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Slovo starosty

Ustavující zastupitelstvo města

Milí sousedé, 
druhý listopado-

vý den jsem byl na 
ustavujícím zase-
dání zastupitelstva 
zvolen starostou 
města. Spolu se 
mnou se funkce 
místostarostek uja-
ly Martina Tužin-

ská Synková a Radka Bláhová. Dalšími členy 
rady se stali Jan Marek a Štěpánka Vošická. 
Jsem moc rád, že náš tým složený z mnoha 
spolupracovníků, který měl v uplynulých čty-
řech letech velmi omezené možnosti vlivu 
na chod města, se nyní může plně věnovat 
svojí práci pro Lysou. Vaše hlasy nám k tomu 
daly dostatečně silný mandát, kterého si 
opravdu velmi vážíme.

Okamžitě jsme začali pracovat na stabilizaci 

rozpočtu pro letošní rok, ve kterém chybělo 
70 milionů korun na již zasmluvněné investi-
ce. Připravujeme také rozpočet na rok 2023 
a nastavujeme kontrolní mechanismy, kte-
ré zabrání tomu, aby bylo možné podepsat 
smlouvu bez rozpočtového krytí. Jako velmi 
důležité v současné době vnímáme probíhající 
koncesní řízení na provozovatele vodovodů a 
kanalizací. Přebrali jsme k dokončení tři stavby 
– vodojem, sportovní halu a rekonstrukci ulice 
Mírová. Všechny tyto velké investice pečlivě 
kontrolujeme.

 Intenzivně také hledáme způsob, jak po-
mocí dotačních titulů ještě zlevnit probíhající 
investice.

Ačkoliv pro nás bude poslední měsíc le-
tošního roku pracovně velmi intenzivní, 
nechci zapomínat na to hezké okolo nás. A 
tak mám radost, že jsme společně rozsvíce-
ním našeho vánočního stromu vstoupili do 

kouzelného předvánočního času. Adventní 
období má být dobou radostného očeká-
vání. Je dobré si to připomínat přesto, nebo 
možná právě proto, že současné dění okolo 
nás mnoho důvodů k radosti nenabízí. Proto 
buďme prosím všímaví a vnímaví a zkusme 
pozvednout oči od svých starostí, abychom 
mohli zahlédnout možná mnohem větší těž-
kosti druhých. Vidím okolo sebe, že mnozí z 
vás neváhají, když mohou pomoci. A někdy 
stačí tak málo. Vždyť vlídné slovo, podaná 
ruka či úsměv jsou zdarma a potěší nejen 
obdarovaného, ale i dárce.

Přeji vám klidný advent a pokojné Vánoce 
prožité s těmi, které máte rádi. Těším se na 
společná setkání s vámi.

Mgr. Karel Marek
starosta města

Od začátku listopadu má Lysá nad 
Labem nové vedení, které bylo zvoleno  
2. listopadu na ustavujícím zastupi-
telstvu města. Končící starosta Karel 
Otava se ho nezúčastnil, proto se ve-
dení zastupitelstva dle zákona o obcích 
ujal jeho nejstarší člen Ondřej Vaněček 
(LNS). Jelikož se Karel Otava (SPL) vzdal 
nově získaného mandátu zastupitele, 
na jeho místo postoupila další v po-
řadí na kandidátce Karolína Stařecká. 
Vzhledem k výsledkům voleb nevznikla 
žádná koaliční dohoda. Vedení se ujali 
zástupci Lysá nás spojuje (12 mandátů 
z 15) a opoziční křesla obsadili zastupi-
telé za ANO 2011 (Romana Fischerová 
a Marek Smejkal) a Společně pro Lysou 
(Karolína Stařecká).

Výběr z programu ustavujícího 
zastupitelstva: 
1.  volba starosty, místostarosty (místosta- 
 rostů), členů rady města,
2.  zřízení výborů zastupitelstva města,
3.  návrh na stanovení odměn neuvolněným 
 členům zastupitelstva města za výkon  
 funkce pro volební období 2022 – 2026,  
 návrh na poskytování příspěvků uvolně- 
 ným členům zastupitelstva města pro vo- 
 lební období 2022 – 2026,
4. stanovení zastupitele určeného pro  
 územní plánování,
5. prodej části obecního pozemku parc. č.  
 612/1 v k. ú. Lysá nad Labem na stavbu  
 4 zděných garáží v ulici U Stadionu,
6. žádost o koupi části obecního pozemku  
 parc. č. 2652/2 v k. ú. Lysá nad Labem  
 ulice Komenského,

7. revokace usnesení zastupitelstva města  
 č. 100/I/a) prodej pozemku parc.  
 č. 2480/16 v k.ú. Lysá nad Labem, ulice  
 Hrabanov,
8. 6. rozpočtové opatření roku 2022 (na  
 vědomí), 
9. 7. rozpočtové opatření roku 2022 (na  
 vědomí),
10. zápis č. 3/2022 z jednání Finančního vý- 
 boru.

Všechna přijatá usnesení naleznete na 
webu města v sekci Samospráva. 

redakce

Editorial
Milí Lysáci, držíte v rukou pro-

sincové Listy, které jsou posled-
ním letošním vydáním a také 
posledním číslem vytvořeným 
dle starých pravidel. Rada města 
schválila novou redakční radu a 
také nová pravidla pro vydávání 
Listů. Od ledna vás čekají nové 
pravidelné rubriky, kalendárium 
a také aktuální zprávy z úřadu a 
města. Uvítáme váš názor na no-
vou podobu Listů i vaše nápady na 
vylepšení či témata, která byste v 
nich rádi našli. Napsat nám jej mů-
žete na e-mail 
komunikace@mestolysa.cz. 
Listy jsou tu pro vás! 

redakce
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Nové vedení města Lysá nad Labem

ROZPOČET 2022

Mgr. Karel Marek, starosta
Karel je realista, coby jako vystudovaný matematik miluje čísla, a proto se bude soustředit na řízení měst-

ských financí. Rozumně argumentuje, ale i naslouchá. S kritikou se snaží mít připraveno i řešení. Jeho snahou 
je spojovat lidi, zapojovat je do správy města a plně využít potenciál, který naše město má. Karel je také 
krajský zastupitel. Aby se mohl plně věnovat práci starosty, na konci roku odstoupí z pozice předsedy krajské 
Komise pro majetek, kterou dva roky vykonával na uvolněné pozici a bude zastávat pouze funkci neuvolně-
ného krajského zastupitele. 

Mgr. Martina Tužinská Synková, místostarostka
Martina je právnička, jež v posledních letech pracovala pro Národní divadlo. Je přesvědčená, že základem 

pro to, aby vše fungovalo tak, jak má, jsou dobrá správa města, propojenost státní správy se samosprávou a 
správná komunikace. Věcně a slušně argumentuje v diskusích a spolu s Radkou Bláhovou tvoří tým místosta-
rostek a zároveň právnický tandem ve vedení města. Martina si přeje, aby Lysá byla místem pro spokojený 
život nás všech. 

Mgr. Radka Bláhová, místostarostka
Radka je právnička a není jí cizí analytické myšlení. Prosazuje, aby město hájilo zájmy nás všech, ne 

pouze  ty vlastní či určité skupiny lidí. Věci se snaží vnímat nejen v detailu, ale i z širšího, koncepčního 
hlediska. Pro Radku je důležité, aby se v Lysé dobře žilo, což nejde bez řádného hospodaření, na které 
se chce zaměřit. 

Ing. Jan Marek, radní 
Od narození Lysák tělem i duší. Rád by z Lysé udělal ještě lepší místo k žití a takto ho předal budoucím 

generacím. Jeho cílem jsou co nejlepší digitalizace samosprávy a co nejvyšší transparentnost v nakládá-
ní s městským rozpočtem. Jako IT odborník si poradí s každou technickou záludností. Je velkým podpo-
rovatelem jakýchkoliv volnočasových aktivit, komunitního života, kultury a neotřelých nápadů.

Mgr. Štěpánka Vošická, radní 
Štěpánka je ta, která vždy zařídí dobrou náladu. Její doménou jsou školství a sociální oblast. Je pro ni  

důležité, aby děti měly dostatek prostoru pro kulturní i sportovní vyžití a aby bylo dobře postaráno o seniory 
a nemocné. S pozitivním přístupem se snaží slušně a věcně argumentovat a myslet koncepčně. Je ředitelkou 
v mateřské škole a věnuje se speciální pedagogice.

  
Od chvíle, kdy Lysá nás spojuje pře-

vzalo vedení města, intenzivně probí-
haly schůzky nad možnými úsporami v 
letošním rozpočtu, protože je potřeba 
najít chybějících 80 milionů. Ano, sku-
tečně tolik. 

 
Jedná o především pak tyto tři 
problémy:

a) Nekryté rozpočtové výdaje na velké 
investiční projekty města ve výši 36 mil. Kč 
(rekonstrukce a vystrojení  vodojemu, re-
konstrukce ulic Mírová a ČSA, rekonstruk-
ce radnice, sportovní hala, Jedličkův dům 
č.p. 13).

b) Neobdržení investičních dotací ve 
výši 26 mil. kč (město je obdrželo již v roce 
2021 nebo je nakonec vůbec nezískalo).

c) Neobdržení příjmů z prodeje po-
zemků na Hrabanově ve výši 18 mil. 
Kč (rozpočet s těmito příjmy počítal, 
v letošním roce se však prodala pouze 
polovina).

 
Připravili jsme proto rozpočtové opat-
ření č. 9/2022, které tyto problémy 
řeší těmito opatřeními:

1) Navýšení rozpočtu pro velké in-
vestiční projekty o 16 mil. Kč a odlože-
ní zbývajících 20 mil Kč. do roku 2023.

2) Snížení běžných výdajů o 17 mil. 
Kč a ostatních investičních výdajů o 18 
mil. Kč.

3) Očekávané zvýšení příjmu z daní 
díky vysoké inflaci o 31 mil. Kč.

4) Převod 10 mil. Kč z vedlejší hos-

podářské činnosti (hospodaření s byto-
vými a nebytovými prostory, pronájem 
vodovodů a kanalizací)

 
Toto rozpočtové opatření projedna-

la 21.11. rada města a schvalovat jej 
bude zastupitelstvo města 14.12.2023. 
Aktuálně společně s vedoucími odborů 
připravujeme rozpočet pro rok 2023,  
tak abychom jej mohli také schválit na 
prosincovém zastupitelstvu.

Karel Marek, 
starosta



4

Městský úřad

Komise rady města
Představujeme vám komise Rady města a jejich pracovní náplň. Komise mají postavení iniciativního a poradního orgánu Rady 
města. Zabývají se vlastními podněty a podněty občanů a institucí v uvedených oblastech. Setkávat se mohou jak fyzicky, tak i 
online, případně kombinovaně. Komise si na svá jednání můžou a zajisté budou zvát hosty. Svá stanoviska, návrhy, doporučení a 
zjištění předkládají Radě města. Komise mají jednotnou strukturu:

1. Předseda komise
2. Členové komise

3. Tajemník z řad úředníků příslušného odboru
4. Radní, který je garantem komise

Karel
Marek

Komise
pro dotace

Jaromír Šalek

Komise pro výstavbu 
a rozvoj města

Petr Bláha

Komise
pro životní prostředí

Dan Drahotský

Komise pro kulturu
a cestovní ruch

Renata Krausová

Komise pro sport
a volný čas
Martin Jirsa

Komise sociální
a zdravotní

Veronika Vaňáčková

Komise pro školství
Jakub Tesař

Komise pro IT
a smart city
Petr Váňa

Komise pro dopravu 
a bezpečnost
Ondřej Šmíd

Komise
pro hospodaření

s byty a nebytovými 
prostory

Vladislav Šplíchal

Komise
pro regeneraci MPZ

Ondřej Vaněček

Radka
Bláhová

Štěpánka 
Vošická

Jan
Marek

Martina 
Tužinská
Synková

(Městské památkové zóny)

Komise pro dotace
• Doporučuje vhodné dotační tituly z EU i národních zdrojů.
• Vyjadřuje se ke spolupráci města s dotačními firmami.
• Posuzuje návrhy na dotační příležitosti od dotačních firem.
• Posuzuje náměty na projekty od odborů úřadu nebo organizací          

zřizovaných městem.
• Navrhuje projekty na základě vypsaných dotačních výzev.
• Připomínkuje projektové žádosti podávané městem.
• Vyhodnocuje realizaci běžících a ukončených projektů.
• Podílí se na střednědobém plánování investičních a neinvestičních 

akcí. 
• Spolupracuje s MAS a Mikroregionem v oblasti dotací.

Jaromír Šalek (předseda, zpracovatel projektových žádostí
a hodnotitel projektů)
Zuzana Viktoriová (člen, dotační poradce)
Petra Melingerová (člen, hodnotitelka grantových žádostí
a profesionální fundraiser)
Zita Nidlová (člen, dotační specialista)

Komise pro výstavbu a rozvoj města
• Posuzuje stavební záměry s dopadem na město.
• Spolupracuje s městem při vypracování zadání a projektové 

dokumentace na stavební záměry města.
• Posuzuje větší investiční akce města.
• Vyjadřuje se k návrhům územního plánování.
• Předkládá náměty na investice a rozvoj města v oblasti stavebnictví 

a infrastruktury.
• Podílí se na vizích rozvoje města.

Petr Bláha (předseda, stavební projektant)
Vladislav Šplíchal (člen, technik stavebního dozoru)
Martin Jirsa (člen, projektový vedoucí architektonické kanceláře)
Petra Hodková (člen, správce nemovitostí)

Jaromír Šalek
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Komise sociální a zdravotní
• Připravuje a posuzuje koncepční materiály pro rozvoj a podporu 

stávajících i nových sociálních a zdravotních služeb.
• Vyjadřuje se k investičním akcím města v sociální a zdravotní 

oblasti.
• Spolupracuje s městem,  krajem, MPSV, MZ a dalšími příslušnými 

subjekty na komplexním nastavení systému péče o seniory, osoby 
se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením 
(včetně např. výstavby nového domova pro seniory nebo DPS).

• Vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek.
• Předkládá návrh na rozdělení dotací města na daný kalendářní rok 

subjektům v sociální a zdravotní oblasti.
• Podílí se na zkvalitnění prolínání generací, iniciuje dobrovolnickou 

činnost. 
• Předkládá podněty a návrhy na projekty z Evropských sociálních 

fondů.
• Podporuje sociální začleňování osob ohrožených sociálním 

vyloučením např. z důvodu zdravotního postižení nebo věku tak, 
aby mohly žít maximálně spokojeným způsobem života v běžné 
společnosti.

Veronika Vaňáčková (předsedkyně, učitelka ZŠ, koordinátorka
sociálních projektů)
Drahomíra Zikánová (člen, speciální pedagožka a poradkyně)
Lenka Pešoutová (člen, sociální pracovnice)
Tereza Palánová (člen, ředitelka Domova Mladá)
Jaroslava Labutová (člen, ředitelka Farní charity
Lysá nad Labem)

Komise pro školství
• Připravuje a posuzuje koncepční materiály pro rozvoj a zkvalitnění 

formálního a neformálního vzdělávání a souvisejících služeb ve 
městě.

• Předkládá návrh na rozdělení dotací vzdělávacím organizacím. 
• Spolupracuje s městem v oblasti podpory jím zřizovaných institucí.
• Vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti školství.  
• Přichází s podněty a návrhy pro zkvalitnění školství ve městě.

Jakub Tesař (předseda, koordinátor mezinárodních stipendií a akademických programů, RFE/RL)
Petr  Eliška st. (člen, bývalý ředitel ZŠ TGM Litol)
Antonín Jančařík (člen, proděkan pro vědu a výzkum, Pedagogická fakulta UK)
Michal  Kvasnička (člen, evaluátor evropských fondů v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, MŠMT)
Eva Marková (člen, průvodkyně dětí, Lesní MŠ Cílek)
Jiřina  Nováková (člen, učitelka a výchovná poradkyně, Soukromá 
SŠ a ZŠ 1. KŠPA)
Marie Nováková (člen, bývalá ředitelka ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem)
Jaromír Šalek (člen, garant kurzů dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků)
Helena  Šmídová (člen, učitelka na 2. stupni, ZŠ Benátky nad Jizerou)

Veronika Vaňáčková

Jakub Tesař

 Komise pro IT a smart City
• Připravuje a posuzuje koncepční materiály pro rozvoj IT infrastruktury města.
• Vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti IT.
• Spolupracuje s městem na správě a nastavení digitálních systémů.
• Podílí se na zkvalitnění komunikace s občany 
     (web, fb, záznamy zastupitelstev atd.).
• Snaží se navrhovat nové a podporovat stávající 
     projekty v duchu Smart City

Petr Váňa (předseda, vědecký pracovník na Katedře počítačů, FEL, ČVUT)
Tomáš Tengler (člen, network security engineer, CCIE #8185)
Josef Kotva (člen, senior J2EE Developer, Česká spořitelna)
Marek Šling (člen, senior projektový manažer, DHL IT services) Petr Váňa

Komise pro hospodaření s byty
a nebytovými prostory
• Připravuje pro radu návrhy v oblasti hospodaření s bytovým i nebytovým 

fondem
• Předkládá návrhy koncepce rozvoje
• Vyjadřuje se k záležitostem pronajímání bytových i nebytových prostor
• Spolupracuje s ostatními komisemi  v koordinaci 
• v oblasti výstavby a rekonstrukcí
• Dělá kontroly stavu bytového fondu a navrhuje 
• případné opravy/rekonstrukce.
• Kontroluje správu bytového fondu a účelnost 
     vynaložených nákladů

Vladislav Šplíchal (předseda, stavební technik)
Marcela Chloupková (člen, důchodkyně)
Daniel Drahotský (člen, investiční manažer)
Matěj Kodeš (člen, člen minulé bytové komise)
Michal Magada (člen, realitní makléř)
 Johana Součková (člen, realitní makléř)

Komise pro regeneraci MPZ
• Plní zadání rady města ohledně rozvoje a regenerace MPZ.
• Úzce spolupracuje s referentkou památkové péče a dalšími institucemi 

se vztahem k MPZ.
• Zabývá se návrhem rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé 

nemovitosti z Programu regenerace MPZ. 
• Připravuje náměty pro jednání rady města týkající se nemovitých 

kulturních památek v MPZ i mimo ni.

Ondřej Vaněček (předseda, grafik, učitel VV, dříve 
redaktor tiskovin o stavebnictví)
Eva Zápalková (člen, vedoucí Odboru péče opamátkový 
fond NPÚ ÚOPSČ)
Blanka Švarcová (člen, vedoucí oddělení památkové péče, 
Středočeský kraj (KÚ SK))
Jiří Vajčner (člen, ředitel odboru památkové péče Ministerstva kultury)
Pavel Jehlička (ke schválení na RM, dlouhodbě se zabývá 
místopisem a historií Lysé nad Labem)

Vladislav Šplíchal

Ondřej Vaněček

 Komise pro dopravu a bezpečnost
• Zabývá se podněty od občanů z oblasti zlepšení stávající dopravní 

infrastruktury.
• Připravuje návrhy zlepšení udržitelné městské mobility. 
• Předkládá návrhy na zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu.
• Zabývá se řešením dopravy v klidu (parkováním) v běžném 
    provozu i v době konání akcí na výstavišti.

Ondřej Šmíd (předseda, geograf, výzkumný pracovník PřF UJEP, 
projektant a technik dopravního značení)
Jiří Drbohlav (člen, projektant dopravních staveb)
Dušan  Kamenický (člen, vědecký pracovník ČVUT, inspektor 
Drážní inspekce)
Jakub Machálek (člen, expert v oblasti zdravotnických prostředků)
Marek  Mejzr (člen, dopravní specialista ve společnosti ČSAD)
Martin  Robeš (člen, ministerský rada, Ministerstvo vnitra )
Robert  Šťastný (člen, odborník na silniční bezpečnost)
Dana Urban Hančová (člen, cyklokoordinátorka pro Středočeský kraj)
Luboš Zita (člen, velitel městské policie Lysá nad Labem) Ondřej Šmíd
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Komise pro životní prostředí
• Zabývá se otázkami udržitelného rozvoje města.
• Sleduje stav životního prostředí a adaptace na změny klimatu.
• Podílí se na ochraně fauny a flóry.
• Připomínkuje otázky nakládání s pitnou, užitkovou a odpadní vodou.
• Vyjadřuje se k nakládání s odpady a obaly.
• Přispívá k péči o městskou zeleň a parky.
• Podporuje environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.
• Navrhuje a připomínkuje trasy pro průchodnost krajinou.
• Připomínkuje investiční akce a opatření s dopadem do veřejného prostoru 

a na životní prostředí.
• Zabývá se návrhy, peticemi, stížnostmi a 
    připomínkami občanů, institucí a zájmových sdružení.
Daniel Drahotský (předseda, investiční manažer, ochranář
a dokumentarista přírody)
Petra Málková (člen, VŠ pedagog, Fakulta životního prostředí ČZU)
Pavel Marhoul (člen, manažer ekologických projektů)
Petra Melingerová (člen, zoolog)
Tomáš Petřek (člen, státní zaměstnanec, ekolog)

Výbory zastupitelstva 
města
Na ustavujícím zastupitelstvu byly schváleny výbory 
zastupitelstva města. Jedná se o poradní orgány zří-
zené zastupitelstvem. Zřízení finančního a kontrolní-
ho výboru stanovuje zákon o obcích. Výbory musí být 
minimálně tříčlenné a jejich předsedové musí být čle-
ny zastupitelstva. Zastupitelstvo města dále schválilo 
výbor pro správu majetku, pod který bude spadat i 
územní plánování. 
V minulých volebních obdobích bylo zvykem, že čle-
ny výborů mohly nominovat všechny subjekty, které 
se účastnily komunálních voleb. Také bylo nepsaným 
pravidlem, že předsedou kontrolního výboru byl za-
stupitel nominovaný nejsilnější opoziční stranou. Ne-
jinak tomu bude i v tomto období.

Finanční výbor
Jaromír Šalek (předseda, zastupitel za Lysá nás spojuje)
Zuzana Viktoriová (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Michaela Klusáková (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Lenka Soustružníková (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
David Brzobohatý (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Jaroslava Zach (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Jan Bonaventura (člen, nominant za ANO 2011)
Petr Gregor (člen, nominant za Společně pro Lysou)
Ivana Sadílková (člen, nominant za ODS)
Kamil Hercík (člen, nominant za Trikolora/SPD)
Petr Janča (člen, nominant za TOP 09)

Kontrolní výbor
Romana Fischerová (předseda, zastupitelka za ANO 2011)
Marek Smejkal (člen, zastupitel za ANO 2011)
Jan Grebík (člen, nominant za Společně pro Lysou)
František Jašek (člen, nominant za ODS)
Jaroslav Lerch (člen, nominant za Trikolora/SPD)
Petr Herman (člen, nominant za TOP 09)
Matěj Kodeš (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Petr Zoubek (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Robert Štastný (člen, nominant za Lysá nás spojuje)

Výbor pro majetek a územní plánování
Michal Řezníček (předseda, zastupitel za Lysá nás spojuje)
Ondřej Šmíd (člen, zastupitel za Lysá nás spojuje)
František Masařík (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Jan Burian (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Antonín Kolros (člen, nominant za Lysá nás spojuje)
Romana Fischerová (člen, zastupitelka za ANO 2011)
Miloslav Čihák (člen, nominant za Společně pro Lysou)
Pavel Jehlička (člen, nominant za Trikolora/SPD)
Jan Vlček (člen, nominant za TOP 09)
ODS nemá zastoupení, nenominovalo nikoho

Daniel Drahotský

Jaromír Šalek Romana Fischerová Michal Řezníček  

Komise pro sport a volný čas
• Podílí se na zkvalitnění sportovní a tělovýchovné činnosti ve městě, zejména 

na využití času dětí a mládeže.
• Podporuje propagaci v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času.
• Pomáhá s koordinací akcí v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času.
• Posuzuje projekty v oblasti sportu, tělovýchovy a volného času.
• Připravuje a posuzuje koncepční materiály pro rozvoj tělovýchovy a sportu.
• Předkládá návrh na rozdělení dotací města na daný kalendářní rok 

tělovýchovným a sportovním organizacím ve městě.
• Vyjadřuje se k žádostem o finanční příspěvek na sportovní
    a tělovýchovnou činnost.
• Vyjadřuje se k investičním akcím města v oblasti sportu, případně k rušení 

sportovišť.
• Připravuje a vyhodnocuje anketu o nejlepšího sportovce roku.
• Vyjadřuje se k činnosti sportovních spolků a institucí ve městě.
• Vyjadřuje se ke sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních.
Martin Jirsa (předseda, nominant za T.J. Sokol)
Andrea Michalcová (člen, nominant za Dance Emotion)
František  Hajný (člen, ZŠ J. A. Komenského, učitel tělesné výchovy)
Jan Krumpholc (člen, nominant za Veslařský klub Lysá nad Labem)
Luboš Kloud (člen, nominant za TSK Dynamik)
Markéta Linhartová (člen, nominant za Dětská sportovní přípravka)
Miloš Jákl (člen, nominant za Tenisový klub Lysá)
Petr Jirsa (člen, nominant za Slovan Lysá)
Věrka Zoubková (člen, nominant za FK Litol)
Tomáš Petřek (člen, státní zaměstnanec, ekolog) Martin Jirsa

Komise pro kulturu a cestovní ruch
• Předkládá radě města návrh na rozdělení financí na základě přijatých žádostí 

o poskytnutí dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem, 
z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let 
se sídlem v Lysé nad Labem a z Programu na investiční dotace pro organizace 
pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

• Vyjadřuje se k poskytnutí individuálních žádostí o poskytnutí 
      dotace v oblasti kultury.
• Vyjadřuje se k záležitostem spojeným s kulturní činností, 
     především pak na základě požadavku rady města.
• Zabývá se koordinací a podněty v oblasti cestovního 
     ruchu a propagace města.
Renata Krausová (předsedkyně, kulturní referentka MÚ Benátky n. J.)
Veronika Lindová (člen, koordinátorka fine artových transportů)
Dagmar Pechová (člen, asistentka v Turistickém informačním 
centru v Lysé n. L.)
Michal Řezníček (člen, odborný archivář), 
Zuzana Valisková (člen, marketingový a produkční manažer)

Renata Krausová
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Vítání občánků
25. 10. 2022 byly přivítány mezi ob-

čany našeho města tyto děti: Eliška 
Vrbová, Viktorie Palírová, Gabriela 
Lompartová, Eliška Snížková, Tereza 
Šestáková, Theodor Lepka, Liliana Ne-
tuková, Valerie Brožová, Matias Ange-
lovič a Sebastián Kuta.

Výše uvedeným dětem i jejich ro-
dičům přejeme hodně zdraví, štěstí a 
spokojenosti. Slavnostní atmosféru 
svými básničkami a písničkami vytvoři-
ly děti z MŠ Pampeliška. Patří jim za to 
náš velký dík.

15. 11. 2022 mezi občany našeho 
města byly přivítány tyto děti: Anežka 
Kotková , Vendula Vávrová, Sára Dro-
bišová , Josef Šedina , Petr Jelínek, 
Kristýna Humlová, Jakub Řehák, Adé-
la Štěpánová, Tobiáš Chotětický, Adri-
ana Menšíková  

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

Odbor školství, sociálních věcí,  
zdravotnictví a kultury

Výzva pro 
bezpříspěvkové 
dárce kostní dřeně

Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem – Čelákovice dokončena

 Město Lysá nad Labem letos poprvé oceňo-
valo dlouhodobé bezpříspěvkové dárce krve, 
jejichž přínosu si velice váží. Neméně zásluž-
nou činností je i dárcovství kostní dřeně. Na 
rozdíl od dárců krve bývá dárce kostní dřeně 
často jediný člověk na světě, který může těžce 
nemocného natrvalo zachránit.

Rada města se proto rozhodla ocenit bezpří-
spěvkové dárce kostní dřeně pro nepříbuzen-
skou transplantaci , kteří jsou občany s trvalým 
bydlištěm v Lysé nad Labem, částkou 5 000 
Kč za každý odběr.  Zvýšení povědomí o této 
formě dárcovství a širší zapojení potenciálních 
dárců do registrů dárců kostní dřeně je velice 
důležité.

 Více dárců znamená větší naději pro ne-
mocné. 

Případní dárci, kteří v letošním roce darovali 
kostní dřeň, se tak mohou do 15. 12. 2022 při-
hlásit na Odboru školství, sociálních věcí, zdra-
votnictví a kultury (Husovo náměstí 23/1, Lysá 
nad Labem), Jitka Petrová, tel. 325 510 280

Přestřižením pásky za účasti generálního 
ředitele Správy železnic, starostů měst Lysá 
nad Labem a Čelákovice, ředitelů EUROVIE 
a METROPROJEKTU Praha došlo 2. listopadu 
2022 ke slavnostnímu ukončení stavby.

Náplní stavby byla rekonstrukce dvouko-
lejného mezistaničního úseku Lysá nad La-
bem - Čelákovice, tedy železničního svršku, 
spodku, úpravy nástupišť v zastávce Čeláko-
vice -Jiřina, přejezdů, mostních objektů, po-
zemních objektů pro technologii, přístřešků 
pro cestující, trakčního vedení, silnoproudé 
technologie, zabezpečovacího zařízení, sdě-
lovacího zařízení a vyvolaných dopadů do 
pozemních komunikací a inženýrských sítí.

Specifikem stavby bylo snášení starého 
železničního mostu přes řeku Labe a jeho na-
hrazení mostem novým. Starý most sestával 
ze dvou samostatných ocelových příhrado-
vých konstrukcí, z nichž jedna byla využita 
jako provizorní most a druhá byla odplavena 
po Labi k rozebrání na břehu. Nový most byl 
sestaven v ose stávající trati ze dvou nosných 
konstrukcí a postupně vysunut nad Labe  
a inundační území. Poté byla zrušena objízd-

ná trasa a snesena i druhá polovina původní-
ho mostu. 

Druhou zvláštností stavby byla nutnost 
provádět v úseku Lysá nad Labem – Káraný 
veškeré práce z koleje, a to z důvodu ochrany 
vodních zdrojů Káraný a ekologicky význam-
né lokality Hrbáčkovy tůně. Z tohoto důvodu 
byl na sanaci železničního spodku nasazen 
sanační komplex firmy Plasser a Theurer 
PM200-2R, který provedl sanaci zemní plá-
ně, natažení geotextilie, pokládku štěrkodrti 
a štěrku bez nutnosti snášet kolejový rošt,  
a tedy bez zásahu do okolí trati.

Nejvyšší dovolená rychlost vlaků se zvýší ze 
současných 100 na 140 kilometrů v hodině a 
zvýší se i kapacita trati. Celkové investiční ná-
klady jsou 2 miliardy Kč.

Obyvatelé Čelákovic a turisté získají s no-
vým železničním mostem přes Labe i mož-
nost pohodlného překonání řeky pomocí 
nové, zavěšené lávky v hodnotě 19 mil. Kč. 
Investorem bylo město Čelákovice.

                                      
Ing. Karolína Stařecká

 zastupitelka za Společně pro Lysou
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Pytlový sběr tříděného odpadu spočí-
vá v adresném třídění papíru, PET lahví a 
směsného plastu do průhledných pytlů. 
Do tohoto systému se může zapojit fyzic-
ká osoba včetně nezletilých osob, která je 
poplatníkem místního poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství v Lysé 
nad Labem. Registrace probíha na MěÚ 
Lysá nad Labem, odbor správy majetku, 
kancelář č. 219, kde jsou danému poplat-
níkovi vydány QR kódy, které identifikují 
daného poplatníka a komoditu, průhled-
né pytle a přihlašovací údaje do systému 
umožňujícího sledování výsledků pytlo-
vého sběru. Při registraci je nutné před-
ložit doklad totožnosti. V případě, že se 
poplatník nemůže ze závažných důvodů 
dostavit k registraci osobně, lze zmocnit 
jinou osobu. Plná moc nemusí být úředně 
ověřená. Za nezletilé osoby jedná zákon-
ný zástupce. Pokud je poplatník do sys-
tému již zapojen, nemusí se opakovaně 
registrovat. Po registraci se další QR kódy 
a pytle vydávají bez předložení dokladu 
totožnosti.

Naplněný pytel je nutné polepit pří-
slušným QR kódem a umístit ho v před-
večer svozu do prostor určených pro 
svoz směsného komunálního odpa-
du (popelnic a kontejnerů na směsný 
komunální odpad). Svoz je prováděn  
v předem daných termínech (viz webo-
vé stránky města Lysá nad Labem). Pyt-
le lze umístit i do sběrného dvora v Lysé 
nad Labem, Ke Vrutici č.p. 1738 ve dnech  
PO – PÁ od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin a SO  
od 8 do 13 hodin. V případě zjištění ne-
žádoucích příměsí ve tříděném odpadu 
nebo špatně vytříděného odpadu nebude 
daný pytel započten. Započten nebude 
ani pytel, který má roztržený, zmačkaný či 
jinak poškozený QR kód. Pozor na přele-
pování kódu průhlednou lepící páskou, při 
kterém často dochází ke zmačkání kódu.

Poplatníkům, kteří jsou zapojeni do pyt-
lového sběru tříděného odpadu, je posky-
tována finanční úleva z místního poplatku 
za obecní systém odpadového hospodář-
ství. Výše úlevy je stanovena takto:
• za každý 1 kg vytříděného papíru se 
 sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděných PET lahví se 
 sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
• za každý 1 kg vytříděného směsného 
 plastu se sazba poplatku snižuje o 2 Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdou-
cích měsíců od listopadu jednoho roku 
do října následujícího roku. Výsledná úle-
va je poskytnuta v roce následujícím, a to 
pouze do výše sazby poplatku. Pokud úle-
va přesáhne v průběhu rozhodného ob-

Informace k pytlovému sběru tříděného odpadu
dobí sazbu poplatku, je možné zaregistro-
vat do pytlového sběru tříděného odpadu 
další členy domácnosti (poplatníky). Úle-
va je načítána  konkrétnímu poplatníkovi 
a nelze ji převádět na další poplatníky, ani 
ji odečíst z celkové poplatkové povinnos-
ti domácnosti. Výsledky pytlového sběru 
tříděného odpadu a úlevu za příslušné 
rozhodné období lze sledovat průběžně 
na webové stránce www.chytreodpady.cz 
po zadání přihlašovacího jména a hesla. 
Při stanovení úlevy je nutné po přihláše-
ní zadat konkretní období, po které byla 
úleva načítana. Pro poplatkové obdo-
bí roku 2023 zadejte období od 1. 11. 
2021 do 31. 10. 2022. Výslednou úlevu 
je nutné zaokrouhlit dle matematických 
pravidel a následně odečíst od sazby po-
platku na rok 2023. Výsledné úlevy budou 
v průběhu prosince 2023 zveřejněny i na 
webu města v sekci Odpady/sběrný dvůr 
– Výsledky pytlového sběru separované-
ho odpadu. Zde budou uvedeny variabil-
ní symboly poplatníků s výší jejich slevy. 
V seznamu variabilních symbolů lze zrych-
leně vyhledávat. Po současném stisknutí 
klávesy Ctrl + f se objeví na obrazovce 
okno, do kterého je nutné zadat variabilní 
symbol poplatníka. Následně je v sezna-
mu vyhledán a zvýrazněn zadaný variabil-
ní symbol a příslušná sleva.

PET lahve a směsný plast je nutné do pyt-
lů odkládat po zminimalizování jejich obje-
mu (sešlapání PET lahví, zmačkání kelímků 
od jogurtů, celkové zhutnění obsahu plastů  
v pytli).

Pytle s papírem je potřeba plnit do je-
jich maximální nosnosti 15 kg. Při vyšší 
váze pytle může dojít k jeho protržení. 
Navíc pytle vážící více než 15 kg jsou vel-
mi náročné na manipulaci pro pracovníky 
svozové firmy i pro pracovníky sběrného 
dvora. 

Pytle je vhodné po naplnění zavázat, 
přelepení lepicí páskou se neosvědčilo. 
Páska nedrží a pytle se při manipulaci ote-
vírají.

Co patří a nepatří do pytlů v rámci pyt-
lového sběru tříděného odpadu?

PAPÍR
Do pytlů patří:  
• reklamní letáky  
• noviny a časopisy
• knihy zbavené desek
• katalogy
• lepenky a rozložené kartonové krabice
• čisté papírové sáčky a obaly
• čistý obalový papír
• plata od vajíček
 

Do pytlů nepatří: 
• voskovaný a uhlový papír
• účtenky
• papír potažený folií
• mastný, mokrý nebo jinak znečištěný papír
• použité pleny a hygienické potřeby
• papírové obaly od stavebních materiálů
• celé svazky knih

SMĚSNÝ PLAST
Do pytlů patří:   
• čisté plastové nádoby a obaly   
• PET lahve v malém množství
• plastové sáčky, složky a fólie
• čisté kelímky od jogurtů, krémů a tuků
Do pytlů nepatří:
• znečištěné plastové obaly
• novodurové trubky, PVC
• pěnový polystyren
• nápojové kartony
• obaly od nebezpečných látek 
   (barvy, chemikálie, motorové oleje,…)

 
PET LAHVE
Do pytlů patří pouze sešlapané plastové 
lahve od nápojů. PET lahve sešlápněte, 
nasaďte víčko a to již neutahujte!

Přehled svozových dnů pytlového sběru 
pro rok 2023

Lenka Plachá, komunální odpad

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky  
2. týden úterý 10. 1.
6. týden úterý   7. 2. 
10. týden úterý   7. 3.
14. týden úterý   4. 4. 
18. týden úterý   2. 5. 
22. týden úterý 30. 5. 
26. týden úterý 27. 6. 
30. týden úterý 25. 7. 
34. týden úterý 22. 8. 
38. týden úterý 19. 9. 
42. týden úterý 17. 10. 
46. týden úterý 14. 11. 
50. týden úterý 12. 12.

Lokalita: Litol - oblast od železniční trati  
k Labi 
2. týden čtvrtek 12. 1.
6. týden čtvrtek   9. 2.
10. týden čtvrtek   9. 3.
14. týden čtvrtek   6. 4.
18. týden čtvrtek   4. 5.
22. týden čtvrtek   1. 6.
26. týden čtvrtek 29. 6.
30. týden čtvrtek 27. 7.
34. týden čtvrtek 24. 8.
38. týden čtvrtek 21. 9.
42. týden čtvrtek 19. 10.
46. týden čtvrtek 16. 11.
50. týden čtvrtek 14. 12.
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Městský úřad

Kam s vánočním 
stromečkem?

Blahopřání 
za měsíc listopad

80 let
Eva Polednová, Jaroslav Nejedlý
Maria Kadlecová
85 let
Jozef Pleva 
90 let
Věra Podkonická
91 let
Marie Nováková, Josef Anděl, Jaroslav Votava 
(tímto se panu Votavovi omlouváme za překlep ve jméně  
v listopadovém vydání)
92 let
Ladislav Kavka, Zdeňka Trvzová

Louisa May Alcott:
„Schopnost najít krásu v těch  

nejskromnějších věcech dělá domov šťastným a život krás-
ným.“ 

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům k významným 
narozeninám a do dalších let hodně zdraví, pohody  

a spokojenosti.
Odbor školství, kultury,  

sociálních věcí a zdravotnictví

Vánoční období končí tradičně svátkem 
Tří králů, a to je také čas, kdy lidé ve 
větší míře začínají odstrojovat své vá-
noční stromky. Kam s ním?  Ty rozhod-
ně nepatří do popelnic a kontejnerů na 
směsný či tříděný odpad, ani na stano-
viště tříděného odpadu.
Vánoční stromky lze volně odkládat 
vedle venkovních nádob na tříděný 
odpad, tak aby nebránily v přístupu k 
těmto nádobám. Z těchto míst budou 
postupně odváženy.
Další z možností, kam vánoční stromky 
odevzdat, je sběrný dvůr města Lysá 
nad Labem.

Po přípravách na štědrovečerní hosti-
ně, Silvestru a dalších svátečních pří-
ležitostech následuje neméně tradiční 
úklid. A tou jsou nezřídka kdy plné pán-
ve a friťáky přepáleného kuchyňského 
oleje. Jak na třídění kuchyňských olejů 
a jedlých tuků?

S problematikou třídění použitého ole-
je se však potýkáme celoročně, a to 
navzdory faktu, že popularita zdravého 
stravování se ve většině domácností 
stále více a více rozrůstá. Smažení na 
oleji ale zatím stále zůstává jedním z 
nejoblíbenějších způsobů přípravy pokr-
mů. Snad nejhorší a bohužel také nej-
běžnější variantou, kterou můžeme po 
usmažení řízků na nedělní návštěvu ba-
bičky zvolit, je ta, že pánev odneseme 
do koupelny a olej vylijeme do záchodu 
nebo do umyvadla nebo kuchyňského 
dřezu. Vždyť to ale přece babička taky 
tak dělala! Možná – ale doba se mění…

To prosíme nedělejte. Olej se zpevní, 
ztuhne, a začne tak postupně ucpávat 
kanalizaci. Úklid takto zanesených ka-
nalizací je nejen fyzicky, ale i finančně 
velmi náročný. Využít finance lze i lépe. 

JAKÝ JE TEDY SPRÁVNÝ POSTUP PRO 
TŘÍDĚNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ?

Vychladlý olej vylijte z pánve do vhod-
né nádoby, např. do PET láhve. Po na-
plnění nádoby je nejlepší ji odnést do 
nejbližšího sběrného dvora. Pokud jste 
nejen snaživější, ale i na oleji smaži-
vější typ člověka, určitě můžete využít 
také kanystry a naplnit je po smažení 
několikrát.

zdroj: https://www.samosebou.cz/

Provozní doba Sběrného dvora Lysá n. L

Pátek 23. 12. 2022 ZAVŘENO
Sobota 24. 12. 2022 ZAVŘENO
Neděle 25. 12. 2022 ZAVŘENO
Pondělí 26. 12. 2022 ZAVŘENO
Úterý 27. 12. 2022 8:00 – 12:00    
                                       13:00 – 17:00
Středa 28. 12. 2022 8:00 – 12:00    
                                    13:00 – 17:00
Čtvrtek 29. 12. 2022  8:00 – 12:00    
                                      13:00 – 17:00
Pátek 30. 12. 2022 8:00 – 12:00    
 13:00 – 17:00
Sobota 31. 12. 2022 8:00 – 13:00    
Neděle 01. 01. 2023  ZAVŘENO

Vánoce jako strašák 
pro kanalizační služby.
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Krátce po volbách mi Lukáš Sommer řekl, že cítí pozitivní vibrace. 
Vím, že nebyl jediný. V Lysé se skutečně vznáší atmosféra nadějného 
očekávání. Ještě před třemi měsíci jsem zvažoval, že jestli to teď už ne-
dopadne a nedojde konečně k zásadní změně, tak už s prací pro město 
skončím. Díky vám, voličům, se tak nestalo a jsem za to rád. Po letech 
politických handlů máme šanci změnit politickou kulturu v Lysé. Vždyc-
ky mě štvalo, když se hledaly důvody, proč něco nejde, místo snahy 
najít řešení a dohodnout nějaký kompromis. V minulosti jsem byl osm 

let členem komisí rady města a dva roky členem finančního a kontrolního výboru. Když jsme 
například řešili zveřejňování videozáznamů ze zastupitelstva na městském webu, někteří našli 
mnoho důvodů, proč to nedoporučit. Samozřejmě, že zveřejňování za dodržení určitých pod-
mínek možné je, stejně jako v jiných městech. Videozáznamy tedy určitě budou.

Jaromír Šalek, zastupitel (LNS)

aktualizace

Aktuální informace ke sportovní hale

Informace pro 
snoubence

Jedním z největších úkolů nového vedení 
města pro nastávající týdny je dovést do zdár-
ného konce projekt sportovní haly. 

Není tajemstvím, že celý projekt od sa-
mého začátku provázelo mnoho nejasností  
a bohužel i manažerských pochybení ze strany 
bývalých radních. Konečné náklady blížící se ke 
160 milionům korun tak vysoce přesahují reál-
né možnosti města. Stavba však stojí a nyní je 
nutné ji dokončit a převzít od zhotovitele, a to v 
maximální možné kvalitě. Jelikož si nově zvolení 
radní plně uvědomují svoji odpovědnost, začali 
se obratem všemi záležitostmi okolo sportovní 
haly zabývat.

Rada města dne 7. 11. 2022
• pověřila pana zastupitele Vladislava  
 Šplíchala ke všem jednáním se zhotovite- 
 lem stavby, jakož i s dalšími osobami  
 podílejícími se na realizaci akce,
• odvolala z funkce jednatele obchodní  
 společnosti Sportoviště a kulturní zaříze- 
 ní města Lysá nad Labem s.r.o. pana 
 Chaloupku a jmenovala novou jednatel- 
 kou společnosti paní místostarostku Rad- 
 ku Bláhovou, přičemž zároveň určila, že 
 paní místostarostka bude svoji funkci jed- 
 natelky vykonávat bezplatně.

Ve druhém listopadovém týdnu jsme jedna - 

li se zástupci zhotovitele (společnosti POHL cz, 
a.s.) a technického dozoru investora (REALSTAV 
MB spol. s r.o.). Předmětem schůzky bylo mimo 
jiné i nastavení procesu předávání díla.

V dalších týdnech nás čekají tyto kro-
ky: funkční zkoušky, důkladné sepsání vad  
a nedodělků, kontrola dokumentace a financo-
vání, předání díla a zkušební provoz.

Děláme vše pro to, aby sportovní hala mohla 
být převzata do konce tohoto roku a pro veřej-
nost otevřena v průběhu ledna 2023. O dalším 
dění vás budeme samozřejmě informovat. 
  

Vladislav Šplíchal, zastupitel (LNS)
Radka Bláhová, místostarostka (LNS)

Rezervace svatebních obřadů na kalen-
dářní rok 2023 bude matriční úřad přijímat 
od   1. listopadu 2022.

Objednat svatbu lze těmito způsoby:
• osobně v kanceláři matriky 
   (1. patro, kancelář č. 114)
• telefonicky na tel. č. 325 510 225

Odbor vnitřních věcí – matrika Městské-
ho úřadu Lysá nad Labem pro rok 2023 vy-
psal termíny pro svatby v těchto dnech:

Leden: dle dohody s matrikářkou
Únor: dle dohody s matrikářkou
Březen: dle dohody s matrikářkou
Duben: 1. 4., 14. 4., 15. 4., 21. 4., 
 22. 4, 28. 4., 29. 4.
Květen: 5. 5., 6. 5., 19. 5., 20. 5., 26. 5., 
 27. 5.
Červen: 2. 6.,  3. 6.,  9. 6., 10. 6., 16. 6., 
 23. 6, 24. 6., 30. 6.
Červenec: 1. 7., 14. 7., 15. 7. 21. 7., 22. 7.
Srpen:         4. 8., 5. 8., 11. 8., 12. 8., 18. 8., 
 19. 8. 
Září:             1. 9., 2. 9., 8. 9., 9. 9., 15. 9., 
 22. 9, 23. 9.
Říjen:          dle dohody s matrikářkou
Listopad:    dle dohody s matrikářkou
Prosinec:    dle dohody s matrikářkou

Ve státní svátky a úřední dny pondělí a 
středa neoddáváme. Po dohodě s matri-
kářkou lze oddávat i úterky a čtvrtky.

Rada města stanovila oddacím dnem 
pro konání svateb na radnici Města Lysá 
nad Labem pátek v době od 10 do 14 hodin. 
V tuto dobu není uzavření manželství 
zpoplatněno.

Michaela Zemanová
matrikářka

Datové schránky
Od 1. 1. 2023 čeká nejen podnikatele 

změna. Všem OSVČ a firmám budou v ob-
dobí od 1. ledna do 31. března automaticky 
zřízeny datové schránky. Během tohoto ob-
dobí budou zřízeny datové schránky např. 
i všem školám, církvím, honebním spole-
čenstvům, družstvům, státním podnikům, 
spolkům, zájmovým sdružením, nadacím, 
příspěvkovým organizacím, společenstvím 
vlastníků bytových jednotek, dobrovolným 
svazkům obcí, pobočným spolkům, evrop-
ským společnostem, zahraničním svěře-
neckým fondům, ústavům a dalším sub-
jektům. Přístupové údaje budou zasílány 
písemnou formou jednotlivým držitelům 
datových schránek (půjde-li o podnikající 
fyzickou osobu) nebo statutárním zástup-
cům (půjde-li o osobu právnickou). Protože 
půjde o významnou změnu, je za účelem 
dotazů zřízena infolinka datových schrá-
nek, tel. 954 200 200 případně ePoradna 
na webové stránce mojedatovaschranka.cz, 
kde rovněž funguje i Chatbot.

Ing. Radek Pýcha, 
vedoucí odboru Obecní  

živnostenský úřad

Na konci října jsme byli upozorněni na 
černou skládku na území obce Lysá nad La-
bem (městský pozemek parc. č. 3272/2), 
kam někdo navezl a nezákonně soustředil 
dřevěný odpad. Během ohledání jsme zjis-
tili, že se pravděpodobně jednalo o něja-
kou menší dřevěnou stavbu, chatičku. 

Upozorňujeme, že černé skládky jsou 
nezákonné. V případě potřeby lze využít 
sběrný dvůr FCC Česká republika s. r. o., na 
adrese Ke Vrutici, 289 22 Lysá nad Labem.

Bc. Petra Durstová
referent nakládání s odpady,

ochrana ovzduší

Kontrolovali jsme 
černou skládku!
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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

Otevírací doba knihovny o Vánocích
Dne 23. 12. 2022: 8 – 16 hodin
Od 24. 12. do 30. 12. 2022 bude knihovna 
pro veřejnost uzavřena.
Od 2. 1. 2023 otevřeno v obvyklých oteví-
racích hodinách.

Vánoční přání – 2. prosince 2022 
od 18 do 21 hodin  
Kurz výroby vánočních přání, obálek a 
krabiček. Přijďte si do knihovny vyrobit 
originální vánoční papírové přání. Kurz 
povede lektorka Jana Svobodová. Počet 
účastníků na kurzu je omezený, je nutné 
si místo předem v knihovně rezervovat. 
Cena kurzu 250 Kč. 

Jazyková kavárna pro cizince 
– 5. a 19.  prosince 2022 
od 16.30 do 17.30
Akce pro dospělé, kteří se chtějí zlepšit 
v konverzaci v českém jazyce. Počet míst 
v naší kavárně je omezený, své místo si 
předem v knihovně rezervujete! Kavárna 
je pro všechny zájemce zdarma.

Drátování 
– 5. + 19. prosince 2022 od 16.30
Drátenický kurz s Janou Procházkovou.

Jak na tablet a chytrý telefon 
– 13. prosince 2022 od 9 do 11 hodin
Individuální poradenská služba v knihov-
ně určená pro seniory 65+, kteří se chtějí 
naučit základní práci s mobilním telefo-
nem či tabletem. Účast na konzultaci je 
nutné si předem v knihovně domluvit. 
Tato akce je součástí programu Digitál-
ní odysea a probíhá za podpory Nadace 
Vodafone, sdružení SDRUK, společnosti 
ELPIDA a spolku Moudrá Sovička.

Paličkování – 14. prosince 2022 
od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. 
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

Počítačová pohotovost v Litoli 
– 15. prosince 2022 od 13.30 do 14.30 
 pobočka LITOL
Nevíte si rady s vyhledáváním na počítači 
nebo s e-mailovou korespondencí? Právě 
Vám nabízíme individuální poradenskou 
počítačovou službu, kde se Vám budeme 
snažit pomoci. Služba Vám bude k dispo-
zici v prostorách knihovny v Litoli. 

Beletrie pro dospělé
Pověz včelám, že se nevrátím
– GABALDON Diana
Možná je nejbezpečnější ukrývat se v minu-
losti… Ovšem nic není tak nebezpečné, jako 
tam žít…
V roce 1746 od sebe Jamieho Frasera a Claire 
Randallovou rozervalo jakobitské povstání a 
trvalo jim téměř dvacet let, než se opět našli. 

Hudební toulky – 21. prosince 2022 
od 16 hodin, pobočka LITOL
Přednáška věnující se evropské hudeb-
ní historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. 
Vstup zdarma. Akce se uskuteční v prosto-
rách knihovny v Litoli.

Vánoční koncert 
– 26. prosince 2022 od 16 hodin
Tradiční vánoční benefiční koncert v lys-
kém kostele Narození sv. Jana Křtitele, na 
kterém se letos představí vokální soubor 
KrisKros a cappella. Vstupné na koncert je 
dobrovolné a veškerý výtěžek bude věno-
ván na podporu opravy místní varhan. 

Vánoční prodejní výstava Domova  
Na Zámku – do 31. prosince 2022
V průběhu prosince bude v prostorách 
knihovny probíhat prodejní výstava výrobků 
lyského domova pro seniory. Přijďte si pro-
hlédnout, co vše dovedou šikovné ruce na-
šich seniorů! Koupí těchto výrobků pak mů-
žete udělat radost nejen svým blízkým, ale  
i podpořit aktivity Domova Na Zámku. 

Kreativní advent
V průběhu celé adventní doby vybízíme 
všechny kreativní děti, aby nám v knihovně 
pomohly vytvořit betlém! Tentokrát může-
te Ježíškovi do betléma nosit dárečky. Pro 
papírovou šablonu dárečku si můžete přijít 
do knihovny. Doma si ji pak dle Vaší fantazie 
vystřihnete, vybarvíte, vyzdobíte a přineste 
ji Ježíškovi zpět do knihovny. Už teď jsme 
zvědavé, jakou nadílku mu připravíte. Kdo 
by neměl chuť přispět svým výtvorem do 
našeho betléma, může nám pomoci vytvořit 
vánoční strom přání. V knihovně si můžete 
vyzvednout speciální kartičku, na kterou svá 
přání napíšete. My pak všechna přání zavěsí-
me na náš vánoční stromek a jedno vybrané 
oceníme.

Nyní hrozí, že jim stejné strasti přivodí ame-
rická revoluce.
Píše se rok 1779 a Claire a Jamie se na Frase-
rově hřebeni konečně znovu shledali se svou 
dcerou Briannou, jejím manželem Rogerem a 
jejich dětmi. Splnil se jim tak sen, který pova-
žovali za neuskutečnitelný.
Avšak otřesy války jsou znatelné i na venkově 
v Severní Karolíně. V koloniích panuje značné 
napětí a politika rozdmýchává tak žhavé váš-
ně, ze kterých by i čertovi bylo horko. Jamie 
dobře ví, že se jeho nájemníci staví na různé 
strany a že nebude trvat dlouho, než se válka 
ukáže i na jeho prahu...

Naučná literatura pro dospělé
O památné hoře Blaníku a jejích kraje 
– CÍLEK Václav a kolektiv
Kniha O památné hoře Blaníku a jejím kraji 
pojednává o přírodě a památkách regionu, 
který leží pod Blaníkem. Ten je víc než jen jed-
ním z mnoha českých kopců, protože kolem 
něj se vytvářel kus identity českého národa. 
Psaly se o něm knihy, romantické příběhy i 
politické projevy a skládaly se básně, opery a 
hudební díla. Zhruba polovina knihy je proto 
věnována archeologii a mytologii nejenom 
Blaníku, ale celé rodiny našich posvátných 
hor...

Beletrie pro děti
Mnohokluk – HLAVINKOVÁ Lucie
Když se Adam jednoho dne vrátí domů, 
všechno je najednou jinak. Auta jezdí vlevo, 
semafory jsou obráceně a v jeho posteli leží… 
úplně cizí kluk! To je ale jen začátek jeho dob-
rodružství, ve kterém se podívá mezi dino-
saury, bojové roboty, obří hmyz nebo třeba 
do vesmíru, kde nefunguje elektřina. Společ-
ně s ním putuje dívka Thea, která potřebuje 
sehnat lék pro svou zraněnou maminku. Po-
daří se dětem včas najít cestu zpět domů?

Naučná literatura pro děti
Nasedat, jedeme!: Velká jízda dějinami aut 
– JŮZLOVÁ Jana
Auta jsou všude kolem nás a život bez nich si už 
nedokážeme představit. Ale není to tak dávno, 
kdy auta ještě vůbec neexistovala – a v prvních 
desetiletích motorismu to rozhodně nebyl 
běžný dopravní prostředek. Jak došlo k tomu, 
že dnes ho má skoro každá rodina? Kdy nastal 
největší rozmach automobilového průmyslu? 
V hravé publikaci plné zajímavostí a aktivit po-
znáte auta ze všech stran: od konstrukce až po 
slavné závodníky jako Eliška Junková.
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Ze života škol

Žáci z obchodní akademie se oblékli do gala a oslavili Halloween 
Bývá zvykem, že maturitní ročníky vymýš-
lejí během školního roku různé legrácky, 
aby okořenily svým spolužákům učební 
klima. Ani letos není tomu jinak. Obchod-
ní akademie se stala dějištěm příkladného 
elegantního oblékání, ale i halloweenských 
taškařic.

Ve velkém stylu pro-
běhl Suit Up Day 13. 
října. Do lavic usedli 
pánové a dámy v růz-

norodém dress codu. U pánů nechyběly kra-
vaty, motýlky, smoking i typický společenský 
oblek, dámy naopak vytáhly dlouhé večerní 
šaty, ale k vidění byly i veselé barevné střihy 
v podzimním aroma. Slavnostní atmosféra a 
móda byla všudypřítomná a samozřejmostí 
bylo i decentní vystupování. Eleganci tříd na-
příč ročníky hodnotila na závěr školního dne 
komise sestavená ze 4. B, která vybrala jako 
vítěze společenské etikety první ročníky.

Módní povel opačného charakteru zavládl 
na začátku listopadu, kdy na obchodní aka-
demii propukl karneval v duchu Halloweenu 
se vším všudy. Po chodbách se proháněly 
zombie, kostlivci, mumie, hrůzyplná monstra, 
čarodějnice. Nakonec došlo ke zhodnocení v 
tělocvičně, kde nechyběla ani rakev s hrůz-
ným průvodem. Svátek všech svatých si užili 
žáci a učitelé na výbornou, a to opět v režii 
posledního ročníku.

Mgr. Martin Hošna

NADÍLKA U VÁNOČNÍHO STROMU
MALÉ OBČERSTVENÍ 
ŽIVÁ HUDBA

Předem děkujeme za návštěvu a vaši
štědrost.

Štědrý den v psím 
útulku 24. 12. 
od 9 do 12 hodin

LY
SÁ NAD LABEM

Nabídka pracovní pozice
Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje  

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

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

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

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

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

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

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

• možnost využít bydlení v městském bytě.

Pokud by Vás naše nabídka zaujala, rádi  
bychom s Vámi navázali spolupráci dle dohody. 
V případě zájmu nám zašlete svůj životopis  
na e-mail: stetinova@ppsk.cz.
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Bez výživného se matky samoživitelky neobejdou

V pondělí 10. října vy-
razila skupina 22 žáků 
II. stupně do Nymburka, 
kde se na „Rémě“ konalo 
okresní kolo v přespolním 

běhu. Naše škola závodila ve všech kate-
goriích (III. dívky, III. chlapci, IV. dívky a IV. 
chlapci). Konkurence byla velká. Ve všech 
zmíněných kategoriích bylo vždy nejméně 
13 týmů. Největším úspěchem pro nás bylo 
4. místo mladších dívek v kategorii III., tedy 
6. – 7. ročník. Mladší chlapci skončili 6., 
starší dívky 11. a starší chlapci 10.

Všem zúčastněným patří velká pochvala 
za jejich výkony.

                                                                                
Mgr. Patrik Mejzr 

Podzimní hrátky na ZŠ JAK
V říjnu proběhla další z akcí školního par-

lamentu. Žáci 2. stupně připravili pro svoje 
mladší spolužáky 25. října již tradiční Pod-
zimní hrátky. 

Děti řešily úkoly na několika stanovištích. 
Znalosti z dopravní výchovy si zopakovaly 
na stanovišti, kde určovaly dopravní značky. 

Dále musely vyjmenovat povinnou výba-
vu kola, zabývaly se recyklací – správným 
tříděním odpadků.

Některé úkoly byly opravdu naladěny 
na podzimní notu – rozpoznávání druhů 
podzimně zbarvených listů a  stop zvířat. 

Po vyřešení úkolů získávaly děti malou 

odměnu. 
Všem zúčastněným se akce moc líbila, 

malí řešitelé byli spokojeni s odměnami a 
členové parlamentu si ověřili svoje organi-
zační schopnosti. Bylo to prostě „super”. 

   
Mgr. Jolana Rudolfová

S rostoucími cenami energií a zdražováním 
základních potravin je dnes obzvláště důležité, 
aby rodiče samoživitelé dostávali včas a v plné 
výši výživné. Pokud v měsíčním rodinném roz-
počtu chybí, stává se, že rodině nevystačí pení-
ze ani na jídlo. Organizace Respondeo působící 
v celé východní části Středočeského kraje pro-
to v poslední době ve zvýšené míře řeší právě 
tuto problematiku. 

Více než čtyři měsíce trvající neplnění vyži-
vovací povinnosti může být kvalifikováno jako 
trestný čin zanedbání povinné výživy. Rodič 
pak má právo podat trestní oznámení na poli-
cii, což může vyústit až v odsouzení neplatiče a 
také povinnost výživné doplatit. „V Respondeu 
pomůžeme klientům s trestním oznámením 
a vysvětlíme jim další postup,“ říká Hedvika 
Stuchlíková, vedoucí občanské poradny Re-
spondea, které mimo jiné nabízí poradenskou 
službu pro oběti trestných činů finančně pod-
porovanou ministerstvem spravedlnosti.

Další variantou v této situaci je podat na 
povinného návrh na exekuci a nechat exeku-
tora jednat – ten může neplatiči zablokovat 
účet, nařídit srážky ze mzdy či zabavit maje-
tek. „Může mu ale také nechat zabavit řidičské 
oprávnění, což se ukazuje jako velmi účinné 
opatření,“ doplňuje Hedvika. Pokud je naříze-
ná exekuce, může rodič také požádat na úřadu 
práce o přiznání „náhradního výživného“, kte-
ré může dostávat až po dobu dvou let. 

„Obvykle se na nás kvůli výživnému 
obracejí matky samoživitelky, ale výjim-
kou nejsou ani otcové. Probereme spo-
lečně na konzultaci všechny možnosti  
a případně, pokud klient potřebuje, mu po-
máháme už s konkrétním řešením. Podání 
trestního oznámení nebo návrhu na exekuci 
vzbuzuje obavy, ale není třeba se bát, s pod-
porou se to dá zvládnout,“ vysvětluje Hedvika 
Stuchlíková.

Rovněž ale podotýká, že do náročné si-

tuace se dostávají sami plátci výživného, 
zpravidla otcové vyživovaných dětí. „I oni při 
dnešních cenách mají problém obstarat každý 
měsíc celou částku,“ dodává Hedvika. Také oni 
se mohou na občanskou poradnu Respondeo 
obrátit s žádostí o pomoc. 

Poradna na podporu obětí trestných činů 
pomáhá klientům při sestavování dokumentů 
a návrhů, při uplatňování jejich práv a zájmů, 
zprostředkovává navazující služby, doprová-
zí je a asistuje při jednáních s úřady, lékaři, 
institucemi a spolupracuje s dalšími úřady a 
institucemi. Projekt je realizován za finanční 
podpory ministerstva spravedlnosti. 

Po předchozím objednání na telefonním 
čísle 731 588 632 nebo e-mailu poradna@
respondeo.cz je možné sejít se s pracovní-
kem poradny na některé z poboček. Více na  
www.respondeo.cz. 

Jolana Boháčková, Respondeo

JAK se žije…
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Proč letos nebude Vánoční koncert  
Hasičské dechové hudby v Lysé?

Bedřich Hrozný (6. 5. 1879 Lysá nad Labem – 12. 12. 1952 Praha)

Odpověď je docela jednoduchá – pro tak 
velké těleso (cca 32 hráčů) je v Lysé jediný 
dostatečně velký prostor, a to výstaviště. 
Není sice prvoplánově projektováno na 
kulturní akce, ale vyhovuje. Jenže letos ze 
strany výstaviště bohužel žádná nabídka na 
vánoční spolupráci s Hasičským orchestrem 
nepřišla.

Uvítali jsme proto možnost zahrát si  
v prostředí milovického kulturního domu. 
Je to skutečně důstojný prostor, který je 
pro konání kulturních akcí nejrůznějšího 
rázu patrně nejlepší v celém širokém okolí. 

V Lysé nad Labem žijeme už několik 
desítek let v zajetí předvolebních slibů 
na vybudování odpovídajícího kulturního 
stánku. Nebudu zde vyjmenovávat všech-
ny politické strany a všechny starosty, kteří 
nám kulturní sál slibovali. Naposledy jsme 
doufali ještě v letošním roce v multifunkč-
ní halu, ze které se však nakonec stala 
“jen” tělocvična, i když docela hezká. Pro 
naše účely bohužel není vhodná a v dů-
sledku jejího financování budou navíc na 
několik let další investice omezeny. Lyský 
kulturní stánek je tedy v nedohlednu.

Letošní koncert, tentokrát nazvaný 
Adventní, se bude konat 9. 12. 2022  
v 19 hodin v Kulturním domě v Milovicích 
a s orchestrem bude účinkovat vynikající 

dětský sbor AMA Musica za řízení Jany 
Erbenové. Na programu bude jen něko-
lik skladeb z oblasti dechové hudby, pro 
zbylé melodie jsme sáhli do muzikálů, fil-
mové hudby nebo žánru swingu. Druhou 
polovinu vystoupení věnujeme vánočním 
písním a koledám, které svým zpěvem 
doprovodí již zmíněný sbor AMA Musica. 
Snad posluchačům orchestr společně se 
sólisty připraví příjemný zážitek a navodí 
tu správnou vánoční atmosféru.

Víme, že ne všichni mají možnost jedno-
duše se do Milovic dopravit. Proto bude 

před konáním koncertu u hasičské zbrojnice 
v Lysé přistaven autobus, který vás na místo 
konání zdarma odveze a přiveze i zpět. (zá-
jemci se nahlásí na mobi 775 911 984). 

Vstupenky na koncert je možné zakoupit 
již nyní v Kulturním domě v Milovicích, on-
-line na kdmilovice.cz, nebo zavolejte na 
výše uvedené číslo a my pro vás vstupenky 
zajistíme.

Těšíme se na vás!

Jiří Fišer

12. prosince tohoto roku si připomíná-
me 70. výročí úmrtí lyského rodáka, čes-
kého orientalisty a profesora na Univerzitě 
Karlově, Bedřicha Hrozného. 

Hrozný bývá někdy, kvůli zažitému omy-
lu, že rozluštil chetitské písmo, označován 
za „českého Champolliona". Pravdou je, že 
rozluštil chetitský jazyk, řeč!

Hrozný pocházel z rodiny evangelického 
faráře Václava Hrozného. Po absolvování 
gymnázia dal před teologií přednost stu-
diu orientalistiky. Studoval ve Vídni a bě-
hem studií zvládl deset orientálních jazy-
ků. Později dostal stipendium do Berlína, 
kde působil roku 1901 a vydal tu i svou 
první původní práci „Peníze u Babylóňa-
nů“. V další knize „Obilí ve staré Babylonii“ 
(1913) popsal svůj objev, že pivo vařili a pili 
už ve staré Mezopotámii, a to hned něko-
lik druhů. Největší objev však učinil o dva 
roky později. V roce 1914 dostal možnost 
odjet do Turecka, aby mohl vydat nápisy v 
neznámé řeči, které objevil především ně-
mecký archeolog Hugo Winckler.

Za války sloužil Hrozný ve Vídni jako písař, 
a díky tomu měl po večerech čas věnovat 
se „svému“ studiu. A už v roce 1915 slavil 
úspěch. Prokázal, že jazyk na klínopisných 
tabulkách je indoevropská řeč Chetitů. A 
navíc tento jazyk dokázal přečíst a přeložit. 

Časem se potvrdilo, že měl Hrozný pravdu 
a jeho rozluštění klínopisné chetitštiny pa-
tří mezi nejvýznamnější v dějinách orienta-
listiky. Po 1. světové válce se Hrozný vrátil 
domů a začal pracovat na Univerzitě Karlo-
vě. V letech 1924 – 25 podnikl archeologic-
kou expedici do Turecka, kde se mu podařilo 
odkrýt rozsáhlý archiv klínopisných tabu-
lek. Tehdy se ocitl na vrcholu a byl uznáván 
jako zakladatel nové orientální disciplíny 
– chetitologie.

V roce 1939 se stal rektorem Univerzity 
Karlovy a statečně se postavil okupan-
tům, aby bránil akademickou půdu. Po 
zavření VŠ alespoň veřejně přednášel. Po 
válce, v roce 1947, byla Hroznému uděle-
na státní cena.  Po úrazu v roce 1952 dožil 
v sanatoriu, kde také přijal 12. listopadu, 
měsíc před smrtí, jmenování akademi-
kem nově ustavené Československé AV. 
Bedřich Hrozný zemřel v Praze 12. prosin-
ce 1952.

Více se dozvíte ve stálé expozici v Mu-
zeu Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.

Ondřej Rašín
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Zámecké novinky

Podzimní výstava hub

Zámek je pro naše seniory domovem 
a snažíme se o co největší komfort a po-
hodlí všech obyvatel. O rekonstrukcích 
informujeme v každém příspěvku, protože  
i to je nikdy nekončící proces. V listopadu 
se podařilo vyměnit další velkou část zá-
meckých oken, což přispělo ke zmírnění 
tepelných ztrát. Život na zámku se, jako 
i ve společnosti, nese ve znamení úspor. 
Vyměněná okna nám alespoň zčásti po-
mohou zmírnit dopad zvyšujících se cen 
energií. Na začátku listopadu jsme při 
bohoslužbě za zemřelé zavzpomínali na 
naše sousedy, spolubydlící a kamará-
dy, kteří nás opustili v minulém roce. V 
kázání pana jáhna Aloise Zoubka zazní-
vala naděje a povzbuzení. Kaple „Tří krá-
lů“ byla otevřená až do 15 hodin také  
k soukromé vzpomínce či modlitbě. 
Pozvání dostaly též rodiny a pozůstalí  
a chceme, aby spolu se zavedením pa-
liativní péče v našem domově byl tento 
vzpomínkový akt tradicí. O zapojení naše-
ho domova do programu rozvoje paliativ-
ní péče nadačního fondu Abakus jsme vás  
v Listech již informovali v loňském roce. 
Paliativní péče je aktivní péče zaměřená 
na kvalitu života, poskytovaná klientům 
v závěru života. Jejím cílem je zmírnit bo-
lest, tělesná a duševní strádání spolu se 
zachováním důstojnosti a poskytnutí pod-
pory blízkým. Letos se program uzavírá 
a nám se v domově podařilo poskytnout 
paliativní péči několika klientům a provést 
jejich rodiny nelehkým obdobím života. 

Během dvou let prošli zaměstnanci domo-
va vzdělávacími kurzy, stážemi a worksho-
py, kde získávali informace o poskytování 
paliativní péče. Díky jejich ochotě a úsilí 
se daří paliativní péči poskytovat. Za mož-
nost patřit mezi 15 prvních domovů pro 
seniory v České republice, kde se klien-
tům poskytuje paliativní péče, děkujeme 
nadačnímu fondu Abakus. S nadcháze-
jícím prosincem nás čeká období svátků  
a bilancování. Děkujeme všem Vám, kte-
ří jste přispěli a přispíváte k bohatšímu  
a radostnějšímu životu na zámku. Zejména 
dárcům a přispěvatelům, mateřským ško-

lám Čtyřlístek, Sluníčko, Kostička, Dráček, 
Mašinka a dalším interpretům (mezi mno-
hými Vokalys, Pepakuli, QuantumTet…), 
kteří nám přicházejí se svým představe-
ním zpříjemnit všední dny. Také děkujeme 
všem dobrovolníkům.

Děkujeme všem příznivcům za podporu 
a přejeme všem pokojné svátky vánoční. 
Šťastný a radostný každý den nastávajícího 
roku!

Mgr. Drahomíra Zikánová 
koordinátor aktivizace 

Domov Na Zámku Lysá n. L., p.o.

Každý houbař si v tomto roce jistě vášnivě 
zahoubařil a v záplavě velkého množství 
klasicky sbíraných jedlých hub si donesl 
domů nejednou plný košík. Na výstavě, 
kterou se snažíme každoročně uspořádat, 
však vystavujeme i houby jedlé méně zná-
mé, nejedlé i netradiční, jedovaté i nálezo-
vě vzácné.

V tomto roce jsme vystavovali kolem 
150 různých druhů hub nasbíraných ne-
jen v okolí Lysé, ale například v okolí Ral-
ska, v blízkosti Sázavy nebo například až v 
lesích kolem Kadaně.

Samozřejmě, že na výstavu přilákaly pře-
devším houby jedlé, jako například hřib 
dubový, hřib smrkový nebo hřib siný, ale  
i houby zvláštní svým vzhledem a léčivý-
mi účinky. Výstavu navštívilo přibližně 120 
návštěvníků, kterým byl podán v případě 
dotazů odborný výklad z řad členů houbař-
ského spolku Lysá nad Labem a ještě odbor-
něji diskutovali nad nalezenými houbami 
s návštěvníky mykologové Miroslav Rudolf  

a Ondřej Němeček z Houbařského spolku  
v Čelákovicích. 

K nejzajímavějším houbám patřily lesklo-
korka lesklá (Reishi), hadovka smrdutá, závo-
jenka olovová (jedna z nejjedovatějších) nebo 
lakovka ametystová (pro mnohé k překvapení 
jedlá). Za houbařský spolek Lysá nad Labem 

děkuji za pomoc při pořádání výstavy všem 
členům, mykologům z Čelákovic, vedoucímu 
a personálu restaurace U Bílé labutě, jenž 
nám poskytli azyl a příjemné prostředí.

František Hajný
Houbařský spolek Lysá nad Labem
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Krimi střípky z městské policie 
Násilné vniknutí do prostor pokladen 
na místním nádraží

Dne 7. 10. 2022 prověřovali strážníci od-
stavené osobní motorové vozidlo na odleh-
lém místě nedaleko Kovony. Že je s vozidlem 
něco v nepořádku, zjistili strážníci takřka oka-
mžitě. Registrační značka byla pozměněna. 
Bližším šetřením bylo zjištěno, že registrační 
značka je černou lepicí páskou upravena tak, 
aby ztížila identifikaci provozovatele vozidla. 
Vozidlo bylo navíc kompletně odemčeno. 
Když strážníci v zavazadlovém prostoru navíc 
objevili tašky s použitým nářadím, pojali po-
dezření, že vozidlo mohlo být užito k noční-
mu vloupání do pokladen na místním nádra-
ží. O věci byla informována Policie ČR, která 
si na místě již provedla potřebná opatření  
k zajištění vozidla.

Nerespektoval rozsudek soudu
Svojí „potulkou“ na místním nádraží  

v nočních hodinách zaujal 33letý muž  
z Čelákovic. Strážník obsluhující MKDS in-
formoval hlídku, která si muže následně 
ztotožnila. Další kontrolou bylo zjištěno, že 
muž má soudem zakázán pohyb na území 
okresu Nymburk. Z důvodu podezření ze 
spáchání přečinu maření výkonu úředního 
rozhodnutí, byla osoba předána Policii ČR 
k dalšímu opatření.

Alkohol za volantem
Dne 18. 10. 2022 v nočních hodinách ře-

šili strážníci dopravní přestupek s 37letou 
řidičkou osobního motorového vozidla. 
Při projednávání přestupku strážníci pojali 

důvodné podezření, že žena je pod vlivem 
alkoholu. Dechová zkouška toto podezření 
potvrdila s naměřenou hodnotou 2,25 ‰. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, která si 
ženu z důvodu podezření ze spáchání pře-
činu ohrožení pod vlivem návykové látky 
převzala k provedení dalších opatření.

Celostátně hledaná osoba
Při kontrole nádraží v nočních hodinách 

narazili strážníci na 25letého muže ze Zno-
jma. Kontrolou totožnosti strážníci zjistili, 
že se muž nachází v databázi celostátně 
hledaných osob. Do Znojma již nedorazil, 
jelikož byl předán policistům k provedení 
dalších opatření.

Kamerový systém v akci
Dne 4. 11. 2022 v nočních hodinách 

monitoroval strážník obsluhující MKDS tři 
osoby, nacházející se v blízkosti vestibu-
lu ČD. Po chvíli mohl sledovat, jak jeden 
z nich fixem poškodil fasádu vestibulu. 
Strážníci na místě ztotožnili 24letého 
muže z Lysé nad Labem. Sice se jednalo 
pouze o nepatrné poškození, nicméně na 
místě vystavený pokutový blok by měl být 
dostatečným varováním. I v tomto případě 
mohl hrát roli alkohol, jelikož provedená 
dechová zkouška toto potvrdila naměře-
nou hodnotou 1,28 ‰.

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

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita
velitel městské policie

Strom přání 

Vánoce 2022
Římskokatolická farnost Lysá n. L.

Strom přání je projekt MAP v ORP Lysá nad 
Labem, který má pomoci Domovu Mladá a 
Domovu pod lípou Lipník zpříjemnit vánoční 
svátky. 

Pravidla stromu přání jsou jednoduchá:
Na naší  facebookové stránce https://www.

facebook.com/map.orp.lysa si vyberete dá-
rek, kterým chcete udělat radost, jeho číslo 
nám napíšete buď přímo do komentáře či na 
e-mail (zelenkova@dolni-pojizeri.cz). My poté 
označíme dané přání jako již splněné.

Když budete mít dárek koupený stačí ho 
jen odnést do městské knihovny v Milovicích 
(Nám. 30. června 508, 289 24 Milovice) nebo v 
Lysé nad Labem (Husovo nám. 23, 289 22 Lysá 
nad Labem). Přinést ho můžete také přímo k 
nám do kanceláře (Československé armády 29, 
289 22 Lysá nad Labem).

Domov Mladá (Rakouská 552, Milovice)
Stará se o klienty se zdravotním posti-

žením od tří let, horní hranice není sta-
novena. Jeho hlavním cílem je rozvinout 
osobní schopnosti. Snaží se, aby jejich 
zařízení maximálně odpovídalo slovu 
„domov“.

Domov p. lípou Lipník (Lipník 110, 
Čachovice
 Poskytuje pobytové, sociální, vzdělávací, 
výchovné a ošetřovatelské služby lidem  
s mentálním postižením. Věková hranice 
je od tří do třiceti let, většinou jsou zde děti  
s nařízenou ústavní výchovou, nebo kli-
enti na dobrovolném pobytu.

Zuzana Zelenková
koordinátor plánování a facilitace

Sobota 24. 12.
Vigilie ze Slavnosti Narození Páně
• Kostomlaty nad Labem – 15.30
• Lysá nad Labem (bohoslužba slova 
 pro menší děti) – 16 hodin
• Milovice – 22 hodin
• Lysá nad Labem – 24 hodin
     
Neděle 25. 12.
Slavnost Narození Páně
(zasvěcený svátek)
• Milovice –  8 hodin
• Lysá nad Labem –  9.30
• Kostomlaty nad Labem –  11 hodin

Pondělí 26. 12. 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie  
a Josefa
• Milovice – 8 hodin
• Lysá nad Labem – 9.30
• Kostomlaty nad Labem – 11 hodin

Úterý 27. 12.
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
• Lysá nad Labem – 17 hodin

Středa 28. 12.
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
• Lysá nad Labem – 17 hodin

Čtvrtek 29. 12.
(5. den oktávu Narození Páně)
• Lysá nad Labem – 17 hodin

Pátek 30. 12.
(6. den oktávu Narození Páně)
• Lysá nad Labem – 17 hodin

Sobota 31. 12. 
(7. den oktávu Narození Páně) 
• Lysá nad Labem: poděkování  
 za uplynulý rok (mše sv.) – 17 hodin

Neděle 1. 1. 2023
Slavnost Matky Boží P. Marie
(zasvěcený svátek)
• Milovice – 8 hodin
• Lysá nad Labem – 9.30

V lyském chrámu je streamovací  
kamera, která přenáší bohoslužby 

on-line. Můžete je sledovat:
– přes odkaz na webových stránkách  

farnosti http://rkflysa.wz.cz 
– na stránce Youtube „Římskokatolická     

farnost Lysá nad Labem“
– na facebookové stránce 

@svatyjankrtitel.lysa

Napsali nám
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Adoptujte píšťalu! Darujte pod stromeček kus varhan
Někteří to možná znáte: už jen pár dní do 
Štědrého večera a na ten pravý, nebo alespoň 
nějaký dárek pořád ne a ne připadnout. Někdy 
můžeme svým blízkým dát i poměrně neoby-
čejné dárky – a víte, že jeden se nabízí přímo 
v našem krásném městě? Varhanní píšťaly. Ne 
že by si to ve svatojánském kostele rozmysleli a 
místo záchrany varhan zahájili jejich výprodej. 
Ale přesto píšťaly „prodávají“ – ty však přitom 
zůstanou i nadále v nástroji, který se tyčí na 
kůru, ozdoben oblíbenými muzicírujícími an-
dělíčky. 

Finance nezbytné pro záchranu jedinečného 
lyského nástroje, který je už jediným větším do-
kladem kvalitní práce albrechtického varhanáře 
Josefa Predigera z roku 1856, nejsou zdaleka 
na potřebné výši. Proto jsme spustili projekt 
adopce varhanních píšťal, který jsme představili 
počátkem června při akci Noc kostelů. Adopce 
je vyzkoušený a osvědčený způsob, jak získat 
rychleji prostředky na opravy. Spočívá v tom, 
že zájemce-dárce si vybere jednu nebo více 
píšťal podle svého přání a finančních možností. 
K tomu účelu jsme vytvořili speciální webové 
stránky na adrese adopce-varhany-lysa.cz – jed-
ná se v podstatě o e-shop podobný těm, jak je 
známe. Je poměrně rozsáhlý. K adopci se totiž 
nabízí celkem 970 píšťal – z nich bylo do listo-
padu adoptováno 33 exemplářů. Výše ceny zo-
hledňuje velikost píšťaly a náročnost její opravy.

 
Nevšední dárek

Tento způsob pomoci je zajímavý mimo jiné 
tím, že díky vašemu daru bude dalších nejmé-
ně 100 let hrát konkrétní píšťala, kterou si sami 
vyberete. Jak už jsme nastínili výš, adoptovat 
píšťalu nemusíte pouze sami za sebe. Věnujte 
ji jako nevšední dárek k Vánocům, narozeni-
nám, promoci, svatbě nebo k jiné významné 
příležitosti. Ať už dětem, dědovi, kamarádovi 

nebo šéfce. Předáte v obálce certifikát, který je 
dokladem o vaší adopci či pozorností pro toho, 
komu píšťalu věnujete. Jména dárců budou 
také „zvěčněna“ na umělecky zpracovaném se-
znamu, který chceme po skončení rekonstrukce 
vystavit v kostele. 

Veřejná sbírka v roce 2022
Na transparentním účtu veřejné sbírky pro 

záchranu varhan bylo k 10. listopadu asi 621 
000 korun. Přitom vysoutěžená cena za celou 
opravu přesahuje šest milionů korun. Zatím by 
tedy vybrané peníze nestačily ani na spoluúčast 
při získání dotace, o kterou usilujeme. Mnozí 
dárci přispívají pravidelně menším obnosem 
prostřednictvím trvalého příkazu. Za letošní rok 
se do kasiček v kostele a v městské knihovně vy-
bralo přes 33 000 korun. Velký dík patří Lukáši 
Sommerovi, celému týmu i účinkujícím festivalu 
Lissa Classica. Díky nim přibylo na transparentní 
účet dalších 30 tisíc. Varhany se prostřednictvím 
festivalu dostaly do povědomí tak výrazných 
umělců, jako je houslový virtuos Pavel Šporcl, 
pěvkyně Jana Šrejma Kačírková nebo soubor 
Wranitzky Kapelle. Tradiční vánoční koncert 
pořádaný městskou knihovnou přinesl na účet 
přes 15 tisíc. Všem dárcům moc děkujeme! Je-
jich štědrost udržuje naši naději, že se nástroj 
podaří zachránit.

Jak probíhají záchranné práce
Po úspěšné opravě vzdušnice pozitivu a štoků 

v roce 2020 přistoupila vysoutěžená firma Var-
hanářství Vorlíček k záchraně píšťal z pozitivu 
(to jsou ony malé „varhánky“ v zábradlí kůru 
se sochou bubnujícího andělíčka). V roce 2021 
opravili asi sto píšťal dvou rejstříků: Gedackt a 

Principal (184 000 Kč). Letos se pokračovalo na 
píšťalách zbývajících tří rejstříků pozitivu: Fu-
gara, Octave a Rauschquint. Pokud vás zajímá, 
jak rekonstrukce varhan probíhá, podívejte se 
na krátké video z dílny Marka Vorlíčka. Stačí do 
vyhledávání na YouTube zadat „Reportáž z var-
hanářské dílny“. 

Kotva Lysá nad Labem, z.s.

Projekt záchrany varhan v kostele Narození 
sv. Jana Křtitele zaštiťuje zapsaný spolek Kotva 
Lysá nad Labem, který pořádá veřejnou sbírku 
pro tento účel. Prostředky se shromažďují na 
transparentním účtu 2300737994/2010.

Fantazii (a dobročinnosti) se meze 
nekladou

Představte si, že adoptujete dvě píš-
ťaly jednoho rejstříku tak, aby měly pěk-
ný souzvuk, a jednu věnujete své lásce. 
Nebo si můžete vybrat píšťaly vedle sebe 
pro celou rodinu – táta, máma, Lenka, 
Petr a Jarka, možná i kočka Réza. A sloup-
ce vzduchu se v těch vašich píšťalách bu-
dou chvět jako památka na váš dech, až 
vy už tu nebudete, a budou rozechvívat 
ušní bubínky a srdce lidí, kteří přijdou po 
vás – ať už to budou vaši potomci, nebo 
děti jiných lidí. Bude to váš podíl na kul-
turním dědictví, který předáte budoucím 
generacím.

Napsali nám
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Program kina  / Pozvánky

Kino Lysá nad Labem    12 /2022
1. 12. od 17.00 Největší dar  PREMIÉRA
1. 12. od 20.00  A pak přišla láska...  PREMIÉRA
2. 12. od 16.00  Mikulášská besídka
  TSK Dynamik, Dobře naladěné divadlo,  
  projekce pohádky, Mikulášská nadílka
  Vstupné 60 Kč
2. 12. od 20.00 Když promluvila  PREMIÉRA
3. 12. od 10.00 Největší dar
3. 12. od 17.00  A pak přišla láska...
3. 12. od 20.00 Vánoční příběh
4. 12. od 10.00 Divnosvět
4. 12. od 15.00 Princezna zakletá v čase 2
4. 12. od 17.00 Když promluvila   
4. 12. od 20.00 Grand Prix
8. 12. od 17.00  Divnosvět
8. 12. od 20.00 Hranice lásky
9. 12. od 17.00 Největší dar
9. 12. od 20.00 Vánoční příběh
10. 12. od 10.00 Divnosvět
10. 12. od 17.00 Vánoční příběh
10. 12. od 20.00 Grand Prix
11. 12. od 10.00 Největší dar
11. 12. od 15.00 Divnosvět
11. 12. od 17.00 Grand Prix
13. 12. od 17.00 Divnosvět
13. 12. od 20.00 Grand Prix
14. 12. od 17.00 Největší dar
14. 12. od 20.00 Šílená noc
15. 12. od 17.00 Kůň  PREMIÉRA
15. 12. od 20.00 Avatar: The Way of Water  PREMIÉRA
16. 12. od 17.00 A pak přišla láska...
16. 12. od 20.00 Avatar: The Way of Water  3D PROJEKCE
17. 12. od 10.00 Největší dar
17. 12. od 17.00 Grand Prix
17. 12. od 19.00 Avatar: The Way of Water  3D PROJEKCE
18. 12. od 10.00 Divnosvět
18. 12. od 15.00 Největší dar
18. 12. od 17.00 Avatar: The Way of Water 
20. 12. od 17.00 Největší dar
20. 12. od 20.00 Vánoční příběh
21. 12. od 17.00 Tajemství staré bambitky 2
21. 12. od 20.00 Přání Ježíškovi  vstupné zdarma
22. 12. od 17.00 Kocour v botách: Poslední přání  PREMIÉRA
22. 12. od 20.00 Whitney Houston: I Wanna Dance 
  with Somebody  PREMIÉRA
23. 12. od 17.00 Největší dar
23. 12. od 20.00 Avatar: The Way of Water 
27. 12. od 14.00 Kocour v botách: Poslední přání    
27. 12. od 16.00 Whitney Houston: I Wanna Dance 
  with Somebody  
27. 12. od 19.00 Avatar: The Way of Water  3D PROJEKCE
28. 12. od 14.00 Největší dar
28. 12. od 16.00 Vánoční příběh
28. 12. od 20.00 Avatar: The Way of Water 
29. 12. od 14.00 Kocour v botách: Poslední přání    
29. 12. od 16.00 Největší dar
29. 12. od 17.00 Avatar: The Way of Water     
30. 12. od 20.00 „To jsme my“ Náplavka Grotesque  DERNIÉRA
  Komedie, živá kapela a kabaret inspirovaný  
  humorem P. H. Camiho v oblíbeném představení  
  lyského souboru se loučí společně s rokem 2022.  
  Vstupné: 175 Kč
Více informací www.kinolysa.cz
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Pozvánky
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Sport / Inzerce

CENÍK INZERCE
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

MĚSTA LYSÁ NAD LABEM NEBO POMOCÍ QR KÓDU

https://mestolysa.cz/

Tělocvičná jednota Sokol Lysá nad Labem Vás srdečně zve na

46. ročník Silvestrovského běhu
31. 12. 2022

Rozpis závodu

  čas  trať
prezence (v sokolovně) od  09.45 
(konec prezence 10 min. před startem dané kategorie)
Předškoláci (I. 2018 a mladší; II. 2016 – 2017)  11.15  150 m
Žákyně mladší (I. 2014 – 2015; II. 2012 – 2013)  11.30  850 m – malý okruh
Žáci mladší (I. 2014 – 2015; II. 2012 – 2013)  11.40  850 m – malý okruh
vyhlášení vítězů – předškoláci  11.50
Žákyně starší (III. 2010 – 2011; IV. 2008 – 2009)  12.05  1 550 m – velký okruh
Žáci starší (III. 2010 – 2011; IV. 2008 – 2009)  12.15  1 550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů – mladší žactvo  12.25
Dorostenci, dorostenky (2004 – 2007)  12.35  1 550 m – velký okruh
Ženy (vč. seniorek nad 40 let)  12.45 3 100 m – 2x velký okruh
vyhlášení vítězů – starší žactvo  13.05
Muži (vč. seniorů nad 40 a 60 let)  13.15 6 200 m – 4x velký okruh
vyhlášení vítězů – dorost, ženy, muži  14.00
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ.
Startovné: dospělí - 100 Kč / senioři nad 60 let – 50 K č/ dorost – 20 Kč / žactvo – 0.
Závod začíná a končí před radnicí a vede postranními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. sokol.lysa@seznam.cz
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Inzerce


