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Slovo starosty
Vážení	 spoluob-

čané,		konec	voleb- 
ního	období	se	kva-
pem	 blíží,	 proto	 je	
na	 místě	 provést	
malou	 rekapitula-
ci	 posledních	 čtyř	
let	 naší	 činnosti	
na	 radnici.	 Vedle	
zabezpečení	 co	
nejlepšího	 chodu	

státní	správy	a	všech	služeb,	které	pro	vás	za-
jišťuje	městský	úřad,	jsme	se	soustředili	na	in-
vestiční	činnost	potřebnou	pro	rozvoj	našeho	
města.	Jednalo	se	především	o	zahájení	léta	
odkládané	rekonstrukce	severojižního	průta-
hu	městem.	 Rekonstrukce	 ulic	 ČSA,	Mírové	 
a	 křižovatky	 pod	 nadjezdem	 byly	 velmi	 ná-
ročné	na	přípravu,	realizaci	a	také	na	finance.	
Přesto	se	nám	je	ve	spolupráci	se	Středočes-
kým	krajem	podařilo	zdárně	dokončit.	Pokra-
čujeme	 v	 projektové	 přípravě	 rekonstrukce	
Jedličkovy	 ulice,	 okružní	 křižovatky	 u	 Penny	
a	křižovatky	ulic	ČSA,	K	Milovicům	a	Ke	Vru-

tici.	 Přes	 všechna	 úskalí	 pokračuje	 příprava	 
II.	etapy	obchvatu.	Myslíme	na	naše	děti,	pro-
to	 každoročně	 investujeme	miliony	do	 škol.	
Rozsáhlou	rekonstrukcí	prošla	základní	umě-
lecká	škola,	pavilon	C	v	ZŠ	J.A.K.	Dokončili	jsme	
rekonstrukci	Jedličkova	domu	pro	potřeby	ZŠ	
Bedřicha	Hrozného	a	rekonstrukci	vily	pro	MŠ	
Dráček.	Myslíme	na	potřebné.	Proto	jsme	se	
pustili	do	rekonstrukce	domu	pro	sociální	by-
dlení	Na	Františku.	Pro	další	rozvoj	města	je	
důležitý	dostatek	kvalitní	pitné	vody.	To	nám	
zabezpečí	rekonstrukce	a	zkapacitnění	vodo-
jemu	a	 zapojení	hlubinného	vrtu	HV	3.	Pro	
zvládnutí	stále	stoupající	dopravy	v	návaznos-
ti	 na	 hromadnou	 dopravu	 jsme	 vybudovali	
parkoviště	P+R	na	nádraží	pro	156	automobi-
lů	a	pro	potřeby	cyklistů	druhou	cyklověž	pro	
118	kol.	Nová	sportovní	hala	bude	složit	ne-
jen	sportovcům,	ale	i	školákům.	Radnice	jako	
kulturní	památka	a	také	reprezentační	bu-
dova	města	prošla	rozsáhlou	rekonstrukcí.	
Budovu	 bývalých	 technických	 služeb	 jsme	
rekonstruovali	pro	městskou	policii	a	stát-
ní	policii.	Rekonstruován	byl	park	Štěpánky	

Rohanové.	Rekonstrukcí	prošla	 řada	ulic	a	
chodníků.	 Podařilo	 se	 rozpohybovat	 ob-
chodní	řetězce.	Před	otevřením	je	Obchod-
ní	centrum	Lysá	nad	Labem,	jehož	součástí	
bude	supermarket	Tesco,	následovat	bude	
Kaufland	a	v	Litoli	Lidl.	Mnoho	milionů	jsme	
investovali	 také	do	 Litole,	Dvorců,	Byšiček	
a	na	Řehačku.	Pro	zvládnutí	tolika	investic	
bylo	potřeba	vysoké	pracovní	nasazení	za-
městnanců	městského	úřadu,	ale	také	vel-
ká	shovívavost	a	tolerance	obyvatel	města.	
Všem	za	 to	patří	 velké	poděkování.	 Podě-
kování	patří	také	za	zajištění	chodu	úřadu	v	
době	pandemie	koronaviru.
Je	 připravena	 řada	 projektů.	 Rádi	 by-

chom	pokračovali	v	práci,	kterou	 jsme	za-
počali.	
Závěrem	bych	 rád	popřál	 všem	školákům	

dobrý	start	do	nového	školního	roku	a	voli-
čům	odpovědnou	volbu	zastupitelů	pro	příští	
volební	období.

Ing.	Karel	Otava	
	starosta	města

Závěrečná	 4.	 etapa	 od	 ulice	 Hořejší	
ke	 křižovatce	 pod	 nadjezdem	 se	 blíží	 ke	
zdárnému	konci.	Součástí	je	nová	kanali-
zace,	 vodovod,	 chodníky,	 parkovací	mís-
ta,	 veřejné	 osvětlení	 a	městská	 okrasná	
zeleň.	 Navazovat	 bude	 vozovka,	 kterou	
financuje	 Středočeský	 kraj.	 Tato	 1,5	 km	
dlouhá,	 stavebně	 a	 finančně	 velmi	 ná-
ročná	 investice	 by	 měla	 být	 dokončena	
po	dvou	letech	na	konci	letošního	srpna,	
přesně	podle	 stanoveného	harmonogra-
mu.	Spuštění	provozu	se	plánuje	na	1.	9.	
2022.	Městská	část	Litol	tak	získá	výstavní	
páteřní	komunikaci.

Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Do finále jde rekonstrukce Mírové ulice v Litoli

Komise pro rozvoj města a životního prostředí 
Komise pro rozvoj města a životního pro-
středí má postavení iniciativního a porad-
ního orgánu Rady města. Zvolení do funkce 
předsedy a členů komise i jejich odvolání 
přísluší zcela Radě města. Také počet čle-
nů komise stanoví Rada. O skutečnostech 
zjištěných při práci v komisi jsou členové 
povinni zachovávat mlčenlivost.

V	celkovém	počtu	7	členů	se	komise	schá-
zí	dle	potřeby	Rady	města	a	jednotlivých	od-
borů,	minimálně	však	4x	do	roka	a	podává	
zprávu	Radě	města.	Zpráva	je	později	vyvě-
šena	na	úřední	desce.

Komise	byla	vždy	usnášeníschopná.
Komise	byla	přizvána	i	k	jednání	Doprav-

ní	komise	ohledně	parkování	ve	městě.	Na-
vštívili	jsme	zámek	Bon	Repos,	na	který	při	
stavebních	úpravách	dohlíží	 odbor	 výstav-
by	a	životního	prostředí	města.
Také	 jsme	 se	 byli	 podívat	 na	 národní	

přírodní	 památku	 Hrabanovskou	 čer- 
navu.
Členové	 komise	 mají	 další	 podněty	 

k	 projednání,	 kterými	 se	 ještě	 budeme	
snažit	zabývat.	
Na	komise	byli	přizváni	v	případě	potře-

by	zástupci	jednotlivých	odborů,	starosta	

města,	místostarostové	a	na	každém	jed-
nání	 je	 přítomen	 zástupce	 z	 odboru	 vý-
stavby	a	životního	prostředí.
Tuto	činnost	členové	komise	vykonáva- 

jí	 výhradně	 ve	 svém	 volném	 čase	 a	 za	
toto	bych	jim	chtěla	moc	poděkovat.	Po-
děkování	 také	patří	 všem,	kteří	 se	 spolu	 
s	námi	komise	zúčastnili.

Renata	Pelcová
předsedkyně	komise	pro	rozvoj	města	

a	životního	prostředí
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Budova	 staré	 radnice	 č.	 p.	 23	 v	 Lysé	 nad	
Labem	je	chráněnou	kulturní	památkou.	Jde	
o	pozdně	barokní	stavbu	z	 let	1746	–	1747,	
vzniklou	v	místě	bývalé	židovské	čtvrti.	Poze-
mek	městu	darovali	v	roce	1741	vlastníci	pan-
ství	Kateřina	a	Karel	Sweerts-Sporck.	Stávající	
budova	 radnice	 na	 mírně	 lichoběžném	 pů-
dorysu	byla	jedním	z	nejvýstavnějších	barok-
ních	domů	a	doplňovaly	ji	studna	se	stříškou,	
pranýř,	věžička	se	zvonkem	a	soška	sv.	Flori-
ána	na	vrcholu	klenuté	brány	do	radničního	
dvora.	 Radnice	 nesloužila	 vždy	 jen	 účelům	
správy	města,	ale	 také	 jako	městské	vězení,	

Postupná rekonstrukce radnice a městského úřadu dokončena

byl	zde	umístěn	archiv,	šenk,	ale	 i	hostinské	
pokoje	 pro	 cizince	 a	 byty	 pro	 důstojníky.	 V	
podloubí	měli	své	krámky	také	pekaři	a	ovoc-
nářka.	 Architektonicky	 jde	 o	 dvoupodlažní	
stavbu	s	výrazným	pětiosým	podloubím	na	
jihu.	 Radnice,	 jako	 reprezentační	 budova	
města,	prošla	za	posledních	šest	let	rozsáh-
lou	 rekonstrukcí.	 Pod	 pečlivým	 dohledem	
architektů	a	Národního	památkového	ústa-
vu	jsme	nejdříve	s	využitím	vitráží	a	zrcadel	 
k	nepoznání	změnili	obřadní	síň,	následova-
la	 rekonstrukce	 prostor	 po	 městské	 policii	
na	turistické	informační	centrum.	Nejnároč-

nější	na	projektovou	přípravu	a	na	realizaci	
byla	přestavba	půdního	prostoru	na	konfe-
renční	 sál	 se	 zázemím	a	 terasou.	Venkovní	
prosklený	výtah	vyřešil	bezbariérový	přístup	
do	všech	prostor	radnice.	Nezapomněli	jsme	
ani	na	navazující	moderní	budovu	městské-
ho	 úřadu.	 Pro	 zlepšení	 pracovních	 podmí-
nek	pro	zaměstnance	a	prostředí	pro	občany	
byla	budova	vybavena	venkovními	žaluziemi	
a	vzduchotechnikou.	

Ing.	Karel	Otava	
	starosta	města

Na	 Zámeckém	 vrchu	 končí	 jedna	 z	 nej-
důležitějších	 a	 finančně	 velmi	 náročných	
investic	v	našem	městě.	Stavba	byla	zahá-
jena	15.	3.	2021.	Postupně	byla	vybudová-
na	nová	akumulační	nádrž	o	objemu	1	200	
kubických	metrů,	 tj.	 1	200	000	 litrů	vody.	
V	současnosti	je	město	zásobováno	pitnou	
vodou	z	nové	nádrže.	Původní	akumulační	
nádrž	byla	vypuštěna.	Po	více	než	60	letech	
provozu	 byly	 zahájeny	 sanační	 práce.	 Po-
škozená	armatura	bude	postupně	nahraze-
na	a	nádrž	opravena.	Po	jejím	opětovném	
naplnění	 bude	 mít	 Lysá	 nad	 Labem	 dvě	
funkční	akumulační	nádrže,	díky	nimž	bude	
možné	 provádět	 postupně	 v	 každé	 z	 nich	
čištění	 a	 údržbu,	 zatímco	 dodávky	 pitné	
vody	zůstanou	bez	omezení.
V	nové	armaturní	komoře	jsou	umístěny	

potřebné	 technologie	včetně	automatické	
tlakové	 stanice,	 která	 bude	 zásobovat	 vo-
dou	 horní	 tlakové	 pásmo.	 Výše	 položené	
domy	 na	 Zámeckém	 vrchu	 a	 v	 okolí	 tak	
získají	pitnou	vodu	o	potřebném	tlaku.	Na	
tuto	investici	v	hodnotě	60	mil.	Kč	jsme	zís-
kali	dotaci	ve	výši	30	mil.	Kč.	Je	to	investice,	
která	 zkvalitní	 zásobování	pitnou	vodou	a	
umožní	další	rozvoj	našeho	města.
Termín	 dokončení	 investice	 je	 stanoven	 

na	30.	9.	2022.

	Ing.	Karel	Otava
		starosta	města

Rekonstrukce a zkapacitnění 
vodojemu jde do finále Zastupitelstvo	 města	 Lysá	 n.	 L.	 schválilo	

usnesením	 číslo	 150	 ze	 dne	 21.	 října	 2020	
přijetí	 úvěru	 od	 České	 Spořitelny,	 a.	 s.	 ve	
výši	300	000	000	Kč	s	pevnou	úrokovou	saz-
bou	po	celou	dobu	splatnosti	(15	let)	ve	výši	 
1,18	%	ročně.	Při	současné	meziroční	inflaci	
(data	z	července	2022)	ve	výši	17,5	%	a	výší	
úrokových	sazeb	pohybujících	se	okolo	4,5	%	
jsou	tyto	finanční	prostředky	získané	úvěrem	
levně	půjčenými	penězi.
Čerpání	úvěru	schválilo	zastupitelstvo	měs-

ta	stejným	usnesením	na	tyto	investiční	akce:	
Rekonstrukce	 komunikace	 Mírová,	 Rekon-
strukce	 komunikace	 ČSA	 a	 Výstavba	 komu-
nikace	Tesco	do	průmyslové	 zóny.	Dále	pak	
usnesením	číslo	182	ze	dne	21.	října	2020	na	
další	investiční	akce.	Financovány	byly:	rekon-
strukce	a	vystrojení	vodojemu,	Čp.	149	Míro-
vá	(MŠ	Dráček	rozšíření	kapacity),	Sportovní	
hala,	Jedličkův	dům	čp.	13.	Bez	přijetí	úvěru	
by	 realizace	 těchto	velkých	 investičních	akcí	
nebyla	možná.	
Okolní	města	mají	 pro	 srovnání	 výše	 cel-

kových	úvěrů	podle	dostupných	dat	z	výka-
zů	Monitoru	Státní	pokladny	k	31.	12.	2021	
zhruba	 takovéto:	Milovice	 300	 000	 000	 Kč,	
Čelákovice	 50	000	000	Kč,	 Brandýs	nad	 La-
bem	-	Stará	Boleslav	100	000	000	Kč,	Český	
Brod	 85	 800	 000	 Kč.	 Zastupitelstvo	 města	
Nymburka	schválilo	v	červnu	2022	přijetí	úvě-
ru	ve	výši	390	000	000	Kč	na	investiční	akce.	

Ing.	Bc.	Markéta	Vinklerová
vedoucí	finančního	odboru

Úvěr města Lysá n. L.
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Problém nedostatku učeben druhého 
stupně ZŠ B. Hrozného a současně chybě-
jící zázemí pro pedagogicko-psychologic-
kou poradnu se v Lysé nad Labem podařilo 
vyřešit.

Budova	ZŠ	B.	Hrozného	se	nachází	na	
stejnojmenném	 náměstí,	 v	 památkové	
zóně,	 a	 proto	 nebylo	 možné	 její	 kapa-
citu	navýšit	rozšířením	stávající	budovy.		
Dům	 je	 rodným	 domem	 slavného	 rent-
genologa	 a	 lékaře	 prof.	 MUDr.	 Rudolfa	
Jedličky.	 Nápad	 zajistit	 v	 tomto	 domě	
prostory	 pro	 pedagogicko-psychologic-
kou	poradnu	se	nabízel	a	 stejně	 tak	šlo	 
o	vhodný	objekt	pro	navýšení	počtu	uče-
ben	stávající	školy.
Od	roku	2017	se	vedly	na	radnici	vášni-

vé	diskuze,	 jak	naložit	 s	tímto	historickým	
městským	domem,	 který	 roky	 sloužil	 jako	
bytový	 dům.	 Už	 tehdy	 byly	 učebny	 ZŠ	 B.	
Hrozného	 naplněny	 do	 posledního	 místa.	
Využít	sousedící	dům	a	pozemky	k	rozšíření	
kapacit	školy	bylo	tou	nejefektivnější	a	nej-
rozumnější	variantou.
Někteří	kolegové	zastupitelé	zde	chtěli	vy-

budovat	domov	pro	seniory	a	dům	č.p.	13	
využít	 k	 jejich	 setkávání.	 Nakonec	 se	 nám	
podařilo	prosadit	využití	domu	pro	potřeby	
vedlejší	základní	školy.	Na	setkávání	seniorů	

v	Lysé	jsme	samozřejmě	nezapomněli.	Měs-
to	 rozhodlo	 o	 využívání	 prostor	 v	 přízemí	
budovy	DPS,	kde	se	skupiny	lyských	seniorů	
stále	setkávají.
Jedličkův	dům	je	kulturní	památkou,	a	tak	

bylo	nutné,	dle	dikce	památkářů,	 zachovat	
historické	 pojetí	 budovy,	 např.	 tvary	 oken,	
balkonek,	reliéf	 fasády,	nebo	zachovat	pře-
krásná	kachlová	kamna.	V	dubnu	roku	2021	
jsme	slavnostně	předali	 staveniště	zhotovi-
teli.	V	nadcházejícím	školním	roce	bude	 již	
rodný	dům	profesora	Jedličky	sloužit	potře-
bám	ZŠ	B.	Hrozného.		
A	 co	 všechno	 v	 tomto	 domě	 bude?	

Propojením	 se	 stávající	 školou	 zpřístupní	
dům	 žákům	 kvalitní	 dělenou	 výuku,	 spe-
cializované	předměty	jako	jsou	cizí	jazyky,	
IT	 nebo	 výtvarná	 výchova.	 Nové	 učeb-
ny	 budou	 plně	 vybaveny,	 aby	 vyhověly	
vzdělávacím	 nárokům	 těchto	 předmětů.	
Prostory	 školy	mohou	být	 kvalitně	 využí-
vány	také	na	různé	školní	projekty.	Prostor	
nabízí	 také	krásnou	zahradu	k	odpočinku	 
o	přestávkách.
Zásadním	 přínosem	 pro	 Lysou	 a	 okolí	

jsou	prostory	sloužící	pro	potřeby	pedago-
gicko-psychologické	poradny,	v	nichž	bude	
nastálo	pracovat	příslušný	odborník.	Rodi-
nám	 tak	 odpadne	 dojíždění	 do	 školského	
poradenského	 zařízení	 v	 Nymburce.	 Pro-

story	pro	novou	poradnu	se	nachází	v	pří-
zemí	budovy,	s	přístupem	z	náměstí.
Vzhledem	ke	statické	nestabilitě	kleneb	

v	přístavku	bylo	 zapotřebí	provést	 jejich	
statické	 zajištění.	 Po	 demontáži	 scho-
diště	 ze	 2.NP	 do	 3.NP	 došlo	 ke	 zjištění	
statické	 neúnosnosti	 klenby	 pod	 tímto	
schodištěm.	Museli	 jsme	 řešit	na	 žádost	
NPÚ	 návrh	 oken	 do	 dvorní	 části.	 Řeši-
li	 se	profilace,	 kličky,	 kování,	 parapety	 a	
další	detaily	jednoduchých	oken,	aby	byl	
zachován	historický	nádech	místo	uvažo-
vaného	novodobého	 řešení.	Vzhledem	k	
opukovému	 zdivu,	 které	 se	 v	 této	 části	
vyskytovalo,	 bylo	 zapotřebí	 provést	 slo-
žitější	omítkový	systém	místo	uvažované	
lokální	opravy.
Nešlo	zdaleka	o	jednoduchý	projekt	a	na	

cestě	k	jeho	naplnění	stála	spousta	nástrah	
a	překážek,	ale	vše	jsme	zvládli.	Jsem	hrdá	
na	 to,	 že	 jsem	se	o	 tento	projekt	 zasadila	
a	po	celou	dobu	stála	za	jeho	zdárnou	re-
alizací.	 Možná	 to	 bude	 znít	 až	 poeticky,	
ale	v	tomto	roce	srdce	historické	barokní-
ho	domu	č.p.	13	omládne,	díky	příběhům	
žáků,	kteří	zde	budou	trávit	svůj	čas	a	při-
pravovat	se	na	budoucnost.

Romana	Fischerová
místostarostka

Rekonstrukce domu pomohla s kapacitou ZŠ B. Hrozného  
a umožnila najít zázemí pro pedagogicko - psychologickou poradnu
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Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
Vážení spoluobčané, čtyři roky uběhly 
jako voda a před námi je konec volební-
ho období. Během uplynutých čtyř let se 
nám Lysou podařilo posunout o značný 
kus vpřed. 

Přestože	 jsme	 po	 zastupitelích	 za	 KDU-
-ČSL	a	Kulturně!	–	nyní	v	Lysá	nás	spojuje	
–	zdědili	megalomanský,	neúplný	a	nespla-
titelný projekt sportovní haly v ulici Ko-
menského,	hala	zde	stojí.	Podařilo	se	nám	
ukončit	smlouvu	s	původním	projektantem	
a	vysoutěžit	projektanta	nového.	Získat	sta-
vební	povolení,	vybrat	zhotovitele	a	stavbu	
dokončit.	 Bohužel	 kvůli	 neschopnosti	 Ná-
rodní	 sportovní	 agentury	 a	 jejího	 vedení	
jsme	na	projekt	nezískali	slibovanou	dotaci	
a	celé	financování	padlo	městu	na	bedra.
Co	se	týká	výstavby	silničního	obchvatu 

města…	 kraj	 od	 města	 vykoupil	 pozemky	
za	 cenu,	 za	 kterou	 je	město	 vykoupilo	od	
vlastníků.	Nyní	je	vydáno	nové	územní	roz-
hodnutí	a	připravuje	se	stavební	povolení.	
Zbývá	vykoupit	několik	posledních	pozem-
ků	a	stavbě	obchvatu	již	nic	nebrání.
Ve	škole	J.	A.	Komenského	byla	navýšena 

kapacita pavilonu C,	 a	 to	 formou	 vestav-
by	podkroví	a	přístavby	šaten.	Dále	město	
odkoupilo	pozemek	s	vilou	v	bezprostřední	
blízkosti	MŠ	Dráček	a	následně	došlo	k	její	
generální	opravě.	Tím	se	rozšířila kapacita 
mateřské školy	o	dvě	třídy	a	byl	získán	vý-
znamný	prostor	pro	rozšíření	zahrady.	Pro-
běhla	generální	oprava	a	rozšíření prostor 
pro	výuku	v	ZUŠ F. A. Šporka.	V	rámci	po-
stupné	obnovy	vnitřních	prostor	školy	J.	A.	
Komenského	se	kompletně	zrekonstruova-
lo	sociální zařízení v pavilonu C, vodovod, 
kanalizace, elektrické rozvody a topení  
v pavilonech D a G,	opravil	se	chodník	podél	
pavilonu	B	a	byla	dokončena	strukturovaná	
PC síť.	 V	 rámci	 postupné	 obnovy	 prostor	 
v	ZŠ	B.	Hrozného	č.	p.	12	byly	zrekonstruo-
vány	podlahy	v	1	a	2.	podlaží	chodby,	zad-
lážděn	vjezd	a	dvůr,	opravena	zeď	a	vrata,	
a	 v	 č.	 p.	 1318	 byly	 vyměněny	 stoupačky	 
a	obnoveny	toalety.	Novou	střechu	dostala	
jak	MŠ	Pampeliška,	tak	i	MŠ	Čtyřlístek,	kde	
byla	 provedena	 ještě	 rekonstrukce	 skladů	 
u	kuchyně	a	zastřešení plochy mezi budo-
vami.	Průběžně	 je	ve	školách	obměňován	
nábytek	 a	 technika.	Do	 ZUŠ	 	 F.	 A.	 Šporka	
byly	 zakoupeny	 nové hudební nástroje,	
včetně	 nového	 koncertního	 křídla.	 Školy	
procházely	 i	 poměrně	 složitým	 personál-
ním	obdobím,	kdy	došlo	k	výměně	ředite-
lů/ředitelek	 dvou	 základních	 a	 dvou	 ma-
teřských	škol.	Podařilo	se	nám	zajistit	vznik	
nového	 dotačního	 programu	 pro	 školy,	
který	umožňuje	školám	a	školkám	čerpat	fi-
nanční	prostředky	na	volnočasové	aktivity.
Podařilo	 se	 nám	 zprovoznit	 druhý	 ce-

nomanský vrt,	včetně	instalace	záložního	

zdroje	 na	 prameništi.	 Je	 připravena	 do-
hoda	 na	 propojení	 vodárenské	 soustavy	
Vak	Nymburk,	 která	bude	 realizována	po	
napojení	 Benátecké	 Vrutice	 na	 soustavu	
ve	vlastnictví	VaK	Mladá	Boleslav.	Dokázali	
jsme	za	přispění	významné	dotace	ze	Stát-
ního	fondu	životního	prostředí	vybudovat	
nový vodojem.	 Je	 připraven	 projekt	 na	
obnovu	přivaděče	na	prameniště.	Byl	ob-
noven	vodovod	např.	v	ulicích	Za	Koncem,	
ČSA	a	Mírová,	obnovena	nebo	dobudová-
na kanalizace	 např.	 v	 ulicích	 28.	 října,	 V	
Zátiší,	Mírová	a	ČSA	a	je	připravován	pro-
jekt	na	vodovod	a	kanalizaci	v	průmyslové	
zóně.
Kromě	 spousty	 drobných	 oprav	 silnic	 a	

chodníků	ve	městě	se	podařilo	zrekonstru-
ovat	či	vybudovat	následující	komunikace: 
Za	Zámkem,	28.	října,	V	Zátiší,	Stržiště,	ČSA,	
Mírová,	Na	Zemské	stezce,	U	Nové	hospo-
dy,	 Za	 Koncem,	 Průběžná,	 Průmyslová,	 U	
Vodárny,	Za	Labem,	Jaromírovy	sady.	Mimo	
zastavěné	území	dostaly	nový	háv	komuni-
kace	do	Byšiček	a	na	Řehačku.	Podařilo	se	
obnovit	též	povrch	cyklostezky	ke	kapli	Sv.	
Václava.	 Mimo	 komunikace	 byly	 vybudo-
vány	 chodníky	 v	 ulicích:	 Stržiště,	 Husova,	
Olbrachtova,	 Komenského,	Dvořákova,	Na	
Františku,	U	Braňky,	Tyršova,	Riegrova,	Za-
hradní	a	Veleslavínova.	Dále	prošly	opravou	
některé	 chodníky	 na	 sídlišti	 a	 na	 Husově	
náměstí.	 Celková	 částka	na	obnovu	 chod-
níků	v	tomto	volebním	období	činila	téměř	
30 mil. Kč.	Další	významnou	 investicí	bylo	
vybudování	parkoviště P+R	v	Čapkově	ulici.
V	rámci	podpory	sportu,	kultury	a	spolko-

vého	života	ve	městě	došlo	ke	vzniku	dvou	
nových	programů,	a	to	investičního	progra-
mu	pro	sportovní	a	společenské	organiza-
ce	a	investiční	program	na	podporu	oprav	
nemovitostí	 v	 městské	 památkové	 zóně.	
Kromě	sportovní	haly	bylo	kompletně	zre-
konstruováno	zázemí u fotbalového hřiště 
v Litoli	a	s	tím	spojené	postupné	vylepšo-
vání	rekreační	oblasti	Mršník	a	U	Labe.	Re-
konstrukcí	 prošlo	 také	hřiště na	 Řehačce,	
byl	obnoven	park	při	Masarykově	ulici	a	vy-
budována	druhá	cyklověž	na	Litolské	straně	
podchodu.	V	budově	 radnice	bylo	 zřízeno	
nové	turistické informační centrum.
Ve	zmíněném	období	prošel	zaslouženou	

rekonstrukcí	 i	městský dům Na Františku 
(„Knéblák“),	 který	 nyní	 slouží	 například	
rodičům	s	dětmi,	kteří	se	dostali	do	nepří-
znivé	životní	situace.	Na	sociálním	odboru	
městského	 úřadu	 se	 dnes	 občané	mohou	
poradit,	 jak	se	bránit	nekalým	obchodním	
praktikám,	či	požádat	o	pomoc	s	vyřizová-
ním	složitějších	záležitostí.
Podařilo	se	vybudovat	zbrusu	nové záze-

mí pro městskou a státní policii	včetně	POL	
POINTU	 v	 objektu	 bývalých	 technických	
služeb.	 Zrekonstruována	 byla	 také	 stávají-

cí	hasičská zbrojnice	a	 je	vydáno	stavební	
povolení	na	hasičskou	zbrojnici	novou.	Prů-
běžně	dochází	 k	vylepšení	 stávajících	pro-
stor	pro	 lékaře	a	byla	vybudována	a	zpro-
vozněna	nová ordinace	praktického	lékaře	
v	domě	Na	Františku.
Podařilo	 se	 nám	 zajistit	 potřebné	 sou-

hlasy	 vlastníků	 pozemků	 pro	 zahájení	 po-
zemkových	 úprav,	 které	 v	 současnosti	 na	
základě	naší	žádosti	připravuje	pozemkový	
úřad.	Byly	zpevněny	polní cesty	vedoucí	na	
Řehačku	a	polní	 cesta	od	Karlova	ke	kapli	
Sv.	Václava.	Krajské	komunikace	do	Ostré	a	
Stratova	 lemují	 nově	 vysázené	 aleje.	 Tak-
též	 byla	 obnovena	 alej	 v	 ulici	 Komenské-
ho.	Byla	 realizována	velkoplošná výsadba 
na	 městských	 pozemcích	 v	 lokalitě	 Zadní	
Doubrava	 a	 Nad	 Zbudovem.	 Dále	 byla	 ve	
městě	realizována	nová výsadba	například	
v	Komenského	ulici,	 na	ulici	 ČSA	 či	 v	 ulici	
Mírová	a	na	dalších	místech.	Celkově	bylo	
vysázeno	přes	9 500 stromů.
V	 rámci	 zlepšení	 činnosti	úřadu	byla	na	

budově	historické	radnice	a	v	domě	č.	p.	5	–	
obecní	dům	v	Litoli,	instalována	elektronic-
ká úřední deska.	Byl	 rozšířen	a	zkvalitněn	
vyvolávací systém	pro	přepážková	pracovi-
ště	městského	úřadu	a	zavedena	možnost	
rezervace	času	na	jednotlivých	pracovištích	
městského	úřadu.	V	rámci	zlepšení	prostře-
dí	na	úřadě	byla	instalována	vzduchotech-
nika.	 Pomocí	 výtahu	 byla	 bezbariérově 
zpřístupněna historická budova radnice.

Možná	jsem	se	rozepsal	víc,	než	je	zdrá-
vo,	ale	dle	mého	názoru	si	to	uplynulé	čtyři	
roky	zaslouží.	Přeji	vám	všem	mnoho	zdra-
ví	 štěstí	a	osobní	pohody	v	 těžkém	obdo-
bí,	které	nás	čeká.	I	nadále	se	pokusím	být	
Vám	nápomocen.	 Zároveň	vám	přeji	 dob-
ré	rozhodnutí	při	hlasovaní	v	komunálních	
volbách.

Mgr.	Jiří	Havelka
místostarosta

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
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V	srpnu	byla	dokončena	dlouho	připravo-
vaná	rekonstrukce	takzvaného	Burda	Parku,	
která	probíhala	od	letošního	jara.	Základem	
bylo	navrácení	vodního	prvku,	který	byl	před	
více	než	40	lety	zakonzervován.	Nově	vydláž-
děná	promenáda	je	únosná	pro	automobily	
do	3,5	t	a	vybavena	dostatečným	množstvím	
elektrických	rozvaděčů.	To	umožní	pořádání	
různých	 kulturních,	 ale	 i	 prodejních	 akcí.	
Kromě	pítka	nebo	nových	laviček	tu	najdete	
i	stojany	na	kola	a	servisní	cyklostanici.	Fon-
tána	v	parku	má	nastaveny	různé	programy,	
které	se	budou	dozajista	líbit	nejen	dětem.	
Součástí	 je	 nově	 zrekonstruované	 dětské	
hřiště.	 Travnaté	plochy	 čeká	 ještě	nový	vý-
sev,	 aby	 byly	 pro	 další	 sezónu	 připraveny	
nejen	k	vašemu	odpočinku,	ale	třeba	i	k	ví-
kendovým	rodinným	piknikům.		
Původní	 pojmenování	 parku	 se	 ani	 po	 

42	letech	nevžilo,	proto	zastupitelstvo	měs-
ta,	na	svém	zasedání	22.	6.	2022,	schválilo	 
z	 úcty	 k	 významné	 osobnosti,	 která	 se	 za-
sloužila	o	 rozvoj	města,	pojmenování	nově	
zrekonstruovaného	prostoru	v	centru	města	
na	„Park Štěpánky Rohanové“.
Stéphanie	 Victorine	 princezna	 von	 Croy,	

kněžna	 Rohanová	 se	 narodila	 5.	 6.	 1805	
v	 německém	 městě	 Dülmen.	 Mezi	 svými	
předky	měla	 i	prvního	českého	krále	Vrati-
slava	I.	Panství	v	Lysé	nad	Labem	zakoupila	
ve	věku	46	let	a	do	své	smrti	dne	27.	9.	1884	
zde	 i	 žila.	Bezpochyby	náleží	k	významným	
osobnostem	města	 a	 výrazným	 způsobem	
ovlivnila	zdejší	život.	Štěpánka,	 jak	 ji	místní	
obyvatelé	pro	její	laskavost	a	štědrost	nazý-
vali,	byla	vitální,	podnikavá,	 s	dostatečným	
finančním	 zázemím.	 Do	 Lysé	 nad	 Labem	
přivedla	 čilý	 společenský	 ruch,	 který	 v	 ko-

Rekonstrukce parku 30. výročí osvobození 
dospěla do zdárného konce

nečném	důsledku	znamenal	i	místní	hospo-
dářské	 oživení.	 Komplexně	 a	 kvalifikovaně	
pojala	např.	parkové	úpravy	zámeckého	are-
álu.	V	roce	1871	darovala	kněžna	Štěpánka	
panské	 pozemky	 pro	 stavbu	 železnice	 ve	
snaze	postavit	nádraží	přímo	ve	městě.	Po-
dle	státního	plánu	mělo	být	nádraží	společ-
né	 pro	 Lysou	 a	 Čelákovice	 uprostřed	mezi	
městy.	Získala	i	telegrafní	stanici	a	nechala	ji	
umístit	v	klášteře.	Doprava	na	železniční	trati	
231	byla	v	úseku	Lysá	nad	Labem	-	Nymburk	
zahájena	v	roce	1873	a	navždy	ovlivnila	hos-
podářský	rozvoj,	protože	železnice	prochází	
naším	městem.

 
Ing.	Karel	Otava
starosta	města

Již druhé volební období ustanovilo za-
stupitelstvo výbor pro majetek. Důvo-
dem byla v roce 2014 snaha urychlit pří-
pravu silničního obchvatu města. 

Tento	 úkol	 plnil	 výbor	 i	 v	 současném	
období.	Město	 se	 v	 roce	 2015	dohodlo	
s	krajem	na	tom,	že	bude	vykupovat	po-
zemky	 pro	 budoucí	 obchvat.	 Na	 tomto	
úkolu	se	tedy	pracuje	již	více	než	7	let.	
Město	opakovaně	nabídlo	 vlastníkům	

pozemků	v	trase	obchvatu	výkup	pozem-
ků	za	250	Kč/1m2	nebo	směnu.	Na	zákla-
dě	 této	 nabídky	 se	 podařilo	 získat	 více	
než	90	%	všech	pozemků.	Město	na	vý-
kupy	 pozemků	 vydalo	 ze	 svého	 rozpoč-
tu	více	než	20	milionů	Kč.	Byly	to	velmi	
dobře	investované	peníze.	
Středočeský	 kraj	 se	 v	 roce	 2021	 roz-

Výbor pro majetek: bilance 2018 – 2022
hodl,	 že	 posune	 práce	 na	 obchvatu	 a	
vykoupí	 pozemky	 od	města.	 Tento	 krok	
schválilo	 zastupitelstvo	města	 i	 zastupi-
telstvo	kraje	za	stejnou	cenu,	za	kterou	
město	 vykupovalo	 pozemky	 od	 vlast-
níků.	 Městu	 se	 peníze	 investované	 do	
nákupu	pozemků	v	plné	míře	vrátily	do	
rozpočtu.	 Přesto	 stále	 některé	 pozem-
ky	v	trase	obchvatu	nejsou	vypořádány.	
Nyní	se	o	jejich	získání	již	stará	kraj,	kte-
rý	bude	rovněž	investorem	celé	výstavby	
obchvatu.
Kromě	pozemků	pro	obchvat	se	výbor	

věnoval	 i	 dalším	 věcem.	 Výbor	 navrhl	
pravidla	 pro	 prodej	 a	 zasíťování	 měst-
ských	pozemků	v	lokalitě	Hrabanov.	Tato	
pravidla	 zastupitelstvo	 schválilo	 a	 nyní	
se	 podle	 nich	 prodávají	 tyto	 pozemky	
zájemcům	o	 individuální	výstavbu.	Dále	

výbor	 řešil	 i	 desítky	 drobných	 prode-
jů	 a	 výkupů	 pozemků.	 Stále	 nacházíme	
nesrovnalosti	mezi	skutečným	stavem	a	
stavem	v	katastru	nemovitostí.	
Městu	 se	 podařilo	 splnit	 zákonnou	

podmínku	 počtu	 podpisů	 pro	 zahájení	
pozemkových	 úprav.	 Nyní	 čekáme	 na	
to,	 kdy	Státní	pozemkový	úřad	 tuto	po-
zemkovou	 úpravu	 zahájí.	 S	 politováním	
ovšem	musím	konstatovat,	že	se	nedaří	
postupovat	 vpřed	 v	 oblasti	 digitaliza-
ce	 katastru	 našeho	města.	 Toto	 je	 úkol	
katastrálního	úřadu.	Digitalizace	se	nyní	
provádí	 pouze	 v	 lokalitě	 Řehačka.	 Dou-
fejme,	 že	 se	 digitalizaci	 katastru	 podaří	
urychlit.

Hynek	Fajmon
předseda	výboru	pro	majetek

Dárcovství krve je šlechetný čin, a 
proto si všichni dobrovolní dárci této 
vzácné tekutiny zaslouží naši velkou 
úctu. Vedení města Lysá nad Labem se 
rozhodlo ocenit bezpříspěvkové dárce 
krve poskytnutím finančního daru za 
20, 40, 80, 120 a 160 dosažených od-
běrů, a to částkou v rozmezí od jedno-
ho tisíce do deseti tisíc korun.

Prosím	 tedy	 bezpříspěvkové	 dárce	
krve,	kteří	od	 října	2021	do	září	2022	
dosáhli	 nebo	 dosáhnou	 20,	 40,	 80,	
120	 či	 160	 odběrů,	 aby	 se	 nám	 do	  
30.	 září	 přihlásili.	 Pro	 vystavení	 daro-
vací	 smlouvy	 je	 nutné	 doložit	 počet	
odběrů,	sdělit	jméno,	příjmení,	adresu	
trvalého	bydliště,	datum	narození,	čís-
lo	 bankovního	 účtu	 a	 kontaktní	 tele-
fon	nebo	e-mail	–	podmínkou	je	trvalý	
pobyt	v	Lysé	nad	Labem.	Vše	 je	mož-
né	 poslat	 poštou,	 osobně	 doručit	 na	
podatelnu	městského	 úřadu	 či	 poslat	  
e-mailem.
Bezpříspěvkoví	 dárci	 krve	 se	 tak	

mohou	 do	 30.	 9.	 2022	 přihlásit	 na	
Odboru	 školství,	 sociálních	 věcí,	 zdra-
votnictví	 a	 kultury,	 Husovo	 náměs-
tí	 23/1,	 Lysá	 nad	 Labem,	 Ing.	 Jitka	
Petrová	 –	 tel.	 325	 510	 280,	 e-mail:	  
jitka.petrova@mestolysa.cz.

Ing.	Jitka	Petrová
školství	–	státní	správa

Výzva pro 
bezpříspěvkové 
dárce krve
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Na	začátku	roku	byla	možnost	přes	webo-
vé	stránky	města,	e-mailem,	pomocí	anket-
ního	lístku	nebo	v	Listech,	podat	náměty	na	
to,	 co	 by	 bylo	 třeba	 doplnit,	 opravit	 nebo	
upravit	na	dětských	hřištích.	Těch	hlavních,	
velkých,	městských	jsme	v	té	době	měli	osm	
a	ke	každému	z	nich	nám	přišla	 řada	pod-
nětů,	které	se	snažíme	postupně	realizovat.	

Nezapomínáme na naše nejmenší

Podařilo	se	nám	také	zrealizovat	hříště	devá-
té,	v	blízkosti	sportovní	haly	na	jedné	z	hlav-
ních	pěších	cest	ze	školy	směrem	k	sídlišti.	
Užijte	si	času	s	dětmi	a	napište	nám,	na	co	
jsme	třeba	ještě	zapomněli.

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investice	

Další realizované akce z participativ-
ního rozpočtu města Lysá nad Labem  
2022 – doplnění herních prvků v areálu 
v lokalitě pod mostem v Litoli a výstavba 
pumptrack /duálka – bikepark SHIBAK.

První	 částka	posloužila	na	 zbudovaní	hli-
něného	pumptraku	 a	 duální	 dráhy,	 kdy	 na	
povrch	 byla	 použita	 vápencová	 drť,	 které	
bylo	potřeba	velké	množství.	Jedná	se	o	po-
vrch,	který	 je	především	téměř	bezúdržbo-
vý,	hladký,	(nevyjíždí	se	"koleje",	neprorůstá	
plevel)	 a	 umožňuje	 celoroční	možnost	 uží-
vání	za	téměř	jakéhokoliv	počasí.	Park	vyu-
žívají	 cyklisté	 jakéhokoliv	věku	 i	 jezdeckých	
schopností.	 Obě	 dráhy	 neobsahují	 žádné	
záludnosti	v	podobě	velkých	skoků	či	 jinak	
technicky	 náročných	 překážek.	 Shibak	 Bi-
kepark	je	v	současné	době	jediným	místem	 
v	Lysé	pro	tento	druh	sportu	a	je	volně	pří-
stupný.	
Další	podpořený	projet	se	nachází	ve	zná-

mější	 lokalitě	 pod	 Hrabalovým	 mostem,	
kde	 se	 každoročně	 město	 snaží	 pomáhat.	
Doplněn	 byl	 betonový	 pingpongový	 stůl	 a	
venkovní	křídová	tabule.	Chystá	se	ještě	vý-
sadba	živého	plotu	okolo	nedávno	realizova-
ného	nohejbalového	hřiště.	
V	případě	obou	těchto	projektů	doporu-

čuji	všem,	kteří	místa	neznají,	aby	je	navští-
vili.	Je	třeba	dodat,	že	i	lidé,	kteří	se	o	tyto	
místa	nezištně	starají,	zaslouží	obdiv.	Možná	
tak	naleznete	další	místa,	kde	budete	trávit	
volný	čas	v	přírodě	v	blízkosti	bydliště.

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investice

Další realizované akce z participativního rozpočtu města
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Nová městská společnost pro sport a kulturu 
Dovolte nám představit projekt „Spor-
toviště a kulturní zařízení města Lysá 
nad Labem s. r. o.“. Po dlouhém hledání 
vhodného modelu organizace, která by 
zastřešovala všechna sportoviště, dětská 
hřiště a časem případně kulturní zaříze-
ní, se vedení města shodlo na společ-
nosti se 100% městským podílem, řízené 
samostatným vedením s dozorčí radou 
složenou z aktivních sportovců a členů 
místních spolků – Jan Krumpholc, Jan Pa-
páček a Ing. Eva Kropáčková, kteří jsou 
zárukou kvalitní spolupráce bez politicky 
zabarvených rozhodnutí.

Vzhledem	 k	 šíři	 záběru	 jsme	 absolvovali	
mnoho	jednání	se	společnostmi	podobného	
charakteru	z	ostatních	měst,	kde	již	tento	mo-
del	 funguje,	 a	 snažíme	 se	 vyvarovat	porod-
ních	bolestí,	které	provázejí	vznik	podobných	
projektů.	Cílem	bude	efektivní	řízení	provozu	
na	všech	sportovištích	pomocí	 rezervačního	
systému	s	registrací	klientů,	aby	nedocházelo	
k	blokování	sportovišť	pro	skutečné	zájemce	
o	 sport.	 Prioritou	 bude	 samozřejmě	 školní	
výuka	TV,	místní	spolky	a	kluby,	které	budou	
mít	 možnost	 přednostních	 dlouhodobých	
rezervací.	 Volné	 termíny	 budou	 v	 nabídce	
ostatním	komerčním	subjektům	a	zájemcům	
z	řad	veřejnosti	za	obvyklé	ceny	odpovídající	
nákladům	 na	 provoz	 sportovišť.	 Věříme,	 že	
většina	 chápe	 nutnost	 zpoplatnění	 těchto	
služeb,	 které	 jsou	 vzhledem	 ke	 stoupajícím	
nákladům	stále	dotované	a	většina	měst	se	
snaží	tímto	způsobem	udržet	jejich	kvalitu	a	
dostupnost.	Rádi	bychom	také	nastavili	stej-

né	podmínky	pro	všechny	komerční	subjekty,	
které	dlouhodobě	využívají	ke	své	výdělečné	
činnosti	majetek	města,	aby	se	spolupodílely	
na	jeho	financování.	Začali	jsme	pracovat	na	
webovém	portálu	s	nabídkou	všech	sportů	a	
zájmových	činností,	které	zde	občané	mohou	
provozovat,	včetně	soukromého	sektoru,	aby	
si	každý	našel	sport,	který	se	mu	bude	líbit,	
včetně	představení	a	konkrétní	nabídky	slu-
žeb	 a	 rezervace.	 Zároveň	 komerční	 subjek-
ty	 vyzýváme,	 aby	 se	 nám	 v	 případě	 zájmu	
být	 v	nabídce	portálu,	ozvaly	na	náš	e-mail		 
info@skzlysa.cz.
Vzhledem	k	dostavbě	sportovní	haly	v	ulici	

Komenského	se	zvětší	možnosti	sportovních	
klubů	a	doufáme,	že	přibude	jejich	nabídka,	

která	byla	omezena	a	některé	sporty	se	muse-
ly	stěhovat	do	okolních	měst.	Tímto	bychom	
chtěli	poděkovat	všem,	kteří	mají	na	výstavbě	
haly	 podíl.	 Bez	 ohledu	 na	 stížnosti	 věčných	
odpůrců	musíme	konstatovat,	že	se	budeme	
mít	dlouhá	léta	čím	chlubit.	Samozřejmě,	že	
vždy	existují	lepší	řešení,	ale	musíme	si	uvě-
domit,	že	nelze,	zvláště	při	omezených	mož-
nostech,	vyjít	vstříc	všem	požadavkům.	Věří-
me,	že	budete	spokojeni	a	oceníte	zlepšení,	
která	 pro	 vás	 připravujeme	 a	 doufáme,	 že	
tímto	krokem	pomůžeme	Lysákům	opět	najít	
cestu	ke	sportu.

Daniel			Chaloupka
jednatel	společnosti

V rámci SportFestu, který se bude konat  
3. září od 10 do 13 hodin na atletickém ová-
lu v Komenského ulici, se uskuteční i veřej-
né projednání záměru výstavby skateparku 
a dalších možných aktivit v Lysé, které by-
chom rádi směřovali do sportovního areálu 
za novou sportovní halou.

Kromě	sportovní	veřejnosti	budeme	rádi	
za	nápady	a	připomínky	vás	ostatních.	Před-
ně	 jsou	 ale	 zváni	 zástupci	 skate	 komunity,	
se	 kterými	 bude	 záměr	 dlouhodobě	 kon-
zultován.	 Projekt	 je	 připravován	 s	 firmou	
MYSTICCONSTRUCTIONS,	 spol.	 s	 r.	 o.	 Rádi	
bychom,	 aby	 celá	 plocha	 byla	 koncepčně	
řešena.	 Tento	 investiční	 záměr	by	 pak	měl	
být	 zařazen	 do	 strategického	plánu	města,	
aby	měl	větší	šanci	na	získání	dotačních	pro-
středků.	Těšíme	se	na	vás!

Ing.	Karolína	Stařecká
radní	pro	investtice

Veřejné projednání záměru výstavby skateparku

Skatepark	v	Benátkách	nad	Jizerou



9

Městský	úřad

Blahopřání 
za	měsíc	červenec	a	srpen

80 let
Jiřina Svobodová
Jarmila Štosková
Jaroslav Kopeček
František Hrázský

85 let
Marie Kubálková
Antonie Procházková
Jaroslav Urban
František Luňáček

90 let
Hana Burdová
Květoslava Vodková 

91 let
Eliška Pavlíčková
Vladimír Frištenský

92 let
Zdeněk Dlouhý
Vlasta Antalíková
Vladimír Černohorský

95 let
Marie Hermanová

96 let
Zdeňka Linhartová 

Marcel	Achard: 
„Život je karetní hra, v níž srdce 
mnohdy není trumfem.“

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
12.	 5.	 2022	 byly	 přivítány	 mezi	 občany	

našeho	města	tyto	děti:	Ema Vrátilová, Ka-
rel Otava, Elisabeth Hýlová, Anna Pietrová, 
Diana Tršová, Josefína Brynychová, Vincent 
Košek, Martina Němečková, Ondřej Vrátný, 
Martin Barták, James Thomas Dobson a Ester 
Rotková.
Výše	 uvedeným	 dětem	 i	 jejich	 rodičům	

přejeme	hodně	zdraví,	štěstí	a	spokojenosti.
Slavnostní	atmosféru	svými	básničkami	a	

písničkami	vytvořily	děti	z	MŠ	Mašinka.	Patří	
jim	za	to	náš	velký	dík.
Rodiče,	 kteří	mají	 zájem	 se	 se	 svým	 dě-

ťátkem	 zúčastnit	 slavnostní	 akce	 vítání	

občánků,	 se	musí	přihlásit	na	odboru	škol-
ství,	 sociálních	 věcí,	 zdravotnictví	 a	 kultu-
ry	 na	Městském	úřadě	 v	 Lysé	 nad	 Labem,	
nejlépe	 prostřednictvím	 e-mailové	 adresy 
romana.novakova@mestolysa.cz	 nebo 
jitka.petrova@mestolysa.cz.	 Při	 přihlášení	
uveďte,	prosím,	 jméno	a	příjmení	děťátka,	
jeho	 datum	 narození	 a	 adresu,	 na	 kterou	
Vám	 pak	 zašleme	 pozvánku.	 Těšíme	 se	 na	
setkání	s	Vámi.

Ing.	Jitka	Petrová
odbor	školství,	sociálních	věcí,

zdravotnictví	a	kultury

Komise	byla	zřízena	jako	iniciativní	a	porad-
ní	orgán	Rady	města	Lysá	nad	Labem	a	schází	
se	podle	potřeby.	Projednává	věcně	příslušná	
témata	a	svá	stanoviska	a	náměty	pak	před-
kládá	radě	města.	Pro	zajímavost	připomenu,	
že	 původní	 komise	mj.	 podpořila	 kulturní	 a	
společenský	 život	 občanů	města	 spoluprací	
na	 uspořádání	 výstavy	 s	 vernisáží	 v	 květnu	
2019	ve	Dvoraně	Poslanecké	sněmovny	Par-
lamentu	 ČR.	 Výstava	 se	 konala	 k	 jubilejním	
výročím	 dvou	 významných	 občanů	 města	
Lysá	nad	Labem	prof.	MUDr.	Rudolfa	Tomáše	
Jedličky	a	prof.	PhDr.	Bedřicha	Hrozného.	Čle-
ny	komise	jsou	kompetentní	a	zkušení	lidé	a	
většina	z	nich	mnoho	let	pracuje	ve	prospěch	
zájmových	kulturních	a	sportovních	sdružení,	
spolků	či	klubů.	Stanoviska	a	návrhy	komise	
jsou	objektivní	jak	při	rozdělování	dotací	tak	
i	při	posuzování	 jednotlivých	projektů	(např.	
sportovní	 hala,	 skatepark,	 projekt	 městské	
sportovní	společnosti,	stav	hřišť,	zjednoduše-
ní	administrativy	při	podání	žádosti	o	dotaci,	

projekt	 hokejového	 centra,	 trasa	 chodníku	
pro	pěší	přes	most	B.	Hrabala,	turistické	infor-
mační	centrum	a	jiné).

Pro	rok	2022	navrhla	komise	z	těchto	polo-
žek	rozdělit:
•	 z	Programu	na	podporu	kultury	města	cel- 
	 kem	410	000	Kč,
•	 z	Programu	na	podporu	sportu	a	volného	 
	 času	města	celkem	200	000	Kč,
•	 z	Programu	na	činnost	sportovních	organi- 
	 zací	pracujících	s	dětmi	do	18	let	se	sídlem	 
	 v	Lysé	nad	Labem	celkem	2	000	000	Kč,
•	 z	Programu	na	činnost	společenských	or- 
	 ganizací	pracujících	s	dětmi	do	18	let	se	síd- 
	 lem	 v	 Lysé	 nad	 Labem	 v	 celkové	 částce	 
	 950	000	Kč,
•	 z	Programu	na	investiční	dotace	v	celkové	 
	 částce	1	000	000	Kč.

PhDr.	Kvetoslava	Žigmundová
předsedkyně

Závěrečná zpráva z komise pro kulturu, 
sport a cestovní ruch
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Park	Štěpánky	Rohanové
Rekonstrukce	parku	u	pošty	se	blíží	do	finá-

le.	Je	to	dobrá	zpráva,	protože	tento	rozsáhlý	
veřejný	prostor	už	po	zásahu	volal	delší	dobu.	
Starší	lysáci	vzpomínají	na	sokolské	hřiště,	kte-
ré	zde	bylo	až	do	poloviny	70.	let	20.	století.	
Střední	 generace	 potom	 pamatuje	 na	 park,	
který	vznikl	v	roce	1975	k	30.	výročí	osvoboze-

ní.	Tehdy	byl	vybudován	park	s	velkým	okrasným	bazénkem	a	vo-
dotryskem.	Mezi	lidmi	se	ujalo	a	dodnes	funguje	označení	„Burda-
park“	podle	jména	tehdejšího	předsedy	národního	výboru.	Kvalita	
bazénu	však	byla	mizerná	a	tak	brzy	přestal	fungovat.	Následně	byl	
zavezen	zeminou	a	změnil	se	na	velký	květinový	záhon.	Ten	potom	
v	parku	přežíval	až	do	letošní	rekonstrukce.	Je	dobře,	že	jsme	se	do-
čkali	moderní	podoby	parku	s	vodními	prvky	a	kvalitním	městským	
mobiliářem.	Posunem	kupředu	je	i	zrekonstruované	dětské	hřiště.	
Mám	radost	z	toho,	že	v	centru	města	 vznikl	 kvalitní	 veřejný	
prostor,	 který	bude	 sloužit	 široké	 veřejnosti.	 Zastupitelstvo	
města	rozhodlo,	že	ponese	název	„Park	Štěpánky	Rohanové“.	
Jméno	bývalé	majitelky	lyského	panství	z	2.	poloviny	19.	sto-
letí	ponese	park	jako	výraz	vděčnosti	města	za	to,	že	věnova-
la	rozsáhlé	pozemky	ze	svého	panství	na	výstavbu	železniční	
trati	a	vybudování	nádraží	v	našem	městě.		

Mgr.	Hynek	Fajmon,	ODS

Tak	už	máme	celé	volební	období	za	se-
bou	a	připravujeme	se	na	komunální	volby	
v	 tomto	měsíci.	A	právě	nyní	hodnotíme,	
jak	úspěšní	jsme	byli	v	tomto	volebním	ob-
dobí	a	zda	jsme	všechno	stihli.	A	přiznejme	
si	rovnou,	dali	jsme	si	hodně	náročné	úkoly,	
které	jsme	plnili	s	vypětím	všech	sil	a	pro-
středků.	Je	to	ale	nanejvýš	dobře,	protože	

bylo	nezbytné	dořešit	zaostávající	nedodělky	a	nové	objekty,	
spojené	s	rozvojem	města.	Ale	obraťme	se	 i	na	 jednodušší	
stránky	činnosti,	dotýkající	se	obyvatel.	Konkrétně	seniorů	-	
obyvatel	dříve	narozených.	 Je	 jich	hodně	v	našem	městě	a	
výhradně	pro	ně	zaměřit	různá	opatření,	je	velmi	kompliko-
vané.	Proto	 jsme	sestavili	unikátní	Komisi	pro	šťastný	život	
seniorů,	jejíž	obdobu	zatím	ještě	v	žádném	městě	nenajdete.	
Komise	trpělivě	a	neustále	sleduje	problémy,	dotýkající	se	se-
niorů,	dokumentuje	je	na	fotografiích	a	pak	postupuje	radě	
města	i	s	návrhy	řešení.	Jen	pro	zajímavost	to	byly	třeba	ná-
vrhy	na	úpravy	přechodů	pro	chodce	a	schodišťových	vstupů	
do	obchodů,	chybějící	lavičky	v	odlehlých	uličkách,	výtržnosti	
na	Žižkově	ulici.	Je	to	ale	i	tvůrčí	činnost	-	sestavení	publikací	
P.	Josefa	Vojáčka	a	A.	Holuba,	které	už	jsou	běžně	k	dispozici.	
Nu	a	tak	by	měla	činnost	Komise	probíhat	i	v	novém	voleb-
ním	období.	Věřme,	že	tomu	tak	bude!	

     
MVDr.	Jan	Kořínek,	za	ČSSD

Končí	 mé	 první	 období	 v	 pozici	 zastupitelky.	
Vím,	že	v	mých	srdečních	oblastech	školství	a	po-
moc	seniorům	je	zde	stále	co	zlepšovat,	ráda	bych	
proto	tuto	příležitost	dostala	v	dalších	čtyřech	le-
tech,	tentokrát	v	koaliční	roli	za	Lysá	nás	spojuje.	
Co	chceme	v	těchto	oblastech	změnit?	Rozhodně	
se	sem	nevejde	vše,	ale	určitě	to	je	lepší	spoluprá-
ce	a	komunikace	mezi	městem,	vedením	škol	a	

rodiči,	a	to	i	v	otázce	investic.	Kvalitnější	školní	stravování	je	velké	téma	
a	řešení	vidíme	v	jeho	zajištění	městskou	příspěvkovou	organizací.	 
K	lepšímu	trávení	volného	času	našich	dětí	by	pak	zajisté	přispěl	Dům	
dětí	a	mládeže.	Pokud	na	to	získáme	finance,	stále	jsme	nerezignova-
li	na	výstavbu	tělocvičny	v	Litoli.	Tak	jako	myslíme	na	děti	a	mládež,	
nesmíme	zapomenout	na	seniory.	Kvalitní	sociální	a	zdravotní	služby	
pomůžou	mnoha	seniorům	déle	zůstat	ve	vlastní	domácnosti.	Ve	
spolupráci	s	krajem	je	třeba	pokračovat	k	velkému	cíli,	kterým	je	nový	
domov	pro	seniory	či	DPS	v	Lysé.	Prosím,	přijďte	k	volbám.

Mgr.	Štěpánka	Vošická,	KDU-ČSL

Občas	vás	politika	i	po	letech	dokáže	překva-
pit.	To	třeba	když	paní	zastupitelka	Radka	Bláho-
vá	zná	informaci,	za	kolik	město	může	vydražit	
pozemky	potřebné	pro	výstavbu	 infrastruktury	
ve	vlastnictví	města.	Světe	div	se…,	její	nabídka	v	
dražbě	je	jen	o	kousek	výš	než	limit	města	a	po-
zemky	jsou	rázem	její.	K	čemu	jí	budou	dobré?	
To	si	ani	nechci	domýšlet…	„Noo,	zřejmě	slušnej	

oddíl.“	Máme	ale	i	další	zvláštnosti,	např.	když	pan	Karel	Marek,	kte-
rý	se	staví	do	role	ochránce	městských	financí,	si	složí	na	pozemek	
města	stavební	materiál.	Kdyby	to	bylo	na	den	či	dva,	budiž,	ale	trvá	
to	již	od	května.	Jen	jaksi	poplatky	za	zábor	do	městské	kasy	stále	
nedorazily.	Tak	nevím,	jestli	to	s	tou	ochranou	městské	kasy	myslí	
vážně.	Každopádně	vám	všem	přeji	krásné	babí	léto.

Mgr.	Jiří	Havelka,	ODS		

Rozhodně	se	musí	dodělat	páteřní	krajská	ko-
munikace	–	Jedličkova	ulice	vč.	sítí	a	pokračovat	v	
rekonstrukcích	místních	komunikací	např.	v	Litoli	
a	na	Mlíčníku.	Abychom	ulevili	nejen	spoluob-
čanům,	bydlícím	v	Sojovické	ulici,	což	je	krajská	
komunikace,	od	nadměrné	dopravní	zátěže,	měli	
bychom	intenzivněji	společně	s	krajem	podporo-
vat	již	navržený	severozápadní	nebo	jihozápadní	

obchvat	města.	Jak	jsem	již	psal	mnohokrát,	tak	v	katastru	města,	
přímo	v	jeho	intravilánu,	je	relativně	vydatný	zdroj	kvalitní,	prakticky	
kojenecké	pitné	vody.	Ta	však	bez	užitku	odtéká	do	kanalizace.	Při-
tom	celá	realizace	závisí	na	vzájemné	směně	dvou	malých	pozemků	
(ne	příliš	důležitý	pro	město)	a	pochopitelně	i	určitých	finančních	
prostředků,	spojených	s	vystrojením	prameniště	a	úpravnou	vody.	
Základní	studie	existuje.	Jde	jen	o	dobrou	vůli	některých	zastupitelů	
a	zbytečné	politikaření.	Propojení	se	stávající	vodárenskou	sousta-
vou	je	možné	a	vydělala	by	na	tom	celé	město.	V	neposlední	řadě	
se	musí	v	budoucnu	starat	město	o	větrání	škol,	podobně	jako	se	
dokončuje	klimatizace	na	radnici.	Děkuji	všem,	kteří	se	mnou	po	
dobu	16	let	spolupracovali.	

Ing.	Petr	Gregor,	bezpartijní	za	KSČM
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Milí	 sousedé,	 jsme	 na	 konci	 volebního	
období.	Ty	4	roky	utekly	jako	voda,	i	když	
lehké	nebyly.	Kdo	by	tušil,	 jakých	časů	se	
dočkáme?	Že	budeme	bojovat	s	následky	
pandemie,	které	vystřídala	uprchlická	kri-
ze.	Nebudu	lhát,	sáhli	jsme	si	na	dno.	Ale	
za	každých	okolností,	jsme	se	snažili	udělat	
to	nejlepší.	 Před	volbami	 je	 zvykem	sklá-

dat	účty.	Říct	si,	čeho	jsme	dosáhnout	chtěli	a	co	jsme	splnili.	
Makali	jsme,	co	to	šlo.	Rekonstruovali	jsme	silnice,	opravova-
li	domy,	navýšili	kapacitu	našich	škol	i	školek.	A	neflákali	jsme	
se	ani	v	dalších	oblastech.	To	vše	se	záměrem,	aby	se	nám	v	
Lysé	společně	lépe	žilo.	Opozice	nám	byla	stále	v	patách,	ale	
já	to	beru,	je	to	její	hlavní	úloha.	Spoustu	nám	toho	vyčítala.	
Třeba,	že	jsme	město	zadlužili.	Tak	bych	vám	jen	chtěla	říct,	
že	jsme	si	vzali	úvěr	na	300	milionů	korun,	úroková	sazba	je	
sjednána	jako	pevná	(neměnná)	po	celou	dobu	trvání	závaz-
ku,	až	do	dne	konečné	splatnosti	a	její	výše	činí	1,18	%	ročně.	
To	dneska	nepokryje	ani	 inflaci.	Co	by	za	to	v	dnešní	době	
jiná	města	dala.	Do	dalších	4	let	máme	spoustu	plánů.	Bude	
na	vás,	jestli	je	naplníme.	V	září	bude	spousta	příležitostí	si	
o	nich	s	našimi	kandidáty	popovídat,	budete-li	chtít.	A	já	se	
na	to	těším.	Milí	Lysáci,	užijte	si	babího	léta	a	naberte	si	před	
příchodem	podzimu	tolik	energie,	kolik	jen	potřebujete.	Do-
volím	si	vás	jen	poprosit.	Přijďte	k	volbám.	Rozhodujete	vy.		

Romana	Fischerová,	ANO	2011

Kdo	jste	sledoval	přenosy	ze	zastupitelstva,	
víte,	že	nejsem	zrovna	diplomat.	Vždy	jsem	to	
však	dělal	s	dobrým	úmyslem	a	v	zájmu	měs-
ta.	Někdy	je	potřeba	říci	nahlas	a	bez	přetvář-
ky,	co	si	všichni	myslí.	Moje	kočovné	povolání	
mi	neumožňuje	věnovat	se	místní	politice	tak,	
jak	bych	chtěl,	a	proto	jsem	se	rozhodl	již	ne-
kandidovat.	Spolupracovat	s	Lysá	nás	spojuje	

budu	samozřejmě	dál.	Toto	je	však	moje	poslední	okénko	a	vy-
užiji	ho	k	pozvánce	na	akce,	kde	se	určitě	dobře	pobavíte	a	také	
potkáte	s	námi	z	Lysá	nás	spojuje:	3.	9.	od	20	hod.	pořádáme	
Patro	Párty.	Oblíbená	Vinylotéka	Jirky	Čaňa	a	Vládi	Černohorské-
ho	bude	hrát	celý	večer.	Přijďte	také	17.	9.	od	10	hod.	na	nám.	
B.	Hrozného,	kde	si	s	námi	můžete	popovídat	nad	dobrou	kávou	
a	poslechnout	si	u	toho	živou	hudbu.	Jo	a	prosím	vás,	nevěřte	
všemu,	co	současné	vedení	města	píše	v	Listech.	Pro	naši	opo-
nenturu	tam	místo	není,	proto	ji	najdete	v	našem	zpravodaji	BEZ	
CENZURY,	který	brzy	najdete	ve	schránce.	Volte	Lysá	nás	spoju-
je!	Mějte	se,	Matěj.

Matěj	Kodeš,	Kulturně!

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ
PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO 

PLÁNU MĚSTA

KONFERENČNÍ SÁL RADNICE
STŘEDA 14. 9. 2022 V 17 HODIN

NA SETKÁNI S VÁMI SE ZA VŠECHNY TĚŠÍ 
ING. KAROLÍNA STAŘECKÁ,

HLAVNÍ METODIČKA

 Naše	 město	 jsem	 začala	 poznávat	 jako	
máma	 dvou	malých	 dětí,	 kdy	 jsem	 si	 uží-
vala	příjemných	 změn	 spojených	 s	 přestě-
hováním	 z	 velkoměsta	 a	 zároveň	 jsem	 si	
uvědomovala	 některé	 nedostatky	 spojené	
s	 infrastrukturou	 a	minimem	 kulturního	 a	
sportovního	 vyžití.	 Nechápala	 jsem,	 proč	
tak	 krásné	město	 s	bohatou	historií,	 kom-

fortním	dopravním	spojením	do	Prahy	za	zaměstnáním,	je	ja-
koby	zamrzlé	v	době	pár	desítek	let	zpět.	Měla	jsem	dojem,	
že	se	zde	asi	možná	nikdo	moc	nestaral	o	to,	aby	se	zde	lidem	
žilo	lépe	a	měli	větší	životní	standart,	které	k	místu	přísluší	či	
nebyla	vůle	tyto	změny	konat.	Mám	velkou	radost,	že	se	daří	
dokončovat	stavby,	které	nejsou	na	první	pohled	pro	občany	
možná	tak	atraktivní,	ale	jsou	důležité	pro	další	rozvoj	města.	
Postupně	přichází	čas	pro	akce,	které	již	konkrétně	městu	do-
dají	vzhled	i	funkce	moderního	a	prosperujícího	místa	či	pod-
trhnou	jeho	kulturní	dědictví.	Pokud	naše	sdružení	SPOLEČNĚ	
PRO	LYSOU	od	vás	dostane	opět	důvěru,	jsme	připraveni	v	prá-
ci	pro	naše	město	pokračovat.

 
	Ing.	Karolína	Stařecká,	ČSSD
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Mobilní rozhlas

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

Za	Lysá	nás	spojuje	vám	upřímně	děku-
ji	 za	podporu	projevovanou	po	uplynulé	
čtyři	 roky.	 Často	 nás	motivovala	 při	 na-
šem	úsilí	prosazovat	pro	Lysou	to	nejlepší,	
i	když	z	opozičních	 lavic	to	mnohdy	byla	
sisyfovská	práce.	Nyní	je	naším	cílem	do-
stat	se	do	vedení	města	a	fungování	rad-
nice	založit	na	 informovanosti,	otevřené	

komunikaci	a	důvěře.	Mnozí	 z	vás	nám	do	předvolebního	
boje	nabídli	 i	svoji	veřejnou	podporu.	Jejich	slova	najdete	
na	lysanasspojuje.cz/podporovatele	a	v	chystaném	vydání	
našeho	 zpravodaje	 BEZ	 CENZURY.	 Prosím,	 nelámejte	 nad	
komunální	politikou	hůl	a	přijďte	k	volbám,	jsou	pro	Lysou	
velice	důležité.	Finanční	 situace	našeho	města	 je	 tak	váž-
ná,	že	by	neměla	nikoho	nechat	v	klidu.	V	roce	2018	měla	
Lysá	200	mil.	Kč	úspor,	dnes	ji	naopak	tíží	300	mil.	Kč	dluh.	
Lehkomyslné	a	často	zbytečné	utrácení	se	současné	koalici	
naprosto	vymklo	z	rukou.	Věřím	tedy,	že	účast	v	letošních	
volbách	bude	vysoká.	Děkuji	vám	všem,	kterým	není	jedno,	
jak	bude	Lysá	vypadat	v	příštích	letech.		

Mgr.	Karel	Marek,	KDU-ČSL

 Milí	 lysští	 přátelé	 a	 sousedé,	 čas	 plyne	
jako	voda	a	čtyři	zastupitelské	roky	se	chý-
lí	ke	svému	konci.	V	našem	městě	se	toho	
událo	 mnoho.	 Něco	 se	 podařilo	 a	 něco	
méně.	Ráda	bych	Vám	poděkovala	 za	vaši	
důvěru,	 podporu	 a	 vřelá	 slova.	 Rozhodla	
jsem	se,	že	budu	kandidovat	i	v	nadcháze-
jících	volbách,	a	to	za	spolek	Lysá	nás	spo-

juje,	který	již	dobře	znáte.	Vždy	jsem	měla	blízko	k	přírodě,	
resp.	 k	 ochraně	 životního	 prostředí.	 Všichni	 ale	 víme,	 že	
je	 třeba	 se	 věnovat	 i	 dalším	 tématům.	Pitné	 vodě,	 odpa-
dovému	hospodářství	a	dnes	tolik	diskutovaným	úsporám	
energií.	Chceme-li	zdravé	a	udržitelné	město,	nesmíme	do-
pustit	masivní	výstavbu	bez	koncepce	respektující	přírodní	
a	kulturní	bohatství	Lysé.	Naše	město	by	mělo	poskytovat	
zázemí	pro	aktivní	i	pasivní	odpočinek	nás	všech.	Proto	nám	
záleží	na	rozvoji	a	pestrosti	volně	dostupných	sportovišť	a	
rekreačních	 zón.	 Zapomenout	 nesmíme	 ani	 na	 bohatou	
kulturní	 tradici	v	Lysé,	a	 to	podporou	pořádání	kulturních	
akcí.	Děkuji	vám	a	držme	si	palce!		

Mgr.	Martina	Tužinská	Synková,	Cesta	města	

Milí	 Lysáci,	 zastupitelkou	 jsem	byla	 sice	 jen	 
2	 roky,	 ale	 zúčastnila	 jsem	 se	 v	 tomto	 vo-
lebním	 období	 aktivně	 všech	 zastupitelstev	
a	velmi	pečlivě	jsem	se	zajímala	o	práci	rad-
nice.	 Kandiduji	 i	 v	 těchto	 volbách,	 a	 to	 za	
Lysá	nás	spojuje.	Nelíbí	se	mi	totiž,	jak	naše	
město	hospodaří.	Chci,	aby	nové	vedení	Lysé	
zastavilo	zadlužování,	které	letos	dosáhne	re-

kordních	300	mil.	Kč.	Je	nutné	lépe	připravovat	a	koordinovat	
investiční	akce.	Ke	zefektivnění	údržby	města	by	vedlo	zřízení	
vlastních	 technických	 služeb.	 Pro	 developery	musí	 existovat	
jasná	pravidla,	která	nám	přinesou	příspěvky	na	rozvoj	infra-
struktury.	 Budeme	 usilovat	 o	 dotaci	 na	 dostavbu	 hasičárny.	
Klíčovou	součástí	městského	majetku	je	bytový	fond,	který	se	
nám	společně	s	vámi	podařilo	v	referendu	uhájit	a	nyní	je	po-
třeba	začít	ho	řádně	spravovat,	protože	zisky	z	něj	jsou	pro	náš	
rozpočet	zásadní.	Nové	vedení	města	čeká	hodně	práce,	zrui-
novaný	rozpočet	a	velká	očekávání	obyvatel.	Prosím,	přijďte	  
k	volbám,	změna	je	už	opravdu	potřeba.

Mgr.	Radka	Bláhová,	Kulturně!

 Podporuji	kandidátku	LNS
Po	8	letech	práce	pro	město	jsem	se	roz-

hodl	již	nekandidovat,	LNS	však	neopouš-
tím.	Lysá	zamrzla	ve	stavu,	kdy	se	roky	bez	
dlouhodobé	strategie	potácí	mezi	osobní-
mi	zájmy	členů	jejího	vedení.	Absence	od-
bornosti,	respektu	vůči	vám,	vysoká	míra	
arogance	 a	 žádná	 snaha	 vám	naslouchat	

byly	 jedny	z	mnoha	důvodů,	proč	vzniklo	Lysá	nás	spojuje.	
Lidi	 různých	 názorů	 a	 politických	 preferencí	 se	 spojili,	 aby	
to	dali	do	pořádku.	A	 já	 jim	věřím,	 že	 to	dokážou.	Nemusí	
se	vám	líbit	každý	kandidát,	ale	jsou	silný	tým,	vzájemně	se	
doplňují.	U	voleb	se	budete	muset	rozhodnout,	zda	podpoří-
te	celou	kandidátku	LNS	a	pomůžete	jí	tak	získat	potřebnou	
většinu	v	zastupitelstvu,	nebo	zda	dáte	hlas	jen	vámi	vybra-
ným	kandidátům.	Křížkování	kandidátů	jiných	stran	může	být	
důvodem,	 že	 LNS	bude	 chybět	právě	 těchto	pár	 hlasů	pro	
získání	většiny,	tj.	min.	8	mandátů.	Jestli	se	vám	naše	práce	
líbí	a	ztotožňujete	se	s	našimi	názory	a	přístupem,	důvěřujte	
nám	a	volte	celou	kandidátku.	Předem	vám	děkuji	za	křížek	
u	čísla	4.

Jan	Burian,	KDU-ČSL
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Základní informace k volbám
Vážení spoluobčané, ve dnech 23. a 24. 
září letošního roku proběhnou volby do 
Zastupitelstva města Lysá nad Labem a 
současně i volby do 1/3 Senátu Parlamen-
tu České republiky (1. kolo). Dovoluji si 
vám proto podat základní informace.

Voličem	do	zastupitelstva	města	 je	občan	
města	za	předpokladu,	že	jde	o	státního	ob-
čana	ČR,	který	nejpozději	v	den	voleb	(kona-
jí-li	 se	volby	ve	dvou	dnech,	pak	nejpozději	
druhý	den	voleb)	dosáhl	věku	nejméně	18	let	
a	je	v	den	voleb	v	Lysé	nad	Labem	přihlášen	k	
trvalému	pobytu.	
Voličem	je	také	státní	občan	jiného	státu,	

který	v	den	voleb	dosáhl	 věku	nejméně	18	
let,	je	v	Lysé	nad	Labem	přihlášen	k	trvalému	
nebo	přechodnému	pobytu	a	právo	volit	mu	
přiznává	mezinárodní	 úmluva,	 kterou	 je	 ČR	
vázána	(občan	členského	státu	EU),	a	pokud	
zároveň	požádal	o	zápis	do	dodatku	stálého	
seznamu	voličů.	O	zápis	do	dodatku	stálého	
seznamu	voličů	je	možné	požádat	nejpozději	
ve	středu	21.	září	2022	do	16,00	hodin.	
Voličem	do	Senátu	 je	pouze	státní	občan	

České	republiky,	který	alespoň	druhý	den	vo-
leb	dosáhl	věku	nejméně	18	let.	Ve	druhém	
kole	voleb	do	Senátu	může	volit	i	občan,	který	
alespoň	druhý	den	konání	druhého	kola	vo-
leb	dosáhl	věku	nejméně	18	let.
Hlasování	 v	 našem	městě	 proběhne	 v	 9	

stálých	 volebních	 okrscích,	 do	 kterých	 jsou	
voliči	 zařazeni	 podle	 místa	 trvalého	 bydliš-
tě.	1.	Hasičská	zbrojnice	Byšičky,	2.	Hasičská	
zbrojnice	Dvorce,	3.	MŠ	Čtyřlístek,	Brandlova	
1590,	 Lysá	 n.	 L.,	 4.	MŠ	 Pampeliška,	 Sídliště	
1464,	 Lysá	 n.	 L.,	 5.	MŠ	 Pampeliška,	 Sídliště	
1464,	Lysá	n.	L.,	6.	Svatební	obřadní	síň,	Hu-
sovo	nám.	23,	Lysá	n.	L.,	7.	Hasičská	zbrojnice,	
Pivovarská	1518,	Lysá	n.	L.,	8.	Hasičská	zbroj-
nice,	Pivovarská	1518,	Lysá	n.	L.	a	9.	ZŠ	T.	G.	
Masaryka,	Palackého	160,	Lysá	n.	L.
Volební	místnosti	budou	otevřeny	v	pátek	

23.	září	2022	od	14	do	22	hodin	a	v	sobotu	 
24.	září	2022	od	8	do	14	hodin.
V	případě,	že	se	bude	konat	druhé	kolo	vo-

leb	do	Senátu,	budou	volební	místnosti	pro	
tyto	volby	otevřeny	v	pátek	30.	září	2022	od	
14	do	22	hodin	a	v	sobotu	1.	října	2022	od	 
8	do	14	hodin.
Hlasovací	lístky	pro	volby	do	zastupitelstva	

města	i	pro	volby	do	Senátu	(1.	kolo)	budou	
všem	voličům	dodány	nejpozději	3	dny	před	
dnem	voleb	na	adresu	jejich	trvalého	pobytu,	
(příp.	přechodného	pobytu	v	případě	voličů	
jiných	 členských	 států	 EU),	 a	 v	 den	 voleb	 i	
všem	okrskovým	komisím.	V	souvislosti	s	do-
dáním	hlasovacích	lístků	žádáme	občany,	aby	
si	čitelně	označili	poštovní	schránky	a	součas-
ně	umožnili	ke	schránkám	přístup.	Hlasovací	
lístky	 do	 druhého	 kola	 voleb	 do	 Senátu	 se	
neroznášejí,	jsou	k	dispozici	pouze	ve	volební	
místnosti.

V	 záhlaví	 každého	 hlasovacího	 lístku	 pro	
volby	do	 zastupitelstva	města	bude	uveden	
název	obce	a	počet	členů	zastupitelstva	obce,	
který	 má	 být	 zvolen	 (pro	 naše	 město	 15).	
Kandidáti	každé	volební	strany	jsou	uvedeni	
na	společném	hlasovacím	lístku	v	pořadí	ur-
čeném	volební	stranou,	a	to	v	samostatných	
zarámovaných	 sloupcích	 umístěných	 vedle	
sebe,	 není-li	 to	 pro	 počet	 volebních	 stran	
možné,	pokračují	sloupce	v	následující	řadě.	
Pro	volby	do	Senátu	je	každý	zaregistrova-

ný	kandidát	uveden	na	samostatném	hlaso-
vacím	lístku	označeném	vylosovaným	číslem	
kandidáta.	V	záhlaví	hlasovacího	lístku	je	uve-
deno	číslo	a	sídlo	volebního	obvodu.	
Volič	hlasuje	osobně	po	prokázání	své	totož-

nosti	a	státního	občanství.	Občan	České	republi-
ky	státní	občanství	prokáže	platným	občanským	
průkazem	 nebo	 platným	 cestovním	 pasem	
České	 republiky.	 Občan	 jiného	 státu	 (u	 voleb	
do	zastupitelstva	města)	se	prokáže	průkazem	 
o	povolení	 k	pobytu	nebo	potvrzením	o	pře-
chodném	pobytu.	Neprokáže-li	volič	svou	totož-
nost	a	státní	občanství	České	republiky,	popří-
padě	státní	občanství	členského	státu	Evropské	
unie,	nebude	mu	hlasování	umožněno.
Po	obdržení	úřední	obálky	(šedé	pro	volby	

do	 zastupitelstva	obce	a	 žluté	pro	volby	do	
Senátu),	případně	i	hlasovacího	lístku,	vstoupí	
volič	do	prostoru	určeného	k	úpravě	hlasova-
cích	lístků.	Pro	hlasování	do	Senátu	volič	vy-
bere	jeden	hlasovací	lístek,	ten	vloží	do	žluté	
obálky.	Pro	hlasování	do	zastupitelstva	měs-
ta	může	volič	hlasovací	lístek	upravit	jedním	 
z	uvedených	způsobů:
1)	 Označit	 křížkem	 ve	 čtverečku	 v	 záhlaví	 
	 sloupce	 před	 názvem	 volební	 strany	 
	 pouze	 jednu	 volební	 stranu.	 Tím	 je	 dán	 
	 hlas	kandidátům	této	volební	strany	v	po- 
	 řadí	 dle	hlasovacího	 lístku	 v	počtu,	 kolik	 
	 činí	počet	členů	zastupitelstva	obce,	který	 
	 má	být	v	obci	zvolen.	Pokud by byla ozna- 
 čena tímto způsobem více než jedna vo- 
 lební strana, byl by takový hlas neplatný.
2)	 Označit	v	rámečcích	před	jmény	kandidá- 
	 tů	 křížkem	 toho	 kandidáta,	 pro	 kterého	 
	 hlasuje,	a	to	z	kterékoli	volební	strany,	nej- 
	 výše	však	tolik	kandidátů,	kolik	členů	za- 
	 stupitelstva	 má	 být	 zvoleno. Pokud by  
 bylo označeno tímto způsobem více kan- 
 didátů, než je stanovený počet, byl by ta- 
 kový hlas neplatný.
3)	 Kromě	 toho	 lze	 oba	 způsoby,	 popsané	 
	 v	 předchozích	 bodech,	 kombinovat,	 a	 to	 
	 označit	 křížkem	 jednu	 volební	 stranu	 a	 
	 dále	 v	 rámečku	 před	 jménem	 kandidáta	 
	 další	 vybrané	 kandidáty,	 a	 to	 v	 libovol- 
	 ných	 samostatných	 sloupcích,	 ve	 kterých	 
	 jsou	 uvedeny	 ostatní	 volební	 strany.	 
	 V	 tomto	 případě	 je	 dán	 hlas	 jednotlivě	 
	 označeným	kandidátům.	Z	označené	stra- 
	 ny	je	dán	hlas	podle	pořadí	na	hlasovacím	 
	 lístku	pouze	 tolika	kandidátům,	kolik	 zbý- 

	 vá	do	počtu	volených	členů	zastupitelstva	 
	 (v	 Lysé	 nad	 Labem	max.	 15).	 Zaškrtne-li 
	 volič	 jednotlivé	kandidáty	z	 různých	stran	 
	 v	 rámečcích	před	 jejich	 jmény,	obdrží	ka- 
	 ždá	strana	tolik	hlasů,	kolik	jejích	kandidá- 
	 tů	 bylo	 označeno	 (kandidát	 samotný	ob- 
	 drží	 jeden,	 tzv.	 preferenční,	 hlas).	 Zbytek	 
	 hlasů	do	celkového	počtu	pak	obdrží	 vo- 
	 lební	strana,	kterou	volič	dále	označil	v	rá- 
	 mečku	u	jejího	názvu.	Pokud by byla tímto 
 způsobem označena více než jedna voleb- 
 ní strana nebo více kandidátů, než je sta- 
 novený počet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud	volič	neoznačí	na	hlasovacím	lístku	

ani	 volební	 stranu,	 ani	 žádného	 kandidáta,	
hlasovací	lístek	nevloží	do	úřední	obálky,	hla-
sovací	 lístek	 přetrhne	 nebo	 vloží	 do	 úřední	
obálky	několik	hlasovacích	lístků	do	téhož	za-
stupitelstva,	je	jeho	hlas	neplatný.
Upravený	hlasovací	 lístek	pro	volby	do	 za-

stupitelstva	města	vloží	volič	do	šedé	obálky,	
kterou	obdržel	ve	volební	místnosti.	Poté	vloží	
úřední	obálku	s	hlasovacím	lístkem	před	okrs-
kovou	volební	komisí	do	volební	schránky.
Volič	se	může	také	rozhodnout,	zda	bude	

hlasovat	ve	volbách	do	zastupitelstva	města	
i	 do	 Senátu,	 nebo	 pouze	 do	 zastupitelstva	
města,	popřípadě	pouze	do	Senátu.		
Volič	může	požádat	ze	závažných,	zejména	

zdravotních	důvodů,	městský	úřad	a	ve	dnech	
voleb	okrskovou	volební	komisi	o	to,	aby	mohl	
hlasovat	mimo	volební	místnost.	V	takovém	
případě	okrsková	volební	komise	vyšle	k	voliči	
dva	své	členy	s	přenosnou	volební	schránkou,	
úřední	obálkou	a	hlasovacím	lístkem.

Upozorňuji, že pro volby do zastupitelstev 
obcí se nevydávají voličské průkazy, volič 
může hlasovat pouze ve volebním okrsku, 
kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Závěrem	dodávám,	že	každý	volič	si	může	

v	 úředních	 hodinách	 na	 městském	 úřadě	
ověřit,	zda	je	zapsán	v	seznamu	voličů,	může	
požadovat	 doplnění	 údajů	 nebo	 provedení	
oprav.	Městský	úřad	je	povinen	do	48	hodin	
žadateli	vyhovět	nebo	mu	v	této	lhůtě	sdělit	
důvody,	proč	žádosti	vyhovět	nelze.
V	Lysé	nad	Labem	bylo	pro	volby	do	zastu-

pitelstva	města	zaregistrováno	celkem	6	vo-
lebních	stran	(seřazeno	abecedně	dle	názvu):	
ANO	2011;	Lysá	nás	spojuje;	Občanská	demo-
kratická	strana;	Společně	pro	Lysou;	TOP	09	
a	nezávislí;	 Trikolora	 s	podporou	Svobody	a	
přímé	demokracie	(SPD).
Všechny	volební	strany	postavily	plnou	15	

člennou	kandidátku.	Znamená	to,	že	si	volič,	
který	neupřednostní	žádnou	volební	stranu,	
může	z	90	kandidátů	vybírat	nových	15	zastu-
pitelů,	kteří	budou	dle	jeho	představ	v	dalších	
4	letech	nejlépe	hájit	zájmy	města	a	podílet	
se	na	jeho	dalším	rozvoji.		

           
Ludmila	Procházková
odbor	vnitřních	věcí
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TRIKOLORA     s podporou SPD

  1)  Pavel Jehlička, 57 let, stavební technik, správce FB skupiny LYSÁ n/Lab. ČASŮ MINULÝCH, TRIKOLORA, Lysá n/Lab.
  2)  RNDr. Kamil Hercík Ph.D., 48 let, vědecký pracovník, vysokoškolský učitel, TRIKOLORA, Lysá n/Lab.
  3)  Jaroslav Lerch, 59 let, montér dopravního značení, SPD, Lysá n/Lab.  
  4)  Jana Jehličková, 56 let, hudební pedagog, nestraník, Lysá n/Lab.
  5)  Stanislav Horčík, 55 let, živnostník, nestraník, Lysá n/Lab.
  6)  Josef Jablonský, 33 let,  živnostník, SPD, Lysá n/Lab.
  7)  Ing. Milan Kaucký, 70 let, živnostník, TRIKOLORA, Lysá n/Lab.  
  8)  Jan Hlaváček, 51 let, skladník, nestraník, Lysá n/Lab.- Litol
  9)  Ladislava Kuchařová, 60 let, živnostník, nestraník, Lysá n/Lab.- Litol   
10)  Martin Šmrha, 45 let, IT specialista, nestraník, Lysá n/Lab.
11)  Martina Vancová, 54 let, fyzioterapeutka, nestraník, Lysá n/Lab.
12)  Milena Havlínková, 74 let, důchodkyně, nestraník, Lysá n/Lab.
13)  Luboš Kuchař, 62 let, živnostník, nestraník, Lysá n/Lab.- Litol
14)  Andrea Kořínková, 41 let, prodejní asistentka, nestraník, Lysá n/Lab.
15)  Ivana Lerchová, 49 let, dámská krejčová, nestraník, Lysá n/Lab.
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Město Lysá nad Labem – Dotazníkové šetření 
k nové komunikační strategii města

Vážení	občané,	město	Lysá	nad	Labem	připravuje	novou	komunikační	strategii,	která	bude	řešit	především	efektivní	
a	moderní	komunikaci	s	vámi,	občany	našeho	města.

Vyplněním	dotazníku	nám	pomůžete	správně	nastavit	formy	a	efektivnost	komunikace	s	Vámi,	občany	našeho	města.
Dotazník	je	určen	osobám	starším	15	let.	Vyplnění	otázek	je	dobrovolné	a	anonymní.

Dotazník	je	možné	vyplnit	elektronicky	(www.survio.com/survey/d/lysa)		anebo	fyzicky	a	odevzdat	ho	
do	připravených	boxů	na	těchto	místech:

Podatelna Městského úřadu,	Husovo	náměstí	23/1,	Lysá	nad	Labem
Městská knihovna Lysá nad Labem,	Husovo	náměstí	23/1,	Lysá	nad	Labem

Včetně	pobočky LITOL,	Jiráskova	ul.	5,	Lysá	nad	Labem
Turistické informační centrum Lysá nad Labem,	Husovo	nám.	23/1,	289	22	Lysá	nad	Labem

Termín	pro	odevzdání:	Sběr	šetření	bude	ukončen	25.	9.	2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKACE S MĚSTSKÝM ÚŘADEM LYSÁ NAD LABEM

1.	Jak	často	vyřizujete	záležitosti	s	městským	úřadem?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte jednu z nabízených odpovědí.

								Minimálně	jednou	za	14	dní										Minimálně	jednou	za	měsíc										Minimálně	jednou	za	6	měsíců										Minimálně	1x	za	rok

								Méně	než	1x	za	rok

2.	Jakým	způsobem	nejčastěji	komunikujete	při	vyřizování	záležitostí	s	městským	úřadem?
Nápověda	k	otázce:	Vybrat můžete více odpovědí. 

								Telefon										E-mail										Osobní	návštěva										Písemná	korespondence										Elektronická	podatelna

								Portál	občana	nebo	datová	schránka										Nekomunikuji	s	městským	úřadem

								Jiné	–	uveďte:	...........................................................................
  

SPOKOJENOST OBČANŮ S KOMUNIKACÍ MĚSTA

3.	Zajímáte	se	aktivně	o	dění	ve	městě?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte jednu z nabízených odpovědí.

								ANO										Spíše	ANO										Spíše	NE										NE

4.	Jaké	typy/druhy	informací	Vám	ze	strany	města	nebo	městského	úřadu	chybí?

DotazníkEVROPSKÁ	UNIE
Evropský	sociální	fond
Operační	program	Zaměstnanost
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5.	Které	komunikační	nástroje	vám	pomáhají	sledovat	dění	ve	městě?	
Nápověda	k	otázce:	Vybrat můžete více odpovědí.

								Listy	(místní	zpravodaj)	 Internetové	stránky	(www.mestolysa.cz)
    
								Facebook	 Aplikace	–	Mobilní	rozhlas
    
								Vývěsní	plochy,	nástěnky	 Hlášení	městského	rozhlasu
    
								Elektronická	úřední	deska	 Přímá	komunikace	se	zástupci	města	nebo	úřadu
	 	 	 –	telefon,	e-mail,	osobní	jednání	
								Městská	televize	(reportáže)	 	 	
         
								Žádné	nástroje	nevyužívám
    
								Jiné	–	uveďte	

   

6.	Které	typy	informací	(témat)	o	městě	vyhledáváte	nejčastěji?
Nápověda	k	otázce:	Vybrat můžete více odpovědí.

 
								Bytové	a	nebytové	prostory	 Trávení	volného	času
    
								Sociální	a	zdravotní	služby	 Školství
    
								Bezpečnost	 Hlášení	městského	rozhlasu
    
								Záměry	a	plány	města	do	budoucna	 Političtí	zástupci	města
								(např.	plánované	investice,	opravy	a	záměry	atd.)	 (např.	informace	a	kontakty	na	zastupitele)
    
								Městský	úřad	(např.	úřední	hodiny,	kontakty)	 Pozemky
    
								Rozpočet	města	 Formuláře
    
								Informace	pro	podnikatele	a	živnostníky	 Usnesení	z	jednání	rady	a	zastupitelstva
    
								Jiné	–	uveďte	

   

7.	Ohodnoťte	dostupnost	informací,	které	jste	potřebovali	o	městě	získat:
Nápověda	k	otázce:	Vyberte jednu z nabízených odpovědí.

 
								Vždy	a	snadno	jsem	dohledal/a,	co	jsem	potřeboval/a.

 
								Téměř	vždy	jsem	vše	našel/našla	bez	problémů,	ačkoli	to	chvíli	trvalo.

 
								Občas	se	mi	stává,	že	mi	vyhledání	informací	trvá	dlouho	nebo	je	vůbec	nedohledám.

 
								Stává	se	mi	poměrně	často,	že	hledáním	potřebných	informací	trávím	hodně	času	nebo	je	vůbec	nedohledám.
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HODNOCENÍ VYBRANÝCH KOMUNIKAČNÍCH NÁSTROJŮ

8.	Jak	hodnotíte	následující	komunikační	nástroje?
Nápověda	k	otázce:	Ohodnoťte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	 Nevím

Listy	(místní	zpravodaj)	 																																						

Internetové	stránky	města/úřadu	 																																						

Aplikace	–	Mobilní	rozhlas	 																																						

Sociální	sítě	–	Facebook	 																																						

Městský	rozhlas	 																																						

Vývěsní	plochy	a	nástěnky
                                        

9.	Zde	můžete	uvést	konkrétní	návrhy	na	zlepšení	komunikačních	nástrojů	města	a	úřadu:

10.	Ohodnoťte	níže	uvedené	oblasti	zpravodaje	Listy:
Nápověda	k	otázce:	Ohodnoťte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	 Nevím

Grafika	a	vzhled	 																																									

Obsah	 																																									

Různorodost	článků	 																																									

Aktuálnost	informací	 																																									

Celkový	přínos	pro	čtenáře	 																																									

11.	Ohodnoťte	níže	uvedené	oblasti	internetových	stránek	města	(www.mestolysa.cz):
Nápověda	k	otázce:	Ohodnoťte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

	 	 	 1	 	2	 3	 4	 5	 Nevím

Vzhled	 																																				

Přehlednost	a	struktura	 																																				

Možnost	dohledat	potřebné	informace	 																																				

Uživatelská	přívětivost	 																																				

Obsah	informací	–	jsou	podstatné,	aktuální	atp.	 																																					
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12.	Ohodnoťte	níže	uvedené	oblasti	u	sociálních	sítích	–	Facebook	města:
Nápověda	k	otázce:	Ohodnoťte jako ve škole (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

	 	 	 1	 	2	 3	 4	 5	 Nevím

Důležitost,	praktičnost,	aktuálnost	informací	a	příspěvků	 																															

Zajímavost,	specifičnost	informací	a	příspěvků	 																															

Komunikace	s	autory	příspěvků	 																															

Využití	grafických	prvků,	fotografií,	obrázků

                                

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY ČI NÁVRHY KE KOMUNIKACI MĚSTA LYSÁ NAD LABEM A JEHO ÚŘADU

13.	Zde	můžete	uvést	vaše	náměty	či	připomínky	vedoucí	ke	zlepšení	komunikace	města	a	úřadu:

SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

14.	Jaký	je	váš	věk?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte jednu z nabízených odpovědí.

								15	–	17										18	–	30										31	–	45										46	–	60										61	a	více

15.	Jaký	je	Vás	současný	pracovní	stav?
Nápověda	k	otázce:	Vyberte jednu z nabízených odpovědí.

								Zaměstnaný											Nezaměstnaný											Podnikatel										Student										Důchodce											Mateřská/rodičovská	dovolená
 
								V	domácnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník	je	určen	osobám	starším	15	let.	Vyplnění	otázek	je	dobrovolné	a	anonymní.
Dotazník	je	možné	vyplnit	elektronicky	(www.survio.com/survey/d/lysa)		anebo	fyzicky	a	odevzdat	ho	

do	připravených	boxů	na	těchto	místech:
Podatelna Městského úřadu,	Husovo	náměstí	23/1,	Lysá	nad	Labem

Městská knihovna Lysá nad Labem,	Husovo	náměstí	23/1,	Lysá	nad	Labem
Včetně	pobočky LITOL,	Jiráskova	ul.	5,	Lysá	nad	Labem

Turistické informační centrum Lysá nad Labem,	Husovo	nám.	23/1,	289	22	Lysá	nad	Labem

Termín	pro	odevzdání:	Sběr	šetření	bude	ukončen	25.	9.	2022
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RŮŽOVÁ ZAHRADA, SENIOR 
A LÁZEŇSKÝ VELETRH
Dne	16.	června	byla	zahájena	na	Výstavišti	

v	Lysé	nad	Labem	další	krásná	výstava	plná	
květin	a	vůní	s	názvem	Růžová	zahrada.	Sou-
částí	byl	 i	Lázeňský	veletrh	a	veletrh	Senior,	
kde	bylo	možno	obdivovat	šikovné	ruce	a	vý-
robky	našich	seniorů.	

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
V	sobotu	18.	června	se	na	výstavišti	usku-

tečnilo	i	tradiční	setkání	Kavárnička	dříve	na-
rozených,	 kterou	 jako	 vždy	 provázela	 dobrá	
nálada	a	hudba.	Hostem	setkání	byl	tentokrát	
pan	starosta	Ing.	Karel	Otava,	který	kromě	ji-
ného	shrnul	aktuální	dění	ve	městě.	

VÝSTAVA KVĚTY
Dále	 proběhla	 14.	 července	 již	 26.	 celo-

státní	výstava	s	názvem	Květy,	jejíž	součástí	
byly	i	zahradnické	trhy.	Letošní	ročník	se	nesl	
v	duchu	"přijela	pouť".	Díky	tomu,	si	návště-
vu	užili	 i	ti	nejmenší.	Dále	měli	návštěvníci	
možnost	shlédnout	výstavu	českého	umění,	
skla,	keramiky	a	porcelánu	s	názvem	Festi-
val	umění.	V	sobotu	se	v	rámci	celé	výstavy	
uskutečnil	IV.	ročník	soutěžní	výstavy	psů	Po-
labský	voříšek.	

ZUŠ – PŘEDÁNÍ CEN
Dne	 20.	 června	 proběhlo	 slavnostní	 oce-

nění	žáků	a	učitelů	Základní	umělecké	školy	
Františka	 Antonína	 Šporka.	 Starosta	 města	
Ing.	Karel	Otava	předal	dárky	a	poukazy,	jako	
poděkování	za	úspěšnou	reprezentaci	města	
Lysá	nad	Labem	a	úsilí,	které	všichni	přítomní	
museli	vynaložit.	

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ 
V	červnu	proběhlo	tradiční	vyřazování	žáků	

9.	tříd.	ZŠ	Jana	Amose	Komenského	pro	svůj	
velký	den	zvolila	Letní	kino	v	areálu	zámecké-
ho	parku,	 kde	proběhlo	předání	 pamětních	
listů.	Došlo	i	na	vyhlášení	nejlepších	studentů,	
jimiž	se	stali	Adéla	Janková	a	Vít	Šesták.
Žáci	ZŠ	Bedřicha	Hrozného	využili	k	předá-

ní	 slavnostního	 vysvědčení	 krásné	 prostory	

Evangelického	 kostela.	 Nejlepšími	 žáky	 této	
školy	se	stala	Lenka	Svatková,	Lenka	Nováko-
vá	a	Barbora	Hyková.	
Všem	žákům	gratulujeme	a	přejeme	mno-

ho	úspěchů	v	dalších	životních	zkouškách.	

DOSTIHY – MEMORIÁL EVY PALYZOVÉ 
Ve	středu	6.	července	proběhl	na	Závodišti	

v	Lysé	nad	Labem	12.	ročník	Memoriálu	Evy	
Palyzové	 o	 pohár	 hejtmanky	 Středočeské-
ho	 kraje.	Uskutečnilo	 se	9	 různých	dostihů,	
mezi	nimi	i	populární	Pony	liga	pro	budoucí	
naděje	dostihové	sportu.	Bylo	zde	i	vyžití	pro	
nejmenší.	K	dispozici	měli	skákací	hrad	a	mož-
nost	projížďky	na	pony.	Přijďte	se	podívat	a	
užít	atmosféru	dostihů	i	vy	28.	září	na	Podzim-
ní	dostihy.	

SVÁTEK MISTRA JANA HUSA 
Po	 dramatické	 atmosféře	 dostihů	 jste	 se	

mohli	6.	července	nechat	unést	hudbou	skla-
datelů	18.	a	19.	století	v	podání	Družeckého	
Quarteta.	Slavnost	pořádal	farní	sbor	Česko-
bratrské	církve	evangelické	V	Lysé	v	Evange-
lickém	 kostele	 na	 Náměstí	 B.	 Hrozného	 za	
podpory	města	Lysá	nad	Labem.	
Po	 tomto	 krásném	 kulturním	 zážitku	 ná-

sledovalo	slavnostní	položení	květin	a	uctění	
památky	Mistra	 Jana	Husa	u	 jeho	busty	na	
náměstí.	
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Setkání se složkami IZS 
k 30. výročí založení 

Městské policie Lysá n. L.

SÍDLIŠTĚ	9.	9.	2022	
OD	8	DO	12	HODIN
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Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
PRAKTIČTÍ	LÉKAŘI	PRO	DĚTI	A	DOROST
Ordinace astra MED – MUDr. Petra Doušová 
a MUDr. Simona Timková
Okrsek	87,	Lysá	nad	Labem
tel.:	778	422	030,	602	830	242
www.astramed.cz
PO		 08.00	–	10.00
	 10.00	–	11.00	zvaní
	 11.00	–	15.00	prevence	3	–	9	let
ÚT		 08.00	–	10.00
	 10.00	–	11.00	zvaní
	 11.00	–	14.00	prevence	0	–	18	měsíců
ST	 12.00	–	14.00
	 14.00	–	15.00	zvaní
	 15.00	–	18.00	prevence	3	–	9	let
ČT		 08.00	–	10.00
	 10.00	–	11.00	zvaní
	 11.00	–	14.00	prevence	0	–	18	měsíců
PÁ	 08.00	–	10.00
	 10.00	–	11.00	zvaní
	 11.00	–	13.00

MUDr. Josef DALECKÝ, MUDr. HULÍNSKÝ
Na	Františku	253,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	512	013
PO	 07.30	–	11.30
	 13.00	–	14.00	poradna	pro	děti 
	 14.00	–	15.30
ÚT	 07.00	–	10.00
	 14.00	–	16.00
	 16.00	–	18.00	objednaní
ST	 12.30	–	16.00
	 16.00	–	18.00	objednaní
ČT	 07.30	–	11.30
PÁ	 07.30	–	11.30
Odběry:
PO		 07.00	–	07.30
ÚT	 07.00	–	07.30
	 13.00	–	14.00
ST	 12.00	–	12.30

MUDr. Jaroslava DÁŇOVÁ
Přemyslova	592,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	988
PO	 08.00	–	10.00
	 10.00	–	12.00	pozvaní
ÚT	 12.00	–	15.00
ST,	ČT,	PÁ	 08.00	–	10.00
	 	 	 10.00	–	12.00	pozvaní

MUDr. Marie CHOCHOLOVÁ
budova	MŠ	Mašinky,	ul.	Okružní	1516
Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	751,	606	840	451
https://mudr-marie-chocholova.moderni-
lekar.cz/
PO		 08.00	–	11.00
ÚT		 08.00	–	09.00	poradna	pro	kojence
	 09.00	–	13.00
ST	 12.00	–	17.00
	 17.00	–	18.00	objednaní
ČT	 08.00	–	09.00	poradna
	 09.00	–	12.00
PÁ	 08.00	–	12.00
Odběry	denně	07.30	–	08.00	kromě	středy.

PRAKTIČTÍ	LÉKAŘI	PRO	DOSPĚLÉ
MUDr. Josef DALECKÝ
Na	Františku	253,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	512	013
PO		 07.30	–	11.30
	 13.00	–	14.00	poradna	pro	děti 
	 14.00	–	15.30
ÚT	 07.00	–	10.00
	 14.00	–	16.00
	 16.00	–	18.00	objednaní 
ST	 12.30	–	16.00
	 16.00	–	18.00	objednaní 
ČT	 07.30	–	11.30
PÁ	 07.30	–	11.30
Návštěvní	dny	mimo	ÚT	a	ČT	od	14.00,	 
ÚT	od	15.00,	ČT	10.00	–	11.30	hodin.
Soukromá	ordinace	mimo	uvedené	hodiny	
možná	po	domluvě	na	telefonu.

MUDr. Eva SKALICKÁ
ZŠ	Komenského	1534,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	948
http://www.ordinaceskalicka.cz
PO		 07.00	–	12.30
	 13.00	–	15.30	objednaní
ÚT	 07.00	–	12.30	objednaní
	 13.00	–	15.30	objednaní 
ST		 11.30	–	18.00	objednaní	a	akutní	případy
ČT		 07.00	–	12.30	objednaní
	 13.00	–	15.30	objednaní
PÁ		 07.30	–	13.30	objednaní
Odběry:	Po,	Út,	Čt	07.00	–	08.00	(na	lačno)	
Návštěvy	denně	dle	potřeby	na	požádání.

MUDr. Hana ŠUBRTOVÁ
Husovo	náměstí	15/4,	Lysá	nad	Labem
tel.:	606	199	151
http://www.ordinacelysa.cz
PO	 07.30	–	08.00	odběry
	 08.00	–	13.30
ÚT	 07.30	–	08.00	odběry
	 08.00	–	12.00
ST	 14.00	–	18.00
ČT	 07.30	–	08.00	odběry
	 08.00	–	13.30
PÁ	 07.30	–	08.00	odběry
	 08.00	–	12.00

MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova	vila,	I.	patro,	Lysá	nad	Labem 
tel.:	325	553	663
http://www.ordlnacekubelka.cz
PO		 07.30	–	09.00	Kovona	-	akutní	ošetření		
	 11.30	–	18.00
ÚT		 08.00	–	12.30
	 13.00	–	18.00
ST		 08.00	–	09.00	Kovona	-	akutní	ošetření		
	 11.30	–	17.00
ČT		 08.00	–	12.30
	 13.00	–	16.30
	 16.30	–	18.00	objednaní 
PÁ		 08.00	–	11.00

MUDr. Zdeněk HOSPODKA
Masarykova	176,	289	22	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	960
PO		 08.00	–	12.00
ÚT		 08.00	–	12.00
ST		 08.00	–	12.00
ČT		 14.00	–	18.00
PÁ		 08.00	–	12.00

ZUBNÍ	LÉKAŘI
MUDr. Ladislava KITZBERGEROVÁ
Obecní	dům,	Litol,	Mírová	5,	Lysá	nad	Labem	
tel.:	325	561	081,	739	502	371
PO,	ČT		08.00	–	13.00	
ÚT		 	 08.00	–	12.00	 12.30	–	16.30
ST		 	 08.00	–	12.00	 12.30	–	16.00
PÁ		 	 08.00	–	11.00

MUDr. Milan DOLEŽAL
Smetanova	833,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	429
PO		 	 07.30	–	12.00		 13.00	–	17.30
ÚT,	ČT		 07.30	–	12.00		 13.00	–	14.30
ST		 	 07.30	–	12.00
PÁ		 	 06.30	–	12.00
Mimo	uvedenou	dobu	po	vzájemné	dohodě.

MUDr. Petr ZEMAN
Husovo	nám.	1032,	I.	patro,	Lysá	nad	Labem	
tel.:	325	551	539
PO		 	 13.30	–	19.00
ÚT–ČT		07.30	–	15.00
PÁ		 	 pro	objednané	pacienty

MUDr. Hana NOVOTNÁ
Čechova	1621,	Lysá	nad	Labem
tel.:	604	867	838
PO–PÁ	07.30	–	12.00

MUDr. Jana DUŠKOVÁ
+ Dentální hygiena
ZŠ	Komenského	1534,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	738,	602	604	575
http://zubniduskovalysa.cz
PO		 	 07.00	–	15.00
ÚT		 	 07.00	–	17.00
ST–PÁ		 07.00	–	11.00

MUDr. Petr Kozlík
Nám.	B.	Hrozného	19/26,	Lysá	nad	Labem
tel.:	702	080	188
e-mail:	recepce@valeriana.cz
Jen	na	objednání	dle	domluvy.

Zubní ordinace SimDent
9.	května	1742/1,	Lysá	nad	Labem
tel.:	603	230	799,	e-mail:	info@simdent.cz
https://simdent.cz
PO,	ST	 08.00	–	15.00
ÚT,	ČT		 08.00	–	17.00
PÁ		 	 08.00	–	13.30
Na	ošetření	se	objednejte	předem	telefonicky.	
V	případě	akutní	bolesti	je	nutné	se	předem	
telefonicky	domluvit	se	na	konkrétní	čas.
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Lenka KRPCOVÁ – zubní laboratoř
Na	Vysoké	mezi	517,	Lysá	nad	Labem	
tel.:	314	501	256
http://www.krpcovazublab.cz/home.html
PO		 08.00	–	19.30
ÚT	 08.00	–	13.00
ST		 08.00	–	13.00
ČT		 08.00	–	19.30

OČNÍ
MUDr. Richard HAVRÁNEK
Vichrova	vila,	II.	patro,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	511	989
http://www.ocnioptikahp.cz
PO		 08.30	–	12.30
PÁ		 08.30	–	13.00

MUDr. Alina PIŠLOVÁ
Masarykova	583,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	531	216,	723	751	235
http://www.uveaoptik.cz
ST	 14.30	–	17.00	telefonické	objednání

ORL
MUDr. Simona KNOTKOVÁ
Masarykova	214,	Lysá	nad	Labem
tel.:	604	649	491
PO		 07.30	–	16.00
ÚT		 07.30	–	14.00
ST		 12.00	–	18.00
ČT		 07.30	–	14.00
PÁ		 07.30	–	12.00

DIABETOLOG
MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova	vila,	I.	patro,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	663
http://www.ordinacekubelka.cz
PO		 07.30	–	09.00	Kovona	-	akutní	ošetření		
	 11.30	–	18.00
ÚT		 08.00	–	12.30
	 13.00	–	18.00
ST		 08.00	–	09.00	Kovona	-	akutní	ošetření		
	 11.30	–	17.00
ČT		 08.00	–	12.30
	 13.00	–	18.00	objednaní
PÁ	 08.00	–	11.00

PSYCHIATRIE
MUDr. Lucie VALENTOVÁ
tel.:	739	086	955
MUDr. Iva KLÁNOVÁ
tel.:	721	707	711
Vichrova	vila,	Lysá	nad	Labem
PO		 08.30	–	16.30
ÚT		 08.30	–	16.00
ST		 08.30	–	11.30	mimo	1.	středu																													
v	měsíci
ČT		 08.30	–	16.00

PSYCHOLOGIE
PhDr. Hana ČÁPOVÁ
Křižíkova	1774,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	262,	604	503	474
Nutné	předběžné	telefonické	objednání.

CHIRURGIE
MUDr. Tomáš OMÁČKA
Husovo	nám.	1032,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	545
http://www.chirlysa.cz
PO		 	 08.00	–	17.00
	 	 17.00	–	18.00	objednaní
ÚT,	PÁ		 08.00	–	15.00
ČT		 	 08.00	–	15.30

RTG
MUDr. Petr BLAŽEK
Husovo	nám.	1032,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	542
PO		 	 07.00	–	17.00
ÚT,	ČT	 07.00	–	16.00
ST	 	 07.30	–	12.00
PÁ	 	 07.00	–	14.30
Nutný	průkaz	zdravotní	pojišťovny.

LABORATOŘ
AESKULAB
Masarykova	1729,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	685
PO–PÁ		06.00	–	10.00	odběry
U	odběru	předkládejte	průkaz	pojištěnce.

VIDIA DIAGNOSTIKA
Masarykova	ul.,	Vichrova	vila,	3.	patro
tel.:	702	240	769
http://vidia-diagnostika.cz
PO–PÁ	06.00	–	11.00

KARDIOLOGIE
MUDr. Severyn ROMANIV
Husovo	nám.	1032,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	553	919
http://www.kardiolab.cz
PO–ČT		07.30	–	12.00

GYNEKOLOGIE
MUDr. Jaroslava LANDOVÁ
Vichrova	vila,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	512	089
www.mudrlandova.webnode.cz
Ordinace	pouze	na	objednání.
PO		 07.00	–	12.00
	 13.00	–	15.00
ÚT		 10.00	–	12.00
	 14.00	–	18.00
ST	 07.45	–	12.00	pouze	pro	těhotné
	 13.00	–	17.00
ČT		 07.45	–	12.00	bez	lékaře,	pouze	sestra	
PÁ		 07.45	–	12.00
	 12.00	–	14.00	USG	sdělení

REHABILITACE
REHAMIL
Vichrova	vila,	Lysá	nad	Labem
tel.:	720	405	255
PO	 08.00	–	16.00
ÚT	 08.00	–	16.00
ST	 08.00	–	16.00
ČT	 08.00	–	16.00
PÁ		 08.00	–	12.00

LOGOPEDIE
Mgr. Diana VONÁŠKOVÁ
Husovo	náměstí	24,	Lysá	nad	Labem
tel.:	607	534	180

OČNÍ	OPTIKA
DOCTOR OPTIK
Sokolská	40,	Lysá	nad	Labem
tel.:	774	458	344
PO–PÁ	08.00	–	12.00
	 	 13.00	–	17.00
SO		 	 08.30	–	11.30
První	sobota	v	měsíci	zavřeno.

UVEA OPTIK
Masarykova	583,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	531	216,	723	751	235
http://www.uveaoptik.cz/
PO–ČT	09.00	–	12.00
	 	 13.00	–	17.00
PÁ	 	 09.00	–	12.00
	 	 13.00	–	15.00
S0	 	 09.00	–	11.00

Cihlářová, aplikační středisko 
kontaktních čoček a měření zraku 
Masarykova	216,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	552	174,	736	769	900
http://www.optika-cihlarova.cz
PO–ČT		09.00	–	12.00
	 	 13.00	–	17.00
PÁ		 	 09.00	–	12.00
	 	 13.00	–	15.00
S0		 	 09.00	–	11.00

LÉKÁRNY
BENU Šporkova
Masarykova	176,	Lysá	nad	Labem
tel.:	773	332	313
https://www.benu.cz/
PO–PÁ		08.00	–	18.30
SO		 	 08.00	–	12.00

Dr. MAX
Masarykova	652,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	321
e-mail:	lysa@drmax.cz
http://www.drmax.cz
PO–PÁ		08.00	–	18.00
SO		 	 08.00	–	12.00

DOMÁCÍ	PÉČE
Centrum sociálních a zdravotních služeb
Masarykova	1102,	Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	353,	775	760	777
www.centrum-podebrady.info
PO–PÁ		07.00	–	15.30

Domácí hospic Na blízku z. ú.
Husovo	nám.	550,	Lysá	nad	Labem
tel.:	731	268	306
https://hospic-lysa.cz/
ÚT	 08.00	–	12.00
ČT		 08.00	–	12.00
Ostatní	dny	po	dohodě.

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb 
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Pozvánky
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost (více na www diakoniebroumov.org).

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek,  
 jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 7. října 2022 v době od 8 do 17 hodin a
v sobotu 8. října 2022 v době od 8 do 13 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů  
 či karton. krabic
 noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky,  
 s patenty, gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 9 do 17 hodin
 a v SO od 9 do 13 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L.  a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  

Pozvánky

LY
SÁ NAD LABEM
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Městská	knihovna

Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo	nám.	23	(budova	MěÚ	–	přízemí)
289	22		Lysá	nad	Labem
tel.:	325	551	255,	e-mail:	info@knihovnalysa.cz,
www.knihovnalysa.cz,	www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovny
PO			 8.00	–	18.00
ÚT			 zavřeno
ST				 8.00	–	18.00
ČT				 8.00	–	18.00
PÁ			 8.00	–	18.00

Tipy ke čtení

Drátování – 7. + 21 září 2022 od 16.30
Drátenický	kurz	s	paní	Procházkovou.

Jazyková kavárna pro cizince
– 12. + 26. září 2022 od 16.30 do 17.30
Akce	pro	dospělé,	kteří	se	chtějí	zlepšit	v	kon-
verzaci	 v	 českém	 jazyce.	 Počet	 míst	 v	 naší	
kavárně	 je	 omezený,	 své	 místo	 si	 předem	 
v	knihovně	rezervujete!	Kavárna	je	pro	všech-
ny	zájemce	zdarma.

Paličkování – 14. září 2022 od 16.30
Pravidelné	kurzy	 s	Helenou	Kubíkovou.	 Zá-
jemci	se	mohou	hlásit	v	knihovně.

Na vlnách baroka – Bernini a berninismus
– 20. září 2022 od 16 hodin
Přednáška	 věnovaná	 významnému	 italské-
mu	baroknímu	architektovi,	sochaři	a	malíři,	
který	 se	 stal	 vzorem	pro	všechny	evropské	
barokní	umělce.	O	jeho	sochařském	umění	
a	umění	jeho	následovníků	bude	přednášet	
Mgr.	Kateřina	Adamcová,	PhD.	

Trénování paměti I. a II. – kurzy 
(první lekce 21. září 2022)
Mozek	je	sval	a	je	třeba	ho	trénovat.	Kur-
zy	trénování	paměti	Vám	ukáží,	jak	mozek	
procvičovat,	 aby	Vám	co	nejlépe	 sloužil.	
Kurz	 obsahuje	 10	 lekcí	 a	 představí	 Vám	
některé	techniky,	díky	kterým	je	pamato-
vání	 jednodušší.	 	 Kurz	 Trénování	paměti	
I.	 je	určen	začátečníkům,	kurz	Trénování	
paměti	II.	bude	navazovat	na	letošní	 jar-
ní	kurzy.	Kurzy	jsou	pro	všechny	zájemce	
zdarma,	je	však	nutné	se	na	ně	v	knihov-
ně	 předem	přihlásit.	 Počet	míst	 v	 kurzu	
je	omezený!		

Hudební toulky – 21. září 2022 od 16 hodin, 
pobočka LITOL
Přednáška	 věnující	 se	 evropské	 hudební	
historii.	Přednáší	Mgr.	Jana	Bajerová.	Vstup	
zdarma.	 Akce	 se	 uskuteční	 v	 prostorách	
knihovny	v	Litoli.

Komentovaná prohlídka zámeckého parku 
– 24. září 2022 od 10 hodin
Všechny	 zájemce	 o	 historii	 našeho	 města	
srdečně	zveme	na	komentovanou	prohlídku	
zámeckého	 parku	 s	Mgr.	 Kateřinou	 Adam-
covou,	 Ph.D.	Vzhledem	k	omezené	 kapaci-
tě	účastníků	je	nutné	si	místo	na	prohlídce	
předem	v	 knihovně	 rezervovat!!!!	 Vstupné	
zdarma.	Prohlídka	není	určená	pro	organizo-
vané	skupiny!	

Naučná	literatura	pro	dospělé
Makramé pro začátečníky 
– Kirschová Josephine
Makramé	 neboli	 drhání	 je	 jednou	 z	 nej-
starších	 tradičních	 technik	 vázání	 uzlů.	
Dnes	se	používá	zejména	k	výrobě	deko-
rací	a	doplňků.	Drháním	se	dají	za	krátkou	
chvíli	 vytvořit	 překrásné	 ozdobné	 před-
měty,	které	mohou	posloužit	 jako	 ideální	
dárky	pro	kohokoli.	Všechny	projekty	i	ná-
vody	jsou	koncipované	tak,	aby	je	zvládl	i	
začátečník.

Beletrie	pro	děti
Gianlucova dobrodružství – Folta Adam
Mýval	Gianluca,	šibal	a	pohádkář,	ale	také	
dobrosrdečný	 naivka,	 se	 jednoho	 večera	
ocitne	na	půdě	 staré	florentské	usedlosti.	
Nepočítá	s	tím,	že	už	tu	žijí	starousedlíci	–	
starý	ješitný	gekon	Gerry	a	želva	Týna.	A	co	
teprve,	když	zjistí,	že	zabloudil	na	půdu	díl-
ny	samotného	mistra	Leonarda	da	Vinciho?	
Záhy	se	Florencií	roznese	zpráva,	že	někdo	
vyloupil	 banku	 Medicejských	 a	 ukradl	 je-
den	záhadný	předmět…

Život se včelami – 27. září 2022 od 17 hodin
Povídání	o	včelách,	včelaření	a	o	tom,	co	se	
děje	 ve	 včelím	úle.	 Víte	 například,	 proč	 se	
včely	rojí?	O	tom	a	o	dalších	zajímavostech	
ze	 života	včel	nám	budou	povídat	 zástupci	
včelařského	spolku	v	Lysé	nad	Labem.

Počítačová pohotovost v Litoli – 27. září 
2022 od 13.30 do 14 hodin, pobočka LITOL
Nevíte	 si	 rady	 s	 vyhledáváním	 na	 počíta-
či	 nebo	 s	 e-mailovou	 korespondencí?	 Rádi	
byste	se	naučili	lépe	využívat	funkce	Vašeho	
mobilního	telefonu?	Právě	Vám	nabízíme	in-
dividuální	 poradenskou	 počítačovou	 službu,	
kde	 se	 Vám	budeme	 snažit	 pomoci.	 Služba	
Vám	bude	k	dispozici	v	prostorách	knihovny	
v	Litoli.	
 
Fotosoutěž 2022 – „Kouzlo vody“
Každoroční	fotografická	soutěž	pro	všechny,	
kteří	svůj	čas	rádi	tráví	s	objektivem	v	ruce….	
Bližší	informace	na	webu	knihovny.

Kroužky	pro	děti	v	Litoli	(budou	probíhat
v	prostorách	pobočky	knihovny	v	Litoli	
–	1.	patro):
Hravá angličtina pro předškoláky	–	kroužek	
bude	probíhat	v	úterý	(15.00	–	15.45)	a	je	ur-
čen	pro	děti	ve	věku	5	–	6	let.	Na	kroužek	je	
nutné	se	přihlásit	předem	v	knihovně.	První	
lekce	proběhne	27.	9.	2022.	Cena	1000	Kč	
za	pololetí	 (12	 lekcí).	Počet	míst	v	kurzu	 je	
omezen	na	8.
Deskohraní	 –	 herní	 klub	 pro	 všechny	děti,	
které	propadly	kouzlu	deskových	her	a	chtějí	
si	zahrát	třeba	i	něco	nového.	Bude	probíhat	
každý	 týden	 v	úterý	 (14.00	–	15.00).	 První	
„deskohraní“	proběhne	27.	9.	2022.	Do	to-
hoto	klubu	není	třeba	se	hlásit	předem.	Klub	
je	pro	všechny	děti	zdarma!
Kroužek ručních prací	 –	 kroužek	 je	 určen	
dětem	od	7	do	10	let	a	bude	probíhat	1x	za	 
14	dní	ve	čtvrtek	(14.00	–	15.00).	Na	kroužek	
je	nutné	se	přihlásit	předem	v	knihovně!	Prv-
ní	lekce	proběhne	29.	9.	2022.	Cena	300	Kč/
pololetí.
Kroužek zdravovědy	 –	 kroužek	 je	 určen	
dětem	od	8	do	10	let	a	bude	probíhat	1x	za	 
14	dní	ve	čtvrtek	(14.00	–	15.00).	Na	kroužek	
je	nutné	se	přihlásit	předem	v	knihovně!	Prv-
ní	lekce	proběhne	6.	10.	2022.	Cena	200	Kč/
pololetí.	
Hravé čtení –	 klub	 pro	 začínající	 čtenáře	 
(2.	 –	 4.	 třída),	 kteří	 se	 chtějí	 zdokonalit	 ve	
čtení	 a	 v	 porozumění	 textu.	 Bude	 probí-
hat	každý	týden	ve	čtvrtek	(15.00	–	16.00).	

Na	kroužek	 je	nutné	 se	předem	přihlásit	 v	
knihovně!	První	lekce	proběhne	29.	9.	2022.	
Kroužek	je	pro	všechny	děti	zdarma!

Balení učebnic
Připomínáme,	 že	 v	 knihovně	 si	 můžete	 ce-
loročně	nechat	zabalit	své	knihy	a	učebnice.	
Cena	za	1	kus	je	5	Kč.

Připravujeme	na	říjen:
Klučičí párty	 (7.	 října)	 –	 tradiční	 akce	 pro	
kluky	ve	věku	8	–	11	let.	Na	akci	je	nutné	se	
přihlásit	předem!
Virtuální univerzita třetího věku	(říjen	–	pro-
sinec)	–	kurzy	pořádané	ve	spolupráci	s	Pro-
vozní	ekonomickou	fakultou	České	zeměděl-
ské	univerzity	v	Praze	nabízí	kvalitní	zájmové	
studium	U3V	na	univerzitní	úrovni.		V	rámci	
studia	nebudete	muset	nikam	dojíždět	a	při	
standardní	situaci	(pokud	bude	možné	pořá-
dat	vzdělávací	akce	v	naší	knihovně)	nemusíte	
být	ani	vybaveni	počítačovou	technikou.	Stu-
dium	 je	 zakončeno	 osvědčením	 o	 absolvo-
vání	U3V	a	slavnostní	promocí	v	aule	České	
zemědělské	 univerzity	 v	 Praze.	 Do	 kurzu	 je	
nutné	se	přihlásit	předem.	V	případě	zájmu	
se	hlaste	v	knihovně.
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Napsali nám

Do Pracovní skupiny pro čtenářskou gra-
motnost se nám zapojily všechny knihov-
ny, které v ORP Lysá nad Labem máme. 
Jako první se přidala knihovna z Lysé nad 
Labem, potom se připojily Milovice a na-
konec také Benátky nad Jizerou.

Nejprve	musíme	poděkovat	za	vstřícnost	
lyské	knihovně.	Ta	se	k	nám	připojila	hned	
na	 samém	 začátku	 projektu.	 V	 září	 nám	
poskytla	prostory	pro	cestovatelskou	před-
nášku	 Zuzany	 Sedláčkové,	 které	 širokému	
obecenstvu	 zprostředkovala	 svoje	 zkuše-
nosti	z	misijní	cesty	do	Tanzanie.
Přednáška	byla	velmi	přínosná	pro	naši	cí-

lovou	skupinu,	tedy	pro	školy	a	školky,	Zuza-
na	se	totiž	v	Tanzanii	věnovala	a	opět	věnuje,	
protože	znovu	odjela,	především	výuce	dětí.	
Rozdíly	mezi	českým	a	jejich	školstvím	jsou	
tak	 obrovské,	 že	 je	 nemůžeme	 ani	 porov-
návat.	 Beseda	 měla	 obrovský	 úspěch,	 na-
plnili	jsme	skoro	celou	kapacitu,	kterou	má	
knihovna	pro	podobné	akce	určenou.

Pracovní skupina
To	 ale	 není	 všechno,	 nedlouho	 po	 této	

úspěšné	 akci	 jsme	 začali	 rozjíždět	 pracovní	
skupiny	a	do	té	pro	čtenářskou	gramotnost	se	
nám	opět	jako	první	připojila	lyská	knihovna.	
Právě	z	té	vzešel	nápad	točit	videa	o	knižních	
novinkách,	což	jsme	v	průběhu	léta	začali	rea-
lizovat,	poptávka	po	Listování	s	Lukášem	Hej-
líkem,	a	také	nám	právě	její	zaměstnankyně	
pomohly	s	plánovanou	realizací	venkovní	hry,	
kterou	pro	naše	ORP	chystáme.

Knihovna z Milovic a z Benátek
Později	se	k	nám	připojila	také	milovická	

knihovna.	I	zde	jsme	vykomunikovali	mož-

Lyská knihovna je obrovsky přínosná pro MAP v ORP Lysá n. L.

nost	pořádání	besed	pro	pedagogy	a	pra-
covní	skupiny.		Milovická	knihovna	se	také	
obrovsky	 podílí	 na	 přípravě	 venkovní	 hry,	
a	 i	 zde	 jsme	se	pustili	do	natáčení	o	 škol-
ních	novinkách	především	v	průběhu	léta,	
kdy	měly	školy	prázdniny	a	tím	pádem	bylo	
víc	času	na	všechny	projekty.Pěknou	spolu-
práci	jsme	navázali	naposledy	s	benáteckou	
knihovnou.	Ta	je	benjamínkem	v	projektu,	
ale	to	vůbec	nevadí.	Zástupkyně	knihovny	
jsme	již	měli	na	pracovní	skupině	a	počítá-
me	s	nimi	také	do	budoucna.

Natočili jsme první tipy na knižní novinky
V	 rámci	 Pracovní	 skupiny	 pro	 čtenář-

skou	 gramotnost	 jsme	 začali	 točit	 videa	 
o	 knižních	 novinkách.	 To	 abychom	ukázali,	
převážně	 žákům	 druhého	 stupně	 základní	

školy,	co	všechno	si	mohou	přečíst	a	že	zají-
mavých	knížek	je	opravdu	hodně.	Pilotní	díl	
představil	různé	tipy	na	prázdninové	čtení.
Video	natočil	MAP	v	ORP	Lysá	nad	Labem	

spolu	 s	Městskou	knihovnou	Lysá	nad	La-
bem.	Další	sekvence	budou	vznikat	vždy	ve	
spolupráci	MAPu	a	jedné	z	knihoven	z	měst	
zapojených	do	projektu,	tedy	z	Lysé,	Milo-
vic,	či	z	Benátek	nad	Jizerou.
Tipy	na	knižní	novinky	poté	MAPka	pošle	

do	 škol.	 Video	 by	 mělo	 vzniknout	 jednou	
za	měsíc	 až	 dva	 a	 další	 vzejde	 z	milovické	
knihovny	v	září.
Odkaz	na	video:	http://vzdelavani.polabi.

eu/novinky/co-cist-o-prazdninach/

Zuzana	Zelenková
koordinátor	plánování	a	facilitace

Centrum pro komunitní práci střední 
Čechy (CKPK střední Čechy) v červnu 
úspěšně završilo projekt na podporu ne-
formálně pečujících „Pečovat a žít doma 
je normální.“ Pomocí konzultací, svépo-
mocných skupin či přednášek podpořil 
v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a 
Lysé nad Labem přes tisíc lidí, kteří pečují 
o někoho ze svých blízkých.

V	obou	městech	vznikla	sdílená	pozice	ko-
ordinátora	 pomoci	 a	 bylo	 zřízeno	 kontaktní	
místo	pro	pečující.	Podařilo	se	zásadně	posílit	
podporu	pečujících	a	realizací	více	než	deseti	
setkání	 rozvinout	 mezioborovou	 spolupráci	
odborníků	a	osob	podílejících	 se	na	 sdílené	
péči.	 Projekt	 tak	poskytl	pomoc	či	podporu	
celkem	 1113	 pečujícím	 z	 obou	 území.	 Ko-
ordinátorky	 pomoci	 realizovaly	 celkem	 835	
konzultací	 (407	hodin),	 zprostředkovaly	 222	

Projekt pomohl pečujícím více než tisíckrát

hodin	individuálních	konzultací	s	různými	od-
bornými	 experty	 (fyzioterapeut,	 psycholog,	
terapeut,	 lékař...).	 Proběhlo	 také	 32	 svépo-
mocných	 setkání	 pečujících	 (17	 v	 Brandýse	
nad	Labem-Staré	Boleslavi	a	15	v	Lysé	nad	La-
bem),	10	odborných	přednášek	a	zážitkových	
aktivit	s	účastí	93	pečujících.
Vzhledem	k	okolnostem	v	době	covidových	

omezení	nebylo	možné	realizovat	velkou	část	
aktivit	prezenčně	a	osvědčila	se	možnost	on-
-line	podpůrných	setkání,	která	si	pečující	vel-

mi	chválili.	Některé	aktivity	byli	i	po	ukončení	
lockdownu	realizovány	tzv.	hybridně.
V	rámci	projektu	byly	i	prostřednictvím	in-

dividuálních	a	skupinových	rozhovorů	s	peču-
jícími	a	odborníky	zmapovány	ty	nejmarkant-
nější	potřeby	pečujících.	
Vznikly	také	čtyři	užitečné	videonávody 

pro zvládání péče v domácím prostředí: 
„Forma videí reaguje na různé komuni-
kační možnosti pečujících, aby byla sro-
zumitelná pro kohokoliv. Animace umožní 
vizuálně se zorientovat, díky mluvenému 
slovu získají informace i lidé se zrakovým 
postižením, titulky zprostředkují obsah  
i těm, kteří mají horší sluch, a znakový ja-
zyk zajistí předání informací neslyšícím,“ 
vysvětluje	Petra	Štěpová.

Centrum	pro	kumunitní	práci
střední	Čechy



29

Krimi sřípky
Odcizený elektrický invalidní vozík 
byl vrácen šťastnému majiteli
Začátkem	 měsíce	 května	 mohli	 stráž-

níci	šťastnému	majiteli	odcizeného	 inva-
lidního	 elektrického	 vozíku	 osobně	 sdě-
lit,	 že	 ho	 nalezli	 v	 nepoškozeném	 stavu.	
Strážníci	ten	večer	pracovali	s	 informací,	
že	tento	invalidní	vozík	se	má	nacházet	na	
konkrétním	místě	v	našem	městě.	Stráž-
níci	tam	invalidní	vozík	opravdu	nalezli	a	
v	nepoškozeném	stavu.	Bližším	šetřením	
na	 místě	 se	 navíc	 strážníkům	 podařily	
získat	důležité	informace	ke	konkrétnímu	
pachateli	této	krádeže.	Následně	byla	věc	
předána	přivolaným	policistům.	Invalidní	
vozík,	 jehož	hodnota	byla	35	000	Kč,	byl	
odcizen	z	chodby	bytového	domu	v	ulici	
Jedličkova	koncem	měsíce	dubna	letošní-
ho	roku.

Alkohol za volantem
Dne	19.	6.	2022	krátce	po	8.	hodině	ranní,	

kontrolovali	 strážníci	 v	 ulici	 Sojovická	 řidi-
če	osobního	motorového	vozidla,	který	byl	
důvodně	podezřelý,	že	řídí	pod	vlivem	alko-
holu	nebo	jiných	návykových	látek.	Kontrole	
výrazně	 přispěl	 kamerový	 systém.	 Strážník	
obsluhující	MKDS	vozidlo	 zjistil	u	nádraží	a	
styl	 jízdy	 tomu	 evidentně	 nasvědčoval.	 Již	

při	 komunikaci	 s	 řidičem	 bylo	 strážníkům	
zřejmé,	že	alkohol	bude	dechovou	zkouškou	
potvrzen.	Naměřená	hodnota	2,33	‰	alko-
holu	nebyla	pro	strážníky	překvapením.	Na	
základě	tohoto	zjištění	byla	na	místo	přivolá-
na	hlídka	Policie	ČR,	která	si	37letého	řidiče	
převzala	k	provedení	dalších	opatření.

Řidič profesionál
Dne	 22.	 7.	 2022	 krátce	 po	 15.	 hodině	

prověřovali	 strážníci	 telefonické	 oznáme-
ní	 o	 řidiči	 nákladního	 automobilu,	 který	
poškodil	 dopravní	 značení	 včetně	 přileh-
lých	 chodníků	 v	 ulici	 Dobrovského	 sady.	
Šetřením	byl	zjištěn	51letý	řidič	z	Liberce,	
který	nerespektoval	dopravní	značky	zaka-
zující	 vjezd	 nákladním	 automobilům,	 tak	
zákaz	vjezdu	všech	vozidel,	jízdou	do	jed-
nosměrné	ulice.	Následně	nezvládnul	od-
bočovací	 manévr,	 čímž	 vyvrátil	 dopravní	
značku,	poničil	chodník	a	pokračoval	dále	
směrem	do	ulice	Mírová.	Dopravní	neho-
da	 byla	 došetřena	 dopravní	 policií,	 která	
byla	na	místo	přivolána.

Zákaz řízení? Nevadí!
Zákaz	řízení	i	alkohol	za	volantem	někte-

rým	řidičům	nepřekáží	ve	vyjížďkách	moto-
rovým	vozidlem.	Hned	dvakrát	po	sobě	byl	
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přistižen	 46letý	 řidič	 z	 Dobřichovic,	 který	
řídil	osobní	motorové	vozidlo.	V	prvním	pří-
padě	řídil	 i	přes	vydaný	zákaz	řízení	správ-
ním	 orgánem.	 Ve	 druhém	 případě	 navíc	
pod	 vlivem	 alkoholu,	 kterého	měl	 v	 sobě	
přes	2	‰.	Oba	případy	šetří	Policie	ČR.

Příležitost dělá zloděje 
Neuzamčené	 jízdní	 kolo	 se	málem	 vy-

mstilo	80letému	muži	z	Lysé	nad	Labem,	
který	si	kolo	o	stojan	pouze	opřel	a	šel	si	na-
koupit	do	obchodu.	Událost	se	stala	v	uli-
ci	Masarykova	kolem	11.30.	Když	se	vrátil	 
z	obchodu,	kolo	bylo	pryč.	S	vědomím,	že	
se	 kolo	 s	 největší	 pravděpodobností	ne-
nalezne,	vydal	se	na	městskou	policii	věc	
oznámit	a	dát	pouze	na	vědomí.	Strážníci	
patrolující	zrovna	v	terénu	se	na	lokalitu	
zaměřili	 a	 měli	 štěstí,	 jízdní	 kolo	 nalez-
li	 pohozené	 v	 křoví	 nedalekého	 parku.	 
V	tomto	případě	se	pachatel	sice	nechy-
til,	ale	kolo	se	mohlo	vrátit	velmi	šťastné-
mu	majiteli.

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

Vrch.	kom.	Bc.	Luboš	Zita
velitel	městské	policie

Lysá nad Labem
časů minulých
Vážení	 čtenáři,	 facebookové	 stránky	 Lysá	

nad	Labem	časů	minulých,	zabývající	se	histo-
rií	Lysé	a	blízkého	okolí,	vstoupí	již	do	šestého	
roku	své	existence.	Za	tuto	dobu	si	našly	ko-
lem	2	000	příznivců,	převážně	z	řad	rodáků,	
ale	i	lidí,	kteří	si	Lysou	za	svůj	domov	teprve	
zvolili.	Díky	Vám	–	přispěvatelům	–	máme	zde	
zhruba	 v	 1	 400	 rozličných	 příspěvcích	mož-
nost	 seznámit	 se	 s	 dobovými	 fotografiemi,	
amatérskými	filmy	a	články,	týkajících	se	Lysé	
jako	města,	či	lidmi,	kteří	zde	žili	a	tvořili	její	
dějiny.
Jsem	velice	rád,	když	se	na	tyto	stránky	rádi	

vracíte	a	máte	se	z	nich	možnost	dozvědět	se	
i	něco	více	o	historii	města,	než	 je	uvedeno	
ve	známých	publikacích.	Přeji	si,	aby	se	tyto	
stránky	i	nadále	stávaly	místem	pohody,	kde	
se	můžete	 podělit	 o	 události,	 na	 které	 rádi	
vzpomínáte...
Pro	ty,	kteří	dosud	váhají	a	rádi	by	se	s	ostat-

ními	podělili	(přidali	příspěvek),	ale	technicky	
neví,	 jak	na	 to,	 je	 zřízena	e-mailová	adresa:	
lysa-casu-minulych@post.cz,	kde	Vám	velice	
rád	poradím.

									Pavel	Jehlička
	zakladatel	a	správce
této	veřejné	skupiny

Všichni	 jste	srdečně	zváni	v	sobotu	17.	9.	
2022	v	době	od	10	do	14	hodin	na	parkovi-
ště	před	novým	obchodním	centrem.	Sezná-
míme	vás	s	průběhem	stavby,	ale	nejen	 to.		
Představíme	vám,	které	obchody	budou	do-
plňovat	supermarket	Tesco.	
Těšit	se	může	na	malé	občerstvení	a	skákací	

hrad	pro	děti.	Na	setkání	s	vámi	se	těší	kolek-
tiv	OC	Lysá	nad	Labem.

Obchodní centrum Lysá n. L. se představuje
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To, že naši senioři mají šikovné ruce, už 
dávno víme, ale že hrají dobře i šachy je 
něčím navíc.

Po	dvou	letech	spojených	s	covidem	se	po-
dařilo		na	Výstavišti	v	Lysé	nad	Labem	umož-
nit	 seniorům	 	 sociální	 kontakt	a	vytáhnout	
je	 z	 domácí	 izolace.	 Setkávání	 s	 vrstevníky	
a	známými	je	pro	seniory	velmi	potřebné	a	
žádoucí.	Má	velký	význam	pro	jejich	duševní	
pohodu	a	tím	i	zdravotní	stav.
Ve	dnech	16.	–	19.	6.	2022		pořádalo	Cen-

trum	sociálních	a	zdravotních	služeb	Podě-
brady	XXII.	ročník	Soutěžní	výstavy	Šikovné	
ruce	 seniorů.	 Součástí	 výstavy	 byl	 i	 stánek	
Šachy	pro	seniory.	Děti	ze	šachového	krouž-
ku	si	přivedly	na	stánek	„svého“	seniora	a	za-
hrály	si	s	ním	partii	šachů.	Vzájemné	rozho-
vory	dětí	a	seniorů	byly		úžasné	a	zajímavé	
pro	obě	strany.	
Dne	18.	6.	2022		byl	v	rámci	výstavy	uspo-

řádán	šachový		turnaj	klientů	sociálních	slu-
žeb	a	turnaj	seniorů	–	jednotlivců.
Urputné	boje	 absolvovali	 šachisté	 v	hor-

kém	počasí	na	hale	C	v	1.	patře	až	do	konce.	

Šachy seniorům v Lysé – stárnout aktivně, stárnout zdravě

V	turnaji	seniorů	vyhrál	suverénně	František	
Šauer	z	Prahy	se	ziskem	6,5	bodu	ze	7.	Na	
druhém	místě	se	umístil		po	nelítostném	boji	
Václav	Uhlíř	ze	Sendražic,	třetí	místo	obsadil	
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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
Prodám	elektrický	invalidní	vozík	Selvo	i4600	v	dobrém	stavu.	Cena	25	000	Kč.	Tel.:	732377340.

nejstarší	účastník	turnaje	Jan	Holub	z	Kerska	
ve	věku	86	let.
V	kategorii	sociálních	služeb	vyhrál	Vla-

dimír	Ulihrach	 z	 Libice	nad	Cidlinou	 s	pl-
ným	počtem	bodů,	na	druhé	místo	se	pro-
bojoval	Václav	Kašpar	z	Domova	na	zámku	
v	Lysé	nad	Labem	a	třetí	místo	obsadil	An-
tonín	Lebeda	z	Kolína.	Na	bitvy	seniorů	za-
vítali	 na	Výstaviště	nejen	návštěvníci,	 ale	
i	vážení	hosté.	Všichni	účastníci	si	odnesli	
Pamětní	 listy	a	ceny,	Ti	nejlepší	poháry	a	
medaile	se	stuhou	v	barvách	Lysé	nad	La-
bem.
Těšíme	se	na	příští	ročník	V	Libici	nad	Cid-

linou.	
Šachy	 seniorům	 chceme	 nabídnout	 po	

dvouleté	přestávce	při	přednáškách	v	Měst-
ské	knihovně	a	Kavárničce	dříve	narozených	
a	při	Městské	lize	dětského	šachu	v	Domově	
na	zámku.	Věříme,	že	se	nám	podaří	obnovit	
šachové	akce	pro	seniory	od	října	2022.	

Ing.	Miloš	Havlena



31

Napsali	nám	/	Sport

Rozhovor s bývalým zastupitelem Jánem Šturmem
Ján Šturm byl 3 volební období zastupi-
telem a členem různých komisí a výborů. 
Za svou činnost získal v roce 2020 pamět-
ní medaili města. Jak hodnotí komunální 
politiku v Lysé a co by si pro město přál?

 Budou volby do zastupitelstva. Komunální 
politiku v Lysé sledujete dlouhodobě. Jak 
hodnotíte její směřování napříč volebními 
obdobími?
Porevoluční	období	bych	rozdělil	do	třech	

dekád.	V	první	se	privatizoval	městský	maje-
tek.	Ve	druhé	nastal	zlom.	Po	zrušení	okres-
ních	 úřadu	 Lysá	 získala	 statut	 obce	 s	 rozší-
řenou	 působnosti.	 Začalo	 se	 investovat	 do	
budovy	 městského	 úřadu,	 do	 mateřských	
a	 základních	 škol.	Větší	 investicí	byla	 rekon-
strukce	Masarykovy	 ulice.	 Na	 straně	 druhé	
nebyl	 realizován	 projekt	 v	 bývalém	 areálu	
Fruta.	Třetí	dekádu	považuji	za	nejúspěšnější,	
a	to	zejména	v	letech	2016	až	2022.	Naopak	
nejslabším	 článkem	 komunální	 politiky	 byla	
realizace	volebních	programů,	které	většinou	
zůstaly	na	papíře.

Sám jste byl 3x zastupitelem, proč jste  
v komunální politice nepokračoval?
Zastupitelstvo	jsem	opouštěl	velmi	nerad.	

Hlavním	důvodem	byl	nesouhlas	se	složením	
vedení	a	rady	města,	které	mi	nedávaly	zá-
ruku,	že	se	město	bude	rozvíjet.	Následující	

roky	mi	daly	za	pravdu.	Po	rezignaci	na	funk-
ci	 zastupitele,	 jsem	dál	pracoval	 ve	výboru	 
i	v	komisích.	

Uplynulé volební období se bez nadsázky 
dá označit jako nejsložitější v novodobé 
historii země. Covid, uprchlická krize. 
Jak to podle Vás město zvládlo?
Doplnil	bych	negativní	vlivy	o	zdražování	

materiálů,	energie	a	práce,	skoro	nulovou	
toleranci	opozice	i	některých	občanů.	Přes	
všechny	 problémy	 mohu	 konstatovat,	 že	

žádná	 vládní	 garnitura	 v	 minulosti	 nepo-
stavila,	neopravila	a	nezvelebila	naše	měs-
to	tak,	 jako	současná.	 	Kromě	toho	město	
poskytlo	 materiální	 pomoc	 družebnímu	
městu	na	Ukrajině.	Všem,	kteří	se	na	tom	
podíleli,	děkuji.	

Co podle Vás rozhodne podzimní 
volby v Lysé?
Současná	koalice	bude	voličům	předkládat,	

co	udělala,	opozice	bude	vše	kritizovat.	Bude	
záležet,	 zda	 voliči	 uvěří	 tomu,	 co	 vidí	 nebo	
tomu,	 co	 slyší.	 Moje	 zkušenost	 z	 minulých	
voleb	je	taková,	že	v	našem	městě	volíme	ty,	
kteří	neplnili	sliby	nebo	ty,	kteří	pro	Lysou	nic	
neudělali.	Rád	bych	se	mýlil.

Jaké téma v předvolební kampani bude 
podle Vás nejvíce rezonovat?
Konkrétních	témat,	která	by	posunuly	měs-

to	o	kousek	dál,	je	hodně.	Jako	prioritu	bych	
viděl	v	tom,	aby	se	zvolení	zastupitelé	shodli	
na	správném	rozvoji	našeho	města.

Co byste jako občan Lysé sobě i svým 
sousedům nejvíce přál?
Největší	bohatství,	které	člověk	může	mít,	

a	tím	je	zdraví.	Nám	všem	přeji,	abychom	do	
ZM	zvolili	lidi,	kterým	nepůjde	o	osobní	zájmy.

redakce

Akce	k	výročí	50	 let	 fotbalu	v	 Litoli	 se	
uskutečnila	dne	3.	7.	2022	ve	fotbalovém	
areálu,	 kde	 v	 současnosti	 působí	 spolek	
FK	Litol,	mládež.	Na	úvod	proběhl	zápas	
“A“	 mužstva	 dospělých	 se	 Sigi	 Teamem,	
složeným	 z	 bývalých	hráčů	 Sparty	 Praha	 

Oslava 50 let fotbalu v Litoli 

a	 dalších	 známých	 osobností	 českého	
sportu,	kultury	a	 	 showbusinessu.	Zápas	
byl	vyrovnaný	a	litolští	fotbalisté	bojovali	
se	soupeřem	se	zvučnými	jmény	statečně	
a	odhodlaně.	Sigi	Team	těsně	vyhrál,	ale	
fanoušci	 Litole	 byli	 s	 průběhem	 zápasu	

spokojeni.	Po	 jeho	ukončení	poděkovalo	
současné	vedení	 spolku	bývalým	 funkci-
onářům,	trenérům	a	dalším	činovníkům,	
kteří	přispěli	k	tomu,	že	fotbal	v	Litoli	se	
hraje	již	více	než	50	let.	Následoval	zápas	
“staré	 gardy“	 s	 výběrem	 fotbalistů	 Lito-
le	 především	 z	 mládežnických	 katego-
rií,	 resp.	 vloni	 založeného	 “B“	 týmu.	 Po	
celou	dobu	byla	 připravena	 zábava	 také	
pro	malé	děti,	které	mohly	využít	skákací	
hrad	a	bublinkovač.	Současně	se	návštěv-
níci	mohli	 seznámit	v	 improvizované	vý-
stavě	 s	 historií	 spolku	 včetně	 úspěchů	 
v	 podobě	 pohárů	 a	 diplomů,	 které	 hrá-
či	 spolku	 dosáhli.	 Celou	 akci	 doprovodil	 
s	 reprodukovanou	 hudbou	 DJ	 Radek	
Bernátek,	 který	 svým	 výběrem	 hitů	 za	
poslední	 půlstoletí	 uspokojil	 určitě	 ka-
ždého	 z	 návštěvníků.	 Oslava	 trvala	 do	
pozdních	večerních	hodin.	Počasí	bylo	po	
celou	dobu	příjemné	letní	a	přispělo	tak	
ke	 skvělé	 atmosféře	 této	 oslavy,	 kterou	
navštívilo	 asi	 300	 fotbalových	 fanoušků	 
a	nadšenců	každého	věku.

Eva	Kropáčková
předsedkyně	výboru	FK	Litol,

mládež	z.	s.
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V	Lysé	nad	Labem	vedu	již	roky	všeobec-
nou	dětskou	sportovní	přípravku	–	mezi	lidmi	
známou	také	jako	atletika	(tréninky	probíha-
jí	na	atletickém	hřišti)	nebo	jako	sportovky	
(pohybová	všestrannost).	Nejvýstižnější	ná-
zev	však	lekcím	daly	samy	děti,	které	prostě	
a	jednoduše	chodí	cvičit	na	Markétu.	Ať	už	je	
rozšířený	název	jakýkoliv,	jsem	ráda,	že	děti	
po	dvou	covidových	letech	sportují	pravidel-
ně	a	s	radostí.	To	dokazuje	i	obrovský	zájem	
o	naše	příměstské	 sportovní	 campy	 v	 Lysé	
na	Labem,	kterými	ve	třech	prázdninových	
termínech	prošlo	přes	120	účastníků.	
Abychom	děti	nasměrovaly	 i	 ke	konkrét-

ním	 sportovním	 odvětvím,	 pořádá	 naše	

Děti v Lysé pohyb baví ...aneb chodím na Markétu

společnost	 PROFITRAINERS	 s.	 r.	 o.	 ihned	 
1.	září	2022	na	atletickém	hřišti	v	Lysé	akci	
NAJDI	SVŮJ	SPORT	(vyzkoušej	si	různé	sporty	
a	zjisti,	který	Tě	bude	bavit),	které	bylo	pod-
pořeno	z	 rozpočtu	města	Lysá	nad	Labem.	
Na	děti	navštěvující	MŠ	i	ZŠ	budou	čekat	sta-
noviště	s	různými	sportovními	disciplínami,	
které	je	mohou	nasměrovat,	jaký	sportovní	
kroužek	si	v	letošním	roce	vybrat.
Pro	 děti,	 které	 se	 zatím	 sportovně	 ne-

specializují,	 je	 určena	 již	 zmiňovaná	 dět-
ská	sportovní	přípravka	(tréninky	probíhají	 
v	pondělí,	ve	středu	a	v	neděli)	a	nejen	pro	
jejich	mladší	sourozence	také	každý	čtvrtek	
cvičení	rodičů	a	dětí.	Lekce	probíhají	na	at-

letickém	 hřišti	 v	 Lysé,	 v	 zimních	měsících	 
v	tělocvičnách	ZŠ.
O	podzimních	prázdninách	(26.	–	27.	10.	

2022)	 opět	 pořádáme	 oblíbený	 podzim-
ní	 sportovní	 příměstský	 camp,	 který	 završí	
naše	 letní	 a	 podzimní	 akce.	 Těšíme	 se	 na	
všechny	účastníky.
Děkuji	rodičům,	kteří	své	děti	v	pravidel-

ném	 pohybu	 podporují	 a	 jdou	 jim	 příkla-
dem.	Základní	pohybová	gramotnost	je	pro	
dětský	 rozvoj	 jedna	 z	 nezbytných	 součástí	
jejich	vývoje.

Markéta	Linhartová
www.profitrainers.cz

Mršník Junior Cup 2022
Ve dnech 8. 7. – 10. 7. 2022  proběhl na 
písníku Mršník pátý ročník závodu dvou 
členných juniorských týmů v lovu ryb, 
pořádaný Rybářským klubem Lysá nad 
Labem. Do hodnocení závodu se počíta-
lo pět nejtěžších ulovených ryb. Závodilo 
celkem 11 týmů z celé republiky.

Vítězem	závodu	se	stal	tým	Carp	Team	Elix	
s	celkovým	úlovkem	45,7	kg,	druhé	místo	ob-
sadil	CarpsonBaits	Junior	s	celkovým	úlovkem	
45,0	kg	a	třetí	místo	vybojoval	Dragon	Baits	
Junior	 s	 úlovkem	 44,9	 kg.	 Cenu	 za	 největší	
rybu	si	odnesl	tým	EB	Baits	za	kapra	vážícího	
12,4	kg	a	cenu	za	první	rybu	tým	Mikbaits	Ju-
nior	za	jesetera	vážícího	4,0	kg.
Závěrem	je	třeba	poděkovat	všem	spon-

zorům	 za	 věcné	 a	 peněžité	 dary.	 Pizzerii	
Pat-Mat	 z	 Milovic	 za	 skvělý	 catering	 pro	
všechny	 závodníky	 a	 pořadatele	 závodu.	
Velké	díky	patří	všem	rozhodčím	a	pořada-
telům,	kteří	velkou	část	svého	volného	času	
věnovali	mládeži.

Lukáš	Prágr
zástupce	hospodáře

Rybářský	klub	Lysá	nad	Labem	z.s.
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CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH 
STRÁNKÁCH MĚSTA LYSÁ N. L.
https://mestolysa.cz/
NEBO POMOCÍ QR KÓDU

KOMINICTVÍ
MICHAL KUČERA

Kontrola	a	čištění	spalinových
cest,	vložkování	komínů,
frézování	komínů,	opravy	
komínů	a	kouřovodů,
vícevrstvé	komíny.
e-mail:	kominictvi.kucera@gmail.com
tel.:	+420	720	503	121
Vyšehořovická	513,	Nehvizdy

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří: 16 – 20 týdnů, 
cena: 220 – 269 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
17. 9. 2022 v 15.10 a 30. 9. 2022 ve 13.55

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

www.drubezcervenyhradek.cz
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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
• obsluha strojů a zařízení na výrobu izolačních skel
• expedient
• operátor CNC strojů
• operátor výroby řezač, brusič
• údržbář

IZOLAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SKLO


