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Městský úřad

Slovo starosty
Vážení spolu-

občané, v neděli 
8. května jsme se 
sešli u pomníku 
padlých ve dru-
hé světové válce, 
abychom si připo-
mněli 77. výročí 
ukončení jedné 
z nejtragičtějších 
etap našich dějin. 

Bohužel těch, kdo museli druhé světové 
válce čelit a mohou nám tak o ní předá-
vat svědectví, je mezi námi stále méně.  
A já se proto s každým dalším výročím bo-
jím, že jednou zapomeneme. Knihy, filmy 
ani obsáhlé studie totiž nedokážou hrů-
zy válečného běsnění ilustrovat tak živě, 

jako příběhy skutečných lidí – těch, co 
přežili, a stejně jako padlí si zaslouží naši 
úctu. Vždyť kdo z nás by dokázal snést to, 
co oni?

Musím přiznat, že od vypuknutí váleč-
ného konfliktu na Ukrajině si tuto otázku 
kladu denně. A říkám si, kde se v lidech 
bere tolik zla, tolik nenávisti, že mrzačí  
a vraždí nevinné? Copak jsme se z vlastní 
historie vůbec nepoučili? Skutečně jsme 
si i přes veškerý pokrok, jehož lidstvo od 
konce druhé světové války dosáhlo, navzá-
jem jen vlky? Pak si ale uvědomím, jak ob-
rovská vlna solidarity se v naší společnosti 
vůči Ukrajině a jejím občanům zvedla. Ve 
svém okolí neznám snad nikoho, kdo by 
se jim nesnažil pomoci, často dokonce na 
vlastní úkor. 

My všichni totiž máme možnost být po 
zbytek života, některou z jeho etap nebo 
jen na okamžik dobrými nebo špatnými.  
O tom, kým se staneme a na kterou stra-
nu se přikloníme, přitom rozhodujeme jen 
my sami. Ostatně, jak napsal skvělý ruský 
autor Alexandr Solženicyn v Souostroví 
Gulag, „Čára, jež dělí dobro od zla, pro-
tíná srdce každého člověka.“ K 77. výročí 
tak přeji naší zemi – Evropě – světu, aby se  
v něm vždy našlo co nejvíc těch, kdo zvolí 
dobro. Nebo alespoň většina. 

Za účast na pietním aktu děkuji zástup-
cům Sokola, Baráčníků a ostatním pří- 
tomným.

Ing. Karel Otava
starosta města

V loňském roce město Lysá nad Labem 
vyhlásilo pilotní ročník participativního 
rozpočtu. Vzhledem k tomu, že se tato 
iniciativa setkala s poměrně velkým zá-
jmem, máme tu další ročník.

Alokovaná částka byla stanovena na  
500 000 Kč a limit na jeden projekt byl pro 
letošní rok zvýšen na 100 000 Kč. Z projektů 

Participativní rozpočet města Lysá n. L. 2022 – podpořené projekty
musí mít užitek celé město nebo jeho část.

Vzhledem k tomu, že přihlášené projekty 
se cenou vešly do částky vyčleněné zastupi-
telstvem města, mohla Rada města podpo-
řit všechny přihlášené.

Jedná se o tyto projekty: "Edukace sídláku, 
naše příroda zblízka pro všechny děti města 
Lysé nad Labem", "Doplnění herních prvků v 
areálu v lokalitě pod mostem v Litoli","Stolní 

tenis na Řehačce", "Občerstvení u kaple sv. 
Václava", "Výstavba pumptrack, dualka - bi-
kepark SHIBAK".

Doufám, že se vám realizované projekty 
budou líbit a věřím, že se dočkáme i dalšího 
ročníku v příštím roce. 

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice

ilustrační foto
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V minulosti byla v souvislosti s rekon-
strukcí ulice ČSA využívána jako objízdná 
trasa ulice Sídliště. Tato komunikace byla 
po tuto dobu zatížena vysokým objemem 
dopravy a tak Rada města Lysá nad Labem 
schválila vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravu povrchu místní komuni-
kace ulice Sídliště.

Pokročili jsme i v prodeji pozemků v ulici 
Hrabanov. Do výběrového řízení na prodej 
pozemků se přihlásily dva z oslovených 
subjektů a rada doporučila projednání je-
jich nabídek na nejbližším jednání zastupi-
telstva.

S výstavbou nové sportovní haly v Lysé 
bylo spojeno i odstranění skateparku u ZŠ 

J.A.Komenského. Pro ten jsme intenzivně 
hledali místo a našli odpovídající parcelu 
v majetku města v blízkosti sportovní haly 
ale zároveň v dostatečné vzdálenosti od 
běžecké dráhy a dalších sportovišť, aby ne-
došlo k úrazu a nehrozilo vzájemné naru-
šování aktivit sportovců. Do konce června 
by tak měla být pořízena studie na nový 
skatepark.

V srpnu tohoto roku se můžete těšit na tra-
diční Zámecké slavnosti s F. A. Šporkem. Je-
jich konání dne 27. 8. 2022 také projednala a 
schválila rada města.

V souvislosti s velkým počtem investič-
ních akcí, které ve městě probíhají, bylo 
třeba upravit Organizační řád úřadu a pře-
sunout uvolněné referentské místo na od-
boru živnostenského úřadu na odbor měst-
ského investora.

Listy bude tisknout společnost F-print – 
Robert Fritzl, která podala nejlepší cenovou 
nabídku. Hlavním hodnotícím kritériem byla 
nejnižší cena. V rámci projektu Podpora ko-

munikace s občany a elektronizace procesů 
úřadu financovaného z 95 % z evropských 
a státních zdrojů bude zpracována komuni-
kační strategie města. Rada totiž schválila 
zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracování Komunikační strategie města Lysá 
nad Labem.

Spolufinancování získal i projekt rozšíření 
kapacity MŠ Dráček a Rada města Lysá nad 
Labem schválila objednávku služeb adminis-
trátora dotace k projektu, který vzešel z výbě-
rového řízení.

Ještě vám prozradíme, že se můžete na za-
čátku září těšit na sportovní den, který bude 
město pořádat na sportovišti u ZŠ J.A. Ko-
menského nebo ve sportovní hale.

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

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

 MěÚ Lysá nad Labem

Historie lyského závodiště sahá až do 
roku 1891, kdy tehdejší držitel panství 
Lysé baron Leitenberger dal zřídit v lese 
u Karlova jezdecké dráhy s překážkami, 
které spíše využívali páni důstojníci než 
sám pan baron.

Výstavba dnešního závodiště začala  
v roce 1952 právě na pozemku bývalého 
vojenského jezdeckého cvičiště. První do-
stihový den se konal 9. 8. 1953 a dráha  
v Lysé nad Labem se stala druhým pře-
kážkovým střediskem v tehdejší ČSSR, kde 
probíhala tvrdá příprava na Pardubickou 
steeplechase. V témže roce zvítězila v lys-
kém hlavním dostihu žokejka Vítová, kte-
rá se v Lysé seznámila se svým budoucím 
mužem Janem Palyzou. Dostihový sport ji 
poté znal již jako legendární Evu Palyzo-
vou, jež se do historie zapsala jako žena, 
která dvakrát obsadila druhé místo ve Vel-
ké pardubické.

Celá léta byla finančně podporována pou-
ze závodiště v Pardubicích a Chuchli, závodi-
ště v Lysé chátralo, a tak v dubnu roku 1993 
by schválen privatizační projekt pro syna Evy 
Palyzové, Jana Palyzu, který již v září usku-
tečnil první dostihový den na obnoveném 
závodišti. Za ta léta Jan Palyza vyzdvihl lys-
ké závodiště na špičku provinčních závodišť  
v ČR. Zachování parkového rázu závodiště 
tak láká každoročně diváky užít si skvělé do-
stihové dny.

Moc děkuji panu Palyzovi za zvýšení po-
vědomí o Lysé v dostihovém sportu, dlou-
holetou přípravu a dřinu v organizování 
dostihových dní v Lysé. Jan Palyza letos 
po téměř 30 letech své žezlo předal svým 

Tradice nejoblíbenějších dostihů v Lysé nad Labem

synům Honzovi a Lukášovi, kteří letošní 
Prvomájovou steeplechase měli již pod 
taktovkou. Nebyl to lehký úkol, ale orga-
nizační tým vše zvládl i nečekaně obrovský 
příliv diváků. Velice jim děkuji za pozvání, 
velice jsem si dostihový den užila se svojí 
rodinou. Velkým zážitkem byla Pony liga, 
nikdy nevíte, kdo z těchto nadšených dětí 
bude v budoucnu slavným jezdcem v Der-
by nebo Velké pardubické.

Zajištění dostihového dne je běh na 
dlouhou trať, který začíná jednáním s Joc-
key Clubem jako nejvyšší dostihovou au-
toritou v ČR, přípravou dráhy, překážek, 
organizačního týmu a dalších potřebných 
legislativních náležitostí spojených i s do-
stihovým řádem. A aby mohli diváci sle-

dovat to napětí a užít si zážitek z rychlých 
koní, je hlavně potřeba zajistit podporu 
sponzorů. Držíme palce a věříme, že kluci 
Palyzovi ponesou žezlo pevně v ruce, ne-
boť na odkaz jejich babičky Evy Palyzové 
mohou být po právu hrdí.

Srdečně vás všechny zvu na další dosti-
hové odpoledne s názvem Memoriál Evy 
Palyzové, který se bude konat ve středu  
6. července. Opět můžete shlédnout rovi-
nové dostihy, steeplechase, crosscountry 
i proutěné překážky. Nebudou také chy-
bět budoucí mladí žokejové v dostizích 
Pony ligy.

Romana Fischerová
místostarostka města
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Stavební sezóna v plném proudu

Revitalizace parku 30. výročí osvobozeníRekonstrukce ulice Za Koncem

Městský úřad

Stavební sezóna je v plném proudu, pro-
to bych rád provedl krátkou rekapitulaci 
právě probíhajících náročných investic.
 
Pod heslem „Přibližujeme město Labi“ 

Ve spolupráci se spolkem VIBRACE neu-
stále rozvíjíme prostor pod mostem. Město 
vybudovalo hřiště, kolnu a elektrickou pří-
pojku. V sousedství byl vysazen lesopark, 
písník Mršník byl přeměněn na přírodní 
koupaliště a byly zrekonstruovány kabiny  
u městského fotbalového hřiště. V turis-
tické sezóně je v provozu sociální zařízení  
a zajištěn úklid. Završením bude vybudo-
vání lávky přes Labe, polabské cyklostezky  
a přístaviště pro rekreační plavidla.

Do finále jde rekonstrukce Mírové ulice 
Položením asfaltového povrchu byla do-

končena třetí etapa rekonstrukce. Stavba 
pokračuje závěrečnou čtvrtou etapou od 
ulice Hořejší ke křižovatce pod nadjezdem. 
Součástí je nová kanalizace, vodovod, chod-
níky, veřejné osvětlení a městská okrasná 
zeleň. Navazovat bude vozovka a parkova-
cí místa, které financuje Středočeský kraj. 
Tato 1,5 km dlouhá a finančně náročná in-
vestice by měla být dokončena po dvou le-
tech na konci letošního srpna přesně podle 
stanoveného harmonogramu.

Čerpací stanice odpadních vod
Téměř celá městská část Litol je napoje-

na na kanalizační stoku v ulici Mírová, která 
je zaústěna do čerpací stanice odpadních 
vod poblíž křižovatky s ulicí Dolejší. Odpad 
přitéká kanálem hrubého předčištění přes 
česla. Odtud je přečerpáván dvěma čerpa-
dly do 415 m dlouhého výtlaku, který končí 
na čističce odpadních vod u Labe. 

Rekonstrukce vily v Litoli – zvýšení 
kapacity MŠ Dráček

Město v roce 2019 koupilo zchátralou 
vilu s pozemkem 4 000 m2 v Litoli se zá-

měrem využít ji pro potřeby města. Bylo 
rozhodnuto, že bude rekonstruována na 
mateřskou školu a tím dojde k navýšení ka-
pacity MŠ Dráček o 45 dětí. Budovy budou 
propojeny spojovací chodbou a bude vy-
budováno nové parkoviště. Vytápění bude 
zajištěno tepelnými čerpadly. Vše směřuje 
k tomu, aby rekonstrukce byla dokončena 
do zahájení nového školního roku. 

Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu
Na zámeckém vrchu byl vybudován nový 

vodojem o kapacitě 1 200 m3 vody. Původní 
vodojem o kapacitě 1 000 m3 bude rekon-
struován. Tím bude zajištěno dostatečné 
množství vody pro město.  Byla také vybudo-
vána nová armaturní komora, jejíž součástí je 
automatická tlaková stanice (ATS). Ta bude 
zásobovat vodou tzv. horní tlakové pásmo. 
Znamená to, že obyvatelé zámeckého vrchu 
budou mít odpovídající tlak vody. Stavba 
bude dokončena do konce srpna 2022.

Rekonstrukce ulice Za Koncem    
Ulice, která slouží jako propojka mezi 

ulicí Poděbradova a ulicí Jedličkova, je 
hojně využívána motoristy, kteří se chtějí 
vyhnout nepřehledné a nebezpečné křižo-
vatce u kina. V minulém roce byla prove-
dena rekonstrukce kanalizace, vybudován 
nový vodovod a přípojky. Betonové panely 
byly nahrazeny novou asfaltovou vozov-
kou. Letos dojde k rekonstrukci chodníků 
a vybudování nových tam, kde chyběly.

Rekonstrukce historické radnice 
– půdní vestavba

Po 5 letech příprav vrcholí rekonstrukce 
podkroví, kde vznikne konferenční sál se so-
ciálním zařízením včetně kuchyně. Prostor 
bude sloužit k pořádání různých kulturních 
akcí, menších koncertů a konferencí. Bude 
využíván také pro zasedání zastupitelstva 
města. Prostor včetně terasy bude také pří-
stupný novým venkovním výtahem.

Rekonstrukce Jedličkova domu č.p. 13 
Rodný dům prof. Jedličky na náměstí 

Bedřicha Hrozného prochází po letech 
odkládání rozsáhlou rekonstrukcí. Přízemí 
bude sloužit jako pedagogicko - psycholo-
gická poradna. První poschodí a podkroví 
bude využívat ZŠ Bedřicha Hrozného. 

Revitalizace parku 30. výročí osvobození   
Cílem této investice je navrácení vodní-

ho prvku, který byl před desítkami let za-
konzervován. Zároveň dojde k odbornému 
ošetření stromů, keřů a zeleně. Centrální 
plocha bude předlážděna tak, aby byla 
únosná pro malé automobily a umožňova-
la pořádání trhů a dalších kulturních akcí. 
Termín dokončení stavby letos v červenci 
je reálný.  

Výstavba nové sportovní haly 
v ulici Komenského

Do finále se blíží dlouho očekávaná a 
finančně nejnáročnější investice v našem 
městě. Nová sportovní hala je určena pro 
více druhů sportu. Bude sloužit nejen 
sportovním klubům, ale i blízkým školám. 
Bude uzpůsobena také pro kulturní akce.

Obchodní centrum Lysá nad Labem
Obchodní centrum v ulici Na Mlíčníku, 

na které netrpělivě čekají obyvatelé naše-
ho města, roste jako z vody. Největší pro-
stor využije Supermarket TESCO. Součástí 
bude dalších šest prodejen. Termín dokon-
čení je konec září letošního roku.

O jednotlivých, právě probíhajících 
investicích vás budeme postupně a po-
drobně informovat prostřednictvím 
videí a našich dalších sdělovacích pro-
středků.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Rekonstrukce MŠ Dráček

Rekonstrukce radnice

Rekonstrukce ulice Mírová

Obchodní centrum Lysá nad Labem Rekonstrukce vodojemu

Jedličkův dům

Výstavba sportovní haly
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Zeptejte se starosty

Sedmý ročník prestižní přehlídky turisticko-
-propagačních materiálů TURISTPROPAG 
zná vítěze. Odborná porota rozdala ceny 
ve 20 kategoriích – od propagačních le-
táků a brožur, kalendářů a spotů až po 
zpravodaje a publikace. Výsledky byly vy-
hlášeny ve čtvrtek 21. dubna v rámci vele-
trhu cestovního ruchu Regiony na Výstavi-
šti v Lysé nad Labem. Uděleno bylo také  
12 zvláštních cen. Podrobné informace  
jsou na www.turistpropag.cz.

„Letos byl přihlášen větší počet materi-
álů, než jsme předpokládali. Musím kon-
statovat – a porota se na tom shodla –, že 
jejich úroveň se výrazně zlepšila. Verdikt 
nebyl vůbec jednoduchý, rozhodovaly jem-
né nuance, takže se téměř stíraly rozdíly 
mezi prvním, druhým a třetím místem,“ 
uvedla předsedkyně poroty Michaela 
Bělinová. Přehlídka podle ní ukázala, že  
i v době elektronických médií má určitě cenu 
vydávat tištěné propagační materiály, žádané 
jsou zejména mapové podklady a různé pou-
tavé herní materiály pro děti.

Její slova potvrdil i majitel pořádajícího 
PRUHU POLABÍ s. r. o. Pavel Hlaváč. „Turis-
ta, který do regionu přijede třeba na zákla-
dě elektronické nabídky, pak většinou chce 
i hmatatelnou, tedy tištěnou věc. Chce si 
přečíst, co je zajímavého v bezprostředním 
okolí,“ řekl. Vydávat tištěné propagační mate-
riály tedy podle něj má smysl, což dokládají  
i veletrhy cestovního ruchu, kde si je lidé, a 
to nejenom starší, vezmou a chtějí podle nich 
cestovat. „V ČR je spousta subjektů, které se 
zabývají propagací cestovního ruchu a my 
mezi nimi chceme vyvolat soutěž, aby viděly 
rozdíly, ať už v grafickém nebo textovém zpra-
cování materiálů,“ zdůvodnil. Obavy, že kvůli 
protiepidemickým opatřením v uplynulých 
dvou letech nebudou mít přihlašovatelé  

o soutěž zájem, se podle něj nenaplnily, 
naopak. Porota dokonce hodnotila i propa-
gační materiály z Polska a Pavel Hlaváč věří, 
že v budoucnu soutěž osloví také subjekty  
z dalších zemí V4.

V rámci výstavy Regiony proběhla řada 
odborných přednášek. Jednou z nich byla 
konference k rozvoji cyklodopravy a vodní 
turistiky na Labi, které se zúčastnili i zástup-
ci Sasko-Anhalské hospodářské komory  
z Magdeburgu. Vyjádřili zájem navázat hlub-
ší spolupráci s DMO Hradecko a Parkem 360  
z Hradce Králové, který provozuje areál s cir-
kulární ekonomikou.

Soutěž TURISTPROPAG vyhlásil PRUH  
POLABÍ, s. r. o. ve spolupráci s Asociací 
turistických informačních center ČR, Vý-
stavištěm Lysá nad Labem, a. s., Asociací 
cestovních kanceláří ČR, Českou unií ces-

tovního ruchu z. s. a městem Lysá nad La-
bem. Celkem se posuzovalo na 300 přihlá-
šených materiálů od 98 subjektů v těchto 
kategoriích: Propagační spot, Zpravodaj 
roku 2022, Nástěnné, stolní a kapesní ka-
lendáře, Turistické noviny a další. Nejvíce 
zastoupenou byla kategorie Ostatní propa-
gační předměty, kde se o ocenění ucházelo 
na 40 přihlášených subjektů. Uděleny byly  
i zvláštní ceny města Lysá nad Labem,  
Výstaviště Lysá nad Labem, Asociace turis-
tických informačních center ČR, Vydavatel-
ství KAM po Česku s. r. o., COT group s. r. o., 
Masarykovy univerzity, Czech Travel Press, 
České unie cestovního ruchu z.s. a vyhlašo-
vatele soutěže PRUHU POLABÍ, s. r. o., Rá-
dio Patriot a Vydavatelství Kaplanka.

 Jaroslava Tůmová 

V Lysé nad Labem byly vyhlášeny výsledky přehlídky 
propagačních materiálů TURISTPROPAG

Dne 26. dubna se konalo další setká-
ní se starostou Ing. Karlem Otavou pod 
názvem Zeptejte se starosty, tentokrát 
v restauraci U Bílé labutě. Kromě in-
formací ohledně aktuálního dění ve 
městě pan starosta představil i zásadní 
investiční akce, které právě probíhají.  
V diskusi pak padaly otázky zejména ko-
lem využívání společných prostranství, 
parkování, dětských hřišť, kvality vody  
a podobně. 

Přijďte se příště i vy zeptat na cokoli, 
co vás v našem městě zajímá.  
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Blahopřání 
za měsíc duben

80 let
Alois Coufalík
Josef Čáp
Růžena Mikolášová
Jiří Suchý
Otakar Náhlovský
Marie Forró

85 let
Vlastislava Buryánová
Libuše Trnková

90 let
Ludmila Veselá 

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

Město Lysá nad Labem přeje jubi-
lantům k významným narozeninám  
a do dalších let hodně zdraví, pohody  
a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních věcí  
a zdravotnictví

K 30. 6. 2022 bude ukončena platnost 
původních štítků s čárovým kódem. V přípa-
dě, že bude po tomto datu odevzdán pytel  
s tříděným odpadem označený štítkem s čá-
rovým kódem, nebude tento pytel zahrnut 
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 od 7 do 12 hodin a od 12.30 do 
18 hodin v budově MěÚ Lysá nad Labem, 
kancelář č. 219.

Lenka Plachá 
    odbor správy majetku

Opakovaná informace pro občany 
k pytlovému sběru tříděného odpadu

Vítání občánků

V souladu s OZV města Lysá nad Labem  
č. 1/2021, o místních poplatcích, která na-
byla účinnosti dne 1. 1. 2022 upozorňujeme 
občany, že poplatek za obecní systém od-
padového hospodářství je splatný 1x ročně 
nejpozději do 30. 6. příslušného roku. 

Výše poplatku:
1. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
 v obci, který v daném kalendářním roce  
 dovrší 7 – 64 let, je ve výši 780 Kč.
2. Poplatek pro poplatníka přihlášeného  
 v obci, který v daném kalendářním roce  
 dovrší 65 let a více, nebo který v daném  
 kalendářním roce dovrší 6 let a méně, je  
 ve výši 540 Kč. 
3. Poplatek pro poplatníka, který je vlastní- 
 kem nemovité věci zahrnující byt,  
 rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou  
 rekreaci, ve které není přihlášená žádná  

Blíží se splatnost místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství

 fyzická osoba, je ve výši 780 Kč bez ohle- 
 du na věk.

Platbu lze provést na pokladně MěÚ Lysá 
nad Labem nebo bankovním převodem na 
účet č. 127838126/0300, při této platbě je 
nutné uvést variabilní symbol poplatníka. 
Variabilní symbol poplatníka se po dobu 
trvání poplatkové povinnosti nemění a je 
důležitý pro identifikaci poplatníka. 

V případě, že neznáte variabilní symbol 
poplatníka, lze se obrátit na paní Plachou, 
odbor správy majetku, tel. 325 510 235,  
e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz.

Poplatníkům, kteří hradí poplatek pro-
střednictvím SIPO čísla, bude poplatek na-
čten v červnovém SIPO dokladu. 

Lenka Plachá
    odbor správy majetku

21. 4. 2022 byly přivítány mezi občany na-
šeho města tyto děti: Jan Bláha, Aneta Nos-
ková, Lukáš Šír, Ella Fišerová, Antonín Skála, 
David Tesařík, Matyáš Němeček, Antonie 
Odcházelová, Karin Margoldová, Melanie 
Procházková a Filip Rakušan.

28. 4. 2022 byly přivítány mezi občany 
našeho města tyto děti: Filip Bílek, Vladimír 
Ziminkov, Kryštof Martan, Václav Machálek, 
Stella Nováková, Klaudie Košnářová, Oliver 
Kříž, Damián Drevenák, Stela Brožová, Filip 
Kment,  Michaela Pohorská, Matěj Jančuška 
a Štěpán Horák.

Děkujeme dětem z MŠ Čtyřlístek za 
krásná vystoupení.

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti.

Ing. Jitka Petrová, Romana Nováková 
odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury
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 V minulém okénku zastupitele jsem psala  
o tom, jak se těším na Vítání ptačího zpěvu  
v Lysé. A ano, byť probíhalo od časných 
ranních hodin, zúčastnila jsem se. A neby-
la jsem sama. Myslím, že v letošním roce 
se nás sešel rekordní počet. Naši průvod-
ci Petra Málková, Pavel Marhoul a jejich 
přátelé jsou ve svém oboru odborníci kaž-

dým coulem. Každý ptačí hlásek, který jsme zaslechli, byl 
jednoznačně identifikován. Velkou zajímavostí byla ukázka 
odchytu ptačích jedinců do sítí za účelem kroužkování. Na 
závěr pak děti měly možnost vypouštět ptáčky zpět do pří-
rody. Spokojenost zářila z očí všech zúčastněných. Našim 
průvodcům patří velké poděkování a my se budeme těšit 
na příští setkání.  

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

 Dobrý den, vážení spoluobčané. Jak všich-
ni víte, blíží se komunální volby. Musím říci, 
že toto čtyřleté volební období bylo velmi 
nabité a složité. Přesto se nám náš volební 
program podařilo naplnit téměř celý. Nebýt 
složitých situací, které nás zaneprázdnily 
jinou činností pro město, jako například 
starosti v době pandemie nebo současná 

ekonomická krize, jistě bychom měli splněné téměř na 100 %. 
Vzhledem k tomu, že se budeme o vaši důvěru ucházet opět, 
je třeba se ptát, co ještě potřebujete nebo co byste si přáli kro-
mě toho, co budeme dokončovat tentokrát. Dejte nám vědět, 
děkujeme.

 
 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Městský úřad

Již 26 let organizuje Liga proti rakovi-
ně pravidelnou sbírku, kterou mnozí znají 
jako Květinový den. Hlavní téma té letošní 
je prevence nádorů děložního čípku a var-
lat. Již několik let se do této akce zapojují 
skauti, skautky, světlušky a vlčata ze skaut-
ského střediska Lysá nad Labem. Poslední 
dva ročníky sbírky zaštituje Domácí hospic 

Nablízku. Letos byly nabízeny tradiční žluté květy se stuž-
kou, které byla tentokrát v barvě fialové. Během středy   
11. 5. bylo možné potkat ve městě skupinky dobrovolníků 
ve žlutých tričkách, které nabízely kvítek měsíčku lékařského 
a informační leták. Cílem sbírky je využít získané prostřed-
ky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu  
a vybavení onkologických center. Pokud někdo neměl mož-
nost dobrovolníky potkat, lze podpořit tento projekt např. 
e-kytičkou kdykoli během roku. Je na místě všem, kteří se  
v této věci angažují (ať už z pozice organizátora, dobrovolníka 
či dárce), srdečně poděkovat.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Třídění odpadu ve městě!
Systém třídění odpadu je v našem městě 

funkční. Velká část občanů odpady třídí, vy-
užívá po městě rozmístěné nádoby a sběrný 
dvůr nebo se účastní pytlového sběru odpa-
du. Doba ale pokročila a to co stačilo dosud, 
nebude stačit v blízké budoucnosti. V třídění 
musíme všichni přidat. Důvodem je zákon  

o odpadech, který každý rok zvyšuje platbu za nevytříděný od-
pad z černých popelnic uložený na skládce. Letos je poplatek za 
1 tunu odpadu z černé popelnice 900 Kč a v roce 2029 bude už 
1850 Kč. Za vytříděný odpad se tento poplatek neplatí. Pokud 
tedy budeme málo třídit, budou se nám prudce zvyšovat nákla-
dy na likvidaci tohoto odpadu. Město tyto zvýšené náklady musí 
platit ze svého rozpočtu a přenáší je na občany v podobě po-
platku za odpad. Bude záležet opravdu na každém z nás, jak se  
k tomuto problému postavíme. Město bude zcela jistě rozšiřo-
vat nabídku možností třídění. Pokud budeme třídit málo, bude-
me muset platit hodně. Pamatujme na to.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Volby se kvapem blíží a nervozita v měst-
ské koalici viditelně stoupá. Že by to byl 
strach, že voliči přece jen mají paměť a ne-
jsou hloupí a jen tak nezapomenou, co se ve 
městě poslední 4 roky dělo? A tak pan mís-
tostarosta spolu s informací o Prvomájové 
steeplechase (která se mimochodem velmi 
vydařila nejen výkony jezdců, ale i velikou 

návštěvností a překrásným počasím) neváhá nepravdivě napsat, 
že jsem ji svým hlasováním nepodpořil z krajského rozpočtu. 
Hlasování o dotaci pro lyské závodiště probíhalo na krajském za-
stupitelstvu 24. 4. a já jsem hlasoval pro. Pan Havelka se tohoto 
zastupitelstva a tedy ani hlasování vůbec neúčastnil. Navíc mi 
není jasné, jak informaci o mém hlasování mohl znát již 10. 4., 
kdy byla uzávěrka Listů. Škoda, že se pan místostarosta místo 
předpovídání budoucnosti nevěnuje více péči o kriticky vyhlíže-
jící finance našeho města. Zatím se dle zadluženosti města či ob-
rovského objemu víceprací, zdá, že mu jde správa financí stejně 
dobře jako věštění... 

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů, že po-
platek daný obecně závaznou vyhláškou města o míst-
ních poplatcích je splatný do 30. 6. 2022. Poplatek je mož-
né zaplatit v hotovosti na pokladně finančního odboru 
MěÚ Lysá nad Labem nebo bezhotovostní  platbou  na účet  
19-0504268369/0800, variabilní symbol = 1341+číslo poplatníka. 
Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci poplatníka.

V případě neznalosti vašeho variabilní-
ho symbolu mě kontaktujte na telefonu 
325 510 272.

         
Darina Košvancová

finanční odbor

Poplatek ze psů za rok 2022
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LYSÁ NÁS SPOJUJE bude v komunálních volbách 
kandidovat jako sdružení nezávislých kandidátů. 
Jména a tváře všech 15 odvážných, kteří chtějí 
Lysou změnit, jsou již známa. Seznámit se s nimi 
můžete na webových stránkách www.lysanasspo-
juje.cz, na FB anebo na letácích. Všech 15 kandi-
dátů spojuje odhodlání a přání, aby se nám v Lysé 
dobře žilo, abychom tady chtěli vychovávat děti a 

abychom tady byli doma. Lysá je náš domov a chceme, aby to tak i 
zůstalo. Každý jeden z nás i z vás totiž tvoří naše město. My jsme toto 
město, vy jste toto město. V průběhu června proto uvidíte kandidá-
ty do zastupitelstva i naše podporovatele v ulicích Lysé. Budeme vás 
žádat o podpis petice, na základě které se budeme moci za Lysou nás 
spojuje účastnit voleb. Potřebujeme alespoň 700 podpisů. Bez nich 
se voleb vůbec nemůžeme zúčastnit. A my chceme být součástí vo-
leb. Podpis petice vás k ničemu nezavazuje. A jedna důležitá informa-
ce na závěr: uvedení chybného nebo nečitelného údaje NEBUDE MÍT 
vůči vám žádné osobní následky. Děkujeme za podporu.

Mgr. Radka Bláhová, Kulturně!

Milí Lysáci, chcete se neformálně potkat s 
Karlem Markem a dalšími zástupci Lysá nás 
spojuje, vyslechnout si jejich názory, říct jim ty 
svoje a třeba se rozhodnout, zda je budete volit  
v podzimních komunálních volbách? Máte 
možnost např. 3. 6. v Matyldě, 9. 6. ve Dvorcích 
v hospodě U Háje, 17. 6. U Krále Václava (vždy 
od 19 hodin) a pak dopoledne i po obědě 26. 6. 

na nám. B. Hrozného, kde se můžete těšit i na nějaký ten program. 
Pokud byste snad chtěli podpořit kampaň LNS a zároveň získat 
krásné a originální triko/hrnek/nákupní tašku s kresbou Lysé nad 
Labem, neváhejte se podívat na náš e-shop na www.lysanasspo-
juje.cz/eshop. Děláme trika klučičí, holčičí i dětská. Ukažte všem, 
kde jste doma. Vím, že Vánoce se zdají být daleko, ale v létě kou-
pený dárek v prosinci jako když najdete, pokud ho najdete. Přeji 
vám krásné a pokud možno bezstarostné léto a málo komárů!

Matěj Kodeš, Kulturně!

Vážení spoluobčané, kladete si otázku, čím 
přispěla většinová opozice sdružená v podsta-
tě ve spolek “Lysá nás spojuje“ k rozvoji měs-
ta? Bohužel ničím, ba naopak. Samá obstruk-
ce, snaha o destrukci a většinově neoprávněná 
kritika současné vedoucí koalice. Připomínám 
zcela zbytečné referendum o Milovických by-
tech (ztráta pro město cca 500 mil. Kč), snaha 

o vytvoření močálu s komáry (sabotáž, jehož důsledkem bylo 
zdržení postupu realizace obchvatu, zmaření jiné investice a 
zneužití tohoto tématu při krajských volbách v roce 2021), blo-
kace výstavby MŠ v Drážkách (mohla být zprovozněna již v roce 
2019). Dále pak snaha o zpoždění výstavby OC TESCO, což nevy-
šlo, naopak se opozici podařilo prodloužit termín výstavby Su-
permarketu KAUFLAND cca o 1 rok (nesmyslná EIA - vliv stavby 
na životní prostředí). Je dlouhodobě blokována výstavba Domo-
va pro seniory, a to vč. krajského zastupitele pana Marka, kte-
rý na oko předstírá zájem o realizaci. Než svým podpisem dáte 
souhlas ke kandidatuře tohoto opozičního uskupení a později 
hlasem, zvažte, zda jste pro rozvoj města nebo jeho stagnaci.

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM

Milí sousedé, červen patří dětem, beze-
sporu. Začíná Dnem dětí a končí předáváním 
vysvědčení, což je radostná událost hlavně 
díky tomu, že následují prázdniny, dva měsí-
ce radovánek a volnosti. Ze srdce přeji všem 
našim školákům, aby si léto užili co nejvíc  
a stihli si dopřát všechno, co chtějí. Velké díky 
patří všem našim učitelkám a učitelům. Ne-

mají za sebou lehké období a víc než kdy jindy si zaslouží obdiv  
i klid a relaxaci. Školství patří mezi mé priority, proto mám ra-
dost, že od září bude mít ZŠ TGM  navýšenou kapacitu ze 114 na 
130 dětí. Jsou to krůčky postupné, ale díky nim se nám daří plnit 
to, co jsme vám slíbili. Je za tím velká spousta práce, proto děkuji 
všem, kteří se na ní podíleli. Milí Lysáci, léto je před námi, odpo-
čívejte, vstřebávejte sluneční paprsky všemi svými smysly, je to 
potřeba, blízkost Labe a dostatek příležitostí ke koupání v našem 
okolí přímo vybízí k pobytu u vody. Tak si to nenechte ujít. 

Romana Fischerová, ANO 2011

Na Zastupitelstvu města, které proběhlo dne 
13. 4. 2022, se mimo jiné projednávala možnost 
využití části areálu v bývalé Frutě k realizaci druž-
stevního bydlení. Již před tímto zasedáním pro-
běhla ve věci družstevního bydlení informační, 
hojně navštívená schůzka s občany. Poté násle-
dovalo několik setkání, ze kterých vznikají obrysy 
budoucí spolupráce mezi městem a připravova-

ným družstvem. Město má zájem, aby členy družstva byli občané 
města, kteří na jeho území nevlastní nemovitost k bydlení. Pokud 
bude tento požadavek splněn, rádi bychom oddělili část pozemku ve 
Frutě určeného pro zástavbu bytovými domy pro potřeby družstva a 
to tak, že by se město stalo členem vznikajícího družstva. Vzhledem 
ke stoupajícím cenám nemovitostí a z tohoto důvodu stále větší ne-
dostupnosti vlastního bydlení pro mladé se ODS domnívá, že druž-
stevní bydlení nabízí možnost, jak tento problém alespoň částečně 
vyřešit. Proto vás žádám, přijďte nás podpořit na červnové zasedání 
Zastupitelstva, kde se o tomto bodu bude hlasovat.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Zlepšení dopravní obslužnosti Dvorců
Na autobusové lince 431, která jezdí z Lysé 

nad Labem přes Dvorce do Benátek nad La-
bem a Skalska, došlo ke zlepšení dopravní ob-
sluhy Dvorců. Ranní školní spoj byl o několik 
minut uspíšen, aby děti lépe stíhaly příjezd 
na školní vyučování. Nově do Dvorců zajíždí 
i spoj s odjezdem v 11:44, směrem do Lysé – 

je ideální např. pro Dvorecké seniory, kteří si tak mohou v Lysé 
vyřídit vše potřebné a jedním ze 3 odpoledních spojů ve 14:15 
nebo 16 hodin se vrátit zpět. Tímto bych chtěl velmi poděkovat 
za práci paní Ing. Pavlíčkové z osadního výboru ve Dvorcích, kte-
rá iniciovala požadavky na úpravy.

Ing. Martin Pípal, za ČSSD
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V pátek dne 29. 4. 2022 v odpoledních hodinách jsme v rámci 
jednání Komise pro rozvoj města a životního prostředí navštívili 
zámek Bon Repos.

Jméno se volně překládá jako dům oddechu. Zámkem a zahra-
dou nás provázel sám majitel, česko-britský podnikatel, pan Char-
les Butler a paní Eva Chlumová, která je duší areálu.

Zámek se nachází u obce Čihadla v katastrálním území Stará 
Lysá, uprostřed přírody a lesů.

Historie areálu se traduje od roku 1715, kdy si hrabě Franti-
šek Antonín Špork na vrchu Čihadla postavil svou chýši, kapli 
sv. Jeronýma, budovu pro mnichy a pyramidu. Hrabě zde rád medi-
toval, odpočíval a lovil ptáky.

30 let po smrti F. A. Šporka koupil areál v aukci pražský arcibiskup 
Antonín Příchovský a udělal v areálu velké stavební změny.

Na zámku se později vystřídalo mnoho majitelů, působil zde i 
Bedřich Smetana jako učitel hudby. Po 2. světové válce byli v ob-
jektu přes 50 let vojáci československé armády. Současný majitel 
provedl rozsáhlou rekonstrukci všech objektů pod dohledem pa-
mátkové péče.

Dnes se na zámku konají prohlídky pouze na objednání, dále vel-
ké i menší svatební hostiny a soukromé koncerty.

Prohlídka zahrady, kde se procházejí pávi, roste památný strom 
(tis červený) a mnoho dalšího k vidění opravdu stojí za to.

Hrabě František Antonín Špork o zámku v roce 1726 napsal  
tuto báseň.

„Tady je Bon Repos, kde si klid najdeš rád
a tíhu pod zámek můžeš dát.

Nic víc tu nehleduj; jen radost z ptačích lovů
a rozkoš srdce zde prožívej stále znovu.“ 

Za prohlídku děkují členové komise pro rozvoj města a životní-
ho prostředí.

Pohlazení po duši

SNY A TOUHY
OBRAZY

BLANKA HRABĚTOVÁ
JANA ŠENKOVÁ

1. 6. – 30. 6. 2022
Turistické informační centrum Lysá nad Labem

Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem

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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Pozvánky

Kino Lysá nad Labem      6 /2022
1. 6. od 17.00 Vyšehrad: Fylm 
1. 6. od 20.00 Film roku
2. 6. od 17.00 Zakletá jeskyně  PREMIÉRA
2. 6. od 20.00 Pánský klub  PREMIÉRA
3. 6. od 17.00 Ženy a život 
3. 6. od 20.00 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT 
4. 6. od 20.00 LETNÍ KINO – Metropolitní divadlo Praha 
  „Zázračné cvičení“  
  Vztahy mezi mužem a ženou jsou jako jízda na horské dráze.  
  Jak se s tím vypořádá Joana a Valentin , uvidíte v brilantní  
  komedii Daniela Glattaura. Režie Michael Tarant.
  Hrají: Stanislav Lehký, Sabina Králová nebo Stanislava Jachnická,  
  Josef Vrána nebo Rostislav Trtík. Vstupné: 250 Kč
4. 6. od 10.00 Ušák Chicky a Zlokřeček 
4. 6. od 17.00 Pánský klub 
4. 6. od 20.00 Top Gun: Maverick 
5. 6. od 10.00 Zakletá jeskyně 
5. 6. od 15.00 Zakletá jeskyně 
5. 6. od 17.00 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT 
5. 6. od 20.00 Pánský klub 
9. 6. od 15.00 Ženy a život  KINO SENIOR
9. 6. od 17.00 Zakletá jeskyně 
9. 6. od 20.00 Jurský svět: Nadvláda  PREMIÉRA
10. 6. od 17.00 Náměsíčníci  PREMIÉRA
10. 6. od 20.00 Pánský klub 
11. 6. od 10.00 Zakletá jeskyně 
11. 6. od 17.00 Jurský svět: Nadvláda 
11. 6. od 20.00 Ženy a život 
12. 6. od 10.00 Náměsíčníci 
15. 6. od 17.00 Zakletá jeskyně 
15. 6. od 20.00 Top Gun: Maverick 
16. 6. od 17.00 Rakeťák  PREMIÉRA
16. 6. od 20.00 Kdyby radši hořelo  PREMIÉRA
17. 6. od 17.00 Rakeťák 
17. 6. od 20.00 Jurský svět: Nadvláda 
18. 6. od 10.00 Náměsíčníci 
18. 6. od 17.00 Andílci za školou
18. 6. od 20.00 Kdyby radši hořelo
19. 6. od 10.00 Rakeťák 
19. 6. od 15.00 Zakletá jeskyně 
19. 6. od 17.00 Kdyby radši hořelo
19. 6. od 20.00 Top Gun: Maverick 
21. 6. od 17.00 Ježek Sonic 2  KINO KLUB
21. 6. od 20.00 Vyšehrad: Fylm  KINO KLUB
22. 6. od 17.00 Zakletá jeskyně 
22. 6. od 20.00 Jurský svět: Nadvláda 

Letní Kino Lysá nad Labem
24. 6. od 21.30 Prezidentka  PREMIÉRA
25. 6. od 21.30 Vyšehrad: Fylm 
26. 6. od 21.30 Elvis 
28. 6. od 21:30 Top Gun: Maverick 
29. 6. od 21.30 Kdyby radši hořelo
30. 6. od 21.30 Jurský svět: Nadvláda 
1. 7. od 21.30 Mimoni: Padouch přichází 
2. 7. od 21.30 Prezidentka 
3. 7. od 21.30 Po čem muži touží 2 

Více informací www.kinolysa.cz
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Pozvánky
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Festival je určen pro celou rodinu a všechny věkové 
kategorie. Brány festivalu se otevřou ve 13 hodin. 
Program odstartuje zábavou pro děti, a to BALÓNKY 
OD ADÉLKY. Dětské publikum se může také těšit na 
KEJKLÍŘE PETA, taneční vystoupení DANCE EMOTION 
a KREJČÍKA HONZU. Dále děti zveme do rukodělných 
dílniček, jako je výroba slizu od kamaráda MEGA  
SLIZOUNA, kreslení na obličej, divoké bubliny a další.
Pro dospělé publikum je na večerní program od 19 hodin 
připraven HONZA VOPAŘIL, FRANTIŠEK NEDVĚD ML., 
skupina LUNETIC a afterpárty, která bude pod vedením 
DJ MUFFA a DJ ŠTĚPO. Festival bude obohacen o stánky 
PIZZERIA MATYLDA s dobrým jídlem a žízeň vám zchladí 
drinky od HUMBUK BAR.

Vstupenky
V online předprodeji:
www.pizzeria-matylda.cz
Osobně: 
Pizzeria Matylda, Turistické informační 
centrum Lysá nad Labem a Poděbrady, 
Humbuk bar.

https://www.facebook.com/letovlyse

Pozvánky
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Pozvánky

Centrum sociálních služeb v Lysé nad Labem provozuje vzdělávací  
a volnočasové aktivity pro dětské uprchlíky v ČR. 
Pro děti je připraven pestrý program – výuka základů českého jazyka, 
sport, výtvarka, IT, výlety do okolí, atd… 

centrumlysa.cz         info@centrumlysa.cz        325 553 547
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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
Čarodějnice dřívější a budoucí 
– Harrow Alix E.
V roce 1893 už se čarodějky na světě nevysky-
tují. Pokud žena na sklonku 19. století hledá 
alespoň špetku moci, může ji najít jen u vo-
lební urny. Když se však sestry Eastwoodovy 
připojí k hnutí sufražetek Nového Salemu, 
začnou pátrat po prastarých rituálech, díky 
nimž by feministické hnutí mohly proměnit 
v hnutí čarodějnické. Aby dosáhly svého cíle 
a přežily, musejí oživit zapomenutá zaklínadla 
– jen tak dokážou vzdorovat temným silám, 
které jim kráčí v patách.

Bílá voda – Tučková Kateřina
Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje pustá 
vesnice skrytá ve stínu pohraničních hor, kam 
kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si 
pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě 
sem o několik století později přijíždí Lena Lag-
nerová, aby se tu skryla před svou minulostí, 
která ji přivedla na pokraj sebevraždy. Namís-

Generál Přikryl – 2. června 2022 
od 18 hodin
Život brigádního generála, legionáře, ko-
munistického politického vězně, čestného 
občana Lysé nad Labem a v neposlední řadě 
i nositele Řádu M. R. Štefánika Vladimíra Při-
kryla nám na této přednášce přiblíží historik 
Michal Plavec. 

Karel IV. – 7. června 2022 od 16.30
Přednáška PaedDr. Marie Kořínkové věnova-
ná české historii. 

Paličkování – 8. + 22. června 2022 od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Cesta kolem světa – 10. června 2022
od 18 hodin
Knihovní akce určená pro dívky ve věku  
od 8 do 11 let. Na akci je nutné se přihlásit 
předem! Bližší informace jsou k dispozici  
v knihovně.

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

to kláštera s početnou řeholní komunitou tu 
však najde pouze několik řádových sester, 
vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta 
přišla do Bílé Vody o poslední zářijové noci 
roku 1950, kdy komunistický režim zosobně-
ný démonickým páterem Plojharem odvlekl  
v rámci Akce Ř všechny řádové sestry do sběr-
ných klášterů. Mladičká Evarista tehdy dosta-
la na výběr: vrátit se do civilního života, nebo  
s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváha-
la ani na okamžik. Stejně jako všechny řehol-
nice byla nasazena na nucené práce a vysta-
vena ponižování v komunistickém kriminálu 
i mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. 
Lena však zjistí, že tím Evaristin dramatický 
příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že dé-
moni obcházející minulost bělovodských ře-
holnic nezmizeli, a navíc jsou součástí i jejího 
vlastního osudu.

Naučná literatura pro dospělé
Kyjevská Rus – Téra Michal
Kniha představuje dějiny Kyjevské Rusi od 
jejích počátků až do 13. století. Práce uvádí 
základní soubor pramenů a soudobé odbor-
né literatury k dané problematice a sezna-
muje čtenáře s vývojem východní Evropy od 
nejstarších dob až do mongolského vpádu. 
Pozornost je věnována starověkým dějinám 
východní Evropy a antického Černomoří, 
slovanské etnogenezi, turkickým kočov-
nickým říším v raném novověku, pronikání 
Skandinávců do východní Evropy, formování 
staroruského státu a jeho vývoji. Stranou ne-
zůstává ani podoba staroruské společnosti, 
její struktura a proměny. Publikace se rovněž 
věnuje kultuře Kyjevské Rusi, podobě její ar-
chitektury, vzdělanosti, církevní organizace  
a písemnictví. Jedná se o první originální 
českou práci na toto téma.

Podkrkonoší – Řehounek Jan
Od knih Zlatým pruhem Polabí, Svatojiřským 
lesem, Starobylým Českobrodskem a Toulky 
krajem dolní Cidliny z edice Tajemných ste-
zek odbočil tentokrát nymburský spisovatel 
a publicista Jan Řehounek do podkrkonoš-
ského podhůří. Při léčení v Lázních Bělohradu 
si zamiloval barevnou krajinu Podzvičinska, 
jejímž středem se klikatí modrá stužka říčky 
Javorky. Z prvních drobných postřehů, které 
si při toulkách těmito místy zaznamenával, 
se postupně začala rodit kniha, v níž zúročil 
svoji novinářskou zvídavost, zaujetí poutníka, 
vášeň pro historická bádání i posedlost náro-
dopisem a regionální slovesností. 

Beletrie pro děti
Skandor a zloděj jednorožců 
– Steadman A. F.
Jednorožci nepatří pohádek, patří do zlých 
snů. Tyto smrtelně nebezpečné stvůry 
může zkrotit jen jezdec, který jim pomáhal 
se vylíhnout. Skandar Smith chtěl odma-
linka jezdit na jednorožci a teď konečně 
nastala chvíle podstoupit zkoušku z líhnu-
tí, která rozhodne o tom, jestli mu bude 
souzeno podílet se na vyklubání jednorož-
ce. Ke zkoušce však není připuštěn, a když 
navíc tajemná, děsivá postava přezdívaná 
Jehla ukradne nejmocnějšího jednorožce 
na světě, ukáže se, že jezdit na jednorožci 
je mnohem nebezpečnější, než si Skandar 
kdy uměl představit. Tváří v tvář magii živ-
lů, urputným bitvám na obloze, prastarým 
tajemstvím, napínavým závodům a samo-
zřejmě i krvežíznivým jednorožcům začíná 
Skandarovi docházet, že se se svými přáteli 
ocitl ve velkém nebezpečí.

Pompon má starosti – Chaud Benjamin
Být velký brácha, to jsou samé starosti! Med-
vědi se na zimu ukládají k zimnímu spánku. 
I u Pompona doma se gruntuje a chlupatí 
bráchové u toho rodičům jen překážejí. Pom-
pon tak dostane za úkol malého Bonbónka 
pohlídat. Pěkná nuda. A navíc i zodpověd-
nost! Pompon by chtěl uspořádat večírek na 
rozloučenou s uplynulým rokem, jenže malý 
bráška mu u toho moc nepomáhá. Spíš než 
slavnostní výzdoba a zasedací pořádek ho 
totiž zajímá, jak odpálit do vesmíru raketu  
s medvědí posádkou na palubě… Vydejte se  
s Pomponem po barevné stopě, kterou za se-
bou malý Bonbónek zanechal, a zjistěte, kam 
se to třeštidlo podělo. V lese se skrývá nejed-
no překvapení, tak ho prohledejte pořádně! 
Schválně, kdo vypátrá dinosauří kost? A kdo 
trpasličí poklad? A koho při svém pátrání na-
konec objeví Pompon? Překvapení budou 
všichni, to vám garantujeme...

Naučná literatura pro děti
Příběhy českých písní – Krček Josef
Píseň je krása, radost a útěcha. Je příbě-
hem, který odkrývá události života od ko-
lébky až ke konci bytí. Poznejte ho a zpívej-
te, ať už v nejstarších písních duchovních, 
milostných, vojenských, pracovních, či  
v rozmarných kramářských a později tramp-
ských melodiích. Znějí nádherně dodnes, 
stejně jako ty nesmrtelné Osvobozeného 
divadla a Semaforu.
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Ze života škol

J. A. K. se žije...
Aprílové dny

Duben jsme na naší škole zakončili tra-
dičně Aprílovými dny. Parlament pro žáky 
celé školy připravil pestrý program tří dnů, 
během kterých jsme se všichni pobavi-
li. Každý si našel to své. První den byl ve 
znamení soutěže „Oči učitelů aneb znáte 
dobře svého učitele?“ Nebylo tak snadné 
poznat ho jen podle fotografie jeho oka. 
Zároveň jsme tento den měli “Školu na-
ruby”. Holky přišly převlečené za kluky a 
kluci za holky. I v hodinách bylo všechno 
obráceně. Tentokrát učitel seděl v lavici 
a učili žáci. Druhý den jsme měli za úkol 
přijít do školy v pyžamu a přinést si věci 
v něčem jiném než v batohu. Fantazie 
neznala mezí (od nákupních košíků přes 
trezory, kbelíky, květináče, pojízdné věšá-
ky až po cestovní kufry)! Třetí den jsme si 
na hlavách vyrobili bláznivé účesy a žáci 
prvních až čtvrtých ročníků se převlékli za 
čarodějnice a čaroděje a užili si Čaroděj-
nický bál. Spolu s čarodějnicemi ze školní-
ho parlamentu si zasoutěžili a zatancovali  
v tělocvičně.

 školní parlament 

BanalFatal!
Program České asociace paraplegiků – 

CZEPA s názvem BanalFatal! vznikl v roce 
2014. Řeší primární prevenci rizikového 
chování zaměřené na možné úrazy páteře a 
míchy. Je koncipován pro věkovou skupinu 
žáků II. stupně základní školy.

Přednášející z týmu této asociace pravi-
delně navštěvují naši školu a nejinak tomu 
bylo i letos, 26.4., kdy program absolvovali 
žáci 8. a 9. ročníků. 

Cílem projektu je nejen předat autentic-
kou, živou a zajímavou formou (kombinace 
osobní zkušenosti, autentických videí, živé 
diskuse) informace o úrazech páteře, jejich 
mechanismech, následcích a zejména pre-
venci, ale především dosáhnout seberefle-
xe dětí a mladých ohledně nebezpečnosti 
vlastního rizikového chování.

Programu se zúčastní vždy jeden vozíč-
kář, který žáky seznámí se svým příběhem. 
Jeho osobní zkušenost a vyprávění přiblíží 

dospívajícím dětem, které se s podobnou 
realitou setkávají mnohdy zblízka poprvé, 
že sedět na vozíku neznamená jen mít pro-
blém s mobilitou, ale že s tím souvisí i další  
problémy. Druhým lektorem je člověk pra-
cující v rizikovém povolání nebo provozující 
rizikové sporty – děti se dozví, jak musí být 
připravené, pokud se chtějí těmto sportům 
věnovat. 

Program naše žáky jako vždy zaujal, místy 
by bylo slyšet spadnout špendlík.  Všichni 
doufáme, že si včas uvědomí, že nejsou 
bezobratlí. Život máme jen jeden. 

   
Mgr. Jolana Rudolfová

S cílem podpořit jazykový rozvoj předškolá-
ků a ještě lépe je připravit na vstup do školy, 
vznikl v Mateřské škole Čtyřlístek ve spolu-
práci s městem Lysá n. L., projekt jazykohrá-
tek. Tato idea se zrodila už během pande-
mie, ale až nyní se podařilo ji realizovat. 

Přestože z logopedického hlediska by měly 
děti před nástupem do školy vyslovovat 

všechny hlásky správně, a dřív to tak až na pár 
výjimek bylo, dnes má až polovina prvňáčků 
poruchu řeči. U některých dětí to je dokon-
ce důvod k odkladu školní docházky. I proto 
některé z učitelek z MŠ Čtyřlístek absolvovaly 
kurz logopedické prevence, aby svým žákům 
v tomto ohledu mohly pomoci.

V rámci programu na podporu volnoča-
sových aktivit ve školských zařízeních města 

Lysá nad Labem mohou nyní po tři měsíce, 
od dubna do června, tři skupiny nejstarších 
dětí, pod vedením svých učitelek, ještě inten-
zivněji trénovat artikulační a dechová cvičení, 
sluchové vnímání, rozvíjet slovní zásobu, vyja-
dřovací obratnost a zlepšovat motoriku.

Že nejde o nudnou záležitost, dokazují i 
samy děti, které se těší, jak budou foukat do 
magických míčků, do bublifuků či frkaček, 
dělat mýdlové bubliny, nafukovat balónky, 
anebo si třeba hrát deskové logopedické hry, 
vymýšlet vlastní příběhy, číst z obrázků, hrát 
sluchové pexeso či luštit rýmované hádanky. 
A jestli vše berou jako veselou hru, tak se nám 
povedla báječná věc: proměnit učení na zá-
bavu – a tak to má být. 

Věříme, že tento projekt nebyl poslední. Je 
radost sledovat, jak se děti v řečových doved-
nostech zlepšují. A tento předškolní jazyko-
hrátkový maraton k tomu jistě velkou měrou 
přispěje.

Jitka Churáčková a Kateřina Šťastná
Foto: Jitka Churáčková

Jazykohrátky pro děti ze Čtyřlístku
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Ze života škol 

Karkulka barví srdíčka na tvář druhákům, 
indiánské squaw přijely na koních, pirátka 
s jedním okem vybírá do kasiček na matu-
ritní večírek… Poslední zvonění propuklo 
před budovou Obchodní akademií Lysá nad 
Labem. Doufejme, že udělalo poslední tečku 
za pandemií koronaviru, kvůli níž se akce po-
dobného rázu nekonaly.

Odění do nejrůzněj-
ších kostýmů od uklí-
zeček, nemocničních 
sestřiček až po piráty 

z Karibiku přivítali letošní maturanti nižší 
ročníky, aby se s nimi pořádně rozloučili. U 
vchodu vybírala dvojice do kasiček na ma-
turitní večírek a kdo nezaplatil, ten „dopla-
til“. Ranní sprška probudila nebožáky, kteří 
nepřispěli, do reality, že školy již konečně 
fungují jako před pandemií. Dva roky se totiž 
„nezvonilo“, ani se nekonaly maturitní plesy. 
Interakce mezi žáky vyšších a nižších ročníků 
neprobíhala, a tak kdekdo byl překvapený 
sprškou vody, ale i originalitou, kterou vymy-
slel poslední ročník, aby dal všem vědět, že 
do školních lavic se již nevrátí.

Poslední zvonění neboli pasování mazáků 
je dlouhodobá tradice, která má svoji histo-

rii. Kdysi byla spojena hlavně se zvoněním 
na velký zvon při ukončení vysoké školy, nyní 
studenti ukazují, že svoji roli na střední škole 
dohráli až do konce a příprava na Svatý týden 
může začít. Ve třídách se nakonec rozloučili  
s kamarády z nižších ročníků, předali poselství 
svým následovníkům a drobnými dárky ob-
darovali své učitele. 

I přes bláznivé kostýmní taškařice spo-

Poslední zvonění vrátilo školu do doby před pandemií

jené s poléváním vodou má tato tradice 
smysl. U maturantů nyní něco končí, ale 
zároveň začíná. Během jejich života určitě 
nastanou situace, kdy nesmí zapomenout, 
co činí člověka člověkem, co činí člověka 
lepším. A to je i smysl výuky. Neučíme před-
měty, ale děti.

Mgr. Martin Hošna
Obchodní akademie Lysá nad Labem

V dubnu se studenti Střední školy desig-
nu vypravili na jednodenní umělecko-his-
torickou exkurzi do Drážďan. Seznámili 
se zde s uměním od nejstarších dob po  
aktuální díla. 

Hned po příjezdu do 
saského hlavního měs-
ta si vyslechli výklad 
o současné architek-

tuře a mohli si prohlédnout exteriér nádraží 
od britského architekta Normana Fostera, 
dekonstruktivistickou stavbu z oceli a skla – 
Křišťálový kinopalác a Novou synagogu, jejíž 
zdi obsahují fragmenty původní Semperovy 
synagogy.

První kroky směřovaly do galerie Alberti-
num. Po návštěvě expozice soch, zahrnující 
plastiky od antiky až po současnost, čekal 
studenty prohlídkový okruh Noví mistři, kde 
se seznámili s obrazy uspořádanými chrono-
logicky od romantiků, přes impresionisty, ex-
presionisty, umělce období secese až po sou-
časná díla Gerharda Richtera. „Nejvíce se mi 
líbily Richterovy hyperrealistické obrazy, ráda 
bych se jeho techniku také naučila,“ uvedla 
Agáta Šístková, studentka oboru design inte-
riéru. V Albertinu nechyběla díla ani od De-
gase, Moneta či Picassa, která skvěle vynikla 
v kombinaci hry světel v zajímavě řešených 
expozicích.

Studenti hledali inspiraci v dílech starých mistrů i v moderním umění

Dopolední program byl zakončen komen-
tovanou prohlídkou historického jádra města 
u barokní dominanty saské metropole koste-
la Panny Marie (Frauenkirche), který byl zni-
čen za druhé světové války a znovu postaven 
a slavnostně vysvěcen v roce 2005.

Odpoledne žáci strávili v Galerii starých 
mistrů ve Zwingeru, kde vyhledávali vzácné 
skvosty renesančního a barokního umění –
díla od Cranacha, Rembrandta, Rubense, Ver-
meera a dalších významných malířů.

Studenti se vraceli zpět do Lysé nadše-
ní a plní nových dojmů, které zúročí i bě-
hem studia. Exkurze za památkami pořádá 
Střední škola designu cíleně a dlouhodobě 
– umělecká díla a jejich náměty jsou inspi-
rací stejně jako řešení instalací ve výstav-
ních prostorech, které mají v Drážďanech 
vynikající úroveň.

Mgr. Kateřina Hošnová
SŠD Lysá nad Labem, p. o.
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Na prvního června připadá tradičně Den 
dětí, tak jsme si na zámku řekli, proč si také 
neudělat Den D u nás – tedy den dědů a ba-
biček, a to třetího června. Spolu s dobrovol-
níky jsme zorganizovali den plný aktivit pro 
naše klienty. Dobrovolníci z řad jednotlivců  
i firemní dobrovolníci nám tradičně pomá-
hají v různých doplňkových činnostech v péči 
o klienty. Jezdí s nimi na výlety, povídají si  
s nimi, pomáhají v organizaci akcí pořádaných 
u nás na Zámku. V neposlední řadě pomáhali 
v době pandemie, nebo i při údržbách ob-
jektu. Květen nám přinesl spoustu sluníčka  
a také radostná setkání. Hned na začátku 
května jsme opět přivítali psí terapeuty při 
společném setkání na prvním patře. Ve stře-
du 19. května jsme uspořádali již třináctý roč-
ník Lyského pětiboje, který je pro náš domov 
mimořádně významnou tradiční akcí. Lyský 
pětiboj je soutěžní klání mezi obyvateli spřáte-
lených domovů pro seniory z blízkého i vzdále-
nějšího okolí. Senioři si při soutěžích vždy pro-
cvičí paměť, motoriku i pohybové schopnosti. 
Součástí soutěže je i disciplína pro doprovody 
z řad personálu jednotlivých domovů a je při 
tom vždy hodně legrace. Tentokrát byl na 

Zámecké novinky

téma „Pohádka mládí“. Během minulého mě-
síce jsme se také pilně připravovali na soutěž 
„Šikovné ruce“, která probíhá v rámci veletrhu 
„Senior 2022“ na Lyském výstavišti. V naší er-
godílně jsme pletli, háčkovali, malovali obrázky 
a modelovali z keramiky. Veletrh „Senior“ se 

koná 16. – 19. června 2022. A my vás srdečně 
zveme k návštěvě našeho stánku.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o.

Ve dnech 26. – 28. 4. 2022 se v sále lyského 
kina odehrálo po dvouleté nucené přestávce 
další z mezioborových představení ZUŠ F. A. 
Šporka s názvem Žába mastičkářka. Vrátili 
jsme se k úspěšné inscenaci z roku 2015, ov-
šem pochopitelně už s jiným dětským obsa-
zením. Ačkoli panovala obava, jestli se nám 
vrátí naše publikum – rodiče, příznivci, děti 
z MŠ a ZŠ – výsledek nakonec předčil oče-
kávání. Náš původní záměr provést celkem  
5 představení jsme museli přehodnotit a dvě 
představení přidat, aby se dostalo na všechny 
zájemce ze škol a školek. Děti úžasně zvládly 

Žába mastičkářka v kině

své role, sbor exceloval, baletky zvládaly pro-
stor v kině bezvadně a představení klapala 
jako na drátkách. Máme velkou radost, že 
po covidové pauze je nadšení a přístup dětí 
k práci na společném díle stejný jako jindy.  
A stejně jako při našich předešlých projek-
tech účinkující děti litují, že už se nehraje dál. 
Pevně věříme, že už žádná vyšší moc nám  
v našich dalších podobných aktivitách nebu-
de bránit. Jen malý povzdech – co bychom 
mohli podnikat, mít tak lepší sál…  

                         
Mgr. V. Blažková

Základní umělecká škola
Františka Antonína Šporka
Školní náměstí  906, Lysá nad Labem

Pozvánka pro všechny
šikovné děti!

Chcete hrát na hudební nástroj,
zpívat, malovat, tančit, být hercem 

nebo filmařem?

Přijďte k nám v červnu
na talentové zkoušky!
Termíny s možností přihlásit se
a kritéria pro přijetí najdete na 

www.zuslysa.cz

https://zuslysa.cz/prijimaci-rozeni

Hledáme posilu do našeho 
prvostupňového učitelského 

kolektivu s nástupem od 1. 9. 2022.
Základní škola TGM 

Lysá nad Labem-Litol. 

Kontakt: reditel@zslitol.cz 
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Krimi sřípky
Alkohol za volantem

Dne 11. 4. 2022 v nočních hodinách kon-
trolovali strážníci na Husově náměstí řidiče 
motorového vozidla, u kterého měli důvodné 
podezření, že řídí pod vlivem alkoholu. Kont-
rolou potřebných dokladů strážníci zjistili, že 
se jedná o 25letého cizince, který konzumaci 
alkoholických nápojů před jízdou i sám po-
tvrdil. Následně provedená dechová zkouška 
dopadla pozitivně s naměřenou hodnotou  
0,78 ‰ alkoholu. Na základě tohoto zjištění 
byla na místo přivolaná hlídka Policie ČR, která 
si věc převzala k provedení dalších opatření.

Městský kamerový systém opět v akci
Dne 29. 4. 2022 se ve večerních hodinách 

dostavil na služebnu 35letý muž, který ozná-
mil násilné vniknutí do bytových prostor v uli-
ci Masarykova. Šetřením na místě bylo zjiště-
no, že škoda byla způsobena na odstavených 
motorových vozidlech, na který oznamovatel 
prováděl opravy. Následným vyhodnocením 
kamerového systému byla osoba podezřelá  
z tohoto skutku vytipovaná a podle osobní 
znalosti i ztotožněná. Veškeré informace byly 
poskytnuty Policii ČR, která ve věci provádí še-
tření z podezření ze spáchání trestného činu.

Opětovně jsme se vrátili mezi děti 
Po delší pauze, která byla zaviněna pan-

demií koronaviru, se naše preventivní sku-
pina vrátila mezi naše nejmenší. A jelikož se 
převážná část besed konala v měsíci dubnu, 
který je považován za měsíc bezpečnosti na 
našich silnicích, téma bylo na světě – doprav-
ní výchova. S dětmi jsme probírali základní 
pravidla při chůzi po chodníku, přecházení sil-
nice, cestování hromadnými dopravními pro-
středky, vidět a být viděn, cestování autem. 
Děti, které byly při setkáních velmi aktivní, 
nás potěšily svými znalostmi, které byly na zá-
věr oceněné menším pamlskem a omalován-
kami. A co jsme si odnesli my? Společnou fo-
tografii, kterou můžete najít na našem webu 
a příjemně strávený čas mezi dětmi. 

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

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel městské policie
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Na prázdninové měsíce připravuje Muzeum 
Bedřicha Hrozného výstavu dvou pražských 
umělců – akademického malíře Jiřího Šorma 
a sochaře Jaroslava Urbánka. Kromě výtvar-
ného umění spojuje oba kumštýře Polabí, 
kde částečně žijí. Jiří Šorm v Sadské a Jaro-
slav Urbánek u nás v Lysé. Oba jsou členy 
Spolku výtvarných umělců Mánes.  

Jiří Šorm je absolventem Akademie vý-
tvarných umění v Praze. Je nejen malíř a 
sochař, ale i vášnivý cestovatel. Rád navště-
vuje exotické a turisty neobjevené kraje Již-
ní Ameriky nebo třeba Austrálie, kde také 
čerpá inspiraci pro svoji tvorbu. Šormova 
díla jsou zastoupena ve veřejných galeriích  
a soukromých sbírkách po celém světě.

Jaroslav Urbánek vystudoval obor re-
produkční kamenosochařství na Střední 
průmyslové škole kamenické v Hořicíchv 
Podkrkonoší. Svá sochařská díla tvoří  
z dioritu (hlubinná magmatická hornina), 
ale i z klasických materiálů jako je žula, 
vápenec nebo pískovec. I na obrazech 
je začleněním plastických prvků patrný  
jeho prioritní vztah k prostorovému vyjád-
ření. 

  Slavnostní vernisáž proběhne 2. červen-
ce  2022 od 16 hodin, výstava potrvá do  
27. srpna 2022.

Jana Křížová

Výstava ak. mal. Jiřího Šorma
a sochaře Jaroslava Urbánka

V lednu začala organizace POINT Milovi-
ce poskytovat registrované sociální služby 
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
a sociálně aktivizační služby pro rodiny  
s dětmi. První letošní akcí POINT Milovice 
byl únorový Benefiční Fashion Bazar, jehož 
tváří se stala MISS České republiky 2019  
a Miss Elegance The Miss Globe 2020 Ni-
kola Kokyová.

Zlatým hřebem sezony byla akce Turnaj 
v bumperballech. Akce se konala v pátek 
22. dubna na Hakenově stadionu v Milo-
vicích a uspořádali jsme ji ve spolupráci  
se spolkem Leccos z. s. Na místě se sešli 
klienti obou nízkoprahových zařízení pro 
děti a mládež Milovice spolu s dětmi ze 
Základní školy TGM Milovice a Juventa. 
Na místě byl připraven také bohatý do-
provodný program a nechybělo ani občer-
stvení, to zajistilo Merhautovo pekařství. 
Odměny pro hráče zajistily Billa, RK Polabí, 
Mireas, IT Trade, město Milovice a jiné lo-
kální firmy. 

V únoru začaly pracovnice POINT Ro-
dina ve spolupráci s dobrovolnými tlu-

močníky nabízet poradenství a pomoc  
v základní úřední orientaci novým klien- 
tům z Ukrajiny. 

„V drtivé většině ukrajinské rodiny 
poptávají pomoc s formuláři a základní  
orientací ve městě a okolí, s hledáním 
práce apod.,“ vysvětluje ředitelka POINT 
Milovice Martina Ozorovská a doplňuje: 
„Některé děti se zde hlásily na střední 
školy. Klientce z Charkova jsme pomohli 
kompletně s přípravou na Obchodní aka-
demii v Lysé nad Labem a uspěla. Takové 
úspěchy jsou pro nás vždy velkou odmě-
nou,“ usmívá se Ozorovská.

V současné době POINT Rodina eviduje 
15 ukrajinských rodin s dětmi. 

Jarní sezona sice končí, ale ani v létě se 
nudit nebudeme. Během letních prázd-
nin pořádáme 3 turnusy příměstského 
letního tábora a připravujeme velkou 
podzimní akci pro školní děti, tzv. Pod-
zimní pařbu, která se bude konat v pátek  
7. října v ZŠ Juventa. Všem přejeme krás-
né a odpočinkové léto a těšíme se na dal-
ší sezonu. 

Mgr. Kateřina Kavalírová
PR a koordinátorka služeb

Jarní sezona POINT Milovice 
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Volejbalový oddíl Lysá nad Labem
Jak jsme slibovali, dnes vám přiblížíme oddíl, 
kde na rozdíl od fotbalu má ruka přednost 
před nohou. Volejbalový oddíl má k dispozi-
ci kurty na klasický i beachový volejbal.  

Stejně jako fotbal tak i volejbal má v Lysé 
svoji dlouholetou tradici. Kromě ženské-
ho volejbalu se scházeli k velikým bojům  
v krajské soutěži i muži, ale bohužel zůstaly 
v převaze již jen družstva dívek a žen. V sou-
časné době má oddíl několik věkových kate-
gorií. Družstvo mladších žákyň, které trénuje  
s Martinou Spudichovou, začínající s tzv. ba-
revným minivolejbalem, kde barvy odlišují 
5 různých úrovní, např. ve žlutém se pouze 
přehazuje a posledním modrém se již hraje 
v 6 hráčích na zmenšeném hřišti. Družstvo 
starších žákyň, pod vedením Radky Sklená-
řové a Lenky Čejkové,  již zdokonaluje tech-
niku, kterou se naučilo během 5 let. Všem 
těmto nadaným volejbalistkám neúnavně 
pomáhá a předává své zkušenosti Zdenka 
Jirsová, za které jí patří velký dík. Posledním 
družstvem jsou ženy "B", ve kterém bojují 
mladší ročníky a ženy "A", kde zkušené hráč-
ky úročí dlouholetou dřinu a pot. Všechna 
družstva hrají krajskou soutěž a mnoho utká-
ní tak sehrávají mimo okres.

V současné době bohužel nemůžeme 
uskutečnit nábor nových "volejbalových" na-

dějí, protože, jako v každém sportu, chybí tre-
néři a také je nedostatek vnitřních tréninko-
vých prostor. Pokud by se však našly dívky rok 
narození 2006 – 2008 mírně pokročilé, rády 
je na tréninku uvidíme. Nerada bych končila 
pesimisticky a nabídla rodičům, kteří mají zá-
jem vyzkoušet dovednosti svých malých dítek 

tréninkem pro rozvíjení sportovní motoriky 
ve spolupráci s RelaxEasy Sportzone. Zájemce 
rády uvidíme na našich volejbalových hřištích 
v areálu TK Slovan. 

Alice Rubešová
volejbalový oddíl TK Slovan Lysá n. L.

Ve dnech 14. – 18. dubna 2022 se šachisté 
z Lysé nad Labem poprvé vydali sbírat mezi-
národní zkušenosti na Turnaj nadějí do Frýd-
ku Místku. 

Tento šachový turnaj patří k největším a 
nejreprezentativnějším mezinárodním tur-
najům pro šachovou mládež ve střední Evro-
pě (letos se konal ve Frýdku Místku a pořá-
dala ho Beskydská šachová škola za podpory 
Magistrátu města a kraje).

Děti soutěžily v kategoriích do 9, 12 a 
15 let. O vysoké úrovni turnaje v minulosti 
svědčí účast světové profesionální špičky. 
Naše děti z Lysé nad Labem měly podporu 
od reprezentačního trenéra mládeže ŠSČR 
Tadeáše Baláčka, který hraje v Lysé za extra-
ligový tým.

Zkušenosti z turnaje děti zúročily na Kraj-
ském přeboru v RAPID šachu dne 7.5.2022 
v Lysé nad Labem. Jednalo se o výběrový 
turnaj pro děti registrované v ŠSČR a hrálo 
se v kategoriích do 10, 12 a 14 let. Na turnaj 
přijelo 112 dětí z 25 oddílů Středočeského 
kraje, z toho 38 dětí bylo z Lysé nad Labem. 
Medaile, diplomy a poháry obdrželo 6 kraj-
ských přeborníků. Lysá nad Labem získala 
tři tituly. Přeborníky Středočeského kraje se 
staly dívky Kateřina Kammová v kategorii do 

Šachisté z Lysé nad Labem získali mezinárodní zkušenosti

12 let a Dominika Kaplanová v kategorii do 
14 let. Největším překvapením bylo vítězství 
Vojty Vrátného  z MŠ Pampeliška z Lysé nad 
Labem, který v kategorii do 10 let porážel 
děti až o 4 roky starší.

Poděkování patří zejména rodičům dětí, 
kteří je podporují a doma jim vytvářejí vhod-
né podmínky . Žádný šachový turnaj by se v 
Lysé nad Labem nemohl konat bez sponzo-

rů. Město poskytlo ceny, Výstaviště prostory, 
Misan a Elektrocentrum Skuhrovec potom 
vybavení hracích místností a analýzy.

Dalším velkým turnajem v nejbližší době 
bude celorepublikový Přebor škol, kam se 
probojovaly dvě ZŠ z Lysé nad Labem.

Držíme palce!

Ing. Miloš Havlena
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Zdravíme všechny příznivce sportu a te-
nisu zvlášť. Léto nám opět klepe na dveře  
a antuka se chvěje nedočkavostí, aby byla 
po celodenní hře tenisu srovnána hrablem  
a uhlazena síťovačkou a to je přesně chvíle 
pro nábor nových borců do naší tenisové 
školy Matchball. Nabízíme kompletní pohy-
bovou přípravu vašich dětí zaměřenou na 
tenis, který s nimi budou trénovat tři špič-
koví trenéři pod vedením p. Jiřího Horáčka 
a kondiční přípravky, na kterou se mohou 
přihlásit děti i samostatně, pod vedením 
úžasné Evy Kropáčkové. Tréninky probíhají 
2-3 x týdně ve skupinkách po 4 hráčích a jsou 
kombinovány s 2 hodinami kondiční všeo-
becné pohybové přípravy (lze samostatně za 
zvýhodněnou cenu). Takže každé dítě může 
využívat 4 hodiny týdně, dle nejmoderněj-
ší metodiky přípravy ČTS. Velkou výhodou 
naší akademie je možnost celoročního fun-
gování díky hale, kterou máme přednostně 

k dispozici přímo v Lysé vedle našich kurtů. 
S podporou města a díky dotačním titulům 
Středočeského kraje můžeme nabídnout te-
nisovou výuku v tomto rozsahu za pouhých 
2500 Kč měsíčně včetně trenérů, haly v zim-
ní sezóně, kurtů a vybavení.

1. termín náboru bude v neděli  
12. 6. 2022 v 9 hodin (před turnajem 
našich dětí a exhibicí hráčů s ATP – 
možno zhlédnout).

2. termín náboru bude ve středu  
15. 6. 2022 v 18 hodin po tréninku – 
možno přijít dříve, aby děti i rodiče vi-
děli kvalitu tréninku.

Bližší informace na webových stránkách 
klubu www.relaxeasy.cz/fitklub.

Těšíme se na vás.
 

Fit klub

Nábor dětí do tenisové Akademie Matchball

Chtěli bychom 
poděkovat děv-
čatům z týmu 
profi zumby za 
úžasnou repre-
zentaci našeho 

klubu a města Lysá nad Labem na soutěžním 
vystoupení v Disneylandu v Paříži 29. 3. –  
2. 4. 2022. Děvčata se nominovala za Českou 
republiku a vybojovala grant s postupem na 
tuto prestižní akci „Sympathy of Europarks“ 
na soutěži Best World Dance Group. Na letoš-
ní ročník si vybojovaly postup ještě skupiny 
z Anglie a Izraele. Každé závodní vystoupe-
ní v délce 20 minut hodnotili také zástupci 
Disneylandu. Náš tým zumby byl vysoce hod-
nocen castingovou porotou, vedením soutěží 
BWDG, vedením Disneylandu a byl oceněn 
speciální broušenou trofejí a diplomem. Vítě-
zem se stal tým z Izraele. Byl to pro nás ne-
skutečný zážitek, dostali jsme tým backstage, 
tým zvukařů i osvětlovačů a takové nádherné 
vystoupení na tak prestižním pódiu už asi 
nezažijeme. Odměnou byl i doprovodný pro-
gram, a to nejen den strávený na atrakcích  
v Disneyland parku, ale také další dva dny na 
nejzajímavějších místech Paříže. Děvčata si 
užila plavbu lodí po Seině, nejvyšší patro Eiffe-
lovy věže, Montmartre a muzeum parfémů. 
Děkujeme nejen European Yourh Forum, ale 
především městu Lysá nad Labem, bez jejichž 
finančních příspěvků bychom se nemohli 
této akce zúčastnit. Fotografie a videa nalez-
nete na našem facebooku, ve fotogalerii na  
www.danceemotion.cz nebo na našem 
profilu na Youtube.   

Eva Rejmanová, trenérka

Účast týmu Dance Emotion na festivalu v Disneylandu v Paříži
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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
Nabízím doučování fyziky (ZŠ, SŠ), matematiky (ZŠ), AJ, NJ a RJ (VŠ – ZŠ), v měsících červenci a srpnu. Pouze Lysá n. L.; docházím. Tel.: 773 545 895
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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:

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

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO
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