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Městský úřad

Slovo starosty

Návštěva krajského radního Bendla v Lysé

Vážení spoluob-
čané, komunální 
volby se kvapem 
blíží a já bych vám 
chtěl proto podě-
kovat za uplynulé 
čtyři roky. Ať už 
totiž volby dopad-
nou jakkoliv, právě 
díky vaší podpoře 
se nám podařilo 

odvést pro Lysou pořádný kus práce, z níž 
budu mít vždy radost. Na mysli mám na-
příklad investice do rozvoje našeho města, 
kdy se po mnoha náročných opravách a re-
konstrukcích, z nichž vzešlo například rozší-
ření Mateřské školy Dráček, Základní školy 
Bedřicha Hrozného či otevření Knébláku 
pro maminky samoživitelky, nyní blížíme  
i ke zdárnému dokončení největších inves-
tičních akcí v historii Lysé. V současnosti jde 
o sedm velkých projektů, z nichž největším 
je výstavba nové sportovní haly za 150 mili-
onů korun. V plánu máme ale také zahájení 

družstevní bytové výstavby v bývalé Frutě, 
jíž chceme mladým rodinám z Lysé nad La-
bem pomoci k dostupnému bydlení.

Tyto investiční akce nám umožnila 
realizovat především úspěšná dotační 
politika. Potvrzují to ostatně i výsledky 
srovnávacího ročního průzkumu „Město 
pro byznys“, který už 15 let organizuje 
analytická společnost Detank a v němž se 
letos Lysá umístila na 1. místě! Z průzku-
mu mimo jiné vyplývá, že podíl dotačních 
prostředků na celkových rozpočtových 
příjmech Lysé nad Labem je vesrovnání 
s 26 obcemi s rozšířenou působností, jež 
jsou ve Středočeském kraji, nebývale vy-
soký. A nejen to, co se týče investic, má 
právě naše město ze všech 26 obcí vůbec 
nejvyšší podíl kapitálových výdajů na vý-
dajích celkových!

Lysá je prostě v dobré ekonomické 
kondici, což nám jednak umožňuje vy-
tvářet pro město rezervu na horší časy, 
zároveň však využívat prostředky města 
na zlepšení dostupnosti sportu nebo ve-

řejné dopravy. Aby se nám tu také dob-
ře dýchalo, naplňujeme postupně jeden  
z vytyčených cílů proměnit Lysou v „Kve-
toucí město“. Cestou na radnici mi tak 
vždy rozzáří den pestrobarevné záhony, 
květinové válce, kužely nebo nádoby, 
které u nás ve městě v rámci tohoto pro-
jektu každým rokem přibývají. Mnoho 
květin nám sponzorsky dodává zahrad-
nictví pana Tomáše Valtra, jemuž hod-
ně záleží na tom, aby naše město bylo 
krásně rozkvetlé – díky za to! O to víc je 
mi pak ale smutno z vytrhaných záhonů, 
které občas někdo zničí ve snaze vylepšit 
si květinami vlastní zahrádku… 

Na závěr už nicméně nebudu mudrovat 
a radši vám popřeji krásné a pohodové 
léto. Poslední dva roky byly pro všechny 
náročné, tak si prosím zkuste aspoň tro-
chu odpočinout – zasloužíte si to. 

Ing. Karel Otava
starosta města

Jako každým rokem touto dobou, schva-
lovala rada města na základě doporučení 
jednotlivých odborů dotace z Charitativní-
ho programu města. Město Lysá nad Labem 
tak z toho programu podpoří v tomto roce 
činnost Intervenčního centra, které pomá-
há obětem domácího násilí, Linku bezpečí, 
zakoupení psychoterapeutických pomůcek 

pro ambulantní oddělení Výchovného ústa-
vu nebo třeba Zdravotního klauna. Mezi 
všechny žadatele byla rozdělena částka  
v celkové výši 83 000 Kč.

Rada dále projednala a schválila žádost 
o navýšení kapacity ZŠ Tomáše G. Masary-
ka v Litoli ze 112 na 130 žáků. To umožnily 
drobné stavební úpravy provedené ve škole 
v posledních měsících.

Z výběrového řízení na veřejnou zakáz-
ku malého rozsahu vzešel zhotovitel ko-
lumbária pro hřbitov v Lysé nad Labem. 
Rada schválila uzavření smlouvy s vítězem 
řízení za podmínky schválení potřebného 

Město Lysá nad Labem navštívil  
PhDr. Karel Bendl, středočeský radní pro 
oblast silniční dopravy. Cílem jeho návštěvy 
bylo seznámení se s významnými investice-
mi, které realizoval Středočeský kraj ve spo-
lupráci s městem Lysá nad Labem. Jednalo 
se především o rekonstrukci nadjezdu, re-
konstrukci mostu Bohumila Hrabala včetně 
první etapy obchvatu, rekonstrukci ulic ČSA a 
Mírová. Dalším tématem této návštěvy bylo 
dokončení severojižního průtahu městem,  
k čemuž je zapotřebí zfinalizovat projekto-
vou přípravu a hlavně zajistit realizaci rekon-
strukce ulice Jedličkova, okružní křižovatky 
pod nadjezdem a křižovatky na výjezdu smě-
rem do Milovic a Benátek nad Jizerou.

Hlavním a stěžejním diskutovaným bo-
dem bylo projednání aktuálního stavu pri-

oritní investice, kterou je léta připravovaná 
výstavba druhé etapy obchvatu, na kterou  
v budoucnu naváže již projektovaná třetí 
etapa. Stranou nezůstala společná inves-
tice do rozšíření lávky na mostě přes Labe  
s napojením na připravovanou výstavbu po-
labské cyklostezky a projekt přístaviště pro 
rekreační plavidla. Projednána byla i probí-
hající rozsáhlá modernizace trati Lysá nad 
Labem – Praha a stav přípravy modernizace 
železniční stanice Lysá nad Labem, moderni-
zace a zkapacitnění trati Nymburk – Lysá nad 
Labem a léta připravovaná výstavba nové 
dvojkolejné elektrizované trati Lysá nad La-
bem – Milovice – Mladá Boleslav.

Ing. Karel Otava
starosta města

rozpočtového opatření zastupitelstvem 
města.

Naše město také podpoří Římskokatolic-
kou farnost částkou 36 000 Kč. Prostředky 
budou použity na obnovu stodoly v areálu 
fary č.p. 7, za podmínky přidělení dotační 
kvóty od Ministerstva kultury.

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

Michaela Kočová
asistentka tajemnice

 MěÚ Lysá nad Labem
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V úterý 10. 5. 2022 byla na slavnostním 
setkání v prostorách českého velvyslanec-
tví ve Stockholmu paní velvyslankyní Ani-
tou Grmelovou předána medaile, knihy a 
blahopřejný dopis pana starosty Ing. Karla 
Otavy lyskému rodákovi žijícímu ve Švéd-
sku prof. Františku Janouchovi. Jaderný 
fyzik, autor populárních děl, disident, za-
kladatel a předseda Nadace Charty 77 byl 
vyznamenán „Čestnou medailí města Lysá 
nad Labem – vyznamenáním II. třídy“. Vy-
znamenání mu udělila Rada města Lysá nad 

Labem už 16. 2. 2021. Pandemie koronavi-
ru předávání ocenění oddálila, ale nakonec 
vše dobře dopadlo. Velký dík za zprostřed-
kování předání vyznamenání patří paní 
Janě Křížové – Uhlířové, paní Markétě Fa-
jmonové a Velvyslanectví České republiky 
ve Stockholmu. Panu prof. Františku Janou-
chovi ještě jednou dodatečně gratulujeme 
k jeho loňským devadesátinám a symbolic-
ky na dálku připíjíme na zdraví!  

Odbor ŠSVZaK

Předání vyznamenání lyskému rodákovi

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochra-
ně ovzduší z roku 2012 povoleno používat 
kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle 
ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů 
bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit 
za nové ekologické zdroje vytápění.

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako 
jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou 
na výměnu kotle dostat výhodnou dotaci, 
která představuje 95 % způsobilých výdajů. 
O dotace je možné žádat pouze elektronicky. 
Příjem žádostí ve středních Čechách bude evi-
dovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žá-
dostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové 
domácnosti v elektronické podobě bude od 
6. 6. 2022 od 10 hodin. Posledním dnem, kdy 
je možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace 
přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský 
úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 
150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovní-
ky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete 
přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti 
s počítačem je možné ukázat všechny po-

drobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou 
dotaci. „Protože však budeme žádosti hod-
notit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit 
ani ji nemůžeme finalizovat na úředním po-
čítači. To by mohlo být bráno jako netrans-
parentní a ovlivňující proces přidělování 
dotace. Žádost je jednoduchá a opravdu 
ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vy-
světluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotač-
ních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání do-
tace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve 
Středočeském kraji, v které žadatel trvale 
pobývá, a která je nebo byla vytápěna kot-
lem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy 
(plynových kotlů se tedy žádost netýká). 

Žádost do dotačního programu kraje může 
podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čis-
tý příjem na člena domácnosti v roce 2020 
nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, 
který je (a také všichni další členové domác-
nosti) ve starobním nebo invalidním důchodu  
3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele 
je dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám propla-

ceno 95 % doložených uznatelných výdajů, 
a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste 
si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 tis. Kč 
- kotel na biomasu, 100 tis. Kč - plynový kon-
denzační kotel (pokud jste si ho aspoň závaz-
ně objednali do 30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět 
na tyto otázky:
• Mám počítač s připojením k internetu a  
 e-mailovou adresu? Žádost se bude podá- 
 vat elektronicky. E-mail může být i rodinné- 
 ho příslušníka nebo zprostředkující firmy.
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo  
 to po 1. 1. 2021? To je datum uznatel- 
 nosti výdajů.
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám  
 fotodokumentaci starého kotle a revizní  
 zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využij-
te linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište 
na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Jana Pancířová Kopřivová
Odbor Kancelář hejtmanky

Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat  
o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva za nový
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 Nejprve k tomu, co vlastně takový stra-
tegický plán rozvoje města je. Jak už na-
povídá název,  jde o hlavní strategický 
dokument, který nastavením investičních 
záměrů či jiných priorit umožňuje napnout 
síly k rozvoji města potřebným směrem. 
Zároveň jde o dokument zásadní pro sa-
mosprávné řízení města a získávání pro-
středků z různých dotačních příležitostí.  
V neposlední řadě pak strategický plán 
stanoví záměry a cíle občanů města a je-
jich zastupitelů do budoucna. 

Na strategický plán města navazuje tzv. 
akční plán, v němž už jsou definované kon-
krétní projekty a technická řešení předlo-
žených záměrů. Jde tedy o takový sborník 

krátkodobých cílů, v němž najdete i tzv. 
zásobník projektů – cílů pro další rozvoj 
města. 

Na plnění strategického plánu města 
poté spolupracuje celý městský úřad v čele 
s radou, v potaz je nicméně nutné brát i jiné 
závazné dokumenty, například rozpočet 
města na daný rok, územní plán, program 
regenerace městské památkové zóny, ko-
munitní plán sociálních služeb a další před-
pisy či regulace vydávané městem.

Protože je velmi důležité, aby se na tvor-
bě budoucnosti Lysé podíleli především její 
obyvatelé, ráda bych vás již nyní pozvala na 
společné zářijové setkání (termín a místo 
upřesním), v rámci něhož bychom se o dal-
ším směřování našeho města pobavili. Té-

mat k diskusi bude jistě mnoho, mimo jiné 
je potřeba dohodnout se, jak více ochránit 
Šporkův odkaz nebo jak udržet město v po-
zici vlajkové lodě ve zlatém pruhu Polabí. 

Společně také zhodnotíme plnění končí-
cího akčního plánu a navrhneme pro Lysou 
nové cíle. Některé z nich uvádím již v návr-
hu níže, prosím však také vás, abyste si roz-
mysleli, co je z Vašeho pohledu pro Lysou 
důležité a na co třeba radní a zastupitelé 
zapomněli. Dokument, který vytvoříme, 
pak bude po podzimních volbách předlo-
žen novému zastupitelstvu našeho města  
k projednání.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice, hlavní metodik

Kam kráčíš, Lysá? Pobavme se společně o strategickém plánu 
rozvoje našeho města na další 4 roky

Městský úřad

Šporkův kulturní sál Park v Komenského ulici

Komunitní centrum s knihovnou Konírna (ilustrační obr.)

Vizualizace přístaviště Lysá nad Labem

RelaxPark včetně skateparku v areálu za sportovní halou

Družstevní bydlení ve Slunéčkově zahradě
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Vila Bondy v historii patřící k bývalému cuk-
rovaru v Litoli prošla konečnou rekonstrukcí. 
Začátkem června proběhlo předání stavby  
a nyní probíhají úkony potřebné pro její  
kolaudaci.

Vila stojí v zastavěné oblasti, sousedí  
s MŠ Dráček a navíc má krásnou rozlehlou za-
hradu. To vše přímo vybízelo k propojení ob-
jektu i pozemku se stávající školkou. Navýšení 
kapacity školky o 45 míst je přínosem přede-
vším pro Litolské děti.

Rozhodnutí zrekonstruovat vilu pro potře-
by mateřské školy nebylo úplně jednoduché. 
Oproti původní Smlouvě o dílo se postupně 
začaly odkrývat skryté vady původní stavby, 
které bylo z hlediska bezpečnosti a funkč-
nosti nezbytné odstranit, či napravit.

Například původní balkon bylo třeba pro-
vázat s novým věncem stahujícím strop prv-
ního nadzemního podlaží. Zdivo druhého 
nadzemního podlaží bylo narušeno z důvodu 
založení přímo na dřevěný strop a bylo ho tře-
ba zbourat.

Stejně tak jsme museli staticky zajistit stá-
vající okna, která neměla překlady. Spodní te-
rasa se ukázala po odkrytí v havarijním stavu 
– sloupy podpírající balkon byly založeny na 
cihelných patkách a násyp terasy byl zapřený 
do obvodového zdiva.

Stejně tak bylo třeba vytvořit repliky sloup-
ků na balkon – mnohé se totiž po odlehčení 
samy rozpadly.

Pro nový objekt školky se zřizovala i nová 
vodovodní a kanalizační přípojka.

I přes to a mnohé další nesnáze, se který-
mi jsme se při rekonstrukci potýkali se po-
dařilo dokončit stavbu včas. S ohledem na 
zmíněné a další vícepráce a rostoucí ceny 
materiálu a stavebních prací se konečná 
cena rekonstrukce navýšila z původních  
23 890 434 Kč bez DPH na finální částku  
29 287 271 Kč bez DPH.

Vilu jsme po rekonstrukci jako město pře-
vzali od zhotovitele v první polovině června. 
Nová kapacita bude využita pro zatím neú-

Rekonstrukce MŠ Dráček

spěšné žádosti o zápis, které budou zařazeny 
do dodatečného kola zápisu. To proběhne 
ihned po zápisu nově navýšené kapacity do 
rejstříku škol.  Vše proběhne formou zrychle-
ného správního řízení – rodiče přijdou do MŠ 
v den, který bude uveden na stránkách MŠ  
i veřejném informačním portálu města.

Kdo měl již žádost, potvrdí její přesunutí do 
dodatečného řízení osobně v den vypsaného 
termínu, kdo neměl, podá si žádost novou  

i s lékařským doporučením ohledně očko-
vání. Všechny žádosti budou seřazeny dle 
příslušných kritérií a do dvou dnů od podání 
žádosti bude rozhodnuto.

Ihned po udělení kolaudačního souhlasu 
bude moci vila opět sloužit dětem a začít tak 
novou etapu svojí historie.

Romana Fischerová
místostarostkaRepliky sloupků na balkon

Městský úřad
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Parkoviště P+R Rekonstrukce ulice Stržiště

Revitalizace ploch Mršník Nové turistické informační centrum

Rekonstukce ul. ČSA Rekonstrukce městského domu pro služby

Rekonstrukce ul. Za KoncemNové dětské hřiště v centru města

Dokončené investice města
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Rekonstrukce ul. Mírová

Rekonstrukce budovy policie

Rekonstrukce ZUŠ B+R (na litolské straně)

Nástavba a nové třídy v ZŠ JAK Nová komunikace k obchodnímu centru

Dům pro sociální bydlení Na Františku Památný domek v zámeckém parku

Rekonstrukce kabin FK Litol

Dokončené investice města

Městský úřad
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Pozvánka na dostihy 6. 7. 2022
Ve středu 6. července 2022 se na závo-

dišti v Lysé nad Labem uskuteční další do-
stihy, a to Memoriál Evy Palyzové O pohár 
hejtmanky Středočeského kraje. Přijďte si 
užít krásné odpoledne plné zábavy a na-
pětí.  

Rybářské závody Okrouhlík 2022
Dne 30. 5. 2022 se utkali malí i velcí ry-

báři na závodech Okrouhlík 2022. Soutěži-
lo se v kategoriích mladší žáci, starší žáci a 
dospělí. Vítězům gratulovali zástupci měs-
ta, starosta Ing. Karel Otava a místosta-
rostka Romana Fischerová. Největší rybou 
závodu byl kapr o velikosti 57 cm, kterou 
ulovil David Adam. 

Poř. Starší žáci Body
1 Blecha Dominik 492
2 Studený Vojtěch 379,5 
3 David Adam 201
4 Procházka Jan 99
5 Nováček Jakub 26 
6 Vurbs Miroslav 15
7 Němeček Tomáš, Tůma Josef 0
Poř. Mladší žáci Body
1 Čermák Jakub 389
2 Šeba Kryštof 246
3 Korotvička Petr 173
4 Dann Oliver 127
5 Dann Dominik 126
6 Veverka Ondra 96
7 Vurbsová Evelína 0

Okresní kolo soutěže 
o Zlatou srnčí trofej

Již 10. okresní kolo soutěže o Zlatou srn-
čí trofej OMS Nymburk v novodobé histo-
rii se konalo v Záhornici. Akce se zúčastnilo 
55 soutěžících z 6 mysliveckých kroužků 
a několik jednotlivců. Účastníci soutěže 
se utkali v několika disciplínách. Museli 
poznávat stromy, keře, byliny, stopy zvě-
ře, krmiva, zvládli poslech zvěře, soutěž  
v obratnosti a mnoho dalšího. Celým 
dnem provázel hudební doprovod Horeč-
tí trubači a členové PTS. Soutěžící dostali 

mnoho krásných cen a obce Pátek, Křečkov, 
Rožďalovice, Záhornice a města Nymburk, 
Lysá nad Labem a Městec Králové se zaslouži-
ly o pamětní odznaky pro účastníky.

Vítěz všech dosavadních kol byl odměněn 
krásným bolem z dílny Romana Provazníka. 

Velké poděkování patří všem, kteří pomá-
hali s organizací, dále rozhodčím a hlavně ve-
doucím mysliveckých kroužků, kteří se dětem 
celoročně věnují. 

Zeptejte se starosty
Další setkání se starostou Ing. Karlem Ota-

vou se konalo v úterý 24. 5. 2022 v restauraci 
U Bílé labutě. Diskutovalo se u společného 
stolu například o dopravě, dopravní obsluž-
nosti, parkování a celkovém rozvoji města  
a jeho okolí. Byl zde představen i nový doku-
ment o Lysé nad Labem, který je zhotoven  
v několika jazycích. Paní Ing. Karolína Stařecká 
představila novou podobu webových stránek 
města. Vše se uskutečnilo v příjemné náladě 
a přátelské atmosféře. 

Oslavy 140. výročí založení 
nemocnice Nymburk

Dne 9. 6. 2022 byli pozváni zástupci měs-
ta Lysá nad Labem na 140. výročí založení 
nemocnice v Nymburce. Čestným hostem, 
který také pronesl úvodní řeč, byl Prof. MUDr. 
Jan Pirk, DrSc., který v nymburské nemocnici 
začal svou profesní kariéru. Dále se účastnil 
starosta Města Nymburka Ing. Tomáš Mach, 
Ph.D., Tomáš Czernin, člen Senátu Parlamen-
tu České republiky, Pavel Pavlík, radní pro ob-
last zdravotnictví pro Středočeský kraj a další 
vážení hosté. 

Ocenění Město pro byznys 2021
– nejlepší město pro podnikání

Vítězem letošního ročníku Město pro byz-
nys se ve Středočeském kraji stalo město Lysá 
nad Labem. Na 2. místě se umístilo město 
Brandýs n/L – Stará Boleslav a na 3. místě 
Říčany. Srovnávací výzkum zpracovává již pat-
náctým rokem analytická agentura Datank a 
hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou 
působností v České republice a městské čás-
ti Hlavního města Prahy. Lysá nad Labem se 
podnikatelsky rychle rozvíjí. Vítězné dese-
titisícové město se může pyšnit nejlepšími 
hodnotami hned v několika sledovaných hod-

notách. Zaznamenává nejvyšší meziroč-
ní změnu počtu ekonomických subjektů  
a také počet dokončených bytů v přepočtu 
na 1 000 obyvatel. Město mládne, svědčí  
o tom nejnižší index stáří, tedy poměr 
mezi lidmi nad 65 let v poměru k lidem do 
14 let. Radnice vykazuje skvělé výsledky 
v ekonomické oblasti. Jedná se o v rámci 
Středočeského kraje nejvyšší podíl ka-
pitálových výdajů na celkových výdajích 
města. Lysá má rovněž velmi vysoký podíl 
čerpaných dotací na celkových příjmech 
města. Dostatečné finanční prostředky 
věnuje především do oblasti sportu a 
veřejné dopravy. Nadprůměrný výsle-
dek dosáhla Lysá nad Labem ve skóringu 
úředních hodin, tedy počtu hodin, během 
nichž si podnikatelé mohu přijít vyřídit vše 
potřebné pro své podnikání. „Mám velikou 
radost, že se naše město umístilo na prvním 
místě v rámci Středočeského kraje a vím, že 
to není zadarmo, je v tom velké úsilí. Máme 
rozsáhlou investiční činnost, v současnos-
ti běží sedm velkých projektů. Největší  
z nich je výstavba nové sportovní haly za  
150 milionů korun. Dále je to rekonstrukce 
a zkapacitnění vodojemu, pustili jsme se 
do severojižního průtahu našeho města. Ve 
spolupráci se Středočeským krajem jsme 
také rekonstruovali nadjezd přes nádraží. 
Na nádraží budujeme dopravní terminál  
s parkovišti, včetně parkovacího domu pro 
jízdní kola. Jako jediní nejen v České repub-
lice máme dvě cyklověže. Investujeme do 
škol, máme projekt na zkapacitnění základ-
ní školy, máme připraven projekt na rekon-
strukci bazénu pro školní plavání. V půdní 
vestavbě radnice právě vzniká konferenční 
sál. Velkým lákadlem města je prosperující 
a skvěle dostupné výstaviště, kde je 22 vý-
stav ročně. Podporujeme bytovou výstavbu, 
v plánu máme družstevní bytovou výstavbu 
pro naše mladé rodiny,“ říká starosta Lysé 
nad Labem Karel Otava. Dne 8. 6. 2022 
bylo na radnici v Lysé nad Labem předáno 
projektovým ředitelem Davidem Pavlátem 
ocenění. 
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Blahopřání 
za měsíc květen

80 let
Ivan Zoc
Zdeňka Ternbachová
Jan Komenda
Mojmír Škoda

85 let
Zdeňka Tůmová 
Jiří Rytina
Dagmar Ningerová

90 let
Květoslava Elicerová

91 let
Miroslava Struminská 

94 let
Anna Dušáková

Franz Fafka: 
„Kdo si uchová schopnost vidět krásu,
nikdy nezestárne.“

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

Vítání občánků

Slavnostní večer ZUŠ

26. 5. 2022 byly přivítány mezi občany 
našeho města tyto děti: Alžběta Kmínková, 
Anita Dufková, David Golunov, Viktor Altman, 
Sofie Koderová, Eliška Baitlerová, Stanislav 
Fišer, Martin Valenta, David Kulišťák, Lukáš 
Hubálek, Jakub Košťák, Michaela Čvančarová 
a Matěj Lapka.

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Jitka Petrová
odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury

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

Základní umělecká škola Františka Antoní-
na Šporka oslavila 12. června své 75. na-
rozeniny slavnostním koncertem. Večer se 
nesl v duchu známých i neznámých muziká-
lových melodií.

V rámci slavnostního večera mohli ná-
vštěvníci mimo jiné shlédnout dětské mu-
zikálové představení Sindibád. Na výroč-

ním vystoupení se podíleli Pavel Stříbrný, 
Lukáš Sommer a Jana Erbenová - pěvecký 
sbor Ama Musica, Adéla Blažková, Josef 
Živčák a další.

Moderování se úspěšně zhostila Kateři-
na Urbánková. 

Všem patří poděkování za skvěle zvlád-
nutou práci. Všichni diváci si představení 
velmi užili.
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Už se to skoro zdá jako vzdálená minulost, 
v mnoha rodinách ji však budou navždy 
připomínat bolestné ztráty. Koronavirová 
pandemie přitom nebyla těžká jen závaž-
ností onemocnění Covid-19, ale také nejis-
totou, kdy to všechno skončí a hlavně jak? 
Tehdy to nikdo nevěděl. Jednou věcí jsme si 
ale byli na radnici jistí: že uděláme vše pro 
to, abychom touhle zkouškou prošli v Lysé 
co nejlépe.

Hned poté, co v březnu 2020 vyhlásila 
Vláda ČR stav nouze, jsme tak aktivovali Kri-
zový štáb ORP Lysá nad Labem s cílem oka-
mžitě reagovat na vzniklé hrozby. Pracovní 
skupina monitorovala přijatá opatření státu 
a aplikovala je na potřeby obyvatel našeho 
města. V té době se zavírala sportoviště, 
dětská hřiště, rušily se kulturní, společen-
ské a sportovní akce, nikdo nikam nesměl. 
Proto jsme neprodleně zajistili koordino-
vanou službu pomoci pro nejohroženější 
skupinu občanů, tedy pro seniory. Po tele-
fonické dohodě si mohli objednat donášku 
nákupu základních potravin, vyzvednutí 
léků či další dobrovolnické služby. Současně 
mohli využít provoz školní kuchyně k objed-
návce teplých obědů.  

Roušky, které jste nám v hojném počtu 
přinášeli na radnici a sběrné místo otevře-
né v budově městské policie, jsme předá-
vali lékařům, učitelům, městské policii a 
úředníkům za účelem zachování provozu 
městského úřadu. Vlastními silami jsme 
pak zajistili ještě na 1 000 látkových rou-
šek, které jsme rozdali občanům vystave-
ným největšímu riziku nákazy Covid-19. 
Obdobně jsme poté distribuovali i respi-
rátory. Zároveň jsme si dobře uvědomo-
vali potřebu seniorů být pod lékařským 
dohledem, proto jsme zachovali provoz 
Senior taxi tak, aby naši starší občané 
nemuseli kvůli nucené izolaci rušit pravi-
delné návštěvy lékaře. V rámci prevence 
jsme rovněž Nemocnici Nymburk finančně 
přispěli na zřízení očkovacího centra proti 
Covid-19.

V krátkém čase se nám podařilo sehnat 
dostatek dezinfekce Anti-COVID, kterou 
jsme následně rozvezli do všech domác-
ností. Byla to chvíle, kdy jsme se v Lysé 
opravdu semkli a maximálně si pomáhali 
– naši dobrovolní hasiči ve spolupráci se 
zaměstnanci městského úřadu a dobrovol-
níky polepili a naplnili 8 000 láhví dezin-
fekcí, aby je pak hasiči s městskou policií 
rozvezli mezi občany. Dezinfekci jsme nic-
méně použili i na zabezpečení veřejných 
prostranství, od autobusových zastávek 
přes lavičky, dětská hřiště a další prostory. 
V neposlední řadě se nám podařilo zajistit 
provoz úřad, který byl sice omezen kvůli 
onemocněním a karanténám našich pra-

Společně jsme silnější

covníků, občané však mohli i v této těžké 
době dál využívat jeho služeb.

Víme, jak složitá doba to pro vás byla,  
o to víc bychom vám proto chtěli poděko-
vat za obrovskou trpělivost a vlnu solidarity, 
v rámci níž mnoho z vás šilo roušky, nosilo 
na radnici dary pro ostatní nebo jiným způ-
sobem přidalo ruku k dílu. 

Nikdo v tuto chvíli bohužel nedokáže říct, 
jestli je Covid-19 za námi, jedno ale víme: 
ať už přijde jakákoliv další zkouška, zvládne-
me ji. Protože společně jsme silnější.

Ing. Karel Otava
předseda krizového štábu
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Mobilní rozhlas

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

Upozornění pro
vlastníky pozemků

MěÚ Lysá nad Labem, OVŽP, jako správní 
orgán ve věcech rostlinolékařské péče, vyzývá 
vlastníky, případně uživatele pozemků k jejich 
řádné údržbě. Vlastník by měl s ohledem na 
okolí provádět alespoň v základním rozsahu 
údržbu svých pozemků, kam spadá i sečení 
travních porostů a zejména likvidace plevelů 
a škodlivých a pyl produkujících organismů.

Každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek, 
je povinen dle zákona „o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů“, 
omezovat výskyt a šíření plevele (§ 3 odst. 1 
písm. a) zák. číslo 326/2004 Sb., v platném 
znění).

K základním povinnostem vlastníka po-
zemku, ale i sousedské ohleduplnosti patří 
kromě omezování výskytu a šíření škodlivých 
organismů včetně plevelů využívání pozemků 
tak, aby nevznikala škoda jiným osobám nebo 
nedošlo k poškození životního prostředí nebo 
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Seč doporučujeme provádět alespoň dva-
krát ročně. První seč optimálně v průběhu 
června, druhou následně v průběhu srpna.

Víme, že pro většinu z vás je samozřejmos-
tí postarat se o svůj majetek a sekání trávy a 
údržba pozemků je pro vás přirozenou čin-
ností.

Děkujeme.

MěÚ Lysá nad Labem, OVŽP

Již brzo se můžete těšit na nové webové 
stránky města, jejichž zpracovatelem je spo-
lečnost as4u.cz s. r. o. Webové stránky musí 
splňovat několik věcí z nichž základní je jejich 
funkčnost, jednoduchost a přehlednost. Dal-
ší, neméně podstatou věcí je, že jsou vizit-
kou jejich majitele. Snažili jsme se, abychom 
všechny tyto aspekty pokryli. Nové stránky 
budou nasazeny během července. Je to pro-

Pojďme společně vyzkoušet nové webové 
stránky města Lysá nad Labem

dukt živý, tedy s mnoha detaily se ještě bude 
pracovat ve „zkušebním provozu“ a ti, kteří  
s nimi na městském úřadě budou uživatelsky 
pracovat, musí získat cvik. Prosíme tedy o to-
leranci a zároveň o zpětnou vazbu v případě 
doporučení k úpravám. Děkujeme.

 Ing. Karolína Stařecká
radní pro investice a garant OIT

První červnový večer patřil klasické hud-
bě a 2. ročníku festivalu Lissa Classica, jehož 
organizátorem je Lukáš Sommer. Na zaha-
jovacím koncertu vystoupila hlavní hvěz-
da letošního roku, houslový virtuóz Pavel 
Šporcl. Hostem večera byla paní hejtmanka 
Středočeského kraje, která převzala nad 
naším festivalem osobní záštitu. Pět kon-
certů hostilo například trojnásobnou drži-
telku ceny Thálie Janu Šrejmu Kačírkovou, 
stálici naší kvartetní scény M. Nostitz Quar-
tet, či jeden z nejuznávanějších komorních 

Druhý ročník festivalu Lissa Classica

orchestrů Wranitzky Kappelle. Poděková-
ní patří farnosti kostela Sv. Jana Křtitele a 
nově také farnosti Evangelického koste-
la, kde jsme letos poprvé uspořádali dva 
malé, komorní koncerty Dua Mellisson a 
Dua Beautiful Strings. K festivalu neodmy-
slitelně patří dobré víno, o které se i letos 
postarala Vinotéka Blažkovi, novinkou byly 
bylinné nápoje a sušenky z naší prodejny 
Bylinka. Krásná návštěvnost je pro celý fes-
tivalový tým krásnou motivací do příštího 
ročníku!

KOMUNIKACE
INSTITUCÍ

UDÁLOSTI A 
DĚNÍ V OBCI

KRIZOVÁ 
KOMUNIKACE

ZPĚTNÁ VAZBA 
OBČANŮ
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 Přeji hezký den, vážení a milí spoluobča-
né. Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí. 
Alespoň mně tedy ano. Rok je zase pryč a je 
před námi léto. Všem, ale především dětem 
přeji, aby si ho letos užily již bez covidových 
omezení. Stejně tak vám dospělým, abyste 
se po dvou letech konečně dostali někam 
dál na výlet, ne jen k „hranicím okresu“. A 

těm, kteří zůstáváte doma, abyste si mohli alespoň dojít ně-
kam na zahrádku na kávu a vychutnat si trochu toho zdánlivě 
neviditelného, však nenahraditelného štěstí, kterým je „oby-
čejný život“. My na radnici máme před sebou léto plné práce 
na rozjetých investicích, ale to nevadí. O to větší radost bude-
me mít, až je na podzim začněme společně užívat. Od konce 
srpna již začnou i mnohé kulturně sportovní akce ve městě, ale 
o tom se dozvíte příště. A teď hurá na prázdniny!

 
 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Městský úřad

Obchodní centrum brzy otevře!
Na přelomu září a října letošního roku 

se dočkáme otevření nového obchodní-
ho centra. Je to dobrá zpráva, protože se 
zásadně rozšíří nabídka zboží a zvýší se 
konkurence. To je pro zákazníky vždy vý-
hodné. Navíc odpadne i nutnost jezdit za 
většími nákupy do větších měst v okolí. 

Firma Tesco uzavřela s městem smlouvu o vybudování ob-
chodního centra uz před dlouhými deseti lety. Zásadní krok 
k realizaci však přišel teprve v minulém roce, když město vy-
budovalo přístupovou komunikaci. Jak už je u nás neblahým 
zvykem, mnoho osob házelo projektu „klacky pod nohy“.  
O to větší radost můžeme mít z toho, že se projekt nakonec 
podaří postavit. Brzy se tam budeme při nákupech potkávat. 

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Máme před sebou krásné období lenoše-
ní. Léto, sluníčko, prázdniny, dovolená. Asi 
jen málokdo se na toto období roku netěší, 
nebo alespoň jako dítě netěšil. Také se tě-
ším – na dovolenou s rodinou, na každoroční 
stanový tábor s dětmi z Royal Rangers, na 
výlety do přírody a po památkách. Bude to 
pro mě ale i čas příprav na volby do zastupi-

telstva obce, které budou v druhé polovině září. Uplynulé čtyři 
roky jsme v rámci možností, které jsme jako opoziční zastupi-
telé měli, bojovali za toto město. Mnohokrát jste naši snahu 
mohutně podpořili například svými podpisy pod petici proti 
výstavbě ubytoven na Mlíčníku, účastí v referendu proti prode-
ji městských bytů, nebo při záchraně mokřadu Žabák. Velmi si 
vaší podpory vážíme. Je pro nás potvrzením toho, že nám jde  
o společnou věc – žít ve městě, které je přátelské ke každé věkové 
skupině a které se svým majetkem hospodaří zodpovědně. Nyní 
se ve volbách budeme ucházet o vaše hlasy. Hezké a klidné léto! 

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

Milí sousedé, léto je tady, užijme si proto vše-
ho, co nabízí. Děti si odpočinou od učení, rodi-
če snad na chvíli vypadnou z běžného kolotoče 
běžných denních povinností a každý z nás jistě 
bude přemýšlet, jak trávit co nejvíce času s ro-
dinou a přáteli. Moc vám přeji, abyste si odpo-
činuli a načerpali co nejvíc slunečních paprsků, 
abychom měli z čeho žít, až podzim a zima za-

klepou na dveře. Pro nás, kteří se na podzim chceme ucházet o vaši 
přízeň v komunálních volbách, bude léto ve znamení bilancování 
všeho, co jsme za uplynulé 4 roky zažili a příprav volební kampa-
ně. Naše funkční období bylo výrazně ztížené koronavirovou pan-
demií a následně uprchlickou krizí. Nebylo to lehké, ale co v životě 
je? Ničeho nelituji. V krizi poznáš přítele a já jsem objevila mnoho 
dobrého v lidech kolem sebe. A za to děkuji. Všem, kteří nesobecky 
pomáhali jak v covidu, tak ukrajinským uprchlíkům. Milí Lysáci, přeji 
vám krásné prázdniny a spoustu nezapomenutelných zážitků.  

Romana Fischerová, ANO 2011

Opět jsem se nezklamal. Místo toho, aby pan 
Karel Marek srozumitelně vysvětlil svůj důvod, 
proč nepodporuje dostihy v Lysé nad Labem, 
tak mě napadá tím, že píši nepravdu. Pak tedy 
pane Marku, pro osvěžení Vaší krátké paměti… 
konkrétně se jedná o hlasování na zastupitelstvu 
města ze dne 8. 12. 2021 – usnesení č. 165 a 
následně o hlasování zastupitelstva kraje ze dne 

28. 2. 2022 o čísle tisku 0142 (2022). V zastupitelstvu kraje, na roz-
díl od Vás, tento bod podpořila dokonce paní hejtmanka. Co se týká 
hlasování 24. 4. 2022, tak to jsem opravdu nemohl tušit, jak budete 
hlasovat. Když v únoru neprošel původní návrh, okamžitě jsem jako 
předseda výboru pro sport a tělovýchovu s plnou podporou všech 
členů výboru začal jednat a po několika jednáních jsem získal příslib 
krajské rady, že návrh podpoří, a tak se i stalo. Možná by stálo za to si 
zkontrolovat fakta a přečíst si o čem hlasujete, protože teď to vypadá 
tak, že to vlastně nevíte...? 

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Vzhledem k věku a současnému zdravotnímu 
stavu zcela vážně uvažuji, že po více jak 16 letech 
docela úspěšné práce pro město a pro vás spolu-
občany ve funkci zastupitele, o ukončení aktivní, 
komunální činnosti. Domnívám se, že by násle-
dovníci měli být (přes veškeré překážky ze strany 
„Lysá nás spojuje“, ve skutečnosti „Lysá nás roz-
děluje“) stále velice aktivní jako současná koalice 

nebo pragmatická opozice. Mezi budoucími projekty vidím řadu do-
pravních staveb. Jsem velmi zklamán přístupem některých zastupi-
telů k řešení spojnice v Litoli mezi ul. Družstevní a výstavbou nových 
rodinných domů, kterých tam má být kromě současné výstavby ještě  
v budoucnu přes 40. Zejména jde o zklidnění přetížených ulic Pa-
lackého a Vrchlického, příp. Na vysoké mezi. Dosavadní postup 
považuji za zcela zmatečný a rozporuplný, kdy směna pozemků se 
soukromým majitelem byla již ZM schválena, ale pro chybu pracov-
nice úřadu, údajně záměrnou, bylo vše zcela nesmyslně zrušeno. 
V budoucnu neřešení této situace postihne řadu obyvatel Litole  
v této lokalitě. Pokračování příště.

Ing. Petr Gregor, bezpartijní za KSČM
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Městský úřad / Letní kino

Je to již mnoho let, co se řeší výstavba no-
vého domova seniorů v našem městě. Bylo 
to ještě v letech 2007 – 2008, kdy funkci paní 
ředitelky vykonávala zkušená a nekompromis-
ní Marie Beníková. Pro výstavbu bylo z kraj-
ských prostředků vyčleněno 170 milionů Kč a 
domov měl stát v parčíku vpravo od Komen-
ského ulice, v lokalitě mezi dvěma základními 

školami. Proti tomu se postavil spolek LYSIN a přes různá jednání 
včetně soudních byla výstavba zrušena a vyčleněné krajské pro-
středky byly předány jinam. To velice odradilo paní ředitelku, že 
ukončila svůj pracovní poměr. Přitom měla za sebou hodně jed-
nání a studií, jak se má správně rozhodnout o místě výstavby. Je 
běžné, že v sousedních státech je vždy domov seniorů vystaven 
tak, aby „propojoval“ důchodce, děti a mládež. Tedy v blízkosti 
škol a kulturních zařízení. Tuto skutečnost naši odpůrci jednoznač-
ně odsoudili. A nyní, kdy je snaha vystavět nový domov seniorů, 
se staví proti Lysá nás spojuje a chce referendum s cílem oslovit 
rodiče dětí ZŠ, zda si přejí výstavbu domova v dané lokalitě. Pevně 
věřím, že zvítězí zdravý rozum a nový domov bude vystaven tak, 
aby poskytoval to nejlepší prostředí a služby seniorům. 

     
MVDr. Jan Kořínek, za ČSSD

Letní kino                        7, 8 /2022
1. 7. od 21.30 Mimoni: Padouch přichází  PREMIÉRA
2. 7. od 21.30 Prezidentka 
3. 7. od 21.30 Po čem muži touží 2
5. 7. od 21.30 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
6. 7. od 21.30 Plná 6
7. 7. od 21.30 Řekni to psem  PREMIÉRA
8. 7. od 21.30 Thor: Láska jako hrom  PREMIÉRA
9. 7. od 21.30 Mimoni: Padouch přichází 
10. 7. od 21.30 Prezidentka 
12. 7. od 21.30 Párty Hárder: Summer Massacre
13. 7. od 21.30 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
14. 7. od 21.30 Thor: Láska jako hrom 
15. 7. od 21.15 Hádkovi  PREMIÉRA
16. 7. od 14.00 LETŇÁK FEST
  Jazzpot, Petr Kroutil a Pink Swing, Honza Křížek,  
  The Seniors+1, Divadlo pruhované panenky, 
  Dětská diskotéka, dětské dílničky, skákací hrady atd. 
  Vstupné: 150/190 Kč, děti zdarma 
17. 7. od 21.15 Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
19. 7. od 21.15 Řekni to psem 
20. 7. od 21.15 Vyšehrad: Fylm
21. 7. od 21.15 Top Gun: Maverick
22. 7. od 21.15 Velká premiéra  PREMIÉRA
24. 7. od 21.15 Prezidentka 
26. 7. od 21.15 Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
27. 7. od 21.15 Hádkovi
28. 7. od 21.15 Mimoni: Padouch přichází 
30. 7. od 21.15 DC Liga supermazlíčků  PREMIÉRA
31. 7. od 21.00 Velká premiéra 
2. 8. od 21.00 Po čem muži touží 2
3. 8. od 21.00 Kdyby radši hořelo
4. 8. od 21.00 Střídavka  PREMIÉRA
5. 8. od 21.00 Bullet Train  PREMIÉRA
6. 8. od 21.00 Střídavka 
7. 8. od 21.00 Řekni to psem 
9. 8. od 21.00 Planeta Praha  PREMIÉRA
10. 8. od 21.00 Prezidentka 
11. 8. od 20.30 Jan Koller: Příběh obyčejného kluka  PREMIÉRA
12. 8. od 20.30 Střídavka 
13. 8. od 20.30 Cesta do Tvojzemí  PREMIÉRA
14. 8. od 20.30 Thor: Láska jako hrom 
16. 8. od 20.30 Top Gun: Maverick
17. 8. od 20.30 Vyšehrad: Fylm
18. 8. od 20.30 Bestie  PREMIÉRA
19. 8. od 20.30 Hádkovi 
20. 8. od 20.30 DC Liga supermazlíčků
21. 8. od 20.30 Prezidentka 
23. 8. od 20.30 Bullet Train 
24. 8. od 20.30 Řekni to psem 
25. 8. od 20.30 Střídavka 
26. 8. od 20.30 Velká premiéra 
27. 8. od 20.30 Thor: Láska jako hrom 
28. 8. od 20.30 After: Pouto  PREMIÉRA
30. 8. od 20.00 Mimoni: Padouch přichází 
31. 8. od 20.00 Střídavka 
1. 9. od 20.00 Samaritán  PREMIÉRA 
Více informací www.kinolysa.cz

Nabídka pracovní pozice
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje hledá 

pro pracoviště v Lysé n. L. 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
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Pozvánka



16

Pozvánky



17

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 – 15.30

Tipy ke čteníOtevírací doba knihovny 
od 1. 7. do 31. 8. 2022
PO 8.00 – 18.00
ÚT zavřeno
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 18.00
PÁ 8.00 – 15.30
Pobočka LITOL:
ÚT 13.00 – 17.00

Fotosoutěž 2022 – „Kouzlo vody“
Pravidla Fotosoutěže: 

Do soutěže se může přihlásit každý s max. 
počtem 5 fotografií min. formátu 13 x 18 cm 
v barevném i černobílém provedení. 

Více k pravidlům soutěže najdete na webu 
www.knihovnalysa.cz.

Fotografie odevzdejte do 30. září 2022  
v knihovně.

Každý snímek musí být označen těmito 
údaji: 
1. Název fotografie 
2. Jméno a příjmení autora  
3. Adresa bydliště
4. Kontakt (telefon, e-mail)

Knižní stezka
Vyzkoušejte naši hru, která Vás provede 

krásnými místy Lysé nad Labem a zároveň 
prověří Vaše literární znalosti. 

V našem městě je mnoho krásných zákou-
tí, do kterých jsme pro Vás ukryli kameny  
s texty („bibliobalvany“), na nichž si můžete 
vyzkoušet znalosti naší i světové literatury. 
Vaším úkolem bude je objevit a poznat auto-
ra a titul knihy, ze které je citace na kameni. 
Na úspěšné „hledače“ a „luštitele“ čeká malé 
překvapení. Stačí do knihovny přinést správ-
né odpovědi. Mapku ke knižní stezce si je tře-
ba předem vyzvednout v naší knihovně.

Zároveň také prosíme všechny, kteří naše 
„bibliobalvany“ náhodně najdou, aby je ne-
chali na svém místě a jejich přemístěním, 
schováním či odcizením nekazili hru všem, 
kteří se na ni těší! 

Balení učebnic
Připomínáme, že v knihovně si můžete ce-

loročně nechat zabalit své knihy a učebnice. 
Cena za 1 kus je 5 Kč.

Od září připravujeme tyto kurzy: 
- virtuální univerzita volného času
- trénování paměti
- PC kurzy pro začátečníky
- kurz paličkování

Beletrie pro dospělé
Neklidná krev 
– Galbraith Robert
Soukromého detektiva Cormorana Strika 
osloví s prosbou o pomoc žena, jejíž mat-
ka před čtyřiceti lety zmizela za podivných 
okolností. I přes malou šanci na objasnění 
odloženého případu se Strike a jeho par-
ťačka Robin Ellacottová pouštějí do vyšet-
řování. Záhy pochopí, že před sebou mají 
ďábelsky složitou záhadu související s ta-
rotovými kartami, pochybnými svědky a 
psychopatickým sériovým vrahem. A zjistí, 
že i případy staré desítky let mohou být 
smrtící.

Sama v Tokiu
– Machytková Marie
„Kdyby bylo Tokio chlap, vezmu si Tokio.“ 
Reportérka Marie Machytková se před 
mnoha lety zcela nečekaně zamilovala do 
Japonska a tahle láska převrátila celý její 
život vzhůru nohama. Kam až může člo-
věka zavést jedno nenápadné rozhodnutí 
naučit se kaligrafii? Proč má Japonsko sílu 
vás zničit i zachránit zároveň? A jaké to 
je, být úplně sama ve světě, kde je intim-
ním gestem i podání ruky? Vydejte se na 
životní cestu za poznáním odlišné kultury  
i vlastního já.

Naučná literatura pro dospělé
Náš vesmír počátkem 21. století 
– Gabzdyl Pavel, Dušek Jiří
Kniha volně navazuje na předchozí titul „Náš 
vesmír“ vydaný několikrát od roku 2000. 
Nová kniha je rozdělena na 9 kapitol – Měsíc, 
Malá tělesa, Planety, Slunce, Hvězdy, Hvězdo-
kupy, Mlhoviny, Galaxie a Vesmír velkých mě-
řítek. Zmíněné rozdělení na uvedené celky si 
jistě najde své zainteresované čtenáře. V edici 
„Fotografické atlasy“ je tradicí výběr nejno-
vějších zajímavých záběrů, které doplňuje od-
borný text obou autorů, rozšiřující všeobecně 
vzrůstající zájem o astronomii nejenom u od-
borníků, ale i u laické veřejnosti.

Kronika druhé republiky 
– Padevět Jiří
Druhá republika trvala velmi krátce, od 
podzimu 1938 do jara 1939. Přesto se na 
těchto z historického pohledu několika 
málo dnech dá velmi dobře pozorovat roz-
pad státu, svíraného v podstatě ze všech 

stran nepřáteli. Tento rozpad nezpůsobili 
pouze vnější nepřátelé a evropské velmo-
ci, ale také obyvatelé Československa, pro 
které byla československá idea prázdným 
pojmem. Na osudu obyvatel druhé repub-
liky se bohužel dá také velmi dobře pozo-
rovat, jak snadno se společnost otočí zády 
k těm nejslabším, ať už to byli uprchlíci  
z pohraničí, političtí emigranti nebo Židé.

Beletrie pro děti
Panda a dráček
– Norbury James
Pociťte uklidňující vliv pandy, která vám při-
pomene širší souvislosti a naučí vás ocenit 
jednoduchost všedních okamžiků. Podívej-
te se své okolí zvídavým okem dráčka, pří-
tele, který je možná malý, ale zato má vel-
ké srdce. Přátelé panda a dráček společně 
putují ročními obdobími. A přestože občas 
sejdou z cesty, vždy tak objeví úžasné věci. 
Prožívají radosti i strasti, které nás všech-
ny spojují. Učí se žít v přítomnosti, smířit 
se s nejistotami a společně nacházejí sílu  
k překonání životních překážek. Dobrodruž-
ství pandy a dráčka jsou inspirována bud-
histickou filozofií a spiritualitou a obsahují 
myšlenky, které autorovi pomohly v těch 
nejtěžších časech.

Psí poslání: Příběh Maxe 
– Cameron W. Bruce
Ačkoliv je Max nejmenším pejskem v celém 
parku, v New Yorku se rozhodně neztratí. 
Jakmile spatří holčičku jménem CJ, hned je 
mu jasné, že k sobě patří. A jeho život dostá-
vá rázem nový smysl: ukázat jí, jak se dobře 
orientovat a pohybovat v tak velkém měs-
tě. Na oplátku se od ní naučí, že ne vždyc-
ky si musí hrát na drsňáka, někdy může být  
k ostatním psům laskavý, a dokonce si mezi 
nimi najít přátele. 

Naučná literatura pro děti
Příběh bydlení 
– Sekaninová Štěpánka
Žijeme v domech a bytech a spoustu věcí 
uvnitř nich bereme jako samozřejmost. 
Vždycky to tak ale nebylo! Jak vypadala 
starověká ložnice? Používali naši předci 
tapety? Kdo vymyslel koupelnu a koho 
napadla kuchyně? A kdy se začalo vařit na 
opravdovém sporáku? Na celou hromadu 
otázek o domech a bydlení teď najdete 
spolehlivé odpovědi, ze kterých vám ně-
kdy možná spadne brada až na podlahu.
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Ze života škol

J. A. K. se žije...

Den s handicapem
Po dvou covidových letech jsme se opět 

vrátili ke stále aktuálnímu tématu – život 
lidí s handicapem. Školní parlament dne  
9. 6. 2022 pro žáky 5. a 6. ročníků uspořá-
dal akci, na které si mohli vyzkoušet, jaké to 
je, žít se zrakovým sluchovým či jiným po-
stižením. Připravili pro ně stanoviště, kde 
se seznámili s Braillovým písmem, počítali 
poslepu peníze nebo se zkoušeli orientovat 
v prostoru pomocí slepecké hole. Také si 
zkusili podepsat se a nalít vodu do kelímku.  
Přišli na to, jak je obtížné zavázat si tkanič-
ky jednou rukou nebo jen bez pomoci si 
zapnout pásek u kalhot. Věříme, že po této 
zkušenosti se budeme na lidi s handicapem 
dívat zase více s obdivem a pochopením 
pro jejich náročný život ve společnosti.

Simona Sabáková 
koordinátor školního parlamentu

Deváťáci v Poslanecké sněmovně
Nejen prohlídka sídla sněmovny, ale  

i představení práce poslanců bylo součás-
tí exkurze žáků 9. ročníku do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Ve 
středu 18. května jsme si přivstali, abychom 
se včas dostavili do paláce Smiřických na 
Malé Straně, kde v 9 hodin začínala naše 
prohlídka. Ta začala projekcí krátkého filmu 
o činnosti Poslanecké sněmovny v infor-
mačním středisku. 

Poté, co jsme prošli bezpečnostní kontro-
lou, jsme se vydali do významných prostor, 
předsálí, galerie hostů v hlavním zasedacím 
sále, schodišť a přilehlých částí. Z galerie 
hostů jsme nahlédli na jednání do hlavní-
ho sálu. Z výkladu paní průvodkyně jsme 
se dozvěděli informace o funkci a činnosti 
Poslanecké sněmovny, o historii českého 
parlamentarismu, o složení současné Po-
slanecké sněmovny a architektuře i historii 

sněmovních budov. Procházeli jsme místa, 
která byla svědkem mnoha důležitých oka-
mžiků parlamentního vývoje.

V Thunovském paláci a v paláci Smiřic-
kých jsme mohli zahlédnout alespoň část 
nádherných umělecko-historických výrob-
ků (např. lustry, nábytek, dekorace), které 
zdobí tyto reprezentativní prostory. 

Prohlídku jsme zakončili v “Sále JUDr. 
Dagmar Burešové”. Tam na všechny naše 
otázky odpovídala paní poslankyně Roma-
na Fischerová, která nás po celou dobu do-
provázela.

Nově nabyté vědomosti jsme si ve ško-
le ještě prověřili pomocí pracovních listů  
z informačního centra. A jsme zase o něco 
chytřejší.

žáci 9. ročníku

Pasování na čtenáře
Každý rok se opakuje stejný zázrak. Malí 

človíčkové se během prvního roku ve ško-
le ponoří do bludiště písmenek, kterým 
cestují s většími či menšími úspěchy za tr-
pělivého vedení svých paní učitelek. A na-
jednou přijde okamžik, kdy se z nich stane 
malý čtenář. Tuto událost vždy oslaví v naší 

Navštívili jsme Parlament ČR
V březnu žáci ZŠS se byli podívat na sbírku 

pro Ukrajinu v Kovoně. Paní místostarostka 
Fischerová dětem ukázala, jaké věci potře-
bují lidé z Ukrajiny. Zároveň nás pozvala na 
komentovanou prohlídku Parlamentu ČR. 
To nás moc potěšilo, a tak jsme se vydali na 
dvě party do Prahy. 

2. stupeň jel 21. 4. a žáci speciální ško-
ly jeli 25. 5. Komentovaná prohlídka byla 
velmi zajímavá a všem se moc líbila. Paní 
místostarostka je zároveň poslankyní 
a žáci se mohli také zeptat na její práci  
v Parlamentu. Komentovanou prohlídkou 
nás provázela zaměstnankyně sněmovny 
paní Dostálová, která přizpůsobila výklad 
našim žákům.

Mgr. Irena Dlabolová

městské knihovně, kdy jsou za pomoci po-
hádkových postaviček pasováni na oprav-
dické čtenáře. Nejinak tomu bylo i letos  
v květnu, jak dokumentuje fotografie. 

   
vyučující 1. ročníků

Týden výjezdních seminářů
Letošní školní rok opět uběhl jako voda  

a máme za sebou týden výjezdních seminá-
řů. Program tříd byl pravdu pestrý, nabitý 
činností a poznáváním nových věcí. 

Vyučující pro své žáky naplánovali jak 
akce v přírodě – túry, přírodovědné pro-
cházky, cesty za pokladem, procházky  
s překvapením, bojovky, pobyty v jump 
centru, tak aktivity se vzdělávacím cílem – 
historické procházky a hry, vědomostní bo-
jovky a soutěže. 

Celý týden akcí ukončil celoškolní spor-
tovní den plný zajímavých sportovních vý-
konů a legrace.

Počasí nám vycházelo vstříc celý týden, 
zřejmě jsme si ho dobře „ objednali“. 

Mgr. Jolana Rudolfová
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Ze života škol

V průběhu studia mají žáci Obchodní aka-
demie Lysá nad Labem možnost absolvo-
vat praxi přímo na pracovištích firem nebo 
státní správy či samosprávy. Již nyní si mnozí  
z nich uvědomují, že získají-li praktické zku-
šenosti z firemní sféry, jako absolventi bu-
dou mít lepší pozici při hledání zaměstnání.

Od poloviny druhé-
ho ročníku navštěvují 
žáci praxi v podnicích, 
firmách nebo na úřa-

dě, ke které se dostávají různými způsoby, 
ať už pomocí emailové korespondence, 
sociálních sítí či inzerátu. Nejčastěji padne 
volba na osobní návštěvu či doporučení 
od rodinných známých. 

„Po dobu dvoutýdenní praxe jsem jezdi-
la do firmy, kde pracuje můj taťka. Ta se 
zabývá výrobou automobilového interi-
éru. Přestože každý den byla moje práce 
stejného charakteru, kdy jsem kontrolo-
vala fyzický stav věcí ve skladu za tisíce 
euro, tu zodpovědnost za výsledek jsem 
si uvědomovala,“ uvedla Lenka Pošepná. 
K podobnému závěru došel i spolužák 
Robert Günther, který pracoval na měst-
ském úřadě v Čelákovicích: „Žádná práce 

se neobejde bez problémů. Asi nejhorší je 
zodpovědnost. Zodpovědnost za každou 
větu, co napíšete, za dokument, který vy-
tisknete, zodpovědnost za školu, abyste ji 
správně prezentovali.“

Pro Obchodní akademii Lysá nad Labem 
je praxe důležitou prioritou. Pokud si ji 

žák vlastními silami nedokáže najít, po-
může škola. Ve druhém a třetím ročníku 
chodí do zaměstnání dvakrát do roka – na 
podzim a na jaře, a pokud praxi pokračují 
na stejném místě, získá certifikát o splně-
ní konkrétní složky kvalifikace – kreditu 
ECVET.

„Za dobu existence naší školy jsme 
navázali spolupráci s řadou firem. Mezi 
stálé poskytovatele patří také městské 
úřady v Lysé nad Labem, Brandýse nad 
Labem, Nymburce, Cestovní kancelář Fis-
cher, Komerční banka, Česká spořitelna, 
či i zahraniční partnerská škola ve Velké 
Británii,“ uvedla ředitelka školy Lenka 
Hrubčíková.

Sepětí s praxí je pro budoucí ekonomy 
důležité. To si uvědomují i sami žáci, kte-
ří po praxích sdělují svoje zážitky mlad-
ším ročníkům v rámci projektu „Kam po 
maturitě“, kde prezentují instituci, ve 
které praxi absolvovali. Podle zpětné 
vazby většiny z nich se jednalo o dobrou 
zkušenost, ke které se rádi po maturitě 
vrátí.

Mgr. Martin Hošna
Obchodní akademie Lysá nad Labem

Praxe pomáhá studentům při hledání zaměstnání

V prosinci loňského roku se naše školka 
účastnila soutěže, vyhlášené městem Lysá 
nad Labem, o nejkrásněji nazdobený vánoč-
ní stromeček. Mateřská škola Mašinka se 
umístila na 1. místě a obdržela dárkový vou-
cher na návštěvu Čapího hnízda.

Na výlet, kterého se účastnilo všech 75 dětí 
z Mašinky, jsme vyrazili 19. května.

Výlet Čapí hnízdo

Cesta byla sice dlouhá, ale ve výsledku stála 
za to. Pod vedením průvodce jsme se mohli 
seznámit s různými druhy zvířat volně žijí-
cích na našem území, tak i s okolní krajinou 
a tím, jak člověk přírodu ovlivňuje a přetváří. 
Během příjemné procházky naučnou stezkou 
Ekocentra nám byla ukázána pestrost přírody 
areálu farmy, zajímavosti z ptačího světa, ve 
výbězích farmy nám byla představena různá 
plemena koní, skotu, ovcí a koz. Součástí na-
učné stezky byly také pavilony s exotickými 

zvířaty, ve kterých se proháněly lemuři, kloka-
ni, surikaty a mnoho dalších. 

Po zdolání naučné stezky na nás již čekal 
připravený oběd v místní venkovní restauraci. 
Děti si pochutnaly na polévce i kuřecím řízku 
s kaší. Tečkou tohoto dne byla návštěva lano-
vého parku, který je také součástí Ekocentra.

Plni zážitků a dojmů jsme poté vyrazili na 
cestu domů.

kolektiv z MŠ Mašinka
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Klub důchodců Litol

Činnost našeho Klubu stále úspěšně 
pokračuje. Scházíme se pravidelně každé 
úterní odpoledne v naší klubovně v Obec-
ním domě v Litoli. Na setkáních probíráme 

všechno, co nás zajímá a co se děje okolo 
nás. Na těchto schůzkách nás občas na-
vštíví někdo z představitelů našeho města 
nebo někdo ze zajímavých osobností.

Také rádi zajíždíme do našeho oblíbené-
ho divadla v Mladé Boleslavi. Několikrát 
do roka společně vyjedeme do některé 
atraktivní lokality naší republiky. Výběr 
místa vždy předem pečlivě probíráme a 
diskutujeme o tom, co bude v daném mís-
tě zajímavé a pro nás lákavé.

Velice rádi spolupracujeme s Mateřskou 
školou Dráček. Stoly v naší klubovně zdo-
bí krásné skleněné kytičky, které vyrobily 
šikovné ruce žáků této školky. Naopak my 
jsme zase před Velikonocemi učili děti péct 
velikonoční cukroví zejména Jidáše. Paní 
ředitelka nám umožnila na zahradě školky 
oslavit „čarodějnice“. Velice nás to potěši-
lo, protože se této oslavy mohly zúčastnit 
i ty naše členky, které ke svému stáří či 
hendikepu nemohou mezi nás docházet 
do klubovny. Velice za to děkujeme nejen 
paní ředitelce, ale i všem zaměstnancům 
školky. Přejeme jim i jejích žákům, aby se 
jim v nově upravovaných a přistavovaných 
prostorách školky líbilo.

 Klub důchodců Litol

Chat pro oběti a svědky domácího násilí 
– to je nová služba Intervenčního centra 
Respondea. Pro koho je těžké svěřit se  
s problémem po telefonu, může být s pra- 
covníky Intervenčního centra v kontaktu 
prostřednictvím on-line chatu.

„Nově nabízíme poradenství stejné 
cílové skupině jako po telefonu nebo  
e-mailu také prostřednictvím on-line cha-
tu. V praxi to znamená, že jsme k dispozici 
pro kohokoli, kdo se cítí být ohrožen domá-
cím násilím či je svědkem domácího násilí, 
a necítí se na to, aby nám zavolal,“ říká ve-

doucí služby Intervenčního centra Denisa 
Sachomská. 

Jeden z pracovníků Intervenčního cent-
ra je on-line každé úterý od 13 do 15 ho-
din a čtvrtek od 9 do 11 hodin. Zájemce 
o komunikaci se nemusí nijak registrovat, 
stačí se během provozní doby do chatu 
přihlásit. „Chatové okno zájemci naleznou 
na našem webu respondeo.cz v pravém 
dolním rohu. Oranžová ikona se objevuje 
na jakékoli stránce našeho webu,“ doplňu-
je Denisa Sachomská. Pro vstup do chatu 
není třeba zadávat skutečné jméno, stačí 
si vytvořit přezdívku (nick).

Respondeo provozuje chat na své vlast-
ní doméně, což zajišťuje zabezpečený pře-
nos dat mezi klientem a pracovníkem. Po-
kud pracovník nereaguje ihned, je to kvůli 
tomu, že je chat již obsazen. Není však 
třeba se znovu přihlašovat, stačí počkat ve 
frontě. 

V pracovní dny od 8 do 16 hodin je sa-
mozřejmě stále možné zdarma využít te-
lefonickou pomoc na číslech 775 561 881, 
775 561 844 nebo 776 561 895.  Zároveň 
klienti mohou intervenční centrum kon-
taktovat e-mailem: obeti@respondeo.cz.

Oběti domácího násilí mohou anonymně chatovat
s pracovníky Intervenčního centra

Smutný rekord
V Mysliveckém spolku Lysá nad Labem 

„Doubrava“ působím víc jak 15 let. Bohužel 
letošní jaro jsem zaznamenal za dobu půso-
bení nejsmutnější rekord. Rekord v počtu 
sražené srnčí zvěře, a to během prvních 3 
jarních týdnů 7 kusů. Nejsmutnější na tom-
to počtu je to, že v 5 případech se jednalo 
o srny, které byly březí, a my jsme pak bo-
hužel svědky takových hrůzných obrazů, viz 
foto. V tomto smutném rekordu vévodí sil-
nice z Lysé směr Benátecká Vrutice. Věříme, 
že nám tento stav pomohou zlepšit plašiče, 
které teď vyjednáváme, ale není to bohužel 
jednoduché. V období, kdy byl rekonstruo-

ván nadjezd v Lysé nad Labem, opatřil náš 
spolek nejvytíženější objízdné silnice elekt-
ronickými plašiči, ale neměli jsme štěstí na 
dodavatele a naše více jak 30tisícová inves-

tice byla pouze vyhozené peníze. Apelujeme 
na vás řidiče, tam kde jsou úseky osazeny 
značkou pozor zvěř, zbystřete, a to hlavně 
kolem rozbřesku slunce! Značky tam jsou 
dány z důvodu častého přecházení a výskytu 
zvěře, ne kvůli vašemu zpomalení. A pokud 
už dojde ke střetu, neujíždějte. Oznamte 
tuto událost prosím PČR nebo MP, pokud 
zvěř zůstane ležet na silnici, může způsobit 
další a třeba i horší nehodu. 

Václav Sajfrt
Myslivecký spolek Lysá n. L.

„Doubrava“
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Místní akční plán v ORP Lysá nad Labem  
a Muzeum Benátecka ve středu 18. květ-
na společnými silami uspořádaly bese-
du s dětským psychologem Václavem  
Mertinem.

 Ten promluvil o výchově v digitální době 
a o výchově jako takové. Jedním z témat 
byla také situace českého školství, kdy uči-
telé podle jeho názoru nemají dostatečnou 
podporu a chybí jim supervize, které by 
pedagogům pomohly k utřídění myšlenek 
a lepším výkonům ve vyučování i s nutnou 
psychohygienou.

Na besedě s Václavem Mertinem 
se sešly skoro čtyři desítky lidí

Během akce panovala na zámku v Benát-
kách nad Jizerou, kde se v prostorách muzea 
akce uskutečnila, velmi dobrá a přátelská at-
mosféra. Příchozí byli z řad učitelů, ale také  
z řad nepedagogické veřejnosti, přišlo i mno-
ho rodičů, které téma zajímalo.

Václav Mertin nechal prostor i pro diskusi, 
kdy se zájemci mohli ptát na cokoli, co je zrov-
na zajímalo a on jim bez problému odpovídal. 
Všichni si akci moc užili a pan Mertin měl ra-
dost z účasti, která byla velmi hojná.

 
Zuzana Zelenková

koordinátor plánování a facilitace

Po delší odmlce zaviněné pandemií ko-
ronaviru se opět vracíme k preventivně 
bezpečnostním akcím. Tentokrát se u pří-
ležitosti 30. výročí vzniku městské policie 
v našem městě sejdeme s našimi nejmen-
šími z mateřských škol. K vidění budou 
všechny složky IZS, které budou zastou-
peny Policií ČR, Hasičským záchranným 

Setkání se složkami IZS u příležitosti  
30. výročí vzniku městské policie

sborem, Zdravotnickou záchrannou služ-
bou a v neposlední řadě Městskou policií. 
Akce se uskuteční v pátek 9. září v dopo-
ledních hodinách na sídlišti za separač-
ním dvorem.  

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel městské policie
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Krimi sřípky
Utekli z výchovného ústavu

Dne 24. 5. 2022 v nočních hodinách mo-
nitoroval strážník obsluhující MKDS tři mla-
díky, kteří se potulovali kolem nádraží. Na 
místo vyslaná hlídka u těchto osob proved-
la kontrolu totožnosti s pozitivním výsled-
kem na osoby v pátrání Policií ČR. Dalším 
šetřením bylo zjištěno, že osoby utekli z vý-
chovného ústavu, kam se již nechtějí vrátit. 
Na místo byla přivolaná hlídka Policie ČR, 
která si výtečníky převzala k provedení dal-
ších opatření.

Nepozornost rodičů se naštěstí nevymstila
Dne 17. 5. 2022 v odpoledních hodinách 

prověřovali strážníci telefonické oznámení  
o dítěti ve věku cca 4 roky, které se pohybu-
je na místním nádraží bez doprovodu rodičů. 
Strážníci, kteří vzápětí na nádraží dorazili, dítě 
na jednom z nástupišť opravdu nalezli. Šetře-
ním na místě strážníci zjistili, že se v blízkosti 
opravdu nenachází nikdo z rodičů, a proto 
dítě převezli na služebnu. Ani v součinnosti 
s pracovnicí sociálního odboru se nepodaři-
lo vzhledem k věku dítěte zjistit bližší údaje. 
Po zhruba hodině se na služebnu dostavila 
žena, která oznámila pohřešování svého ne-
zletilého syna. Velká úleva byla patrná ve tváři 
oznamovatelky, když jí strážnice syna přived-
la. Nepozornost rodičů, kteří nechali otevřená 
vrátka na ulici, se naštěstí tentokrát nevymsti-
la. Celou událostí se bude ještě zabývat pří-
slušný odbor.      

Krádež oblečení
Krádež oblečení z balkónu ve zvýšeném 

přízemí se nevyplatila 24leté recidivistce  
z nedalekých Milovic. Majitel tuto krádež zjis-
til poměrně rychle a vše ohlásil na policii, kte-
rá o věci vyrozuměla i strážníky. Pachatelka si 
celkem drahého oblečení moc neužila, jelikož 
narazila na strážníky hlídkujících v terénu, kte-
ří jí předali následně přivolaným policistům. 
Vzhledem k jejímu pestrému rejstříku trestů 
se dá očekávat trestní stíhání.   

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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Jarní exkurze do přírody
V květnu se v Lysé konaly hned 2 zají-

mavé přírodovědné exkurze směřované 
do severní části města. Tou první byl ex-
kurze nesoucí název Vítání ptačího zpěvu, 
kterou zorganizovala Petra Málková, Pa-
vel Marhoul a Vilém Jarský. Jak již z ná-
zvu napovídá, tak tento výlet do přírody 
spočíval především v poslechu a sledová-
ní opeřenců, kteří se pohybují na území 
města, v zámeckém parku nebo třeba jen 
zastavují při tahu na Hrabanovské černa-
vě. Akce se zúčastnilo cca 80 nadšenců, 
kteří měli možnost poslechnout téměř  
4 desítky ptáků nebo vidět při práci orni-
tologa s odchytovou sítí. 

Druhá exkurze na téma Žabí kvákání 
směřovala do NPR Hrabanovská černava, 
kde pod vedením Martina Šandery pro-
běhla návštěva mokřadního království. 
I když oblačné počasí exkurzi moc nepřá-
lo, tak dorazilo 12 mladých i dospělých 
zájemců o přírodu. Podařilo se odchytit 
například tyto druhy objživelníků: skoka-

na skřehotavého (Pelophylax ridibundus), 
pulce skokana štíhlého (Rana dalmati-
na) či pulce blatnice skvrnité (Pelobates 
fuscus). Na exkurze se můžeme těšit opět 
v příštím roce. 

Mgr. Ondřej Šmíd 

V červnu na zámku bylo živo, hned 
zkraje měsíce jsme si užili letní výlet do 
Poděbrad, omlazovací kosmetické do-
poledne nebo domácí „Zvířátkový den“  
s mazlíčky některých našich zaměstnanců. 
Měli jsme také dobrovolnický den, v jehož 
rámci nám firemní dobrovolníci z České 
spořitelny pomohli s údržbou pokojových 

Zámecké novinky

květin a zahradních laviček. Zhruba 15 po-
mocníků dokázalo přesadit velké palmy  
a fíkusy, které zdobí domov na chodbách 
a renovovat 6 laviček, které jsou rozesety 
po zámeckém nádvoří. Velkou akcí měsí-
ce června byla již avizovaná účast na ve-
letrhu Senior, na lyském výstavišti, kde se 
v soutěži „Šikovné ruce našich seniorů“ 
o přízeň poroty a diváků ucházelo na 20 
výrobků od 12 autorů, klientů domova. 
Přestala také platit veškerá protiepidemic-
ká opatření spojená s onemocněním CO-
VID-19. Nyní již mohou přicházet návštěvy 
v neomezeném režimu. Recepce je nadále  
v provozu ve všední den od 10 do 16 ho-
din. Mohli jsme též ukončit vyčlenění po-
kojů k izolaci a přijmout nové klienty. Tak 

postupně doplňujeme kapacitu domova 
a doufáme, že už se provoz vrátí brzy do 
běžného režimu. Aktivity domova již běží 
od jara, pravidelně třikrát týdně cvičíme 
ve skupině, pořádáme koncerty a kultur-
ní akce. Rádi se věnujeme také společen-
ským a sportovním hrám. Obnovili jsme 
například turnaje v Holandském biliardu  
a Ruských kuželkách. Blíží se léto a my už 
se těšíme na výlety k vodě a další letní zá-
žitky, třeba na tradiční třídenní dovolenou 
s klienty, kterou pořádáme na samém kon-
ci prázdnin na Máchově jezeře.

Drahomíra Zikánová
koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p.o.
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Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2022 bylo uspořádá-
no po dvou covidových letech Mistrovství 
České republiky školních týmů 1. stupně. 
Turnaj se konal v Nových Hradech u Čes-
kých Budějovic v hotelu Máj, v nově re-
konstruovaném sálu. Děti ze ZŠ v Lysé nad 
Labem spaly nedaleko na zámku města i se 
svým doprovodem.

Mistrovství ČR škol se zúčastnilo 22 druž-
stev. Hrálo se na 9 kol tempem 2 x 20 min na 
partii s přídavkem 5 s/tah, losování systémem 
Swiss-manager, vše dle Pravidel šachu FIDE, 
Soutěžního řádu ŠSČR a Obecných propozic 
přeboru škol. Každý tým mohl mít 4 hráče 
základní sestavy a 2 náhradníky. V České re-
publice je přes 4 200 základních škol, které 
poskytují vzdělávání pro více než 960 000 
dětí. Z každého kraje se kvalifikovala pouze 
dvě nejlepší školní družstva.

Školy z Lysé prošly úspěšně okresním Pře-
borem škol v Nymburku a krajským Přebo-
rem škol v Neratovicích. Mistrem České re-
publiky se stal tým ZŠ ČSA Frýdek-Místek, po 
velmi vyrovnaných bojích. ZŠ Bedřicha Hroz-
ného obsadila páté místo v sestavě Ocelák 
Lukáš, Vaňáček Jan, Prokop Matyáš, Barták 
Tobiáš, Vaníčková Natálie a Michal  Soroka.  
ZŠ J. A. Komenského skončila na 10. místě v 
sestavě Vaňáček Pavel, Habětínek Jan, Meli-
charová Veronika, Melicharová Tereza, Kříž 
Eliáš a Procházka Lukáš. Třetí ZŠ T. G. Masary-
ka nedostala bohužel od ŠSČR divokou kartu, 
ale určitě by se neztratila. 

Velký podíl na realizaci akce mají ředi-
telky škol, které uvolnily děti z vyučování 
a město Lysá jako zřizovatel poskytl pro-
středky na reprezentaci škol Lysé nad La-

Školní šachy v Lysé patří v České republice do první desítky

Dětský den u koní

bem. Poděkování zaslouží i rodiče, kteří 
doprovodili děti na školní akci v pracovním 
týdnu.

Děti byly odměněny za skvělý šachový vý-
sledek a reprezentaci školy i města snídaní 
se starostou a návštěvou Dětského dne při 
Mezinárodním šachovém pražském festivalu 
v hotelu Don Giovanni. Děti řešily diagramy, 
prohlédly si hrací sály turnaje  a celý den si 
užily po svém. Nejlepší současný hráč šachu  
v České republice David Navara a hráč Saud-
ské Arábie Salem A. R. Saleh se po obědě  
v hotelu s dětmi na památku vyfotili. 

Miloš Havlena Celorepublikový přebor škol

Společná fotografie s Davidem Navarou

4. června se na jízdárně jezdeckého sdružení 
VIA Lysá nad Labem sešly děti a mladí jezdci, 
aby oslavily Den dětí. Vedení klubu pod přís-
ným dohledem Evy Brynychové připravilo 
řadu soutěží a zábavy na celý den. Odpoled-
ne se svezly zájemci z řad diváků. Celá akce se 

hodnotila velmi kladně a všichni se těší na dal-
ší, která se bude konat koncem prázdnin. Přes-
né datum ještě není stanoveno. Kromě jízdy na 
koni si dali všichni zmrzlinu a další občerstvení.

Jana Jakubalová
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Dětské šibřinky
Dne 28. 5. 2022 uspořádaly cvičitelky TJ 
Sokol dětské šibřinky. 

Po covidové pauze jsme se rozhodly usku-
tečnit tuto akci ke Dni dětí. 

V 9 hodin jsme přivítaly rodiče, rodinné pří-
slušníky a hlavně děti v nápaditých maskách. 
Na většině masek se podílely samy maminky. 
Zahájily jsme menší rozcvičkou podle hudby. 
Poté následovaly různé hry, soutěže a jak je 
v sokole zvykem, cvičení na nářadí. Zúčastni-
lo se celkem asi 50 dětí. Bylo zajištěno i malé 
občerstvení. Myslím, že se akce vydařila, děti 
si to užily a na závěr obdržely sladkou odmě-
nu. Doufám, že budeme moci v těchto akcích 
v sokole pokračovat. 

Přeji všem pevné zdraví.

Eva Křivánková
místonáčelnice TJ Sokol Lysá n. L.

Veslařská sezona v letošním roce koneč-
ně probíhá bez omezení či rušení závodů.  
A tak jezdíme a závodíme do roztrhání těla. 
Dokonce jsme se vydali až do Hodonína, 
kde za velké podpory rodičů naše posádky 
opravdu nezaostávaly za soupeři. Závodníci 
si tak přivezli spoustu krásných cen.

Počasí přálo i při pořádání našeho tradiční-
ho Memoriálu Jiřího Vejlupka a do Lysé nad 
Labem se tak ve dnech 21. – 22. 5. 2022 sjelo 
neuvěřitelných 555 lodí a startovalo na nich 
celkem 440 závodníků. Závody se konaly za 
podpory města Lysá nad Labem, které vítě-
zům věnovalo opravdu krásné ceny. Za dary 
pro vítěze moc děkujeme. V sobotu malé 
veslaře pozdravila paní místostarostka R. Fis-
cherová. V neděli potom ocenil naši vítěznou 
posádku v kategorii 4x+žkym (Čiháková A., 

Veslařská sezona opět v běhu
Červinková E., Bartoníčková A., Zavadilová M. 
a kormidelnice Vedralová Š.) pan místostaros-
ta Jiří Havelka a předal děvčatům ceny a me-
daile, krátce nás navštívila paní radní Karolína 
Stařecká a ke konci programu přišel závodní-
ky pozdravit a především předat medaile ví-
tězům kategorie 2xžcis (Michalčík P, Chýňava 
M.) také pan starosta Karel Otava. V průběhu 
regaty se soutěžilo i o pohár pro klub s nej-
větším počtem dosažených bodů. Boj o prv-
ní místo byl do poslední chvíle napínavý, ale  
i letos Lysá nad Labem obhájila před Lokomo-
tivou Beroun vítězství. Pan starosta předal na 
závěr závodů tento vítězný pohár zaslouženě 
do rukou trenérky. Zajistit závody pro tolik 
sportovců představuje mnoho dní příprav, 
proto zaslouží poděkování celý realizační tým.

Dalším prestižním závodem jsou tradič-
ní Primátorky, kde v pátečním programu 

startovala i naše „stonožka“ Osma párová 
mixu žáků mladších a závodila ve složení:  
Čupela O., Peltan M., Vaněček T., Vavřík M., 
Čiháková A., Červinková E., Bartoníčková A., 
Zavadilová M., kor. Cézová M.. Tato posádka 
se stala vítěznou v této kategorii.

Vrcholem sezony je Mistrovství republiky. 
Věříme, že naši závodníci předvedou skvělé 
výkony.

Naďa Tlamichová
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95 let činnosti rybářského spolku v Lysé 
nad Labem je výsledkem poctivé a nezišt-
né práce několika generací obětavých čle-
nů, tak především funkcionářů, které tyto 
spolky řídili a řídí. Od počátku bylo nutné 
řídit a přizpůsobovat činnost právoplatným 
zákonům, které se mění se společenskými 
poměry a chránit revíry před pytláky.

Rybí obsádku ohrožují i přírodní kata-
strofy. Střídavě se mění kvalita prostředí, 
ve kterém žijeme. Střídají se roční období. 
Přichází jaro a začíná rybářská sezóna. Než 
usedneme na své místečko u vody, začne-
me si vychutnávat okolní přírodu a těšit 
se na zdolávání ryby. Pomysleme na to, že 
to není úplná samozřejmost, ale výsledek 
práce mnoha lidí, kteří nám to svou prací 
umožnili.

V Čechách je rybářské právo vykonává-
no od počátku středověku. Zmínky o něm 
jsou například v Dalimilově kronice, kde je 
uvedeno, že se v našich vodách prohání 
pstruh, úhoř, losos a dalších asi 20 druhů 
ryb. 

Po 1. světové válce náleželo právo ry-
bářské majiteli lyského panství, hraběti 
Kinskému, který vydával povolenky. Toto 
právo rybolovu zůstalo jeho majetkem i po 
pozemkové reformě v roce 1921.

Podle ústního podání v roce 1927 malá 
skupina kolem pana Strnada založila Klub 
rybářů v Lysé nad Labem a pronajala po-
vodí Labe v katastru obce Lysá nad Labem. 
Podle těžce dohledatelných údajů měl 
klub mezi lety 1927 až 1945 přibližně 45 
až 50 členů. Ostatní zájemci o rybolov byli 
hosté s omezenými právy.

Ve 30. letech vzniklo Nájemní družstvo 
se sídlem v Brandýse nad Labem, které si 
od hraběte Thurn Taxise ( následník hra-
běte Kinského) pronajalo právo rybolovu. 
První dochovaná pachtovní smlouva mezi 
Rybářským klubem v Lysé a Nájemním 
družstvem v Brandýse nad Labem se týká 
Labe v k.ú. Lysá a obce Litol, to je pravý 
břeh Labe a vnější polovina starých koryt 
Řehákova bouda a Kozí chlup.

V roce 1943 si pronajal Rybářský klub 
Lysá n. L. od rafinerie v Dobrovicích , kte-
rá byla majetkem hraběte Thurn Taxis na 
dobu tří let úsek Labe k. ú.  obcí Ostrá, 
Kostomlaty, Sadská, Doubrava a Kosto-
mlátky, kromě tůně Doubka a tůně Pod 
Ostrou za nájemné 250 kg kaprů ročně. 
Hlavním cílem bylo hospodaření v chovu 
ryb a ochrana revíru před pytláky.  V té 
době se již začalo přistupovat k rybaření 
jako ke sportu.

Do roku 1945 měl Rybářský klub Lysá 
pouze několik členů. Po prvním předsedo-
vi, panu Strnadovi pokračuje další předse-
da pan Víšek.

95 let od založení místní rybářské organizace v Lysé nad Labem

Tehdejší Lidový rybářský spolek se snaží 
o rozvoj sportovního rybářství a o chování 
vlastních násad. Uzavřel proto, s místními 
národními výbory smlouvy na pronájem 
rybníčků V Konci a V Hradištku, později 
Kruhovka.

26. 11. 1946 pronajalo Povodí Labe  
v katastrech obcí Semice, Ostrá a Přerov. 
Členové i hosté mohli sportovat po obou 
březích Labe a po vnitřních stranách tůní 
Řehákova bouda, a Kozí chlup. Byly vy-
budovány lávky přes hrdla tůní Řehákova 
Bouda, Semická I a II, Buda a Pod Ostrou. 
Tůň Doubka byla pronajata soukromé oso-
bě až do roku 1949.

Teprve v roce 1953, za předsedy pana 
Káži, bylo provedeno rozdělení na reví-
ry, jak je známe dnes. Naší organizaci byl 
přidělen revír Labe 20, bez slepých ramen 
Pod Ostrou a Doubka. Obě jezera vznikla 
po těžbě štěrkopísku, která byla ukončena 
na Doubkách v roce 1960 a na tůni Ostré 
1962.

V roce 1957 byl ustanoven Českosloven-
ský rybářský svaz. V roce 1963 byl vydán 
zákon č. 102 Sb a vyhláška MZVŽ č. 103.

Narůstá členská základna. V letech 1964 
– 109 členů, 1965 – 196 členů a 1966 – 
316 členů.

V roce 1963 byla vybudována hráz v Os-
tré, která byla několikrát stržena velkou 
vodou. Definitivní hráz byla vybudována  
v roce 1984. Pevná hráz na Doubkách byla 
vybudována 1970.

S rozvojem průmyslu na Labi přicházejí 

opakované ekologické havárie, jejichž dů-
sledkem je masivní úhyn ryb. Největší byla 
pravděpodobně v roce 1962, kdy byl zasa-
žen tok Labe i se slepými rameny.

V 70. letech byla tůň Doubka a Pod Ost-
rou zasažena zemědělskými chemikáliemi 
z práškovacího letadla. Na tůni Doubka 
byly vlivem znečistění vody opakované 
úhyny ryb. Dnes jsou Doubka po dlouhém 
snažení propojena s tokem Labe.

Někdy po roce 1971 byly v organizaci vy-
tvářeny jednotlivé odbory – hospodářský, 
výstavby, čistoty vod a práce s mládeží. 
Byla ustanovena funkce účetního. Od roku 
1975 je zavedeno krajské hospodaření.

Členská základna se v roce 2021 ustálila 
na 598 dospělých, 16 mládežníků do 18 let 
a 75 dětí do 15 let.

V současné době hospodaříme na reví-
rech Labe 20 a Labe 20A o rozloze 91 ha. 
MO spadá pod Územní svaz města Prahy.

Po transformaci podle zák. 89/2012Sb. 
je nový název Český rybářský svaz, zapsa-
ný spolek, místní organizace Lysá nad La-
bem.

Pravidelně pořádáme každý rok rybář-
ský ples a na Okrouhlíku rybářské závody. 
Mimořádnou péči věnujeme mládeži.

Do dalších let zůstává naší povinností 
pokračovat v tradici, kterou nám předali 
naši předkové a tuto tradici předat dalším 
generacím sportovních rybářů.

František Šípek
předseda MO Lysá nad Labem
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CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTA LYSÁ N. L.
https://mestolysa.cz/
NEBO POMOCÍ QR KÓDU

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

Běh zámeckou zahradou
– 59. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 3. září 2022 
již 59. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou.  
V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale  

v roce 1947 již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. 
Loňského – 58. ročníku se zúčastnilo 90 závodníků. 

Program závodů
Prezence od         12.30
Zahájení závodu  13.50
Nejmladší žactvo (I. 2018 a mladší; II. 2016 – 2017), 120 m 13.55
Žákyně mladší  (I. 2014 – 2015; II. 2012 – 2013), 620 m 14.00
Žáci mladší (I. 2014 – 2015; II. 2012 – 2013), 620 m 14.10
Vyhlášení vítězů předškoláků 14.20
Žákyně starší (III. 2010 – 2011; IV. 2008 – 2009), 780 m 14.30
Žáci starší (III. 2010 – 2011; IV. 2008 – 2009), 780 m 14.40
Vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.50
Dorostenci, dorostenky (2004 – 2007), 2 070 m 15.00
Ženy, 8 280 m 15.10
Vyhlášení vítězů staršího  žactva 16.00
Muži, 8 280 m 16.10
Vyhlášení vítězů ženy, muži 16.50

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ.

Věcné ceny pro 1. – 3. místo včetně věkových 
kategorií ženy nad 40 (1982 a starší), muži  

nad 40 (1963 – 1982) a nad 60 (1962 a starší).  
Pohár města Lysá nad Labem pro 

absolutního vítěze závodu žen a mužů.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, 

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč.

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti  
a Vás ostatní – přátelé lehké atletiky, přijďte se podívat  

na závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé!

TJ Sokol Lysá nad Labem – www.sokol-lysa.cz
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261.

POWER JÓGA, PILATES, BODYSTYLING, MIX AEROBIK
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

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

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

Pobočka v Lázních Toušeň hledá 
nové kolegy na pozice:

• 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


