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Ohlédnutí ve fotografiích

19. 2. Litolský masopust

31. 1. První vysvědčení

19. 2. Česká šachová Extraliga družstev

3. 2. Hasičský ples16. 2. zámecký Valentýnský ples
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Milí sousedé,
ve druhé polovině zimy jsem zažil zajímavou 

zkušenost. Prohlížel jsem si letní fotografie 
známých míst. Bylo zvláštní, jak jsem po něko-
lika měsících, kdy příroda kolem nás spí, „zapo-
mněl“, jak krásně zelená a plná života umí být  
a že stromy, které mají nyní holé větve a vypa-
dají mrtvě, jsou ve skutečnosti po většinu roku 
olistěné a plné ptačího švitoření.

Uvědomil jsem si, že je to výstižný obraz  
i pro dění v našich životech. Někdy pod tíhou 
našich životních okolností zapomeneme, že ži-
vot má i hezké stránky, a nevidíme kolem sebe 
žádný důvod k radosti ani naději na zlepšení. 
A nebo naopak žijeme zalití sluncem a nepři-
pouštíme si, že léto rychleji, než si myslíme, 
vystřídá krutá zima.

A tak nemohu v této souvislosti nevzpome-
nout válku na Ukrajině, která rozmetala naše 
naděje, že se po těžkých covidových letech náš 
život zase vrátí do „normálních kolejí“. První 
smutné výročí začátku této agrese vůči suve-
rénnímu státu jsme si připomněli v uplynulých 
dnech. Již rok více méně zpovzdálí sledujeme 
válečné dění, které v nás možná vyvolává 
strach či solidaritu, mnohdy však také nenávist 
a odsouzení, a jejíž důsledky pociťuje každý  
z nás, ač jsme stovky kilometrů daleko. Může 
se zdát, že bezstarostné léto vystřídala zima, 
která se v různých podobách stále vrací a ne  
a ne odejít.

Já si však ze svého prožitku nad sluncem za-
litými fotografiemi nesu naději, že listy na ho-
lých stromech zase vyraší. A že se někdy stačí 
jen dobře dívat, abychom zárodky budoucího 
jara viděli. Nesu si však také ponaučení, že 
časů pokoje a bezstarostnosti si musím vážit, 
protože neexistuje žádný nárok na to, aby tr-
valy věčně. A tak mě například těší, že se po 
několika letech vrací do našeho města kulturní 
a společenský život, jehož útlum si vyžádala co-
vidová opatření. A nabídka je opravdu bohatá! 
Děkuji tedy všem, kteří věnují svůj čas a energii 
tomu, abychom se v našem městě mohli při 
rozmanitých příležitostech vzájemně potkávat. 
Považuji to za „první vlaštovky jara“.
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Naše město hledá svou vizuální identitu
Na základě doporučení výsledku Komunika-

ční strategie 2022+, která vzešla z analýzy ko-
munikace (podzim 2022), rada města schválila 
vyhlášení veřejné soutěže na zpracování vizua-
́lní identity města. Soutěž na vizuální identitu 
města má za cíl sjednotit a systematizovat vi-
zuální komunikaci města včetně vybraných pří-
spěvkových organizací, posílit a zvlídnit komu-
nikaci zejména směrem k vám, svým občanům 
a k také návštěvníkům města. Vítězný návrh by 
měl být uceleným grafickým manuálem pro 
kompletní, moderní a nadčasovou komunikaci 
města. 

Výstupem soutěže bude komplexní vizuál-
ní styl – ne pouhé logo, ale logický a ucelený 
systém, který bude utvářet jednotnou vizuální 
identitu města Lysá nad Labem a jeho prezen-
taci. Cílem soutěže je také vznik grafického ma-
nuálu, který stanoví zásady aplikace nového vi-
zuálního stylu a stane se praktickým nástrojem 
pro jeho implementaci. 

Nová vizuální identita by měla odrážet pří-
běh města jako města kreativních lidí a dbát 
na kulturní a barokní dědictví. Příběh města ve 
světle významných osobností, které se vypra-
covaly z tzv. nevelkých poměrů, k lidem, kteří 
to „někam dotáhli”. K těm nejvýraznějším patří 
tři lidé, kteří zanechali silnou stopu v dějinách 
a jejich dílo má i celospolečenský dosah – pře-
sahuje tedy prostor i čas: progresivní hrabě 
Špork, akademický badatel Bedřich Hrozný  
a lékař inovátor Rudolf Jedlička. 

Soutěž je anonymní a je vyhlášena jako ote-
vřená výzva. Může se do ní hlásit neomezený 
počet uchazečů, a to jak fyzické, tak právnické 
osoby. Své soutěžní návrhy mohou zhotovitelé 

odevzdávat až do 12. dubna. O vítězi rozhod-
ne jedenáctičlenná porota složená ze zástupců 
města i přizvaných odborníků na marketing, 
grafiku i design ale také je v ní zástupce z úřadu 
památkové péče, urbanista, grafické designér-
ky a pedagožky z střední školy designu v našem 
městě. 

Vítěz, který si odnese odměnu 100 tisíc 
korun, poskytne městu kompletní licenci  
ke svému autorskému návrhu. Zkrátka nepřijdou  
ale ani soutěžící, kterým porota přidělí 2. až 5. 
místo. I na ně čeká předem finanční odměna 
dle schválených pravidel soutěže. 

Jestli máte zájem se přihlásit, všechny pod-
klady včetně přihlášky a pravidel soutěže na-
jdete na webových stránkách města v záložce 
o Lysé. 

Předběžný harmonogram:

•  22. 2. 2023 vyhlášení soutěže

•  12. 4. 2023 lhůta pro podání soutěžních    
     návrhů

•  14. 4. 2023 hodnocení poroty

•  do 19. 4. 2023 vyhlášení výsledků soutěže

• 5. 5. 2023 setkání s vítězem a debrief  
     na vypracování grafického manuálu
 
•    31. 5. 2023 termín pro odevzdání grafického  
     manuálu 
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Aktuálně z radnice

KOMISE PRO DOTACE
 

V lednu město podalo žádost o dotaci na 
Ministerstvo průmyslu a obchodu do výzvy 
č.3 programu EFEKT III pro rok 2023. MPO 
zaslalo městu akceptaci žádosti a rezervovalo 
prostředky ve výši 314 600 Kč. Nyní budeme 
dokládat potřebné dokumenty před vydáním 
rozhodnutí. Dotace je určena na zpracování 
místní energetické koncepce, která by měla 
být nástrojem a návodem, jak optimalizovat 
dodávku energie vůči energii spotřebovávané 
v lokalitě obce. Místní energetická koncepce 
by tak měla být dokumentem, podle něhož 
by místní samospráva měla postupovat při 
komplexním řešení zajištění dodávky a spotře-
by energie. Dále se připravuje podání žádosti  
o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení. 
Komise pro dotace sestavila seznam dotačních 
titulů pro potřeby města, který bude průběžně 
aktualizován.

KOMISE PRO DOPRAVU 
A BEZPEČNOST
 

Komise pro dopravu a bezpečnost se ve 
svém prvním čtvrtletí fungování sešla hned 
třikrát. Na prvním jednání jsme zpracovali 
připomínky například k rekonstrukci ul. Jed-
ličkova, výstavbě II. etapy obchvatu nebo ře-
šení dopravní situace v ul. Čechova. Druhá 
schůzka pak byla věnována řešení podnětů 
občanů ohledně parkování u Sokola, výjezdu  
z ul. Okružní a parkování u kostelní zdi u ZŠ B. 
Hrozného. Hlavním bodem pak byla příprava 
Návrhu koncepce dopravy v klidu (parkování). 
Diskutovány byly také podněty občanů do Ná-
vrhu koncepce parkování. Na lednovém setkání 
jsme pak věnovali hlavně podnětům zaslaným 
občany přes Munipolis, a sice řešení křižovatky 
Na Zemské stezce x U Nové hospody, zvýšení 
bezpečnosti přechodů na ul. Sojovická a místo 
pro přecházení v ul. Jedličkova. Na podnět čle-
na komise jsme vedení města předali k řešení 
špatné odvodnění komunikace ul. Na Mlíčníku 
u OC Tesco. V lednu se dále předseda účastnil 
setkání k rekonstrukci komunikace Hrabanov  
a podání připomínek k projektu II. etapy ob-
chvatu. Dále došlo ke schůzce s rodiči dětí ze ZŠ 
J.A. Komenského nad tématem bezpečné cesty 
do školy a zároveň předseda komise provedl 
místní šetření dopravní situace na křižovatce 
ul. Komenského x Ke Skále. 

Ve spolupráci s Odborem správy majetku 
města pracujeme na realizaci dopravních opat-
ření doporučených komisí.

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
 

Zasedání komise proběhlo od ustavujícího 
zastupitelstva dvakrát. Komise schválila někte-
ré dotační žádosti poskytovatelům sociálních 
služeb působícím v Lysé nad Labem. Již proběh-
lo setkání s Centrem sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o. p. s. a pokračují další jed-
nání se všemi žadateli o finanční podporu. Ko-
mise se zabývá všemi žádostmi, aby Radě měs-
ta doporučila služby, které mají ve městě své 
opodstatnění, případně které chybí. Vzhledem 
ke stoupajícímu počtu klientů, kteří potřebují 

KOMISE PRO ŠKOLSTVÍ
 

Lednové setkání komise mělo tři hlavní té-
mata. Prvním bylo seznámení se s prací Míst-
ní akční skupiny (MAS) Polabí a Dolní Pojizeří 

a jejích aktivit v oblasti vzdělávání, a to hlavně 
v rámci projektu Místního akčního plánu vzdě-
lávání (MAP) v ORP Lysá nad Labem. Ředitel 
MAS Jindřich Hlavatý představil možnosti pod-
pory založené na principu „bottom-up“, tedy 
založené na potřebách a požadavcích institucí 
z regionu. V rámci MAP mohou školy a další 
organizace zaměřené na vzdělávání žádat o do-
tace pro projekty např. na podporu čtenářské, 
matematické či digitální gramotnosti. Příklady 
dobré praxe z okolí jsou sdílená logopedii nebo 
podpora IT vzdělávání. V aktuální fázi MAP 
probíhá plánování projektů pro fázi realizační, 
která nastane v příštím roce. Pro získání dotací 
je teď zcela zásadní projekty připravit a do kon-
ce listopadu pak požádat o podporu. Komise 
se proto s MAS dohodla na uspořádání infor-
mačních a mapovacích setkání se vzdělávacími 
organizacemi, která se uskuteční 8. a 9. března  
v prostorách podkroví radnice. 

Po této části jednání komise následovaly in-
formace o jednání se Primirestem, což je nový 
název pro bývalý Scolarest. Tématem jednání 
byla nutnost a plánování investic plynoucích 
ze špatného stavu infrastruktury, ale také ceny 
obědů, a to také s ohledem s novou vyhláškou 
MŠMT o navýšení finančního limitu. Komise  
v této souvislosti diskutovala i otázku finanční 
dostupnosti obědů pro některé rodiny. Hovoři-
lo se rovněž o tom, že v jídelně došlo k navýše-
ní počtu strávníků, což přináší zátěž, která musí 
být nějak řešena, např. rozšířením prostor. 

Posledním velkým tématem byly prostorové 
i personální potřeby a parametry plánované-
ho Domu dětí a mládeže (DDM). Komise došla  
k závěru, že prostory DDM by se ideálně měly 
nacházet v blízkosti škol a mělo by se také zva-
žovat jejich využití mimo dobu kroužků pro 
děti. Jako zásadní pro fungování DDM komise 
vidí zajištění kvalifikovaného personálu, a to 
jak z pohledu organizace činnosti, tak nabídky 
kroužků. 

Na závěr komise projednala otázku trávení 
volného času dětí čekajících na autobus nebo 
na kroužek. Z diskuze vyplynulo, že v takovém 
případě školáci mohou využívat knihovnu, což 
také řada z nich dělá.

konzultace v rámci pedagogicko-psychologické 
poradny, komise apeluje na Středočeský kraj, 
aby bylo co nejdříve otevřeno nové pracoviš-
tě se sídlem v Lysé n/L. V neposlední řadě se 
komise zabývá také vznikem nového domova 
pro seniory a navrhla začlenit projekt do aktua-
lizace MAS Dolní Pojizeří. Členové komise měli 
možnost diskutovat současné dění v sociální 
oblasti s ministrem práce a sociálních věcí Ma-
rianem Jurečkou, který do Lysé zavítal dne 23. 
ledna. Zazněly zejména problémy nedostatku 
sociálních pracovníků a financí.

Zápisy ze všech komisí najdete na webových stránkach města v sekci Samospráva.

Uveřejňování smluv
 

Aktuálně na našem úřadě převádíme evi-
denci smluv do nového systému. Co to zname-
ná z pohledu zveřejňování smluv?

•  Smlouvy uzavřené v roce 2022 najdete  
          na městském webu.

• Smlouvy uzavřené v roce 2023 už  
   zadáváme do nového systému, který  
          zatím není s webem propojený.

Hned, jak bude přechod na nový systém 
hotový, uvidíte na stránkách města i smlouvy 
z letošního roku a my vám o tom samozřejmě 
dáme vědět. 

Petra Loudová
vedoucí odboru IT

Nechceme komerční reklamu 
na školách a školkách
 

Rada města zamítla žádost nejmenované 
obchodní společnosti o umístění reklamní plo-
chy na školní objekt. Město nechce touto ces-
tou přispívat k vizuálnímu smogu, především 
by však zařízení, jako jsou školy všech stupňů, 
měla zůstat neutrální a jejich ploty a fasády by 
neměly hyzdit reklamní nosiče.

Odbor městského investora

Spolupráce mezi odbory při vý-
znamných investičních akcích 
města

Jednou z našich priorit je důkladně se věno-
vat projektové přípravě velkých investičních 
akcí města. Nezáleží přitom, jestli se jedná pří-
mo o akce městské nebo o akce, které mají být 
realizované Středočeským krajem.

Jednou z takových akcí je i rekonstrukce uli-
ce Jedličkova. Uspořádali jsme proto společ-
nou schůzku u kulatého stolu, na které jsme si 
během tří hodin prošli celý projekt, abychom 
mohli zhotoviteli projektové dokumentace se-
psat připomínky a návrhy na doplnění. U kula-
tého stolu se vedle starosty Karla Marka, mís-
tostarostky Radky Bláhové, předsedy komise 
pro dopravy a bezpečnost a předsedy komise 
pro výstavbu a rozvoj města sešli také zástup-
ci odboru správy majetku, odboru městského 
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Informace z úřadu

Odbor městského investora očima 
nové vedoucí
 

Na Odbor městského investora jsem nastou-
pila 1. 12. 2022. Už po několika dnech jsem 
zjistila, že nás s kolegy čeká hodně práce, aby-
chom odbor stabilizovali a hlavně abychom dali 
do pořádku všechny akce z minulých let. V pro-
sinci jsem se seznamovala s agendou odboru 
a s běžícími akcemi. Po třech měsících musím 
bohužel konstatovat, že odbor nebyl v minu-
lých letech veden správně a veškeré investiční 
akce vykazují značné nedostatky. Ve spolupráci 
s kolegy z ostatních odborů se nyní snažíme vše 
postupně napravit. 

Všechny veřejné zakázky, které byly soutě-
ženy na profilu zadavatele, musíme doplnit 
tak, aby byl splněn zákon o zadávání veřejných 
zakázek. S tím souvisí i zveřejňování ve věstní-
ku veřejných zakázek. U všech akcí, na které 
byla poskytnuta dotace, procházíme podmín-
ky dotace a s administrátory doplňujeme vše 
potřebné poskytovatelům dotací. Předáváme 
investiční akce na Finanční odbor a Odbor sprá-
vy majetku. V této chvíli se jedná o majetek za 
cca 600 mil. Kč (v minulých letech mnohé akce 
nebyly předány). Čeká nás značná archiva-
ce dokumentů dle zákona o archivaci, kterou 
odbor několik let neprováděl. Se zhotoviteli 
stavebních akcí dáváme dohromady podklady 
k předání staveb a řešíme kompletaci a pode-
psání neuzavřených dodatků ke smlouvě o dílo, 
protože v minulém roce nebyly některé akce 
dostatečně finančně kryty. 

Přebíráme kolumbárium na městském hřbi-
tově, které bylo zkolaudováno 16. 2. 2023. 
Řešíme kolaudaci všech částí akce II/272 Litol, 
rekonstrukce (Mírová ulice). U této akce bude 
nutné u několika rodinných domů ještě dodělat 
napojení dešťové kanalizace (jedná se o místa, 
kde nyní koukají z chodníku roury, a v těchto 
místech je vývod vyveden ze splaškové kana-
lizace). 

Teprve v prosinci jsme převzali stavbu od 
zhotovitele, který prováděl rekonstrukci pod-
kroví historické radnice. Tato stavba měla být 
předána už na konci října, bohužel minulý 
vedoucí OMI si ji nepřevzal. Při té příležitosti 
jsem zjistila, že součástí stavby je i rekonstruk-
ce sklepních prostor, která byla provedena bez 
Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního 
záměru. Sklep jsme zkolaudovali v lednu. Když 
jsem procházela změnový list, tak mne udivila 
cena, za kterou byla tato část opravena a vy-
bavena. Celková částka za opravu sklepa byla 

705 700,37 Kč bez DPH. Některé položky jsou 
oprávněné, např. protipožární dveře. Zarazilo 
mne však vybavení sklepa (např. dva lustry – 
každý za 18 000 Kč; svítidla na schodišti 6 ks 
– každé za 8 040 Kč; kované zábradlí za 64 118 
Kč; dlažba v místnosti o 25,75 m2 za 65 532 Kč). 
Dodatek s tímto změnovým listem je uveřejněn 
v registru smluv. 

Provádíme také revizi projektových doku-
mentací k investičním akcím a ve spolupráci  
s projektanty se snažíme doplnit projekty tak, 
abychom v budoucnu eliminovali vícepráce  
na stavbě. Sportovní halu zatím zhotovitel  
nepřipravil k předání. 

Požádali jsme o dotaci na řešení energetické 
koncepce města, kterou jsme obdrželi ve výši 
314 600 Kč. Předpokládáme, že koncepce bude 
zpracována do konce roku. Na jejím základě 
budou na jednotlivých městských objektech 
realizována opatření k úspoře energií. 

Zvládnout vše výše uvedené není jedno-
duchá práce, a jsem proto velice ráda za své 
skvělé kolegy Hanu Ottovou a Stanislava Šulce. 
Také mám velkou radost ze spolupráce jednot-
livých odborů a jejich vedoucích. Možná to vy 
Lysáci nevidíte, ale všichni tady chtějí, aby toto 
město fungovalo, a já jsem ráda, že se na ně 
můžu spolehnout a jsou velice nápomocní při 
kompletaci všech investic, které teď dáváme 
dohromady.  

Ing. Jitka Fialová
vedoucí odboru městského investora

Změny na linkách PID 661 a 443
 

V souvislosti s rekonstrukcí komunika-
ce III/2722 dochází na linkách PID 661 a 443  
k vydání výlukových jízdních řádů s platností 
po dobu první etapy od úterý 14. 2. 2023 do 
cca 14. 4. 2023. Pro více informací se můžete 
podívat na JÍZDNÍ ŘÁDY PID. Nastaly i změny  
v zastávkách. Přemisťuje se „Semice, rozc. Ve-
lenka“ ve směru Nymburk ke hraně komunika-
ce III/3308 před domem č. p. 168 a ve směru 
Čelákovice ke hraně komunikace III/3308 před 
domem č. p. 275. Ruší se „Semice, Školka“ 
obousměrně pro obě linky a „Semice“ obou-
směrně pro linku 661 a vybrané spoje 443. Zři-
zuje se „Starý Vestec“ – obousměrně pro linku 
443 v místech pravidelné zastávky linky 398.

(red.)

Na hřbitově vzniklo 
kolumbárium
 

V Lysé nad Labem dlouhodobě chybí ko-
lumbárium, ale to se změní ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku, kdy bude zprovozněno  
na místním hřbitově. Půjde o intimní za-
střešený polouzavřený prostor ve stínu lip 
v jihovýchodním nároží hřbitova. Stavba s 
jednoduchým půdorysem má po svém ob-
vodu 69 schránek na urny, přičemž do kaž-
dé se vejdou urny dvě. U každé schránky je 
nerezová rampa na svíčky. Vlastní schrán-

ky na urny jsou ze žulových desek a opat-
řeny zamykatelnými prosklenými dvířky.  
Ke klidnému posezení a rozjímání poslouží 
čtyři lavičky v podobě dubových krychlí.  Žá-
dosti o pronájem urnového místa v novém 
kolumbáriu můžete podávat od 1. 4. 2023, 
jedna osoba může žádat o pronájem pouze 
jedné schránky. Žadatel musí mít trvalý po-
byt v našem městě. Cena pronájmu schránky  
v kolumbáriu bude na webu města zveřejně-
na v dubnu. Formuláře s žádostí o pronájem 
můžete stáhnout na webu města nebo si je 
osobně vyzvednout na Odboru správy majet-
ku, vyplněné je pak adresujte Odboru správy 
majetku města Lysá nad Labem. Formulář ke 
stažení: https://www.mestolysa.cz/cs/sluz-
by-a-organizace/mestsky-hrbitov.html  

Jana Javorčíková
odbor správy majetku

investora, odboru dopravy a odboru životního 
prostředí a výstavby.

V tomto způsobu spolupráce mezi odbo-
ry našeho úřadu bychom chtěli pokračovat  
i do budoucna. Slibujeme si od toho předává-
ní důležitých informací a postřehů, které nám  
v budoucnu mohou ušetřit nemalé peníze při 
vícepracích.

(red.)
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Podkroví radnice  
se otevírá veřejnosti

Přemýšlíte, kde uspořádat malou kulturní  
či slavnostní akci nebo valnou hromadu spolku? 
Můžete si pronajmout prostor v podkroví sta-
ré radnice. Rada města schválila ceník pronájmů  
a zahajuje tak zkušební provoz. Po půl roce bude 
tento model pronajímání prostor vyhodnocen  
a případně upraven. Podkroví radnice zahrnuje 
hlavní sál, kuchyňku, toalety, technickou místnost, 
úklidovou místnost a venkovní terasu. Tento prostor 
nabízí základní mobiliář jako stoly, židle, bistro stolky 
nebo pro výstavy velké dřevěné malířské stojany. 
Součástí pronájmu je i zázemí plně vybavené ku-
chyně s nádobím, myčkou a dvěma lednicemi. Ne-
chybí ani kávovar a konvice. V příznivém počasí se 
nabízí také možnost využití terasy s krásným výhle-
dem. V hlavním sále jsou dva velké LCD televizory  
a na požadavek lze zajistit i připojení k inter-
netu. Fotky podkroví, ceník a všechny po-
třebné dokumenty najdete na webových 
stránkách města v záložce Podkroví radnice. V pří-
padě dotazů se můžete obrátit na Hanu Foltýno-
vou z odboru kultury na čísle 325 510 240 nebo  
na e-mail hana.foltynova@mestolysa.cz. 

Všimli jsme si také, že pro podkrovní sál sta-
ré radnice máte různá pojmenování, např. 
„podkrovní prostory“, „konferenční sál“, „mul-
tifunkční sál“ nebo „půdička“. Rozhodli jsme 
se proto sjednotit název tohoto prostoru a ofi-
ciálně ho pojmenovat „PODKROVÍ RADNICE“.  
V budově staré radnice jsme připravili navigační 
tabulky. Nová budova městského úřadu podkroví 
nemá, proto snad nebude pochyb o tom, kde se 
akce koná. Potěší nás, když na svých pozvánkách bu-
dete i vy používat označení „podkroví radnice”, kte-
ré pak vaši hosté najdou i na navigačních tabulkách 
přímo v budově a budou tedy vědět, kudy a kam. 

Hana Foltýnova
odbor školství,sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury
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Podpora těm, kteří ji potřebují
 

Již třetím rokem společnost G´s Group Hol-
dings CZ s.r.o. finančně podporuje obyvate-
le Lysé nad Labem a okolí (Semice, Stratov  
a Přerov nad Labem). V den výročí úmrtí  
zakladatele firmy Ing. Josefa Valtra předala 
finanční podporu v celkové částce 150 000 
korun neziskovým organizacím a fyzickým 
osobám z regionu své působnosti. Letos 
navrhl Odbor školství, sociálních věcí, zdra-
votnictví a kultury města Lysá nad Labem ve 
spolupráci s komisí sociální a zdravotní ně-
kolik možných příjemců finanční podpory. 
V návrhu byly zahrnuty dvě rodiny s dětmi,  
kterým finanční podpora umožní nákup 
speciální jídelní židličky a jógovou terapii. 
Dalšími z navržených byly tři rodiny v těžké 
sociální situaci - dvě maminky samoživitelky 
a jeden otec samoživitel. Pro tyto rodiny byl 
navržen příspěvek na letní sportovní aktivi-
ty dětí a nákup školního vybavení. Předsta-

venstvo společnosti se rozhodlo podpořit 
všechny navržené kandidáty. Další podpora 
směřovala do Přerova nad Labem na pomoc 
nadané studentce hudební konzervatoře 
a jako příspěvek obci, která ve spoluprá-
ci se Základní a mateřskou školou Přerov 
nad Labem obnovuje a doplňuje naučnou 
stezku k výročí 1030 let obce. “Předání fi-
nanční pomoci v pátek 10. února vnímám 
jako akt sounáležitosti, sociálního cítění 
a ochoty pomoci lidem, kteří v současné 
době prožívají tíživou životní situaci, kterou  
si sami nezvolili, nebo mají v životě jinak na-
stavené startovací podmínky svých dětí. Tyto 
děti jsou prostě jenom trochu jiné a potřebují 
nákladnější pomůcky, rehabilitaci ke zlepšení 
své situace. Veškerá podpora směřuje k dětem 
a ty jsou dle mého názoru to nejdůležitější,  
co v životě máme. Tímto bych ráda jménem 
podpořených poděkovala za finanční pomoc, 
kterou od společnosti G´s Group Holdings CZ 
s.r.o. obdrželi.” říká radní Štěpánka Vošická.

Čestná vyznamenání města 
Lysá nad Labem

Projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti 
města Lysá nad Labem“

Zveme vás na předávání čestných vy-
znamenání města Lysá nad Labem, kte-
ré se bude konat 4. března od 15 hodin  
v podkroví radnice. Svým hudebním pro-
gramem vám tuto slavnostní chvíli zpří-
jemní Vít Andršt s dalšími hudebníky. Dále 
si budete moci prohlédnout historické 
fotografie našeho města nebo shlédnout 
záznamy z HOROKAMERY. Do podkroví 
se dostanete buď vstupem z podloubí, 
nebo venkovním výtahem. Máme radost, 
že mezi oceněnými jsou i mladé ročníky. 
Rada města z vašich návrhů schválila tyto 
nominace:

Pavel Jehlička 
Pamětní medaile za mapování historie 
města Lysá nad Labem.

Šárka Suchá, Ing. Monika Kameníková, 
Ing. Hana Hadáčková a Zuzana Faldusová 
za založení tradice pořádání svatomartin-
ského průvodu v našem městě a za jeho 
dlouholetou organizaci

Ing. Josef Křena
Čestnou medaili města Lysá, vyznamenání 
III. třídy za dlouholetou reprezentaci měs-
ta v horolezectví a za propagaci tohoto 
sportu pro širokou veřejnost. 

Ing. Vít Andršt
Pamětní medaili za dlouholetou výcho-
vu hudebníků v Základní umělecké škole 
Františka Antonína Šporka a za podporu 
kultury ve městě.

PaedDr. Marie Kořínková in memoriam
Čestnou medaili města Lysá, vyznamenání 
III. třídy za celoživotní přínos v oblasti kul-
tury, historie města a vzdělávání.

Rudolf Grepl 
Čestnou medaili města Lysá, vyznamenání 
III. třídy za vynikající reprezentaci města  
v mezinárodních soutěžích ve hře na kla-
vír.

Michal Rohlík
Medaile „Za věrnost“ vyznamenání II. 
stupně za 15 let služby u Městské policie 
Lysá nad Labem.

Jitka Petrová 
odbor školství,sociálních věcí, 

zdravotnictví a kultury

Projekt byl předložen do Integrovaného  
regionálního operačního programu 2021 až 
2027 (Priorita - Zlepšení výkonu veřejné sprá-
vy) a 12. 1. 2023 město dostalo rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. Cílem projektu je zvý-
šit zabezpečení informačních systémů města 
realizací vybraných technických opatření §§ 
18, 20, 21, 25 a 27 dle vyhlášky č. 82/2018 
Sb., o bezpečnostních opatřeních, kyber-
netických bezpečnostních incidentech, re-
aktivních opatřeních, náležitostech podání  
v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvi-
daci dat (vyhláška o kybernetické bezpeč-
nosti). Výše uvedená opatření pomůžou 
zvýšit odolnost informačních systémů měs-
ta proti kybernetickým hrozbám a doplní 

soubor opatření, která již byla zavedena.  
Termín realizace: 22. 2. 2022 – 30. 6. 2025. Cel-
kové uznatelné náklady jsou 13 101 247,97 Kč  
a dotace je 11 136 060,78 Kč, rozdíl bude hra-
zen z rozpočtu města.

Dílčí cíle projektu
•  Zvýšení bezpečnosti komunikačních sítí      

         města
•  Zlepšení řízení přístupových oprávnění
•  Zvýšení ochrany před škodlivým kódem
•  Zlepšení aplikační bezpečnosti města
• Zlepšení zajištění úrovně dostupnosti in       

        formací
Petra Loudová

vedoucí odboru IT
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Další zamítavé stanovisko HZS  
ke sportovní hale 

Druhé místní šetření hasičského záchranné-
ho sboru na stavbě sportovní haly, které pro-
běhlo v únoru, má bohužel opět za výsledek 
zamítavé stanovisko. Zahájení zkušebního pro-
vozu haly se proto oddaluje do doby, než do-
davatel napraví problematické body z tohoto 
stanoviska. Také nás mrzí, že se otevření haly 
pro veřejnost opět posouvá, ale bezpečnost 
uživatelů je na prvním místě. Aktuálně jsou  
z pohledu hasičů nedořešené zejména tyto 
věci: 
• Únikové dveře nemají průhled (tedy okénko,  
kterým by lidé viděli, kam utíkají)  a musí dojít 
k jejich výměně
• K dřevěným obkladům použitým v interiéru 
haly nebyly zhotovitelem předloženy příslušné 
certifikáty o hořlavosti materiálu. Zhotovitel 
musí tedy doložit, že obklady splňují příslušné 
normy, nebo je vyměnit za takové, které normy 
splňují. 
• Již podruhé nebyly na stavbě v pořádku hasicí 
přístroje. Zhotovitel musí dát do pořádku jejich 
počet i dokumenty k nim.

Opakované výpadky veřejného 
osvětlení ulic v okolí sportovní 
haly
 

Během února došlo v okolí haly k několika 
výpadkům veřejného osvětlení. Jelikož výpad-
ky byly opakované, bylo potřeba zkontrolo-
vat kabely zakopané v zemi. Při výkopových 
pracích bylo zjištěno, že na nově položeném 
kabelu byla ponechána kovová spojka, která 
tam neměla co dělat. Nový kabel mezi nově 
instalovanými sloupy veřejného osvětlení má 
být jednoznačně v jednom kuse. Spojka byla 
navíc provedena špatně - došlo k zatečení vody 
a následným opakovaným zkratům. Ty vyřadi-
ly z provozu vždy celý zapínací bod veřejného 
osvětlení v lokalitě. Po zhotoviteli jsme poža-
dovali provedení kontrolního měření odporo-
vého stavu celé nově položené kabeláže, proto-
že po opakovaných potížích už nemáme jistotu,  
že kabel není narušen také v jiných místech.  

Rada města na svém jednání posuzovala jed-
notlivé změnové listy předložené zhotovitelem 
sportovní haly a rozhodovala o tom, který ná-
rok společnosti POHL cz, a.s. podle změnového 
listu uzná a který ne. Rada tak vyslovila souhlas  
se změnovými listy, na základě kterých má zho-
tovitel nárok na uhrazení vícenákladů v sou-
hrnné výši 206 373,01 Kč. Dále rada vyslovila 
nesouhlas se změnovými listy v celkové výši  
5 908 694,54 Kč, resp. 5 538 199,98 Kč při za-
počtení méněprací nerealizovaného chodníku 
a autobusového stání. Pokud vás zajímá přesný 
rozpis posuzovaných změnových listů, najdete 
ho v tomto usnesení:

Usnesení č. 79 Rady města Lysá nad Labem

I. souhlasí

a) se změnovým listem č. 7, který řeší osou-
šeče rukou v celkové hodnotě 123 812 Kč

b) se změnovým listem č. 9, který řeší reten-
ční nádrž pro požární a dešťovou vodu v celko-
vé hodnotě 0 Kč

c) se změnovým listem č. 10, který řeší chla-
zení v místnosti EPS, změnu základového ka-
mene a výrobku OV 05 v celkové hodnotě 82 
561,01 Kč

ke Smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 
12.04.2021, resp. Dohodě o narovnání č. 2021-
0400/OMI uzavřené dne 24.9.2021 uzavřený-
mi mezi Městem Lysá nad Labem a POHL cz, 
a.s. ohledně realizace výstavby Sportovní haly  
V Aleji,

II. nesouhlasí

a) se změnovým listem č. 5, který řeší roz-
šíření komunikace v části ulice Komenského, 
nové umístění stání pro autobusy v celkové 
hodnotě 4 076 944 Kč

b) se změnovým listem č. 6, který řeší oplo-
cení mezi sportovní halou a atletickým oválem 
v celkové hodnotě 111 592 Kč 

c) se změnovým listem č. 8, který řeší opa-
tření proti vniknutí dešťových vod do objektu 
sportovní haly, potrubí napojené na odvodňo-
vací žlab, suchý poldr, otevřený příkop v celko-
vé hodnotě 1 720 158,54 Kč

d) se změnovým listem č. 11, který řeší pro-
dloužení termínu dokončení díla do 30.10.2022

ke Smlouvě o dílo č. 2021-0120/OMI ze dne 
12.04.2021, resp. Dohodě o narovnání č. 2021-
0400/OMI uzavřené dne 24.9.2021 uzavřený-
mi mezi Městem Lysá nad Labem a POHL cz, 

Příběh sportovní 
haly pokračuje

Výsledky měření nebyly vyhotoveny do uzá-
věrky tohoto čísla, pokud však bude zjištěno,  
že odporový stav kabelu neodpovídá, požadu-
jeme jeho kompletní výměnu.

odbor městského investora

a.s. ohledně realizace výstavby Sportovní haly  
V Aleji,

III. souhlasí

se změnovým listem č. 12, který řeší doúčto-
vání změnového listu č. 5 s ohledem na skuteč-
ně provedené práce v souvislosti s rozšířením 
komunikace v části ulice Komenského – zrušeno 
nové umístění stání pro autobusy, zrušen chod-
ník směrem k ulici Resslova v celkové hodnotě 
-370 494,56 Kč s tím, že tento změnový list bude 
řešen současně se změnovým listem č. 5,

IV. pověřuje starostu Mgr. Karla Marka a mís-
tostarostku Mgr. Radku Bláhovou k jednání se 
zhotovitelem POHL cz a.s.
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LYSÁ ŽIJE!
 

Již 6. ročník městských slavností Lysá 
žije proběhne i tentokrát poslední víkend 
v květnu. Snažíme se navázat na původní 
myšlenku a přinést vám dvoudenní festival 
pro všechny generace. Naším cílem je ma-
ximálně využít potenciál místních spolků, 
organizací, umělců a podniků a spojit tak 
celou Lysou do jednoho pulzujícího orga-
nismu. 

Dlouhodobým cílem festivalu Lysá žije 
je přinést obyvatelům našeho města po-
hodové okamžiky plné zábavy a vytvořit 
prostor pro setkávání se mezi sebou. Pro 
letošní rok jsme se proto rozhodli ještě 
více posunout těžiště z primárně hudeb-
ního festivalu ke slavnostem, které budou 
probíhat v celém městě a nabídnou ná-
vštěvníkům příležitost vidět a zažít naše 
město z trochu jiné perspektivy. Potkat  
se sousedy nad dobrou kávou, poslechnout 
si hudbu pod širým nebem nebo strávit  
s dětmi odpoledne venku.

V současné době se intenzivně věnu-
jeme přípravám, hledáme nápady, baví-
me se s lidmi a navazujeme spolupráci  
s místními spolky. Již teď ale můžeme pro-
zradit, že páteční program bude probíhat  
na náměstí B. Hrozného, kde se můžete tě-
šit na vystoupení různých kapel a interpre-
tů, jejichž názvy vám budeme postupně 
odkrývat. Samozřejmostí je i doprovodný 
program, o který se postarají místní kluby 
a bary. V sobotu pak navážeme celoden-
ním programem navazujícím na dlouho-
letou tradici lyského Montmartru. O hu-
dební zážitky nebude nouze v letním kině. 
Těšit se můžete na průřez žánry jako jazz  
a blues, funk, indie rock, reggae či ska. Vy-
bere si každý, tanečník i tichý pozorovatel. 
Nehledejte však hlavní hvězdu žebříčků 
radií, pojďte s námi spíše objevit něco, 
co jste ještě třeba neslyšeli, a nechte se 
vést naším výběrem motivovaným snahou  
o žánrovou kvalitu.

Pokud mluvíme o festivalu pro všech-
ny generace, nesmíme zapomínat ani  
na ty nejmenší. Pro děti bude připraven 
zábavný dětský program, který se ode-
hraje v prostorách zámeckého parku. Rádi 
bychom také využili krásných prostor kláš-
terních teras a dalších zajímavých lokací 
našeho města. 

Vstup zůstává volný. Pokud i ve vás dří-
má nějaký nápad, jak se do slavností zapo-
jit, do toho!  Pojďme se spojit a postarat 
se o to, že Lysá žije! Napište nám na email 
iveta.votavová@mestolysa.cz. 

Tým Lysá žije

První vývoz bionádob v roce 2023
 
První vývoz nádob na bioodpad proběhne 29. 
března a poté už budou vyváženy pravidelně 
každý lichý týden ve středu. Nádobu přistavujte 
před nemovitost vždy den před vývozem.

Do bionádob patří: kuchyňské zbytky rost-
linného původu (slupky od brambor, jablek, 
cibule atd.). Dále tráva, listí, ovoce, zbytky 
ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, 
zbytky rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny  
se zeminou, košťály, štěpka z větví keřů, větvič-
ky, piliny, hobliny, kůra, seno, sláma.

Do bionádob nepatří: všechny typy sáčků, 
sklo, kamení, obalové materiály, kosti, maso, 
kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, 
podestýlky od domácích zvířat, zvířecí exkre-
menty, peří, chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kon-
taminované piliny, hobliny, kůra, nebezpečné 
odpady, biologicky obtížně rozložitelné mate-
riály, kočkolit.

Jana Kunrtová
odbor správy majetku

Finanční úřad míří do Lysé
 

Finanční úřad Nymburk opět nabídl možnost 
podání daňových přiznání v Lysé nad Labem. 
Zaměstnanci FÚ tady budou 2. 3. 2023 v době 
od 8 do 15 hodin. Úředníky najdete ve velké 
zasedací místnosti staré radnice. Přeberou od 
vás daňové přiznání, případně poskytnou rady 
k jeho vyplnění. Upozorňujeme, že kdo má zří-
zenou datovou schránku, je povinen podat při-
znání elektronicky. Nemůže tak podat přiznání 
v papírové podobě na úřadě, ale samozřejmě 
má i nadále možnost přijít se s úředníky FÚ  
aspoň poradit.

(red.).

Seznam ulic s úsporným nastave-
ním osvětlení
 

Aktuální seznam ulic, ve kterých jsme vy-
pnuli část lamp veřejného osvětlení, aby-
chom ušetřili za energie, najdete vždy na  
https://mestolysa.munipolis.cz/p/osvetleni. 
Ve zkratce to funguje tak, že v ulicích se starými 
lampami se sodíkovými výbojkami testujeme 
vypnutí jedné elektrické fáze, což v praxi může 
znamenat, že nesvítí každá třetí lampa. U někte-
rých LED lamp byl snížen příkon. Prosíme, dejte 
nám vědět, jestli je pro vás v těchto ulicích míra 
osvětlení i po zavedení opatření dostatečná  

Oprava Smetanovy ulice
 

Předpokládáme, že oprava komunikace  
v ulici Smetanova by mohla být zahájena v prů-
běhu letošních letních prázdnin. Právě probíhá 
příprava projektu této opravy a následně bude 
vysoutěžen zhotovitel.

odbor správy majetku

Oprava Jedličkovy ulice
 

Naléhavá nutnost opravy povrchu vozovky 
v Jedličkově ulici byla začátkem února jedním 
z hlavních témat schůzky s Krajskou správou 
a údržbou silnic, která ji vlastní. Přislíbili nám 
opravu hned, jak to počasí dovolí. Je tedy 
možné, že vás o jejím začátku nestihneme in-
formovat s dostatečným předstihem. Prosíme, 
dávejte v následujících týdnech pozor a jezděte 
tímto úsekem opatrně. Děkujeme za pochope-
ní. 

odbor správy majetku

Podpora obnovy 
kulturních památek
 

Žádat mohou všichni vlastníci památek, vy-
jma ČR. Přihlášky podávejte na obec s rozšíře-
nou působností, která se k nim vyjadřuje a do 
31. 3. 2023 je potom pošle na MKČR. Dotace 
je max. 80 %. Z tohoto programu jsou posky-
továny finanční příspěvky na náklady spojené 
s obnovou kulturních památek, které se nalé-
zají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou 
národními kulturními památkami a nejsou  
ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu 
mobiliáře pevně spojeného se stavbou, jako 
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, 
pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále 
na obnovu kulturních památek v případě, že 
se nejedná o restaurování (např. obnova ko-
lejových vozidel, strojů apod.). Více informa-
cí naleznete na webových stránkách města  
v aktualitách.

Jaromír Šalek
zastupitel a předseda komise pro dotace

Jestli rádi plesáte a chybí vám městský ples,  vemte diáře a zapište si!  Termín plesu města Lysá nad Labem bude 20. 1. 2024.

a okolí je bezpečné. Abychom vám to zjedno-
dušili, můžete nám dát zpětnou vazbu pro-
střednictvím jednoduchého on-line dotazníku, 
který najdete v Munipolisu.

odbor správy majetku

Aktualizace webových stránek
 

V únoru jsme se sešli s firmou, která pro 
město tvořila  webové stránky. Dohodli jsme  
se na efektivnějším rozložení informací na 
webu a věříme, že ten teď pro vás bude pře-
hlednější a informace dostupnější. V tuto 
chvíli město nemá peníze na kompletní změ-
nu webových stránek, ale pokud máte nějaké 
nápady či připomínky, co by na těch stávajících 
šlo vylepšit, aby pro vás byly uživatelsky pří-
větivější, pošlete nám své podněty na komu-
nikace@mestolysa.cz. Co bude v našich silách  
a bude to představovat přínos pro uživatele,  
to změníme.
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Informace z úřadu

Vízum dočasné ochrany  
se prodlužuje

Většina uprchlíků má vízum dočasné ochra-
ny, které končí 1. 3. 2023. Vláda rozhodla, že 
jim budou víza prodloužena, ale všichni si o to 
musí požádat. Je nutné přihlásit se přes aplikaci, 
kde si zamluví termín na cizinecké policii nebo 
KACPu, jinak jim v září hrozí vyhoštění. Tady je 
link na informační web se všemi informacemi  
a souhrn přikladáme v inforgrafice přímo  
v ukrajinském jazyce https://prod.frs.gov.cz/do-
casna-ochrana/ 

Kamila Kuchařová
odbor školství, sociálních věcí,

zdravotnictví a kultury

Jak ověřit úřední osobu při 
pasportizaci městských bytů  
a nebytových prostor?

Aktivně probíhá pasportizace
 městských bytů. Vedle poměrně rozsáhlého 
bytového fondu máme i řadu dalších nemo-
vitostí v různém technickém stavu. Členové 
bytové komise postupně mapují a zazname-
návají tento stav jednotlivých bytových jed-
notek i nebytových prostorů. Nájemci jsou 
vždy dopředu
 telefonicky informovány o návštěvě členů 
bytové komise. Jsou to pověření lidé z úřadu. 
Majitelé bytů však mají právo požadovat, aby 
se prokázaly příslušným průkazem a ověřit 
tak totožnost osoby. 

(red.)

Město podporuje Ekocentrum 
Huslík

Ekocentrum Huslík v Poděbradech vzniklo  
v roce 2015, je součástí Základní organizace 
Českého svazu ochránců přírody Polabí. Sou-
částí ekocentra je i záchytná stanice, která 
se stará o raněná divoká zvířata včetně těch  
z Lysé a okolí. Některá z nich v důsledku své-
ho zdravotního stavu nemohou být vypuš-
těna do volné přírody a tak v Huslíku zůstá-
vají. Jen v roce 2021 přijali 2 246 živočichů  

Koncesní řízení na provozovatele 
vodovodu a kanalizace

Koncesní řízení na provozovatele vodovodů  
a kanalizací vyhrála díky nejnižší ceně společ-
nost STAVOKOMPLET spol. s r.o. Koncesního 
řízení se zúčastnily celkem tři společnosti, 
vedle té vítězné se jednalo o Energie AG Ko-
lín a.s. a SmVaK Ostrava a.s. Se staronovým 
provozovatelem bude uzavřena nová nájem-
ní smlouva, na základě které získá město 
do svého rozpočtu částku 15 mil. Kč, což je 
obdobná částka jako v minulých letech. Tuto 

(o 17 živočichů více než v roce 2020). Víc 
jak třetinu tvoří mláďata - obvykle vypadlá 
z hnízda, nebo taková, která přišla o mat-
ku třeba při srážce s autem. Téměř polo-
vina zvířat se dostává do stanice raněná 
nebo vysílená. V ostatních případech jde 
o odchycená zvířata, nebo taková, kte-
rá prodělala infekci nebo byla otrávena. 
Rada města schválila poskytnutí dotace 
na provoz této záchranné stanice ve výši  
15 000 Kč.

částku je město povinno použít na opravu 
vodovodní a kanalizační soustavy. A jak to 
bude s cenami? Cena za vodné mírně kles-
ne, cena za stočné naopak mírně stoupne. 
Souhrnná cena vodného a stočného zůstane 
téměř stejná, dojde jen k nepatrném navý-
šení o pár desítek haléřů. Předpoládáme, že 
nová cena vodného a stočného začne platit 
od 1.4.2023. Vnímáme, že v uplynulých de-
setiletích byly silně podhodnoceny investice 
do vodovodní a kanalizační sítě, což se bohu-
žel odráží mimojiné i na kvalitě pitné vody, 
která nám teče z kohoutků. Město tak ved-
le přípravy strategie pro obnovu vodovodní  
a kanalizační sítě v našem městě zadalo také 
zpracování aktualizace studie zásobování 
města pitnou vodou. (red.)

(red.)
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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 měs-
tě. Politické strany a hnutí si dle dopředu 
určeného pořadí střídavě určují společ-
ná 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.

Firmy ve městě:
Jak nebýt jen trpěným zlem?

Zákon o rozpočtovém určením daní ob-
cím nedává motivaci podporovat na svém 
území podniky. Kromě daně z nemovitos-
tí jsou příjmy obcí ze státního rozpočtu 
rozdělovány podle počtu obyvatel, po-
čtu dětí ve školách a velikosti katastru. 
Neexistuje jakákoli vazba mezi místem, 
kde se na daně vydělává, a místem, kde 
se část daňového výnosu spotřebovává.  
Ani firmy nemají možnost ovlivnit, kde je-
jich daně skončí. Přesto „své“ město nebo 

Přestože většina obyvatel dojíždí za prací hlav-
ně do Prahy, působí ve městě řada významných 
firem, které mají vliv na zaměstnanost a rozvoj 
města i okolí. Jedná se o významné zemědělské 
a zahradnické firmy p. Valtra (česko anglická sp. 
G ś Group Holdings Cz sro) Bramko, Agata, Pěs-
titel Stratov, Brazel, ZVO Group a řadu menších 
farmářů. Mezi nejvýznamnější výrobní firmy ve 
městě patří Kovona, H.A.N.S. Prefa, Linde + Wi-
eman, Unispo, Misan, Plast Form, ARS Altmann, 
Trans Service a Brutra. Významným fenomé-
nem je Výstaviště Lysá nad Labem (VLL), které 
každoročně přivádí do města plno návštěvníků 
z celé republiky, kteří tak mohou navštívit naše 
historické památky a využít při tom zdejší služ-
by. S mnoha firmami město úzce spolupracuje. 

vesnici potřebují. Potřebují zaměstnance, 
potřebují silnice, většina z nich i přípojky 
vody, kanalizace, plynu, elektřiny, napoje-
ní na rychlý internet a v neposlední řadě  
i infrastrukturu pro své zákazníky. Co pod-
nik může udělat, aby nebyl v obci jen tr-
pěným zlem v podobě emisí, zničených 
silnic nebo překážejících aut návštěvní-
ků? V první fázi, kdy buduje svůj objekt 
k podnikání, je naprosto normální, že se 
prostřednictvím plánovací smlouvy podílí 
i na výstavbě městské infrastruktury. Neji-
nak by tomu mělo být i u developerů, kteří 
staví domy a byty a svým zákazníkům pro-

dávají funkční jednotku, kde svítí světlo  
a voda teče z kohoutku i odtéká do kanali-
zace. Končí tím závazky firem a develope-
rů? Dle smluv možná ano, ale běžný život 
nefunguje jen podle paragrafů. Chce-li fir-
ma být ve svém místě přijímána, měla by 
se zapojit do života v obci. Může podpořit 
tu či onu kulturní nebo společenskou akci, 
může své zaměstnance uvolnit pro dobro-
volnickou práci v místní komunitě, může 
se zapojit do zvelebování okolí za hranice-
mi svého pozemku, může… Nemusí. Může. 
A je to na vedení každé z nich.

Lysá nás spojuje

??
Firmy a jejich 
odpovědnost  
k městu a okolí

Příspěvek zastupitele

SPOLEČNĚ PRO LYSOU navrhla zřízení PODNIKA-
TELSKÉ KOMISE. Novým vedením města nebyl 
návrh přijat, proto apelujeme na jeho přijetí. Ve 
spolupráci s místními firmami je potřeba trend 
spolupráce rozvíjet. V zájmu vytvoření nových 
pracovních míst podpořit i příchod dalších firem 
do průmyslové zóny na východním okraji města. 
Pracovat v blízkosti bydliště je čím dál tím větší za-
městnanecký benefit, a to nejen pro matky dětí 
do 10 let. Zaslouží se připomenout, že v loňském 
roce Lysá nad Labem zvítězila v celorepublikovém 
srovnávacím výzkumu MĚSTO PRO BYZNYS, pře-
devším za skvělé výsledky v ekonomické oblasti, 
investování a v podpoře podnikání.

Společně pro Lysou

zájmového vzdělávání zejména pro děti a 
mládež. V dopoledních hodinách v DDM 
můžete najít kurzy pro rodiče s dětmi 
či samotné dospělé. DDM fungují jako 
školská zařízení, tj. zapisují se do Rejstří-
ku škol a školských zařízení a řídí se škol-
ským zákonem a vyhláškou o zájmovém 
vzdělávání. Co se týká právní formy, jsou 
nejčastěji příspěvkovými organizacemi. 
Financovány jsou obvykle jak ze státního 
rozpočtu, který hradí platy pedagogic-
kých pracovníků, tak z příspěvků zřizo-
vatele. Ten zajišťuje materiální vybavení  
a provoz budovy včetně energií. DDM mívá  
i vlastní finanční zdroje, a to jak z hlav-
ních aktivit, tedy např. plateb za kroužky, 
tak z případné doplňkové hospodářské 
činnosti. Pro umístění DDM v Lysé by 

byla vhodná budova č. p. 29 v ulici ČSA, 
kde dříve sídlilo Rodinné centrum Parní-
ček. Je zde možný bezpečný příchod dětí 
od ZŠ a jídelny ze zadní části přes dvůr 
z ulice Školní náměstí. Část pozemku se 
dá upravit pro venkovní aktivity. Pro zá-
jmové kroužky a příměstské tábory by 
mohl sloužit areál v Čechově ulici. Vy-
užívat se dají také prostory základních 
škol v Lysé i v Litoli. Kromě materiálního 
zabezpečení bude nejdůležitější získat 
kvalitní pedagogy s potřebnou kvalifika-
cí. Organizační rámec a obsahové zamě-
ření připravuje komise pro školství rady 
města, určitě ale přivítáme také vaše 
podněty. Můžete je posílat na kskola@
mestolysa.cz.

Jaromír Šalek
V programovém 
prohlášení Rady 
města najdete 
plán na vytvoření 
Domu dětí a mlá-

deže (DDM). Jedná se o středisko volné-
ho času zřízené za účelem poskytování 

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. 
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Ze života seniorů

Leden je za námi, paní Zima nám připomně-
la svou sílu a společně se těšíme na následující 
dny, které snad přinesou více tolik očekávaného  
sluníčka.

V těchto zimních dnech se zaměstnáváme běž-
nými činnostmi, jako je pletení, malování, výtvarná 
tvorba nebo čtení. Nezapomínáme samozřejmě 
ani na pravidelný pohyb, takže procházky po zá-
meckém parku, zachumlaní v šálách a čepicích, 
prokládáme pravidelným kondičním cvičením  
v teple našeho domova.

Leden ovšem nebyl jen ve znamení ručních 
prací. Hned na začátku měsíce jsme si spolu  
s našimi klienty na pravidelném setkání „Na slovíč-
ko s panem ředitelem” popovídali s panem Mgr. 
Jiřím Hendrichem, ředitelem Domova Na Zámku  
o všech tématech, která se dotýkají každodenního 
života v domově. Všeobecně ožehavá a tolik dis-
kutovaná témata, jako je zdražování cen energií  
a potravin, zasahují samozřejmě i do života senio-
rů. Je důležité, aby i oni byli pečlivě informováni.

Ani v pokročilém věku naše klienty neopouští 
chuť na něco dobrého k snědku. A tak jsme se roz-
hodli pro akci s krycím názvem ,,Zámečtí utopenci“ 
a pustili se do výroby naložených buřtíků, které, jak 
doufáme, přijdou nám všem k chuti. Na konečný 
výsledek totiž ještě čekáme. Ono čekání jsme  
si alespoň trošku zpříjemnili vlastnoručně usmaže-
nými palačinkami. Ano, uhodli jste, jsme gurmáni!

„Nejen chlebem živ jest člověk,” praví evangeli-
um dle Matouše. Proto jsme naše kulinářské zážit-
ky vystřídali vystoupením pěveckého hudebního 

7. únor 2023 se zapíše smutně do historie našeho 
města, protože nás  v tento den opustily dvě jeho 
významné osobnosti – PaedDr. Marie Kořínková  
a Božena Chmelová.

Boženka Chmelová  
se narodila 8. 
března 1936 jako 
nejstarší ze čtyř 
dětí Tatínek ze-
mřel, když jí bylo 
18 let, proto mu-

sela začít pracovat. Působila v Československé 
armádě a krátce v barrandovských filmových 
studiích. Před odchodem do důchodu praco-
vala jako úřednice na Ministerstvu vnitra a ve 
Vojenských stavbách. Většina z vás ji však zná 
z doby, kdy působila v lyské městské knihov-
ně. Během svého života byla velmi činorodá  
a měla spoustu zájmů. Kromě šití, pletení  
a háčkování uměla krásně malovat. Ráda 
zkoušela pracovat s netradičními mate-
riály. Vyrobila nástěnný obraz z chemlo-
nu, strom s ptáčky z filcu, pájkou do dře-
va vyráběla orientační šipky do knihovny. 
V mládí byla členkou několika pěveckých  
a tanečních souborů. Zpěv a tanec milova-
la nade vše až do vysokého věku. Byla člen-
kou oddílu radistů v Lysé nad Labem, který 
reprezentovala i na celostátních závodech, 
z nichž přivážela cenné kovy. Část svého ži-
vota věnovala i lyskému Sokolu. Celý život 
se vzdělávala a samozřejmě ráda četla. Na-
psala knihy o Lysé nad Labem a okolí, také 
vydala své vzpomínky z pobytu v Kanadě.  
V roce 2019 dostala od Města Lysá nad Labem 
vyznamenání za podporu kultury ve městě  
a její propagaci. V důchodovém věku byla ne-
dílnou součástí aktivit Klubu důchodců v Lysé 
nad Labem. Pořádala nebo se spolupodílela na 
organizaci zájezdů po historických klenotech 
naší země, výletů do přírody a do divadla. Měla 
ráda divadlo v Mladé Boleslavi, které hojně 
navštěvovala. Snad svým životem inspirovala  
a ovlivnila spoustu lidí ve své blízkosti. Bude 
nám chybět.

autor: rodina zesnulé

vyhlašuje

XXIII. ročník soutěže 

Šikovné ruce našich seniorů -
pro radost a potěšení

Zámecké novinky Loučíme se

Sudoku

seskupení s názvem Vokalys, které k nám pravidel-
ně několikrát do roka zavítá a představí nám svůj 
současný repertoár písní všech žánrů.

Narozeninová oslava našich jubilantů je nedíl-
nou součástí života v Domově Na Zámku. Slav-
nostní posezení v reminiscenčním sále zámku 
spolu s povídáním a vzpomínkami na staré časy 
je vždy velmi milé. Tentokrát se sešlo u jedno-
ho stolu úctyhodných 704 prožitých lidských let.  
Je nám velkou ctí být součástí těchto lidských živo-
tů a příběhů.

A pak už jsme se jen připravovali a těšili na náš 
zámecký Valentýnský ples. Konal se 16. 2. 2023  
a my byli moc rádi, že jsme si ho po téměř tříleté 
pauze mohli opět užít. Sál 1. patra domova se zaha-
lil do tematicky plesové výzdoby a stoly se prohý-
bali dobrým pitím a skvělým občerstvením. K tanci 
a poslechu nám zahrála hudební skupina Bonus  
z Mělníka. Přivítali jsme i několik hostů s tanečním 
vystoupením. Žáky a žákyně ze ZUŠ F. A. Šporka  
z Lysé, kteří vystoupili s nezapomenutelnou Pomá-
dou a soutěžní taneční páry z TJ Lysá nad Labem, 
které nám představily standardní a latinskoame-
rické tance. Na každém plese nesmí chybět také 
tombola a ta byla opět bohatá. Děkujeme všem 
hostům za jejich vystoupení a všem dárcům, kteří 
přispěli cenami do zámecké tomboly. Pomyslným 
vrcholem celého plesu bylo taneční vystoupení za-
městnanců a klientů domova, s názvem Poupata. 
Tak opět za rok :) 

Blanka Káninská
Koordinátor aktivizace

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.

Všechny práce budou prezentovány na samostatné 
výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – 
Šikovné ruce našich seniorů, která se uskuteční ve 
dnech 15. - 18. 6. 2023.

Kontaktní osoba: Bc. Věra Součková
telefon: 325 551 353, 775 760 777 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na  interne-
tových stránkách www.centrum-podebrady.info 
(v záložce magazín)
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Mýty a fakta 
o hospicové péči
O smrti a umírání se těžko mluví, čte i píše, právě 
protože se dotýká nás všech. I když se toto tabu ve 
společnosti poslední dobou daří prolomit, je hospi-
cová péče pro mnohé lidi stále něčím neznámým  
a obávaným... V Domácím hospici Nablízku se vám 
pokusíme tyto časté obavy a mýty vysvětlit.

MÝTUS: Hospic je pouze pro staré lidi…
FAKT: Není tomu tak. Většina lidí sice umírá ve 
vyšším věku, ale kvůli závažným onkologickým 
onemocněním je věkový rozsah našich pacientů 
mnohem širší. Zvláště v posledních letech roste po-
čet umírajících mladšího věku i v naší péči. Uvědo-
mujeme si tak důležitost prevence rakoviny či jiných 
nemocí a také nutnost, aby v této těžké situaci byly 
dobře dostupné domácí zdravotní a sociální služby, 
které mohou rodinám pomoci.
 
MÝTUS: Nemohu pečovat, nepustí/vyhodí mě  
z práce…
FAKT: V našem právním systému je možnost vzít si 
dlouhodobé ošetřovné na dobu až 3 měsíců. Pro 
paliativní pacienty nově neplatí podmínka nutnosti 
předchozí hospitalizace. Můžete tak se svým blíz-
kým zůstat doma, pečovat o něj a nepřijít o práci. 
V naší sociální poradně vám poskytneme veškeré 
potřebné informace.
 
MÝTUS: V nemocnici nám řekli, že péči doma ne-
zvládneme…
FAKT: Můžeme to zkusit společně. Důležité je,  
že nejste sami, jsme vám nablízku. Naším posláním 
je nejen pomoci s péčí o nemocného, ale také na-
učit pečující ošetřovatelské triky, zapůjčit vhodné 
pomůcky, pomoci se zorientovat v situaci, lidsky  
a duchovně podpořit pacienty i pečující, a to po ce-
lou dobu péče i po ztrátě blízkého. V našem týmu 
působí zkušení paliativní lékaři, sestry, sociální pra-
covníci i psychoterapeut a duchovní.
 
MÝTUS: Hospicovou službu nejsme schopni zapla-
tit…
FAKT: Pacient domácího hospice přispívá pouze 
necelou desetinu z celkových nákladů na péči. Prů-
měrná doba péče o jednoho pacienta je 14 dní, 
jedná se tak o zvládnutelný obnos peněz. Snažíme 
se také zohlednit finanční a sociální situaci rodiny.  
V rámci naší sociální poradny vám pomůžeme po-
dat žádost o příspěvek na péči. Veškeré sociální po-
radenství je zdarma. Nemusíte mít tedy obavy, že by 
byla hospicová péče mimo vaše finanční možnosti.
 
Náš Domácí hospic Nablízku, z. ú. poskytuje své služ-
by v Lysé nad Labem a okolí do 30 km. Nebojte se na 
nás obrátit. Rádi vám pomůžeme a poskytneme dal-
ší informace na telefonním čísle: 731 268 306. Více  
o nás na www.hospic-lysa.cz.

Anežka Urbanová 
Domácí hospic Nablízku, z. ú.

Jubilea za měsíc březen
Město Lysá nad Labem 

přeje jubilantům k významným  
narozeninám do dalších let hodně 

 zdraví, pohody a spokojenosti.
80 let

Bedřich Herman
Bedřich Stehno
Eva Petrusová
Marie Žilová

Marie Čmielová
Miloslava Tanglová
Martina Horčičková

85 let
Ladislav Dědek

90 let
Jáchyma Vašáková

Ludmila Volfová
91 let

Dagmar Houštecká
Josefa Kubášková

93 let
Pravdomil Šenk

95 let
Jarmila Ernekrová

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

Všeobecná sestra

● Termín nástupu - dle dohody, ihned
● Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů
● HPP, DPP, DPČ
● 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.

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 16. 2. 2023

mezi občany našeho města byly přivítány 
tyto děti:

Laura Kozubková
Laura Holovská
Sofia Vlčková

Marek Štěpnička
Ondřej Šatný
Jakub Janssen

Přemysl Bubeník
Hynek Prokeš

Patrik Kochánek
Matyáš Dudík 
Petr Kozdera

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

Hloupost, nebo 
schválnost?

V Lysé, jak je všeobecně známo, se potýká-
me s nedostatkem krytých prostorů pro cviče-
ní. Mnoho sportovních oddílů musí o přiděle-
ný čas soupeřit s jinými oddíly, aby se dostalo  
na všechny, a to i za cenu zkrácení tréninků.

Proto mi přijde zcela nepochopitelné, jak ně-
které oddíly mohou postrádat jakoukoliv kole-
gialitu s ostatními. Vysvětlím:

V pondělí 13. února, první den po skonče-
ní jarních prázdnin, jsme jako každé pondělí 
před 18. hodinou, přišli ke vstupním dveřím 
do areálu tělocvičen při ZŠ J. A. Komenského  
na trénink. Chodíme do oddílu Taekwon-Do, je-
hož členy jsou bez rozdílu jak malé děti, školáci, 
tak dospěláci. Dveře jsou zabezpečeny čipem  
a každý oddíl má svůj čip. Nicméně, ne vždy držitel 
čipu (trenér) dorazí jako první, a tak je obvyklé,  
že ti, co jsou již uvnitř a čekají na svůj trénink, 
otevřou nově příchozím. Koneckonců, do tělo-
cvičny přece chodí lidé slušní, co si chtějí zacvičit  
a ne dělat výtržnosti. Takto to funguje celé roky. 
Tedy fungovalo až do včerejška. Náš trenér  
a držitel čipu se nemohl na trénink dostavit 
(navíc je přespolní) a tak jsme byli odkázáni 
na milost těch, co již v tělocvičně byli. Bohužel 
nikdo tentokrát nečekal na chodbě, aby nám 
otevřel, a tak nezbylo, než to zkoušet klepáním 
a přiměřeně silným boucháním na dveře dou-
faje, že na konci chodby v tělocvičně nás někdo 
uslyší. Po 10 minutách marných pokusů jsme 
to zkusili s větším důrazem, došli jsme k oknům 
tělocvičny a hlasitým voláním i jinak dávali  
najevo svou přítomnost a prosili o otevření dve-
ří. Uvnitř nás zaregistrovali, bylo vidět, že ně-
kdo přišel k oknu a poslouchá a reaguje na nás. 
Nicméně, ani tentokrát nikdo dveře neotevřel.  
Po dalších 10 minutách, když bylo již 18.20 jsme 
to vzdali. Náš trénink měl být jen do 19 hodin, 
čekat venku ve tmě dále nedávalo smysl. Velcí 
odešli domů a malí, které nám svěřili rodiče, 
zůstali na místě. Rodiče si je totiž vyzvedávají 
po skončení tréninku a nečekají na místě.

Takže nezbylo než se malých dětí ujmout  
a čekat s nimi, protože je přece nenecháme  
bez dozoru.

Lehce po půl sedmé do tělocvičny zamířila 
paní s čipem, čehož jsme rádi využili a alespoň 
symbolicky si s nejmladšími zacvičili zbylých 20 
minut.

Pro paní vedoucí oddílu volejbalu, která nás 
tak sveřepě ignorovala, mám ovšem otázku: 
“Opravdu si myslíte, že tohle vaše chování  
je sportovní?” To je tak těžké se jít do chodby 
přesvědčit, zda někdo nepotřebuje dovnitř? 
Přece jde snadno rozeznat, zda se dovnitř dobý-
vá pobuda z ulice, nebo sportovec (včetně ma-
lých dětí) v dresu. Koneckonců se potkáváme  
na chodbě každý týden.

 Dan Kutáč
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Procházka pro mozek
17. 3. od 10.00

V rámci Týdne trénování paměti srdečně 
zveme na Procházku pro mozek, která se 
uskuteční v pátek 17. března 2023. To, jak 
funguje náš mozek, totiž výrazně souvisí  
s naší fyzickou a mentální kondicí a zdra-
votním stavem. Potěšte svůj mozek  
a pojďte se s námi projít po barok-
ních skvostech našeho města! Sraz 
účastníků je v 10.00. před knihovnou. 
Místo si rezervujte v knihovně pře-
dem. Procházka je plánovaná na cca  
1 hodinu a bude nenáročná.

Drátování 

6. + 20. března 2023 od 16.30 
Drátenický kurz s Janou Procházkovou.
 
Jazyková kavárna pro cizince 
6. + 20.  března 2023 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! Kavár-
na je pro všechny zájemce zdarma.
 
Design jedlé přírodní zahrady 
7. března 2023 od 18.00
Toužíte tvořit zahradu, která je v souladu 
s přírodou a nabízí celou sezónu různé 
druhy ovoce, léčivé byliny a jedlé trvalky? 
Přijďte do knihovny načerpat inspiraci od 
Ing. Petry Vodenkové. V rámci přednášky 
probereme plánování, půdu a výsadbu, 
vhodné kombinace dřevin, jedlý živý plot, 
trvalkové patro a spoustu dalšího.
 
Paličkování 
8. + 22. března 2023 od 16.30 
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou.  
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.
 
Nenechte svou hlavu zahálet 
14. března 2023 od 17.00
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. 
Když ho netrénujeme, zleniví. Jak na to  
a k čemu je to vlastně dobré, se vám poku-
sí nastínit přednáška Mgr. Jany Bajerové. 
Akce je pořádána v rámci Národního týd-
ne trénování paměti.
 
Jak na tablet a chytrý telefon 
14. března 2023 od 9.00 do 12.00
Individuální poradenská služba v knihovně 
určená pro seniory 65+, kteří se chtějí na-
učit 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 Vodafo-
ne, sdružení SDRUK, společnosti ELPIDA  
a spolku Moudrá Sovička.
 
Osmimilimetrové vzpomínky 
28. března 2023 od 18.00
Projekce historických filmů z archivu  
J. Minaříka věnujících se inscenacím lyské-
ho divadelního spolku Tyl. Přednáší Milo-
slav Hlavsa.

Městská knihovna

Knihovna Litol

Podkroví radniceNoc s Andersenem
31. 3. od 18.00 do 22.00
Tradiční celorepubliková knihovnická 
akce, která probíhá již přes 20 let ve všech 
koutech republiky pro děti ve věku 8-10 
let. Bližší informace získáte v knihovně. Na 
akci je nutné předem se přihlásit. Přihláš-
ky jsou k dispozici v knihovně.
Paličkovaná krajka 
1. – 27. března 2023
Výstava prací účastníků kurzu paličkování, 
který probíhá v naší knihovně.  Výstava 
ukáže vše, co lze zvládnout pod vedením 
lektorky Heleny Kubíkové.

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)  
v pobočce knihovny v LITOLI. Do tohoto 
klubu není třeba se hlásit předem. Klub je 
pro všechny děti zdarma! 

Hudební toulky 
22. března 2023 od 16.00
Přednáška věnující se evropské hudeb-
ní historii. Přednáší Mgr. Jana Bajerová. 
Vstup zdarma. Akce se uskuteční v prosto-
rách knihovny v Litoli.
 
Počítačová pohotovost v Litoli 
23. března 2023 od 13.30 do 14.30
Nevíte si rady s vyhledáváním na počítači 
nebo s e-mailovou korespondencí? Právě 
Vám nabízíme individuální poradenskou 
počítačovou službu, kde se vám budeme 
snažit pomoci. Služba bude k dispozici  
v prostorách knihovny v Litoli.

Muzeum Bedřicha 
Hrozného 
Polabské muzeum, p.o. – Muzeum Bed-
řicha Hrozného v Lysé nad Labem si vás 
dovoluje pozvat na výstavu: „25 let tvorby 
Petra Gregora – obrazy malované jehlou“. 
Slavnostní zahájení výstavy proběhne  
ve čtvrtek 23. 3. v 18.00 v muzeu. K vidění 
bude od 24. 3. do 13. 5. 2023. 
www.polabskemuzeum.cz
tel. 731 449 380

ČTENÍ V PODKROVÍ
Březnový cyklus autorských čtení. „Milí 
Lysáci, druhý běh autorských čtení u nás  
v Lysé bude hostit skutečně zvučná jména. 
Jáchym Topol, totem české současné litera-
tury, mistr slova mluveného i psaného Miloň 
Čepelka, vyhledávaný popularizátor středově-
ku, ale i originální autor, historik Martin Nodl  
a v mnoha aspektech nadčasová spisovatelka 
Petra Hůlová. Hudebními hosty budou režisér 
Patrik Ulrich a jazzový pianista Tomáš Sýkora. 
Ani v březnu nebude chybět stylové občers-
tvení a sklenice dobrého vína,“ uvedl Lukáš 
Sommer.  
Jednotné vstupné 250,- Kč / předprodej: měst-
ská knihovna na tel. 325 551 255

5. 3. od 19.00
Jáchym Topol
Trnová dívka, horor a humor doby kamenné 

11. 3. od 19.00
Miloň Čepelka
Prozaický večer

19. 3. od 19.00
Martin Nodl
Od okamžiku k věčnosti

26. 3. od 19.00
Petra Hůlová
Nejvyšší karta 

Výstava Heleny Chreňové
od 27. února

UMĚNÍ JE SUBJEKTIVNÍ ODRAZ OBJEKTIV-
NÍ SKUTEČNOSTI. Srdečně vás zveme na 
výstavu obrazů HELENY CHREŇOVÉ - Z AR-
CHIVU, která zaznamenává svět autorčina 
díla tak, jak šel čas.

TIC Lysá n. Labem

Sbírka použitého ošacení

24. 3. od 8.00 do 17.00
25. 3. od 8.00 do 13.00

Místo sběru: garáž městského úřadu,  
za MěÚ u sídla Policie ČR
Více informací najdete na str. 16 

Diakonie Broumov  
a Farní charita 
Lysá n. L.

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

Chcete vědět, co se 
děje ve městě a okolí? 
Sledujte internetovou
televizi Snews.
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KINO               3 /2023

Akce v Kině

Výstaviště

Klub Patro

1. 3. od 17.00    Přání k narozeninám
1. 3. od 20.00    Tár 
2. 3. od 17.00    Ostrov
2. 3. od 20.00    Zatmění PREMIÉRA
3. 3. od 17.00    Ant-Man a Wasp: Quantumania
3. 3. od 20.00    Creed III PREMIÉRA
4. 3. od 10.00    Bella a Sebastian: Nová generace  
                              PREMIÉRA

4. 3. od 17.00    Děti Nagana
4. 3. od 20.00    Zatmění 
5. 3. od 10.00    Úžasný Mauric
5. 3. od 15.00    Bella a Sebastian: Nová generace
5. 3. od 17.00    Creed III
5. 3. od 20.00    Děti Nagana
7. 3. od 20.00    Bez kalhot: Poslední tanec
8. 3. od 17.00    Ostrov
8. 3. od 20.00    Láska podle plánu
9. 3. od 15.00    Ostrov – Kino Senior
9. 3. od 17.00    Děti Nagana
9. 3. od 20.00    Creed III
10. 3. od 18.00  Avatar: The Way of Water  3D PROJEKCE

11. 3. od 10.00  Zoubková víla
11. 3. od 17.00  Ostrov
11. 3. od 20.00  Vřískot 6 PREMIÉRA
12. 3. od 10.00  Kocour v botách: Poslední přání
12. 3. od 15.00  Úžasný Mauric
12. 3. od 17.00  Děti Nagana
12. 3. od 20.00  Zatmění
14. 3. od 18.00  Avatar: The Way of Water
15. 3. od 17.00  Zatmění
15. 3. od 20.00  Velké nic
16. 3. od 17.00  Shazam! Hněv bohů PREMIÉRA
16. 3. od 20.00  65 PREMIÉRA
17. 3. od 20.00  Jiří Schmitzer - Koncert
18. 3. od 10.00  Úžasný Mauric
18. 3. od 17.00  Přání k narozeninám
18. 3. od 20.00  Shazam! Hněv bohů
19. 3. od 10.00  Zoubková víla
19. 3. od 15.00  Kocour v botách: Poslední přání
19. 3. od 17.00  Zatmění
19. 3. od 20.00  Služka
21. 3. od 18.00  Děti Nagana
22. 3. od 17.00  Shazam! Hněv bohů
22. 3. od 20.00  Zatmění
23. 3. od 15.00  Muž jménem Otto – Kino Senior
23. 3. od 17.00  Služka
23. 3. od 20.00  Buď chlap!  PREMIÉRA
24. 3. od 17.00  65
24. 3. od 20.00  Děti Nagana
25. 3. od 10.00  Kocour v botách: Poslední přání
25. 3. od 15.00  Buď chlap!
25. 3. od 20.00  BioDrum
26. 3. od 15.00  MOUCHY
26. 3. od 18.00  Avatar: The Way of Water  3D PROJEKCE

28. 3. od 18.00  Buď chlap!
29. 3. od 17.00  Shazam! Hněv bohů
29. 3. od 20.00  Kuciak: Vražda novináře
30. 3. od 17.00  Dungeons & Dragons: Čest zlodějů  
 PREMIÉRA

30. 3. od 20.00  John Wick: Kapitola 4 PREMIÉRA
31. 3. od 17.00  John Wick: Kapitola 4
31. 3. od 20.00  CLUB CLASICS OLDSKOOL UNDER-
GROUND ANTHEMS DJ´s ŠTĚPO, WAXWORK, LUKY

JIŘÍ SCHMITZER koncert
17.3. od 20.00
„Pokud někdy mluvíme o výjimečném 
hudebním zážitku, musíme určitě zmínit 
vystoupení Jiřího Schmitzera. Je to něco 
mezi folkem, rockem, bigbítem, možná 
punkem… jednoduše koncert o jedné ky-
taře jednoho osobitého umělce se svéráz-
ným smyslem pro humor, které je na půl 
i divadelní představení. Těšit se můžete 
na skladby napříč jeho čtyřmi vydanými 
deskami, vtipné promluvy a uvolněnou 
atmosféru,“

MOUCHY
26.3. od 15.00
Jsme dvě praštěné MOUCHY Bzů a Mou, 
zpíváme autorské písničky pro děti i do-
spělé. Na naší hudební show uslyšíte 
rock, pop, ale karibské rytmy. Zpíváme  
o pirátech, o cirkuse, o papouškovi, který 
proletěl celý svět... Budeme se bavit, tan-
čit a možná si s námi i zazpíváte. Těšíme  
se na vás! Naše písničky najdete na youtu-
be, spotify atd.

HRST (koncert)
4. 3. sobota od 20.00
Kapela HRST z Vlašimi vznikla v prosinci 
2020. Hudebně se inspiruje lidovými a ná-
mořnickými písničkami z různých regionů 
a zemí (např. Morava, Slovensko, Bretaň, 
Polsko, Británie, Nový Zéland). Všechny 
upravuje podle vlastního uvážení v osobi-
tých aranžích, jež se stylově pohybují od 
folkových až po „bigbítovější“ provedení.

Není Němý (koncert)
11. 3. sobota od 20.00
Dvojice Jiří Šedivec a Tomáš Staněk to táh-
ne již desetiletí, z kvinteta je nynější duo. 

Krajská výstava psů všech plemen 
(mimo NO)
4. 3. od 9.00 do 15.00.
Vstupné 80,- Kč (děti do 130 cm a ZTPP 
zdarma)

Festival dechovky
22. – 26. 3.
Představí se vám několik známých decho-
vých orchestrů, jako jsou například Babou-
ci, Krajanka, Kmochovka, Vlachovka, Tábo-
ranka, Květovanka, Stříbrňanka a spoustu 
dalších.Předprodej vstupenek na GoOut.
net

Jarní zemědělec
22. – 26. 3. 
Výstava Zemědělec uspokojí svým zaměře-
ním zástupce z řad odborné i laické veřej-
nosti. Téměř 200 tuzemských či zahranič-
ních vystavovatelů nabídne to nejlepší ze 
svého sortimentu. V průběhu sobotního 
dopoledne proběhne slavnostní vyhlášení 
výsledků soutěže „Potravinářský výrobek 
Středočeského kraje“.

Farma
22. – 26. 3.
Hospodářská zvířata se svými mláďaty. Vý-
stava oblíbená u dětí i dospělých. Přijďte 
se podívat na veletržní novinku letošního 
jara, ať i Vaše děti vědí, kdo všechno žije 
na farmě.

Hraje jedinečnou, husinotvornou hudbu  
s básnickými texty. Alternativní folk  
se mísí s undergroundem, rockem, jazzem 
i ambientem, aby rozkvetly temné i zářivé 
barvy pohlcující každého posluchače, jenž 
dosud neokoral. A ti, kteří již okorali, jsou 
hozeni zpět do náruče hudebních zázraků.

Scott Ritcher (koncert)
17. 3. sobota od 20:00
„Představte si, že sedíte u ohně, v ruce 
máte výborné pití, nohy zabalené v silných 
ponožkách a přemítáte si o tom, jak je svět 
někdy dobré a krásné místo – takové to je 
poslouchat písničky Scotta Ritchera.“ - Fa-
kulta Výtvarných Umění, Brno. Americko-
-švédský umělec vystoupí na Patře v rámci 
jeho turné a zahraje svou hudbu, která  
se točí kolem country, indie rocku a folku.

Stars Tribute Acoustic (koncert)
25. 3. sobota od 20:00
Už druhý koncert akustického tria na Pat-
ře, které zahraje pohodový set světových 
hitů z devadesátek.

jarního a letního dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti
Přijímáme maximálně 50 ks

čisté oblečení pro děti, potřeby pro děti, těhotenské oblečení, 
hračky, knížky.

Kočárky, kola a objemné zboží nabízíme pouze na fotkách
Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenuvybíráme 

poplatek ve výši 5 Kč, od členů Klubu přátel RC ve výši 4 Kč
PROCENTA Z PRODANÉHO ZBOŽÍ NEVYBÍRÁME

Seznam věcí vyplňte DVOJMO do formuláře, který si můžete 
stáhnout na webu www.rcparnicek.cz

Před zahájením bazárku je možné domluvit na recepci RC zapůj-
čení splintovací pistole na označení zboží oproti vratné záloze. 

Urychlí to výběr zboží.
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Občanské sdružení
 Diakoni Broumov

vícewww.diakoniebroumov.cz
 

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO 
OŠACENÍ

 

● ošacení – dámské, pánské, dětské –      
   zimní i letní
● neobnošená, nepoškozená,  
    čistá obuv
● lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěr   
   ky, záclony, závěsy
● látky (minimálně 1 m2, nedávejte  
    odřezky a zbytky látek), vlny a příze
● vatované a péřové (i samotné peří)  
    přikrývky, polštáře a deky
● nepoškozené spací pytle
● školní a sportovní potřeby, hračky –  
   nepoškozené, kompletní
● čisté nádobí skleněné, porcelánové,  
    kovové 
 
Sbírka se uskuteční
v pátek 24. března od 8 do 17 hodin
v sobotu 25. března od 8 do 13 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla 
Policie ČR

● Nenoste věci mnoho let odložené, 
zpuchřelé, plesnivé nebo s moly! S ta-
kovými věcmi zamiřte přímo do sepa-
račního dvora na sídlišti (nalevo před 
Auto Tichý, směr Benátecká Vruti-
ce), otevřeno po-pá od 9 do 17 hodin  
a v sobotu od 9 do 13 hodin

● Častým nešvarem je odevzdávání 
opravdu hodně obnošených kabelek 
staršího data výroby nebo „výzdoby“ 
kuchyní (laciné obrázky, sošky, plastové 
či jiné dekorace, drobný porcelán, ke-
ramika…) – takové věci nebudou přijí-
mány!

● Věci nenoste volně, ale zabalené do 
pevných igelitových pytlů či kartono-
vých krabic.

● Věci funkční, čisté, umyté, vyprané, 
bez děr, fleků, s funkčními zipy, s knof-
líky či patenty, gumou nebo tkanicí  
v pase.
 
Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá 
n. L. a Farní charita Lysá n. L.
Bližší informace na tel. 777 959 221

Napsali nám

Velikonoce 2023  
v kostele Narození 
sv. Jana Křtitele  
v Lysé nad Labem
Velikonoční události – umučení a zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše Krista –  jsou základní kámen křesťan-
ské víry a jejich bohoslužebné prožívání předsta-
vuje vyvrcholení celého liturgického roku.

Zelený čtvrtek 6. 4. – mše svatá v 18 hodin.

Velký pátek 7. 4. – pobožnost křížové cesty  
v 15 hodin, poté velkopáteční obřady 

Bílá sobota 8. 4. – stráž u Božího hrobu  
(8.30–19.30), ve 20 hodin vigilie ze Slavnosti 
zmrtvýchvstání Páně (mše sv.)

Neděle 9. 4. – Slavnost zmrtvýchvstání Páně  
(mše svatá) v 9.30 hodin

Velikonoční pondělí 10. 4. – mše svatá   
v 9.30 hodin

Ze srdce přeji radostné Velikonoce, lásku Boží  
a připojuji tradiční pozdrav, jímž se o těchto svát-
cích zdravívají východní křesťané: „Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých!“ – „V pravdě vstal z mrtvých!“ 

Váš otec Pavel
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Podporujeme drobné podnikatele

Jedna pokojovka 
nikdy nestačí

Naše knihkupectví Cesta je rodinná fir-
ma, kterou provozujeme od prosince roku 
2001. S nápadem otevřít v Lysé prodejnu 
knih přišla moje žena, která měla od malička  
ke knihám blízko. Já jsem už více než deset 
let pracoval v obchodě na různých pozicích  
a když jsem viděl, s jakým nasazením  
se do realizace svého nápadu pustila, roz-
hodl jsem se jí v začátcích pomoci hlavně  
s každodenním zásobováním obchodu. Práce  
s knihami mě okamžitě začala bavit a dodnes 
jsem u ní rád zůstal. Postupně jsme se se ženou 
oba za pochodu učili všemu, co s provozem 
knihkupectví souvisí, a časem jsme získali dob-
ré zkušenosti. Za více než 20 let máme výborné 
vztahy s mnoha nakladateli i distributory. Nejví-
ce si ale vážíme našich skvělých zákazníků, kteří  
se k nám rádi vracejí. Snažíme se jim poskytnout 
individuální péči a jejich spokojenost je pro nás 
největší odměnou. Mezi naše pravidelné zá-
kazníky patří i některé školy, školky a knihovny.  
V březnu 2020, kdy naše kamenné knihkupectví 
v důsledku nařízení vlády zůstalo zavřené, jsme  

Za otevřením obchodu Dárky a Pokojovky 
v březnu 2021 stojí vášeň a jeden společný 
rodinný sen. Protože nebát se a plnit si sny 
je pěkný! Stejně tak pěkný, jako obdarová-
vat své blízké, obklopovat se uměním, obje-
vovat kouzlo a hodnotu ruční práce, pít kafe 
z krásného hrnku, podporovat české tvůr-
ce a řemeslo, přivonět si ke svíčce, povídat  
si s lidmi a povídat si s kytkami. Za tím-
to vším pěkným k nám naši zákazníci chodí  
a díky nim se Dárky a Pokojovky stále 
mění a posouvají. Teď, s blížícím se jarem,  
se náš obchod znovu zazelenal. Až do listo-
padu bude pokojovkami postupně zarůstat. 
Pod značkou Kytky v bytě nabízíme zdravé,  
s láskou přesazené rostliny, které vlastní svůj 
osobní stručný návod k péči. S výběrem rády po-
můžeme, stejně tak s případnými pěstitelskými 
nezdary. K dispozici je opět přesazovací kout, 
hnojiva, květináče a substráty, které lze každé 
kytce namíchat přímo na míru. Jak se vašim po-
kojovkám po zimě daří? Je čas. Čas ostříhat su-
ché, zažloutlé nebo zakrnělé listy, které teď rost-
lině jen ubírají na síle. Zkrátit holé stonky, které  
se v zimě táhly za světlem. Obrazí znovu, 
nebojte se. Je čas začít pravidelně hno-
jit, nebo kompletně vyměnit substrát. Při-
dat na zálivce a zohlednit přibývající slun-
ce. Možná je čas kytku kompletně přesadit  
a dopřát kořenům víc místa. Nezapomínej-
te zas a znovu kontrolovat přítomnost škůd-
ců, to je záležitost takřka celoroční a neob-

se rozhodli pro spuštění našeho nového  
e-shopu, který nám umožnil neztratit tak 
důležitý kontakt s našimi zákazníky. E-shop 
je pro nás nová výzva a věříme, že se nám ji 
daří zvládnout. Nabídka e-shopu https://
eshop.knihkupectvi-cesta.cz odpovídá na-
bídce kamenného obchodu. Přes skrom-
nou prodejní plochu máme v nabídce stá-
le kolem 10 000 knižních titulů, nabízíme  
i mapy a audioknihy. Prakticky denně se do 
našeho obchodu dostávají novinky, práce 
je tedy pořád hodně, ale snažíme se ji dělat  
co nejlépe a s láskou.

manželé Hadáčkovi
Knihkupectví Cesta

líbená. Kdybyste si s čímkoliv nevěděli rady,  
na něco zapomněli, neměli chuť si míchat 
substrát, došly vám květináče, obaly nebo 
si o kytkách v bytě chtěli prostě jen po-
povídat, tak se za námi rozhodně stavte.  
A komu to s pokojovkami prostě nejde, skvě-
lou volbou jsou stále zelené mechové obrazy  
od Mababi. Ideálně padnou do tmavých inte-
riérů bez slunečních paprsků a jakákoli péče 
jim vyloženě škodí. Bezúdržbové a stylové jsou 
i sezónní, ručně vyráběné dekorace a věnce. 
Evergreenem v obchodě jsou plecháčky a ke-
ramické hrnky s potiskem. Vznikají už pátým 
rokem pod naší vlajkovou lodí Čárkatečka art. 
Jak kresbu, tak potisk hrnků můžeme zrealizo-

vat také na přání zákazníka. Poslední zakázková  
výroba plecháčků pro cyklus autorských čtení 
„Čtení v podkroví“ přinesla radost všem zú-
častněným. Prostor v obchodě dostali i další 
čeští tvůrci, někteří přímo z Lysé. Najdete tu 
proto i bižuterii, ručně foukané sklo, mýdla  
a svíčky. Všechno zboží umíme v rámci dár-
kové balicí služby ještě zdokonalit a připra-
vit pro každou sváteční příležitost. Užijte  
si jaro a naviděnou.
Facebook: Dárky a Pokojovky
E-shop: www.carkatecka.cz

Dárky a Pokojovky
Husovo nám. 168, Lysá nad Labem
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PUBLIKACE O HISTORII LYSÉ NAD LABEM V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Kníhkupectví Cesta 
doporučuje

Doporučujeme

STEZKA ČESKEM, 
Martin Úbl a přátelé
...může jít každý! Prv-
ní oficiální přechod 
po hranicích repub-
liky. Stezka Českem, 
to je první oficiální 
přechod po hranicích 
republiky tvořící tisí-
cikilometrovou trasu 
po jižní části a tisíci-

kilometrovou po se- verní. Jak se z nápadu 
party nadšenců stane přechod ve stylu Pacific-
ké hřebenovky nebo Camina, který se dostane 
do největší světové aplikace dálkových treků  
a do amerického Forbesu? Proč dokáže tako-
váto cesta během roku nadchnout tisíce lidí?  
A proč se na stezku vydalo několik psů, kůň, 
kuře, ale pštros ještě ne? Kniha obsahuje jednak 
informativní kapitoly, ve kterých jsou popsány 
jednotlivé etapy, rady, jak se připravit na cestu,  
na co si dát pozor nebo tipy na nejkrásnější mís-
ta, ale také motivační kapitoly psány lidmi, kteří 
se rozhodli na Stezku vypravit. Jsou to nadšenci, 
jenž vyrazili jinak: mladé ženy, které se vydaly 
poprvé na dálkovou trasu úplně samy, mamin-
ky z Klubu minituristů putující s kočárky, rodi-
ny, které cestu pojaly jako putování na více let, 
pes, co se svou paničkou obešel celou Stezku, 
či lidé důchodového věku. Samostatná kapitola 
je věnována Trail Angels, lidem, kteří ve svém 
volném čase dobrovolně pomáhají poutníkům  
na Stezce. Dočtete se ale také, na jakých princi-
pech a zásadách je Stezka založena, o Klubu čes-
kých turistů nebo třeba o udržitelném turismu. 
Kniha je určena širokému čtenářskému publiku, 
protože na Stezku Českem může vyrazit opravdu 
každý. A pokud se na ni necítí, může si alespoň 
přečíst krásné a inspirativní příběhy těch, kteří 
překonali sami sebe a vydali se na trasu, která 

Lysá nad Labem: Grunty, domky a jejich 
majitelé / Vojáček P. Josef

Paměti města Lysé nad Labem / Otruba 
František
Dějiny města za držení českých knížat  
a králů a za vlády jednotlivých šlechtic-
kých rodů. 

Příběhy, pověsti a historie města Lysá 
nad Labem a okolí /Chmelová Božena

Barokní Lysá / PaedDr. Kořínková Marie, 
MVDr. Kořínek Jan

Lysá nad Labem: Sborník o městě a jeho 
lidech / Borský František
Informace o historii města, slavných osob-

jim změnila život. Ve FB skupině Stezka Čes-
kem je nyní přes 28 000 členů, další tisíce jsou  
na Instagramu. Stezka Českem spolupracuje  
s Klubem českých turistů a Czechtourism. Při-
pravuje se dokument a spousta dalších pro-
jektů. Další na www.stezkaceskem.cz

KONIÁŠ KONTRA 
ŠPORK, Jiří Dobry-
lovský
Historický román 
o dosud málo zná-
mém konfliktu mezi 
hrabětem Šporkem 
a církví je založen 
na autentických 
pramenech včetně 
soudních protokolů 
z kacířského pro-

cesu z let 1729–1733. Slavný hrabě Špork je 
vesměs vnímán jako lidumil, mecenáš umění 
a volnomyšlenkář. Tím vším opravdu byl, ale 
měl i řadu špatných vlastností, o nichž se už 
tak často nemluví – byl svéhlavý, konfliktní  
a takřka „sudič z povolání“. Jezuitský páter 
Koniáš naproti tomu vstoupil do dějin jako 
náboženský fanatik, cenzor a palič knih, který 
se neštítil ani udání. Jenže je všechno na světě 
tak jednoduché?

ČESKÉ POVSTÁNÍ V 
KVĚTNU 1945, Fran-
tišek EMMERT
Povstání českého 
lidu proti nacistické 
okupaci v květnu 
1945 nepatří mezi 
největší milníky na-
šich novodobých 
dějin, během kte-

rých se rozhodovalo o dalším osudu národa 
i země. Vypuklo spontánně až v okamžiku, 
kdy o osvobození od nacismu a obnově sa-

mostatného státu již bylo rozhodnuto. Přesto 
mu v naší moderní historii právem patří zcela mi-
mořádné místo. V několika předchozích staletích  
v českých zemích nedošlo ke srovnatelné událos-
ti. Do boje proti německým okupantům se na sa-
mém konci války se zbraněmi v rukou a nasazením 
vlastního života zapojily desetitisíce lidí a to nejen 
v Praze, ale po celých Čechách a Moravě. Účastnili  
se jediného celonárodního ozbrojeného povstání,  
ke kterému v českých zemích došlo od časů tři-
cetileté války. Tisíce z nich v posledních dnech již 
rozhodnutého konfliktu zahynuli. Nadstandardně 
zpracovaná kniha, kterou držíte v rukou, je věno-
vána všem obětem, hrdinům, účastníkům i pa-
mětníkům událostí z posledního válečného květ-
na, které se nesmazatelně zapsaly do paměti celé 
jedné generace našich předků.

UŠLECHTILÁ STEZKA, 
PETER MAY
Otec a dospívající dcera 
bojují o přežití ve vál-
kou zmítané Kambodži. 
Podaří se jim k sobě na-
jít cestu? V roce 1978 
je v Kambodži u moci 
komunistický režim. 
Jack Elliot se živí jako 
žoldák a lidský život —  
i ten jeho — má pro něj 

nízkou cenu. Když ho bohatý kambodžský uprch-
lík Áng Júon požádá, aby zachránil jeho rodinu 
před Rudými Khmery, Elliot počítá s tím, že tento 
úkol nemusí přežít ani on sám. Mezitím Elliotova 
dospívající dcera Lisa pohřbila matku a zůstala  
na všechno sama. Svého otce doposud považo-
vala za mrtvého a je pro ni překvapením, když 
zjistí, že je naživu. Ve snaze neznámého rodiče po-
znat vyrazí až do dalekého Bangkoku, kde padne  
do zajetí. Příběhy otce a dcery — oddělených stov-
kami mil — se proplétají. Elliot a Lisa se vydávají po 
kruté cestě nebezpečnou džunglí k sebepoznání.

(anotace z knizniklub.cz)

nostech, památných místech a organiza-
cích ve městě.

Židé v Lysé nad Labem, Milovicích  
a okolí / Rozkošná Blanka
O životě židovského obyvatelstva v Lysé 
a okolí do 2.světové války.

Lysá nad Labem včera a dnes / Šalda 
Zdeněk, Hoť František

Lysá nad Labem: barokní perla Polabí / 
Kocourek Jaroslav, Podhorský Marek
Nejnovější dílo o Lysé nad Labem, kde 
naleznete informace o historii města, 
památkách a zajímavých místech ve 
městě, lyských osobnostech a přírodě. 

Lysá nad Labem – procházka městem / 
PaedDr. Kořínková Marie, MVDr. Kořínek Jan
Seznámíte se s významnými dominantami 
města, památnými stromy, významnými ob-
jekty i tipy na výlety v okolí. 

Historie a současnost zámeckých parků  
v Lysé nad Labem / Pincová Veronika

Lysá nad Labem: průvodce městem  
a okolím / Rýdl Karel
Dvojjazyčný průvodce naším městem.

Lysá nad Labem, Litol, Byšičky, Dvorce / 
Martinka Lukáš
Ucelený soubor kreseb historické architek-
tury města.
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Zpátky v čase

Fotosoutěž
Věděli jste, že F. A. Špork měl tiskárnu? Byla  
v místech dnešní školní jídelny a říkalo 
se tam Na Čeřeni. Fotka v této soutěži je  
ale mnohem mladšího data. Jedná se  
o Knihtiskárnu Ludvíka Horáka. Víte, kde se 
nacházela?
Pošlete nám své tipy na email komunika-
ce@mestolysa.cz. Uveďte jméno a mobil, 
abychom vás mohli kontaktovat v případě, 
že vyhrajete. Redakční rada vylosuje jedno-
ho z vás. Tipovat můžete do 10. 3. Vítěz získá 
knížku o našem městě s názvem Lysá nad 
Labem včera a dnes.

Dne 9. března 1863 byl v Lysé nad Labem 
založen čtenářský spolek s názvem „Čtenářská 
jednota“, jehož cílem bylo zachování českého 
jazyka. Čtenářská jednota v místnosti hostin-
ce U bílého beránka (v současnosti budova po 
klubu Mango na Husově náměstí) půjčovala 
knihy, časopisy, pořádala přednášky a zábavy. 
V roce 1869 byla čítárna přesunuta do hostin-
ce U města Prahy (místo, kde se v současnosti 
nachází budova kina). O služby spolku přestal 
být postupem let zájem, činnost začala být 
ztrátová. V roce 1871 se čítárna přesunula zpět 
do hostince U bílého beránka a uvažovalo se  
o rozpuštění spolku. 

Zlomový byl rok 1872, kdy došlo ke zno-
vuzrození čtenářského sdružení. Další roky byly 
pro Čtenářskou jednotu vzkvétající, přibývali 
noví členové, mezi nimi např. i František Otru-
ba. Činnost byla zaměřena na výdělečné akce, 
díky kterým mohly být nakupovány nové knihy. 
Na základě aktivity členů spolku vzniklo v roce 
1893 místní muzeum, které se po roce fungo-
vání od jednoty osamostatnilo. V roce 1897 se 
Čtenářská jednota sloučila s ochotnickým spol-
kem Tyl a pěveckým spolkem Dalibor v jeden 
celek – Besedu. Spolková místnost byla v hos-
tinci U města Prahy, kam se později přestěho-
vala i knihovna. Po vypuknutí první světové vál-
ky však život Besedy úplně ustal. Roku 1920 byl 
spolek zrušen a knihy věnovány městu. Téhož 
roku obecní zastupitelstvo přeměnilo besední 
knihovnu na veřejnou a následující rok ji pře-
stěhovalo do zasedací síně městského úřadu.

Po německé okupaci roku 1939 četníci podle 
přinesených seznamů knihovně zabavovali čes-
ké knihy a odesílali je ke zničení. Knihovna byla 
odkázána na milodary občanů. V roce 1943 
se knihovna přestěhovala z radnice do budo-
vy bývalé synagogy v Poděbradově ulici (nyní 
č.p. 161). Ve stejném roce se k Lysé nad Labem 

Historie městské knihovny v Lysé nad Labem
připojila obec Litol a následovalo i připojení 
litolské knihovny pod správu té lyské. Knihov-
na v Litoli byla umístěna v zasedací místnosti 
budovy obecního úřadu. Zájem čtenářů stou-
pal a nejžádanější byly knihy českých autorů.  
S koncem druhé světové války v roce 1945 byly 
z knihovny odstraněny německé knihy a na-
opak navráceny tituly české. Na obnovu kniž-
ního fondu, který za německé okupace silně 
utrpěl, v Lysé dokonce proběhla veřejná sbírka 
knižních a peněžních darů pro knihovny v Lysé 
nad Labem, Litoli, Jiřicích a Benátecké Vrutici. 

 Prostor bývalé synagogy potřebám knihov-
ny vůbec nevyhovoval, proto byla roku 1950 
provizorně přestěhována do místností zru-
šeného hostince U Vomáčků (budova býva-
lé vojenské konírny v Sojovické ulici). Rozvoj 
knihovny nespočíval jen v nakupování nových 
knih, ale i v pořádání různých akcí, besed  
o knihách apod. V roce 1960 se knihovna znovu 
stěhovala do lepších prostor, tentokrát do bu-
dovy bývalého Domova sv. Antonína (součas-
ná budova ZUŠ F. A. Šporka) a dále se aktivně 
podílela na pořádání akcí pro veřejnost. Od 
roku 1975 se knihovna v Lysé nad Labem stala 
zároveň knihovnou střediskovou, doplňovala 
knižní fond i v knihovně v Milovicích, Benátec-
ké Vrutici, Stratově, Ostré, Šnepově, Staré Lysé, 
Přerově nad Labem, Jiřicích, Bříství, Doubravě, 
Kounicích, Hroněticích a Černíkách. 

Prozatím naposledy se místní knihovna stě-
hovala roku 1978 do nové budovy městského 
národního výboru. Čtenářům tato změna po-
skytla vyšší komfort při výběru knih a knihovně 
pak mnohem vhodnější prostor pro organizo-
vání výstav, besed s knihami, přednášek apod. 
Pobočka městské knihovny v Litoli byla v letech 
1979 – 1986 umístěna v místnosti přistavěné  
k bývalému hostinci k bývalému hostinci U Lou-
čů v Dobrovského sadech, v roce 1986 se pře-

stěhovala do domu vedle bývalé kovárny Kav-
kových. Zde byla do roku 1993, poté se vrátila 
do budovy Obecního domu, kde sídlí dodnes. 
Městská knihovna Lysá nad Labem během 
let rozšiřovala své služby, při knihovně bylo 
provozováno knihkupectví, antikvariát, video-
půjčovna, městské informační centrum apod.  
Po celou dobu se pak aktivně podílí na pořá-
dání aktivit pro děti i dospělé. V budově měst-
ského úřadu sídlí knihovna dodnes a občané 
města všechny její služby s oblibou využívají.

Městská knihovna Lysá nad Labem

Městská knihovna, 80. léta
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Malým čtenářům

trochu zabolelo a tu báječnou sušenku už nedo-
jedla, ale bílý zoubek, který držela v dlani a pyš-
ně všem ukazovala, pro ni znamenal mnoho. Už  
z ní byl opravdový předškolák. Maminka, tatí-
nek, bratr i babička, ti všichni se radovali spo-
lečně s ní. ,,Eliško, nezapomeň na noc schovat 
zoubek pod polštář,“ radil jí děda. Sám už žádné 
vlastní zuby neměl, protože byl moc starý. Kaž-
dý večer si před spaním vyndal z pusy klapací 
zuby, jak jim Eliška říkala, a uložil je do sklenič-
ky na nočním stolku. 

Ten slavný večer Eliška poslouchala pohád-
ku ze své oblíbené knížky opravdu pečlivě. 

Musí všechno udělat přesně tak, jak je napsané  
v knížce. Když maminka dočetla, opatrně ulo-
žily zoubek do krabičky a společně ji schovaly 
pod polštář. Eliška zavřela oči a snažila se co 
nejrychleji usnout, protože zoubková víla přilé-
tá teprve tehdy, když děti spí. Pak vezme zoubek 
a místo něj dá pod polštář nějaký malý dáreček.  

Jen co ráno Eliška otevřela oči, honem zašát-
rala rukou pod polštářem. Krabička tam pořád 
ještě byla. Že by zoubková víla zapomněla? Eliš-
ka nedočkavě odklopila víčko. Na dně krabičky 
ležel krásný prstýnek s velikým růžovým ka-
mínkem. Přesně takový si přála, když ho viděla 
v hračkářství. Zoubková víla ví prostě všechno. 
Holčička se najednou zamyslela. K prstýnku  
s kamínkem patří ještě náhrdelník a náušničky. 
Kdyby měla ještě toto, byla by moc krásná. Jen-
že jak to udělat? Zoubková víla nosí dárečky jen 
za zoubky, ne jen tak, protože že si to děti přejí. 
Eliška přemýšlela. A přemýšlela tak dlouho, až 
dostala opravdu báječný nápad. Večer, když usí-

Eliška a zoubková víla

Iva Gecková pravidelně přispívá do Listů svojí pohádkou. Inspirací 
i ilustrací jí je obrázek, který vy, čtenáři, vybírate v dětské výtvar-
né soutěži na facebookové stránce města. Tématem pro květnový 
obrázek  je “Nejkrásnější kytice/květiny pro maminku”. Dítětem 
namalovaný obrázek naskenujte a do 20. 3. 2023  pošlete na adre-
su komunikace@mestolysa.cz. Uveďte jméno a věk a dítěte a své 
telefonní číslo. Hlasování na facebooku města začíná 22. 3. a končí  
v neděli 27. 2. ve 12 hodin, následně vyhlásíme vítěze.

nala, těšila se na dárečky, které ráno objeví. 
,,Eliško, hledáme dědovy zuby, neviděla jsi je 

někde?“ ptá se maminka, když ráno v pokojíčku 
roztahuje závěsy. Eliška, ještě napůl ve spánku, 
rychle sahá pod polštář, vytahuje krabičku a ne-
dočkavě ji otevírá. Radost a napjaté očekávání 
ale střídá velké zklamání.

,,Copak to tam máš?“ sedá si maminka k ní. 
Než stačí smutná holčička zaklapnout víčko  
a krabičku schovat zpátky pod polštář, mamin-
ka nevěří svým očím. ,,No Eli? Copak to má být?“ 
ptá se udiveně. V krabičce totiž leží dědovy kla-
pací zuby. Elišku v té chvíli polilo horko a zasty-

děla se. ,,Mami, když já jsem chtěla….“ lezlo z ní 
jak z chlupaté deky. ,,Mami, když já jsem chtěla 
k tomu prstýnku ještě náhrdelník a náušnice. 
A v knížce se píše, že dárky dává zoubková víla 
za zuby….tak tak jsem si říkala, že děda jich má 
spoustu….,“ podívala se na maminku a nevědě-
la, jak dál.  

Maminka chvíli nic neříkala a pak se roze-
smála. ,,Eliško, ty holko jedna. Máš pravdu, že 
zoubková víla nosí dárečky za zoubky. Ale ty 
zoubky musí být od holčičky nebo chlapečka, 
kterým vypadly. Nemůžeš vzít zuby někoho 
jiného a čekat, že za ně dostaneš dáreček,“ po-
hladila jí po vláskách. ,,Pojď, půjdeme vrátit 
dědečkovi to, co mu patří. A potom se podíváš 
v koupelně do zrcadla, abys viděla, kolik máš  
v puse zoubků. Za každý tě čeká nějaký báječný 
dáreček od zoubkové víly. Nedostaneš je sice 
všechny najednou, ale aspoň se budeš mít na 
co těšit.“ 

Anička Nepšinská  (7 let)

V jednom malém městečku, v jednom 
malém domečku bydlela malá holčička, kte-
rá se jmenovala Eliška. Nemohla se dočkat, 
až po letních prázdninách půjde do velké 
školy jako její starší bratr. Ježíšek jí přinesl 
školní aktovku, penál, pastelky i velké des-
ky, do kterých si bude dávat sešity s úkoly. 
Eliška byla veselá a měla plnou hlavu skvě-
lých nápadů, ale poslední dobou měla jedno 
velké trápení. Všem předškolákům z jejich 
třídy už začaly postupně vypadávat mléčné 
zoubky a místo nich jim rostly nové, veliké, 
přesně takové, jako mají dospěláci. Anička, 
Míša a Kryštof už měli nové zuby dokonce 
dva. A když jednoho rána přišla do školky  
i Verča, předškolačka o hlavu menší než Eliš-
ka, a v horní řadě zubů jí jeden chyběl, Eliška 
už byla jediná, komu žádný mléčný zub ještě 
nevypadl. 

Poslední dobou nedokázala myslet na 
nic jiného, než na své zoubky. Každý večer, 
když se zachumlala do peřin a maminka se 
zeptala, co budou dnes číst, odpověď byla 
pokaždé stejná: pohádku o zoubkové víle. Za 
nějaký čas se ale v puse něco změnilo - horní 
přední zub se začal konečně viklat. Zatím to 
bylo jenom takové malé, malilinkaté viklání, 
jako by si potřeboval ještě pořádně promys-
let, jestli se mu ven chce nebo ne, ale Eliška 
už se moc těšila.    

,,Mami, přijde dneska v noci zoubková víla 
a přinese mi nějaký dáreček?“ ptala se zas  
a znovu. ,,Eliško, zoubková víla přijde, až 
když zoubek vypadne a dáš si ho pod polš-
tář,“ odpovídala trpělivě maminka každý ve-
čer. Jenže zoubek pořád ne a ne vypadnout. 
Rozmyslel si to snad? Rozhodl se, že se také 
podívá do první třídy? Eliška s ním každý 
den několikrát viklala, ale maminka prsty  
v puse nerada viděla. ,,Eli, prsty do pusy ne-
patří. Chytneš nějaký ošklivý bacil, budeš 
nemocná a nebudeš moct chodit do školky,“ 
říkala pokaždé. To nebyla zrovna pěkná vy-
hlídka. Snažila se tedy aspoň do zubu šťou-
chat jazykem pokaždé, když si vzpomněla. 
Protože na tom pracovala opravdu usilovně, 
zoubek se postupně začal z dásně uvolňovat. 
A pak, jednoho dne, zrovna když se pokouše-
la ukousnout velký kus čokoládové sušenky, 
se to stalo:  zub byl najednou venku! Sice to 

Oblíbená dětská autorka Iva Gecková dosud 
vydala 17 knih pro děti a mládež. Věnuje se také
psaní pohádek pro Český rozhlas. Nejnovější spi-
sovatelčinou knihou je třetí díl série pro nejmenší 
čtenáře „Liška Šiška v cukrárně“.
Více o její tvorbě na: www.ivageckova.cz

Pohádka
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Lysáček je dětský časopis tvořený dětmi a kamarádí s naším zpravo-
dajem Listy. V tištěné podobě je k dispozici na vybraných místech 
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@lysacek.cz. Více na www.lysacek.cz.

Káťa (8let)

VÝTISK LYSÁČKA PUTOVAL DO PATRNERSKÉHO MĚSTA GLOGOW 
V POLSKU. POLSKÉ DĚTI NÁM ZASLALY DOPIS A OBRÁZKY, KTERÉ 
VYJDOU V DALŠÍM ČÍSLE LYSÁČKA.

Jsme dvě praštěné MOUCHY Bzů a Mou, zpíváme autorské pís-
ničky pro děti i dospělé. Na naší hudební show uslyšíte rock, pop,  
ale i karibské rytmy. Zpíváme o pirátech, o cirkuse, o papouškovi, kte-
rý proletěl celý svět... Budeme se bavit, tančit a možná si s námi  
i zazpíváte. Těšíme se na vás! Naše písničky najdete na youtube, spotify atd.
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Potkáváme je 

Iva Gecková
Co vás přivedlo k psaní pohádek?
Vždy jsem velmi ráda a také hodně četla  

a myslím, že každý, kdo to tak má, tajně sní  
o tom, že by jednou mohl něco napsat sám. 
První příběh, knížku Florentýna a kouzelná kni-
ha jsem napsala v roce 2016 a vyšla o rok poz-
ději. Splnil se mi tedy sen. A mám ráda dětský 
svět, jejich vidění světa, které je úplně jiné, než 
u dospělých lidí. Dětem nedělá problém vidět  
v parku pod lavičkou tygra nebo si povídat  
s housenkou a to mě moc baví.  

Jak vznikla vaše slavná Liška Šiška? Je Adél-
ka z pohádky vaše dcera?

Ano, Adélka z knížky je moje dcera. Jednou 
v pátek jsme zapomněly ve školce oblíbené-
ho plyšáka – lišku. Adélka byla tehdy opravdu 
smutná, dělala si starosti z toho, co bude liška 
ve školce přes víkend dělat. Snažila jsem se ji 
utěšit, že liška se ve školce určitě nudit nebude, 
že si bude hrát s ostatními hračkami, kterých 
je tam plno, a v pondělí se zase uvidí. Pak mě 
napadlo, že by to byl dobrý námět pro knížku. 

Do Lysé jste se přistěhovala, proč jste si vy-
brala právě toto město?

Do Lysé nad Labem jsme se stěhovali v roce 
2016. Předtím jsme bydleli v Čelákovicích  
v bytě, který nám po rozšíření rodiny začal být 
malý. Lysou jsem znala, protože jsem tady měla 
kamarádku a docela často jsem za ní jezdila. Už 
spoustu let před naším příchodem sem jsem si 
říkala, že by bylo fajn tady jednou bydlet. 

Jak se vám píší pohádky, ke kterým máte 
obrázky od lyských dětí? 

V první řadě musím říct, že děti dodávají do 
soutěže opravdu moc krásné obrázky. Vytvořit 
příběh na jeden konkrétní z nich je pro mě vždy 
opravdu velká výzva a také velký adrenalin, 
protože musím obrázek nějakým způsobem 
převést do příběhu. V tom mi dost pomáhají 
cesty vlakem, protože to mám čas na to, abych 
nechala myšlenky plynout a soustředila se jen 
na příběh. Ke klávesnici sedám až tehdy, když 

vím přesně, co budu psát. 
Někdy okamžitě, jakmile vidím obrázek, vím, 

co budu psát. Jindy mi trvá docela dlouho pří-
běh vymyslet. Nebo mám jasno v příběhu, ale 
hledám vhodné zakončení. Jsem dost limito-
vána počtem znaků, které nesmím překročit, 
někdy je to docela oříšek, protože příběh musí 
mít děj, postavy, nějaký konec, musí to mít 
zkrátka smysl, hlavu a patu. 

Dá se tedy říct, že spolupracujete s dětmi 
z Lysé. Je to poprvé nebo už něco takového 
proběhlo? Spolupracujete i s někým dalším?

Když jsem napsala rukopis k pohádce Jak to 
chodí v psí školce, předala jsem ho do mateřské 
školy Mašinka, kde ho paní učitelky předčítaly 
dětem před spaním. Napsaly mi pak do ruko-
pisu poznámky, co se dětem líbilo, co by třeba 
přidaly a podobně. Všechno jsem pak do ruko-
pisu ještě zakomponovala. Takže se dá říct, že 
lyské děti spolupracovaly i na této knize. Co se 
týká další spolupráce, tak mě třeba těší to, že 
moji knihu Co věděla moudrá želva, která se za-
bývá tématikou neúplných rodin a příchodem 
nového rodiče, využívají dětští psychologové 
pro své klienty. 

Můžete nám popsat, jaký je příběh vzniku 
knížky pro děti? Jak dlouho trvá, než se pří-
běh, který vás napadne, zhmotní do podoby 
knihy, kterou si čtenáři mohou koupit třeba  
u pana Hadáčka v místním knihkupectví? 

Tak v první řadě musí být příběh. Pokud víte, 
co napsat, je to výhra. Pak si musíte udělat čas, 
sednout k počítači a všechno sepsat, což není 
práce na víkend, ale třeba na měsíc, dva. Ho-
tový rukopis nabídnete do nakladatelství. Tady 
už záleží na tom, jak má konkrétní redaktorka, 
ke které se příběh dostane, čas. Když je rukopis 
schválený na redakční radě, rozbíhá se kolečko 
korektur, úprav textu nebo samotného příbě-
hu. Asi největším oříškem je ale ilustrátor. 

Jak to myslíte? Je jich málo? 
Ne, to ne, ilustrátorů je určitě dost. Mám 

na mysli jejich vytíženost. Časově je to od tří 
až čtyř měsíců výše. Mám ilustrátorku, o které 
vím, že dodá ilustrace koncem roku 2024. I tak 
mi stojí za to si počkat, protože ilustrace jsou 
pro knihu velmi, velmi důležité.

Páni, chcete tedy říct, že v tom delším pří-
padě může vydání knihy od napsání až po vy-
dání trvat třeba dva roky? 

Přesně tak. Jeden rok je takové minimum, 
dva roky nejsou nic neobvyklého. Roli hraje 
také tématika příběhu, pokud se jedná o vá-
noční příběh nebo příběh, který se odehrává  
v zimě, logicky kniha nejde na trh v létě. 

Vím ještě, že jste napsala bloky příběhů  
o Čertí babičce pro rozhlasového Hajaju, kte-
ré namluvila paní Alena Vránová, známá jako 
pyšná princezna ze stejnojmenné pohád-
ky. Tady probíhá spolupráce jak? Ilustrátor 
není třeba, je tedy doba od vzniku pohádek  
do doby, než je slyšíme v rozhlase kratší?  
A jaká byla spolupráce s paní Vránovou?

Ano, s rozhlasem je to podstatně kratší. Ale 
zase je tam velké a opravdu přísné omezení  

v tom, že každý příběh má pevně daný limit 
znaků, který nesmí být překročen. Při natáče-
ní ve studiu musí Hajajův příběh trvat do 10 
minut, záleží i na tom, jak daný člověk, který 
pohádku čte, dělá pauzy mezi větami, jak rych-
le mluví apod. Do toho se pak musí pracovat  
s textem. Když jsem se dozvěděla, že mi po-
hádky bude namlouvat paní Vránová, byl to 
pro mě splněný tajný sen, protože ji mám moc 
ráda. Paní Vránové jsem pak posílala knížky  
o Čertí babičce, které vyšly, a dodnes jsme spo-
lu ve spojení. (red.)
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Životní prostředí

Bezobalové 
nakupování
Jednou z klíčových věcí pro snižování produk-
ce odpadu v domácnostech je snížení spotře-
by obalů. Ty totiž tvoří velkou část odpadů 
také proto, že jsou jen na jednorázové použití. 
Obaly samozřejmě plní významné funkce, jako 
první vás nejspíš napadne funkce hygienická  
a ochranná. Vyhnout se obalům zcela možné 
samozřejmě není, ale jako spotřebitelé si mů-
žeme vybírat právě i s ohledem na to, jak je 
zboží zabaleno.

Když zakoupený produkt rozbalíme, obal ob-
vykle hned vyhodíme do koše a tak z něj vytvo-
říme odpad. Odpad je pak zátěží ekologickou 
i ekonomickou. Co tedy s tím? Nakupovat vý-
robky s co nejmenším nutným jednorázovým 
obalem, ideálně zcela bez něj. Vždycky je lepší 
obal, který lze nějakým způsobem využít opa-
kovaně a následně ho ještě zrecyklovat. Obal, 
který nelze vytřídit, by pak měl být využit as-
poň energeticky – ve spalovně.
Čím nahradit obaly z obchodů? Především tím, 
že si nosíme vlastní nákupní tašky a sáčky.

Nákupní tašky
V posledních letech už existuje řada alternativ 
k plastovým nákupním taškám. Např. látkové 
tašky se dají snadno složit i do menší kabelky.

Síťovky
Znovu objevené tašky dob dávno minulých. 
Jsou praktické, vzdušné a skladné. Hodí se k ná-
kupu na trhu i na přenášení třeba sportovního 
náčiní či hraček.

Látkové sáčky a pytlíky
Jsou ideální na nákup pečiva, povoskované 
látky se často používají třeba na svačiny. Ši-
kovnější z nás si je ušijí sami přesně dle svých 
představ, ať už jde o uzavírání, design či veli-
kost. Věděli jste, že dle průzkumu, má klasický 
mikrotenový sáček dobu využití 13 minut, při-
čemž jeho doba rozpadu je 20 let?

Krabičky
Jsou vhodné třeba pro nákup vážených potra-
vin u pultu (sýry, uzeniny…) a vyhnete se tak 
spotřebě papíru a sáčku.

Lahve
Do lahví se nakupují stáčené potraviny (nápo-
je, oleje, octy, sirupy…), ale např. také čisticí 
prostředky. To je ale obvykle možné jen v bezo-
balových obchodech, protože jinak se tekutiny 
samozřejmě prodávají v obalech.

Velké zavařovací sklenice
Jsou výborné na objemnější a mokré potraviny 
(např. maso), které doma můžete rovnou vložit 
do lednice i s obalem.

V běžném obchodě se vám může stát, že pro-
dávající odmítne vámi přinesený obal na zboží 
použít, přestože dle právních analýz neexis-
tuje v České republice zákaz prodeje zboží do 
vlastních nádob. Můžou mít však obavu o hy-
gienickou nezávadnost vašeho obalu, který by 
mohl kontaminovat nakoupené produkty, příp. 
dokonce vybavení a sortiment prodejny. Jindy 
se může jednat také o neochotu odvažovat ná-
dobu, příp. o prostou nevědomost. V takovém 
případě zkrátka můžete zkusit zapůsobit osvě-
tou na prodávající či vedoucí prodejny, také 
platí, že čím víc lidí nějakou službu požaduje, 
tím spíš bude časem běžně k dispozici.  

Klára Vondráková
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Mezigenerační setkání

Řada mých básní 
je dotčená Lysou
Bedřich Stehno (*1943) je český básník  
a spisovatel, který většinu svého života strávil  
v Lysé nad Labem. Je vystudovaným učite-
lem češtiny a dějepisu, takže vedle psaní knih 
notnou část své kariéry působil i jako učitel, 
mimo jiné na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. 
Komenského. Proč se jako mladý přistěhoval 
do našeho města a co se mu na něm líbí?

Vím o Vás, že nejste zdejším rodákem, ale 
že už tady žijete hodně dlouho. Jak a kdy jste 
se ocitl v Lysé nad Labem?

V roce 1964 jsem ukončil vysokou školu a do-
stal jsem umístěnku do Lysé. A tak jsem se tu 
ocitl asi na dva měsíce, pak jsem šel na vojnu, 
po které jsem se zase do Lysé vrátil. Od té doby 
tady žiju. 

Jaké je Vaše povolání?
Jsem učitelem češtiny a dějepisu. Učil jsem 

několik roků na Základní škole Bedřicha Hroz-
ného. Potom přišly potíže s politickou situací. 
Protestoval jsem proti vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy a byl jsem propuštěn. Začal jsem dě-
lat nejprve v dělnických profesích. Byl jsem pár 
měsíců silničním dělníkem a potom jsem ale, 
protože jsem chtěl být v prostředí blízko kultu-
ry a umění, šel pracovat jako kulisák do Divadla 
na Vinohradech v Praze. Po letech jsem se do-
stal do Střediska vrcholového sportu. A po roce 
1990, kdy se střediska rozpouštěla, jsem se  
k učitelování vrátil. 

Takže jste se znovu dostal k tomu, co Vás 
bavilo?

Zpočátku jsem k tomu učitelování měl tako-
vý rezervovaný postoj. Byl jsem ovlivněný lite-
raturou a trochu jsem na to žehral. Ale jak jsem 
byl starší a zvláště potom, v tom dalším období 
po roce 1990, začalo mě těšit. Dostal jsem na-
bídku, abych se stal ředitelem školy, ale tu jsem 

odmítl, protože jsem chtěl učit. 
Vím, že kromě jiného jste dlouholetým čle-

nem tenisového klubu, kde také pracujete.
Od dětství jsem tíhl ke sportu a jak jsem při-

šel do Lysé, šel jsem i do toho tenisu. Od roku 
1970 jsem členem a od roku 1990 do teď jsem 
předsedou klubu. Jestli mohu, rád bych při této 
příležitosti městu poděkoval za podporu klubu 
a spolupráci. 

To moc děkujeme. Teď se vrátím k Vaší hlav-
ní náplni, a to je literární činnost. Kdy to vlast-
ně začalo?

První říkanky jsem si psal už jako jedenác-
tiletý. No a potom na vysoké škole jsem se 
psaním začínal zabývat vážněji a publikoval 
jsem ve studentském časopise Bakalář první 
básně. Mnoho jsem jich z té doby samozřej-
mě zahodil, byly to ty začínající. Psal jsem dál, 
ale vzhledem k tomu, že jsem po devětaše-
desátém dělal těžké práce, nebylo to pro mě 
snadné. Také jsem nechtěl v té době publiko-
vat, ale odezva čtenářů mi chyběla. Měl jsem 
plné šuplíky, jenom jsem psal, to nejlepší 
jsem si nechával a to ostatní jsem vyhazo-
val. Někdy v polovině sedmdesátých let jsem 
oslovil kamaráda v krajských novinách, který 
se mnou studoval a v tehdejší době měl dost 
významnou redaktorskou pozici, a protože 
to byl přítel, který byl nebojácný, moje básně 
otiskl. Trochu jsem se bál za něj, ale on to riskl 
a prošlo to. Začal jsem básně posílat do větši-
ny kulturních příloh tehdejších deníků a v nich 
byly publikovány. Tu a tam i nějaká povídka 
nebo krátká próza.

Kdy vyšla první kniha?
 Někdy v roce 1979 jsem sebral padesát 

básniček, o kterých jsem si myslel, že se mi 
nejlíp povedly, jako pokus, jestli mi ten ruko-
pis vydají. Dostal jsem odpověď, kterou jsem 
ani příliš nečekal. Vybral jsem si významné 
nakladatelství Československý spisovatel. 
Byl jsem pozvaný, přivítal mě tam Jiří Žáček, 
tehdy už známý básník. Časem se z něj stal 
můj literární přítel. S ním jsme tedy udě-
lali mou prvotinu, která vyšla v roce 1982  
s názvem Kůže na zip. Kritika ji přijala dobře, 
tak jsem psal dál a ve stejném nakladatelství mi 
vyšly ještě dvě knihy. V roce 1987 to byly Hořké 
nápoje, které byly oceněny jako nejlepší kniha 
edice České básně. V roce 1990 vyšla knížka 
Prsteny a steny. 

To bylo v době, kdy jste znovu začal učit…
Ano, změnil se můj život, i osobní, a více-

méně jsem tehdy psát přestal. Musel jsem se 
znovu začít pořádně připravovat, protože jsem 
řadu let neučil. A protože mě učení začalo ba-
vit, dojížděl jsem do Prahy do školy, která byla 
náročná na úroveň učitelů i žáků. Psal jsem jen 
sporadicky. Pak jsem dostal infarkt a ze zaměst-
nání jsem musel odejít, už jsem na to měl také 
věk. Do literatury jsem se znovu pustil, když už 
jsem zase čtvrtým rokem učil, tentokrát v Lysé 
na Základní škole J. A. Komenského. Vyšla mi 
kniha A střepy zase rozhoď. Potom další Ně-
kdo tady byl.  A v roce 2017 miniaturní básně 

Jadérka, za kterou jsem dostal Cenu Františka 
Hrubína od Klubu českých a slovenských spiso-
vatelů. Následovala knížka povídek Ptačí budka 
lidí a letos by mi měla vyjít kniha, na kterou 
trochu sázím, napsal jsem ji ve zralém věku  
a má název Nade vše. Je to knížka psaná volným 
veršem, plná příběhů a příhod. Chtěl jsem, aby 
byla čtivá, aby si ji mohl přečíst i člověk, který 
třeba poezii nečte. Jsou v ní příběhy, momen-
ty z životů slavných lidí, ale i úplně obyčejných 
lidí, ke kterým inklinuju, proto jsem taky měl  
a mám rád takové spisovatele, jako byl pan 
Hrabal nebo Steinbeck, Isaak Babel, Jack Lon-
don a jiní. 

A plánujete už další?
V tuto chvíli jsem takzvaně vypsaný. Určitě 

bych se nechtěl opakovat. Proto jsem taky po 
Jadérkách, kde jsou krátké básně, zvolil tu kni-
hu poslední, která je určitým vyprávěním a tam 
jsou básně delší. No a už ta třetí kniha Prsteny 
a steny končí: „Něco jsi řekl, tak tedy objímej  
a mlč“. Tak dnes bych to asi zopakoval. Protože 
jsem vlastně už řekl dost. 

Byl jste také vyznamenaný městem Lysá 
nad Labem...

Také, ano. Dostal jsem vyznamenání za lite-
rární činnost, protože řada mých básní je do-
tčená Lysou. Některá místa jsou v nich i jme-
novaná. I osud některých lidí, které jsem tady 
poznal, se do básní promítl. A hlavně lyská 
příroda. Já tedy mám rád hory, ale výjimkou je 
to naše lyské okolí, které se mi krajinově zdá  
v Polabí mimořádné. Ty kopečky, které tady 
okolo jsou, borky, lesíky a řeka, to všechno má 
svůj půvab. 

Budete mít krásné jubileum, 80 let, přeji 
Vám hodně zdraví, štěstí, lásky i spokojenos-
ti a ať vyjdou další krásné knihy, které nás 
všechny potěší.

Děkuji. Jedno indické přísloví říká: „Kdo jezdí 
na tygru, nemůže slézt“, tak třeba ještě něco 
napíšu. A když ne, tak určitě budu chodit v okolí 
Lysé, kde žiji a kterou mám rád.

(red.)
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IZS

Záchranáři

Hasiči

Milí čtenáři, tentokrát jsme si pro vás připravili 
další důležité informace o Zdravotnické záchran-
né službě (ZZS). ZZS volejte vždy, pokud jste svěd-
ky náhlého zhoršení zdravotního stavu, úrazu, 
nebo jiného poškození zdraví. Pokud je to možné, 
volejte vždy číslo 155. Další možností je aktivovat 
pomoc prostřednictvím aplikace Záchranka, ta 
zpřesňuje lokalizaci události zejména ve volném 
terénu. Alternativou k přivolání pomoci je tísňové 
číslo 112. Linku 155 volejte pokud možno přímo 
od postiženého a nechte se vést operátorem. 
Během hovoru uveďte jen to, co jste zjistili, co se 
stalo, např. „maminku bolí na hrudi, špatně se jí 
dýchá“. Operátor linky 155 bude především zjiš-
ťovat, kam je potřeba posádku ZZS vyslat. Proto 
než zavoláte, ujistěte se, že dokážete popsat, kde 
se nacházíte. Je třeba znát správnou adresu mís-
ta, číslo domu (jsou důležitá obě čísla – červené 
i modré), patro a zejména jméno majitele bytu 
uvedeného na zvonku, popis jak najít dům (hlav-
ně na sídlištích či na vesnici). Na veřejné komu-
nikaci nebo na volných prostranstvích patří mezi 
užitečné údaje např. typická budova poblíž, park, 
křižovatka, kilometrovník na dálnici či viditelný 
bod v terénu. Často je nutné místo události ově-
řit – může se stát, že volající v době volání není 
přímo na místě události. Pokud aktivujete linku 
155 z mobilního telefonu, vaše číslo musí být 
viditelné. Moderní operační střediska poskytují 
volajícím instrukce, jak postiženému pomoci do 
příjezdu záchranky, a to zejména ve stavech bez-
prostředního ohrožení života. Nebojte se, že tím 
dochází ke zdržení výjezdu záchranky. Operační 
středisko ZZS zvládne předat informace posádce 
datovým přenosem, bez nutnosti přerušit hovor 

Od posledního vydání došlo ke čtrnácti udá-
lostem, ke kterým jednotka vyjížděla. Dvanác-
tého ledna požár kotelny v Lysé nad Labem  
a o čtyři dny později pak požár komína v Milovi-
cích. Následovaly tři výjezdy technické pomoci  
k otevírání bytu a domů, ve kterých zůstaly ne-
pohyblivé osoby. Třetího února v Lysé a okolí po-

8. února zasahovala naše posádka RZP  
u dopravní nehody na silnici Benátecká 
Vrutice - Jiřice, kde došlo ke střetu dvou 
osobních vozů.

6. února  v časných ranních hodinách po-
sádky RZP Lysá n. L. a RV Nymburk zasa-
hovaly u dopravní nehody dvou osobních 
vozů v Milovicích na Božím Daru. Jeden  
z řidičů byl ve voze zaklíněn. Proto byla 
aktivována letecká záchranná služba (LZS) 
a řidič po vyproštění hasiči a ošetření zá-
chranáři byl předán LZS a transportován 
do traumacentra.

Krimi střípky z městské policie
 
Za volantem neměl co dělat
5. ledna v nočních hodinách kontrolo-

vali strážníci řidiče osobního motorového 
vozidla v Jedličkově ulici. Vozidlo, které 
22letý muž řídil, mělo vážnou závadu na 
osvětlení a svojí jízdou řidič ohrožoval  
i ostatní účastníky silničního provozu. Zá-
vadu již odstranit nestačil, jelikož kontro-
lou potřebných dokladů k řízení motoro-
vého vozidla vyšla najevo skutečnost, že 
řidič má platný zákaz řízení motorových 
vozidel. Kvůli podezření ze spáchání pře-
činu dle trestního zákoníku si věc převzali 
přivolaní policisté.

Nejdříve alkohol za volantem a později 
i zákaz řízení

Na všímavost strážníků doplatil 21. 
ledna ve večerních hodinách 41letý muž. 
Strážníci spatřili dodávkové vozidlo, které 
směřovalo ulicí Masarykova. Bylo důvod-
né podezření, že jej řídí muž pod vlivem 
alkoholu. Při pokusu o zastavení vozidla 
řidič dodávky místo zastavení zvolil sešláp-
nutí plynového pedálu. Svému dopadení 
nezabránil a o pár ulic dále byl již hlídkou 
kontrolován. Při kontrole dokladů potřeb-
ných k řízení motorového vozidla bylo 
vše v pořádku. Hůře již dopadla dechová 
zkouška, která u řidiče odhalila přítom-
nost alkoholu ve výši  2,14 ‰. Podezření 
ze spáchání přečinu dle trestního zákoníku 
poté začali šetřit přivolaní policisté. Tímto 
by to mohlo skončit, ale neskončilo. Stráž-
ník obsluhující MKDS v nočních hodinách 
vozidlo spatřil, jak směřuje ulicí Ke Kovoně 
směrem k ulici Švermova. Následně vy-
rozuměná hlídka vozidlo zastavila v Litoli  
a přistoupila ke kontrole řidiče. Tentokrát 
kontrola dopadla daleko hůře. Za volan-
tem ztotožněný 39letý muž z Lysé má 
nejen zákaz řízení motorových vozidel, 
ale navíc vykazoval známky užití omamné 
nebo jiné psychotropní látky. Test na pří-
tomnost omamné látky odmítl. Opětovně 
přivolaní policisté si muže převezli na slu-
žebnu, kde měl určitě co vysvětlovat.
Sledujte naše webové stránky na adrese 
www.mplysa.cz, kde najdete další infor-
mace.

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita, velitel            

s volajícím. Po ukončení hovoru s operátorem 
nechte telefon ve své blízkosti. Může se stát, že 
se posádka ZZS nebo dispečink bude potřebovat 
s vámi ještě spojit. Před příjezdem posádky na 
místo události prosím připravte osobní doklady 
(občanský průkaz a kartičku pojištěnce), přehled 
trvalé medikace, lékařské zprávy z poslední hos-
pitalizace či vyšetření. Nezapomínejte na svoje 
domácí mazlíčky a pokud možno pejsky zavřete 
do jiné místnosti. Jindy klidný pejsek může začít 
být agresivní a napadat. Nejčastějším důvodem 
je ,,ošetřování páníčka“. Pokud je na místě více 
svědků, je vhodné, aby čekal někdo venku a za-
mával na přijíždějící sanitku. Pokud ošetřující 
posádka ZZS rozhodne o transportu do zdravot-
nického zařízení k vyšetření či hospitalizaci, bude 
s pacientem transportováno pouze nezbytně 
nutné zavazadlo. Objemné tašky, chodítka, hole 
to vše jsou předměty, které nelze v sanitním voze 
připevnit a jsou v případě kolize na silnici nebez-
pečné jak pro nemocného tak pro posádku. Dále 
je nutné uvést informaci, že příjezd posádky ZZS 
na místo události není zárukou toho, že bude pa-
cient transportován do zdravotnického zařízení. 
O nutnosti transportu, terapii či dalším postupu 
rozhoduje vždy zasahující lékař nebo záchranář  
a je to plně v jeho kompetenci. Pokud vyžadujete 
doprovod s nemocným, tak je to možné, ale pou-
ze za určitých podmínek. O této možnosti rozho-
duje opět posádka ZZS. Na závěr bych vám chtěl 
poděkovat za celý tým ZZS v Lysé nad Labem za 
dobrou spolupráci a ohleduplnost jak na silnicích, 
tak ve vašich domovech.  

Dr. Mgr. Josef Taybner
zdravotnický záchranář

specialista pro urgentní medicínu

měrně fouklo. Bylo teda potřeba odstranit spadlé 
větve na vozovce u Dvorců a utrženou střechu  
v Čapkově ulici. Šestého února zasahovala jed-
notka u vážné dopravní nehody u Milovic, kde 
pomáhala s transportem pacienta do vrtulníku. 
Následující den jsme byli vysláni k požáru bytu 
v Milovicích, kde se však ukázalo, že jde naštěstí 
jen o planý poplach. Osmého února ráno si zá-
sah vyžádal požár pergoly ve Stratově, odpoled-

ne proběhl výjezd k nahlášené dopravní nehodě  
v Jiřicích, ta však kvůli špatně uvedené adrese 
nebyla nalezena. Večer nás čekala ještě jedna do-
pravní nehoda, tentokráte u Milovic, kde jednotka 
pomáhala s odstraňováním následků. Následující 
den zasahovala jednotka při čerpání vody ve skle-
pě rodinného domu v Lysé nad Labem, odkud 
jsme odčerpali cca 15cm sloupec vody z plochy 
přibližně 140 m2.  
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Ze života škol

Alpský prašan a azurové nebe. Lyžařský kurz 
se vyvedl na výbornou. Do Apricy, lyžařské-
ho střediska, se vydali žáci Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem v půlce ledna. Pod ve-
dením instruktorů si všichni odnesli úžasné 
zážitky z alpského lyžování.

„Měli jsme krásné počasí, vůbec nejhezčí 
bylo celé italské prostředí včetně tempera-
mentu místních lidí, žijících v horách. Sněho-
vé podmínky byly na jedničku, pro sebe jsme 
měli takřka prázdné sjezdovky s nádherným 
prašanem,“ vzpomíná na pobyt instruktorka 
a učitelka matematiky Martina Spieszová. 
Středně velké středisko s převahou červených 
sjezdovek v lesním porostu patří k vyhledá-
vaným lyžařským destinacím, přestože cesta 
je dlouhá a únavná. Široké sjezdovky dlouhé 
50 km, supermoderní vybavenost a pohodo-
vá atmosféra vynahrazovaly dlouhou mnoha-
hodinovou jízdu z Lysé nad Labem. „Celkem 
jelo autobusem 23 dětí a tři instruktoři, od-
jížděli jsme večer 12. ledna a vraceli se 18. 
ledna. Nejbližší sjezdovka byla od hotelu ne-
celých 200 metrů, stačilo si nazout přeskáče 
a vyrazit na svah,“ uvedl jeden z organizáto-
rů zájezdu Zdeněk Doležal. Chválu si odnesl  
i hotel, v němž formou polopenze se účastníci 
kurzu stravovali. Snídaně byla formou bufetu, 
večeře byla tříchodová. Lyžařský kurz má na  
Obchodní akademii Lysá nad Labem dlouho-
letou tradici, stmeluje školní tým dohromady 
svými nezapomenutelnými zážitky.

Mgr. Martin Hošna
OA Lysá nad Labem

OA Lysá n. L.
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