rukou	profesionálních	trenérů	a	olympioni-
ků,	máte	možnost	jej	registrovat	na	webo-
vých	stránkách	www.kempvitezu.cz.
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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

Koupím	JAWA	ČZ:	motocykl,	moped,	skútr	s	SPZ	i	bez.	Možno	i	díly	a	vraky.	Tel:	777	589	258
Kácení	a	řez	rizikových	stromů	stromolezeckou	technikou,	frézování	pařezů.Řez	živých	plotů.	
Tel.:	606	527	091

 Úřad práce ČR 
a jeho pomoc
při	finanční	tísni	spojené	
s	růstem	cen	energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně 
vzrostly výdaje spojené s chodem 
domácnosti a nemáte dostatek 
prostředků na jejich placení?

Požádejte	Úřad	práce	ČR	o	pomoc.
Může	Vám	pomoci	s	úhradou	nákladů
na	bydlení,	a	to	prostřednictvím	
těchto	dávek:	

Příspěvek na bydlení
Primární	 pomoc	 státu	 určená	 těm,	 kteří	
mají	kvůli	nízkým	příjmům	potíže	s	úhra-
dou	nákladů	na	bydlení.	Nárok	na	příspě-
vek	na	bydlení	má	vlastník	nebo	nájemce	
bytu	či	domu,	jestliže	30	%	(v	Praze	35	%)	
příjmů	nestačí	na	zaplacení	nájmu	a	nákla-
dů	souvisejících	s	bydlením.

Doplatek na bydlení
Tato	dávka	pomoci	v	hmotné	nouzi	pomá-
há	tehdy,	když	příjmy	rodiny	či	jednotlivce	
nestačí,	 ani	po	přiznání	příspěvku	na	by-
dlení,	 na	 úhradu	 odůvodněných	 nákladů	
souvisejících	s	bydlením	(tj.	nájem,	služby	
spojené	s	bydlením	a	náklady	za	dodávky	
energií).	Výše	doplatku	na	bydlení	ÚP	ČR	
stanoví	tak,	aby	domácnosti	po	zaplacení	
odůvodněných	nákladů	na	bydlení	zůstala	
částka	na	živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím	 mimořádné	 okamžité	
pomoci	může	Úřad	práce	ČR	poskytnout	
pomoc	v	situacích	nepříznivého	a	mimo-
řádného	 charakteru,	 kdy	 je	 potřeba	 po-
skytnout	 ji	 bezprostředně.	 Například	 se	
může	jednat	o	situace	spojené	s	finanční-
mi	problémy	v	důsledku	úhrady	nedoplat-
ku	za	vyúčtované	energie.

www.uradprace.cz
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Sport

TK Slovan Lysá nad Labem je sportovní 
organizací v našem městě, která spravu-
je svůj velký sportovní areál ve východní 
části Lysé. Sdružuje oddíly fotbalu, volej-
balu a oddíl mentálně postižených. Je po 
Sokole asi druhou nejstarší zájmovou or-
ganizací v našem městě se 109letou tradi-
cí. Postupně vás chceme ale seznámit se 
současností a dnes s mládeží fotbalového 
oddílu.

	 Věnujeme	 se	
především	 výchově	 
a	 sportování	 dětí,	 a	
je	 to	 práce	 krásná,	
ale	 i	 v	 našich	 pod-
mínkách	 složitá.	 
Covid	 byl	 jednou	 
z	 velkých	 ran,	 které	
ovlivnily	činnost	ne-
jenom	 našeho	 klu-

bu.	 Zrušení	 soutěží,	 tréninků,	 odsun	 dětí	
k	 PC	 a	mobilům,	 úbytek	 trenérů	 a	 právě	
dětí.		Restart	se	nám	ale	až	nadstandard-
ně	podařil	 a	naše	 tréninkové	prostory	 se	
plní	 mládeží	 od	 nejmenších	 adeptů	 nej-
populárnějšího	 sportu	 na	 zemi.	 Přispěla	 
k	tomu	změna	v	trenérském	týmu,	příchod	
mladých	 i	 zkušených	 trenérů	 a	 jejich	 ne-
skutečný	elán.	V	neposlední	řadě	i	propo- 
jení	s	mládeží	v	Ostré	a	tím	i	účast	v	kraj-
ských	 soutěžích.	 Máme	 šest	 mládežnic-
kých	 družstev,	 od	 školičky,	 kde	 jsou	 už	 
i	čtyřleté	děti,	a	pak	kompletní	řadu	druž-
stev	až	k	dorostu.

Fotbalový	potěr	už	letos	vyhrál	halový	
turnaj	a	přijďte	se	podívat	třeba	na	tré-
ninky	minižáků	s	P.	Kozderou	a	úsměv	na	
tváři	 vám	vyvstane	 i	 v	 této	 těžké	době.	
Je	to	prostě	koktejl	nadšení,	elánu,	sna-
hy	 a	 radosti.	 Pro	 ty	 starší,	 kde	 už	 jde	 
o	výsledek	trochu	více,	 jsme	uspořádali	
soustředění	 v	 kraji	 Adršpachu,	 s	 účastí	
okolo	 50	 sportovců.	 Za	 vzestupem	 stojí	
trenéři	 a	 vedoucí,	 Lerch,	 Novák,	 Vese-
lý,	Říman,	Pech	a	další	 se	 věnují	dětem	
s	 plným	 nasazením	 a	 odpovědností,	 
a	 věřte,	 že	 strávit	 s	 dětmi	 v	 sezoně	
okolo	 10	 hodin	 týdně	 je	 neocenitelná	
rachota,	 kterou	 bez	 nadšení	 ani	 dělat	

FK Slovan Lysá nad Labem

nejde.	 Proto	oceňujeme	 i	 pomoc	a	 ak-
tivitu	 rodičů,	 zejména	 u	 těch	 nejmen-
ších.	Zkuste	zavazovat	20	párů	kopaček	
každý	trénink.	
Všechno	 důležité	 i	 jiné	 najdete	 na	 na-

šem	webu	www.slovanlysa.cz.	Časy	trénin-
ků,	 telefony	 na	 trenéry,	 program	 zápasů	
všech	 kategorií,	 videa	 i	 fotky.	 Protože	
Listy	mají	 pro	 příspěvky	 omezenou	 tiráž,	 
o	ostatním	za	měsíc.	Zatím	ahoj	na	hřišti,	 
u	sportu	nebo	i	v	útulné	klubové	hospůd-
ce	na	hřišti	Slovanu.
Krásné	jaro	se	sportem.

FK	Slovan	Lysá	nad	Labem
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Inzerce

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.

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

https://mestolysa.cz/

23.	soutěžní	sezonu	v	roce	2022	zahajuje	Otevřené	Mistrovství	ČR	
v	Truck	trialu	o	víkendu	9.	10.	dubna		v	Milovicích.	Těšit	se	můžete	na	
ukázky	dovednosti	řidičů	nákladních	vozidel,	jezdících	v	terénu	a	roz-
dělených	do	několika	kategorií.	V	závodech	uvidíte	speciálně	uprave-
né	vozy	různých	značek.	Závodníci	mají	vždy	za	úkol	projet	vyznačenou	
sekci	bez	dotyku	označených	branek	a	navíc	v	daném	časovém	roz-
hraní.	Často	jsou	závodní	vozy	opravdu	na	hraně	a	ne	zřídka	dochází	 
k	jejich	převrácení.	To	je	také	jedním	z	důvodů,	proč	být	u	toho.	Na	
startu	nové	sezony	diváci	uvidí	nejenom	stálé	“trialisty”,	ale	i	všechny	
loňské	mistry	ČR	a	mnoho	nováčků,	kteří	si	stihli	koupit	již	hotové	
auto,	a	nebo	si	postavili	nové.

Soutěž Truck trial se  
uskuteční letos bez omezení  
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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

Inzerce


