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Ohlédnutí ve fotografiích

24. 12. Koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele

8. 1. Série autorského čtení v podkroví radnice

8. 1. Lyská Farní charita zahájila Tříkrálovou sbírku s typicky kostýmovanými koledníky

1. 1. Tradiční městský novoroční ohňostroj

26. 12. Charitativní koncert vokálního souboru KRISKROS A CAPPELLA 

24. 12. Skauti před Vánocemi rozdávali Betlémské světlo
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Milí sousedé,
nepsaná tradice 100 
dnů hájení nové vlá-
dy se odvozuje od 
bleskově přijímaných 
úspěšných opatření, 
kterými se od března 

do června roku 1933 podařilo nově zvolenému 
prezidentu USA F. D. Rooseveltovi nastartovat vy-
vedení Spojených států z hospodářské krize. My 
máme nyní za sebou tři měsíce, tedy zhruba 100 
dní ve vedení našeho města, a já si uvědomuji, 
že možná právem očekáváte první „skládání 
našich účtů“. Dovolím si tedy předložit vám ale-
spoň část z našich dosavadních kroků, které, 
jak věříme, povedou ke stabilizaci a zdravému 
rozvoji. Náplní naší dosavadní práce nebylo 
jen „hašení“ problémů, byť nám to zabírá vět-
šinu času. Úřad jsme přebrali bez jakýchkoliv 
instrukcí a informací o tom, co je zajištěno a co 
je potřeba v blízké či vzdálenější budoucnosti 
udělat. Bohužel jsme byli a jsme každodenně 
stále překvapováni novými skutečnostmi a ne-
srovnalostmi. Zdědili jsme dokončování veš-
kerých větších projektů, které byly ve městě 
v uplynulých letech započaty. Prakticky žádný 
z nich, ačkoliv už delší dobu působí dokonče-
ně, nemá dořešené pozastávky, fakturaci nebo 
odstraněné vady a nedodělky. Jmenujme na-
příklad park u Penny, rekonstrukci vodojemu, 
novou budovu pro MŠ Dráček, rekonstruk-
ci ČSA a Mírové, půdu na radnici, Jedličkův 
dům či velmi problematickou sportovní halu. 
Jsem proto velmi rád, že se nám již v prosin-
ci podařilo ve výběrovém řízení obsadit po-
zici vedoucího odboru městského investora,  
z níž bezprostředně po komunálních volbách do-
savadní vedoucí doslova utekl. Správnost postupů 
a hospodaření za rok 2022 ověřuje od prosince 
audit Středočeského krajského úřadu. Odstranění 
velkého množství menších či velkých problémů, 
na které auditoři upozornili a s nimiž se budete moci 
seznámit v podrobné zprávě koncem jara, bude 
velkou výzvou pro vedení města, ale i pro nového 
tajemníka úřadu, který vzešel z výběrového řízení. 
K pozici starosty patří naštěstí i příjemné povin-
nosti, jako jsou například gratulace jubilantům, ví-
tání občánků, předvánoční rozdávání dárků oby-
vatelům Domova Na Zámku, setkávání se s členy 
různých klubů a spolků. Tyto chvíle, kdy se s vámi 
mohu potkávat osobně, jsou pro mě vzácným ča-
sem, kterého si vážím a těším se na něj. Věřím, 
že mnoho příjemných příležitostí ke vzájemnému 
setkání nás čeká i v tomto roce.

Nové tváře na úřadě

Jitka Fialová
Působila 11 let na pozici vedoucí investic v Národním památ-
kovém ústavu a má i 3,5 letou manažerskou praxi z řízení pro-
jektů v komerční sféře, konkrétně ve stavebnictví. Jitka žije v 
Lysé a jejím cílem je, aby budoucí projekty byly koncipované 
tak, aby byly ku prospěchu města a jeho obyvatel. Proto se 
přihlásila a úspěšně prošla výběrovým řízením na pozici ve-
doucí Odboru městského investora. Jitka Fialová ještě dodá-
va: “Na rozvoj města je třeba se dívat koncepčně, investice na 
sebe musí mít návaznost a je třeba je připravovat efektivněji 
a ekonomičtěji.” 

Robert Šťastný
Robert Šťastný je novým tajemníkem našeho úřadu. Vystudo-
val brněnskou právnickou fakultu a svou profesní dráhu začal 
během studia na místní katedře správního práva a u Ústavní-
ho soudu ČR. Po službě v českých ozbrojených silách, kde mj. 
vytvořil vojenskou záložní právní službu, převzal vedení BESIP 
a za jeho působení došlo ke zlomení negativního trendu v 
bezpečnosti na silnicích a ke každoročnímu poklesu počtu 
usmrcených. Posledních 16 let působil v automobilovém prů-
myslu v technickém vývoji, ve výzkumu dopravní bezpečnosti 
a vývoji silniční bezpečnosti. Věnuje se také vzdělávání dětí v 
oblasti techniky a přírodních věd. “Úlohou tajemníka je pomá-
hat svým kolegyním a kolegům na úřadě, abychom mohli co 
nejlépe sloužit všem okolo nás.” říká Robert Šťastný.

Co se nám povedlo v prvních 
100 dnech od nástupu na úřad?
• Zakládame technické služby pro efektivnější správu 

města.
• Připravujeme se na to, abychom mohli v průběhu 

letošního roku načipovat popelnice a kontejnery na 
směsný komunální odpad; o svém záměru jsme in-
formovali při osobním jednání i společnost zajišťující 
našemu městu svoz odpadu.
• Zavedli jsme digitální schvalování faktur a smluv, 

aby se už nemohlo stát, že bude proplacena faktura, 
ke které neexistuje smlouva či objednávka, nebo že 
bude podepsána smlouva či dodatek ke smlouvě nad 
rámec schváleného rozpočtu.
• Zakládáme příspěvkovou organizaci, která bude 

zajišťovat správu sportovní haly, sportovišť a dětských 
hřišť v Lysé.
• Zahájili jsme pasportizaci bytů a nebytových pro-

stor.
• Veškeré nedokončené projekty na rekonstrukce sil-

nic a infrastruktury podrobně studujeme v komisích 
rady města a předkládáme zpět projektantům návrhy 
na jejich úpravy.
• Řešíme velmi intenzivně dokončení a předání spor-

tovní haly v odpovídající kvalitě včetně opravy vad a 
nedodělků.
• Pracujeme na dořešení pozastávek a fakturací, či 

odstranění vad a nedodělků u velkých investičních 
akcí jako park u Penny, rekonstrukce vodojemu, nová 
budovu pro MŠ Dráček, rekonstrukce ČSA a Mírové, 
půda na radnici, Jedličkův dům.
• Změnili jsme Listy jak obsahově, tak vizuálně.
• Přijali jsme nového tajemníka a vedoucí odboru 

investic.
• Stabilizovali jsme rozpočet 2022 a našli úspory v 

provozu a v investicích, aby se město dostalo z finanč-
ní krize.
• Připravili jsme rozpočet 2023 tak, že není třeba půj-

čit si další peníze.
• Dojednali jsme u Středočeského krajského úřadu 

audit hospodaření za rok 2022 a první část již proběh-
la.
• Sjednotili jsme komunikaci úřadu a nastavili pravi-

delné informování přes Munipolis.
• Zavádíme opatření na snížení spotřeby energií za 

veřejné osvětlení.
• Jednáme s Krajskou správou a údržbou silnic o re-

konstrukci Jedličkovy ulice.
• Zabýváme se koncesním řízením na správu našich 

vodovodů a kanalizací.  
• Zveřejňujeme během několika málo dnů usnesení 

a také zápisy z rady města.
• Pořizujeme záznamy živého přenosu zastupitel-

stva, které zůstávají trvale zveřejněné.

04 - 05 Aktuálně z radnice
06 - 07 Informace z úřadu
08 Zápis do první třídy
09 Politická rubrika
10   Potkáváme je
12 Péče o nemocné a seniory

OBSAH LISTŮ
13 Ze života seniorů
14 - 15 Kalendárium a program kina
16 Doporučujeme
17 Podporujeme drobné podnikatele
18 Mezigenerační setkání
19 Zpátky v čase

20 - 21 Malým čtenářům
22 Životní prostředí
23 IZS
24 Staráme se jeden o druhého
25 - 26 Ze života škol
27 Napsali nám

• Podali jsme žádost o dotaci na odborné učebny pro 
ZŠ B. Hrozného v domě č. 13.
• Nastavili jsme pravidelnou komunikaci se všemi 

příspěvkovými organizacemi města (základní školy, 
mateřské školy, ZUŠ, knihovna).
• Podali jsme žádost o dotaci na nákup hasičského 

vozu pro naše dobrovolné hasiče.
• Rozběhli jsme spolupráci s MAS Polabí a Dolní Po-

jizeří.
• Připravili jsme seznam výzev, ve kterých bude mož-

né žádat o dotace pro naše investice.
• Podali jsme žádost o dotaci na energetickou kon-

cepci města.
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Aktuálně z radnice

Přezkoumání hospodaření města 
Lysá nad Labem za rok 2022

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona 
č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovol-
ných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
provede přezkoumání hospodaření města Lysá 
nad Labem za rok 2022 Krajský úřad Středočes-
kého kraje. Předmětem přezkoumání budou 
údaje o ročním hospodaření územního celku
v rozsahu uvedeném v § 2, a to podle hledisek 
stanovených v § 3 zákona č. 420/2004 Sb. Ve 
dnech 9. 1. 2023 až 12. 1. 2023 proběhlo na 
MěÚ Lysá nad Labem dílčí přezkoumání hospo-
daření za rok 2022. Mezi chyby a nedostatky 
nalezené během dílčího přezkumu patří např.:

• nezajištění řádného řízení investičních 
projektů města včetně nezajištění včasného 
rozpočtového krytí těchto projektů – Rekon-
strukce a zkapacitnění VDJ Lysá nad Labem, 
Komunitní centrum č.p. 13, chybějící pravidla 
tvorby a čerpání některých fondů města nedo-
statečný systém vymáhaní pohledávek města 

• nezařazení dokončených technických 
zhodnocení staveb Rekonstrukce historické 
části radnice, Komunitní centrum č.p. 13, Roz-
šíření MŠ Dráček a Rekonstrukce Parku Štěpán-
ky Rohanové do majetkové evidence města,

• nedodržení zásady transparentnosti, při-
měřenosti a zákazu diskriminace při výběru 
zhotovitele u veřejných zakázek malého rozsa-
hu na stavební práce Rekonstrukce kanalizace, 
Lysá nad Labem – ul. Smetanova a Rekonstrukce 
armaturních šachet AŠ3, AŠ4, Lysá nad Labem 

• v obou případech byl radou měs-
ta vybrán zhotovitel Stavokom-
plet spol. s r.o. bez výběrového řízení.

Konečné přezkoumání hospodaření měs-
ta Lysá nad Labem za rok 2022 proběhne ve 
dnech od 15. 3. 2023 do 17. 3. 2023 na MěÚ 
Lysá nad Labem. Následně bude vypracována 
závěrečná Zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření, která bude součástí schvalování 
závěrečného účtu města Lysá nad Labem za 
rok 2022. Ten musí projednat zastupitelstvo 
města na svém zasedání nejpozději do 30. 6. 
2023.

Ples města letos nebude, čekáme 
na potvrzení termínu pro rok 2024

Vzhledem k tomu, že se konaly volby, čeka-
lo se na konzultaci ohledně této akce až s ve-
dením, které vzešlo z voleb, protože rozpočet 
roku 2023 by byl už v jejich režii. Když nastou-
pilo nové vedení města a o ples se začalo zají-
mat, bohužel už výstaviště bylo schopné nabíd-
nout pouze zcela nevhodné termíny - o jarních 
prázdninách, kdy spousta Lysáků odjíždí, nebo 

Kompletní usnesení ke všem bodům ze zastupitelstva města i rady města najdete na webových stránkách města v záložce Samospráva.

hned po výstavě psů, kdy by prostor ještě ne-
byl dostatečně vyvětraný  a následně vytopený. 
Jiný větší sál v okolí je pouze v novém kultur-
ním domě v Milovicích, ale ani tam se kapacita 
ani nepřibližuje tomu, kolik návštěvníků měst-
ský ples obvykle má. Nejenže by se tedy na 
mnohé z vás nedostalo, ale prodej vstupenek 
také z velké části kryje náklady na organizaci 
plesu, a tyto peníze, se kterými rozpočet ple-
su počítá, by chyběly. Ples v jiném městě má 
samozřejmě i svá další negativa, především ta 
spojená s dopravou.

Zastupitelstvo města schválilo 
založení technických služeb

S úmyslem zřídit v Lysé nad Labem technic-
ké služby (TS) šlo současné vedení města už 
do komunálních voleb v září loňského roku, 
protože si myslí, že technické služby by město 
této velikosti mělo mít.“Po svém zvolení mís-
tostarostkou jsem tak začala pracovat na tom, 
abychom technické služby zřídili. Připravila 
jsem zřizovací listinu, kterou nejprve 16. led-
na schválila rada města a následně 25. ledna 
i zastupitelstvo města. Technické služby budou 
mít právní formu příspěvkové organizace,” říká 
místostarostka Radka Bláhová. Vybudování pl-
nohodnotných technických služeb bude trvat 
několik let. „Jsme realisté, a proto je chceme 
rozšiřovat postupně,” říká místostarostka. 
V první fázi přijde výběrové řízení na ředite-
le, do TS budou převedeni zaměstnanci, kteří 
v současné době tvoří technickou skupinu, 
a organizaci svěříme majetek, který tech-
nická skupina již používá. To bude základ. Je 
také nutné vyřešit provozní stránku – kde bu-
dou TS umístěné, jakým způsobem jim bude 
zadávána práce, jak bude práce evidována, 
v jakém systému povedou účetnictví atd. 
“Chtěli bychom, aby v roce 2023 pod technic-
ké služby spadala alespoň údržba městského 
majetku, čistota města, údržba zeleně a správa 
hřbitova. V dalších letech by TS postupně přebí-
raly činnosti, u kterých se městu nevyplatí, aby 
byly pořizovány externě. Určitě však nemáme 
v úmyslu ukončit všechny smlouvy s externími 
dodavateli. Na řadu služeb je totiž potřeba dra-
hých strojů nebo zařízení, které město nevlastní 
a ani nemá na jejich pořízení finanční prostřed-
ky,” dále dodává místostarostka. 

S TS souvisí i odpady. Svoz komunálního i tří-
děného odpadu v Lysé provádí společnost FCC 
Česká republika, s.r.o. Se zástupci této společ-
nosti se vedení města v lednu sešlo a informo-
valo je, že chce v Lysé letos zavést čipování po-
pelnic a kontejnerů s komunálním odpadem. 
Současně místostarostka Bláhová zpracovává 
veškerá data týkající se odpadového hospodář-
ství, aby se na jejich základě město mohlo roz-
hodnout, jaká další opatření bude nutné při-
jmout ke snížení množství komunální odpadu.

Sportoviště budou mít novou 
servisní organizaci

Město potřebuje subjekt, díky kterému bude 
moct řádně provozovat sportovní halu i další 
sportoviště ve městě a starat se o ně. Proto 
zastupitelstvo města schválila zřizovací listinu 
a návrh na zřízení příspěvkové organizace Sport 
Lysá nad Labem, p.o.

Vedení města nechce, aby sportoviště v Lysé 
provozovala například společnost s ručením 
omezeným, jak o to usilovalo předešlé vedení. 
Obchodní společnosti vznikají (ze zákona) za 
cílem dosažení zisku, a toto není ten případ. 
Naopak - “Sport Lysá” bude mít od města, stej-
ně jako další příspěvkové organizace, dopředu 
schválený rozpočet pro každý rok a s tím bude 
hospodařit. Bude tak fungovat ve stejném re-
žimu jako např. městské základní a mateřské 
školy.

Tyto sportovní areály a objekty mají přede-
vším sloužit dětem, školám a zkrátka veřejnosti 
jako takové. Cílem není na této činnosti vydělá-
vat, ale poskytovat udržitelný a dostupný servis 
a služby obyvatelům našeho města. Právě pro-
to byla zvolena právní forma “příspěvková or-
ganizace”. 

Nastavení osvětlení u haly

Osvětlení v Komenského ulici před sportov-
ní halou je součástí výstavby sportovní haly. 
Město proto vyzvalo zhotovitele haly k urych-
lenému dokončení veřejného osvětlení v této 
části ulice, aby mohlo být napojeno na síť. Ven-
kovnímu osvětlení před halou budou doplněna 
časová relé řídící spínání podle aktuálního pro-
vozu haly. Po celou noc budou svítit pouze nej-
nutnější orientační světla. Původně navržené 
řešení, tedy ovládání soumrakovým čidlem „od 
večera do rána“, je s ohledem na proměnný 
provoz haly nehospodárné a zbytečné. Úpravu 
projde i osvětlení  u atletického stadionu ved-
le haly. Celý areál by měl být připojen na halu, 
aby bylo možné ovládání osvětlení přizpůsobit 
konkrétním potřebám sportovců a zajistit tak 
co nejvyšší hospodárnost. 

Co je nového ve sportovní hale

Ačkoliv původní termín dokončení stavby 
31. 8.2022 nebyl splněn a dílčí problémy stále 
trvají, můžeme již občanům Lysé potvrdit, že se 
den předání opravdu blíží. A co se tedy nyní v 
hale děje?

Zhotovitel byl vyzván, aby dokončil všechny 
práce do konce ledna a připravil veškerou do-
kumentaci k závěrečné kontrole investorem. 
Zároveň s odstraňováním vad a nedodělků 
byly zahájeny za přítomnosti zástupců města 
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Aktuálně z radnice

Zápisy ze všech komisí najdete 
na webových stránkach města 

v sekci Samospráva.

funkční zkoušky zařízení a probíhají dílčí kon-
troly dotčených orgánů státní správy. Z toho 
nejdůležitější kontrola je od hasičského zá-
chranného sboru, která proběhne již podruhé, 
a to v první polovině února. Předpokládáme, 
že když vše dobře dopadne, vlastní akt pře-
dávání díla by opravdu mohl v únoru proběh-
nout. Poté nás již čeká uvedení sportovní haly 
do zkušebního provozu. Pokud tedy půjde vše 
podle našich představ a nevyskytnou se nějaké 
další problémy, první sportovec by mohl vy-
běhnout na palubovku letos na jaře. Zároveň 
s přejímáním díla ovšem řešíme také několik 
závažných nedostatků v samotném projektu 
sportovní haly, které sice nemají přímý vliv na 
termín zahájení provozu, ale budou bohužel 
naše město stát další nemalé prostředky. Mezi 
takové patří místa na sezení pro návštěvníky 
haly a dokonce také pro samotné sportovce.
V celé hale totiž není ani jedno místo určené 
k sezení, nepočítáme-li sezení v prostoru bu-
doucího bistra či kavárny. Dále nás čekají úpra-
vy v technologiích vytápění, kde současný stav 
generuje velké provozní náklady, a dílčí  úpra-
vy ve vlastním interiéru tak, aby objekt haly 
vyhovoval plně nejen pořádání sportovních 
akcí, ale i možnosti pořádání akcí kulturních.

Věříme, že již v nejbližší době vás budeme 
moci pozvat na den otevřených dveří a oznámit 
vám termín otevření.

Odstranění plakátovací plochy
v Byšičkách

O odstranění plakátovací plochy, kterou v 
Byšičkách provozuje společnost RENGL, žá-
dal osadní osadní výbor již vloni. Rada města 
tomuto požadavku vyhověla a nyní začne pří-
slušný odbor připravovat dodatek smlouvy s 
provozovatelem. Tím bude plakátovací plocha 
vyjmuta ze seznamu ploch v našem městě a 
poté bude odstraněna.

Komise pro životní prostředí

Krátce po svém ustanovení komise konsta-
tovala, že město postrádá zásadní strategické 
dokumenty v oblasti ŽP. Koncepce údržby a ob-
novy zeleně v zámeckém parku nebyla v minu-
lém volebním období projednána. Plán údržby 
městské zeleně je zastaralý. Koncepce odpado-
vého hospodářství neexistuje. Před Vánoci KŽP 
navštívila úpravnu vody a na místě diskutovala 
aktuální problémy vodního hospodářství. Pro-
střednictvím rady města pak požádala Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka o 
aktualizaci původní studie mapující existující 
a potenciální zdroje pitné vody.KŽP upozornila 
na nevhodnost liniové výsadby lip v těsné blíz-
kosti odvodňovacího příkopu u sportovní haly.  
Komise přijala od občanů několik podnětů včet-
ně znečišťování Mlynařice, světelného smogu 
kolem areálu ARS, zatěžování ČOV přetokem 
vody z areálu Kovony, nebo potřeby ořezu stro-
mů s větvemi nad obecními komunikacemi.

Velmi intenzivně se zabývá otázkami spojenými 
s koncem skládkování v roce 2030, stejně jako 
hledá cesty k omezení růstu nákladů na svoz a 
likvidaci odpadů. 

Komise pro kulturu a cestovní ruch

Zasedání Komise pro kulturu a cestovní 
ruch proběhlo od ustavujícího zastupitelstva 
dvakrát. Mimo jiná témata, která chce komise 
postupně otevírat, byl prioritním bodem led-
nového zasedání návrh rozdělení dotací dle 
Programu na podporu kultury města Lysá n/L 
pro akce a projekty organizované pro Lysáky v 
souladu se statutem v období prvního pololetí 
letošního roku. Žádostí bylo hodně a rozhodo-
vání nebylo jednoduché. Komise se pečlivě za-
obírala jednotlivými žádostmi od různých sub-
jektů a nakonec navrhla rozdělení 60% financí 
určených na tento program s tím, že zbylá část 
se bude rozdělovat na jaře pro pořádané akce 
v souladu se statutem ve druhém pololetí roku 
2023. Komise dále doporučila bez odkladu za-
čít jednat s výstavištěm o vhodném termínu 
městského plesu pro rok 2024.

Komise pro hospodaření s byty a 
nebytovými prostory

Začala pasportizace. Již od podzimu probíhá 
kontrola stavu městských bytů, kdy členové ko-
mise postupně navštěvují jednotlivé nájemníky 
a provádějí pasportizaci bytových jednotek. Na 
leden si takto mezi sebou rozdělili dalších 33 
bytů. O každém bytu jsou zapisovány základ-
ní údaje do nově vytvořeného „rodného listu 
bytu”. Do konce roku by tímto způsobem měla 
být dokončena kompletní pasportizace byto-
vého fondu města, která bude sloužit k účel-
nějšímu a hlavně přehlednějšímu investování 
do oprav a rekonstrukcí, které nás v nejbližších 
letech čekají. Stejně se bude postupovat i u ne-
bytových prostor. 

Kultura v Lysé dostane v prvním 
pololetí přes 240 tisíc korun

Zastupitelstvo města na základě doporučení 
hodnoticí komise schválilo poskytnutí dotací 
z Programu na podporu kultury města Lysá 
nad Labem pro první pololetí roku 2023 ve výši 
241 500 Kč. Částku rozdělila mezi 12 žadatelů 
z prvního kola. V rozpočtu města zastupitelstvo 
pro letošek vyčlenilo na tento dotační pro-
gram celkem 410 000 Kč, pro druhé kolo, kde 
je možné žádat pro akce konané ve druhém 
pololetí, tak zbývá k rozdělení částka 168 500 
Kč. Limit samozřejmě nemusí být vyčerpán.

Čtrnáct sportovních události 
je podpořeno finanční dotací

Zastupitelstvo města na základě dopo-
ručení hodnotící komise schválilo také 
rozdělení dotací z Programu na podporu 
sportu a volného času města Lysá nad La-
bem v hodnotě 320 000 Kč. Můžete se tak 
těšit na tradiční sportovní události. 

Programové prohlášení

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo pro-
gramové prohlášení rady, které vychází 
z volebního programu uskupení Lysá nás 
spojuje.

Neschválení návrhu nového 
člena do výboru pro majetek a 
územní plánovaní. 

Zastupitelstvo schválilo rezignaci člena 
Výboru pro majetek a územní plánová-
ní, pana Čiháka. Jako jeho náhradník byl 
uskupením Společně pro Lysou nomino-
ván bývalý starosta Karel Otava. Jeho 
nominaci zastupitelé neschválili. Většina 
zastupitelů se v diskuzi shodla, že jako 
starosta neřídil naše město s péčí řádné-
ho hospodáře, a proto nezískal důvěru 
být členem výboru, ve kterém se jedná o 
majetku města a řeší územní plánovaní.

Kvalita vody v Lysé nad Labem

Zřejmě každý odběratel městské pitné 
vody se setkává s její zhoršenou kvalitou. 
Není divu. Poslední studie zásobování na-
šeho města pitnou vodou je z roku 2015 
a samotná vodovodní soustava je o mno-
ho dekád starší. S tím je potřeba něco 
udělat, proto rada města schválila zadá-
ní aktualizace této studie u Výzkumného 
ústavu vodohospodářského T. G. Masary-
ka. Město to bude stát čtyřice tisíc korun. 
Na základě studie se město začne inten-
zivně zabývat kroky, které bude potřeba 
udělat, aby se kvalita pitné vody v Lysé 
zlepšila.

Změna ceny vodného a stočného 
pro rok 2023

Od roku 2016 má naše město koncesní smlouvu 
s firmou Stavokomplet o nájmu a provozování vo-
dovodů a kanalizací (VaK) pro veřejnou potřebu na-
šeho města a na základě této smlouvy se každoroč-
ně stanovuje cena vodného a stočného. Vzhledem 
ke komplexnosti vzorce, kterým je cena vodného 
a stočného počítána, požádala rada města o kontro-
lu propočtu ceny. Po potvrzení správnosti propočtu 
rada města vzala na vědomí navýšení ceny vodného 
a stočného pro rok 2023 na celkovou cenu 113,59 
Kč. Jedná se o celkový nárůst ceny o 9,9 % (10,26 Kč 
za m3) a důvodem je nárůst ceny energií a inflace.
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Veřejné osvětlení a další nastavení 
v rámci úsporného režimu

Postupně nastavujeme opatření, která podnikáme 
s cílem snížit náklady na energie. Vypínáme osvět-
lení v jednotlivých ulicích tak, aby byla zachována 
bezpečnost obyvatel. V ulicích se starými lampami 
se sodíkovými výbojkami testujeme vypnutí jedné 
elektrické fáze. Ta byla vypnuta v ulicích: Na Výsluní, 
Brigádnická, Lipová, V Zátiší, Na Mlíčníku, Klicperova, 
Růžová, Skupova, Za Koncem, Tylova, Mladá, Dvořá-
kova, Obchodní, Průmyslová, Komenského, Ke Skále, 
Jaromírovy sady, Lom, Ve Skále, Hrabanov, Rybízová, 
Jahodová, Třešňová, Šmeralova, Mánesova, Velesla-
vínova, Na Písku, Zámecká, Žižkova, Šporkova a část 
Šmeralova. Dále byla odpojena každá druhá lampa 
na nadjezdu a v parku Štěpánky Rohanové. U někte-
rých LED lamp pak byl snížen příkon. Budeme rádi za 
zpětnou vazbu, jestli je pro vás po těchto opatřeních 
osvětlení dostačující. Plánujeme světla vyměnit za 
ledková, ale to chvíli potrvá.  Jedná se tedy teď pouze 
o rychlá rozhodnutí pro tuto zimu, zároveň však za-
čínáme přípravu komplexních opatření pro následu-
jící období. Zpětnou vazbu nám můžete dát pomoci 
dotazníku v Munipollisu, který najdete zde: https://
www.munipolis.cz/app/anketa/osvetlenimesta 

odbor správy majetku

Rozsáhlejší výluky na železnici 
ve Středočeském kraji v období 
leden – březen 2023
(Uvedené termíny je nutné brát jako předběžné.)

Trať 070 Praha – Turnov,
úsek Mladá Boleslav hl.n. – Turnov 
V období 16. - 26. února vždy v časech 
8:10 –15:40 denní výluky v úseku Mladá Boleslav hl. 
n. – Turnov. Všechny vlaky v daném období a úseku 
budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou 
dle zveřejněného výlukového jízdního řádu. 
Trať 080 Mladá Boleslav hl.n. – Rumburk

Mladá Boleslav hl.n. – Bakov nad Jizerou
 V období 16. - 26. února vždy v časech 8:10–15:40 
denní výluky v úseku Mladá Boleslav hl. n. – Bakov 
nad Jizerou. Všechny vlaky v daném období a úseku 
budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou 
dle zveřejněného výlukového jízdního řádu.

Trať 232 Praha – Milovice
úsek Praha-Horní Počernice – Mstětice
V období 2. února - 21. dubna v úseku Praha-Horní 
Počernice – Mstětice zajištěn provoz pouze po jedné 
traťové koleji. Drobné časové úpravy vlaků linek 
S2 a S22.

(red.)
Poděkování

Sociální odbor MěÚ Lysá nad Labem děkuje 
panu Martinu Hlavičkovi za bezprostřední pomoc, 
kterou poskytl při řešení krizového ubytování 
jedné z klientek našeho odboru. I když ubytování 
nakonec nebylo využito, velice si této okamžité po-
moci vážíme.

Za odbor ŠSVZaK Ing. Kamila Kuchařová

Popelnice a noční klid

Jsme rádi, že třídíte a pomáháte nám tak starat se o 
životní prostředí. Rádi bychom vás však požádali, abyste 
nevhazovali skleněný odpad do příslušných kontejnerů 
tříděného odpadu v době nočního klidu. V tichu noci se 
jedná o poměrně hlučnou činnost.  Obrátilo se na nás 
několik občanů, kteří bydlí v blízkosti těchto kontejnerů, 
abychom na to upozornili. Děkujeme za pochopení! 

odbor správy majetku

Poplatek ze psů za rok 2023

Poplatek daný obecně závaznou vyhláš-
kou města o místních poplatcích je splatný do 
30. 6. 2023. Poplatek je možné zaplatit v hotovos-
ti na pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad 
Labem nebo bezhotovostní  platbou  na účet 19-
0504268369/0800, variabilní symbol =  1341+číslo 
poplatníka. Variabilní symbol je důležitý pro identifikaci 
poplatníka. V případě neznalosti vašeho variabilního 
symbolu nás kontaktujte na telefonu 325 510 272.

Darina Košvancová
finanční odbor

Elektronická identita občana

K přihlášení se do Portálu občana nebo podání 
žádosti o dotaci Zelená úsporám. Nejen k těmto, 
ale i k dalším on-line službám lze přistupovat po-
mocí takzvané identity občana. Identita každého 
občana žijícího v ČR je tvořena sadou údajů, kte-
ré jsou uloženy v základních registrech. K tomu, 
aby mohl jakýkoliv občan ČR využít tyto elektro-
nické služby, je potřeba si takovou identitu zří-
dit. Pokud se k tomu rozhodnete, máte na výběr 

z několika druhů identifikačních prostředků. 
Existují prostředky spravované a poskytované stá-
tem („elektronická občanka“, NIA ID, mobilní klíč 
eGovernmentu) a prostředky poskytované sou-
kromými provozovateli (MojeID, bankovní identity 
bank atd.) Identifikační prostředky jsou přehledně 
vypsány na webové adrese https://info.identita-
obcana.cz/idp. Na téže adrese lze nalézt i seznam 
poskytovatelů služeb – jinak řečeno, kam se lze
s identifikačními prostředky přihlásit a o jakou 
službu žádat. Ověření občana pro tyto prostřed-
ky se dá ve většině případů provést i přes službu 
Czech-Point, je ale nejprve nutné provést re-
gistraci vybraného identifikačního prostředku. 

 Ing. Radek Pýcha 
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad

AZBEST - důležité upozornění

Od Krajské hygienické stanice máme informaci, 
že se v roce 2023 zaměří na nakládání s odpadním 
azbestem na skládkách a sběrných dvorech. Od-
padní azbest můžeme na skládku a sběrný dvůr 
přijímat pouze v těsných a neprodyšných obalech 
(pytle, sudy) a nádobách/kontejnerech, nikoliv vol-
ně ložený na valníku nebo vozíku.

Jana Kunrtová
odbor správy majetku

Vzájemná ohleduplnost
mezi řidiči a jezdci na koních
1) Jezdec je účastníkem silničního provozu 

 může se tedy pohybovat i na silnici.  Argument, 
že kůň nemá v silničním provozu co dělat, není 
pravdivý. A navíc každý účastník silničního pro-
vozu musí přizpůsobit svou jízdu aktuálnímu sta-
vu na vozovce, tedy i případnému jezdci na koni.

2) Věděli jste, že bezpečná vzdálenost při 
předjíždění či objíždění koně jsou 3 metry? 
Myšleno ze všech stran, tj. zezadu, zepředu
i z boku. Je třeba přizpůsobit i rychlost. Pokud 
tuto vzdálenost nelze kvůli šířce vozovky do-
držet, je třeba se chovat opravdu velice obe-
zřetně a v blízkosti zvířete jet velmi pomalu.

3) Dobrý nápad není ani troubení. Argument, 
že řidič auto případně včas zabrzdí, je naprosto 
nesmyslný. Pokud se kůň lekne, jedná impulziv-
ně a velice rychle. Zvládne skočit i proti jedou-
címu autu, pokud se auto ocitne v jeho těsné 
blízkosti.  V takovém případě bude kromě těžce 
zraněného koně a jezdce (pokud vůbec přežijí) vý-
sledkem i pěkná hromádka šrotu a dost potluče-
ný řidič. Jedná se tedy nejen o bezpečnost koně
a jezdce, ale i o bezpečnost a majetek řidiče vozidla.

4) Pochopitelně, že jezdci s koňmi se po-
hybují zejména na polních a lesních ces-
tách, ale ze stáje mnohdy vede část cesty 
městem a po silnici. Tomu se nedá vyhnout.

5) Ano, i koně na silnici občas něco zane-
chají. Jezdci by po svých koních měli uklízet 
trus z komunikace. Z bezpečnostních důvodů 
není vždy možné trus odklidit ihned. Je proto 
na jezdci, aby se na místo vrátil později a po 
svém koni uklidil. Každopádně, říká se, že koň-
ský trus je skvělé hnojivo do zahrádky, takže 
se ho nebojte zužitkovat, pokud budete chtít.

6) Jezdec musí při jízdě na koni na ve-
řejné komunikaci dodržet všechna pravi-
dla silničního provozu a chovat se ohle-
duplně k ostatním účastníkům. Prosíme 
proto řidiče, berte ohledy na to, že kůň je 
živý tvor. Žádný majitel koně nechce, aby 
jeho zvíře skončilo těžce zraněné a ne-
chce ani způsobit škodu nikomu dalšímu.

7) V lese u závodiště by se na koních mělo 
rychle jezdit jedině po cvalové dráze, kterou 
má závodiště v pronájmu. Ta je na některých 
místech značená značkami “pozor koně” 
nebo “nebezpečí střetu s koněm”. Trénují 
se zde koně i do dostihů, takže můžou jet 
rychlostí až 50 km/h. Lidé by po této cestě
v zájmu své bezpečnosti neměli chodit, a po-
kud na ni přesto vstoupí, měli by dávat velký 
pozor. Na ostatních cestách by se naopak 
měli ohleduplně chovat jezdci na koních.

(red.)
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Elektronické podání žádosti
o výměnu řidičského průkazu

O co, jak a kde lze zažádat? 
Žádost o výměnu řidičského průkazu 

najdete po přihlášení do Portálu dopravy 
(https://www.portaldopravy.cz/) nebo 
Portálu občana 
(https://obcan.portal.gov.cz/prihlaseni), 
a to v případě uplynutí platnosti nebo 
blížícího se konce platnosti vašeho řidič-
ského průkazu, ne však dříve než 90 dnů 
před koncem platnosti. Podmínkou je mít 
přístup do Portálu dopravy či Portálu ob-
čana (NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, 
bankovní identita...) a mít zde připojenou 
datovou schránku fyzické osoby. Více in-
formací na 
https://chcidatovku.gov.cz/datova-schranka. 

Proč musíte mít připojenou datovou 
schránku fyzické osoby? 

Využitím datové schránky je splněn je-
den z legislativních požadavků na jasné 
ztotožnění osoby, která žádost podává. 
Zřízení datové schránky je navíc bezplatné 
a lze o ni zažádat online 
(více na www.datoveschranky.info). 

Jak žádost podat? 
Portál dopravy vám zobrazí formulář 

žádosti, který bude předvyplněn údaji 
z Centrálního registru řidičů. Budete mít 
možnost vybrat si obecní úřad obce s roz-
šířenou působností, na kterém si chcete 
vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. 
Před závazným podáním žádosti musíte 
potvrdit správnost předvyplněných údajů 
a to, že Vaše aktuální podoba odpovídá 
zobrazené fotografii. Pokud nebude odpo-
vídat fotografii zobrazené ve formuláři žá-
dosti, bude nutné osobně navštívit přísluš-
ný úřad. Po potvrzení údajů bude žádost 
odeslána na podatelnu zvoleného úřadu. 

Kdy si můžete doklad vyzvednout? 
Zákon stanovuje lhůtu do 20 dnů od po-

dání žádosti. Toto se samozřejmě netýká 
situace, kdy si požádáte o vydání ve lhůtě 
kratší, tj. do 5 pracovních dnů. Můžete si 
také nastavit funkci, že ve chvíli, kdy bude 
doklad hotový, přijde vám upozornění. 

Je možné k vyzvednutí dokladu někoho 
zmocnit? 

Ano, nový řidičský průkaz bude možné 
vyzvednout také na základě ověřené plné 
moci. 

V případě dotazů či problémů s Portálem 
dopravy se neváhejte obrátit 
na podpora@portaldopravy.cz, 
popř. na tel. 222 266 758.

Odbor dopravy

Družstevní ulice bude opravena

Ve druhém kvartálu letošního roku bude pro-
bíhat oprava povrchu Družstevní ulice. Aktuálně 
běží výběrové řízení na zhotovitele. Celá akce je 
organizovaná a hrazena Krajskou správou a údrž-
bou silnic.

Odbor dopravy  a odbor správy majetku

Zpoplatnění park. P+R v době výstav 

Provozní doba parkoviště je pro uživatele každý den 
v týdnu, 24 hodin denně. Doba parkování do 20 hodin 
je zdarma, od 20 do 24 hodin 20 Kč a nad 24 hodin 100 
Kč za každý započatý den. V době konání výstav na Vý-
stavišti Lysá nad Labem je poplatek za parkování 50,- Kč 
za den. Termíny výstav najdete na https://www.vll.cz/
vystavy 

Odbor správy majetku

Přeložení chodníku v ulici Za konce-
mod Poděbradovy až k Mlíčníku

V průběhu roku 2022, došlo k vybudování 
chodníku v ulici Za Koncem, který propojil chod-
níky od ulice Na Mlíčníku po ulici Jedličkova. 
Zároveň došlo v roce 2021 k rekonstrukci povr-
chu komunikace Za Koncem, jejíž součástí byla 

i úprava vodovodních a kanalizačních ša-
chet, a v některých případech proběhla výměna 
vodovodních přípojek ve veřejném prostoru. 

V průběhu rekonstrukce komunikace došlo ke 
změně úrovně komunikace a tedy i úpravě vjezdů 
k jednotlivým nemovitostem. Obyvatelé této uli-
ce vznesli požadavek na přeložení chodníku. Rada 
města vyhověla požadavku a schválila přeložení 
chodníku, termín realizace je závislý na přízni po-
časí a jakmile bude znám, budeme vás informovat. 

Odbor správy majetku

Aktualizace ceníku inzerce v Listech

Redakční rada předložila radě města návrh na 
aktualizaci ceníku inzerce v Listech. Poslední ceník 
byl beze změn v platnosti od 1. ledna 2020. Od 
té doby došlo k růstu nákladů na vydávání Listů 
z důvodu navýšení cen papíru i tisku. Redakční 
rada porovnala výši úhrady inzerce v okolních 
městech, např. v Milovicích a Čelákovicích, které 
také vydávají svůj zpravodaj. Ceny proto redakční 
rada navrhla srovnatelné s těmito okolními městy. 
Rada města schválila nové ceny s okamžitou plat-
ností. Novým ceníkem se tedy bude řídit inzerce již
v březnovém čísle. Aktuální ceník inzer-
ce najdete na webových stránkách města.

(red.)

Krabice od bot na OSPOD
Lysá nad Labem

Již druhým rokem se občané města 
Jílové u Prahy a okolí zapojují do akce „Krabice od 
bot“, aby udělali radost dětem, které má ve svém 
obvodu orgán sociálně-právní ochrany dětí Lysá 

nad Labem. Pod vedením paní Lenky Otradovco-
vé nasbírali dárci celkem 180 krabic plných dár-
ků pro děti ve věku 0-18 let. Přibližně 150 krabic 
rozdaly pracovnice odboru rodinám svých klientů 
a pěstounů, kterým sociální situace nedovoluje 
pořídit dětem více dárků. V letošním roce pak 
dalších 32 krabic bylo vybráno také pro Domov 
pod Lípou v obci Lipník, nedaleko Milovic. Mezi 
jeho klienty jsou i děti z Lysé nad Labem a i jim 
chtěli pracovníci sociálního odboru udělat radost. 
Poděkování za organizaci akce tedy letí do Jílové-
ho u Prahy paní Lence Otradovcové, která akci ve 
svém obchůdku s kavárnou zorganizovala a po-
třebné množství dárků od občanů vybrala. Další 
dík patří také hasičům z Lysé nad Labem, kteří si 
zahráli na Ježíška a pomohli s dopravou takového 
množství krabic z Jílového do Lysé nad Labem.

Ing. Kamila Kuchařová, odbor ŠSVZaK

Dotace na úsporu energií pro 
seniory Nová zelená úsporám Light
Můžete získat až 150 tisíc korun
Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplený-
mi částmi domu? Máte nízký příjem a na renovaci 
chybí peníze? Dostanete až 150 tisíc korun a za-
teplíte svůj dům rychle a jednoduše. 

Kdo může o dotaci požádat:
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu či 
trvale obývaného rekreačního objektu. Na pří-
spěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší 
domácnosti pobírají starobní důchod nebo inva-
lidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. 
zářím 2022 a datem podání žádosti pobírali pří-
spěvek na bydlení.

Na co se dotace vztahuje:
Zateplení fasády – 6 000 Kč/běžný metr
Zateplení stropu – 50 000 Kč
Zateplení střechy – 120 000 Kč
Zateplení podlah – 60 000 Kč
Výměna vchodových dveří – 18 000 Kč/dveře
Výměna oken – 12 000 Kč/okno

Jak o dotaci požádat:
Obraťte se na proškolené odborníky, kte-
ří vás provedou celým procesem vyří-
zení dotace. Poradí, jaká opatření jsou 
pro váš dům nejvhodnější. Pomohou
s podáním žádosti a dohlédnou na realizaci. 
Do úprav se můžete pustit svépomocí nebo si 
najmout firmu. Žádat můžete před úpravami, 
v jejich průběhu nebo po jejich dokončení. Na 
provedení máte 12 měsíců. Příspěvek se vztahu-
je na opatření, která proběhla po 12. září 2022. 
Nečeká vás žádné velké papírování. Žádost vypl-
níte z pohodlí domova přes internet. K vyřízení 
budete potřebovat zejména fotodokumentaci 
před renovací a po ní, jednoduchý formulář od-
borného posudku a závěrečnou zprávu o rea-
lizaci.Poradcem MAS pro Lysou nad Labem je 
Mgr. Jindřich Hlavatý, PhD.
Tel.: 777 799 876
Mail: info@dolni-pojizeri.cz 
Více najdete na www.novazelenausporam.cz
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Zápis do první třídy

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023 / 2024 
ZŠ Bedřicha Hrozného
ZŠ J. A. Komenského

ZŠ Tomáše G. Masaryka
ZŠ Praktická a speciální

Vážení rodiče, v následujícím textu vás chceme in-
formovat o zápisu dětí do 1. ročníku našich základ-
ních škol. 

Online registrace k zápisu
 (tzv. „elektronický předzápis“ = iZápis) do zá-
kladní školy bude otevřena na webu všech tří 
škol v termínu od 24. 3. 2023, 00:00  do 31. 3. 
2023, 24:00          
- informace k online registraci k zápisu budou 
začátkem března 2023 zveřejněny na webu 
každé ze základních škol. Než začnete registraci 
vyplňovat, musíte mít dostupnou e-mailovou 
adresu. Po otevření online registrace žádosti 
o přijetí do 1. ročníku ZŠ se zaregistrujte svým 
e-mailem (na tuto adresu vám bude odeslána 
ověřovací zpráva s heslem). Po přihlášení se do 
systému vyplníte údaje zákonných zástupců i 
dětí a poté si vyberete základní školu, do které 
chcete dítě zapsat. Vyplníte žádost. Na závěr si 
vyberete termín a čas zápisu ve škole.

Zápis ve škole 
Se uskuteční na všech třech základních školách 
ve stejném termínu: pondělí 3. dubna 2023 od 
13:00 do 17:00 

Na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenské-
ho ještě v dalším termínu: úterý 4. dubna 2023 
od 13:00 do 17:00

A na ZŠ J. A. Komenského i v termínu: středa 5. 
dubna 2023 od 13:00 do 15:00

Náhradní termín zápisu se bude konat na všech 
třech školách ve stejném termínu: 
úterý 11. dubna 2023 od 13:00 
V případě, že se nebudete moci zúčastnit řádné-
ho termínu, je nutné se objednat na náhradní 
termín na níže uvedených kontaktních telefon-
ních číslech. 

Zápis ve škole se uskuteční také v ZŠ Praktické a 
speciální a to v termínu: úterý 4. dubna 2023 od 
13:00 do 17:00 Náhradní termín zápisu se bude 
konat: úterý 11. dubna 2023 od 13:00

Kde probíhají zápisy na jednotlivé školy?
ZŠ Bedřicha Hrozného , Školní náměstí 1318/14 
- budova Masarykovy školy (tedy I. stupeň)
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534 – oran-
žový pavilon D
ZŠ T.G. Masaryka , Palackého 160 - budova školy
ZŠ Praktická a speciální, Komenského 1534 – 
modrý pavilon

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, žádá-
me vás o pravidelné sledování informací 
k zápisům a akcím souvisejícím se zápisy 
na webových stránkách základních škol. 
Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Co vzít s sebou k zápisu?

1. Rodný list dítěte.
2. Kartičku zdravotní pojišťovny,
u níž je dítě registrováno.
3. Platný osobní doklad zákonného zástupce        
(občanský průkaz, u cizinců pas).
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé nad 
Labem nebo v některé z tzv. spádových obcí Jiři-
ce, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, pokud má zákonný 
zástupce trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě soudního 
rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných 
zástupců dítěte, je třeba tuto skutečnost dolo-
žit (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu). 
Tento krok je nezbytný i tehdy, pokud je např. 
jeden z biologických rodičů dítěte omezován při 
výkonu svých práv. Tyto dokumenty jsou pova-
žovány zásadně za důvěrné.

Co důležitého byste měli vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 tzv. školského záko-
na č. 561/2004 Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, 
které dovršily nebo dovrší k 31. 8. příslušného 
roku, tedy v roce 2023, šesti let věku.
Odklady povinné školní docházky upravuje § 37 
téhož zákona. Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zá-
konný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k po-
vinné školní docházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 
4.), odloží ředitelka školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost do-
ložena 2 doporučeními - posouzením příslušné-
ho školského poradenského zařízení + odborné-
ho lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa 
s textem „Doporučujeme odklad povinné školní 
docházky“. Žádost o odklad musí být tedy podá-
na nejpozději do 30. dubna 2023. Pokud ředitelka 
školy rozhodne o odkladu povinné školní docház-
ky, informuje zákonného zástupce o povinnosti 
předškolního vzdělávání dítěte a možných způ-
sobech jejího plnění nejen v mateřské škole, ale 
i v přípravné třídě základní školy. 
Přípravná třída je určena pro děti, u kterých bude 
rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky 
školou, ve které bylo dítě u zápisu. Součástí žá-
dosti o přijetí do přípravné třídy tedy musí být 
Rozhodnutí o odkladu a další dva dokumenty, 
tj. Doporučení z PPP nebo SPC a Doporučení od 
pediatra k docházce do přípravné třídy, kde v kaž-
dém dokumentu musí být uvedeno: „Doporuču-
jeme docházku do přípravného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravuje § 36 
školského zákona. Školu pro zápis si můžete vy-
brat podle svého uvážení. Cílem obecně závaz-
né vyhlášky č. 4/2011, o stanovení spádových 
obvodů základních škol města Lysá nad Labem 
je zajistit místo vzdělávání pro každé dítě v rámci 
příslušné obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?

Základním kritériem pro absolvování zápisu na 
některé z uvedených tří škol je:
1. Trvalý pobyt dítěte v Lysé nad Labem, v měst-
ské části Litol, Dvorce a Byšičky.
2. Trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spádových 
obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.
V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze 
tehdy, pokud nebude naplněna kapacita prv-
ních tříd školy žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.
Pokud bude převýšena na některé ze škol kapa-
cita počtu dětí přijatých do prvních tříd, bude 
platit vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových 
obvodů základních škol města Lysá nad Labem.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků s ře-
ditelkami škol, na které budou podány bližší 
informace o školách a o zápisech do 1. ročníku, 
se bude konat on-line prostřednictvím TEAMS v 
úterý 14. března 2023 od 16:30 hod. (odkaz na 
ni bude přístupný na webu každé ze základních 
škol). Online schůzky se zúčastní i ředitel Praktic-
ké školy a Základní školy Lysá nad Labem s infor-
macemi o přípravné třídě.

Den otevřených dveří
V případě příznivé epidemiologické situace je 
možné si školy prohlédnout, a to v termínu Dne 
otevřených dveří, který je na všech třech školách 
plánován na čtvrtek 23. března 2023 – čas bude 
školami včas upřesněn.

Kontakty a bližší informace o školách

ZŠ Bedřicha Hrozného 
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová 
325 551 088 / reditel@zsbhrozneho.cz 
www.zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Martina Ondrušková
325 551 220 / reditelka@zsjaklysa.cz 
www.zsjaklysa.cz

ZŠ Tomáše G. Masaryka
ředitelka Mgr. Bc. Hana Hušková
724 892 967 / reditel@zslitol.cz
www.zslitol.cz
  
Praktická škola a Základní škola
ředitel Mgr. Petr Tomek 
325 551 075 / 731 449 123 / 739 071 338
zvslysa@seznam.cz
www.specialniskolalysa.cz



9

Politická rubrika

Pro příspěvky politických stran a hnu-
tí zvolených do zastupitelstva města 
Lysá nad Labem v aktuálním volebním 
období je zřízena „Politická rubrika“. 
Každý subjekt zde má nárok uveřejnit 
svůj názor týkající se aktuálního dění ve 
městě. Politické strany a hnutí si dle do-
předu určeného pořadí střídavě určují spo-
lečná témata pro vyjádření všech subjektů  
v zastupitelstvu. V případě, že v daný měsíc 
téma neurčí politická strana, stanoví ho re-
dakční rada Listů. Na jednotlivých politických 
uskupeních je pak rozhodnutí, zda dohody 
respektují a jestli svůj názor odevzdají. Do-
držování dohod je znakem politické kultury  
a korektnosti. Příspěvky nejsou nikterak 
upravovány ani korigovány.

Téma pro měsíc leden bylo stanoveno re-
dakční radou a zní následovně: Jak nejlépe-
zajistit kvalitu pitné vody a proč?

Nalijme si čisté vody
Od zprovoznění druhého hlubinného vrtu 

čerpá přibližně dvě třetiny celkové spotřeby z 
cenomanské zvodně z hloubek přes 100 metrů 
a třetinu ze staré, mělké studně. Hlubinná voda 
s nežádoucím CO2 a železem, prochází předchlo-
rací, okysličováním a vysrážením. Mělká voda, 
zatížená nadlimitním podílem dusičnanů, částeč-
ně prochází iontovými filtry tak, aby i po smíse-
ní s vodou hlubinnou ve výsledné směsi zůstaly 
všechny sledované parametry v normě. Lyská 
voda po letech trápení s dusičnany díky mísení 
dvou upravovaných druhů dosáhla kvality, na 
kterou již aspoň není zapotřebí výjimek. Nedo-

Pro příspěvky zastupitelů ve smyslu § 4a 
tiskového zákona je zřízena rubrika „Příspě-
vek zastupitele“. Každý zastupitel má nárok 
uveřejnit svůj názor týkající se aktuálního dění 
ve městě. Jednotlivé příspěvky, v případě, že 
je zastupitelé napíšou, naleznete v Listech 
jako samostatná okénka přiražená dle svého 
obsahu k jednotlivým rubrikám Listů. 

Karolína Stařecká
Dobrý den, vážení 
čtenáři. Pevně dou-
fám, že lidovecká 
replika o „prožrané 
budoucnosti“, tvrze-

Jedno z nejžhavějších témat je otázka 
zajištění kvalitní pitné vody. Přestože se 
podařilo zapojit do systému další HLU-
BINNÝ VRT HV3, její současná kvalita není 
podle občanů právě vysoká. Problematiku 
lze rozdělit právě na dva problémy. ZAJIŠ-
TĚNÍ KVALITNÍ VODY A DOSTATEK ZÁSOB. 
Minulé volební období se vedení města, 
v čele s Ing. Karlem Otavou, zasloužilo o 
řešení dlouhodobě odkládaného problé-
mu, a sice o VÝSTAVBU NOVÉHO VODO-
JEMU o objemu 1 200 m3 a rekonstrukci 
stávajícího o objemu 1 000 m3. Navíc bylo 
vybudováno horní tlakové pásmo, které 
vyřešilo problémy s tlakem vody v ne-
movitostech na zámeckém vrchu a okolí. 
Situace se zlepšila i v horních patrech výš-
kových domů na sídlišti. Dlouhodobě se 
město pokoušelo převzít HLUBINNÝ VRT  V 

KOVONĚ, který měl být předán městu po 
provedení směny konkrétních pozemků. 
Zásluhou zastupitelů KDU-ČSL alias LNS a 
ODS v minulém volebním období, bohužel 
nepodařilo. Vrt by se dal využít zejména 
pro lokalitu Litol. Současně také pálí ob-
čany cena. Od 1.1.2023 je cena vodného 
a stočného navýšena o 10 % na 113,- Kč/
m3. Již dříve jsme upozorňovali na to, že 
se zbytečně platí vysoká cena, skoro jako v 
Praze a to přesto, že město má vlastní po-
zemky se zdroji, potřebné vodovodní řady, 
vodojemy a úpravnu vody. Nabízí se také 
poměrně snadné propojení s vodáren-
skými systémy VaK Nymburk a VaK Mladá 
Boleslav (z Benátecké Vrutice) a dovést 
kvalitní pitnou vodu do vodojemů.  

Společně pro Lysou

končené propojení slepých ramen do okruhů, 
nesystémová přípojka sídliště rovnou na přivaděč 
mezi úpravnou vody a vodojemem, nefunkční 
stav a nedostatek uzavíracích bodů dokáže mno-
hé odběratele potrápit tu rezavou, jindy zas bílou 
vodou s nevyprchaným chlórem. Z celkové délky 
55 km potrubí je 20 km ještě ve staré litině a 3 
kilometry v eternitu. Dlouhodobě investičně za-
nedbávaná infrastruktura může nejen za časté 
havárie a odstávky, ale i za bezmála dvojnásobné 
ztráty v porovnání s průměrem ČR. Každý rok v 
lyském podzemí zmizí a silnice i chodníky pode-
mílá přes sto tisíc kubíků, tj. denně více než 270(!) 
hasičských cisteren plných vody. V minulém vo-

lebním období se podařilo alespoň přestavět 
vodojem a položit nové potrubí pod dvěma hlav-
ními silnicemi. Dluh na vodovodní a kanalizační 
infrastruktuře Lysé ve stovkách milionů korun 
však přetrvává a bude nás stále dohánět. Na hle-
dání nových, vhodnějších zdrojů a řešení pro ob-
novu infrastruktury spolupracujeme s odborníky. 

Lysá nás spojuje

??
Jak nejlépe
zajistit kvalitu 
pitné vody a 
proč?

ní o platební neschopnosti a hrozící 
exekuci města, lžích o dluzích minulé-
ho (našeho) vedení šplhajících až do 
výše 80 milionů, už v těchto Listech 
nejsou a konečně nám nové vedení 
města představuje svůj program. A jak 
hledat „chybějící“ miliony? Pomocí 
pravidelných rozpočtových opatření 
se finance přesouvají mezi jednotli-
vými kapitolami rozpočtu města z po-
ložek, které se nerealizovaly, které je 
možné odložit do budoucna a z úspor. 
To se již za nás plánovalo a teď uděla-
lo. Dále práce na nedokončených in-
vesticích budou fakturovány až letos. 

Úvěr 300 mil. Kč s úrokem 1,18 % fixo-
vaným na 15 let nám okolní města zá-
vidí. Díky němu jsme mohli dokončit 
investice do dopravní infrastruktury, 
vodovodů a kanalizací. Vyjednali jsme 
také kontokorent na provozní náklady 
(zdražení energií). Kdyby městu hrozi-
la platební neschopnost, žádná banka 
by ho neschválila. Lysá ne náhodou 
také získala první místo v celore-
publikové soutěži „Město pro byznys 
2021“. Teď se ale těším na otevření 
SPORTOVNÍ HALY, protože kdybychom 
ji nepostavili my, vč. ostatních staveb, 
mnoho by tu stále nebylo.

Příspěvek zastupitele

Srovnání Lysá n/L vs ČR      Lysá n/L    ČR
Spotřeba na obyvatele a den (2021)  105,7 l               93,2 l

Ztráty v rozvodové síti (2023)              27,2 %             14,9%

Vodné + stočné za m3 (2023)                113,59 Kč       114,27 Kč

Pramen : MZe, Stavokomplet, skrblik.cz, výpočty autora
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Jaké je být pěstounem
na přechodnou dobu?
Rozhovor s Janou Báčovou

Kdy a proč vás napadlo, že byste s manželem mohli 
poskytnout dočasný domov dítěti, které ten opravdový 
teprve hledá? 

Myšlenka na poskytnutí domova dítěti bez rodičů mě asi 
provázela už v dětství. Někdy v letech 2017/2018, kdy jsem 
pracovala na recepci fyzioterapie, jsem se mezi našimi klien-
ty seznámila s paní, která dělala přechodnou pěstounku a 
docházela k nám s miminkem na rehabilitace. Tehdy jsem 
vůbec neznala pojem „přechodný pěstoun“, měla jsem 
pouze povědomí o standardní pěstounské péči a adopci. 
Začala jsem pátrat, hledat víc informací a možná i sbírat od-
vahu. Semínko bylo zaseto a klíčilo.

Jaká byla cesta od prvních úvah k prvnímu dítěti, které 
bylo svěřeno do vaší péče? Jak se vůbec z člověka stane 
přechodný pěstoun a jak to zasáhne jeho rodinu?

V roce 2018 jsem se vrátila ke své původní profesi učitelky 
MŠ. Ke své dosavadní praxi v běžné třídě jsem začala sbírat 
zkušenosti s dětmi s logopedickými vadami, dysfázií,
s autisty... Hodně náročná práce. Tehdy jsem ještě víc začala 
přemýšlet právě o práci přechodného pěstouna a nesměle 
tuto myšlenku předložila manželovi. On kupodivu souhlasil, 
jen bylo potřeba zjistit podrobnosti. Pro informace jsem do-
šla na městský úřad u nás v Lysé za paní Rouskovou, která 
má na starosti náhradní rodinnou péči. Probraly jsme spolu 
moje otázky, dostala jsem za „domácí úkol“ napsat nefor-
mální životopis a co nejvíce informací o sobě a celé rodině, 
naše zájmy, situaci s bydlením atd. I s fotografiemi. Násle-
dovala návštěva u nás doma, pak kompletace, doporučení
a odeslání všech dokumentů na Středočeský kraj, který 
nás pozval oba s manželem na celý den k vyplnění několi-
ka desítek různých testů, formulářů atd. Bylo nás tam cca 
30 zájemců o různé formy náhradní rodinné péče (NRP). 
Následovalo vyhodnocení, pohovor s psychologem, to vše 
každý zvlášť, ale vlastně společně. Tím vším jsme prošli a už 
nás čekaly jen „přípravy pěstounů“. S manželem jsme tehdy 
trávili 14 dní dovolené s ostatním, již „prosetými“ žadateli
v Centru NRP v Jinonicích, kde jsme se postupně seznamo-
vali s tím, co nás čeká v roli přechodných pěstounů (PP). 
Přednášel nám např. právník, psycholog, ale i sami pěstou-
ni, kteří již děti vychovávají. Promítali nám dokumentární 
videa, diskutovali jsme o nich, hráli hry. Ne všichni tímto zá-
věrečným sítem prošli a stali se přechodnými pěstouny. Zá-
roveň jsme na přípravách navázali nová přátelství s podob-
ně smýšlejícími páry i jednotlivci a s těmi, kteří prošli, jsme 
ve spojení i dnes, pomáháme si, radíme si, navštěvujeme 
se a jsem moc ráda, že je máme. Cesta je to tedy poměrně 
zdlouhavá, nám to trvalo od setkání na úřadě ke schválení a 
zařazení cca 15 měsíců.
Jinak co se týká rodiny, změna to je, nicméně všichni naši 
synové jsou dospělí, mají svoje životy, přítelkyně, někteří
i manželky a děti. V době podání „přihlášky“ s námi bydlel 
ve společné domácnosti už jen můj nejmladší, v té době 
18letý syn. Myšlenka pěstounství ho nadchla, je v tomto 
velmi otevřený a pozitivně naladěný. Tehdy jsme dál náš 
úmysl do širší rodiny ani nešířili, do poslední chvíle nemáte 
jistotu, že budete schváleni a zařazeni do seznamu PP. Dnes 
nás všichni v rodině i přátelé prostě berou i s dítětem, o kte-

ré zrovna pečujeme. Zvládli jsme oslavy narozenin, svatbu, 
kolaudaci nového domu, bohužel i pohřeb v rodině. Svěře-
né děti jsou vždy součástí naší rodiny.

První dítě, které jste dostala do péče, už má svoji novou 
rodinu. Myslíte na něj někdy, máte o něm informace? 
Mnoho žen by asi mělo strach, že si k miminku vytvoří ci-
tové pouto a bude pro ně těžké ho opustit.

Naši první sazeničku jsme předávali zpět přímo rodičům, ta-
kový malý velký zázrak. Pečovali jsme od porodnice, předá-
vali jsme cca v 9 měsících. Jsme stále v kontaktu, dostáváme 
fotky, videa, výborně prospívá a je to pořád sluníčko.
V této době, kdy píšeme rozhovor, jsme opět ve fázi předá-
vání další sazeničky. Je pravda, že všichni kolem nás nejvíc 
řeší, jak můžeme mít děťátko, vytvořit si s ním vztah a pak 
ho dát pryč. Je jasné, že to pouto tam je, milujeme ho a je 
nám pak smutno, když ho odevzdáme. Musíme si od za-
čátku v hlavě nastavit, že děťátko není naše, že je to moje 
dočasná „práce“. Děťátko nevlastním, ale dočasně o něj pe-
čuji. Mým největším úkolem a vlastně pracovní náplní je dát 
pocit bezpečí, pocit naprostého přijetí a lásky. Manžel je pak 
ten, o kterého se opírám já, protože on má své zaměstnání. 
Přijde z práce a místo klidu na gauči mě na chvíli zastoupí. 
Když předáváme do další pečující rodiny, je to hodně indivi-
duální. Většinou se střídáme, kdo za kým jede, v některých 
případech noví rodiče u vás chvíli i bydlí, aby se s děťátkem 
co nejvíce napojili. Probíhá intenzivní seznamování se všemi 
zvyky a rituály dítěte a teprve když děťátko upřednostní no-
vou pečující osobu, odcházíte ze scény. A tady pak uvítáte 
fakt, že se chvíli zase vyspíte celou noc, svobodně se na-
dechnete, odpočinete si, vyřešíte zameškané lékaře, navští-
víte přátele a kamarády, věnujete se zase s manželem chvíli 
jen jeden druhému, našim společným koníčkům, zkrátka 
odpočíváte. Pak můžete vzít další děťátko. Ta regenerace 
mezi jednotlivými dětmi a odpoutání se od nich je hodně 
důležitá. Pokud dotčené orgány pracují rychle ve prospěch 
dítěte, je kratší doba pečování a pak i kratší doba regene-
race. Někdy bohužel úřady, resp. lidé v nich neřeší situaci 
dostatečně pružně, pečování se protahuje, dítě i vy se více 
na sebe navážete a pak i proces předávání a regenerace je 
delší. 

Do dočasné pěstounské péče se dostávají pouze mi-
minka, nebo je možné, že si domů přivedete už starší dítě, 
které si uvědomuje situaci? Můžete dítě odmítnout? 

Pokud jsem v seznamu „volná“, jsem jako přechodný pěs-
toun povinna přijmout dítě ve věku do 18 let. V čase čekání 
jsem na telefonu ve dne v noci. Kdykoliv mi mohou zavolat
a já musím být připravena. Mohou to být miminka z porod-
nice, tam bývá pak čas na přijetí delší (1-3 dny), ale
i starší děti, které jsou z různých důvodů rodičům odebrány. 
Mohou to ale být i děti např. rodičů samoživitelů, kteří na-
stupují do nemocnice na plánovanou operaci, léčbu a ne-
mají komu dítě svěřit. Odmítnout dítě mohu ze závažných 
důvodů, vždy je samozřejmě potřeba zvážit svoje možnosti. 
U nás ve Středočeském kraji máme navíc možnost malinko 
vymezit svoje věkové priority i eventuální mantinely, např. 
stupeň postižení, alergie, počet dětí. Někdy se ale tyto in-
formace nedostanou k dané sociální pracovnici, která shání 
volnou PP pro přijetí dítěte. Také pravidla krajů nejsou všude 
stejná, aspoň co vím ze sdílených zkušeností. 

Když nevíte, jak staré dítě a v jakém ročním období se k 
vám dostane, jak je to s výbavičkou? Musíte být neustále 
připravena na vše?

Nějaký základ už mám a jak jsem zmiňovala, naše komunita 
pěstounů spolupracuje. Na sociálních sítích si vyměňujeme 
zkušenosti i to, co některé chybí. Vzájemně si pošleme to, co 
jedna potřebuje a druhá zrovna nevyužívá. Existují také tzv. 
pěstounské sklady, které můžeme oslovit a požádat
o vybavení. Tyto sklady provozují dobrovolníci, většinou prá-
vě pěstounky, které bez nároku na odměnu za práci shro-
mažďují od dárců a přispěvatelů oblečení, obuv, potřeby 
pro miminka i starší děti, jako jsou kočárky, vaničky, ale i kola, 
lyže, aktovky apod. Je to velká pomoc a děkuji tímto za jejich 
čas i práci a všem dárcům za obdarování. Zde najdete všech-
ny sklady dle krajů https://www.anrcr.cz/sklady-pro-pest-
ouny/. Darovat můžete i vy po dohodě s daným skladem.
Jinak ke své měsíční odměně PP dostáváme každý měsíc 
vždy na každé dítě příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tím 
jsou myšleny běžné potřeby - pleny, mléko, vitamíny, oble-
čení apod. Jednorázově můžeme žádat o příspěvek při pře-
vzetí dítěte do péče na pořízení toho nejnutnějšího. 

S jakými reakcemi okolí se setkáváte? 

My s manželem převážně s kladnými. Většinou 
jsou lidé velmi překvapení, že něco takového exis-
tuje. Už se mi i stalo, že cizí lidé mi nabízejí zdar-
ma některé potřeby pro děti, hračky, oblečení. 
Jakmile se dozvědí, že jsem přechodný pěstoun, 
namísto prodeje danou věc darují. Moc za to dě-
kuji. Také jsme zaznamenali názor, že to vlastně 
děláme pro peníze. Na to nelze než odpovědět, 
aby si to zkusili sami a uvidí. Kdo nemá tu zkuše-
nost, nemůže pochopit a soudit.

Co byste poradila lidem, kteří zvažují, že by se 
stali přechodnými pěstouny? Jsou nějaké pod-
mínky, které musejí splnit, ať už jde o věk, vzdě-
lání, materiální zabezpečení nebo různé psycho-
logické testy či školení? A jaké otázky by tito lidé 
měli položit sami sobě?

Pokud se chcete stát přechodným pěstounem, 
zajděte na odbor právně-sociální ochrany dítěte 
(OSPOD) a proberte s nimi všechny vaše otázky. 
Jak jsem popisovala na začátku, je to dlouhá ces-
ta, kterou je potřeba urazit, ale dá se zvládnout. 
Žadatelem může být jednotlivec, manželský pár, 
věkové doporučení je spíš s ohledem na vlastní 
děti. Vyhovující bydlení je samozřejmostí. Měli 
byste být psychicky stabilní, mít odvahu měnit 
svoji komfortní zónu, mít trpělivost a nadhled při 
spolupráci s těmi, kteří ovlivňují životy vašich sa-
zeniček, nemít předsudky. Měli byste být otevření 
novým zkušenostem, novým poznatkům, zúčast-
ňovat se dalšího vzdělávání a školení. Zpravidla 
pracujete s dětmi s traumaty, s dětmi drogově a 
jinak závislých rodičů, spolupracujete jak s původ-
ními, tak i novými rodinami dětí, s úřady. Oporou 
vám je vaše rodina a doprovodná organizace. Je 
to krásná práce. V mém věku je těžká v tom non-
stop provozu, než děťátko předáte dál. Ale přináší 
mi pocit, že dělám něco, co má smysl.

(red.)

Potkáváme je
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Pěstounská péče
na přechodnou dobu
Krajský úřad vede evidenci osob, 
které mohou vykonávat pěstounskou 
péči na přechodnou dobu (dále jen 
„PPPD“) .  Do evidence se zařazují 
osoby, které na základě odborného 
posouzení mají  předpoklady pro 
výkon této specifické formy péče 
o dítě .  Na osoby poskytující  PPPD 
je pohlíženo jako na profesionály 
vykonávající  specifickou činnost v 
oblasti  výchovy a péče o ohrožené 
děti .  Zákon č .  359/1999 Sb . ,  o 
sociálně-právní ochraně dětí,  ve 
znění pozdějších předpisů, přesně 
definuje situace, kdy je možné 
svěřit dítě do pěstounské péče 
na přechodnou dobu .  Pěstounská 
péče na přechodnou dobu může 
trvat nejdéle 1 rok ode dne 
převzetí dítěte do faktické péče . 
Osoba v evidenci je f inančně 
zajištěna odměnou pěstouna ze 
systému dávek pěstounské péče, 

Pro bližší informace je možné se ob-
rátit na sociální pracovnice Bc. Ivu 
Rouskovou, DiS., tel.: 325 510 274, 
email: iva.rouskova@mestolysa.cz 
nebo Bc. Ilonu Rambouskovou, tel: 
325 510 259, email: 
ilona.rambouskova@mestolysa.cz.

které vyplácí příslušná krajská 
pobočka Úřadu práce .  Pěstoun na 
přechodnou dobu pobírá odměnu 
pěstouna i  po dobu, kdy nemá 
v osobní péči svěřeno žádné 
dítě .  Pěstoun musí být připraven 
ujmout se role pěstouna prakticky 
„okamžitě“ .

Pěstounská péče

V případě pěstounské péče se jedná 
o formu náhradní rodinné péče, 
při  které musí pěstoun poskytovat 
záruku řádné výchovy dítěte, je 
povinen a oprávněn o dítě osobně 
pečovat, rozhodovat jen o běžných 
záležitostech dítěte, zastupovat jej 
a spravovat jeho jmění, informovat 
rodiče o všech podstatných 
záležitostech .  V případě svěření 
dítěte do pěstounské péče má 
pěstoun povinnost umožnit styk 
s biologickými rodiči,  rozvíjet 
a udržovat sounáležitost dítěte 
s jeho rodiči a dalšími blízkými 

osobami .  Rodičovská odpovědnost 
je zachována, včetně vyživovací 
povinnosti k dítěti .  Pěstounská péče 
zaniká nabytím plné svéprávnosti 
dítěte .  Jde-l i  o nezaopatřené dítě, 
které se soustavně připravuje na 
budoucí povolání a ži je společně 
s pěstounem, nárok na dávky 
pěstounské péče je zachován až do 
26 let věku .  Stát zajišťuje hmotné 
zabezpečení dítěte a přiměřenou 
odměnu těm, kteří se ho ujali , 
dávkami pěstounské péče, které 
vyplácí příslušná krajská pobočka 
úřadu práce .  Rodiče dítěte zároveň 
plní svou vyživovací povinnost k 
dítěti  k rukám úřadu . 

Zemřel Vladimír Černohorský
 T iše  v  kruhu svých bl ízkých zemřel 

9. ledna bratr Vladimír Černohorský. Byl 
členem Sokola od roku 1934. V roce 1948 
se zúčastnil XI. Všesokolského sletu jako 
dorostenec. Po obnově Sokola se pravidel-
ně jako cvičenec zúčastnil všech všesokol-
ských sletů, kde pomáhal také v nácviku v 
jednotě a župě. V roce 1990 stál při obno-
vě Sokola v Lysé nad Labem.
Od roku 1989 se aktivně zasloužil společně
s manželkou o navrácení majetku a obno-
vení činnosti jednoty. Byl dlouhodobým 
starostou jednoty Sokol Lysá nad Labem 
a členem předsednictva výboru župy Ba-
rákovy. Podporoval veškerou činnost jed-
noty a župy jak po stránce cvičební, tak 
i sportovní a kulturní. Spolupracoval od 
obnovení jednoty s komisemi MěÚ Lysá 
n.L. a tím programově propagoval činnost 
jednoty nejen na úrovni župy, ale také 
Středočeského kraje. Osvědčil se v letech 
totality ve svém občanském povolání, aniž 
se kdykoliv podrobil politickému nátlaku. 
Pochází ze sokolské rodiny, byl znám svou 
čestností, vstřícností, pracovitostí, schop-
ností řešit problémy a nalézat správná ře-
šení. Ve svém okolí po všechna léta platil 
za čestného a poctivého člověka, který je 
pro své schopnosti a empatické jednání
v sokolském kolektivu oblíben a uznáván. 
Za jeho příkladnou činnost pro Sokol jej 
tělocvičná jednota navrhla na vyzname-
nání ČOS u příležitosti 150. výročí založení 
Sokola, které také obdržel.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

TJ Sokol Lysá nad Labem
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Péče o nemocné a seniory

V seriálu příběhů Jany a Pavla vás chceme pro-
vést jednotlivými fázemi hospicového dopro-
vázení tak, jak je denně prožíváme. Na základě 
reálných příběhů ho pro vás připravila naše 
vrchní sestra Markéta Vaněčková. Další díly 
najdete na www.hospic-lysa.cz/hospic_serial.
html

DÍL PRVNÍ
Na hospicový telefon volá paní Jana. Hlas 

se jí chvěje, zadržuje pláč. Její manžel Pavel, 
který se léčí s rakovinou slinivky břišní, se 
včera v nemocnici dozvěděl zdrcující zprávu. 
Objevily se metastázy nereagující na žádnou 
léčbu. Možnosti medicíny jsou vyčerpány. 
Zbývá pár měsíců? Týdnů? Nebo snad jen 
dní? Má se hlásit u svého praktického léka-
ře a užívat si každý den, kdy je mu jakžtakž 
dobře. Pokud se objeví potíže, má možnost 
nechat se hospitalizovat. Nedá se nic dělat. 
Konec nadějí. Pocit prázdnoty, bezradnost. 

Centrum sociálních a zdravotních služeb Po-
děbrady o.p.s. pokračuje i v roce 2023 s činností 
pobočky Poradenského centra POSEZ (pomoc se-
niorům a zdravotně postiženým občanům)
v Lysé nad Labem na adrese Náměstí B. Hrozného 
1722 – bývalé středisko pečovatelské služby, nyní 
i Centrum pro pečující rodiny. Poradenství mohou 
využívat  občané z Lysé nad Labem a okolí, a to již 
třetím rokem.

První kontaktní místo POSEZ bylo oficiálně zří-
zeno a je provozováno v Poděbradech již od 1. 7. 
2018.   Podle zájmu veřejnosti o tuto službu za 
období čtyři a půl roku můžeme konstatovat, že 
POSEZ je nedílnou součástí fungujícího sociálního 
systému. Doplňuje služby poskytované poskytova-
teli sociálních služeb, sociálního odboru městské-
ho úřadu, úřadu práce a dalších návazných služeb. 

POSEZ je kontaktním místem, které pomáhá se 
základním zorientováním se v systému sociální po-
moci a péče. Často jsou návštěvníky poradny oso-
by, které se ocitají v nové sociální situaci a nevědí, 
jak danou situaci řešit. Naše poradenské centrum 
je specifické zastoupením odborníků, kteří se
v POSEZu pravidelně střídají a poskytují poraden-
ství zaměřené na právní, psychologickou a sociální 
oblast. Kontaktní místo POSEZ v Lysé nad Labem, 
na adrese Náměstí B. Hrozného 1722 (bývalé sídlo 
pečovatelské služby) bude otevřeno v roce 2023 
opět každý čtvrtek: 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ 
1. čtvrtek v měsíci:  13 - 17 hodin (5. 1., 2. 2., 2. 3., 6. 4., 
4. 5., 1. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2023)

Umírat doma – seriál o domácí hospicové péči

Poděkování

Jediné, co je jim jasné, je, že chtějí těžké si-
tuaci čelit spolu. Být doma tak dlouho, jak 
to jen bude možné. Sestra paní Jany si vzpo-
mněla, že slyšela něco o domácí hospicové 
péči. Nebylo by to řešení? Na internetu paní 
Jana vyhledala kontakt, a tak si dodává od-
vahy a volá. 

Sociální pracovnice Lenka pozorně na-
slouchá bolavému vyprávění. Ano, domácí 
hospic by byl v této situaci vhodnou pomo-
cí. Vyžádá si od paní Jany poslední lékařské 
zprávy manžela, aby je mohla dát k dispo-
zici zdravotnické části hospicového týmu. 
Ptá se, jak na tom manžel aktuálně je, jaké 
potíže ho trápí, nabízí zapůjčení vhodných 
pomůcek, které panu Pavlovi mohou ulevit 
a paní Janě usnadnit péči o něj. V rozhovo-
ru se dotýká i sociální situace rodiny, nabízí 
pomoc s vyplněním Žádosti o příspěvek na 
péči… Nabízí konkrétní kroky, kterými by 
hospicový tým mohl být jejich rodině na-

blízku v náročném čase, kterým procházejí.
Po asi hodinovém rozhovoru je v hlase 

paní Jany patrná úleva. Není na to sama. Je 
tu někdo, koho jejich situace zajímá, kdo na 
ně má čas a hlavně – kdo ví, jak konkrétně 
pomoci k tomu, aby její manžel mohl zůstat 
doma, až do konce…

SOCIÁLNÍ PORADNA je prvním kontaktem 
hospice. Pomáhá zorientovat se v náročné 
situaci těžce nemocného člověka a jeho 
blízkých, informuje o možnostech řešení, 
dostupných službách (nejen hospicových). 
Vyhledává potřebné kontakty, jedná s úřa-
dy, se sociálními pracovníky nemocnic. Když 
volajícího obejme klidný hlas a trpělivé na-
slouchání na hospicové straně linky, už v té 
chvíli se mnohé začíná zdát snesitelnější.

Pokud jste v podobné situaci, jsme pro 
vás na tel.č. 731 268 306.

Anežka Urbanová
Domácí hospic Nablízku z. ú.

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
2. čtvrtek v měsíci:  13 - 17 hodin (12. 1., 9. 2., 9. 3., 
13. 4., 11. 5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 14. 9., 12. 10., 9. 11., 
14. 12. 2023) 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
3. čtvrtek v měsíci:  13 - 17 hodin (19. 1., 16. 2., 16. 
3., 20. 4., 18. 5., 15. 6., 20. 7., 17. 8., 21. 9., 19. 10.,16. 
11., 21. 12. 2023)

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
4. čtvrtek v měsíci:  13 - 17 hodin 26. 1., 23. 2., 23. 3., 
27. 4., 25. 5., 22. 6., 27. 7., 24. 8., 26. 10., 23. 11., 28. 
12. 2023)

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
5. čtvrtek v měsíci:  13 - 17 hodin (pokud bude) 
(30. 3., 29. 6., 31. 8., 30. 11. 2023)

Možné objednání na konkrétní den a hodinu – Iveta 
Jánková Dis., tel: 778 407 531
Veškeré poradenské služby jsou poskytovány 
ZDARMA

POPIS POSKYTOVANÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB 
Základní sociální poradenství
Pomáhá lidem při řešení jejich tíživé sociální situ-

ace. Pomáhá člověku zorientovat se v dané situaci, 
poskytne důležité základní informace a podpoří ho k 
řešení jeho situace nasměrováním na další odborní-
ky, pomůže s podáním žádosti či vyplněním formu-
láře. Jedná se zejména o řešení situace zdravotně 
postižených občanů, chronicky nemocných, seniorů, 
rodinných příslušníků pečujících o blízkou osobu atd.

Právní poradenství
Společnost Centrum sociálních a zdravotních slu-

žeb o.p.s  zajišťuje pro občany bezplatné základní 
právní poradenství. Poradenství bude zaměřeno ze-
jména na tyto oblasti občanského práva: vzájemné 

zastupování občanů, opatrovnictví, uzavírání kupních 
a darovacích smluv, právo na náhradu škody, základní 
otázky rodinného a dědického práva. Zajišťováním 
této služby chceme pomoci našim občanům v tíživé 
sociální situaci orientovat se v základních oblastech 
občanského a rodinného práva formou poskytování 
individuálních konzultací a tím jim pomoci řešit jejich 
životní situaci.

Psychologické poradenství
Nabízí seniorům, předseniorům, osobám se zdra-

votním postižením a jejich rodinným příslušníkům 
pomoc při zvládání náročných životních situací. Je 
podporou při řešení změn v jejich životě, rodinných 
ztrátách a pocitu osamělosti. Pomáhá řešit vztahové 
problémy, obavy, napětí, úzkosti. Poskytuje doprová-
zení a psychoterapeutickou podporu v krizové situaci. 
Pomáhá při nalezení východiska z nepříznivé situace, 
smyslu životního období, bilancování zkušeností, 
ukotvení pozitivních životních hodnot a postojů. Ga-
rantujeme Vám profesionalitu a diskrétnost.

Bc. Věra Součková

Ráda bych poděkovala z celého srdce hospi-
cu nablízku za péči o mého tatínka Miroslava 
Maršíka v jeho posledních dnech života. Příklad-
ná péče veškerého personálu provedla tatínka 
konečným stádiem nemoci, mohl být doma, 
netrpěl těžkými bolestmi. Nezapomenu, co  pro 
něj vykonali. Navíc bylo vše děláno s láskou, ne-
skutečnou úctou k člověku a citlivým přístupem 
ke zbytku rodiny. Velmi si cením toho, co dělají. 
Jsou to andělé v těžké chvíli. Děkuji

Lenka Adámková s rodinou
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Ze života seniorů

Děti nás
opět potěšily

Zámecké novinky

V rušném předvánočním období je příjemné se 
zastavit a prožít něco hezkého, na co budeme ještě 
dlouho vzpomínat. Nám, v KD Litol, takové chvíle 
umožňují setkání s našimi dětmi z litolských škol – ZŠ 
TGM a MŠ Dráček.

  Jednu z našich předvánočních schůzek nám žáci 
a žákyně 5. třídy pod vedením Mgr. Martiny Eliškové 
zpestřili divadelní scénkou a zpěvem několika vánoč-
ních koled za kytarového doprovodu Mgr. Petra Eliš-
ky. Moc jim za to děkujeme.

Bc. Marcela Michňová, ředitelka MŠ Dráček, nás 
jménem svých „dráčků“ pozvala do školky, kde nám 
děti předvedly svůj vánoční program. Jako první vy-
stoupily odvážně děti z té nejmladší třídy se svým roz-
tomilým tanečním programem. Pak již další program 
dostal rychlý spád. Následovala představení dětí ze 
všech ostatních tříd. S radostí a zápalem nám před-
váděly vše, co se naučily – tančily, zpívaly a hrály. Na 
závěr jsme si i my, členky KD, s nimi zazpívaly.

Děkujeme nejen všem, kteří tuto akci připravili, ale 
hlavně dětem samotným, které si nás svým přístu-
pem, zaujetím a vystupováním plně získaly.

Do další činnosti jim přejeme radost, štěstí a hlav-
ně zdraví. To ostatně přejeme i nám všem.

 
Klub důchodců Litol

Nový rok 2023 přivítala valná většina z nás vzhle-
dem k překrásnému, téměř až jarnímu počasí pro-
cházkou v přírodě. Stejně tak i u nás, v Domově Na 
Zámku, kdo mohl tak vyrazil do zámeckého parku. 
Ačkoli jsme všichni ještě obtěžkáni těmi pověstnými 
vánočními kilogramy navíc, začali jsme s chutí ukra-
jovat z prvních novoročních předsevzetí. Jaká bude 
jejich bilance za měsíc, dva? Necháme se překvapit.

Nový rok je tu a nás čeká mnoho povinností, ale 
samozřejmě i zábavy.

Naším prvním společným setkáním, které pro-
běhne za zdmi domova, bude beseda, jejíž název 
hovoří za vše: ,,Na slovíčko s panem ředitelem“. Ře-
ditel Domova Na Zámku pan Mgr. Jiří Hendrich se 
bude zabývat připomínkami a dotazy našich klientů 
týkajících se života na zámku.

Další akcí, kterou si pomyslně odškrtneme z ka-
lendáře, je tradiční výstava ,,Chovatel” na výstavišti 
v Lysé nad Labem. Je to pro nás již téměř milá povin-
nost, opět se spolu s našimi klienty setkat s nadše-
nými chovateli domácích zvířat. Potěšit se z faktu, že 
my Češi jsme skutečnými odborníky v chovu domá-
cích zvířat všeho druhu a dokážeme se této zálibě 
věnovat tak, jak to ve světě nemá snad ani obdoby. 
Doufejme, že tato tradice přejde i na naše juniory 
a budeme tak moci ještě dlouhá léta obdivovat ,,ty 
zlaté české ručičky”.

Cestovatel pan Petr Horák v minulosti náš zá-
mek již navštívil. Africký kontinent, o kterém nám 
vyprávěl, je ale natolik veliký, že jsme se rozhodli si 
vzájemné setkání zopakovat, a to hned 10. února. 

Domov Na Zámku Lysá nad Labem
příspěvková organizace (domov pro seniory) 
hledá nové zaměstnance na pracovní pozice:

- Pracovník v sociálních službách 
(ošetřovatel/ka)

- Všeobecná sestra

● Termín nástupu - dle dohody, ihned
● Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů
● Více informací na www.domovnazamku.cz
● V případě zájmu zasílejte Vaše CV na e-mail: 
reditel@dnz-lysa.cz
nebo volejte: 602 154 221

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.

Jubilea za měsíc
LEDEN

Město Lysá nad Labem 
přeje jubilantům k významným  

narozeninám do dalších let hodně 
 zdraví, pohody a spokojenosti.

80 let
Hana Ramišová
    Bohumír Kos
Stanislav Ježek

 Marie Lejsalová
Miluše Hlaváčová

90 let
Jaroslava Hanžlíková

91 let
 Božena Soukupová

98 let
Jana Vejnarová 

Chloubou programu následujících dní v Domově Na 
Zámku je jednoznačně s láskou chystaný Valentýn-
ský ples, který se koná dne 14. února. Živá hudba, 
tombola a taneční vystoupení našich klientů zpestří 
valentýnské odpoledne, které by mělo být zasvěce-
no lásce a porozumění.

V únoru zbývá už jen malý krůček k tomu, aby-
chom se rozloučili s paní zimou a hleděli vstříc krás-
ným jarním dnům.

Blanka Káninská
Koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.
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Kalendárium

Deskohraní – herní klub pro všechny děti, 
které propadly kouzlu deskových her a 
chtějí si zahrát třeba i něco nového. Pro-
bíhá každý týden v úterý (14.00-15.00). 
Do tohoto klubu není třeba se hlásit pře-
dem. Klub je pro všechny děti zdarma!

Drátování 
6. + 20. února od 16.30
Drátenický kurz s Janou Procházkovou.

Jazyková kavárna pro cizince
6. + 20.  února 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.

Paličkování 
8. + 22. února od 16.30
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. 
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

Jak na tablet a chytrý telefon 
14. února od 9.00 do 11.00 Individuální 
poradenská služba v knihovně určená 
pro seniory 65+, kteří se chtějí naučit 
základní práci s mobilním telefonem či 
tabletem. Účast na konzultaci je nutné si 
předem v knihovně domluvit. Tato akce 
je součástí programu Digitální odysea a 
probíhá za podpory Nadace Vodafone, 
sdružení SDRUK, společnosti ELPIDA a 
spolku Moudrá Sovička.

Bitvy v Polabí 1756-1757
21. února od 18.00
Tisíciletí českých dějin lemuje řada bitev, 
o kterých již jejich současníci tušili, že 
jsou zásadním dějinným rozcestím. Naši 
předkové v nich prolévali krev za své do-
movy a rodiny, svou víru, přísahu a způ-
sob života, a tím se zásadně přičinili o to, 
že ještě dnes můžeme žít ve svém, se svý-
mi a do značné míry po svém. Přednáška 
Aleše Dvořáka nám přiblíží bitvy v našem 
regionu v polovině 18. století.

Městská 
knihovna

Knihovna Litol

Stará radnice

Masopusty v Lysé

TIC Lysá n. Labem

Hudební toulky 
22. února od 16.00
Přednáška věnující se evropské hu-
dební historii. Přednáší Mgr. Jana 
Bajerová. Vstup zdarma. Akce se 
uskuteční v prostorách knihovny v 
Litoli.

Výstava FA ČVUT
Připravili jsme výstavu studentů Fakulty 
architektury ČVUT, kteří se pod vedením 
doc. Kláry Salzmann věnovali možnostem 
využití krajinného potenciálu kolem Lysé 
nad Labem. Jak lze do říční krajiny protkané 
kilometry odvodňovacích kanálů opět vrátit 
mokřady a tůně? Jak můžeme upravit kraji-
nu tak, aby byla lépe prostupná, ale zároveň 
zajišťovala retenci vody a zlepšovala místní 
mikroklima? Přijďte si prohlédnout zajíma-
vou výstavu a vyjádřete se k prezentovaným 
návrhům, které jsou umístěny ve spojovací 
chodbě mezi starou a novou radnicí.

Litolský MASOPUST
19. 2. od 11.00
Masky a kostýmy jsou vítany
10.45 sraz masopustního průvodu u kap-
ličky v Litoli
10.55 slavnostní povolení masopustního 
průvodu starostou
11.00 průvod s hudbou a maskami Litolí
12.00 zabijačkové občerstvení u kapličky

Mateřská škola Čtyrlístek zve všechny pří-
znivce tradičních svátku a obyčejů na ma-
sopustní průvod ulicemi Kačína 21.2. od 
10.00 Průvod povede masopustní kobyla.

Výstava obrazů a fotografií Evy Karlíkové, Mezi 
objektivem a paletou
7. – 25. února 
Malou výstavu svých obrazů a několika fotogra-
fií nazvala autorka Mezi objektivem a paletou. 
Cesty Evy Karlíkové jsou rozmanité a spletité a její 
profesní život nemá nic společného s profesio-
nálním fotografováním, kreslením a malováním. 
Jsou to však její velké celoživotní koníčky. Na své 
pouti ráda zachycuje zajímavosti a krásu fotoapa-
rátem, tužkou nebo barvami.

ÚNOROVÝ TRH ZVÍŘAT
EXOTICKÝCH I DOMÁCÍCH
4. února
TRH slouží k setkání chovatelů a pěstitelů a ke 
směně, prodeji a vystavování exotických rostlin, 
exotických ptáků, akvarijních a terarijních živoči-
chů, sbírkových přírodnin, chovatelských a pěs-
titelských potřeb, krmiv a odborné literatury.
V oddělené části výstaviště bude připraven pro-
stor pro prodej, nákup či výměnu drobných do-
mácích zvířat - drůbeže, vodní drůbeže, holubů, 
králíků. Akce je pro veřejnost otevřena od 8 do 
13.00 v Hale C, případně ve venkovních prosto-
rách a dalších halách. Otevírací doba se může 
zkrátit dle přítomnosti prodejců, s tím souvisí i 
operativní ukončení vybírání vstupného.

STAVITEL
23. – 25. února
29. veletrh stavebních materiálů, technologií a 
úspor energií
Rekonstruujete, stavíte nebo si jen drobně upra-
vujete svůj dům, byt či chalupu, tak si nenechte 
ujít letošní ročník veletrhu stavebních materiálů 
a technologií Stavitel. Přijďte se inspirovat, jak si 
zařídit krásné a zdravé bydlení a zároveň se do-
zvědět o novinkách ve stavebnictví.

LIGNA BOHEMIA
23. – 25. února
19. mezinárodní výstava strojů, nástrojů, zaříze-
ní a materiálů pro dřevozpracující průmysl
19. ročník mezinárodní výstavy dřevozpracují-
cího průmyslu Ligna Bohemia proběhne v tra-
dičním únorovém termínu, který mají dlouho 
dopředu v kalendáři napsaní všichni vystavo-
vatelé, kteří v tomto oboru něco znamenají, ale 
samozřejmě také všichni truhláři, podnikatelé, 
řemeslníci i kutilové, pro které je tato výstava 
vždy inspirací.

CHALUPÁŘ
23. – 25. února 
4. veletrh NEJEN pro všechny chataře a chalupáře.

Výstaviště
Lysá nad Labem

Počítačová pohotovost v Litoli
23. února od 13.30 do 14.30
Nevíte si rady s vyhledáváním na počítači 
nebo s e-mailovou korespondencí? Právě 
Vám nabízíme individuální poradenskou po-
čítačovou službu, kde se Vám budeme snažit 
pomoci. Služba Vám bude k dispozici v pro-
storách knihovny v Litoli. 

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! První lekce proběhne 16. 2. 
Cena 300,- 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 16.úno-
ra Kroužek je pro všechny děti zdarma!

Kroužky pro děti budou probíhat v pro-
storách knihovny v Litoli – 1. patro.
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Podkroví radnice

Lucie Dlabolová band (koncert)
2. 2. čtvrtek od 20.00
Koncert klavíristky, skladatelky a zpěvačky Lu-
cie Dlabolové a její kapely. Hraje písně vlastní i 
skladby svého otce – Jiřího Bulise, skladatele, 
básníka, autora filmové, divadelní a scénické 
hudby. Zhudebnila také SMS poezii sloven-
ského básníka, herce a režiséra Jána Sedala či 
barokní básníky.
Vstupné dobrovolné.

Swingtones (koncert)
11. 2. sobota od 20.00
Koncert swing-jazzového akustického usku-
pení, které vzniklo v roce 2021 během covidu. 
Hrají akustický swing, jazz a mají rádi gypsy 
jazz, takže vše rychlejší, veselé, skočné.
Vstupné dobrovolné.

Janchi (koncert)
18. 2. sobota od 20.00
Janchi je hudební sólový projekt Jána Levár-
ského. Na koncertu zazní hlavně pop, ale i 
trochu rocku v akustickém.
Vstupné dobrovolné.

Smrt Jako Brána
14. 2. od 20.00
Promítání ukázek z připravovaného filmu 
a beseda s režisérem Viliamem Poltiko-
vičem. Celovečerní dokumentární film 
Smrt jako brána volně navazuje na seriál 
ČT Brána smrti prezentující zcela jiný po-
hled na konec života v lidském těle. Mís-
to strachu, úzkosti a depresí ze smrti ve 
filmu uvidíme, že staré a přírodní kultury 
smrt lidského těla vnímají jako přechod 
a transformaci do jiné sféry bytí. V soula-
du s tímto přístupem promluví významní 
světoví vědci, podpoří kontinuitu bytí po 
smrti a vysvětlí, že prvotní je vědomí, ne 
hmota. Film nabízí inspiraci, jak přijmout 
smrt, jak se na ni připravit i jak se vyrov-
nat s odchodem blízkých. Filmem provází 
Jaroslav Dušek.  

Karel Plíhal Koncert
25. 2. od 20.00 
Je zážitek slyšet Plíhala z přehrávače nebo 
číst jeho veršovánky. O něčem jiném je ale 
vnímat neopakovatelnou atmosféru jeho 
koncertů.
Proč jít na koncert Karla Plíhala? Jemná a 
hravá poetika, komorní atmosféra. Vše ve 
formě inteligentně humorných, často vy-
zrále sebeironických textů nebo krátkých 
veršovánek uvozujících či doplňujících jed-
notlivé písničky.

O Červené Karkulce – Divadlo Pruhované 
panenky 26. 2. od 15.00
Poetická pohádka vsazená do prostředí 
staré půdy a vůně bylin.
Jde o příběh v příběhu. Malý chlapec Vítek 
vypráví dětem o své babičce, o její zahrád-
ce, zvířátkách a také o staré půdě, kde je 
velký proutěný koš plný polštářů, které vy-
právějí pohádky. Vítek usíná, polštáře oží-
vají a sehrávají pohádku O Červené Karkul-
ce. V interaktivní dílně se děti učí písničky, 
vytváří lesní sbor a putují na palouček, kde 
je čeká narozeninová oslava. 

Osobnosti lyského fotbalu
3. února od 18.00
Víte, kteří lyští rodáci hráli ve fotbalové repre-
zentaci Československa? A víte, kdo byl jediný 
Čech, který hrál za FC Barcelonu? Pokud ne, 
přijďte na přednášku novináře Jana Jiřičky vě-
novanou historii místního fotbalu. Přednáška se 
koná v multifunkčním sále ve 2. patře městské 
úřadu. Vstup zdarma.

Jak se stanu spisovatelem 
28. února 2023 od 16.00 
Redaktorská dílna pro děti, jejímž hostem bude 
spisovatel, básník, dramatik a nakladatel Martin 
Petiška. V rámci dílny bude prostor i pro vlastní 
tvorbu a nápady do časopisu Lysáček. Dílna je 
připravena ve spolupráci časopisem Lysáček.

1. 2. od 17.00 Přání k narozeninám 
1. 2. od 20.00 Babylon  
2. 2. od 17.00 Asterix a Obelix: Říše středu  
2. 2. od 20.00 Ostrov  PREMIÉRA

3. 2. od 17.00 Asterix a Obelix: Říše středu  
3. 2. od 20.00 Muž jménem Otto  PREMIÉRA

4. 2. od 10.00 Mumie PREMIÉRA   
4. 2. od 15.00 Asterix a Obelix: Říše středu  
4. 2. od 18.00 Avatar: The Way of Water 3D

5. 2. od 10.00 Asterix a Obelix: Říše středu  
5. 2. od 15.00 Mumie
5. 2. od 17.00 Muž jménem Otto
5. 2. od 20.00 Ostrov
7. 2. od 18.00 Avatar: The Way of Water   
8. 2. od 17.00 Asterix a Obelix: Říše středu 

8. 2. od 20.00 Spravedlnost pro Emmeta Tilla  
 PREMIÉRA    
9. 2. od 15.00 Vánoční příběh Kino Senior
9. 2. od 18.00 Avatar: The Way of Water
10. 2. od 17.00 Ostrov
10. 2. od 20.00  Bez kalhot: Poslední tanec  PREMIÉRA 

11. 2. od 10.00  Úžasný Mauric
11. 2. od 17.00  Přání k narozeninám 
11. 2. od 20.00  Ostrov  
12. 2. od 10.00  Mumie
12. 2. od 15.00  Asterix a Obelix: Říše středu
12. 2. od 17.00  Ostrov  
12. 2. od 20.00  Bez kalhot: Poslední tanec 
14. 2. od 18.00  Smrt jako brána
15. 2. od 18.00  Avatar: The Way of Water 3D

16. 2. od 17.00  Asterix a Obelix: Říše středu
16. 2. od 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania   
 PREMIÉRA 
16. 2. od 20.00  Přání k narozeninám
17. 2. od 17.00  Přání k narozeninám 
17. 2. od 20.00  Muž jménem Otto 
18. 2. od 10.00  Úžasný Mauric
18. 2. od 17.00  Ostrov 
18. 2. od 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D

19. 2. od 10.00  Mumie  
19. 2. od 15.00  Asterix a Obelix: Říše středu  
19. 2. od 17.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania 3D

19. 2. od 20.00  Bez kalhot: Poslední tanec 
21. 2. od 18.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania  
22. 2. od 17.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania  
22. 2. od 20.00  Děti Nagana  PREMIÉRA

23. 2. od 15.00  Přání k narozeninám Kino Senior
23. 2. od 17.00  Ostrov 
23. 2. od 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania  
24. 2. od 17.00  Děti Nagana
24. 2. od 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania  
25. 2. od 10.00  Asterix a Obelix: Říše středu  
25. 2. od 15.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania  
25. 2. od 20.00  Karel Plíhal recitál
26. 2. od 10.00  Mumie  
26. 2. od 15.00  O Červené Karkulce – Divadlo Pru 
 hované panenky
26. 2. od 17.00  Medvěd na koksu  PREMIÉRA

26. 2. od 20.00  Tár  PREMIÉRA

28. 2. od 18.00  Děti Nagana

Více informací www.kinolysa.cz

Věděli jste, že akci, kterou organizuje-
te v Lysé a okolí, můžete sami přidat 
do kalendáře akcí na městském webu?
Na stránce „Kalendář akcí“ klikněte na “Při-
dat akci” v levém sloupci. Vyplňte potřebné 
údaje o akci a vložte doprovodný obrázek. 
Také můžete vložit přílohy. Akce se uloží do 
systému a po jejím schválení administráto-
rem se následně zveřejní. Schválení pro-
běhne zpravidla do 24 hodin. Případně se 
na nás můžete obrátit na e-mail:
komunikace@mestolysa.cz, nebo zavolat 
na mobil 603 814 830 a poradíme vám.
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Knihkupectví Cesta doporučuje

Doporučujeme

Nikdo není sám
Nikdo není sám, ale 

možná by někdy chtěl. 
Anebo jsme sami naopak 
všichni — bez ohledu na 
to, s kým nebo jak žije-
me? Veronika má práci, 
která ji baví, manžela, 

který jí rozumí, dvě náctileté děti, s nimiž není žádný 
větší problém. Sice nemá příliš dobrý vztah s rodiči, ale 
udržuje si od nich bezpečný odstup. Jenže někdy tohle 
všechno nestačí. Křehkou rovnováhu náhle naruší smrt 
matky a Veroničina představa spokojeného života se 
začne rozpadat jako domeček z karet. Jestliže někdo 
dokáže popsat nedělní oběd, výlet na rozhlednu nebo 
babiččin pohřeb jako bezohlednou poziční válku, pak je 
to Petra Soukupová. Její nový román čtenáře okamžitě 
vtáhne do světa, ve kterém se spolehlivě poznává, aby 
vzápětí krok za krokem odhaloval absurditu a trapnost 
rodinných bitev, v nichž nemůže nikdo vyhrát. Nová 
Soukupová, tak jak ji znáte a máte rádi.

Vnučka
V roce 1964 se na festi-

valu mládeže ve Východ-
ním Berlíně do sebe zami-
lují studentka z Východu 
a student ze Západu. On 
jí pomůže utéct, vezmou 
se. Teprve po její smrti se 
sedmdesátiletý Kašpar 
dozví, co mu jeho žena 
Birgit celý život tajila: před 
útěkem porodila dceru

a nechala ji v NDR. Kašpar udělá to, co ona vždycky 
chtěla, ale nedokázala – hledá ji. Pátrání se stává ces-
tou do minulosti a setkáním s ranami a jizvami, které 
zanechala NDR, převrat v roce 1989 a přizpůsobení se 
Západu. Když dceru najde, žije provdaná v neonacistic-
ké národovecké komunitě na venkově. Její čtrnáctiletá 
dcera Sigrun je šťastná, že do jejího života náhle vstoupil 
dědeček, stejně jako on má radost z vnučky. Ale jeho 
svět je pro ni stejně cizí jako ten její pro něj. Může se 
s ní sblížit?

Orel se vrací
Pokračování knihy 

Jmenuji se Orel, nomi-
nované na cenu MAG-
NESIA LITERA, přináší 
dalšími příběhy z Jiho-
českého dvorku, slepič-
ky s literárním jménem 

Orel. Nové příběhy, ve kterých zažívá další životné 
zkušenosti vypraví svou naivní formou čtenáři. Ten 
také společně s Orlíkem objeví nové kamarády: 
čmeláka Boďu, holuba Emila, kůrovce Bobana nebo 
třeba šneka, pana Žužlu. S každým novým kamará-
dem přichází nová dobrodružství a objevují se nová 
témata o tom, jak náš lidský svět vidí mnoho nená-
padných tvorů a čekají až si jich všimneme. Mají
s námi trpělivost a všichni mají smysl pro humor!

Toulavá kamera 35
Chtěli byste se vydat 

po stopách zlatokopů, 
procházkou ptačím 
parkem nebo krajem 
Pyšné princezny? Kde 
najdete věž šikmější než 
v Pise a kde unikátní zoo 
plnou krokodýlů a želv? 
Rádi byste si prohlédli 
vesmírné kameny staré 

miliardy let? Milujete vláčky a umíte vytvořit mode-
ly ze stavebnice Merkur? Víte, jak si voraři vyráběli 
houžve? Výlety za těmito a dalšími pozoruhodnost-
mi přináší další kniha reportáží z celé naší domoviny. 
Vánoční bonus vás zavede k největšímu slámovému 
betlému u nás. Kniha z Edice České televize je tradič-
ně vybavena fotografiemi, podrobnými mapami
s nově přidanými QR kódy a praktickými informace-
mi.

(anotace z knizniklub.cz)
Hana Hadáčková

Knihkupectví Cesta

Knihovna doporučuje
Beletrie pro dospělé
Dlouhý vesmír – BAXTER Stephen, PRATCHETT Terry 
2070-71. Téměř šest dekád po dni Nazemvkročení 
pokračuje na Dlouhé Zemi postlidská společnost Příš-
tích ve svém vývoji. Jošua Valienté, kterému táhne 
na sedmdesát, chce podniknout poslední osamě-
lou cestu do Horních křížení. Jeho dobrodružství se 
ovšem obrátí v naprostou katastrofu. Ocitne se sám 
tváří v tvář smrti a jeho jedinou naději představuje 
tlupa trollů. Zatímco je Jošua konfrontován se svou 
smrtelností, Dlouhá Země obdrží zprávu z hvězd. Sig-
nál je zachycen radioastronomy, ale dalšími způsoby 
se dostane i k trollům a plavoličům. Dopad zprávy 
pocítí všichni obyvatelé Dlouhé Země. Zpráva je jed-
noduchá, ale její dopady obrovské: PŘIPOJTE SE!

Alžběta z Yorku: Poslední bílá růže – WEIR Alison
Alžběta z Yorku byla nejstarší dcerou anglického 

krále Eduarda IV. Rusovlasá, krásná a dobrosrdečná 
dívka je miláčkem celé rodiny, v jejím životě však náh-
le nastane prudký zvrat, když jí zemře otec na vrcholu 
svých životních sil. Strýc, neblaze proslulý Richard III., 
využije jeho smrti k uchvácení trůnu a uvězní v To-
weru Alžbětiny dva mladší bratry, oprávněné dědice 
trůnu, kteří pak beze stopy zmizí. 

Alžběta musí snášet Richardovy námluvy, aby se sta-
la jeho ženou a tím dále potvrdila oprávněnost jeho ná-
roků na trůn. Král jí sice zavraždil bratry, avšak ona má za 
to, že musí jeho návrh na uzavření manželství přijmout. 

Alžbětu však zachrání Jindřich Tudor, který se Ri-
chardovi postaví v bitvě na Bosworthském poli. Po 
svém vítězství je prohlášen králem a požádá Alžbě-
tu o ruku, aby se mohla stát první královnou tudo-
rovské rodové linie. Manželství je šťastné a plodné, 
a nejenže spojí do té doby vzájemně bojující rody 
Lancasterů a Yorků – mající ve znaku červenou 
a bílou růži –, ale vzejdou z něj i čtyři potomci, kte-
ří se dožijí dospělého věku, mezi nimi i Jindřich VIII.

Naučná literatura
Já, droga – DVOŘÁK  Ondřej

Ondřej Dvořák, autor úspěšné knihy Chemie na talíři, 
se tentokrát podíval na to, jak „fungují“ návykové látky 
z pohledu chemika, a poodhalil, proč je jejich užívání 
dlouhodobě oblíbené a současně velmi problematické. 
Řada otázek je nekonečná a odpovědi jsou často neče-
kané a překvapivé! Jaké jsou fáze opilosti? Za jak dlouho 
se lidské tělo vzpamatuje po lahvi vína? Proč máme tak 
rádi tabák? Co udělá s naším mozkem kokain a crack? 
Byl původně pervitin skutečně určený pro hospodyň-
ky? Podíváme se díky LSD do paralelního vesmíru? 
Jsou lepší lysohlávky, nebo muchomůrky? Co se s vámi 
bude dít po jednom jointu? Dá se vykouřit skunk? Do-
stanete se po pekáči makových buchet do rauše? Kolik 
znáte opiátů a opioidů? Jaký koktejl léků si namícháte 
na víkend? Máte snad chuť na něco exotického jako kát 
nebo betel? Patří cukr mezi návykové látky? A perlička 
na závěr: už jste někdy vyzkoušeli trip po muškátovém 
oříšku?

Beletrie pro děti
Liška šiška v cukrárně – GECKOVÁ Iva

Dnes je Den dětí a Adélka s maminkou a tatínkem 
jdou do cukrárny, aby svátek pořádně oslavili. Je tady 
tolik dobrot! Příjemné odpoledne v cukrárně ale končí 
a na děti ještě čeká na náměstí program plný soutěží. 
Adélka spěchá, aby vše stihla, také paní cukrářka už za-
myká a obchod je prázdný…

A jéje! Už je to tu zase! Na lišku Šišku se opět zapo-
mnělo a ta si teď v cukrárně musí poradit sama.

Jedí lišky dorty? A pijí horkou čokoládu, nebo kafíč-
ko? Všechno se dozvíte, když se začtete do třetího dob-
rodružství oblíbené lišky Šišky.

Naučná literatura pro děti
Odemčený vesmír – HAWKING S.W.

Přemýšleli jste někdy, jak vznikl vesmír? Jak moc 
ovlivňuje veškeré dění na planetě Zemi? Tušíte, co se 
děje v naší sluneční soustavě? Co je zapotřebí, aby se 
lidé dostali na Měsíc, nebo dokonce na Mars? A co bys-
te dělali, kdybyste mohli cestovat nejen prostorem, ale 
i časem? Sbírka textů ohromujících informací i barev-
ných fotografií od předních světových vědců, včetně 
nejslavnějšího teoretického fyzika na světě, profesora 
Stephena Hawkinga, vám na všechny tyto otázky
a mnohé další odpoví. Vesmír a svět kolem nás jsou 
jedno velké dobrodružství. Tak si ho nenechte ujít! Pro-
zkoumejte nejzazší kouty naší sluneční soustavy
a staňte se vědci!

Chcete vědět, co se 
děje ve městě a okolí? 
Sledujte internetovou
televizi Snews.
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Podporujeme drobné podnikatele

Chuť na váhu

Ráda kombinuji 
grafiku s fotografií

Bezobalový obchod ZRNKA vznikl z nutká-
ní vytvořit v Lysé zajímavý prostor, kde lze
v klidu a pohodě nakoupit kvalitní potravi-
ny na vaření či mlsání nebo se s přáteli po-
tkat u kávy, čaje, limonády, příp. si zpříjem-
nit čekání na vlak. Z předchozí činnosti ve 
spolku Ladoňka jsme již věděli, že je v Lysé 
o bezobalové nakupování určitý zájem a také 
v té době nebylo v Lysé kam zajít na dob-
rou kávu. A tak se vše nějak propojilo v roce 
2018 a za měsíc od pronajmutí prostor jsme 
krátce před Vánoci otevírali zkušební pro-
voz, tehdy v dost provizorním režimu. Od 
té doby jsme uběhli velký kus cesty (nejen 
v ZRNCE) a jsme vděční za všechny naše 
milé zákazníky, za ty stálé, ale i za ty, kte-
ří nás teprve objevují. Základní myšlenkou 
našeho obchodu je ušetřit zbytečné obaly 
používané k zabalení malého množství po-
travin. U nás si můžete všeho koupit tolik, 
kolik zrovna potřebujete, třeba jen hrst-
ku rýže na vyzkoušení nového receptu.
Ale i pětikilové balení toho, co máte oprav-
du rádi. Představa ideálního nakupování je, 
že přijdete s vlastními obaly (krabička, skle-

Vyučila jsem se sazečkou v oboru polygra-
fie, tenkrát jsme se ještě učili sázet ručně 
na sazebnici, pamatuju, jak jsme se snažili 
smýt tmavou tiskařskou čerň pomocí solvi-
ny. Od maturity už jsem se pak ale věnova-
la jen počítačové grafice, tvorbě log a po-
čítačové sazbě různých materiálů do tisku. 
Nejdříve v tiskárně cenných papírů, potom 
ve zdravotnickém nakladatelství a vydava-
telství a nakonec před mateřskou v reklam-
ní agentuře. Od té doby jsem jen s krátkou 
přestávkou na volné noze. Máme tři děti, 
takže mi maximálně vyhovuje, když si můžu 
čas organizovat podle svého.

Dnes mě nejvíc baví vytvářet letáky a pla-
káty pro místní spolky a společnosti, těší 
mě, že pak vidím, jak moje práce dál žije. 
Tak jako mnoho grafiků, i já v průběhu let 
nalezla lásku k focení. Snažím se toho vy-
užít i ve své práci, protože je fajn, když si 
tvořím fotku pro svoji vlastní grafiku, nebo 
naopak grafiku zpracovávám na základě 
vlastní fotky. Znám celý příběh. Focení mi 
bylo koníčkem vždycky, ale díky covidu jsem 
se tomu začala věnovat víc do hloubky, s 
lepší technikou a našprtanýma znalostma 
z internetu a od kamarádů fotografů. Nyní 
už se focení věnuji i na profesionální úrovni, 
baví mě strávit hodinku nebo dvě při foce-
ní portrétů, rodin, firemních setkání nebo 
celého svatebního dne. Ráda ale vyběhnu 
s foťákem na východ nebo západ slunce do 

ZRNKA je bezobalový obchod s dobrotami 
na váhu, se základní drogerií a doplňkovým 
sortimentem. Najdete ho na Masarykově 
ulici kousek od vlakového nádraží, v domě 
s optikou. Nakupovat zde můžete už čtyři 
roky. Obchod se neustále vyvíjí a proměňuje. 
Více se o ZRNCE dozvíte na webu lysazrnka.
cz, facebooku ZRNKA - bezobalový obchod 
s posezením a najdete ji i na instagramu jako 
ZRNKA_OBCHOD.

nice, pytlík, kapsa…), ale klidně přijďte i bez 
přípravy, vždy máme nějaké recyskleničky 
od potravin, papírové sáčky, látkové pytlíky 
k dispozici. Dobroty, které třeba neznáte, 
vám dáme nejprve ochutnat, ať se můžete 
rozhodnout, zda a kolik si chcete koupit. 
Zboží vám rádi dle seznamu připravíme k vy-
zvednutí, můžeme ho přivézt k vám domů. 
Objednáme také to, co těžko sháníte jinde. 
Vše je na domluvě, nebojte se přijít zeptat.

Jana Kautcká

okolní přírody k Labi nebo na nejbližší po-
labské kopce.

Mezi moje práce, které můžete u nás v 
Lysé a jejím okolí zahlédnout, patří napří-
klad plakáty pro festival Lissa Classica, pro 
který tvořím kompletní design vč. loga, ale 
i pořizuji fotoreportáž z celé akce. Mými 
zákazníky jsou mj. i Polabské muzeum, Di-
vadlo Nymburk, Domov Na Zámku a další 
polabské společnosti.

Petra Tesařová

fb.com/lysagraficka
602 190 135
lysagraficka@gmail.com
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Mezigenerační setkání

Olaf měl vlastní svět a do něj se nešlo dostat

S Kristýnou Lacinovou Vidimanovou jsme si začát-
kem roku povídali o založení tradice Setkání na Labi 
Montmartre u nás v Lysé, o rekonstrukci historických 
domů v Žižkově ulici i o její umělecké rodině, zvláště 
bratrovi Olafu Hanelovi, který nás nedávno opustil 
v nedožitých 80 letech.

Vaše rodina je spojená s Lysou dlouhodobě. Jak?
Můj otec sem jezdil jako dítě na prázdniny k Dohal-

ským a moje teta Ema, jak v archivech zjistila paní učitel-
ka Křížová, vyučovala kdysi na zdejším zámku francouz-
štinu, němčinu a ruční práce.
Kdy jste přišla do Lysé vy osobně?

Přivedli mě sem přátelé, Milan Čech, pražský scéno-
graf, a jeho manželka Jana, která byla kostymérkou. Měli 
jsme stejně staré děti, často jsme se stýkali. Pohybovali 
jsme se ve stejné komunitě lidí z umělecké sféry. Janina 
si jednou s dětmi udělala výlet do Lysé, chtěla se podívat 
na Braunovy sochy. A když se vracela, zamilovala se do 
krásných domků v Žižkově ulici. Doma se domluvili s Mi-
lanem, že jeden koupí. Tehdy jsme všichni byli chudí jak 
kostelní myši, ale Janina dostala najednou větší peníze za 
gobelín, na kterém pracovali s mým manželem, malířem 
Jiřím Lacinou. A všechny ty peníze investovala do koupě 
domečku. Z dnešního pohledu to byla komická částka, 
koupili ten dům asi za 20 tisíc.
A vy jste koupili další?

Ale až po revoluci. Prosila jsem Milana, aby dal vědět, 
kdyby byl na prodej další z domků. Nikdo z Lysáků tehdy 
o tyhle domky nejevil zájem. Žily tam snad jen 2 rodiny. 
Měla jsem v plánu odjet na čas do Kanady, ale ještě než 
jsem odjela, přímo naproti Milanovi se jeden uvolnil. Slo-
žila jsem zálohu. Moc jsem ho chtěla. Když jsem se pak 
vrátila, začala jsem s rekonstrukcí. Domeček byl malinký, 
spíš taková ponorka. Měla jsem štěstí, potkala jsem teh-
dy začínajícího stavitele pana Buka. Nejdřív se dost divil. 
Říkal mi: „Mladá paní, opravdu chcete tohle rekonstruo-
vat?“ Slíbila jsem mu, že když mi s tím pomůže, udělá mu 
to takovou reklamu, že mu podzámčí padne k nohám.
A tak se i stalo. Když Milan Čech viděl tu krásu, hned za-
čal s rekonstrukcí toho svého. A nakonec pan Buk opravil 
těch domů celkem 5.
Evidentně se Vám společně povedlo vytvořit takovou 
lyskou Zlatou uličku…

Milan Čech byl první, kdo pochopil, že Lysáci vůbec 
nevědí, jaké kulturní dědictví tady mají. Dostal nápad, že 
každý domeček označí. Aby bylo vidět, z jakého století je 
a kdo v něm žil. Vyrobil cedule a rozdal je všem v ulici do 
oken. Vlastně jsme nakonec my byli ti, kdo iniciovali, že 
je to teď památkově chráněné. Město to tehdy vůbec 
nezajímalo. A byl to on a můj manžel, kdo tehdy přišli 

Kytička pro Šondu
Jeden z dalších významných lysáků, Vladimír 
Šonda Kříž, by 29. ledna 2023 oslavil 100. naro-
zeniny.

Dnes už to jméno osloví málokoho, ačkoli v době 
intenzivní činnosti divadelního spolku TYL v Lysé to 
byl pojem. Byl autorem mnoha divadelních deko-
rací, programů, grafik. Divadlo také hrál. Vladimír 
Kříž, mnoha lidmi zvaný Šonda. 

Rodák z Lysé měl od mládí blízko k ochotnickému 
divadlu a Sokolu. Při důležitých akcích se vždy účastnil 
nejen jako herec nebo cvičenec, ale také jako pořa-
datel.

Ochotnické divadlo se stalo hlavní náplní jeho ži-
vota. S lékárníkem N. Chleborádem vytvářeli scény 
pro ochotnická představení, organizovali s ostatními 
ochotníky festival Vodákův červen, v roce 1952 ce-
loměstskou akci na konec masopustu „Bakus“, které 
se zúčastnilo na deset tisíc návštěvníků. Pro poslední 
sokolský slet navrhl čestnou tribunu se 150 cm vyso-
kým sokolským heslem.

Byl autorem dvou výstav o Sokole, mnoha člán-
ků v tisku a v drobných publikací o Lysé nad Labem. 
Téměř každá městská brožura „Lysá město Polabí”, 

s myšlenkou Setkání na Labi Montmartre.
V jaké době to bylo?

Asi v roce 1994. Vytáhli jsme ven stoly a židle 
a po zdech rozvěsili díla všech, kdo trochu umě-
li malovat. Včetně dětí, ty malovaly i na zem. Nic 
jsme neprodávali, jen vystavovali. A vystavovat 
mohl každý, kdo chtěl. Vzpomínám si, že jsme 
tam dokonce měli i živý orloj. Najednou Lysáci za-
čali objevovat Žižkovu ulici. Byla to krása. Vytvo-
řila se kolem toho krásná skupina lidí. Jezdili sem 
i různí naši přátelé, byli tady Plastic people of the Uni-
verse, Jirous, Brabenec, Víťa Kincl se ženou, manželé 
Muzikářovi, spousta dalších. Ze dřeva jsme postavili 
Eiffelovu věž. Byla to legrace.
A jak dlouho jste to pořádali?

Až do Milanovy smrti, tuším, že do roku 2005. Pak 
už na to nikdo neměl sílu ani náladu. V té době ze-
mřela jeho žena a odešel i můj manžel. To bylo ošklivé 
období.
A kdy se do Lysé přestěhoval Váš bratr Olaf?

Napevno se sem přestěhoval až na důchod. Sehna-
la jsem mu malý domek v Žižkovce pod klášterem, od 
paní Moravové, maminky herečky Meruňkové. Pře-
dělával mu ho známý architekt Petr Franta. Je to sice 
malinký, ale krásný dům. Nejdřív ho měl jako ateliér
a až asi v roce 2006 se tam přestěhoval definitivně.
O Vašem bratrovi se můžeme mnohé dočíst na in-
ternetu, jak na něj vzpomínáte vy?

Byli jsme jako dvojčata. Byl mezi námi jen dvoule-
tý věkový rozdíl. Byl zlatý, ale nemluvný a neuvěřitel-
ně nepořádný. Měl svůj vlastní svět, do kterého se 

v podstatě nešlo dostat. Měl tady moc rád hospodu 
U Studánky, tam byl štamgastem. Vlastně ješ-
tě předtím U Kolína, to nás hrozně mrzelo, když 
to zavřeli, tam jsme zažili veselé merendy, jez-
dila sem spousta našich známých, výtvárníci, 

jakýsi předchůdce městských novin, obsahovala člá-
nek od něj – a nejen o kultuře. Po roce 1989 psal i do 
Listů, např. do tehdejší rubriky o historii.

A stále dělal grafiku: v sedmdesátých letech po-
cházel z jeho hlavy například barevný hlavičkový 
papír pro město, grafikou opatřené nevídané kore-
spondenční lístky, kde uplatnil vlastní návrh symbolu 
města – stylizovaného kvítku chrpy, typických kvítků 
Polabí.

Protože i on byl takový: nenápadný, vždy připra-
vený přispět k tomu, aby kolem nás bylo krásněji. 
S divadelní činností razantně skoncoval po 
rekonstrukci hotelu Polabí, kdy – možná cí-
leně - jediný sál ve městě přestal po úpra-
vách vyhovovat nárokům na hraní divadla.

„Ta vlnka symbolizovala Labe. Mám jenom tyhle 
poznámkové lístky a hlavičkový papír, byly ještě hla-
vičkové obálky a další dokumenty. V sedmdesátých 
letech, kdy zuřila normalizace, byla Lysá tímto vý-
jimečná a dost měst nám to závidělo. Z Okresního 
úřadu prý chodily dost jasné příkazy, že jim nepřipadá 
dobré, když se Lysá takhle odlišuje i v úředním písem-
ném styku. Tehdejší předseda MěNV Lysá n. L. to rád 
používal - možná natruc.“

Miloslav Hlavsa

herci, muzikanti, dokonce jsem tam měla i svatbu.
Jaké jsou Vaše nejhezčí vzpomínky na bratra?

Vzpomínám na dětství, ale asi nejvíc na to, když mě 
před revolucí pozval do jižní Francie. Byli tam umělci z ce-
lého světa. Tam jsme poznala spoustu spisovatelů, socha-
řů, malířů. Vzpomínám si, že jsme neměli moc peněz, ale 
chtěla jsem kamarádkám dovézt něco z prázdnin, tak jsem 
natrhala provensálské koření a sušila jsem z něj takové 
malé biedermeierovské kytičky. Místní to vůbec neznali, 
ale hrozně je to překvapilo, nakonec jsem se s nimi dostala 
i na místní trh a domů jsem se vracela s větším množstvím 
peněz, než se kterým jsem odjížděla.
A tady z Lysé máte s bratrem nějaké zážitky?

Odsud mám už jen samé dospělácké vzpomínky. Po 
odchodu mého muže už jsme si tady zbyli sami. Teď po 
Olafově smrti je takové náročné období, bylo to nedávno, 
odešel 29. listopadu.
A na co vzpomínáte v souvislosti se svým manželem?

Málokdo třeba ví, že jsme místnímu zámku společně vě-
novali bronzovou desku na počest hraběte Šporka. Tehdy 
se pořádaly Hubertovy jízdy. A mého muže napadlo, že by 
něco mělo připomínat, kdo z Čechů přivezl do země první 
lesní roh. Deska je venku, jak je vstup na ředitelství. To dělal 
můj manžel na počest Lysé. 

(red)

z archivu p. Lacinové Vidimanové

z archivu p. Lacinové Vidimanové
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Zpátky v čase

Fotosoutěž
Jak se v době XII. plesu hraběte Šporka jme-
novala budova, v které se nacházel slavný 
taneční parket? Pošlete nám své tipy na 
email komunikace@mestolysa.cz. Uveďte 
jméno a mobil, abychom vás mohli kontak-
tovat v případě, že vyhrajete. Redakční rada 
vylosuje jednoho z vás. Tipovat můžete do 
10. 2. Vítěz získá knížku o našem městě s ná-
zvem Lysá nad Labem včera a dnes.

První měsíce roku byly vždy ve znamení společen-
ských plesů. Opakovaly se každý rok, základem bylo sejít 
se a pobavit se. Místem konání byl jediný v Lysé dostup-
ný sál v hotelu Polabí.

Každý rok zahajovala plesovou sezónu myslivecká Po-
slední leč. Bylo to nutné – půlnoční tombola obsahovala 
zvěřinu nalovenou při poslední probírce revíru v prosinci 
uplynulého roku. Velmi často byli na plese slavnostně 
přijímáni noví členové mysliveckého spolku. Impozantní 
byla i dekorace plesu – myslivecké trofeje, které zaplnily 
stěny celého sálu. Zvěřina byla i na jídelníčku.

Od 50. let byl nejnavštěvovanější tradiční ples veslař-
ský. Veslaři měli jako první číslované stoly a v restauraci 
reproduktory od kapely. I bez propagace bylo dva měsí-
ce předem vyprodáno. Také přišli jako první s výzdobou 
– pod stropem visel skif či vesla. Vyzkoušeli i dvoudenní 
konání plesu, navíc v březnu pořádali Námořnický kar-
neval.

Oblíbený byl Ples hraběte Šporka, první se uskutečnil 
4. 1. 1976, jiný volný termín v tom roce už nebyl. Postup-
ně se stal reprezentační akcí, kde se vždy hrála muzikálo-
vá scénka na šporkovské motivy. Ples si postupně získal 
takovou oblibu, že se konal vždy dva dny za sebou, aby 
byli uspokojeni všichni zájemci. Navíc zahájil dobu plesů 
s programem: např. tanečními skupinami či vystoupe-
ním hostů.

V popisované době přelomu 70. a 80. let bylo v Lysé a 
okolí dost hudebních uskupení, která dokázala odehrát 
celý ples. Zasvěcení tvrdí, že kvalitativně byl nejlepší or-
chestr Rytmus Ing. Baloga, ale byl tu i hasičský Melodik 
hrající v různých obsazeních se sólisty Marií Jakubalovou 
a Pavlem Nádvorníkem. Byl Phobos - kapela Bořka Kuče-
ry nebo třeba taneční kapela litoláka Jaroslava Arazima. 
Zajížděl sem čelákovický Dekameron nebo velký taneční 
orchestr Bogana Hanžlíka, ale i kapely z Prahy – třeba 
Elka Kvintet či hudební trio z baru hotelu Jalta.

Vyhlášené byly plesy jako hasičský, dělostřelecký 
(vojenského útvaru z Bon Repos), ples oddílu cyklistů 
TJ Slovan s výzdobou s vypletenými koly, svůj ples měli i 
fotbalisté. Konal se ples nádražácký s mohutnou blikající 

JAK SE PLESALO závorou napříč jevištěm. Oblíbený byl ples baráčnický, 
zahajovaný zatančením České besedy, s ponocným 
oznamujícím uplynutí každé celé hodiny a s dráby za-
týkajícími hosty, kteří se podle nich dostatečně nebavili. 
Hříšníci byli předváděni před rychtáře, kde za malý po-
platek obdrželi kalíšek na povzbuzení zábavy. Plesy JZD 
byly oblíbené svou tombolou. Ta byla zcela jasná u plesu 
rybářů, kteří oslnili i nevídanou nabídkou 24 druhů ryb 
na jídelníčku restaurace, to bylo více než v proslavené 
pražské rybárně U Vaňhů. Mnozí v hotelové restauraci 
poprvé poznali, jakou chuť má např. želví polévka, grun-
dle, sépie či jeseter.

Výčet plesů není úplný, bylo jich moc. Byli však i takoví 
borci, kteří zvládli absolvovat polovinu plesů sezony!

Pár let sezonu uzavíral povinně maskovaný karneval. 
Jednotné téma např. Cirkus, Nemocnice na kraji města 
atd. způsobilo, že by účastníky ani nenapadlo přijít v ci-
vilu.

Uvidíme, jestli se pořádání plesů vrátí, až bude kde je 
konat.

Miloslav Hlavsa Myslivecký ples, trofeje

Myslivecký ples, jeviště

Špork, Elka KvintetŠpork, sál

Baráčníci, beseda

Špork, A. B. Dohalskýkarneval Nemocnice

Karneval Nemocnice, Dekameron
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Malým čtenářům

V hlubokém lese, kde spolu kamarádila 
všechna zvířátka, ležel v noře mladý lišák. 
Byl stočený do klubíčka, černý čenich polo-
žený na zadních prackách a usilovně se sna-
žil usnout. Vadilo mu totiž, že se každé ráno 
budí. Rád by spal celou zimu, stejně jako 
jeho sousedi medvědi. ,,Přišla zima, napadl 
sníh a to je čas zalézt do brlohu a spát. Ahoj 
na jaře,“ rozloučili se s ním.

Lišáka napadlo, že se vydá za ostatními 
zvířátky na radu. U krmelce, plného voňavé-
ho sena, stály srnky a žvýkaly. Další chrou-
paly kaštany a žaludy, které na podzim na-
sbíraly děti ze školy. Mladý lišák pozdravil: 
,,Dobrý den, srnky, co děláte pro to, abyste 
rychle usnuly a dlouho spaly?“ Srnky přesta-
ly přežvykovat a chroupat. Nejstarší z nich 
hrábla kopýtkem do sněhu a řekla: ,,Stočíme 
se do klubíčka, přitulíme se k sobě, abychom 
jedna druhou pěkně hřály a po chvilce usne-
me.“

Lišák poděkoval a odešel. Potkal divočá-
ka. Divočák byl vzteklý a funěl, protože se 
mu nedařilo najít ve sněhu a zmrzlé půdě 
kořínky. ,,Divočáku, řekni mi, co děláš, abys 
rychle usnul?“ ptal se opatrně lišák. ,,To 
jsou mi ale hloupé otázky,“ zlobil se divočák. 
,,Lehnu do pelechu, zavřu oči a usnu. Ať už 
jsi pryč, mám spoustu práce, zdržuješ mě,“ 
odbyl ho. Lišák pokračoval dál a za chvíli mu 
přes cestu přehopkal zajíc. 

,,Zajíci, hej, zajíci, počkej na mě!“ volal 
lišák. Zajíc se poslušně zastavil. ,,Zajíci, co 
děláš, abys rychle usnul a dlouho spal?“ ,,Za-
lezu si do pelíšku ve křoví, přehodím přes 
sebe svoje dlouhé uši, pěkně si dupnu a v 
tu ránu spím. Nezlob se, ale musím běžet, 
máme dnes zaječí závody.“ A byl ten tam. 

,,Hůůůů, co potřebuješ lišákůůůů?“ ozvalo 
se najednou. Na větvi seděla sova a koule-
la očima. ,,Sovo, chci zjistit, co dělat, abych 
rychle usnul a dlouho spal.“ ,,Hůhůhů, stačí  
strčit hlavu pod křídlo a spíš na to tata.“ A 
jako by mu to chtěla hned dokázat, schovala  
hlavu pod křídlo a už s ní nebyla řeč. Lišák 

svěsil hlavu a zamyšleně bloumal po lese. Nemá 
kamarády, aby se k nim přitulil a usnul. Nemá 
dlouhé uši jako zajíc, aby se s nimi přikryl. Ne-
dokáže si jen tak lehnout a hned usnout jako di-
vočák. Nemá křídlo, pod které by mohl schovat 
hlavu. Co tedy bude dělat, aby usnul a spal co 
nejdéle, nejlépe celou zimu? Na své zadumané 
výpravě se dostal až do těch končin lesa, kde 
nikdy nebyl. 

BUM! Na zádech mu přistála sněhová koule. 
Kdo to byl? Za keřem na něj vykukuje jiný lišák. 
Jeho kožich má sytě červenou barvu.  

,,Co tady děláš? Ty nespíš?“ ptá se udiveně 

lišák. ,,Proč bych měl spát?“ vypískne červený.
,,Protože přišla zima, napadl sníh a to je čas 

zalézt do brlohu a spát.“
Červený lišák se chechtá, až se za břicho po-

padá. Směje se tak, až se překulí do sněhu a 
vyráží ze sebe jen: ,, zima….. sníh….prý brloooh, 
chicichi… spáááát!“

Mladý lišák nechápal, proč se červený tak 
směje. Byl rád, že potkal nového kamaráda. Po-

Zimní spánek

Pohádka
V každém vydání bude pravidelnou součástí Listů dvoustránka pro děti,  kam bude 

lyská spisovatelka Iva Gecková pravidelně přispívat svojí pohádkou. A bez obrázku to není 
pořádná pohádka! Proto se redakční rada Listů rozhodla vyhlásit každý měsíc soutěž pro 
všechny děti, které rády malují. Na facebooku města pak budete moci rozhodnout  
o vítězném obrázku, který bude otištěn spolu s pohádkou na stejné téma  
v následujícím vydání. Malý malíř či malířka jako odměnu získají knížku paní  
spisovatelky, kterou do soutěže  věnuje knihkupectví Cesta manželů  
Hadáčkových. Na dubnovou pohádku vyhlašujeme téma „Velikonoční beránek“. 
A jak se teda zapojit? Namalovaný obrázek vašimi ratolestmi naskenujte a pošlete 
e-mailem na adresu komunikace@mestolysa.cz  do 20. 2. 2023, uveďte jméno a 
věk dítěte a pokud možno i své telefonní číslo. 22. 2. 2023 vyhlásíme hlasování 
na facebookové stránce města. Hlasování uzavřeme v neděli 26. 2. ve 12 hodin 
a vyhlásíme vítěze.

sadil se do sněhu a čekal. Červený si po chvíli 
sedl vedle. Šťouchl do něj čumákem a řekl: 
,,Tebe jsem tu ještě neviděl, jestli chceš, může-
me být kamarádi. Je s tebou vážně legrace. S tím 
zimním spánkem jsi mě opravdu pobavil.“

Mladý lišák se zatvářil nechápavě. Červený 
se zamračil. ,,Lišáku, nevím, co ti kdo napovídal, 
ale lišky nemůžou spát celou zimu jako třeba 
medvědi. Lišky si užívají sníh a všechny zimní 
radovánky, podívej,“ rozběhl se do zasněženého 
kopce. 

Mladý lišák chvíli seděl a ve své malé hlavičce 
přemýšlel nad tím, co právě slyšel. Lišky nespí 

Oblíbená dětská autorka Iva Gecková dosud 
vydala 17 knih pro děti a mládež. Věnuje se také
psaní pohádek pro Český rozhlas. V současné  
chvíli míří do knihkupectví třetí díl série knih  
pro nejmenší  čtenáře „Liška Šiška v cukrárně“.
Více o její tvorbě na: www.ivageckova.cz

zimním spánkem jako medvědi. Lišky si užíva-
jí sníh. Ano, červený má pravdu. Vždyť on není 
medvěd, ale lišák! Je tedy v pořádku, že se každé 
ráno probudí, aby si mohl užít další den. Rozbě-
hl se do zasněženého kopce.   

Večer, když unavený lišák usínal ve svém pe-
líšku, radoval se z nového kamaráda a z toho, že 
zítra bude nový den. Zavřel oči a tvrdě usnul.  

Anežka, 8 let
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Kristýnka (8 let)

Spojili jsme síly s časopisem Lysáček. V 
každém vydání Listů najdete dvoustranu s po-

hádkou a další zábavou pro nejmenší. A co nebo 
kdo je Lysáček? Lysáček je dětský časopis tvořený 

dětmi. V tištěné podobě je k dispozici na vybraných mís-
tech v Lysé, nebo si ho můžete stáhnout na www.lysacek.cz. Děti sem 
přispívají jednorázově nebo se mohou zapojit do dětské redakční rady. 
Studenti časopisu pomáhají s jeho zázemím. Lysáček je tu pro dětskou 
fantazii a radost. Každý můžete přispět do časopisu Lysáček, příspěvek 
doneste do městské knihovny nebo jej odešlete na mail redakce@lysa-
cek.cz. Více na www.lysacek.cz.

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! První lekce proběhne 16. 
2. Cena 300,- Kč/pololetí.

Hravé čtení – klub pro začínající čtenáře (2.-4. třída), kteří se chtějí 
zdokonalit ve čtení a v porozumění textu. Bude probíhat každý 
týden ve čtvrtek (15.00-16.00). Na kroužek je nutné se předem 
přihlásit v knihovně! První lekce proběhne 16.února Kroužek je 
pro všechny děti zdarma!

Kino Lysá nad Labem vás 26. 2. od 15.00 zve na Poetickou pohádku O 
Červené Karkulce (Divadlo Pruhované panenky) , která je vsazená do pro-
středí staré půdy a vůně bylin. Jde o příběh v příběhu. Malý chlapec Vítek 
vypráví dětem o své babičce, o její zahrádce, zvířátkách a také o staré půdě, 
kde je velký proutěný koš plný polštářů, které vyprávějí pohádky. Vítek usí-
ná, polštáře ožívají a sehrávají pohádku O Červené Karkulce. V interaktivní 
dílně se děti učí písničky, vytváří lesní sbor a putují na palouček, kde je čeká 
narozeninová oslava. 

ZAJÍČEK, KÁJA (9 LET) 

Kája  (9 let)

Jak se stanu spisovatelem

Milé děti! Zveme vás na Lysáčkovu redaktor-
skou dílnu „Jak se stanu spisovatelem“ do 
městské knihovny v Lysé nad Labem na úterý 
28. února od 16 hodin. Setkáte se osobně s 
básníkem a spisovatelem panem Martinem 
Petiškou, který vás dílnou provede. V další 
části dílny si budeme povídat o časopisu Ly-
sáček a vašich nápadech, třeba na nové rub-

riky. To už bude záviset jen na vás. Zvané jsou všechny děti, které do 
Lysáčka už přispěly i ty, které ho ještě neznají. Doporučený věk je 
7 - 15 let. Prosíme o registraci na mail: redakce@lysacek.cz.

Kroužky pro děti budou probíhat v prostorách 
knihovny v Litoli – 1. patro.
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Životní prostředí

Hrabanovská Černava

Světový den mokřadů

Pokud jste obdivovateli přírody a přírodních bohat-
ství, nemusíte vyrážet až do národních parků, překva-
pivě i v našem okolí je řada zajímavých míst hodných 
naší pozornosti. Postupem času vám některá z nich blí-
že představíme. S ohledem na Světový den mokřadů, 
který připadá na 2. února, začneme nejvýznamnějším 
mokřadem v našem okolí, Hrabanovskou černavou. 
Historie vzniku této lokality sahá až na konec nejmladší 
doby ledové. Tehdy intenzivní větry přehradily údolí 
vátými písky a dopomohly tak ke vzniku jezera, které se 
pomalu zanášelo vápenatými usazeninami a následně 
zarůstalo vegetací, až se změnilo ve specifický druh 
rašeliniště, který označujeme jako slatinná rašeliniště 
- slatiny.

Dle historických záznamů byla už od středověku 
snaha Hrabanov vysušit a zemědělsky využít. V 18. sto-
letí zde byl rybník, probíhala ruční těžba slatiny a louky 
byly koseny. Za války tu cvičili vojáci Whermachtu a pak 
už zemědělská činnost nebyla obnovena, což vedlo k 
postupnému zarůstání i částečnému poškození vzác-
ných mokřadních a lučních společenství. Od roku 1933 
je lokalita státem chráněna, od roku 2011 má statu 
přírodní památky
a patří mezi evropsky významné lokality. 

Hrabanovská černava je svojí rozlohou 54,96 
ha nejrozsáhlejším pozůstatkem původních slatin-
ných luk a mokřadů, které byly v Polabí běžné. Je 
botanickým skvostem s mnoha vzácnými mokřad-
ními rostlinami. Pravda, většina z nich svým vzhle-
dem laika příliš nenadchne, ale roste zde například
i sedm druhů orchidejí. V jezírkách a postupně vy-
tvářených tůních vystrkuje své žluté květy masožra-
vá bublinatka obecná, naše největší a nejvzácnější 
bublinatka, a spatřit zde můžeme i na hladině se 
vznášející lisy rdestu zbarveného. Tato rostlina byla 
považována za vyhynulou v celé ČR. Na Hrabano-
vě přežívala desetiletí v podobě semen utopených 
v bahně a cestu na světlo jim v roce 2007 umožnil až 
bagr při vytváření jedné z tůní. Od té doby v území 
prosperuje. Dlouhodobé odchyty a kroužkování ptá-
ků prokázaly, že se jedná o tradiční tahovou zastávku 
především pro bahňáky a pěvce při jejich každoročních 

cestách na zimoviště a zpět.  Opakovaně se zde podaři-
lo odchytit tak vzácné druhy, jako je celosvětově ohro-
žený a jeden z nejvzácnějších ptáků Evropy – rákosník 
ostřicový. Za posledních deset let zde bylo zaznamená-
no 160 druhů ptáků. Většina z nich územím jenom pro-
tahuje, ale některé i hnízdí. Z nich zmiňme nápadného 
a především daleko slyšitelným hlasem nepřeslechnu-
telného jeřába popelavého, který zde hnízdí již několik 
let. Jako na jedné z mála lokalit v ČR se tu také vyskytuje 
velmi ohrožená pijavka lékařská, v minulosti využívaná 
v medicíně. 

Abychom o tento klenot polabské přírody nepřišly, 
je třeba se o něj starat. Agentura ochrany přírody a kra-
jiny alespoň částečně  zajišťuje potřebný management, 
který vyžaduje udržování vysoké hladiny podzemní 
vody, obnovu zazemněných vodních tůní, pravidelné 
vyřezávání dřevin, a to vše doplňuje o ruční seč ráko-
sin a travinných porostů. Do péče o území se zapojují i 
dobrovolníci z řad přírodovědců nebo skautů z lyského 
střediska.   

Petra Málková a Pavel Marhoul

Světový den mokřadů je slaven každoročně 2. 
února, na památku podepsání Ramsarské úmluvy o 
mokřadech 2. února 1971, kdy malá skupina envi-
ronmentalistů podepsala mezinárodní smlouvu na 
Ramsarském kongresu
v Íránu Den mokřadů byl ustanoven, aby zvyšoval po-
vědomí o jejich hodnotě pro lidstvo
a planetu. Poprvé byl slaven v roce 1997 a od té doby 
jeho význam roste. Každý rok je vládními agenturami, 
neziskovými organizacemi nebo skupinami občanů 
pořádáno množství akcí, které si kladou za cíl zvyšo-
vat povědomí o hodnotě mokřadů a o potřebě jejich 
ochrany.

Osvětové akce se také snaží poukazovat na přínosy 
ochrany mokřadů, mezi něž patří zachování biologic-
ky rozmanitých ekosystémů, které jsou domovem 
mnoha živočišných i rostlinných druhů, ochrana 
hospodářsky využívané půdy před povodněmi či při-
rozená filtrace vody prostřednictvím rozpadu znečiš-
ťujících látek.

Osmisměrka
V poli je vysazeno 22 stromů. Prvních 21 na-

jdete v řádcích, sloupcích a v úhlopříčkách. Ten 
poslední, který zbyde po vyškrtání, je původní 
a dnes spíše vzácná polabská dřevina. Její plody 
mají vysokou nutriční hodnotu, jsou léčivé a 
hodí se do džemů či do pálenky.

Daniel Drahotský

Člověk si při odběru uvědomí, 
na čem v životě záleží! Věděli jste, že:

- Mokřady poskytují ochranu před povodněmi  
a bouřkami 
- Mokřady se také významně uplatní v boji pro-
ti suchu a mají své místo v Adaptační strategii 
na klimatickou změnu 
- Mokřady zachycují polutanty a čistí vodu
- Mokřady pomáhají regulovat klima: rašelini-
ště ukládají dvakrát tolik uhlíku než lesy, při-
čemž slaniska, mangrovy a mořské řasy také 
obsahují obrovské množství uhlíku 
- 40 % světových druhů živočichů žije a množí 
se v mokřadech 
- Ročně bylo  ve sladkovodních mokřadech ob-
jeveno asi 200 nových druhů ryb
- Více než miliarda lidí závisí svými příjmy na 
mokřadech.

Zdroj: Wikipedie, mzmp.cz

autor fotografií: Dan daPixel
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IZS

Záchranáři radí, jak zdolat chřipku

Z hasičárny

foto: Rušnou vánoční noční zažili záchranáři z Lysé nad 
Labem. Záchranář Josef a řidič Vojtěch nad ránem 25. 12. 
2022 pomohli na svět malému chlapečkovi

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem vám slíbila že se zmíním, 

jak a na jakém principu funguje Krajské operační 
středisko ZZS, ale nechám to na klidnější měsíce.
V tuto chvíli do našich domovů vtrhla sezóna chřip-
ky a dalších virových onemocnění dýchacích cest 
spojené s vysokými teplotami, rýmou, kašlem, 
bolestmi hlavy, svalů a únavou. Horečka je příznak 
nemoci a je to stav, kdy tělesná teplota je vyšší než 
38° C, a je tedy vhodné její snižování léky a fyzi-
kálním chlazením. Tělo si samo při horečce nepo-
může a při dlouhodobém horečnatém stavu může 

Konec roku znamenal pro jednotku větší množství 
dopravních nehod v blízkém i dalekém okolí. Za zmínku 
jistě stojí zásah u dopravní nehody mezi Přerovem a Cí-
sařskou Kuchyní. Došlo zde na namrzlé vozovce ke střetu 
dodávky a autobusu převážejícího děti ze ZŠ Veleň. Na-
štěstí zůstal autobus po srážce napříč na vozovce a děti 
neutrpěly žádná zjevná zranění. Naše jednotka jim roz-
dala plyšové hračky a zabavila je, dokud nebyl připraven 
náhradní autobus. Poté je ve spolupráci s jednotkami 
HZS Český Brod, Milovice a Nymburk připravila na pře-
sun do náhradního autobusu. Po ustrojení všech dětí vy-
razilo procesí směrem k Přerovu, kde jsme děti naložily 
do autobusu, který je odvezl na exkurzi do přerovského 
skanzenu. Milým závěrem bylo poděkování, které druhý 
den dorazilo ze základní školy.

Na Štědrý den v noci vyjela jednotka k požáru stodoly 
do Benátek, kde doplňovala vodu do hasících vozidel.

Krimi střípky z městské policie
 

Vandalové opět tvořili
Začátkem prosince loňského roku na sebe po delší 

době opět upozornili vandalové. Tentokrát za sebou 
zanechali neumělecké dílo na fasádě kotelny na sídliš-
ti. Toto vandalství se nám daří objasňovat převážně za 
přímé účasti veřejnosti. Nebuďme neteční ke svému 
okolí a neváhejte kdykoli kontaktovat strážníky na zná-
mém telefonu 325 552 065.

 
Dvojité dopadení

Dne 10. 12. 2022 v nočních hodinách strážníci 
kontrolovali posádku vozidla Ford Transit, jehož řidič 
při projíždění poškodil zaparkovaný osobní automobil 
Mercedes. Řidič bez ohledu na poškození vozidla po-
kračoval dále a navíc svoji rychlost postupně zvyšoval. 
Vozidlo bylo o pár ulic dál zastaveno a při následné 
kontrole osoby řidiče bylo zjištěno, že 31letý muž z 
Kovanic má platný zákaz řízení motorových vozidel, 
a za volantem tedy nemá co dělat. Navíc při kontrole 
dalších osob, které se nacházely ve vozidle, byl zjištěn 
35letý muž z Třebušína, který procházel databází hle-
daných osob. V krátké době tak dvakrát „zacvakla“ 
policejní pouta. Výtečníky si převzali přivolaní policisté.

 
Defibrilátor měl pomoci

Dne 14. 12. 2022 krátce po poledni byli strážníci 
požádáni o poskytnutí defibrilátoru u osoby, která má 
vážné zdravotní komplikace. Když strážníci dorazili na 
místo, zjistili, že osoba se již nachází plně v péči zdra-
votníků a zdravotní stav 47letého muže z Milovic není 
tak dramatický. Zdravotní komplikace byly způsobeny 
po aplikaci drogy, na kterých je muž dlouhodobě zá-
vislý. Záchranáři pacienta převezli do zdravotnického 
zařízení. Tím by mohla být celá událost uzavřena. Po-
kud by ovšem muž i se zavedenou kanylou z nemoc-
nice neutekl a po telefonu nevyhrožoval rodinným 
příslušníkům, že je fyzicky napadne. K tomu již nedo-
stal příležitost, jelikož byl v Milovicích policisty zajištěn.  

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

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita, velitel            

dojít k vyčerpání organismu u pacientů všech vě-
kových kategorií.  Zejména u malých dětí horečka 
může způsobit i febrilní křeče. Základními léčivy na 
snížení vysoké tělesné teploty jsou léky obsahující 
paracetamol či ibuprofen a jsou volně dostupné v 
lékárnách. Dospělí zvládnou podání tabletové for-
my přípravku, u dětí je lepší volbou podat léky ve 
formě čípku či sirupu. Výpadek těchto léků na trhu 
se postupně lepší, ale pokud je to nutné je mož-
né tabletu nebo její část dle váhy dítěte rozdrtit či 
rozpustit na lžičce a následně ji podat ústy. Všech-
ny léky je dětem nutné podat podle jejich tělesné 
hmotnosti a doporučeného dávkování výrobcem 
či na základě konzultace s lékařem. Dále je nutné 
horečku snižovat i fyzikálním chlazením, například 
omýváním žínkou, vlažnou koupelí či sprchou, a to 
jak u dětí, tak u dospělých. Chladíme tedy na těle 
to, co je horké (krk, hlavu, podpaží, třísla – tam 
kde jsou velké cévy). Horečka totiž klesá až za 1-2 
hodiny po podání léku. Pokud horečka přetrvává 
můžeme paracetamol s ibuprofenem střídat po 
3-4 hodinách. Další režimová opatření při viróze 
jsou absolutní klid na lůžku, kontrola teploty, zvý-
šený příjem tekutin a zejména vitaminu C, podává-
ní léku proti dalším příznakům jako je kašel nebo 
rýma. Lékaře je nutné navštívit vždy, pokud má dítě 
mladší 3 měsíců horečku. Lékaře vyhledáme též s 
dítětem starší 3 měsíců nebo dospělým, pokud má 
2 - 3 dny horečku, nebo má trvalou horečku 39,5 
přetrvávající 24 hodin. Také navštívíme lékaře, po-
kud dítko opakovaně zvrací, nebo odmítá tekutiny, 
trpí opakovanými vodnatými průjmy. Záchrannou 
službu kontaktujeme na lince 155 pouze v přípa-
dě, kdy má pacient při horečce poruchu vědomí, je 
výrazně spavý, apatický, má křeče, objeví se krvavé 
skvrny na kůži nebo má ztuhlou šíji a nemůže před-
klonit hlavu. Pokud s virózou navštívíte zdravotnic-
ké zařízení prosím, používejte roušku či respirátor. 
Zdravotníci za to budou rádi, neboť v mnohých 
zdravotnických zařízeních je to již povinnost. 

Věřím, že toto chřipkové období zdárně zvlád-
neme.

Bc. Zdeňka Keistová, zdravotnický záchranář

První letošní zásah na sebe nenechal dlouho čekat. 
Jednotka vyrážela hodinu po půlnoci k požáru pyrotech-
niky, který poškodil také sloup veřejného osvětlení.

O dva dny později o půlnoci vyjížděla jednotka k po-
žáru osobního auta po nárazu do stromu u Přerova. 
Posádka vozidla místo nehody opustila před příjezdem 
složek IZS. Vozidlo bylo požárem zcela zničeno.

Ve čtvrtek 5. ledna byla jednotka povolána ve dru-
hém stupni požárního poplachu do obce Straky, kde ho-
řela průmyslová hala. Jednotka zde pomáhala s hašením 
a rozebíráním konstrukce střechy.

Ke dni uzávěrky poslední zásah proběhl 9. ledna.
V dopoledních hodinách došlo k požáru v kuchyni po-
travin v Sojovické ulici. Požár byl uhašen před příjezdem 
jednotky. Hasiči provedli odvětrání objektu a kontrolu 
termokamerou.  

Zbyněk Konečný
 starosta hasičů Lysá nad Labem
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Staráme se jeden o druhého

Na světě nejsme sami
Na světě opravdu nejsme sami a většina z nás 

si to uvědomuje a různým způsobem pomáhá či 
se zapojuje do místního dění. Možností je mnoho 
a je na každém z nás, kdy a jak se zapojíme. 

Naše komunita je tu pro ty, kteří pečují o své 
blízké. Pro rodiče a sourozence dětí se zdravot-
ním postižením, a také pro ty, kteří pečují o své 
stárnoucí rodiče a jiné blízké. Díky naší pomoci 
snad i oni vědí, že tu nejsou sami a mají v naší 
společnosti své místo a oporu. Jak pomáháme? 
Různě, ale dnes se vám chceme trochu pochlubit. 

Pomoci, kterou v tuto chvíli rozvíjíme, se říká 
homesharing. Jak probíhá?

Jednou až dvakrát za měsíc, na pár hodin, se 
např. desetiletý Martin se zdravotním postižením 
potká se svoji hostitelkou Janou. Jdou spolu na 
výlet, jdou k ní domů, hrají hry, společně vaří, sta-
ví z kostek .... cokoliv co je oba baví. Rodiče Marti-
na si na chvíli odpočinou. 

Po roce a půl práce máme skupinu hostitelů, 
kteří se těší na čas strávený s dětmi, jako je Mar-
tin. Čas tráví podle společné domluvy a zažívají 
mnoho nečekaného, překvapivého a radostné-
ho. Každé setkání pečlivě naplánují, přestože je 
nakonec většinou všechno jinak. Buď prší, je zima 
nebo má někdo rýmu. 

Jak vám představit, co se v homesharingu 
děje? Těžko, ale možná pomůže pár vět od našich 
dětí, pečujících rodičů a hostitelů. 

„Mami už jdi, tady máš mobil, batoh, jdi…Ka-
rolína je moje.“ 

„Honza si pomalu zvyká i na další členy rodi-
ny, respektive manžela – tentokrát se už nescho-
vával, pozdravil ho. Vypadá to, že se pomalu 
osměluje. Nebude to dlouho trvat a bude tu jako 
doma.“

„Zdravíme do CPKP, vše probíhá perfektně, 
zasílám pár fotek. Pouštěli jsme drona. Standovi 
jsem kompletovala kostým na Mikuláše, byl na-
dšený... a každou návštěvu nám hraje na kytaru.“

„Setkání bylo pro nás jako požehnání! Naši hos-
titelé jsou neuvěřitelní, připravili bojovku! Krása 
nebeská. Opět a opět: DĚKUJEME!! Jsme dojatí!“

„První setkání u našich hostitelů …. nádhera, 
vše vřelé a hladké jako medové pohlazení. Byli 
jsme tam oba, celou dobu. Syn probádal horole-
zeckou stěnu a seznamoval se s pejskem. Prohlédl 
si celý dům a po přečtení všech deníčků zakotvil v 
hostinském pokoji. My dospělí jsme vděční.“

Chcete nabídnout svůj čas a sdílet ho s „naši-
mi“ dětmi? Ozvěte se. 

Martina Macurová, Petra Štěpová 
a Renata Baxová, homesharing@cpkp.cz

Koupím motocykl JAWA ČZ: 
kývačka, panelka, pérák, pionýr, 
stadion a pod. Možno s SPZ i bez. 
Také díly a vraky. Děkuji za vaše 
nabídky. Tel.: 777 589 258

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Žáci z obchodní akademie 
natáčejí filmy v anglickém jazyce

Od října letošního školního roku se pus-
tily třetí ročníky do ambiciózního projek-
tu: natočit ve skupinkách krátkometrážní 
filmy v anglickém jazyce. V plánu je i jejich 
promítání v kině, kde by proběhlo závěreč-
né zhodnocení všech natočených snímků.

„Smyslem projektu je využití cizího jazy-
ka v jiném, než v běžném „učebnicovém“ 
kontextu, a zároveň zapojení znalostí zís-
kaných během výuky ostatních předmětů, 
jako např. ICT, kdy už v minulosti se žáci 
naučili upravovat zvuk a video, nebo v 
marketingu, kde uplatnili znalosti z tvorby 
plakátu a traileru. Jedním z dalších cílů je 
také získání zkušeností v oblasti organiza-
ce a manažerských dovedností, a to roz-
dělení práce a odpovědnosti za jednotlivé 
úkoly během procesu natáčení filmu,“ při-

Krajská hospodářská komora Střední Čechy si Vás dovoluje po-
zvat na Veletrh škol ŘEMESLA 2023 na Výstavišti v Lysé nad La-
bem, který se koná ve dnech 23.-25. 2. 2023. Jako v předchozích 
ročnících je pro účastníky veletrhu připraveno zajímavé soutěžní 
klání a pro návštěvníky pestrý program, který zajistí prezentující 
ze středních škol. Na akci se představí střední školy z regionů 
Nymburk, Praha-východ, Mělník, Kolín, Mladá Boleslav, Kutná 
Hora. V rámci programu proběhne ve dnech 23. 2. a 24. 2. pre-
zentace středních škol na pódiu tradičně doplněné módní pře-
hlídkou studentů SŠ designu Lysá nad Labem. Výstavu můžete 
navštívit denně až do 17.00.

Každá škola bude mít k dispozici svůj stánek, kde představí žá-
kům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům akce obory, které 
nabízí. Gastronomické školy si připraví ochutnávky svých výrob-
ků, v dalších stáncích se budou mít návštěvníci možnost zkrášlit, 
či ostříhat, popř. vyrobit si drobný dárek. Program nabízí také 
seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem 
z okolí, které chtějí motivovat žáky k výběru studijního oboru 
a mohou nabídnout absolventům práci v jejch firmě. 
Zahájení akce dne 23. 2. 2023 v 10.00, v dalších dnech je pro-
gram zahájen již v 9.00. 

Další informace na www.khkstrednicechy.cz  
Kontakt: Simona Tvrdíková, tel. +420 702 238 238,
tvrdikova@khkstrednicechy.cz

Ze života škol / napsali nám

ŘEMESLA 2023
VELETRH UČŇOVSKÝCH
A STUDIJNÍCH OBORŮ
23.-25. 2. 2023

blížil tutor projektu Lukáš Kubíček.
Kromě natočení samotného filmu se 

stopáží 8-12 minut čekala na žáky řada 
dalších úkolů. Ve skupinách museli vymy-
slet scénář, trailer, plakát, snímek navíc 
měli za úkol otitulkovat v anglickém jazy-
ce. Pokud bude všechno postupovat podle 
plánu, chce škola v průběhu druhého po-
loletí zařídit promítání filmů v kině v Lysé 
nad Labem, kde by zároveň proběhlo i zá-
věrečné vyhodnocení.

„Dovedu si představit, že se uskuteční 
hlasování o nejlepší herecký výkon, nej-
lepší editaci, nejlepší kameru apod. Kon-
krétní kategorie se ještě musí upřesnit,“ 
dodal na závěr Lukáš Kubíček.

Mgr. Martin Hošna
OA Lysá nad Labem

46. ročník Silvestrovského běhu

Poslední den v 
roce 2022 se konal 
po dvouleté co-
vidové pauze 46. 

ročník Silvestrovského běhu. Počasí bylo skoro 
jarní, příjemných 15 °C. Byly také překonány 3 
traťové rekordy, v kategorii mužů nad 60 let, 
žen a starších žáků IV. Závody měly opět mezi-
národní patinu. Pořadatel – Tělocvičná jednota 
Sokol Lysá nad Labem děkuje všem sestrám, 

bratrům a věrným příznivcům naší jednoty za 
pomoc při zajištění závodu! 

Výsledková listina je umístěna na 
www.sokol-lysa.cz včetně bohaté 
fotodokumentace.
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Sbírka pro hospic
Na začátku ledna vyhlásil náš akč-

ní školní parlament další charitativní 
akci – peněžitou sbírku za účelem 
pomoci Domácímu hospicu Nablízku 
v Lysé nad Labem. Pomohl již mnoha 
občanům a také více než jednomu 
žákovi naší školy. Učíme děti, že po-
máhat je normální, a těšíme se, že 
pracovnicím hospicu předáme pěk-
nou částku. Všichni se můžeme do-
stat do situace, že právě tuto pomoc 
budeme potřebovat. 

   
Školní parlament

Předvánoční čas je v naší škole bohatý na nejrůz-
nější události. Sotva jsme se ohlédli za Advent-
ním zastavením, už byly před námi další akce. 

Zpívání u Komenského
Poslední školní den se hala „U Komenské-

ho“ během chvíle promění v jeden obrov-
ský úl. Celá škola, malí i velcí, se sejde, aby 
si hromadně a v několika jazycích zazpívala 
píseň Rolničky. Zpíváme je  česky, anglicky, 

Prosincové soutěže
Před vánočními svátky je tradicí pořádat spor-

tovní soutěže. Dlouhou tradici má Vánoční laťka a 
těsně před svátky se konají soutěže ve vybíjené a 

Humanitní kabinet vyhlásil soutěž o 
nejlepší báseň na téma Vánoc. Ze sou-
těžních básní nabízíme ochutnávku té 
vítězné:

Kouzelná noc vánoční

Když noc vánoční nastala,
a les zimní se probouzel,
když zima cesty zmrazila 
a vlk kořist chytat se pokoušel.

Doma v smutku Anna stála.
Co ona už se naplakala
Jej milý se domů nevrátil,
dívku v strastech utrápil.

,,Samotná rodinné svátky slavím
a co dělat už sama nevím.”
Do noční oblohy očima plnýma slz díva-
jíce,
že se vrátí dnes domů doufajíce.
Neštěstí jako by se jí lepilo na nohy,
z okna uklidňoval ji tichý les.

Anna se rozhodla: 
,,Když Vánoce slavit spolu nemůžem,
zvířatům lesním aspoň pomůžem.“
Dívka vzala košili svého drahého
a zavzpomínala ještě jednou na něho,
pak do ní jen kaštany dala, 
a do lesa vyrazila sama.

Venku bylo chladno,
na krok vidět nebylo.
ale přesto v lese světlo svítilo,
dívce v tu chvíli lehko nebylo,
v lese by nemělo svítit jako v městě,
pokračovala zmatená dál v cestě.

Ke krmelci dorazila
a dala do něj kaštany,
pak na pařez se posadila,
za zády měla havrany.

Anna zarazila dech, 
takovou krásu ještě neviděla.
Srnka celá bílá, oči jako mech.
Do duše se jí srna dívala.

Děvče se štěstím rozplakalo,
přece jen Vánoce netrávilo samo
a srna díky ní nemusela též.
Nakonec se všechen jejich smutek zdál 
jako lež.

(E. P., 8. A)

J. A. K. se žije …
prosincová mozaika

volejbale. Všichni žáci se na tyto akce těší a pokud 
svou třídu nereprezentují přímo na hřišti, velmi 
soustředěně fandí svým týmům. Na přiblížení at-
mosféry uveřejňujeme fotografie. 

foto: Vánoční laťka

foto: Předvánoční turnaj ve volejbalu – 2. stupeň

rusky a německy. Jako vždy je u toho smích, 
strkání, šlapání po nohou, prostě rozruch jak 
se patří, ale zároveň je to chvíle naší školní 
pospolitosti a znamení, že nastávají toužeb-
ně očekávané vánoční prázdniny.

Mgr. Jolana Rudolfová 
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Vánoční dílna
Třída 4. C s paní učitelkou Mgr. Olgou Vokřálo-
vou navštívila těsně před vánočními prázdnina-
mi Národopisné muzeum v Praze, kde se děti 
zúčastnily vánoční dílny. Naprosto za vše mluví 
práce jednoho ze žáků.

Jeli jsme se školou do Národopis-
ného muzea v Praze na program s 
vánoční dílnou “Půjdeme spolu do 
Betléma”.
Mohli jsme si zdobit perníčkyve 
tvaru stromků, rukavice nebo 
kapříka.
Poté jsme se přesunuli do promítací 
místnosti a vysvětlili jsme si výz-
nam tradicí z adventu, jako např. 
lití olova, krájení jablek, atd.
Nakonec jsme šli do hlavní expozice 
a vše jsme si podrobně ukázali.
Nejvíce se mi líbila výstava kraslic 
z různých koutů naší země.

Rostislav Pavlík (4.c)

Lednové dvoukolo šachové
Extraligy 2022/23 
Lysé se opět dařilo
V lednu pokračovala nejvyšší šachová soutěž dal-
ším dvoukolem a nás čekaly 2 pražské týmy, Do-
pravní podnik a Unichess. Konec roku nás zastihl 
na průběžném 2. místě díky prosincové výhře nad 
Hošťálkovou a velmi nebezpečným mladým druž-
stvem z Frýdku Místku. 
Věřili jsme v úspěch i v lednu, nicméně to nezačalo 
nejlépe - na poslední chvíli se nám kvůli nemoci 
omluvil 13letý ukrajinský “prodigy” Ihor Samunen-
kov. V hodině 12.té ho nahradil 20.ti letý student 
z Holandska Liam Vrolijk (mimochodem Vrolijk 
znamená v překladu Veselý a nutno říct, že i díky 
němu jsme po obou zápasech byli veselí všichni..) 
První den jsme s přehledem porazili Dopravní pod-
nik 7:1. Za zmínku stojí vítězství velmistra Jansu 
(nedávno oslavil v Lysé 80tiny) hezkou kombinací  
nad o 50 let mladším velmistrem Omeljanem.
Druhý den Proti Unichessu se to nevyvíjelo dobře. 
Sice rychle vyhrál Vrolijk, ale do obtížných pozic 
se dostali Vlasta Jansa, Martin Červený a i Kuba 
Půlpán, ten navíc hrál v silné časové tísni. Naštes-
tí ji zvládl skvěle a zaznamenal důležitý bod. Další 
naši výhru připsal Tamir Nabaty, je zatím nejlepším 
hráčem extraligy 2022/23, se 100% výsledkem 
(6 bodů ze 6!) Celkové vítězství 4,5-3,5 jistil Tade-
áš Baláček, který si sice ve vyhrané, ale kompli-
kované pozici vynutil remízu opakováním tahů.
V únoru nás čekají doma oba moravské týmy - tož 
uvidíme, zda Nový Bor (mimochodem nejlepší ev-

Třikrálová  sbírka  2023
Sbírka proběhla v Lysé nad Labem, Kostomla-
tech a Milovicích. 
Celkem bylo vybráno:   49 896,- Kč
Z toho v 
Lysé nad Labem             32 206,- Kč 
Milovicích                       15 890,- Kč
Kostomlatech                   1 800,- Kč

Moc děkujeme  koledníkům a vám všem, kteří 
jste na tuto sbírku svými dary přispěli. 

ropský tým 2022, vítěz poháru mistrů) bude nadá-
le cítit na zádech náš dech..
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