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Městský úřad

Slovo starosty

Přibližujeme město Labi

Vážení spoluob-
čané, po ukončení 
smlouvy s MS De-
velopment zůsta-
la městu plocha 
určená k zástav-
bě. Bylo potřeba 
rozhodnout, jak 
postupovat dále. 
Město vyhlásilo 
anketu, ze které 

vyplynulo upřednostnění bytové výstavby 
s komerčními prostory v přízemí a domov 
pro seniory. 

Zastupitelstvo města 2. 2. 2022 schválilo 
zveřejnění výzvy pro zájemce o družstevní 
bydlení. Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit 
osoby, které mají zájem o vstup do možné-
ho stavebního bytového družstva, kterému 
by město Lysá nad Labem následně mohlo 
umožnit bytovou výstavbu na části městské-

ho pozemku p. č. 3758/1 po bývalé Frutě. 
Panuje většinový názor, že by město mělo 
vstoupit do bytového družstva pozemky, 
za které by získalo část bytů. Zastupitelstvo 
stanovilo podmínky pro vstup do družstva. 
Zájemci, kteří se přihlásili, byli pozváni na 
úvodní informativní schůzku, která se konala 
23. 3. od 17 hodin. Pro velký zájem se ko-
nala v kině. Pro téměř 200 přítomných jsme 
připravili s odbornou firmou BDSO, která 
má letité zkušenosti s organizací družstevní 
bytové výstavby, prezentaci. Následovala 
obsáhlá diskuze, kde bylo na všechny dotazy 
odborně odpovězeno.  

Cílem vedení města je pomoci mladým 
rodinám získat dostupné bydlení. Podmínky 
pro vstup do družstva byly stanoveny tak, 
aby bylo složeno především z Lysé nad La-
bem. 

Členem se může stát občan ČR s trvalým 
pobytem v Lysé v délce nejméně 2 roky  

t.j. od 1. 1. 2019, který nevlastní nemovitost 
v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k byd-
lení. Členem může být pouze osoba svépráv-
ná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo 
ČR, bez probíhající exekuce či insolvence 
a bez záznamu v rejstříku trestů. Členy se 
mohou stát také manželé nebo registrovaní 
partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. 
V takovém případě musí všichni plnit pod-
mínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí 
plnit podmínku č. 1. Člen bytového družstva 
musí složit částku 250 000 Kč jako členský 
příspěvek. Termín stanoví družstvo.

Bude na zastupitelích města, jak se  
k této problematice postaví. Svým roz-
hodnutím by pomohli, aby naši mladí lidé 
investovali a nadále žili v našem krásném 
městě.

Ing. Karel Otava
starosta města

Mnoholetá snaha vytvořit z Mršníku v Li-
toli přírodní koupaliště a celkově dořešit 
tento krásný kout našeho města u Labe 
vrcholí.

Před dvěma lety byla zajištěna pře-
ložka vysokého napětí kabelem tak, aby 
nevedla nad vodní plochou a nehrozilo 
nebezpečí úrazu. Dalším krokem byla 
rekonstrukce kabin u městského fotba-
lového hřiště, které má v pronájmu FK 
Litol mládež. Klubovna bude pronajata 
tomu, kdo zajistí občerstvení při fotba-
lových zápasech a v sezóně uživatelům 
rekreačního zařízení. Bylo doplněno 
zařízení pro cvičení a v sezóně bude 
otevřeno WC, zajištěn pravidelný úklid 
a ve spolupráci s rybáři údržba zeleně. 
Přístupová cesta dostala asfaltový po-
vrch a pěšina od bývalého Dallasu, bude 

opravena recyklátem. Za silnicí směrem 
k Labi bylo vysazeno 60 vzrostlých stro-
mů. Nově vzniklý lesopark bude postup-
ně doplněn hracími prvky a lavičkami. 
Město podpořilo slibně se rozvíjející 
areál Pod mostem vybudováním elek-
trické přípojky, kolny, hřiště na nohejbal 
a mobilního sociálního zařízení, které 
bude sloužit také turistům a cyklistům 
jedoucím podle řeky. Cesta z města  
k Labi se tak stane nejen zajímavou, ale 
i příjemnou. Vytvořili jsme tak prostor 
pro relaxaci, který zpříjemní život všem 
milovníkům přírody.

Ing. Karel Otava
starosta města
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V průběhu měsíce března zasedala rada 
města dvakrát v řádném termínu a jednou  
v mimořádném.

Mnohé jistě potěší, že se podařilo udělat 
další krok k revitalizaci veřejného prostoru 
podél ulice Komenského. Prostranství by 
mělo nově sloužit oběma sousedícím školám, 
tedy ZŠ J. A. Komenského a ZŠ Bedřicha Hroz-
ného. Na základě požadavků škol by se tam 
tak mohly objevit například stoly s lavičkami, 
které mohou sloužit jako „venkovní třída“ 
nebo s využitím mobilních košů i venkovní 

hřiště na basketbal. Projekt se nyní začne při-
pravovat.

Pro romantické chvilky nemusíte jezdit ni-
kam daleko. Rada města na základě žádosti 
společnosti Pizzeria Matylda s.r.o. schválila 
pronájem zámeckých teras pro pořádání zá-
žitkových večeří pro veřejnost od 21. 5. 2022 
do 22. 5. 2022.

Kapacita ZŠ T. G. Masaryka v Litoli je zcela 
naplněna, ale žádosti na umístění žáků přibý-
vají. Proto dojde na základě podmínek Kraj-
ské hygienické stanice ke stavebním úpravám, 
které umožní od 1. září 2022 navýšení kapaci-
ty ze současných 112 žáků na 130 žáků. Toto 
navýšení již rada města schválila.

Aby mohla dále pokračovat služba Senior 
Taxi, bylo třeba vysoutěžit nového posky-
tovatele této služby. Do výběrového řízení 
se přihlásily celkem dva subjekty. Na zákla-

dě závěru hodnotící komise schválila rada 
města uzavření smlouvy s vítězným doda-
vatelem.

Jak se dočtete v samostatném článku to-
hoto vydání Listů, rada města vyčlenila nad 
rámec běžných výdajů rámec 400 000 Kč na 
opravy, úpravy a doplnění dětských hřišť na 
základě požadavků občanů z ankety proběhlé 
na začátku roku. Hřiště se tak začínají postup-
ně opravovat a děti se mohou již brzy těšit na 
nové prvky a zprovoznění stávajících, které 
například vyžadovaly opravu.

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

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

 MěÚ Lysá nad Labem

Na začátku roku jste měli možnost přes 
webové stránky města, e-mailem nebo 
pomocí anketního lístku v Listech podat 
náměty na to, co by bylo třeba doplnit, 
opravit nebo upravit na dětských hřištích. 
Těch hlavních velkých městských máme 
sedm a ke každému z nich nám přišla řada 
podnětů.

 Mezi nejčastějšími podněty byly drobné 
opravy, vyčištění od řady nanesených hra-
ček, které není v současné chvíli kam dát, 
více prvků bezpečných pro úplně ty nejmen-
ší ale také třeba zprovoznění dlouho uza-
vřeného pískoviště na hřišti na Sídlišti nebo 
častější dosypávání písku.

Objevovaly se i podněty na umístění mo-
bilních WC, které ale bohužel není možné  
v tuto chvíli z technických a hygienických dů-
vodů realizovat.

Obnovujeme dětská hřiště před sezónou
Hitem mezi vašimi nápady pak byla novin-

ka, kterou patrně vídáte na jiných hřištích, 
např. v Praze a to jsou do země zabudované 
trampolíny. Dětem přinesou spoustu zábavy 
ale také pohybu a jsou konstruované tak, 
aby byly bezpečné a nedocházelo k úrazům. 
Budeme se proto snažit na některá hřiště 
umístit i tento prvek.

Celkově vyčlenila tento rok rada města 
nad rámec běžné údržby na obnovu hřišť 
rámec 400.000 Kč, ten se nyní dle poža-
davků budeme snažit rozdělit mezi všech-
ny hřiště. Primárně půjdou prostředky 
na opravy a pak na nové prvky tak, aby 
byla hřiště nejen opět plně funkční, čistší 
a bezpečnější ale přinesla dětem i něco 
nového.   

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

Čerpací stanice odpadních vod
Téměř celá městská část Litol je napojena 

na kanalizační stoku v ulici Mírová, která je 
zaústěna do čerpací stanice odpadních vod 
poblíž křižovatky s ulicí Dolejší. Součástí re-
konstrukce Mírové ulice je výstavba nové 
čerpací stanice na místě původní. Pomocí 
10 m dlouhých štětovnic, byl vytvořen 9 m 
hluboký prostor pro mnohatunovou žele-
zobetonovou jímku. Odpad přitéká kaná-
lem hrubého předtištění přes česla. Odtud 
je přečerpáván dvěma čerpadly do 415 m 
dlouhého výtlaku, který končí na čističce 
odpadních vod u Labe. Součástí je i odleh-
čovací komora. Jedná se o náročnou stavbu 
za 15 mil. Kč.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Městský úřad

Městský kamerový dohlížecí systém byl  
v našem městě zprovozněn v roce 2005, kdy 
se podařilo získat dotaci z projektu Minister-
stva vnitra. Kamerový systém odstartoval se 
třemi kamerovými body, v ulicích Husovo 
náměstí, Okružní, Masarykova (před ná-
dražím). Postupným rozšiřováním se jejich 
počet navýšil až k dnešním 15 kamerovým 
bodům. Ten poslední bod byl vytvořen  
u křižovatky Jedličkova - Průmyslová (u Pe-
nny). V letošním roce se plánuje rozšíření  
o další 2 kamery, které budou umístěny  
u křižovatek ulic Československé armády - 
Ke Vrutici a Komenského - Ke Skále (v blíz-
kosti základní školy J. A. Komenského). Pře-
hlednou mapu kamerových bodů najdete 
na našem webu www.mplysa.cz v záložce 
Kamerový systém. 

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel Městské policie         

Lysá nad Labem

Městský kamerový
systém byl doplněn 
o další kameru

Odkládání odpadu u nádob na tříděný odpad
Vážení občané, nejen nás, zaměstnance 

městského úřadu, ale i další obyvatele měs-
ta trápí stále se opakující nešvar, a to nepo-
řádek v okolí nádob na tříděný odpad.

Nejvíce přeplňované nádoby na tříděný 
odpad se nachází v ulici Pivovarská (papír  
a plast), v ulici Kpt. Jaroše (sklo), v ulici Ke 
Skále (papír a sklo) a v ulici Sokolská.

 Tříděný odpad z domácností patří do sběr-
ných nádob a nelze odkládat odpad mimo 
tyto nádoby. Sběrné nádoby se smí plnit tak, 
aby bylo možno víko uzavřít a odpad z nich 
při manipulaci nevypadával. Kartonové oba-
ly by měly být rozložené a PET lahve řádně 
sešlapané. Čím menší bude objem odpadu, 
tím se ho do nádoby více vejde. V případě 
plných sběrných nádob můžete využít jiné 
stanoviště nebo sběrného dvora.

Dále bychom chtěli upozornit na skuteč-
nost, že právnické či podnikající fyzické oso-

by mají dle § 15 odst. 2 zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších před-
pisů, povinnost mít uzavřenou smlouvu na 
likvidaci odpadu s vlastním dodavatelem 
služeb v oblasti svozu komunálního odpadu. 

Vyprodukované odpady nesmí být odklá-
dány do domovních kontejnerů či popelnic, 
které jsou součástí obecního systému odpa-
dového hospodářství města a stejný postup 
je i v případě odkládání tříděného odpadu 
(papíru, skla, plastů atd.) na stanoviště sepa-
rovaných komunálních odpadů městského 
systému. 

Právnická nebo podnikající fyzická osoba 
se dle § 118 odst.3) zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech dopustí přestupku tím, že vyu-
žívá obecní systém odpadového hospodář-
ství zavedený městem. Správní orgán může 
v tomto případě udělit pokutu až ve výši  
1 000 000 Kč. 

Dle upozornění občanů města však k zne-
užívání stanovišť separovaných komunálních 
odpadů městského systému právnickými 
osobami či podnikajícími fyzickými osoba-
mi právě v oblasti ulic Pivovarská a Sokolská  
dochází.

Žádáme všechny, kteří tento systém zne-
užívají, aby odpad vznikající v souvislosti  
s jejich podnikáním likvidovali v souladu 
se zákonem.

Závěrem bychom chtěli požádat obča-
ny o ohleduplnost k obyvatelům, kteří 
bydlí v blízkosti stanovišť s nádobami 
na tříděný odpad, aby odpad především 
sklo, nevhazovali do nádob v nočních 
hodinách. Prosíme, respektujte noční 
klid.

Jana Kunrtová
úklid a čistota města

Upozorňujeme na nově přistavené nádoby na tříděný odpad ,,SKLO“ v ulici Brandlo-
va – Stržiště.

Jana Kunrtová, úklid a čistota města

Nové nádoby na třídění skla
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Projekty města pokračují

Rekonstrukce MŠ Dráček

Rekonstrukce ulice Mírová – III. etapa

Rekonstrukce ulice Mírová – IV. etapa Rekonstrukce vodojemu

Podkroví radniceJedličkův dům

Sportovní hala

Rekonstrukce parku 
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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 n. L., 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

V návaznosti na předchozí modernizaci že-
lezniční stanice Čelákovice (v ceně 794 mil. 
Kč), úseku Lysá nad Labem – Čelákovice  
(v ceně více než 1,8 mld. Kč) včetně výmě-
ny mostu přes Labe (viz. Listy č. 12/2021) 
a probíhající optimalizaci traťového úse-
ku Mstětice – Praha-Vysočany (v ceně  
4 434 128 000 Kč) připravila státní organizace 
Správa železnic optimalizaci úseku z Čeláko-
vic do Mstětic. Účelem stavby jsou zvýšené 
přepravní nároky z důvodu rozsáhlé bytové 
výstavby v Zelenči, Mstěticích, Lysé nad La-
bem a Milovicích. Navazovat bude výstavba 
Všejanské spojky, která umožní zrychlení 
vlakové dopravy z Prahy do Mladé Boleslavi 
a dále do Liberce.

Stavba Optimalizace traťového úseku Čelá-
kovice – Mstětice se nachází na dvoukolejné 
elektrizované železniční trati Lysá nad Labem 
– Praha-Vysočany. Její součástí je výstavba 
dvou nových přeložek, první v délce 1,9 kilo-
metru napřímí trať hned za Čelákovicemi přes 
částečně zastavěnou ulici Cihelna v místní 
části Záluží, druhá bude měřit přibližně jeden 
kilometr a povede mírnějším obloukem vol-
nou krajinou před stanici Mstětice. 

V řešeném úseku je 6 železničních mostů,  
9 železničních propustků a 1 podchod pro 
cestující ve Mstěticích. U stavby se počítá  
i se zahrnutím nadjezdu nového silničního 
obchvatu v Čelákovicích. V rámci stavby se 
mimo jiné vybudují nové přeložky silnic a 
zruší dva úrovňové železniční přejezdy v Če-
lákovicích a Mstěticích. Ve stanici Mstětice 
bude stávající úrovňový přejezd silnice II/101 
nahrazen mimoúrovňovým křížením. 

V řešeném úseku bude instalováno nové 
traťové zabezpečovací zařízení – elektronický 
autoblok. Traťová rychlost se zvýší na 
140km/h pro klasické vlaky, respektive na 
160 km/h pro vozy s technologií naklápění 
vozidlových skříní. 

V rámci výrazné modernizace stanice 
Mstětice vznikne jedno ostrovní nástupiště 
se dvěma nástupními hranami o délce 200 
metrů. Přístup na nové nástupiště bude za-
jištěn z obou stran novým podchodem pod 
celým kolejištěm. Provoz bude řízen z Cent-
rálního dispečerského pracoviště Praha.

Původní harmonogram počítal se zahájením 
stavby v březnu 2022. S nástupem nové vlády 

Modernizace železniční trati v úseku Čelákovice – Mstětice 

v závěru loňského roku se podpis smlouvy na 
stavbu Optimalizace trati Čelákovice – Mstě-
tice odložil. Podepsána byla až v dubnu 2022.  
V závěru letošního roku tedy začne moderni-
zace posledního úseku jedné z nejvytíženějších 
příměstských tratí z Lysé nad Labem do Prahy. 
Správa železnic podepsala smlouvu se zhotovi-
telem, kterým je sdružení firem EUROVIA CS, 
Subterra, GJW Praha a Elektrizace železnic Pra-
ha. Vysoutěžená cena je 2,172 miliardy korun 
bez DPH. Od letošního listopadu budou probí-
hat přípravné práce a hlavní stavební práce se 
rozběhnou v roce 2023.

Roman Štěrba, Správa železnic

Program na podporu kultury
Termín podávání žádostí: do 15. 5. 2022 

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

Program na podporu sportu 
a volného času

Termín podávání žádostí: do 15. 5. 2022 
(budou rozděleny finanční prostředky ve 
výši 26 500 Kč).

 Statuty k Programům včetně formulá-
řů naleznete na https://obcan.mestolysa.cz 
– Dotace a granty.

 Hana Foltýnová
referentka odboru školství, sociálních 

věcí, zdravotnictví a kultury 

Žádosti o dotace 
z rozpočtu města
pro rok 2022 – II. kolo

Mobilní rozhlas

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

80 let
Jarmila Soukupová
Anna Havelková

90 let
Josef Sajfrt
Marie Nejedlá

91 let
Jarmila Boháčková

92 let
Věra Procházková

94 let
Milena Provazníková
Milena Cerhová
Jarmila Ernekrová

99 let
Bohumila Barochová

101 let
Miloslava Černá

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát a nikdy se nenajít a potkat 
se jednou, a najít se navždy pod níž vzkvétá vše.“

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům k významným narozeni-
nám a do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví

V březnu oslavila krásné 101. narozeniny paní Miloslava Čer-
ná. Stala se tak nejstarší obyvatelkou města Lysá nad Labem. 
A co paní Černou nabíjí do života? Především milující rodina, 
kterou má neustále kolem sebe, a která se o ní s velikou péčí a 
láskou stará. Srdečně bych paní  Černé chtěla popřát do dalších 
let hodně zdraví, optimismu, radosti a mnoho laskavých a vstříc-
ných lidí v její blízkosti.

Romana Fischerová, místostarostka

Nejstarší obyvatelka Lysé
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Kdo z nás nemá rád toulky přírodou. Taková 
příjemná jarní procházka hned po ránu dokáže 
udělat divy. Hodit starosti všedního dne za hlavu 
a zaposlouchat se do štěbetání a švitoření mnoha 
ptačích hlásků v různých tónech. A když máte po 
svém boku milé průvodce, kteří dokáží poutavě 
vyprávět o tom, kterému zpěváčkovi ten který 
hlásek patří, případně vám aktéry ranního kon-

certu představí i zblízka, není o čem přemýšlet. Na Vítání ptačího 
zpěvu, které má u nás v Lysé nad Labem již tradici, se moc těším 
a kdo máte chuť, přidejte se! Já si do svého diáře zapisuji datum 
7. května, a byť nejsem ranní ptáče, budu na tuhle prima akcičku 
připravená v 7.30 před vchodem do ZŠ JAK v ulici Komenského. 

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

 Vážení a milí spoluobčané. Musím říci, že 
po době, když v televizi bylo již jen zpravo-
dajství o covidu, které nyní přešlo v obrázky 
hrůzy války v nedaleké zemi, se snažím na ni 
už skoro nekoukat. Přesto je potřeba myslet 
na to, co okolo nás děje, protože jak je vidět, 
nikdy nevíme, kdy se to může stát i nám. 
Chtěla bych vám všem, co jakkoliv pomá-

háte uprchlíkům, touto cestou znova poděkovat. Tato situace 
se ale promítá i do našich životů a to předně v ekonomickém 
pohledu. Chci vás proto tímto vyzvat, pokud byste potřebova-
li s něčím pomoci, neváhejte se na město obrátit. Nemá sice 
neomezené možnosti, ale můžeme vám poskytnout základní 
právní doporučení, případně použít například charitativní fond 
apod. Tak neváhejte, ozvěte se, jsme tady přeci pro vás. 

 
 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Vžíváme se do nejhezčího měsíce v roce.  
A hlavně – skončil nouzový stav a můžeme se 
opět setkávat na společenských akcích. Bude 
to hlavně naše milovaná Kavárnička, ale  
i různé jiné akce jako výlety, návštěvy divadel  
a jiné. No a my dříve narození si budeme 
chtít trochu odpočinout po zpracování 
náročných publikací na počest katechety  

P. Josefa Vojáčka a učitele Aloise Holuba. Ale – přátelé nám příliš 
odpočinku nepřejí. Přicházejí s nápadem na zpracování Kuchař-
ky, kde budou publikovány recepty typické a specifické pro naši 
krajinu – Polabí. Postup při přípravě „lahůdky“ musí být velmi 
podrobně popsán, a hlavně zdokumentován na fotografiích. Od 
hromádek surovin, postupu při jejich zpracování a nakonec po 
úplném dokončení, než si na něm pochutnáme. V naší Komisi 
pro šťastný život seniorů jsme se tímto návrhem zabývali a sou-
hlasíme se zpracováním a vydáním kuchařky z Polabí. Nicméně 
obracíme se na veřejnost, pokud máte nějaký „polabský“ recept 
po ruce, ozvěte se, přidáme jej do dílka. 

     
MVDr. Jan Kořínek, za ČSSD

Městský úřad

Během uplynulých dvou covidových let si 
část domácností nově pořídila psa, domácího 
miláčka, společníka. Bohužel ne všichni majite-
lé čtyřnohých tvorů si uvědomují, že to s sebou 
nese i zodpovědnost. Myslím zejména tu, že po 
svém svěřenci je nutno uklidit jeho exkrement, 
především pokud jej pejsek nechá na chodníku 
nebo v místě, kde se běžně chodí, jezdí. A děti 

skutečně nechodí jen po chodníku. Bohužel jsou dny, kdy než pro-
jdete např. z Kačína na Masarykovu ulici a nejste při tom dostateč-
ně obezřetní, máte i 8x našlápnuto na botě. A teď si představte, 
že tuto trasu projde třída dětí ze školky, která je pak “voňavá” celá. 
Děkuji všem zodpovědným pejskařům za jejich přístup. A ty, kteří 
to nevnímají jako důležité, chci požádat, aby po svých svěřencích 
důsledněji uklízeli a chovali se ohleduplně vůči okolí. Právě kvůli 
jejich nezodpovědnému chování jsou pak majitelé psů často neo-
právněně házeni do jednoho pytle, což není správné. 

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Novinka v odpadech!
Naše město má díky soustavné péči za-

stupitelstva kvalitní politiku v oblasti od-
padů. Máme funkční a dobře spravovaný 
separační dvůr, máme funkční systém svo-
zu komunálního odpadu a několik let velmi 
dobře funguje i individuální pytlový sběr od-
padů. Letos došlo k dalšímu kroku v budová-

ní systému třídění a likvidace odpadu v našem městě – zavedení 
hnědých popelnic pro biodpad z domácností. Dosud byla tato 
služba poskytována na základě komerční smlouvy jako indivi-
duální nadstandard. Rada města letos systém individuálního 
sběru bioodpadu začlenila do městského odpadového systému. 
Tento systém je finančně pokrýván platbou poplatku za odpad. 
Občané, kteří bydlí v nemovitosti se zahradou, tak mohou získat 
hnědou popelnici a likvidovat tak svůj bioodpad. Tento počin 
lze jen uvítat. Likvidace bioodpadu se stane přístupnější široké 
veřejnosti. Doufejme, že se díky tomu zbavíme černých skládek 
se shnilými jablky a čoudu z občasného pálení staré trávy a listí.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Letos v září nás čekají komunální volby. 
Určitě vás nepřekvapí, že se v nich Lysá nás 
spojuje chce ucházet o vaše hlasy. Přestože 
někteří z nás jsou straníky, do voleb půjdeme 
jako sdružení nezávislých kandidátů, a proto 
potřebujeme mandát k účasti ve volbách 
získat od vás, voličů. V průběhu jara a části 
léta vás při různých příležitostech budeme 

žádat o podpis petice na podporu kandidatury našeho sdružení, 
podpisové archy určitě najdete i na mnoha místech v Lysé. Zá-
kon o volbách do zastupitelstev obcí nám ukládá získat cca 700 
podpisů občanů EU s trvalým či přechodným pobytem na území 
našeho města. Připomínám, že podpisem této petice se nijak 
nezavazujete k volbě Lysá nás spojuje, ani nepodporujete náš 
volební program, pouze projevujete souhlas s tím, aby se sdru-
žení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje zúčastnilo těchto ko-
munálních voleb, a mělo tak možnost získat mandát ovlivňovat 
chod našeho města. A já vám jako lídr Lysá nás spojuje za váš 
podpis předem děkuji.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL
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Městský úřad

23. a 24. září budou komunální volby. Vnímám je 
jako velice důležité, protože se dotýkají každého z 
nás. My totiž můžeme přímo ovlivnit, jak bude naše 
město vypadat a jak budou námi zvolení zastupi-
telé hospodařit. Každé čtyři roky také máme mož-
nost zhodnotit, zda se nám líbilo či nelíbilo, jakým 
způsobem radní a starosta naše město vedli a zda 
si zaslouží nebo nezaslouží naši opětovnou důvěru. 

K tomu je však nutné k volbám přijít a volit. Jsem jednou ze šesti za-
stupitelů, kteří jsme v opozici. Nás šest, ačkoliv jsme na začátku byli za 
různá uskupení či politické strany, jsme se spojili a vytvořili pod značkou 
Lysá nás spojuje jednotnou opozici. Opozici, která v Lysé dosud nebyla. 
Celé funkční období jsme pilně pracovali, abychom sobě, našim dětem 
i vám, Lysákům, dokázali, že jsme zodpovědní, poctiví a že svoji práci pro 
vás bereme vážně. A proto i do zářijových komunálních voleb půjdeme 
všichni společně v rámci uskupení Lysá nás spojuje.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Příprava výstavby kolumbária na lyském hřbi-
tově dle rozpočtu se stává reálnější. Dodavatel by 
měl být vybrán do konce dubna t.r. Řada občanů 
to kvituje s povděkem. Ne všichni mají na výstav-
bu vlastního hrobu nebo schránky v urnovém háji, 
řada občanů jezdí po celé republice za příbuznými 
a zejména pro starší občany se stává dojíždění za 
hroby, respektive urnami jinam, stále obtížnější. 

Součástí zastřešeného kolumbária by mělo být i posezení umožňující 
odpočinek, meditaci a zajišťující úkryt před náhlou změnou počasí. 
Daleko složitější situace je v případě již mé a nejen mé víceméně  
10 leté snahy o výstavbu nového Domova pro seniory. Kromě selhá-
ní několika občanů města a zejména našeho opozičního zastupitele,  
t.č. i zastupitele na KÚSK, selhává i dřívější spolupráce s krajem, ze-
jména s ohledem na financování. Nejde jistě o nejlepší řešení, ale 
momentálně se jedná se soukromými fondy o možné výstavbě na 
původním místě, příp. jinde. Pro občany města a okolí by mělo být 
zachováno dostatek míst za přijatelných ekonomických podmínek.

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

Milí sousedé, konečně je tady máj, všech-
no kvete a zimě definitivně odzvonilo. Ne-
znám hezčí měsíc než je květen, je plný 
naděje a nového života. Proto ať už jsou 
okolnosti jakékoliv, nenechme si, prosím, 
ten pocit naděje vzít. Konečně se také může-
me neomezeně scházet a po dvou kulturně 
chudých letech vás mohu srdečně pozvat na 

naše oblíbené městské slavnosti Lysá žije 2022. Moc se na to 
těším a doufám, že si nenecháte ujít program 5. ročníku nabitý 
nejen muzikou. Těšíme se na vás 28. května v areálu zámeckého 
parku. Jaro je důležitým milníkem v životě mnoha školáků a stu-
dentů. Prvňáčci šli k zápisu, deváťáci skládali přijímací zkoušky 
na střední školy a lehké to neměli ani maturanti. Všem bych ráda 
ze srdce popřála, aby do své další životní etapy vykročili pravou 
nohou a naplnilo se jim vše, co od budoucnosti očekávají. Milí 
Lysáci, užívejte v květnu všeho, co vám příroda kolem nabízí, je 
to skutečná nádhera a nezapomeňte popřát všem maminkám 
ke Dni matek, určitě jim uděláte velkou radost. 

Romana Fischerová, ANO 2011

O víkendu se konal další ročník prvomájové ste-
eplechase na závodišti v Lysé n. L. V historii hlavní 
dostih prvomájového dne měnil čas od času svůj 
název. Nejprve se běhal jako Velká cena n.p. Ko-
vona, jednou jako Cena Šlechtitelské stanice Lysá,  
Velká steeplechase v Lysé a potom několik let jako 
Steeplechase MNV a později MěNV Lysá nad La-
bem. S názvem Prvomájová steeplechase se běhá 

od roku 1985. Tradice tohoto závodu byla přerušena pouze dvakrát.  
V roce 1982, kdy se v Lysé celý rok neběhalo vůbec a v roce 1993, kdy 
zde byl uspořádán pouze jeden klusácký dostihový den začátkem září, 
v jehož rámci byly odběhnuty i dvě menší steeplechase. O to větší 
mám radost, že město Lysá nad Labem a kraj tuto tradiční sportovní 
akci podporují. Velmi mě ale mrzí, že opoziční zastupitelé tuto akci svým 
hlasováním nepodporují a krajský zastupitel Karel Marek dokonce ne-
hlasoval pro podporu této tradiční akce z krajského rozpočtu. Doufám, 
že podpora města zůstane i v budoucnu zachována.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Nabídka pracovní pozice
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje  

hledá pro nově zřizované pracoviště v Lysé nad Labem  
pracovníka/pracovnici na pozici:

PSYCHOLOG/SPECIÁLNÍ PEDAGOG.
NÁPLŇ PRÁCE:
Diagnostická, intervenční, reedukační, terapeutická a psycho-
korektivní péče a poradenství poskytovaná zejména dětem  
a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými 
obtížemi, psychologické poradenství při volbě vzdělávací a pro-
fesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PRACOVNÍHO MÍSTA
• vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném  

 magisterském studijním programu psychologie/ v oblasti  
 pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku,

• znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
• zdravotní způsobilost,
• trestní bezúhonnost.

NABÍZÍME
• práci na HPP (plný i částečný úvazek),
• zaškolení a další odborný růst,
• vlídný pracovní tým a příjemné neformální pracovní prostředí,
• pružnou pracovní dobu,
• příspěvek na stravování,
• 40 dnů řádné dovolené, studijní volno
• mzda: uvedenému druhu práce odpovídá plat podle  

 §5 odst. 5 NV ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech  
 zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,

• možnost využít bydlení v městském bytě.

Pokud by Vás naše nabídka zaujala, rádi  
bychom s Vámi navázali spolupráci dle dohody. 
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis  
na e-mail: poradna.lysa@gmail.com.

LY
SÁ NAD LABEM
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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
1945 – Padevět Jiří
Jiří Padevět přichází s novým souborem 
svých oblíbených mikropovídek. Ukazuje  
v jiném světle rok 1945, který poválečná 
propaganda zobrazovala jako rok osvoboze-
ní a světlých zítřků. Pozadí konce války bylo 
ale pro mnoho lidí děsivé. V nepřehledných 
situacích nikdo nevěděl, kde končí sprave-
dlnost a začíná pomsta, kdo je přítel a kdo 
nepřítel, kde číhá nebezpečí a kam se před 
ním ukrýt...

Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie
– Lednická Karin
Životice: malá vesnice uprostřed Těšínského 
Slezska. Po Mnichovu zabrána Polskem, po  
1. září 1939 se jako dobyté území stává sou-
částí Říše. Během války zde tudíž panovaly 
zcela jiné poměry než v protektorátu. Probí-
hala tu největší germanizační akce v Evropě. 
Kdo se nepodvolil, byl vysídlen nebo skončil 
v lágru...

Karel IV. – 3. května 2022 od 16.30
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové věnova-
ná české historii. 

Paličkování – 11. + 25. května 2022 od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Život v Číně – 10. května od 18 hodin
Přednáška lyského rodáka Vojtěcha Kame-
níka o životě v daleké Šanghaji, kde strávil 
semestr studiem čínštiny na univerzitě. Vě-
noval se tam však i hraní a trénování florbalu  
v nejvyšší čínské lize. Dozvíte se něco o čín-
ské kuchyni, kulturních odlišnostech a růz-
ných bizarních situacích, které během svého 
pobytu v Číně zažil.

Redaktorská dílna pro děti
– 12. května 2022 od 15 do 16.30
Chcete se stát redaktorem časopisu? Přijď-
te na redaktorskou dílnu, která bude zamě-
řena na to, jak správně vést rozhovor. Dílnu 
povede divadelní režisérka a dramaturgyně 
M. Stojowska, která má bohaté zkušenosti 
s vedením dětského redaktorského krouž-
ku a časopisu Břevnovský express. Na díl-
nu je nutné se přihlásit předem e-mailem 
na: redakce@lysacek.cz. Dílna je pro děti od  
9 do 14 let. Počet míst je omezen.

Na vlnách baroka – Hudební proměny čes-
kého baroka – 17. května 2022 od 17 hodin
Kolébkou nejen hudebního baroka byla Itá-
lie, kde kolem roku 1600 došlo k umělecké 
„revoluci“, která se v různých formách rozší-
řila po celé Evropě. České království doslova 
stálo uprostřed dění. Mohlo nejen „nasávat“ 
rozličné kompoziční a hudebně interpretační 
styly okolních zemí, ale prostřednictvím ně-
kterých pro nás neznámých děl svých sklada-
telů ovlivnilo ty, kteří patří k současným hvěz-
dám světového barokního nebe. Pojďme si 
poslechnout hudbu, která několik staletí leže-
la v prachu muzeálních a zámeckých archivů  
a byla objevována teprve v posledních sotva 
třiceti letech. Průvodcem na naší cestě nám 
bude dirigent a violoncellista MgA. Marek 
Štryncl.

Hudební toulky – 25. května 2022
od 16 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudební his-
torii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. Vstup zdar-
ma. Akce se uskuteční v prostorách knihovny 
v Litoli.

Naučná literatura pro dospělé
Český a moravský les – Cílek Václav
V posledních letech vnímáme, že český a mo-
ravský les se následkem sucha a kůrovcové 
kalamity ocitl na předělu svého vývoje. Změ-
na, která se kolem nás odehrává, je celková 
a les je jednou její součástí. Les významně 
ovlivňuje tvář krajiny, její hydrologii i způsob, 
jakým trávíme volný čas. Zemědělské a lesní 
půdy spolu navzájem souvisí, ale vystupuje 
zde i otázka dřeva jako stavebního a kon-
strukčního materiálu i jednoho z významných 
obnovitelných energetických zdrojů. Víme, že 
hospodářský les si na sebe musí vydělat, ale 
že se toho dá dosáhnout k přírodě a krajině 
šetrným způsobem. Les nepřeje rychlým zis-
kům, protože pak za chyby otců platí synové 
a vnuci...

Trénink paměti – Friese Andrea
Praktická příručka k trénování paměti ukazu-
je, jak si pomocí fyzické aktivity a jednodu-
chých paměťových cvičení udržovat mozek 
v dokonalé kondici. Aktivity lze snadno začle-
nit do každodenního života a podle potřeby 
kombinovat. Doplňují je tipy na obohacení 
či změnu životního stylu a výživy. Kniha je 
skvělým pomocníkem pro každého, kdo si 
chce hravou formou trénovat mozek, a záro-
veň poslouží jako inspirace ke smysluplnému  
a zábavnému využití volného času.

Beletrie pro děti
Sesterstvo a síla moci – Hlavinková Lucie
Kouzelná kočka Fabiola tentokrát zave-
de Sesterstvo do tajemné čtvrti Zahrádky. 
Bývalá zahradnická osada je plná života a 
slouží jako útočiště mnoha druhům zvířat – 
i Fabiola sem ráda zajde na návštěvu. Bára, 
Míša a Ela kouzlu tohoto podivuhodného 
místa úplně propadnou. Nový starosta ale 
chce Zahrádky srovnat se zemí. Podaří se 
Sesterstvu změnit jeho plány? Pokud zapojí 
všechen svůj důvtip a odvahu, určitě něco 
vymyslí!

Naučná literatura pro děti
Hmyz a jiní drobní živočichové 
– Oftring Bärbel
Objevují se všude v zahradách, v parcích a  
v lesích, na loukách i na polích, ale i u potoků, 
rybníků a jezer, setkat se s nimi můžeš i u vás 
na zahradě, v domě nebo v bytě. Když budeš 
chtít rozpoznat hmyz od pavouků a dalších 
drobných...

Komentovaná prohlídka zámeckého
parku – 28. května 2022 od 10 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města  
srdečně zveme na komentovanou prohlídku 
zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adam-
covou, Ph.D. Vzhledem k omezené kapacitě 
účastníků je nutné si místo na prohlídce pře-
dem v knihovně rezervovat! Vstupné zdar-
ma. Prohlídka není určená pro organizované 
skupiny! 

Fotosoutěž 2022 – Téma pro letošní
ročník: „Kouzlo vody“
Již teď se těšíme na Vaše fotografie. Pod-
mínky a podrobnosti k soutěži najdete na 
webu knihovny.  

Připravujeme na červen:
Generál Přikryl – 2. června 2022 
od 18 hodin
Přednáška Michala Plavce o osobnosti 
generála Přikryla, který je mimo jiné spjat  
i s naším městem. 
Pyžamová párty – 10. června 2022
od 18 hodin
Knihovní akce určená pro dívky ve věku  
8 – 11 let. Na akci je nutné se přihlásit 
předem! Bližší informace jsou k dispozici  
v knihovně.
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Návštěva předškoláků 
V měsíci únoru a březnu jsme opět po dlou-

hé přestávce mohli v naší škole přivítat před-
školáky z mateřských škol v Lysé n. Labem a 
okolí. Budoucí prvňáčci si se zájmem prohléd-
li prostory školy, podívali se také do tříd na vý-
uku čtení a psaní, matematiky, ale i tělesné a 
výtvarné výchovy. Po prohlídce školy shlédly 
děti divadelní představení pohádky O dva-
nácti měsíčkách, které si pro ně připravili žáci 
z literárně dramatického semináře. Všichni si 
návštěvu moc užili a s některými se těšíme na 
shledání od září.

   
Mgr. Markéta Kicserová Hájková

Žlutomodrý den 
Stejně jako na mnoha místech naší re-

publiky se i u nás ve škole vzedmula vlna 
solidarity a připojili jsme se k akcím, které 
probíhají na podporu boje za svobodu a 
demokracii. Uvědomujeme si, že Ukrajina 
bojuje nejen za sebe ale i za ostatní, kteří 
chtějí šťastně žít ve svobodné a demokra-
tické zemi. Proto jsme se školním parla-
mentem ZŠ J. A. Komenského  uspořádali 
Žlutomodrý den, kterým jsme projevili 
účast s Ukrajinci, kteří statečně brání svoji 

J. A. K. se žije v předjaří
zemi s velkým odhodláním. Cítíme s těmi, 
kteří přišli o střechu nad hlavou a bohužel  
i o své rodiny a zázemí. Uspořádali jsme 
peněžní sbírku a věříme, že ostatní se při-
dají. Děkujeme všem, rodičům, prarodičům  
a dalším za to, že vedou své děti k solidaritě 
a demokratickému myšlení. 

                                                     Školní parlament

Den otevřených dveří
Dne 24. 3. proběhl na naší škole Den ote-

vřených dveří. Letos se změnou, kvůli epide-
mické situaci si mohli rodiče školu prohléd-
nout od 14 do 17 hodin. 

Prohlídka zahrnovala prostory 1. a 3. tříd  
s ukázkami výukových pomůcek, školní dru-
žinu, školní klub, prohlídky dalších tříd 1. a  
2. stupně včetně nových prostor a učeben  
v pavilonu C, odborné učebny fyziky a  chemie 
s ukázkami pokusů, přírodovědnou laboratoř 
s ukázkou mikroskopů, počítačovou učebnu. 
V učebnách byly vystaveny práce žáků. 

Dále mohli rodiče navštívit humanitní 
učebny, zkusit si dějepisné a češtinářské kvízy 
a na závěr si prohlédnout školní knihovnu. 

Ve všech prostorách školy rodiče provázeli 
členové školního parlamentu, kteří byli při-
praveni zodpovědět dotazy rodičů. 

   
Mgr. Jolana Rudolfová

Anketa o nejlepšího učitele 
Den učitelů jsme na naší škole tentokrát  

oslavili anketou o nejlepšího učitele ZŠ JAK. 
Hned ráno jsme našim učitelům poděkovali 
za jejich trpělivost a potom jsme všichni začali 
hlasovat. Průběh byl napínavý a do poslední 
chvíle jsme netušili, jak to dopadne. Každý žák 
měl za sebe jen jeden hlas. Bylo to těžké roz-

hodování, komu hlas dát. Nakonec jsme hlasy 
sečetli a bylo rozhodnuto. Na stupínku vítězů 
se stejným počtem hlasů mačkají hned dvě 
paní učitelky – Romana Bäumeltová a Alena 
Ralvová. A pak že vítěz může být jen jeden. 
Hlasovalo téměř 400 žáků. Moc blahopřeje-
me a přejeme všem učitelům hodně sil a elá-
nu do další práce.

Školní parlament

Zápis do 1. třídy 
Od 4. dubna na naší škole probíhal zápis 

do 1. ročníku. Jako každý rok jsme naše malé 
budoucí žáčky vřele přivítali. O hladký prů-
běh jsme se, kromě pedagogů, postarali i my, 
zástupci školního parlamentu. Letošní zápis 
proběhl v duchu dopravní výchovy. Uvítali 
jsme malé návštěvníky a jejich rodiče v pře-
vlecích za cyklisty, letušky, policisty či průvod-
čí. Provázeli jsme děti celým zápisem a pevně 
věříme, že se nám podařilo jim pobyt u nás 
ve škole zpříjemnit. Doufáme, že se k nám do 
školy už teď těší. 

Školní parlament

Počítače dětem 
Ve spolupráci s Nadačním fondem IT peo-

ple v rámci charitativního projektu Počítače 
dětem se nám podařilo zajistit 12 notebooků 
pro děti z Ukrajiny, které se v současnosti učí 
českému jazyku ve dvou adaptačních sku-
pinách ve Staré Lysé. Tyto skupiny zaštiťuje 
naše škola. Notebooky nám byly slavnostně 
předány dne 4. 4. 2022 a postupně jsou zařa-
zovány do výuky českého jazyka těchto dětí.

   
Mgr. Martina Ondrušková

ředitelka školy
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V prvním jarním týd-
nu (20. 3. – 26. 3. 2022) 
studenti Střední školy 
designu v Lysé nad La-

bem navštívili Velkou Británii. První den nás 
čekala návštěva Londýna. Začali jsme pro-
hlídkou Greenwichského parku s Královskou 
observatoří, odtud jsme měli skvělý výhled  
i na moderní architekturu města. Následova-
la přeprava lodí k Toweru. Odpoledne jsme 
měli možnost si projít Tower Bridge, seznámit 
se s jeho historií i technickým řešením. Dále 
jsme navštívili galerii Tate Modern s expozicí 
moderního umění. V podvečer jsme přešli 
přes Millenium Bridge do čtvrti The City k ba-
rokní katedrále sv. Pavla.

Během následujících dnů jsme navštívili 
megalitickou památku Stonehenge, univer-
zitní město Exeter s katedrálou, hrad Tintagel 
Castle, přístavní město Plymouth a národní 
park Dartmoor. Poznávali jsme Cornwall a 
jeho přírodní krásy – útesy nejzazšího jihozá-
padního výběžku Land´s End, město Marazin 
s klášterem na ostrově St. Michael´s Mount  
i ráj surfařů Newquay.

Poslední den byl zaměřen opět na pozná-
vání Londýna. Po prohlídce centra jsme zamí-
řili do National Gallery. Zde jsme obdivovali 
mistrovská díla od středověku do 19. století, 

obrazy od Leonarda, impresionistů i Vincen-
ta van Gogha. Odpoledne jsme se projeli na 
obřím vyhlídkovém kole London Eye, odkud 
jsme viděli Londýn jako na dlani. Na závěr 
jsme zažili rušný provoz londýnského metra a 
večerní atmosféru na Piccadilly Circus. 

Velkým přínosem bylo – kromě poznává-
ní výtvarného umění, historie a reálií také 
ubytování studentů v hostitelských rodi-
nách. Studenti tak denně aktivně uplatňo-

vali angličtinu, sdíleli své zážitky s domá-
cími a poznávali každodenní život Britů. 
Rodiny je přijaly s otevřeností a laskavostí. 
Vše proběhlo skvěle a za výjimečně krásné-
ho jarního počasí – to nám bylo odměnou 
za dlouhé čekání a odkládání výjezdu v co-
vidových časech.

Bc. Jana Dörflová
SŠD Lysá nad Labem, p. o.

Výjezd studentů Střední školy designu do Londýna a Cornwallu 
– praktická výuka anglického jazyka a poznávání umění 

Po loňském covidovém roku, kdy maturita 
byla osekaná o školní část, kterou si studenti 
mohli zvolit jen dobrovolně, se zkouška do-
spělosti vrací do svých původních kolejí. Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem upravila 
podmínky pro psaní slohové práce z českého 
jazyka, kterou studenti psali tentokrát nově 
na počítači.

Maturita je běh na 
dlouhou trať a velkou 
výzvou pro žáky. Dnes 
maturant absolvuje dvě 

povinné zkoušky ve společné státní části –  
z češtiny a buď z cizího jazyka, nebo mate-
matiky. Každá škola má ale ještě svoji profi-
lovou část. Ta na obchodní akademii zahrnu-
je písemnou práci a ústní zkoušku z češtiny  
a cizího jazyka v případě, že si nevybral ma-
tematiku ve společné části. Dále v profilové 
části maturují z dalších odborných předmě-
tů, a to z účetnictví, ekonomie a písemné  
a elektronické komunikace. Obchodní aka-
demie přišla s nápadem, jak usnadnit ale-
spoň jednu část zkoušky. Slohovou práci 
z češtiny psali studenti na počítači a podle 
zpětných reakcí se celý proces urychlil.

„Nejdřív jsem se dost bála, hlavně toho, 

že se něco pokazí a počítače nepůjdou. Ale 
nakonec všechno proběhlo bez problémů. 
Jsem ráda, že jsme slohovky psali na počí-
tači, protože to bylo rychlejší,“ uvedla matu-
rantka Andrea Drahokoupilová a pokračuje: 
„Pro mě bylo nejtěžší najít ten první nápad, 
jak začít. Ale jakmile jsem si napsala první 
větu, tak už to šlo samo.“ 

Ze zadaných témat si vybírali studenti nej-
častěji vyprávění. Na výběr byla ale také úva-
ha, publicistický útvar nebo charakteristika. 
Zadání znělo na 250 slov.

„Myslím si, že maturitní zkouška je dů-
ležitá. Určitě nám dá spoustu zkušeností 
do života. Největším problémem bude asi 
nervozita a strach, že si u zkoušky na nic ne-
vzpomenu. Mám podané přihlášky na Vyso-
kou školu ekonomickou a vím, že podobné 
zkoušky mě ještě v budoucnu čekají, pokud 
uspěji.“

Předmět písemná a elektronická komu-
nikace se na obchodní akademii vyučuje od 
prvního ročníku a je klasifikován podle sta-
novených limitů rychlosti a přesnosti psaní 
na klávesnici.

„Nápad propojit praktickou znalost z psa-
ní na klávesnici s písemnou prací z českého 
jazyka přišel již loni. Kvůli epidemické situaci 
ale neměli žáci povinnost psát slohové prá-
ce. Věřím, že psaní na počítači, na němž se 
naši žáci zdokonalují každým rokem, ulehčilo 
alespoň z části celý proces maturitní zkouš-
ky,“ uvedla ředitelka školy Lenka Hrubčíková.

 
Mgr. Martin Hošna

učitel

Slohovou práci z češtiny psali studenti OA nově na počítači
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V pátek 25. března jsme se byli podívat na 
milovické Základní škole TGM. Tamní paní 
ředitelka Lada Flachsová, spolu se svými ko-
legy, si pro přihlášené zájemce, pedagogy a 
další odborníky zapojené v pracovních sku-
pinách našeho MAPu, připravila velmi zají-
mavý program. Během toho měli účastníci 
možnost vidět robotiku a další technické vy-
chytávky v praxi, a že na ZŠ TGM mají oprav-
du širokou škálu nejrůznějších technických 
vychytávek. My jsme poté všechny požádali, 
aby nám na toto příjemně strávené dopole-
dne napsali krátkou reflexi.

Olga Vokřálová, ZŠ JAK Lysá n. L.:
Určitě je přínosné sledovat kolegy přímo 

Pedagogové zhlédli robotiku v praxi na ZŠ TGM. Převládalo nadšení

při práci s dětmi v hodině. Byla jsem na ho-
dině s tablety a s beeboty. Mrzí mě, že jsem 
nemohla vidět hodin více, ale je jasné, že by 
na to jedno dopoledne nestačilo, čili toto 
není výtka. Líbilo se mi, že úvodní hodina 
se věnovala teorii a na konec byla možná 
diskuze. Sdílení s ostatními kolegy je vždy 
inspirativní.

Jana Bajerová, vedoucí 
Městské knihovny Lysá nad Labem:

Páteční dopoledne bylo opravdu moc 
fajn. Škoda jen, že jsem nemohla navštívit 
všechny nabízené hodiny. Musím říct, že se 
hluboce skláním před kreativitou kantorů v 
milovické škole. Všechny lekce, které jsem 

mohla vidět, byly skvěle připravené, kantoři 
byli více než vstřícní a na všech dětech byla 
při práci vidět radost a zaujetí. Opravdu 
klobouk dolů! Ráda bych ale poděkovala 
nejen kantorům, kteří nás nechali nahléd-
nout do své práce, ale i vedení školy, které 
konání akce umožnilo. Velký dík patří i vám 
za skvělou organizaci, naplánování a reali-
zování. Pokud byste uvažovali v budoucnu 
opět o nějaké obdobné akci, určitě se ráda 
zúčastním. Forma „náslechů“ v reálných 
vyučovacích hodinách mi přijde jako jedna 
z nejefektivnějších metod jak se přiučit od 
zkušenějších kolegů.

Štěpánka Zrcková
Městská knihovna Lysá nad Labem:

Chtěla bych Vám moc poděkovat za krás-
né, zábavné a užitečné páteční dopoledne 
v ZŠ Milovice. Upřímně, v takové škole bych 
byla určitě moc ráda a přála bych ji všem 
dětem. Ani jsem neměla své trauma z „ro-
botiky“, šlo to tak nějak přirozeně a paní 
učitelky nám ukázaly, jak se robotiky nebát. 
Nebo nebát se moc.

Petra Hakenová, ZŠ JAK Lysá n. L.:
Inspirace robotiky ve výchově s praktic-

kými ukázkami ve výuce s interakcí s dětmi 
pro mě byl úžasný zážitek. Sdílení zkušenos-
tí je za mne nejlepší způsob v profesním růs-
tu kvalitního učitele. 
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Začátkem dubna jsme se zúčastnili Veli-
konoční prodejní výstavy výrobků klientů na 
Krajském úřadě v Praze. Obnovená tradič-
ní akce měla velký úspěch, zúčastnilo se na  
40 vystavovatelů a chodby Krajského úřadu 
se hemžily návštěvníky. V našem prodejním 
stánku měly největší úspěch látkové kachny 
a labutě a také sádrové velikonoční a jarní 
dekorace. Výrobky našich klientů bylo možné 
také obdivovat anebo si i zakoupit v Měst-
ské knihovně v Lysé nad Labem u příležitosti 
Velikonoční výstavy. V našem domově ne-
zahálíme, poslední březnový den jsme měli 
„dopoledne plné her“ se studenty Produkč-
ní činnosti Střední školy designu v Lysé nad 
Labem. V rámci projektu, který si studenti 
připravili, měli naši klienti možnost osvěžit si 
sportovní znalosti, povyprávět o svém životě 
nebo se pomazlit s cvičeným psím přítelem. 
Velmi povedená akce následně byla zopako-
vána 21. 4., kdy se aktivity rozšířily také o 
vyměňování zážitků z bohatosti českého 
jazyka. Jsme moc rádi, že byla obnovena 
spolupráce se školou. Z kulturních akcí, 

Zámecké novinky

které nás čekají, je možné zmínit koncert 
virtuózní harfenistky paní Kataríny Ševčíko-
vé, který proběhne již 6. května. V květnu 
nás dále čeká již tradiční Lyský pětiboj. Vel-
mi se těšíme, že se zase po roce setkáme  
s kolegy a obyvateli z okolních domovů 
pro seniory a užijeme si veselé odpoledne 
plné her. Na pozadí aktivit zámek již delší 
dobu prochází různými rekonstrukcemi a 
úpravami. Již v zimních měsících jsme se 

pustili do rekonstrukcí koupelen v 1. pa-
tře a v přízemí a rekonstrukcí pokojů na 
druhém patře. Tato skutečnost je sice pro 
klienty jistým omezením, ale za to budou 
k dispozici zcela nové vyhovující prostory 
pro hygienu a pobyt.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Lysou nad Labem 28. března navštívili stu-
denti geografie z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.  
V rámci předmětu, ve kterém se zabývají 
problematikou dopravy ve městech, udrži-
telnou městskou mobilitou či problemati-
kou bezpečnosti se v rámci exkurze seznámi-
li hned s několika příklady z praxe z našeho 
města. 

Dopoledne si studenti vyslechli před-
nášku p. starosty o vývoji a rozvoji želez-
nice a přednášku velitele Městské policie 
Lysá nad Labem věnované parkování, 

Návštěva studentů z UJEP v Ústí n. L.  

řešení přestupků či měření rychlosti. Od-
poledne pak bylo věnováno krátkému se-
známení s problematikou správy místních 
komunikací z pohledu místní samosprávy i 
úlohy soukromého sektoru. Při komento-
vané procházce městem se pak studenti 
seznámili s praktickými ukázkami enviro-
nemntálních dopadů dopravy v urbánním 
prostředí, systémů K+R, P+R a B+R par-
kování či problematice výstavby liniových 
staveb v krajině.

Mgr. Ondřej Šmíd
výzkumný pracovník PřF UJEP

Pozvánka
Setkání s dětským psychologem

PhDr. Václavem Mertinem
18. května 2022 od 17 hodin

Téma:
Výchova a digitální technologie

PhDr. Václav Mertin je dětský
psycholog  s 35letou praxí 

v pedagogicko-psychologické poradně, 
působí na katedře psychologie FF UK  

v Praze, je odborníkem na pedagogickou 
psychologii, školní a poradenskou 

psychologii.

Místo konání:
Muzeum Benátecka, zámek 2. p.,

Benátky nad Jizerou

Vstupné:
50 Kč (bude hrazeno z projektu

MAP v ORP Lysá nad Labem)

Valná hromada zapsaného spolku
LysaFree se uskuteční v neděli
29. května 2022 od 16 hodin 
v prostorách klubovny spolku 

v ulici Ke Kovoně v Lysé nad Labem.
Srdečně zveme všechny členy!
Více informací na webových

stránkách LysaFree.
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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.

25. května 2022 proběhne další setká-
ní svépomocné skupiny od 17 do 19 hodin  
v RC Milovice, tentokrát na téma Kurz prv-
ní pomoci. Lektorem setkání bude zástupce 
Českého červeného kříže z Nymburku.

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 
se základními radami pro pečující tak, aby-

Milí spoluobčané, vážení cestující, řada  
z vás na cestách za prací nebo zábavou vyu-
žívá autobusů a vlaků zapojených do systé-
mu Pražské integrované dopravy. Věděli jste, 
že si nemusíte kupovat pro každou cestu 
samostatný lístek tak, jako tomu bylo dřív?

Pořízením předplatného ušetříte oproti 
jednotlivým lístkům nemalé peníze. Spoříte 
ale také čas. Zatímco na místě platícím ces-
tujícím musí řidič vydat tištěný lístek, cestu-
jící s předplatným se odbaví sami. To může 
odjezd autobusu ze zastávky urychlit i o ně-
kolik minut!

V aplikaci nebo na prodejním místě 
na vybraný identifikátor zakoupíte po-
žadovaný počet tarifních pásem. Pro Ly-
sou nad Labem a okolí postačí pásmo 3, 
s předplatným ale můžete bez starostí 
dojet třeba až do Prahy, Nymburka nebo 
Mladé Boleslavi.

Aplikace PID Lítačka neslouží jen jako 
identifikátor pro dlouhodobé kupóny. Po-
řizovat můžete také jednotlivé jízdenky pro 
Středočeský kraj i Prahu. I tím ušetříte čas 
při nástupu do vozu.

Cestujte po Středočeském kraji s Lítačkou

Další výhodou je funkce vyhledávání spo-
jení, s Lítačkou se tak už nikdy neztratíte.

Nejčastější dotazy týkající se využívání PID 
Lítačky naleznete zde: https://app.pidlitac-
ka.cz/faq#faq-kupony.

Seznam míst, kde plastovou Lítačku může-
te pořídit a další informace k aplikaci, najde-
te po načtení QR kódu.

Přejeme vám příjemnou cestu.

Oldřich Buchetka
mluvčí IDSK

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÁ
prodejní místa Lítačky
ve Středočeském kraji

Expres kontaktní místa Lítačka:
NÁDRAŽÍ BENEŠOV U PRAHY
Nádražní 300, 256 01 Benešov

NÁDRAŽÍ BEROUN
Nádražní 129, 266 01 Beroun – Město

NÁDRAŽÍ ČÁSLAV
Tyršova 208/27, 286 01 Čáslav 
– Nové Město

NÁDRAŽÍ KOLÍN
Rorejcova 573, 280 02 Kolín IV

NÁDRAŽÍ KRALUPY NAD VLTAVOU
Nádražní 55, 278 01 Kralupy n. Vltavou

NÁDRAŽÍ MLADÁ BOLESLAV MĚSTO
Tř. Václava Klementa 1459, 
293 01 Mladá Boleslav II

NÁDRAŽÍ NYMBURK HL. N.
Nádražní 288 02, Nymburk

NÁDRAŽÍ RAKOVNÍK
Nádražní 191, 269 01 Rakovník

NÁDRAŽÍ VLAŠIM
Nádražní 347, 258 01 Vlašim

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ PŘÍBRAM
Čs. Armády 402, 261 01 Příbram 4

Kontaktní místa na dobití
kupónu:
INFOCENTRUM ČERNÝ MOST
Infocentrum PID, Černý Most,
198 00 Praha 20

INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 
HOŘOVICE
Náměstí Boženy Němcové 808/11,
268 01 Hořovice

Jak se do systému
Lítačky zaregistrovat?

 
Máte hned několik možností:
▪ instalace a registrace do aplikace  
 PID Lítačka,
▪ pořízení plastové karty Lítačka,
▪ využití stávající ČD IN Karty,
▪ nahrání kuponu na platební kartu.

STAHUJTE APLIKACI
PID LÍTAČKA
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1. dubna  v klubu Patro pokřtila kapela 
Artmosféra nový videoklip k singlu «Jiz-
vám». Role kmotrů  se zhostili bývalý pro-
gramový šéf rádia Kiss Delta, producent  a 
DJ Jiří Štěpo Štěpánek,  muzikálový zpěvák 
Láďa Spilka, kterého si hudební příznivci pa-
matují např. z kapel Zády či Den, a kytarista 
Honza Barťos69 Bárta. Ten spolu s Láďou 
Spilkou vystoupil jako host večera. Ke gratu-
lantům se přidali i dvorní textař  Artmosféry 
Marek Sloup a tvůrci videoklipu Petr Koláčný  
a Ondřej  Líbal. K tomu, že se křest a koncert 

Artmosféra pokřtila nový videoklip

Letošní tradiční jarní úklid v rámci celo-
republikové akce Ukliďme Česko proběhl 
opět i v Lysé nad Labem. Po dvouleté pauze 
bylo možné konečně přistoupit i ke skupi-
novému úklidu, ale vzhledem k dobrým 
zkušenostem z předchozích akcí byla zvo-
lena hybridní forma úklidu. Dobrovolníci si 
tak mohli úklidové pomůcky objednat pře-
dem či se zúčastnit společného úklidu. 

Úklid se zimním nádechem 

Jako hlavní termín byl zvolen 2. duben 
a v tento den se do terénu vydalo 37 dobro-
volníků, kteří nasbírali přes 60 pytů a odpad 
o celkové hmotnosti více než 930 kilogra-
mů. Bohužel jsme se opět museli vracet do 
míst jako je Šibák, lokalita pod mostem Bo-
humila Hrabala či například polní cesta do 
Dvorců, kde se odpad jako jsou PET lahve, 
plechovky od piva, lahve od vína a zkrátka 

předměty, které patří do popelnic a roz-
hodně ne do přírody. 

Závěrem bych rád poděkoval Míše Králo-
vé za poskytnutí vod Rajec, všem dobrovol-
níkům a firmě FCC Environment s. r. o. za 
odvoz odpadu. 

Mgr. Ondřej Šmíd
organizátor úklidu

povedly na výbornou, přispěl vedle Spilkova 
vystoupení  nejen kvalitní zvuk, ale i samot-
ní návštěvníci, které neodradilo ani typické 
aprílové počasí. V neposlední řadě pak pří-
jemné klubové prostředí. Singl Jizvám vyšel 
pod křídly Supraphonu a je v pořadí třetí 
skladbou z připravovaného alba kapely Art-

mosféra, které vzniká pod producentským 
dohledem Jana P. Muchova. Děkujeme 
všem, kteří přišli, a těšíme se na viděnou na 
Lysá žije. Vaši ART.

Jana Křížová
Foto: Miroslav Pastrňák
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František Janula In memoriam patří mezi 
významné rodáky Lysé nad Labem. V Paří-
ži v latinské čtvrti žil od roku 1968 ve svém 
ateliéru s rodinou a kočkami. S hrdostí tvr-
dil, že není Francouz, ale Čech žijící ve Fran-
cii. V Lysé byla k jeho nedožitým devadesá-
tinám 7. března odhalena pamětní deska 
na jeho rodném domě a vernisáží zahájena 
výstava obrazů.

V předokupačních letech vystavoval svá 
díla a ilustroval i knihy. Jeho kresby otisko-
valy literární časopisy. Žil bohémský život 
v ateliéru na Novém Světě, kde se věnoval 
figurální tvorbě. Okruh umělců z Divadla na 
Zábradlí patřil k jeho přátelům a v roce 1963 
měl v tomto divadle vernisáž svých obrazů 
při premiéře hry Václava Havla Zahradní 
slavnost. V roce 1967 po ukončení výstavy 
v Galerii Mladá Fronta získal stipendium na 
École nationale supérieure des beaux-arts, 
za podpory tehdejšího kulturního rady fran-
couzského velvyslanectví Henri Ehreta.

Po okupaci v roce 1968 zůstal v Paříži se 
svojí rodinou natrvalo. Tímto činem se od-
startoval jeho vliv na francouzské malířství. 
Začátky byly nelehké, bylo potřeba uživit 
rodinu příležitostnými pracemi. I přesto žil 
ve skromných podmínkách ve svém ateliéru 
život bohéma a člověka, co si musí ve velké 
konkurenci svým talentem vydobýt místo 
na malířské scéně ve Francii. Jako všichni 
umělci v nouzi maloval a své plastiky tvořil  
z jakýchkoliv materiálů, které našel, nebo 
mu někdo donesl do ateliéru. Toto strádá-
ní mělo zajímavý efekt, neboť rozmanitost 
materiálů byla využita s výjimečnou fantazií. 
Jeho díla si našla místa v soukromých sbír-
kách spousty obdivovatelů.

František Janula i nadále patří mezi uzná-
vané osobnosti moderního evropského ma-
lířství. Na sklonku života jej potěšila zpráva, 
že město Lysá nad Labem připravuje v roce 
2022 výstavu jeho díla, které můžete do 
konce dubna shlédnout v Muzeu B. Hrozné-
ho. Malíř jako poděkování věnoval našemu 
městu několik obrazů, jenž mají své místo  
v budově městského úřadu.

Jeho jméno je ve Francii natolik známé, 
že se vernisáže v našem muzeu s radostí zú-
častnil i Rada pro kulturu a spolupráci velvy-
slanectví Francie v České republice Stanislas 
Mrozek. Pohovořil o životě pana Januly s jeho 
dcerou Terezou, která ve Francii prožívala ot-
cův strastiplný vstup mezi uznávané umělce. 
Vyjádřil obdiv k panu Janulovi a jeho odváž-
nému činu emigrovat do Francie, i přesto, že 
v předokupačním Československu patřil mezi 
známé umělce. Pan Mrozek tento příběh ve-
lice dobře chápe. Patřil mezi iniciátory slavné 
snídaně prezidenta Mitteranda s českoslo-
venskými disidenty v roce 1988.

Odkaz Františka Januly již od začátku pod-

poruje lysačka Mgr. Markéta Fajmonová 
spolu s manželem Hynkem. Paní Fajmonová 
se osobně setkala s panem Janulou v Paříži, 
kde v letech 2006-2009 působila jako kul-
turní atašé na zastupitelském úřadě ČR. Ve 
svých vzpomínkách popsala setkání takto: 
„Přišel za námi tehdy vitální, drobný pán bo-
hémského vzhledu a radostně toužil před-
stavit své poslední dílo. Na otázku odkud 
pochází, se pan Janula zasmál a řekl: Prosím 
vás, to nebudete znát. Z takového malé-
ho města, Lysá nad Labem se to jmenuje. 
Byl velmi překvapený a nadšený, že jsme si  
o Lysé mohli spolu popovídat.“ Ve Francii je 
jen malá hrstka uznávaných malířů cizinců  
a právě Mistr František Janula k nim patří. 
Ne nadarmo je spojován s tak velkými jmény 
jako je František Kupka či Josef Šíma.

Slavnostní odhalení pamětní desky i verni-
sáž proběhly za účasti nejen výše jmenova-
ných osobností, ale i poslankyně Parlamen-
tu ČR a místostarostky Romany Fischerové, 
starosty Ing. Karla Otavy, vedoucího Muzea 
B. Hrozného Ondřeje Rašína, paní Misákové, 
která je malířkou a zároveň majitelkou rod-
ného domu pana Januly.

Hudebním doprovodem této důstojné 
akce byli žáci ze ZUŠ F. A. Šporka pod vede-
ním paní Mikuškové a paní Chmelařové.

Bez kurátorky nelze žádnou výstavu zorga-
nizovat. Jsme rádi, že se této povinnosti uja-
la paní Irena Mašíková Konštantová, která se 
s panem Janulou před mnoha lety v Paříži 
setkala.

 Bc. Veronika Šefl, DiS.

Čech z Paříže – návrat domů



23

Napsali nám

Ing. Josef Valtr celý život pracoval v země-
dělství. Jeho obětavou práci nedávno oce-
nilo vedení města vyznamenáním II. tří- 
dy in memoriam, které z rukou starosty  
Ing. Karla Otavy převzal syn Tomáš. Ten také 
pokračuje v rodinné tradici a po otcově od-
chodu řídí společnost, kterou jeho tatínek  
v Lysé vybudoval. Jak na tatínka vzpomíná 
a jaké byly začátky jejich podnikání?

Váš tatínek získal letos in memoriam  
vyznamenání II. třídy za celoživotní  
obětavou práci v zemědělství. Na co jste 
myslel ve chvíli, kdy jste vyznamenání  
z rukou starosty přebíral?

Musím říct, že předávání vyznamenání bylo 
ze strany města velice dobře připraveno. Když 
jsem za tátu přebíral vyznamenání, hlavou mi 
proběhlo, co všechno jsem s ním na polích či 
ve sklenících zažil. Jako malého kluka mě bral 
na kombajny při sklizni obilí, nechal mě svézt 
práškovacím letadlem. Později, jako většího, 
mě bral na obchodní jednání nebo porady  
a nakonec mě nechal dělat věci po svém. Ce-
lou dobu jsem měl možnost se od něj učit. 
Snad jsem se naučil dost.

 
Táta vybudoval velkou prosperující  
zemědělskou společnost, v jednom  
z rozhovorů z roku 2014 však vzpomínal,  
že začátky byly složité a rozpačité.  
Mluvíval o nich i doma v soukromí?

Začátky podnikání opravdu nebyly jed-
noduché. V 90. letech se teprve formovaly 
nové dodavatelsko-odběratelské vztahy. 
Mnoho firem vznikalo a zanikalo. Často jsme 
za své produkty dostávali zaplaceno pozdě, 
někdy vůbec. Otec vždy lidem věřil a mnoha 
pomohl v začátcích podnikání nebo složitých 
životních situacích. Pokud ho pak někdo  
z těchto lidí zklamal, nesl to těžce a často  
o tom se mnou mluvil. 

Které ze schopností či dovedností Vašeho 
otce Vás v životě inspirovaly? Co stálo za 
jeho úspěšnou kariérou?

Táta byl vynikající počtář a ekonom. Kaž-
dou volnou chvíli trávil počítáním nákladů 
a různými kalkulacemi. Spoustu úsilí pak 
věnoval tomu, aby své myšlenky a znalosti 
předal zejména začínajícím kolegům.

 
Uměl si od práce odpočinout nebo byl  
v řídící roli i doma?

Měl ohromný smysl pro pořádek. Vše mu-
selo být na svém místě jak doma, tak i v prá-
ci. Až do konce života působil v čele dozor-
čích rad našich firem.  Jeho kontroly pořádku 
na jednotlivých střediscích byly pověstné.

Jaký byl?
Narodil se v roce 1945, a když mu byly čtyři 

roky, zemřela mu maminka. S výchovou pak 
pomáhaly jeho dvě starší sestry, dvojčata. 
Možná i proto měl vřelý vztah k celé širší ro-
dině. S oblibou několikrát do roka organizoval 
rodinná setkání ve svém domě ve Dvorcích. 
Velmi pyšný byl na zahradu kolem svého 
domu. Pečlivě udržoval její okrasnou část, 
stejně jako ovocnou a zeleninovou zahradu. 
Nejradši měl jezírko s rybami, kam často bral 
své vnoučata Jakuba, Ninu a později i Maxe.

 
Vy jste vedení podniku převzal. Jak složité 
je v dnešní době podnikat v zemědělství?

Žádný obor podnikání není jednoduchý. 
Zemědělství má svá specifika. Na rozdíl od 
mnoha ostatních oborů hodně záleží na 
vlivu počasí. Oblíbená anekdota je, že naši 
úhlavní nepřátelé se jmenují jaro, léto, pod-
zim a zima. Poslední dva roky byly obzvláště 
specifické. Nejprve covid a letos pak válka na 
Ukrajině a s ní spojené zvyšování cen vstupů. 
Zejména nárůst cen energií a hnojiv je neví-
daný.

Samostatnou kapitolou je vztah k našim 
sousedům. Naše pozemky sousedí s něko-
lika obcemi a jejich občané chtějí svůj klid. 
Skloubit to s našimi polními aktivitami není 
vždy jednoduché, ale ve velké většině přípa-
dů se nám to snad daří.

 
Jak se aktivity Vaší společnosti či poptávka 
trhu v průběhu let změnila?

Začínali jsme jako zahradnická firma pěs-
továním zeleninové sadby. Postupně jsme 
k tomu přibrali pěstování hrnkových květin, 
klasickou zemědělskou výrobu a pěstování 
zeleniny. Rozšířili jsme se také do potravi-
nářské výroby. V Přerově nad Labem máme 
zpracovnu zeleniny. Vyrábíme prané a na-
krájené zeleninové saláty. Díky spolupráci 
s našimi partnery z Velké Británie máme 
možnost prodávat čerstvou listovou zeleni-
nu celý rok. Poptávka po našich produktech 
stále stoupá. V letošním roce chystáme dal-
ší významné investice do rozšíření výroby. 
Také budeme přijímat nové spolupracovní-
ky. Očekávám, že vytvoříme dalších zhruba 
30 až 40 pracovních míst. Jsem rád, když se  
k nám hlásí mladí lidé a čerství absolventi 
škol. Zemědělství je dnes hodně a bude ješ-
tě více o nových technologiích a přístupech.

 
Vaše rodina žije v Lysé po desetiletí, lze 
jmenovat něco, co se Vám na našem  
městě líbí nejvíce?

Město se rychle rozvíjí. Rostou nové domy  
a zlepšuje se infrastruktura. Mně osobně se 
jako zahradníkovi nejvíce líbí, že město inves-
tuje do květinové výzdoby. Je hezké vidět nové 
výsadby trvalek a nádoby s květinami. Určitě 
v tom rádi i do budoucna město podpoříme.

 
Měl i tatínek v Lysé své oblíbené místo?

Tatínek žil léta ve Dvorcích a myslím, že 
to tam měl velmi rád. Měl rád procházky na 
houby lesem směrem ke Karlovu nebo k So-
jovicím a tůně směrem na Starou Lysou.

Táta byl skvělý ekonom, jeho kontroly pořádku byly pověstné
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Napsali nám

26. dubna se dožívá krásné osmdesátky 
muzikant a pedagog Josef Švejda. Spousta 
Lysáků ho zažila jako učitele a později ředi-
tele v hudebce.

To však nebylo jeho první zaměstnání – na 
začátku byl voják z povolání (hudebník), po-
tom vychovatel na učilišti v Nymburce. Po 
roce 1968 musel z učňáku z politických důvo-
dů odejít a dělal v JZD Stratov, pak se konečně 
dostal na učitelskou dráhu do Lidové školy 
umění (dnešní ZUŠ) v Lysé nad Labem.

Zásadně se podepsal jako dirigent a 
umělecký vedoucí na startu Hasičského 
dechového orchestru v Lysé. Ten do nás 
tu muziku „natlouk“ a až později jsme si 
uvědomili, že on je tou příčinou, že kapela 
má nějakou tvář. Když po čase odešel, tak 

Josef Švejda slaví 80 let

Na monstrkoncertu v Kolíně dirigoval Josef Švejda cca 600 muzikantů Průvod Bechtolsheimem (1987)

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Pořádané MO ČRS Lysá n.L. a Rybářským klubem Lysá n. L.

v sobotu 28. května 2022 na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul. u žel. trati)

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH
v neděli 29. května 2022 na rybníku OKROUHLÍK v Lysé n. L. (Poděbradova ul. u žel. trati)

Kategorie závodníků: děti do 11 let, mládež 12 – 15 let, dospělí (nad 15 let)
Startovné: děti a mládež zdarma, dospělí 200 Kč
Prezentace: od 7 hodin
Rybolov: od 8 do 11 hodin
Vyhlášení vítězů: 11.30 – 12 hodin
Lovná místa budou číslována,
účastníci si místo vylosují.
Hodnotné ceny pro každou kategorii. 
Občerstvení zajištěno.

Každý účastník si může ponechat jednoho kapra o délce od 40 do 50 cm,
nebo pstruha, kterého sám ulovil.

V případě velmi nepříznivého počasí se závod nekoná.

ty jeho zásady zůstaly a od starších muzi-
kantů se to učili mladí.

Dirigent a aranžér byl vynikající, muzi-
ku bral hodně emotivně a bylo to znát jak 
na zkouškách, tak i na vystoupeních. A na 
festivalech obstál jako dirigent i mezi tak 
vrcholnou společností jako byli Kudelásek, 
Praveček, Zeman, Vacek, Bělohoubek. A co 
se týká aranžérské práce – málokomu se 
povedlo, že by jeho úpravu vydalo nějaké 
významné hudební nakladatelství, v přípa-
dě Pepíka to byl Panton.

Jeho zásluhou také přišla do orchestru řada 
žáků a bývalých žáků, kteří pomohli vytvořit 
úspěšný orchestr.

Za jeho působení dosáhla kapela řadu zá-
sadních úspěchů:

1) Vítězství v krajské soutěži středních de- 

 chových orchestrů (před Dechovou  
 hudbou Železáren Králův Dvůr a Decho- 
 vým orchestrem ČKD Praha) – rok 1986,

2) 4. místo v národní soutěži středních  
 dechových orchestrů v roce 1987 se  
 stejným počtem bodů jako měl třetí  
 orchestr Hnědouhelných dolů Most,

3) První výjezdy na západ – do Rakouska  
 (1984) a NSR (1987 a 1989), což se ce- 
 nilo mezi muzikanty za minulého režimu  
 víc než vítězství v několika soutěžích.

Děkujeme za to, co nás naučil a přejeme 
hodně zdraví a dobré nálady do dalších let.

Ing. Jiří Fišer
Hasičská dechová hudba

Lysá nad Labem

Poděkování
Během svého mnohaletého působe-
ní v Sokole jsem se setkávala často se 
sestrou Janou Baumeltovou a sestrou 
Jarčou Piskáčkovou.

Proto vím, že obě věnovaly nezišt-
ně spoustu času a energie svým cvi-
čencům i spolku Sokol, kde působily  
v různých funkcích. Jelikož ukončily 
svou aktivní činnost, chtěla bych jim za 
sebe i za stovky dalších „Sokolů“, které 
svým pozitivním přístupem ovlivnily, 
moc poděkovat. 

Jana Fišerová
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Sport

Když se ohlédnu o deset let zpět, ani ve 
snu by mě nenapadlo, jaká životní dráha se 
přede mnou otevírá. V té době jsem patřila 
do reprezentace ČR ve sportovním aerobiku, 
měla na kontě v kategorii tříčlenných týmů 
stříbrnou medaili z Mistrovství světa a další 
cenná umístění. V tomto období jsem přija-
la nabídku od tehdejšího mateřského centra 
Fajn klub, který mne oslovil na vedení  lekcí 
nezávodního aerobiku pro děti, za což děkuji, 
protože tím vše začalo... Ze světa vrcholové-
ho, precizního sportu přišel náraz do tvrdé re-
ality. Většina dětí neuměla ani rovně stát, ko-
ordinovaně se otočit za pravou či levou rukou, 
dotknout se v předklonu země, natož udýchat 
blok aerobního cvičení. Chyběly jim naprosté 
základy pohybové gramotnosti, a proto se  
v mé hlavě zrodila myšlenka všeobecné spor-
tovní přípravky pro holky i kluky - bez rozdílu 
věku i výkonnosti, která se bude specializovat 
na základní pohybový rozvoj nezbytný pro ja-
koukoliv sportovní činnost. O dva roky pozdě-
ji jsem spustila první ročník dětské sportovní 
přípravky, která má velice pozitivní ohlas od 
dětí i rodičů. Na atletickém stadionu jsou sku-
pinky cvičících dětí k nepřehlédnutí, občas  
z reakcí vyznívá, že kdo necvičí u Markéty, jako 
by nebyl. Aniž bych to plánovala, stala jsem se 
pro děti vzorem, kterému se chtějí podobat. 

Až vyrostu, chci být Markéta... aneb fenomén 
dětské sportovní přípravky

Markéta vše umí, ukáže, vysvětlí, ... doma si 
děti hrají na Markétu (hra se sourozencem: 
svěřenec – trenér ) nebo až vyrostou, chtějí být 
Markéta (výběr budoucího povolání). Zkrátka 

Markéta je živým příkladem nejen v pracov-
ní době, což je nádherná odezva mé práce  
a zároveň obrovský závazek. Z každého tré-
ninku odchází děti s radostí a s úsměvem, 
čímž se naplňuje má hlavní myšlenka předá-
vat radost z pohybu. 

Dětská sportovní přípravka probíhá  
2x týdně pro děti ve věku 5 – 7 let, 1x týd-
ně pro děti starší osmi let a 1x týdně cviče-
ní rodičů a dětí (2 – 4 roky), které nadšeně 
navštěvují nejen mladší sourozenci dětí  
z přípravky. Aby ani dospělí nepřišli zkrátka, 
v Lysé probíhají pravidelně 3x týdně kondiční 
tréninky pro širokou veřejnost.

To, že je o všeobecné dětské sportování  
v Lysé velký zájem, dokazuje i poptávka  
o naše letní příměstské sportovní campy. 
Letos pořádáme tři turnusy v termínech  
25. – 29. 7. / 8. – 12. 8. / 29. – 31. 8.  

Děkuji všem rodičům, dětem i dospělým 
svěřencům, kteří navštěvují mé tréninky za 
přízeň, protože díky vám mohu předávat 
kus sebe dál. Díky odezvě a zájmu o cviče-
ní vidím, že mé rozhodnutí před deseti lety 
mělo smysl. 

Markéta Linhartová
tel.: 775 925 901

www.profitrainers.cz

TK Slovan Lysá nad Labem
V minulém čísle Listů jsme se věnovali naší 
fotbalové mládeži. Dnes to bude o fotbale 
jako takovém, dospělém a v lyském prove-
dení. A příště se koukneme na oddíl volej-
balu, u nás ve Slovanu převážně dámském. 

Když se dříve setkali čtenáři novin, čtoucí 
deník od poslední strany, (tam býval sport), 
a neznali se, začínal leckdy hovor slovy:  
„A co tam kopete?“. S fotbalem se na MS 
se jen tak nedostanete, jako třeba jiné malé 
sporty. ČR opět bude chybět, proto ani my 
nemůžeme vozit tituly mistrů v tomto nejpo-
pulárnějším sportu. Ale i tak v tomto období 
zažíváme úspěch, kdy po asi 50 letech půso-
bíme v krajském přeboru, stejně jako třeba 
okresní Nymburk. Soutěž jsme vykopali před 
třemi roky, když se nejdříve vrátili do klubu 
dávní odchovanci Václav Rathouský, Standa 
Ježek a další. Hrající trenér Venda Sosnov-
ský vyladil tyto hráče s místními odchovanci 
a tým po dvojnásobném postupu vybojoval 
tuto již velmi ceněnou soutěž. Pak ale covid 
na dva roky hraní zpřetrhal, přinesl problémy 
a letos tak zatím s odstupem krajskou elitu 
uzavíráme. Každou druhou neděli podvečer 
ale můžete zajít fandit Slovanu, převážně 
místním hráčům, dát si klobásu s křenem 

a studené pivo, kombinaci, která nejlépe 
chutná na fotbale. Pro celou rodinu to může 
být hezky prožité odpoledne, chuligánů se 
opravdu bát nemusíte. On fotbal nemusí být, 
a věřte, že není, jen zábavou pro omezence. 

V klubu působí i B tým hrající okresní sou-
těž a agilní stárnoucí garda, složená z hráčů 
dříve hájících barvy klubu, bez omezení horní 
hranice věku. A že pár hráčů z Lysé hájilo tře-

ba i dres se lvíčkem. O tom se můžete dočíst 
v našem Almanachu, vydanému v roce 2013 
k stému výročí naší existence, který najdete  
i s rozlosováním všech soutěží na našem 
webu www.slovanlysa.cz. Těšíme se na vás 
v hledišti, ale třeba i na hřišti. 

Petr Jirsa
TK Slovan Lysá nad Labem
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Sport

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

Po letním týdnu, který všechny tenisu chti-
vé nadšence nalákal na antukové kurty, nás 
opět zima vrátila do reality a tak jsme uspořá-
dali turnaj dětí na závěr halové sezóny. Všech-
ny děti, které celou zimu pilně trénovaly, byly 
nadšené z možnosti poměřit své síly a doved-
nosti se soupeři z klubu a okolí. Vzhledem  
k počtu účastníků a jejich rostoucí výkonnosti, 
jsme byli nuceni uspořádat turnaje dva – je-

den pro mladší kategorii na polovinu kurtu  
a druhý den pro ty, kteří již hrají tenis na celý 
kurt. Oba turnaje, které se díky vytrvalosti  
a vyšším kvalitám hráčů, protáhly do odpo-
ledních hodin, nás překvapily rostoucí úrov-
ní a nasazením všech účastníků, pro které 
byly připraveny sady medailí a věcných cen 
od pana Sadílka z Litole a jeho firmy 7ART, 
která prodává a servisuje špičkové bicykly 
pro všechny závodníky i amatéry z okolí. 
Rodiče a všichni kolemjdoucí, byli příjemně 
nadšeni z rostoucí úrovně hráčských do-
vedností, jež jsou výsledkem úžasné práce 
našich trenérů – hlavně Jirky Horáčka, kte-
rý každou hodinou posouvá jejich umění na 
hranu možností. Ale nakonec vždy vyhrává 
ten nejlepší a i slzy poražených budují bu-
doucí výhry, které byť nejsou nejvyšší, dá-
vají křídla. Takže v sobotu zvítězila Anička 
Kašovská, 2. místo Ondra Slavík a bronzo-
vou medaili získal Bohouš Greif. Na neděl-
ním klání, kterého se zúčastnili i přespolní 
soupeři z Houštky, opět zvítězili svěřenci Jir-
ky a 1. místo vytloukl z míčku Marek Kočí,  
2. byl Tobiáš Jedlík a bronzovou medaili bral 
Martin Hodek, kterého toto malé vítězství 

Klubový turnaj na závěr halové sezóny

konečně donutilo k rozpačitému úsměvu 
šachisty svírajícího tenisovou raketu. Na-
konec bychom všichni moc rádi poděkovali 
městu Lysá nad Labem za podporu, bez kte-
ré bychom mohli závodit jen stěží. 

Daniel Chaloupka
Fit klub

Za tři měsíce letošního roku odehrály 
děti v on-line prostředí v aplikaci lichess.
org Ligu Špuntů, Městskou ligu a Ligu Mi-
strů. Turnajů se účastnilo 120 dětí a každý 
hráč odehrál 50 partií v rapid šachu.

Nejlepší děti vyrazily 26. 3. 2022 na Kraj-
ský přebor dětí do 8 let do Mochova. Naši 
šachovou delegaci tvořilo 20 dětí. Nejlepší 
z Lysé byli pětiletý talent z MŠ Pampeliška 
Vojta Vrátný, který se umístil na druhém 
místě a osmiletý Adam Beneš ze ZŠ Bed-
řicha Hrozného, který se umístil na třetím 
místě. V dívkách nejlépe hrála Terezka Me-
licharová ze ZŠ J. A. Komenského. 

Mistrovství ČR dětí do 8 let se odehrálo v 
Klatovech v prvním víkendu dubna. Největ-
ším překvapením je 6. místo v ČR Honzíka Ha-
bětínka ze ZŠ J. A. Komenského a 15. místo v 
ČR Vojty Vrátného. Velmi dobře hráli Terezka 
Melicharová, Tobiáš Barták a Radek Krejčík.

Bez podpory rodičů, kteří pomáhají dě-
tem ve výukovém programu LearningChe-
ss, řeší s dětmi každý den 30 min diagramy 
ze šachových cvičebnic, podporují děti při 
turnajích, nebudeme úspěšní.

Děkuji všem rodičům.

Miloš Havlena

Šachy Covid v Lysé nezastavil a malí šachisté válejí
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Inzerce

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

https://mestolysa.cz/

Chceš se podělit s ostatními o své zážitky?
Rád kreslíš, píšeš nebo 

vymýšlíš komiksy?
Více na: www.lysacek.cz

Do 18. května 2022 přijímáme příspěvky 
do druhého čísla. Můžeš je přinést do městské knihovny 

nebo pošli na: redakce@lysacek.cz

Podpořeno městem Lysá nad Labem
a Městskou knihovnou Lysá nad Labem.

Redakce časopisu Lysáček vás zve na první redaktorskou 
dílnu. Akce se bude konat ve čtvrtek 12. května od 15 do 

16.30 v Městské knihovně Lysá nad Labem.
Dílnu povede divadelní dramaturgyně Marta Stojowska. 

Tématem bude vedení rozhovoru. 
Akce je určena pro děti od 9 do 14 let. Počet míst je omezen.

Rezervace můžete provádět na e-mailu redakce@lysacek.cz. 
Více informací najdete na www.lysacek.cz. 

 Mgr. Kateřina Kavalírová 

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.
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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

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 16 – 20 týdnů, 
cena: 199 – 245 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
14. 5. a 4. 6. 2022 v 15.10 hodin, 31. 5. 2022 ve 13.55 hodin

a 23. 6. 2022 v 10 hodin

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

www.drubezcervenyhradek.cz

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
www.zsbhrozneho.cz 

Od 1. 7. 2022 školního roku 2021/2022
přijmeme zaměstnance na pozici ŠKOLNÍK.
Od 1. 9. 2022 školního roku 2022/2023
přijmeme kvalifikovaného pedagoga
na pozici UČITEL/UČITELKA INFORMATIKY
na I. i II. stupni základní školy a METODIK ICT.

V případě zájmu o pracovní pozici zasílejte motivační dopis  
a životopis na reditel@zsbhrozneho.cz, případně  
kontaktujte ředitelku školy na tel. č. 601 367 903.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy


