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Ohlédnutí ve fotografiích

Milí sousedé,

v uplynulém měsíci 
rozvířilo stojaté vody  
našeho města něko-
lik témat. Asi neje-
motivnější byly události, které se týkaly pohřeb-
ní služby. Při nástupu do úřadu na nás čekal úkol 
rychle vyřešit situaci, kdy dosavadní nájemce 
obřadní síně a provozovatel hřbitova ukončil 
svoji činnost z důvodu odchodu do důchodu. 
Od této soukromé firmy jsme přebrali pod 
městskou správu hřbitov a evidenci hrobových 
míst. Bohužel se ukázalo, že celá situace je mno-
hem komplikovanější, než se původně zdálo,  
a tak jsme odstoupili od původního záměru na 
pronájem obřadní síně do doby, než proběhne 
rekonstrukce jejího zázemí. Podrobnější infor-
mace si můžete přečíst v samostatném článku.

Mnohaletým evergreenem je katastrofální 
stav silnic v našem městě. Po letošní zimě je na 
tom bezpochyby nejhůře Jedličkova ulice. I já jí 
každý den projíždím, i ve mně vzbuzuje negativ-
ní emoce. Vím, že snížení maximální povolené 
rychlosti, které jsme před několika týdny na 
tuto páteřní komunikaci instalovali, problém 
neřeší, je však nejrychlejší možnou pomocí 
pro majitele přilehlých nemovitostí, kterým  
v důsledku otřesů způsobených projíždějícími 
vozidly hrozí poškození jejich domů. Dobrou 
zprávou však je, že intenzivním jednáním se 
Středočeským krajem, v jehož vlastnictví se 
silnice nachází, se podařilo zajistit, že ve druhé 
polovině dubna dojde k položení nového asfal-
tového povrchu v její nejkritičtější části. 

Po minulém vedení jsme převzali rozjeté 
koncesní řízení na provozovatele vodovodů  
a kanalizací na následujících 10 let. Ačkoliv by-
chom si podmínky tohoto řízení představovali 
jinak, museli jsme jej dokončit. Přidali jsme do 
něj alespoň ustanovení, které nám umožňuje 
po 2,5 letech převést správu vodovodů a ka-
nalizací pod naše vznikající technické služby. 
Řízení z důvodu nejnižší nabídnuté ceny vyhrál 
stávající provozovatel firma Stavokomplet. 
Pozitivní je skutečnost, že i přes rychle rostou-
cí náklady zůstává cena vodného a stočného  
v podstatě nezměněná.

Přeji vám všem radostné Velikonoce.  
A i když svět kolem nás není ideální, nenechme 
si tím zastínit radost z přicházejícího jara plného 
barev, vůní a hřejícího slunce.
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Čtení v podkroví

Týden masopustu na ZŠ B. Hrozného Masopust s dětmi z MŠ Čtyřlístek

Výstava studentů Fakulty architektury ČVUT na téma „Setkání města a říční krajiny“ 

Příběh smuteční obřadní síně

K 31. prosinci loňského roku po několika 
desetiletích a na základě vlastního rozhodnutí 
skončil provozovatel pohřební služby v našem 
městě, pan Pšenička. Na přechodnou dobu tří 
měsíců, tedy do 31. března letošního roku, se 
provozovatelem pohřební služby stal pan Bla-
hut, který s paní Eliškovou spolupracoval s pa-
nem Pšeničkou. Cílem tohoto řešení bylo pře-
klenout krátké období, během kterého se nové 
vedení po svém nástupu na radnici zorientuje  
v oblasti pohřebnictví a určí, jakým směrem 
chce při správě hřbitova a provozu smuteční 
síně postupovat. Dosud to bylo tak, že pan Pše-
nička měl na starost celý areál se smuteční síní 
včetně květinky a také hřbitov.

Po zvážení všech pro a proti a po zjištění, jak 
tato oblast funguje v jiných městech, se radní 
rozhodli dál neřešit hřbitovní správu, provoz 
smuteční síně a květinky v Lysé stávajícím způ-
sobem. Na místo koncesního řízení byla zvo-
lena cesta pronájmu nebytových prostor, a to 
zvlášť květinky a zvlášť areálu se smuteční síní. 
Na správu hřbitova a vedení hřbitovních knih si 
město již nechce najímat externisty, protože se 
jedná o jednu z činností, které mohou provádět 
nově zřizované technické služby.

Od rozdělení těchto tří částí (správa hřbitova 
- květinka - smuteční síň) si vedení města sli-
buje úsporu finančních prostředků a také větší 
kontrolu a přehled. Jelikož je provoz pohřební 
služby i květinky podnikáním, nebylo mož-
né učinit adresný záměr na pronájem daných 
prostor současnému provozovateli pohřební 
služby panu Blahutovi či jeho spolupracovnici 
paní Eliškové. Takovým postupem by totiž zce-
la jednoznačně došlo ke zvýhodnění jednoho 
podnikatele na úkor dalších.

Aktuální stav

V průběhu doby, kdy bylo možné se přihlásit 
do vyhlášeného záměru na pronájem obřadní 
smuteční síně, vedení města dostalo několik 
podnětů od potenciálních zájemců o provozo-
vání síně, na základě kterých začalo pochybo-
vat, zda je zázemí pro pohřební službu ve stavu 
vyhovujícím aktuálním hygienickým normám. 
Zároveň také rada města vyslyšela hlasy jak 
občanů, tak zájemců o pronájem, že by bylo 
vhodné zachovat kancelář pro sjednání pohřbu 
na jejím současném místě, tedy vedle prodejny 
květin, přístupnou z ulice Resslova. 

Rada proto v pondělí 14. 3. 2023 zrušila zá-

měr na pronájem těchto prostor a rozhodla 
se přizvat si ke konzultaci zástupce hygienické 
stanice. Od nich radní získali doporučení, která 
opatření by město mělo v dohledné době pro-
vést, aby prostory odpovídaly aktuálním hygie-
nickým normám. 

Starosta města Karel Marek se sešel se 
současným provozovatelem pohřební služby  
v Lysé, panem Blahutem a jeho kolegyní paní 
Eliškovou a domluvili se na dalším postupu. 
Spolupráci s firmou pana Blahuta město pro-
dlouží do podzimu tohoto roku a začne ihned 
připravovat nutnou rekonstrukci tak, aby bylo 
vše hotovo do konce října, kdy by měla být 
smuteční obřadní síň předána nájemci vzešlé-
mu z nově vyhlášeného výběrového řízení, kte-
ré mezitím proběhne. 

Protože nadále platí, že správu hřbitova  
a evidenci hřbitovních knih bude nově pro-
vozovat samostatně město, je nutné najít pro 
tuto činnost vhodný prostor. Ten totiž měl 
vzniknout právě v kanceláři, kde nakonec zů-
stane kancelář pro sjednání pohřbů. Místosta-
rostka Radka Bláhová na tomto úkolu hned 
začala pracovat s odborem správy majetku, se 
kterým zároveň připraví i nutnou rekonstrukci 
zázemí pro pohřební službu vč. kanceláře pro 
sjednání pohřbů. V dubnu pak bude zastupi-
telstvu ke schválení předložen rozpočet této 
investiční akce.

Rada města dne 20.3. schválila schválila vý-
sledek záměru na pronájem květinky. Bude ji  
i nadále provozovat paní Jitka Melíšková.  
V oboru prodeje květin a dárkového zboží pod-
niká od roku 2013, v prodeji hřbitovního zboží 
se pohybuje více než 6 let. Nabízí otevírací 
dobu po celý rok pondělí – neděle 8 - 16 hodin, 
včetně svátků (kromě 1. ledna a 25. prosince) 

(red.)
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OBČANSKÉ PRŮKAZY – 
užitečné informace

Platnost občanského průkazu, ve kterém 
je uveden rodinný stav, skončí uplynutím 
45 dnů ode dne:

•  uzavření manželství nebo registrované- 
    ho partnerství,
•  úmrtí manžela nebo partnera,
•  nabytí právní moci rozhodnutí o rozvo 
    du, manželství nebo zrušení registrova 
    ného partnerství,
• zdánlivosti manželství nebo neexistencí, 
• registrovaného partnerství,
• prohlášení manžela nebo partnera za  
   mrtvého.

Platnost občanského průkazu skončí 
uplynutím 45 dnů také ode dne:

• ohlášení změny místa trvalého pobytu
   nabytí právní moci rozhodnutí o změně    
   jména popř. jmen nebo příjmení,
• nabytí právní moci rozhodnutí o změně  
   rodného čísla, 
• změny pohlaví.

Platnost občanského průkazu 
skončí VŽDY:

• uplynutím doby v něm vyznačené,
• ohlášením jeho ztráty, odcizení, poško- 
   zení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
• dnem nabytí právní moci rozhodnutí  
    o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
• ohlášením ukončení trvalého pobytu na  
   území České republiky,
• pozbytím státního občanství České re- 
   publiky,
• úmrtím nebo dnem nabytí právní moci  
   rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
• převzetím nového občanského průkazu,
• odevzdáním nalezeného občanského  
   průkazu, i když nebyla nahlášena ztráta,  
  odcizení, poškození, zničení nebo nebez- 
   pečí zneužití.

Iveta Dušková
odbor vnitřních věcí

Kartou zaplatíte 
přímo na odborech 

Věděli jste, že se na městském úřadě dá platit 
kartou i na jednotlivých odborech? Pokud toho 
využijete, ušetříte si cestu na pokladnu.
Platit kartou můžete:
•  u všech tří okének odboru dopravy a v kance 
   láři vedoucí odboru
•  na vnitřním odboru (občanské průkazy, pasy)
•  na živnostenském úřadě
• na městské policii, kde mají i přenosný pla-
tební terminál. U jednotlivých terminálů vám 
ale nevydají daňový doklad. Pokud daňový 
doklad potřebujete, je třeba provést platbu na  
pokladně.

Máme nový AED defibrilátor  

Máme dobrou zprávu. Automatický externí de-
fibrilátor (AED) se stal součástí výbavy naší měst-
ské policie. Automatizovaný externí defibrilátor 
je přístroj určený k laické resuscitaci, postižené-
mu srdci podá elektrický výboj. AED je schop-
no automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými  
a nedefibrilovatelnými rytmy a laika navádí hla-
sitými mluvenými pokyny. V případě potřeby 
je přístroj k dispozici na městské policii. Stačí 
zavolat, a ta za vámi s přístrojem AED přijede.
Na místo může městskou policii s AED vyslat 
také dispečink záchranky, který vede evidenci 
rozmístění AED.

Komise pro IT a smart city

V pondělí 20. února proběhlo již třetí zasedání 
komise. V první části prezentoval starosta vizi pro 
sjednocení finančních systémů nově vznikajících 
příspěvkových organizací (především technických 
služeb) s aktuálně používaným systémem města. 
Následně jsme diskutovali možnost vytvoření da-
tového skladu pro finanční data tak, aby bylo mož-
né informace efektivně zpracovávat.  V druhé části 
jsme přivítali speciálního hosta Ondřeje Šimíčka, 
který je vedoucím Oddělení digitalizace Středočes-
kého kraje. Na půdě komise nám představil svoji 
agendu a navrhl nám několik projektů, na kterých 
bychom mohli spolupracovat. Například nám do-
poručoval platební bránu kraje, která by umožnila 
platbu místních poplatků pomocí karty. Více infor-
mací v zápise. 

Petr Váňa

Komise pro dopravu a bezpečnost

Komise měla na programu únorového setká-
ní hned šest bodů. Nejprve jsme se věnovali 
podnětu ohledně nebezpečné křižovatky ul. 
Smetanova X Jedličkova, kde jsme navrhli prů-
řez zeleně pro zlepšení rozlišitelnosti přechodu 
pro chodce. Dále jsme navrhli doporučení ke 
zlepšení bezpečnosti prostoru křižovatky před 
ZŠ J. A. Komenského. Vyjádřili jsme se taktéž 
k uvažovanému zrušení plochy na sídlišti, kde 
sice automobily neparkují v souladu s právními 
předpisy, ale sídliště je tak lépe průjezdné pro 
složky IZS. Zrušení této plochy jsme doporuči-
li až po rekonstrukci ul. Lomená, kde by mělo 
být k dispozici přes 170 parkovacích míst. Čtvr-
tý bod se týkal umístění radaru v ul. Čechova, 
což jsme nedoporučili. Jedná se o úsek, který 
je zařazen do míst, kde městská policie provádí 
namátkové měření rychlosti. Zároveň jsme do-
poručili vybudování přechodu/místa pro pře-
cházení na křižovatce s ul. Na Rybníčku. 
Pátý podnět se týkal zlepšení parkování před 
č.p. 1915, kde lze uvažovat o vyznačení VDZ 
V12d. Pro nové Nařízení města o parkování 
jsme doporučili zrušit parkovací zóny na ul. 
ČSA (zde však byly vydány známky), na Husově 
náměstí umožnit v dolní části parkování i pro 
rezidenty č.p. 1370/2, pro pravou část Husova 
náměstí více možností řešení a v ul. Čapkova 
taktéž změnu parkovacího režimu. 

Ondřej Šmíd

Jak probíhá pasportizace 
městských bytů?

Pasportizace městských bytů v Lysé a Milovicích 
je v plném proudu. Členové bytové komise, kteří 
jsou pověřeni městským úřadem, postupně ma-
pují a zaznamenávají stav jednotlivých bytových 
jednotek i nebytových prostor. Jak to probíhá? 
Nájemci jsou vždy předem telefonicky informo-
váni o návštěvě členů bytové komise v dohod-
nutém termínu. Nafotí si byt a vybavení, které je  
v majetku města. Nefotí soukromý majetek  
a zařízení, ani osobní věci nájemníků. Nájemníci 
mají také právo požadovat, aby se jednotlivé oso-
by prokázaly. Každý člen je vybaven průkazkou  
s fotkou, na základě které lze jeho totožnost snad-
no ověřit.

Komise pro školství

Komise pro školství se sešla na dalším zasedá-
ní, v pořadí již třetím, v úterý 7. března. Cílem 
schůzky bylo prodiskutování tří hlavních témat, 
a to založení Domu dětí a mládeže (DDM), za-
dání nové demografické studie a nastavení no-
vého formátu připomínky Dne učitelů. Na úvod 
předseda komise ještě zmínil uspořádání ma-
povacích setkání MAP pro vzdělávací instituce, 
které vyplynulo z předchozího jednání komise  
s ředitelem MAS. Tato setkání byla naplánová-
na na 8. a 9. března. K tématu DDM předseda 
komise seznámil členy komise s výsledky rešer-
še potřebných dokumentů a také s výsledky 
dosavadních jednání. Koncept DDM se změní 
na Středisko volného času (SVČ), což umožní 
zahrnout i další věkové kategorie, např. seni-
ory, a pojme také provozování sportovní haly. 
Zásadní bude dohodnout a zajistit prostory, 
proto je nutné iniciovat jednání na toto téma 
se školami a také včas vybrat ředitele organi-
zace. Členové komise upozornili na to, že při 
zřizování i následném provozu SVČ je třeba po-
čítat i s finančními prostředky z rozpočtu měs-
ta, a také na fakt, že vzhledem k situaci na trhu 
práce nemusí být snadné rychle najít vhodné-
ho kandidáta na funkci ředitele. Podle doporu-

Nové ceny jízdného PID  
ve Středočeském kraji  
od 1. 4. 2023 

Na základě rozhodnutí Středočeského kra-
je dojde od 1. dubna 2023 ke změnám tari-
fu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úpra-
va tarifu reaguje na inflaci, energetickou 
krizi a na časté podněty od cestujících a part-
nerů systému. Přináší sjednocení podmínek  
u jednotlivých jízdenek při použití na želez-
nici, podporu cestování na delší vzdálenosti, 
zastropování ceny časových kuponů, zavedení 
10měsíčního časového kuponu pro vnější pás-
ma a zavedení tzv. firemního jízdného, které 
umožní nákup přenosných časových kuponů. 
Vzhledem k již zmíněné inflaci dojde ke zdra-
žení jízdenky pro jednotlivou jízdu na krátkou 
vzdálenost. Delších cest se změny téměř ne-
dotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění  
(v případě jednodenních jízdenek). Ještě vý-
hodnější budou předplatní kupony nebo celo-
denní jízdenky.

Změny u předplatního jízdného pro vnější 
pásma

Vzhledem k dlouhodobé podpoře předplati-
telů časových jízdních dokladů a cestujících 
dojíždějících ze vzdálených částí Středočes-
kého kraje je nově zastropována cena ča-
sového kuponu na 7 vnějších pásmech, což 
znamená zavedení celokrajského časového 
jízdného v roční výši pod 20 000 Kč. Tento (red.)

Změny u jízdenek pro jednotlivou jízdu

U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení 
stávajícího jízdného za 14 Kč a 22 Kč (dvoupás-
mové jízdenky na 15 a 30 minut) do jedné jíz-
denky s jízdným za 20 Kč a časovou platností 
15 minut. Tato jízdenka neplatí v Praze (pásma 
P, 0, B), a to ani v případě zastávky zařazené do 
pásma B, 1 na území Prahy, ale naopak nově 
je možno ji použít i ve vlacích PID, což zname-
ná sjednocení podmínek a zpřehlednění tarifu  
z pohledu cestujících.
U jízdenek za 30 Kč a výše nedochází ke změ-
ně ceny, ale pouze ke zkrácení časové platnos-
ti jízdenky (vždy o 30 minut až do maximální 
časové platnosti 180 minut pro jízdenky na  
8 a více tarifních pásem). Je nutné hlídat 
pásmovou, ale i časovou platnost jízdenky,  
v některých případech nelze využít z časových dů-
vodů jízdenku i pro návrat. Z tohoto důvodu byla 
navržena snížená cena celodenních jízdenek.
U celodenních jízdenek pro území Středo-
českého kraje dochází k výraznému zlevnění  
a zároveň zavedení nové celodenní jízdenky 
pro nejpoužívanější mimopražská pásma 1 - 4.  
Ta bude stát 80 Kč. Cílem je podpořit pravidelné 
využívání veřejné hromadné dopravy, zvýšit kom-
fort cestujících spočívající v potřebě jediné jízden-
ky na den a snížit tak i zpoždění spojů způsobené 
nákupy jízdenek u řidiče.

Spolek FK Litol získá po dlouhých 
peripetiích opět do pronájmu  
klubovnu

Koncem roku podal spolek FK Litol, mládež z.s. 
opět žádost o pronájem klubovny u fotbalo-
vého hřiště v Litoli. O tyto prostory žádali měs-
to od jejich rekonstrukce v roce 2019. Prostor 
by si rádi pronajali za účelem rozvoje aktivit 
jejich spolkové činnosti, rozšíření zázemí pro 
jejich členy a příznivce a také za účelem ob-
časného provozu občerstvení. FK Litol, mládež 
z.s. má již v pronájmu zbytek objektu a také při-
lehlé pozemky. Žádost projednala Komise pro 
hospodaření s byty a nebytovými prostory  
a doporučila pronájem s podmínkou 
zpřístupnění WC v období měsíců červen, 
červenec, srpen i pro návštěvníky přilehlého 
přírodního koupaliště Mršník. Rada města 
toto doporučení schválila.

Tým vedoucích odborů doplňují 
další dvě dámy

Dle organizačního řádu Městského úřadu 
Lysá nad Labem s účinností od 1.4.2023 vzni-
ká odbor výstavby a územního plánování  
a odbor životního prostředí a památkové 
péče. V březnu proběhlo výběrové řízení  
na obě pozice vedoucích. Do každého vy-
́běrového řízení se přihlásili 3 uchazeči. Vy-
́běrová komise doporučila radě města jme-
novat do funkce vedoucí odboru výśtavby  
a územního plánování Ing. Štěpánkovou a pro 
odbor životního prostředí a památkové péče  
Mgr. Bartošíkovou. Oběma dámám gratulujeme  
a přejeme hodně energie. 

Aktualizace cen vodného  
a stočného

Rada města vzala na vědomí upravenou cenu 
vodného ve výši 51,42 Kč/m3 včetně DPH  
10 % a stočného ve výši 62,51 Kč/m3 včetně 
DPH 10 % na území města Lysá nad Labem pro 
rok 2023, dle kalkulace vodného a stočného 
předložené dne 3. 2. 2023 společností STAVO-
KOMPLET spol. s r.o. s účinností od 1. 4. 2023 
v souvislosti s výsledkem koncesního řízení na 
provozování vodovodů a kanalizací města Lysá 
nad Labem.

!!! (red.)

Zdroj: www.pid.cz

(red.)

(red.)

(red.)

(red.)

Aktuální stav investic města
 
Projekty zkolaudované a předané na finanční 
odbor a OSM
• Rekonstrukce podkroví historické radnice
• Kolumbárium

Projekty, kde probíhá reklamační řízení
• II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba – ČSA 
– reklamace uvolněného poklopu a povrchu, 
kde se tvoří velké kaluže

Projekty připravované ke kolaudaci
• II/272 Litol, rekonstrukce – Mírová
U tohoto projektu probíhá kontrola celé akce. 
• Sportovní hala  -  probíhají jednání se zhoto-
vitelem o přípravě stavby ke kolaudaci.

Projekty připravované k předání na finanční 
odbor a OSM
• OSM (administrativně)
• Komunitní centrum 13
• Rekonstrukce a zkapacitnění vodojemu
• MŠ Dráček, rozšíření

Revize projektové dokumentace, probíhají 
připomínky komisí a jednotlivých odborů
• PD Hrabanov – technická infrastruktura  
proběhla schůzka se zpracovatelem projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace prošla 
kontrolou stavební komise, dopravní komise  
a OMI. 
Ze strany objednatele byly vzneseny požadavky 
k doplnění již zpracované PD:
• PD Škrétova
• PD Komunikace a VAK Brandlova
• PD Průtah II/272, Jedličkova
• PD na rekonstrukci a stavbu nových chodníků 
v ulici Družstevní

Výběrová řízení
Na zpracovatele Energetické koncepce města, 
na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 314 600 
Kč.

odbor městského investora

čení členů komise by byl pro rozjezd SVČ vhod-
ný také odborný konzultant, který by po výběru 
nového ředitele mohl působit i jako mentor.  
Z diskuze dále vyplynulo, že důležité bude také 
zmapování nabídky a potřeb kroužků v celém 
ORP, např. formou online dotazníku. V otáz-
ce demografické studie se komise shodla, že 
hlavní roli musí hrát reference na dodavatele,  
a i z toho důvodu doporučila nabídku Výzku-
my Soukup. K poslednímu bodu, tj. připomínce 
Dne učitelů 28. března komise konstatovala, že 
ideální je nechat oslavu na kolektivech jednot-
livých škol s tím, že Město může na tyto aktivity 
případně poskytnout finanční příspěvek.

Jakub Tesař

Zápisy ze všech komisí najdete na webových 
stránkach města v sekci  

Město a úřad.

síťový kupon pro všechna vnější tarifní pás-
ma bude stát 2 050 Kč v měsíční verzi, 5 515 
Kč ve čtvrtletní a 19 450 Kč v roční verzi.  
O něco dražší pak bude takový kupon rozší-
řený o dojezdové pražské pásmo 0 (vč. B). 
Dalším motivačním prvkem pro vyšší užívá-
ní časových kuponů je kromě zastropování 
ceny na 7 vnějších pásmech také zvýšení cen 
pouze o 5 % u zbylého sortimentu časového 
jízdného.
Na základě dlouhodobé poptávky jsou nově 
ke stávajícím kuponům zavedeny ještě 10mě-
síční kupony (pouze v elektronické podobě), 
jejichž využití se předpokládá zejména u žáků 
a studentů do 26 let. Pro kategorii Student 
18 – 26 let bude s omezeně volitelným za-
čátkem platnosti v období od 15. 8. do 1. 11.
Nově se zavádí také přenosné předplatní 
jízdné pro vnější tarifní pásma (pouze v elek-
tronické podobě) ve výši 135 % plnocenného 
(nepřenosného) jízdného, které umožní ano-
nymní použití časových kuponů primárně pro 
firemní zákazníky, kteří využijí tyto jízdní do-
klady jako bonus pro své zaměstnance nebo 
pro služební cesty.
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Již několik let probíhá v intravilánu Lysé nad 
Labem digitalizace katastru nemovitostí. Zna-
mená to, že v zastavěném území celého našeho 
města bude po dokončení zjišťování průběhu 
hranic pozemků katastrální mapa v digitalizo-
vané podobě. Katastrální úřad pro Středočes-
ký kraj provádí v rámci převodu katastrální 
mapy do digitální podoby tzv. nové mapování. 
Probíhají setkání s vlastníky jednotlivých po-
zemků, kde je potvrzován či upřesňován prů-
běh vlastnické hranice. K upřesňování dochází 
tam, kde není stanovena žádná jasná hranice 
(zeď, plot) nebo kde je průběh této hranice 
sporný (každý z majitelů si ho představuje ji-
nak). Pro rozhodování ve sporných případech 
přispívají dochované historické geometrické (red.)

Zprávy ze zastupitelstva 
15. března

Zastupitelstvo schválilo návrhy na rozdělení 
dotací ze tří programů pro organizace pracující  
s dětmi do 18 let. Jedná se o:

• Program na investiční dotace
• Program na činnost společenských organizací
• Program na činnost sportovních organizací

Byl schválen nový ceník prodeje městských po-
zemků, který sjednocuje ceny těchto pozemků  
 v částech Lysá a Litol, nižší ceny pak platí pro By-
šičky a Dvorce.  Aktuální ceny jsou: 

Pozemek určený k zastavění dle územního plánu, 
který lze připojit na již existující infrastrukturu
• část obce Lysá nad Labem, Litol 4 500 Kč/m2 
• část obce Byšičky, Dvorce 3 600 Kč/m2

Pozemek určený k zastavění dle územního plánu, 
který nelze připojit na již existující infrastrukturu
• část obce Lysá nad Labem, Litol 2 700 Kč/m2

• část obce Byšičky, Dvorce 2 160 Kč/m2

Pozemek pod stavbou cizího vlastníka -  
část obce Lysá nad Labem
• Litol 4 500 Kč/m2 
• část obce Byšičky, Dvorce 3 600 Kč/m2 

Rozpočtové opatření č. 2/2023 mj. vytvořilo 
položku 3,5 milionu korun na nákup popel-
nic a na jejich čipování. To městu umožní lepší 
kontrolu nad množstvím odpadu a skutečně 
vysypaných popelnic. Výsledkem by měla být 
nejen lepší kontrola, ale především vyšší efek-
tivita vynakládání prostředků na svoz odpadu. 
Dalších 200 tisíc bylo vyčleněno na pořízení de-
mografické studie potřebné při podávání žádostí  
o dotace. Pravděpodobně je to částka maximální  
a zřejmě nebude celá vyčerpána. O 100 tisíc ko-
run zastupitelstvo zvýšilo položku na studii skate-
parku, protože nově by měla zahrnovat využití ce-
lého území kolem sportovní haly. Zdrojem peněz 
pro navýšení položek bude dosud nevyčerpaná 
část úvěru, která se musí letos vyčerpat.

Zastupitelstvo města svým usnesením zrušilo in-
vestiční program a fond, který v roce 2015 zřídilo 
schválením statutu s názvem Sociální investiční 
program. Že jste o něm neslyšeli? Je to možné. 
Tento program už se totiž několik let nevyužívá. 

V roce 2020 byl pro změnu zřízen Investiční 
fond, do kterého měly jít původně prostředky 
z privatizace městských bytů v Milovicích. Ten 
tedy reálně fungovat ani nezačal. Referendum 
rozhodlo, že se byty prodávat nebudou, a proto 
je fond nepotřebný.  

Zastupitelstvo města doporučilo radě zkontrolo-
vat a případně upravit pojistné smlouvy podle 
doporučení vypracovaných zástupci finančního 
výboru. Zastupitelé také schválili zrušení osad-
ního výboru Dvorce. Stalo se tak na výslovnou 
žádost tohoto výboru. V předposledním bodě 
zastupitelstvo města schválilo návrh na odvolání 
pana Gregora z finančního výboru a vyzvalo 
volební subjekt Společně pro Lysou k nominaci 
nového člena.

(red.)

Uzavření manželství dle zákona  
o správních poplatcích:

Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří ne-
mají trvalý pobyt na území České republiky:  
3 000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž 
pouze jeden má trvalý pobyt na území České 
republiky: 2 000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stano-
venou dobu nebo mimo úředně určenou míst-
nost - 1 000 Kč 

Pronájem místa pro konání svateb-
ního obřadu od Města Lysá nad La-
bem:

Zámecký park, Dobrovského sady: 3 000 Kč, 
max. 3 hodiny
Klášterní terasy: 3 000 Kč, poplatek za připojení 
na elektřinu 500 Kč (není povinná), max. 3 hodiny
Podkroví radnice: 6 000 Kč + poplatek za připo-
jení na elektřinu 500 Kč, max. 3 hodiny včetně 
přípravy a úklidu

Příklady výpočtu: Pokud je obřad v pátek v čase 
od 10–14 hodin v obřadní síni MěÚ Lysá nad  
Labem, nevztahuje se na něj žádný poplatek. Po-
kud je ve stejný čas, ale např. v zámeckém parku, 
poplatek činí 1 000 Kč za jiné místo než, je obřadní 
síň + 3 000 Kč za pronájem místa 
v parku.

Veřejné pohřebiště

Ceny jsou uvedeny vč. služeb za 1 rok / 15 let

Urnové hroby v urnovém háji (plocha 1 m2): 
70 Kč / 1 050 Kč
Místo pro jeden hrob (plocha 2,6 m2): 
182 Kč / 2 730 Kč
Místo pro dvojhrob (plocha 5 m2): 
350 Kč / 5 250 Kč
Místo pro hrobku (plocha 3 m2):  
210 Kč / 3 150 Kč
Místo pro dvojhrobku (plocha 6 m2):  
420 Kč / 6 300 Kč
Místo pro trojhrobku (plocha 9 m2): 
630 Kč / 9 450 Kč
Kolumbárium (1 místo pro 2 urny)*: 
550 Kč / 8 250 Kč 
Hrobové místo v soukromém vlastnictví: cena 
služeb za 1 m2:  60 Kč/1 rok a 900 Kč/15 let

* Podmínkou pro uzavření smlouvy na místo v ko-
lumbáriu je trvalé bydliště pozůstalého v Lysé nad 
Labem nebo trvalé bydliště zemřelého v Lysé nad 
Labem v den úmrtí. 
Rozhodující pro pronájem místa v kolumbáriu 

Aktualizace ceníků  
a správní poplatky 
dle zákona

Digitalizace katastru  
nemovitostíLysá žijeje v případě převisu poptávky čas přijetí žá-

dosti. Ceník pro kolumbárium je platný od 
1. 4. 2023. Ceník pro ostatní hrobová mís-
ta je platný pro nově uzavírané smlouvy od  
1. 7. 2023.

Prodej dřeva

Koupit dřevo od města mohou pouze osoby  
s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem. V případě 
zájmu o prodej v lese (samotěžba či prodej v me-
tráži)se obraťte na Petru Posseltovou z odboru 
správy majetku. Pro prodej dříví na separačním 
dvoře je kontaktní osobou pan Markovič ze sepa-
račního dvora.

• ve  sběrném dvoře: 900 Kč/m3

   (max. 3m3/osoba/rok) 
• v lese: 300 Kč/m3 (max. 3m3/osoba/rok)
   je potřeba si dřevo v lese naporcovat 
   a ořezat větve 
• nařezaná kulatina v lese: 600 Kč/m3

  dřevo z topolů: není zpoplatněno a odběr není        
  limitován množstvím

Vítání občánků
2. února 2023

Mezi občany našeho města byly přivítány 
tyto děti:

Matěj Kapička
Amélie Helmichová
Monika Pačesová
Lucie Borufková

Veronika Pollnerová
Anna Fišerová

Alex Antoš
Lukáš Skopový

Kinley Drakpa Šling
Dominika Dolejšová

Ema Nováková

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokoje-

nosti.

Slavnostní atmosféru svými básničkami a 
písničkami vytvořily s podporou paní uči-

telky Mazáčkové a pana učitele Stříbrného 
děti z MŠ Dráček. 

 Patří jim za to náš velký dík.

Dvoudenní městské slavnosti Lysá žije 2023 
začnou v pátek 26. 5. v 17.30 hudebním pro-
gramem na náměstí B. Hrozného. V místě 
před základní školou bude scéna, kde budou 
odehrány tři koncerty – program zahájí pís-
ničkář Justin Lavash, následovat po něm bude 
vynikající kapela Vanua2 z Nymburka a nako-
nec vystoupí virtuózní kytarista Karol Komen-
da s kapelou. Na náměstí bude připraven stan  
s tekutým občerstvením. Program pod širým 
nebem v pátek skončí před půlnocí, pokračo-
vat však můžete v přilehlých podnicích, které 
nabídnou noc klubového charakteru. Těšit se 
můžete na DJs různých stylů, od “českosloven-
ské diskotéky” po elektronickou hudbu. 
Sobotní program zahájíme už v devět hodin 
ráno společným jogínským pozdravem slunci  
u východního křídla zámku. Dopoledním pro-
gramem (do cca 13 hodin) si připomeneme 
bývalou tradici lyského Montmartru, bude se 
tedy celý konat v horní části Zámecké ulice. 
Vystoupení, o která se postará naše ZUŠ F. A. 
Šporka, doplní dětské divadélko. U jednotli-
vých stánků se pak budou prezentovat různí 
šikovní a aktivní Lysáci. Chybět samozřejmě 
nebudou gastro stánky. 
Montmartre také bude startovní branou pro 
dětskou Cestu parkem, která děti provede přes 
jednotlivá stanoviště s úkoly až do letního kina, 
kde na ně bude čekat zasloužená odměna.  
V letním kině jsme pro vás připravili dvě scény 
- amfiteátr letního kina a šapitó na louce. Pro-
gram zde zahájíme v 15 hodin právě v šapitó, 
kde se představí místní Marie Sommerová se 
svým Hudebním všeználkem pro děti. V amfi-
teátru letního kina naváže legendární orchestr 
letos městem oceněného Vítka Andršta a po 
něm nastoupí lyská kapela Huafi. Hudbu pak 
na chvíli vystřídá taneční pásmo v podání ta-
nečních oddílů z našeho města. 
Program v amfiteátru letního kina pak dále 
nabídne energické blues v podání kapely St. 
Johnny, hudební smršť romské hudby kapely 
Bachtale Apsa s Bárou Hrzánovou a nakonec 
vás pohoupají pozitivně pulzující rytmy ra-
ggae/ska kapely Green Småtroll. Zatímco se  
v amfiteátru budou střídat kapely, prostor ša-
pitó na louce vám nabídne kapely reprezentují 
současnou českou alternativní scénu. Uslyšíte 
jazzově hip-hopovou kapelu Metastavy, kriti-
kou oceňované Kalle, nebo zasněně indie ky-
tarovou formaci Manon Meurt.
A to není vše! Prázdné samozřejmě nenechá-
me zámecké terasy! Program na nich nalezne-
te od 16 do 21 hodin a na své si přijdou např. 
milovníci cimbálové muziky. Těšíme se na vás 
a největší radost nám udělá, když uvidíme 
celé rodiny. Děti, mámy, táty, babičky i dědy  
a samozřejmě i všechny vás, kteří se do těchto 
škatulek z různých důvodů nevejdete. 

Tým Lysá žije

plány, které mají přednost před současnou ka-
tastrální mapou. Při této činnosti dochází také  
k zakreslení dosud nevyznačených staveb. Ma-
pování se v současnosti týká již jen několika 
málo lokalit. Jedná se o Byšičky, Řehačku, uli-
ci Na Homolce, okolí areálu Tichý a části Hra-
banova, konkrétně ulic K Hrabanovu, Sadová  
a Jaromírovy sady. Mapování by mělo být hoto-
vé do konce letošního roku. Za město Lysá nad 
Labem se do zjišťování průběhu hranic zapojili 
místostarostka Radka Bláhová a zastupitel Mi-
chal Řezníček. Ti se také v úterý 21. 2. zúčastnili 
spolu s pracovníky katastrálního úřadu ověřo-
vání vlastnických hranic městských pozemků  
v Byšičkách. Ověřování hranic probíhalo tak, 
že si oba během téměř tříhodinové obchůzky 
prošli Byšičky a kontrolovali (např. měřením 
šířky cest), jestli hranice městských pozemků 
odpovídají těm, které jsou uvedené z katastrál-
ní mapě.

ZŠ T. G. Masaryka: 
Zápis do 1. třídy

Prezenční zápis: 3. 4.2023 od 13 do 17 hodin
Náhradní termín zápisu: 11. 4. 2023  
od 13:00 hodin
Adresa: Základní škola T. G. Masaryka 
Palackého 160, Lysá nad Labem – Litol
Více informací: www.zslitol.cz

Těšíme se na vás!  
Celý kolektiv ZŠ T. G. Masaryka

Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku 
ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ T. G. Masaryka v Litoli

Co si vzít sebou? Platí pro obě základní školy
● rodný list
● kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
● platný osobní doklad zákonného zástupce (OP, u cizinců pas)
● potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný zástupce jinde
● V případě soudního rozhodnutí ke změnám v osobách zákonných zástupců dítěte je třeba  
    doložit rozhodnutí (kopie od soudu)

   
Podrobnější informace o zápisu byly uvedeny v Listech č. 2/2023. 
Redakční rada se omlouvá za neotisknutí těchto informací v čísle 03/2023

ZŠ Bedřicha Hrozného:  
Zápis „S Bedříškem za poznáním“

Prezenční zápis: 3. a  4. 4.2023  
od 13 do 17 hodin
Náhradní termín zápisu: 11. 4. 2023, od 13 
hodin (po předchozí telefonické dohodě s vedením 

školy - 724 387 332 nebo na emailu zastupce@zsbhroz-

neho.cz)

Adresa: Budova I. stupně ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)
Více informací: www.zsbhrozneho.cz 
Co vás čeká? Putování, při kterém vás 
budou provázet usměvavé paní učitelky  
a lvíček Bedříšek. Těšíme se na vás! Všichni 
žáci a zaměstnanci ZŠ Bedřicha Hrozného  
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Využití nádob na odpady
S ohledem na stále vzrůstající náklady na svoz odpadu a jeho uložení na skládku musíme 
přijmout opatření, která přispějí k vyšší vytříděnosti odpadu a zároveň ke snížení množství 
popelnic na směsný komunální odpad a i snížení odpadu v nich. Chtěli bychom vás proto 
požádat o vyplnění dotazníku, který nám pomůže zmapovat, jaké popelnice máte a také jaké 
nádoby na tříděný odpad byste chtěli. V dalším čísle Listů vás seznámíme s příjmy a výdaji, 
které s odpadem naše město má. Online dotazník najdete  v aplikaci Munipolis, nebo na 
webových stránkách města v záložce správa města/odpady.

Informace z úřadu Informace z úřadu

Lysá nad Labem nabízí řidičům 
elektromobilů čtyři dobíjecí stanice, 
najednou u nich může nabíjet 8 e-aut
 
Čtyři nové veřejné dobíjecí stojany mohou řidi-
či elektrických aut nyní využívat v Lysé nad La-
bem. U stojanů umístěných na P+R parkovišti  
v Čapkově ulici v těsném sousedství železnič-
ní stanice mohou obyvatelé a návštěvníci Lysé 
dobít svá e-auta, zatímco sami např. cestují vla-
kem nebo si ve městě vyřizují své záležitosti.  
Ve Středočeském kraji je v současnosti pro ři-
diče elektromobilů k dispozici asi 80 veřej-
ných dobíjecích stanic ČEZ. Při využívání sítě 
se uživatel před dobíjením identifikuje RFID 
kartou nebo pomocí aplikace FUTUR/E/GO.  
Ta zefektivňuje dobíjení díky spárování mobilního 
telefonu s dobíjecí stanicí, vyhledá nejbližší dobíje-
cí místo včetně aktuální doby dojezdu nebo ukáže 
aktuální obsazenost stojanů. Více než 80 % sítě ČEZ 
tvoří dnes dobíjecí stojany o výkonu 50 kW, v bu-
doucnu ale poroste podíl ultrarychlých stanic.

odbor městského investora

Nová výše správních poplatků
 
S účinností od 1. března 2023 došlo k aktualiza-
ci některých správních poplatků podle zákona  
č. 634/2004 Sb. Kolik za co aktuálně zaplatíte?

• Zachování registrační značky, tabulek s touto re-
gistrační značkou a osvědčení o registraci vozidla  
u vozidla vyřazeného z provozu - 200 Kč
• Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyro-
beného nebo dovezeného vozidla - 3.000 Kč
• Rezervace registrační značky s výjimkou registrač-
ní značky na přání - 100 Kč
• Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla 
nebo technického průkazu (ztráta) - 500 Kč
• Vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla 
nebo technického průkazu (odcizený - má protokol 
od Policie České republiky) - 100 Kč
• Rezervace registrační značky na přání v ostatních 
případech - 500 Kč

Šárka Juhászová
odbor dopravy

Chceme, aby hřiště na sídlišti bylo 
opět hřištěm
 
Rada města se rozhodla zrušit provizorní parko-
vací plochu za sídlištěm a ponechat tento prostor 
opět sportu a jiným volnočasovým aktivitám. Od  
17. 4. zde nebude možné parkovat. Parkoviště zde 
bylo pouze jako přechodné řešení na dobu rekon-
strukce ul. ČSA.

Vrácení nebo výměna popelnice
 
Máte doma více popelnic a všechny nevyužijete? 
Máte velkou popelnici a stačila by menší? Pomoz-
te nám snížit náklady na svoz odpadu!
Obracíme se na vás s žádostí o pomoc při snižová-
ní nákladů na svoz komunálního odpadu. Smlou-
va se svozovou společností FCC Česká republika, 
s.r.o. je nastavená tak, že město platí za výsyp kaž-
dé nádoby na směsný komunální odpad, tj. černé 
či kovové popelnice. Svozová společnost předlo-
žila na letošní rok aktualizovaný návrh cen. Ceny 
najdete na webových stránkách města. Odevzdat 
přebytečnou popelnici či vyměnit zbytečně vel-
kou za menší můžete na sběrném dvoře. Otevře-
no má od pondělí do pátku 8-12 a 13-17 hodin, 
v sobotu pak 8-13 hodin. K vrácení či výměně 
nepotřebujete žádný doklad z úřadu, stačí pouze 
nahlásit vaše jméno a adresu umístění popelnice. 
Děkujeme všem, kteří tuto možnost využijí a po-
můžou tak snížit náklady města na svoz směsné-
ho komunálního odpadu. 

odbor správy majetku

Velkoobjemové kontejnery
 
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad  
a velkoobjemový odpad budou přistaveny  
15. 4. 2023 v časech:

Byšičky    8.00-9.00 hodin 
Řehačka  9.30-10.30 hodin 
Dvorce  11.00-12.00 hodin 

Do biokontejneru můžete odložit biologic-
ky rozložitelný odpad pocházející především  
z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Za velkoobjemový odpad můžeme považovat:
• nábytek
• sanitu (vany, toaletní mísy)
• koberce, linoleum
• Pozor! Zdivo a suť jsou odpady stavební  
a nepatří sem.

Do kontejnerů na velkoobjemový odpad není 
vhodné odkládat:
• tabulové sklo a zrcadla
• chemikálie
• odpad, který je možné vhodit do standard-
ních kontejnerů na tříděný odpad
• stavební odpad

Podzimní termín přistavení těchto kontejnerů 
bude včas zveřejněn.

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 přistavte 
před nemovitost vždy den před vývozem.

Do bionádob patří: kuchyňské zbytky rostlin-
ného původu (slupky od brambor, jablek, cibu-

le atd.). Dále tráva, listí, ovoce, zbytky ovoce  
a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky 
rostlin, zemina z květináčů, plevel, drny se zemi-
nou, košťály, štěpka z větví keřů, větvičky, piliny, 
hobliny, kůra, seno, sláma.

Do bionádob nepatří: všechny typy sáčků, sklo, 
kamení, obalové materiály, kosti, maso, kůže, 
tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky, podestýl-
ky od domácích zvířat, zvířecí exkrementy, peří, 
chlupy, vlasy, uhynulá zvířata, kontaminované 
piliny, hobliny, kůra, nebezpečné odpady, bio-
logicky obtížně rozložitelné materiály, kočkolit.

Konec bezplatného výdeje nádob 
na bioodpad

Ke dni 8. 3. 2023 byl ukončen bezplatný výdej 
bionádob. Všechny nádoby zakoupené pro 
tuto akci byly přiděleny obyvatelům, kteří si  
o ně požádali a zároveň splňovali dané podmín-
ky.
Občané, na které se v této první etapě nedo-
stalo, budou uspokojeni v etapě další. O dalším 
poskytování bionádob budou informace včas 
zveřejněny.

Jana Kunrtová
odbor správy majetku

Jedličkova ulice
 
Krajská správa a údržba silnic potvrdila ter-
mín opravy povrchu v Jedličkově ulici! Ve 
dnech 24. 4. - 4. 5. 2023 proběhne oprava 
v úseku od nadjezdu po Pivovarskou ulici. 
Tato akce se neobejde bez částečné uza-
vírky - dojde vždy k uzavření pouze jed-
noho jízdního pruhu. Provoz bude řízen 
semafory.

Zprovoznění výtahu na radnici

Nový venkovní výtah momentálně není plně 
funkční, jeho provoz je zajištěn pouze v době 
konání akcí v podkroví staré radnice. Jedná se 
o poruchu softwaru, která bude odstraněna  
v co nejkratší době. odbor městského investora

(red.)

Reklamace ČSA

Na základě smlouvy o dílo číslo  
S -2057/00066001/2020 a číslo smlouvy zhotovite-
le D4/45/2020 ze dne 29. 7. 2020, „II/272 Lysá nad 
Labem, průtah – stavba“, jsme uplatnili reklamaci 
u firmy Metrostav Infrastructure a.s., na uvolně-
ný poklop kanálu včetně rámu v komunikaci, ulice 
Československé armády před domem č. p. 1631, za 
přechodem pro chodce směrem na Milovice. Firma 
provede opravu kanálu do 30. 4. 2023. Pro opravu si 
musí zajistit povolení správního úřadu, neboť se jed-
ná o opravu ve frekventované komunikaci.

Dále reklamujeme problematická místa níže, u kte-
rých má dodavatel oznámit termín realizace opravy. 
Po provedené kontrole celé komunikace a chodníku 
jsme zjistili, že se na několika místech při dešti tvoří 

velké kaluže, které neodtékají do kanalizačních vpustí.
Popis směrem od Milovic do centra. 
• Zastávka autobusu po pravé straně. V přední části 
zastávky se tvoří velká kaluž. Projíždějící auta ohazují 
občany stojící na zastávce.
• Břeh u autobusové zastávky. Dochází k jeho splavo-
vání
• Přechod pro chodce u křížení ulice ČSA a Resslovy  
u rod. domu čp. 2673. U přechodu pro chodce se na 
obou stranách tvoří velká kaluž a neodtéká. Dále se 
splavuje zemina na obou stranách záhonu.
• Splavená zemina ze záhonu u rod. domu čp. 1480. 
Ze záhonu se splavuje zemina a odtéká do přilehlé 
kanalizační vpusti

Hana Ottova
odbor městského investora

Do doby zahájení opravy je v úseku mezi 
ulicemi Pivovarská a Smetanova snížena 
dovolená rychlost na 30 km/hod. Víme, 
že pro některé z vás není toto opatře-
ní příjemné, ale prosíme, dodržujte ho  
a dbejte zvýšené opatrnosti.

24. 4. - 1. 5. - frézování, výšková úprava
                         šachet a vpustí
2. 5. - 4. 5.    - pokládka asfaltového povrchu
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Zápis do mateřských škol 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.

Výstavba skateparku

V oblasti sportu je jednou z našich 
priorit výstavba skateparku. Původní 
skatepark byl bohužel z důvodu výstavby 
sportovní haly zrušen. Domnívali jsme se, 
že bude možné zahájit jeho výstavbu co 
nejdříve. Bohužel jsme však zjistili, že na 
tento záměr neexistuje žádná studie ani 
jiná dokumentace, na jejímž základě by 
bylo možné skatepark povolit a násled-
ně postavit. Nelenili jsme a ve spolupráci  
s komisí pro sport a volný čas jsme připra-
vili zadání, na jehož základě se nyní připra-

Na základě tématu vyhlášeného redakč-
ní radou, rekapitulujeme naše aktivity 
za období 2017-2022. Dotacemi podpo-
řené investice: vzduchotechnika v kině, 
městská památková zóna, nástavba ZŠ 
JAK + výtah, podkroví radnice, Turistické 
informační centrum, dětské hřiště v par-
ku Štěpánky Rohanové. Dále pak objekty  
z pochybného důvodu stále novým vede-
ním neotevřené - sportovní hala v ul. Ko-
menského, MŠ Drážky a dům R. Jedličky. 
Připravili jsme projekty na lávku pro pěší 
a cyklisty na Hrabalově mostě, kterou 
bude letos realizovat a platit Středočes-
ký kraj MŠ Drážky, rekonstrukce kultur-
ního sálu v budově u nádraží, tělocvična  
u ZŠ TGM Litol, rekonstrukce pavilonu  
A ZŠ JAK, venkovní rekreační a volnočasový 
areál v lokalitě za novou sportovní halou 
(skatepark a další sportovní aktivity pro 
všechny věkové kategorie), rekonstrukce 
pavilonu E II. etapa (sociální zařízení, šat-
ny, keramická dílna, nové rozvody, nová 
vzduchotechnika), na budovu hasičárny 

vuje studie na využití areálu navazujícího 
na stadion a sportovní halu. Výsledkem 
by mělo být vymezení volnočasové zóny, 
která by doplnila stávající sportoviště  
a umožnila tak rozšířit sportovní a rela-
xační vyžití pro naše občany. Tato zóna by 
měla nově kromě již zmíněného skate-
parku nabídnou například tato sportovi-
ště – workoutové hřiště, parkourové hřiš-
tě, hřiště na pétanque a streetball a také 
hřiště multifunkční. Návrh studie areálu 
je nyní připravován variantně. Součás-
tí studie by měla být i tzv. modrozelená 
infrastruktura. Následně plánujeme její 

představení veřejnosti a veřejné projed-
nání s občany. Samotná realizace jednot-
livých částí areálu pak bude muset být,  
a to s ohledem na rozpočet města, re-
alizována postupně. Věříme však, že  
v prvním pololetí roku 2024 třeba bude-
me schopni otevřít část navrhovaných 
sportovišť. O dalším vývoji v souvislosti  
s touto studií vás budeme informovat.

Lysá nás spojuje

??
Podpora kultury 
a sportu v našem 
městě

Příspěvek zastupitele

Založení Domu dětí a mládeže je potřeba 
jen jedno kulaté razítko, problém je sídlo 
a personál. V našem volebním plánu bylo 
navrhováno jeho umístění na jedno mís-
to a to do areálu v Čechově ulici, kde by  
v budoucnu mohlo vzniknout i kou-
paliště. Panem zastupitelem Šalkem 
zamýšlená budova na ČSA je z jedné 
strany v blízkosti frekventované a nebez-
pečné silnice bez možnosti parkování  
a není také zřejmé, kam by se přemístil 
Úřad práce, Klub Polski, MAS a další včet-
ně technické skupiny. Vždy podpoříme do-
tace na kulturu a sport vyhlášené městem.

Společně pro Lysou

Oznámení o konání zvláštního zá-
pisu do předškolního vzdělávání 
ve školním roce 2023/2024 podle  
§ 2 zákona č. 67/2022 sb. (lex 
ukrajina školství) ve znění novely  
č. 20/2023 sb.

Ředitelky mateřských škol stanovují termín koná-
ní zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. 
(Lex Ukrajina) ve znění novely č.20/2023 Sb. od 
školního roku 2023 – 2024.

Termín konání: 5. 6. 2023, 10–12 hodin 
(ředitelny jednotlivých mateřských škol)

Předpokládaný počet přijímaných: dle volné ka-
pacity dané školy

Nahlédnutí do spisu: 6. 6. 2023, 10-11 hodin 
(ředitelny jednotlivých mateřských škol)

Předání rozhodnutí: 7. 6. 2023 zveřejněním vý-
sledků přijímacího řízení na webových stránkách 
mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího 
řízení u vstupu do mateřské školy, osobně od 10-
12 hodin (ředitelny jednotlivých mateřských škol)

Tento zápis se vztahuje výlučně na cizince: 
• kterým byla poskytnuta dočasná ochrana  
v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazují se 
vízovým štítkem nebo záznamem o udělení do-
časné ochrany;
• kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 
dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, kte-
ré se nově automaticky ze zákona považuje za 
vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Proka-
zují se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem  
v cestovním pasu.

Žádost o přijetí může podat: 
• zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského 
práva (může jím být i prarodič, zletilý souroze-
nec); 
• zákonný zástupce dítěte podle českého práva  
(§ 183 odst. 7 školského zákona)
Dokumenty nutné k zápisu:
• žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání; 
• vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmín-
ky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podro-
bit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se 
vztahuje pouze na děti, které v daném školním 
roce neplní povinné předškolní vzdělávání. Po-
vinné předškolní vzdělávání plní děti narozené od  
1. 9. 2017 do 31. 8. 2018;
• vízový doklad dítěte; 
• doklad o místě pobytu pro určení spádovosti 
(např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování),  
v případě pochybností může škola požádat obec 
o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta 
pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro 
cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní 
dny ode dne této změny;
• doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě za-
stupovat.

Dobrý den, vážení čtenáři. V těch-
to Listech se můžete dočíst o kultuře  
a sportu. Nedílnou součástí toho je i ve-
řejný prostor. O extravilánu píši v článku 
o kapličce sv. Václava. Jsme ale město 
obklopené zelení, proto je potřeba my-
slet hlavně na zeleň uvnitř zastavěných 
ploch. Bohužel není vůbec jednoduché 
nasázet stromy mezi chodník a komu-
nikaci z mnoha technických či prosto-
rových důvodů. Určitým kompromisem 
může být bohatší výsadba keřového patra  
a použití mobilní zeleně. Zatím otevřenou 
otázkou zůstává, jak by mělo v budouc-
nosti vypadat Husovo náměstí. Jedná se 
o citlivé místo a problém parkování fi-
nalizaci vize komplikuje. V loňském roce 
se nám podařilo v nově pojmenovaném  

PARKU ŠTĚPÁNKY ROHANOVÉ obnovit ne-
jen hřiště, ale i fontánu, která se i po krát-
kou dobu fungování stala srdíčkem hlavně 
těch nejmenších. V Litoli v okolí kapličky 
pak udělat nové cesty a zlepšit výsadbu 
nebo vytvořit nové dětské hřiště v Komen-
ského ul. Ve světle okolností a pokračují-
cího rozvoje města, by bylo dobré popře-
mýšlet i o realizaci PARKU VE SLUNÉČKOVĚ 
ZAHRADĚ v její nezastavěné a často disku-
tované části, při současné přípravě nových 
ploch pro výstavbu bytových domů mimo 
centrum.

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 přiřazená dle svého 
obsahu k jednotlivým rubrikám Listů. 

Karolína 
Stařecká

Zápis dětí do mateřských škol  
v Lysé nad Labem od školního roku 
2023 – 2024
 
Každoročně seznamujeme zákonné zástup-
ce dětí s organizací a kritérii zápisu a  přijímá-
ní dětí k předškolnímu vzdělávání. Informace  
o přijímání a kritéria přijímání jednotlivých mateř-
ských škol najdete na jejich webových stránkách.

Ředitelky mateřských škol v Lysé nad Labem

Co je nutné k zápisu doložit:
 
•Žádost o přijetí k předškolnímu  
vzdělávání. 

•Vyjádření pediatra ke splnění zákonné 
podmínky o očkování dítěte, eventuálně 
mít doklad, že je dítě proti nákaze imun-
ní nebo se nemůže podrobit očkování pro 
kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje 
pouze na děti, které v daném školním roce 
neplní povinné předškolní vzdělávání. Pro-
stou kopii rodného listu. 

•Doklad o trvalém bydlišti dítěte pouze  
v případě, že jej dítě nemá v Lysé nad La-
bem, nebo Jiřicích.

Spádovost a počet přihlášek
 
Od loňského roku městská vyhláška sta-
noví školské obvody, tzn. určuje spádovost 
do jednotlivých mateřských škol dle adre-
sy trvalého bydliště dítěte. Vyhlášku vč. 
seznamu ulic v jednotlivých školských ob-
vodech naleznete na webech jednotlivých 
mateřských škol.Na základě vlastní úva-
hy může zákonný zástupce podat žádost  
o přijetí do více mateřských škol. Pokud 
tuto variantu zákonný zástupce zvolí, je 
možné, že bude dítě přijato do více ma-
teřských škol. Po vydání rozhodnutí o při-
jetí informujte vybranou mateřskou školu 
o tom, že zde od 1. 9. 2023 nastoupíte. 
Ostatním školám tuto skutečnost oznamte 
písemnou formou.

MŠ Čtyřlístek Lysá nad Labem

Brandlova 1590/9
ředitelka: Mgr. Štěpánka Vošická
tel.: 776 880 400
e-mail: reditelka@ms-ctyrlistek.cz
web: https://www.ms-ctyrlistek.cz/

MŠ Dráček Lysá nad Labem - Litol

Mírová 430
ředitelka: Bc. Marcela Michňová
tel.: 731 577 208
e-mail: msdracek@centrum.cz
web: https://www.msdracek.cz/

MŠ Mašinka Lysá nad Labem

Sídliště 1512, 1516
ředitelka: Lucie Pařízková, DiS.
tel.: 722 474 044
e-mail: reditelka@ms-masinka.cz
web: http://ms-masinka.cz/

MŠ Pampeliška Lysá nad Labem

Sídliště 1464/45
ředitelka: Kristýna Kaňková, DiS.
tel.: 776 880 449
e-mail: mspampeliska@mspampeliska.cz
web: https://www.mspampeliska.cz/

Nahlížení do spisu: 17. 5. 2023 v čase 
10-12 hodin
 
Místo: ředitelny jednotlivých mateřských 
škol po telefonické dohodě s ředitel-
kou dané školy (žadatel má možnost na-
hlédnout do správního spisu založeného  
na základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí: 24. 5. 2023
 
Zveřejněním výsledků přijímacího řízení 
na webových stránkách mateřské školy, 
vyvěšením výsledků přijímacího řízení  
u vstupu do mateřské školy.

Podávání žádostí: 
od 2. 5. 2023 do 12. 5. 2023 
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání po-
dává dítě zastoupené zákonným zástupcem: 

•Předzápisem na adrese https://elek-
tronickypredzapis.cz/ (v případě podá-
ní elektronickým způsobem je nutno do  
5 pracovních dnů doručit originál přihlášky  
s potvrzením o očkování a prostou kopii rodné-
ho listu vhozením do schránky dané mateřské 
školy. Nebude-li doplněn originál nejpozději do 
17. 5. 2023, nebude podání žádosti formou 
elektronického předzápisu považováno za 
platné)

•Elektronicky na adresu školy
(v případě toho způsobu podání je nutno do 
5 pracovních dnů vhodit originál přihlášky  
s potvrzením o očkování do schránky dané 
mateřské školy. Nebude-li doplněn originál 
nejpozději do 17. 5. 2023, nebude podání žá-
dosti formou elektronicky na adresu školy po-
važováno za platné)

•Datovou schránkou (originál přihlášky  
s potvrzením o očkování, prostou kopii rodné-
ho listu)

•Doporučeně poštou (originál přihlášky  
s potvrzením o očkování, prostou kopii rodné-
ho listu, rozhodující je datum podání na poštu)

•Osobně, po telefonické dohodě s ředitelkou 
školy



1312

Jubilea za měsíc březen
Město Lysá nad Labem 

přeje jubilantům k významným  
narozeninám do dalších let hodně 

 zdraví, pohody a spokojenosti.

Ze života seniorů

„Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého ne-
můžeme být vyhnáni. Ve vzpomínkách i poupě 
rozvíjí se v nejkrásnější růži.

Johann Wolfgang Goethe

I nám ještě stále ve vzpomínkách dozní-
vají zvuky taneční hudby, která nás potěšila  
a pohladila po duši během únorového Valen-
týnského plesu. Nevšední hudební a kultur-
ní zážitek obohatil naše dny a stal se jedním  
z posledním stavebních kamenů mostu, který 
nás pozvolna přenáší do dalšího ročního ob-
dobí, které je nám všem mnohem bližší než 
ponurá a chladná zima. Sluneční paprsky už 
pozvolna sílí. Stojí za to se na chvíli zastavit  
a nechat je dopadat na tvář, aby se svým vlíd-
ným teplem vloudily pod kůži. Náš zámecký 
život se začíná čím dál více přesouvat zpo-
za oken, kde nás ještě hýčká jistota teplého 
a suchého interiéru, na nádvoří a do parku. 
Nicméně předpověď počasí je neúprosná  
a stále nepřináší vyhlídku na ty pravé jarní 
teploty, tak nezbývá než se s tím smířit a če-
kání na jaro si zpříjemnit. Učitel a cestovatel 
pan Petr Horák si pro nás něco zajímavého 
určitě přivezl. Během jeho přednášky jsme se 
přenesli do reálného života v Indii. Země je to 
jistě velmi krásná, ale na konci povídání jsme 
si museli s úlevou přiznat, že jsme rádi za ži-

Narození a smrt – obojí patří k životu. Když se 
vás smrt začne týkat osobně, respektive někoho, 
koho milujete, je nesmírně těžké to přijmout.

Můj manžel byl neuvěřitelně statečný. Když se 
mu přitížilo, s bezmeznou důvěrou se svěřil do 
péče jedné z pražských nemocnic. Nechci popiso-
vat, jak zde péče o umírající probíhala. Už po pár 
dnech jsem věděla, že ho v tomto prostředí nemo-
hu nechat, a také, že s ním chci být, dokud to jen 
půjde.  

V září roku 2020 bylo v Lysé nad Labem otevře-
no Centrum pro pečující rodiny.
Svoji činnost zahájilo  v rámci dvouletého 
projektu „S námi to zvládnete“ určeného pro 
všechny rodiny, které pečují o svého blízkého 
v domácím prostředí. Vznikl tým odborníků 
tvořený psychologem, sociálním pracovníkem, 
právníkem a odborníkem na ošetřovatelskou 
péči, který pečujícím pomáhal v této složité ži-
votní etapě.
I když oficiální projekt skončil v červnu roku 
2022, Centrum pro pečující rodiny nadá-
le pokračuje v nabídce svých služeb, neboť 
naše dlouholeté zkušenosti při poskytování 
terénních, ambulantních, pobytových služeb  
a domácí zdravotní a hospicové péče ukázaly, 
že pomoc ve složité životní situaci je důležitá 
nejen pro opečovávanou osobu, ale i pro toho, 
kdo pečuje o svého blízkého. Chceme, aby 
Centrum pro pečující rodiny bylo i nadále pro 
pečující důležitým místem, kde mohou najít 
podporu, informace a praktické rady, odpo-
vědi na své otázky a mají možnost setkávat se  
s lidmi, kteří řeší podobné problémy.
Centrum pro pečující rodiny nabízí:
· sociální poradenství (informace k příspěvku na 
péči, na mobilitu, k průkazu ZTP, k příspěvku na 
kompenzační pomůcky, na zvláštní pomůcky,  

Zámecké novinky

Sudoku

Můj manžel byl 
neuvěřitelně 
statečný  

Projekt skončil, 
pomáháme i nadále

V březnu oslavila své významné život-
ní jubileum paní Bohumila Barochová.  
A co paní Barochovou nabíjí do života 
i ve sto letech? Je to především její milující 
rodina, kterou má neustále kolem sebe,  
a která se o ni s velkou péčí a láskou sta-
rá. Paní Barochové do dalších let přejeme 
hodně zdraví, optimismu, radosti a laska-
vých a vstřícných lidí v její blízkosti.

 80 let
Jaroslav Kotink

Miroslav Pastrňák
Jan Rambousek

85 let
Stanislav Káža

Hana Hlubučková
Marie Hladíková

Hana Marcaníková

90 let
Jaroslava Pírová

Alžběta Soukupová

91 let
Marie Nejedlá

92 let
Jarmila Boháčková

93 let
Ladislav Faktor 

95 let
Milena Cerhová

Milena Provazníková

100 let
Bohumila Barochová 

102 let
Miloslava Černá

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 své CV na e-mail: 
reditel@dnz-lysa.cz
nebo volejte: 602 154 221

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.

vot v naší zemi, jelikož ne všude na světě jsou 
životní podmínky přiměřené. Naše cestování 
kontinenty bude opět pokračovat v dubnu, kdy 
se pomyslně přeneseme do severní Austrálie. 
I naši předci vítali s nadšením blížící se konec 
zimy prostřednictvím masopustních zvyklostí 
a tradic. Ačkoliv slovo masopust evokuje spíše 
asociaci ve tvaru masa - půst, tak se mnohem 
raději všichni přikláníme k té lepší variantě, 
kterou známe jako období hojnosti a oslav. 
Tučný čtvrtek, který je vrcholem tohoto obdo-
bí, jsme si připomněli i u nás. To pravé potě-
šení ze skutečné zabijačky jsme si sice dopřát 
nemohli, ale ochutnávku všech zabijačkových 
dobrot ano. A tak se na našich stolech obje-
vily poctivé jitrničky, jelítka a ovar. Masopust 
máme mooooc rádi... K našemu zámeckému 
životu neodmyslitelně patří také hudba. Po-
kud se u nás zrovna neobjeví některý z více či 
méně známých hudebních interpretů, vysta-
číme si sami. Během pravidelných odpoled-
ních hudebních okének si společně zazpíváme  
a připomeneme si naše slavné interprety. Spo-
lu se slovy ,,Mám malý stan” ze stejnojmenné 
písně Karla Štědrého se často rozhlédneme 
kolem sebe a  jsme vděčni za to, že my máme 
nožky opravdu v teple.

Blanka Káninská
koordinátor aktivizace

Hledala jsem pomoc a našla tu nejlepší – Domá-
cí hospic Nablízku, z. ú. z Lysé nad Labem. Ulevilo 
se mi, když manžela hospic převzal do péče, i když 
za námi pak na každou návštěvu museli dojíždět 
skoro 30 km. Byť jsem prožívala nejtěžší chvíle své-
ho života, péče a podpora od sestřiček i paní dok-
torky byla pro nás pro všechny jako pohlazení po 
duši. Manželovi se dostalo nejen laskavé a vzorné 
péče, včetně bezplatné zápůjčky všech nezbytných 
pomůcek, ale hlavně měl konečně medikaci, při 
které netrpěl bolestmi. Odešel po několika málo 
dnech, v klidu, ve spánku. Držela jsem ho při po-
sledním výdechu za ruku.  

Ochota a rychlost, s jakou se o mého manžela 
hospic postaral, se ukázala jako klíčová. Jsem šťast-
ná, že jsme to stihli. A do jisté míry mi toto vědomí 
pomohlo v prvních měsících po manželově odcho-
du. Vůbec si neumím představit, jak krutý a děsivý 
odchod by ho čekal v nemocnici. Byl by tam sám, 
opuštěný, vyděšený, ve velkých bolestech. S tím 
bych se nikdy nedokázala smířit. 

Domácí hospic Nablízku, z. ú. má krásné, ale ne-
lehké poslání. Přála bych si, aby každý umírající do-
stal šanci odejít důstojně, v kruhu svých blízkých.

Rozhodla jsem proto Domácímu hospici Nablíz-
ku pomáhat toto poslání naplňovat. Dle svých sil, 

možností a schopností může pomáhat úplně kaž-
dý. Darovat totiž můžeme nejen peníze, ale i svůj 
čas a energii jako dobrovolník, pomoci lze i pou-
hým sdílením svých zkušeností s hospicovou péčí, 
jak to třeba činím já. 

Zkušenost pozůstalé manželky klienta  
Domácího hospice Nablízku. 

Děkujeme pozůstalé, jejíž jméno zůstává  
v anonymitě, za její osobní životní příběh. Vážíme 
si toho, že sdílela svou zkušenost s domácí hospi-
covou péčí a jejího rozhodnutí hospic dále pod-
porovat. Děkujeme touto cestou i všem ostatním, 
dobrovolníkům a podporovatelům našeho Domá-
cího hospice Nablízku, z. ú. Vážíme si toho, že se  
v našem městě hospicová rodina přátel rozrůstá. 
Pomáhají nám místní školky, školy, skauti, menší 
i větší podnikatelé, církve, kreativní maminky, ak-
tivní seniorky a další občané a v neposlední řadě 
město Lysá nad Labem. Všichni dobří lidé jsou ne-
dílnou součástí hospicového díla. Jsme vám nablíz-
ku na tel. 731 268 306, neváhejte se na nás obrátit, 
společně vše zvládneme. Více informací o činnosti 
hospice naleznete na www.hospic-lysa.cz.

Anežka Urbanová
Domácí hospic Nablízku, z. ú.

ke krátkodobému a dlouhodobému ošetřovné-
mu, informace o dostupných sociálních služ-
bách)
· ošetřovatelství (jak šetrně pečovat o špatně 
pohyblivou osobu nebo osobu upoutanou na 
lůžko, předvedení dostupných kompenzačních 
pomůcek, možnost vyzkoušení v domácnosti, 
bezplatné zapůjčení)
· možnost účastnit se akreditovaných praktic-
kých kurzů na různá témata
· psychologické poradenství (komunikace  
v rodině, zvládání krizových situací, péče o své 
vlastní zdraví)
· individuální a skupinové relaxace
· dílené skupiny – možnost společného setká-

vání, předávání zkušeností, psychohygiena
Všechny aktivity a podpora odborníků jsou  
k dispozici pod jednou střechou, což usnadňuje 
získávání informací a podporu. Centrum lze na-
vštívit jednorázově nebo v pravidelných inter-
valech podle potřeb pečujícího. Služby Centra 
pro pečující rodiny jsou dostupné pro občany 
měst a obcí okresu Nymburk.

Centrum pro pečující rodiny 
Nám. B. Hrozného 1722, Lysá nad Labem

Iveta Jánková, DiS.
jankova@centrum-podebrady.info

tel.: 778 407 531

Speciálně blahopřejeme paní Černé  
k jejímu krásnému věku a přejeme,  

aby jí zdraví ještě sloužilo.
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Kalendárium

Drátování 
3. a 17. 4. od 16.30 
Drátenický kurz s Janou Procházkovou.

Jazyková kavárna pro cizince
3. a 17. 4. od 16.30 do 17.30 
Akce pro dospělé, kteří se chtějí zlepšit  
v konverzaci v českém jazyce. Počet míst 
v naší kavárně je omezený, své místo si 
předem v knihovně rezervujete! Kavárna 
je pro všechny zájemce zdarma.

Paličkování
5. a 19. 4. od 16.30 
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně.

Velikonoční koncert
10. 4. od 16.00
Tradiční Velikonoční koncert v evan-
gelickém kostele, na kterém se nám 
letos představí mezzosopranistka Bar-
bora de Nunes-Cambraia a harfenistka 
Barbora Plachá. Na programu zazní sklad-
by českých autorů B. Smetany, A. Dvořáka,  
B. Martinů, L. Janáčka a dalších. Vstupné 
50 Kč, vstupenky jsou k dispozici v knihov-
ně.

Vzpomínám, vyprávím, žiji
14. 4. od 16.00 
Vernisáž seniorské výstavy o jídle, na které 
se budete moci inspirovat starými rodin-
nými recepty, vyprávěním o dobrém jídle 
a dobrém hospodaření. A to vše doprovo-
dí ilustrace současných dětí. Výstava v pro-
storách knihovny potrvá do 12. 5. 2023.

Městská knihovna

Knihovna Litol

Kino Lysá n. Labem

Sbírka potravin

Výstaviště

Klub Patro

Hudební toulky
26. 4. 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.

Lysá nad Labem – rodiště významných 
fyziků
27. 4. od 18.00
O tom, že Lysá nad Labem není pouze 
krásné historické město, ale i rodiště řady 
významných osobností, není pochyb. Tato 
přednáška nám představí naše význam-
né rodáky, kteří se proslavili na poli fyzi-
ky. Hlavním hostem bude prof. Jan Řídký, 
DrSc. – místopředseda akademické rady 
AV ČR a vědecký pracovník věnující se pře-
devším oblasti experimentální fyziky ele-
mentárních částic.

PRINCEZNA ČOKOLÁDA - DOBŘE NALA-
DĚNÉ DIVADLO
23.4. od 15.00
Půvabná, výchovná pohádka o jedné prin-
cezně, která má ráda jen sladkosti, bonbo-
ny a hlavně čokoládu. Bolí jí z toho bříško, 
zoubky a je bledá. Naštěstí je tu jeden 
moudrý čaroděj, který si se vším ví rady. 
Naučí princeznu jíst zdravě a díky tomu 
bude krásnější než kdykoliv jindy.

22.4. od 8.00 do 18.00 v prodejně PENNY 
(pod nadjezdem). 

Potraviny, které se zde vyberou, zůstanou 
v našem městě a budou rozděleny potřeb-
ným. Děkujeme vám všem, kteří potřeb-
ným přispějete. ZA FARNÍ CHARITU LYSÁ 
NAD LABEM, Labutová Jaroslava

EliZo (koncert)
1. 4. sobota od 20.00
Mezinárodní kapela EliZo do Lysé nad La-
bem přiveze dávku latinskoamerických 
rytmů a možná i několika francouzských 
šansonů... Zaznít však může i mnohem 
víc! Kytara a zpěv (Eliška Fajmonová), 
akordeon a klarinet (Zoe Perrenoud) a ca-
jon (Albert Font Haro) dohromady vytvoří 
česko-francouzsko-španělskou fúzi, která 
vás dojme i rozvlní.

NO JAM: Pearl Jam tribute band (koncert)
15. 4. sobota 20.00
Jádro akustického tria Stars Tribute Acous-
tic se vrátí na Patro se svojí kapelou, která 
hraje legendární Pearl Jam. Těšte se na ve-
čer plný rocku a grunge v podání kapely 
NO JAM: Pearl Jam tribute band.
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.

27. veletrh módy, módních doplňků, kože-
né galanterie a šperků ELEGANCE - AVANT-
GARDA
13.–16. 4.
Na veletrhu se představí výrobci a prodejci 
z oboru konfekce, textilu, spodního prádla, 
kožené konfekce i kožené galanterie. Kaž-
dým rokem se na výstavě prezentuje přes 
80 vystavovatelů. Vedle textilu a prádla zde 
najdete i stánky se šperky, módními do-
plňky a kosmetikou. Letos nebude chybět 
kosmetické a vlasové studio, kde se můžete 
bez objednání nechat ostříhat.

21. ročník prodejní výstavy Narcis
13.–16. 4.
Ústřední expozicí výstavy Narcis bude jako 
každý rok obrovské pestrobarevné aranž-
má z rozkvetlých narcisů, tulipánů a dal-
ších jarních cibulovin doplněné okrasnými 
dřevinami, bonsajemi a dalšími rostlinami. 

LINORYTOVÁ GRAFIKA (Výstava)
Petr a Filip Jandáčkovi
27. 3. - 12. 5. 2023

TIC Lysá n. Labem

Závodiště Lysá
Prvomájová steeplechase města Lysá nad 
Labem
1. 5. 2023 od 13.00 (první dostih bude od-
startován ve 14.00)
Na programu bude celkem 8 dostihů,  
z toho 6 rovinových a 2 překážkové do-
stihy včetně hlavního dostihu 62. ročníku 
Prvomájové steeplechase města Lysá nad 
Labem o 150 000 Kč. Doprovodný pro-
gram zajišťuje populární Pony liga pro bu-
doucí naděje dostihového sportu. Pro děti 
bude dále připraven skákací hrad, kolotoč 
nebo jízda na pony. Možnost sázek zajiště-
na společností Tipsport.

Chybět nebude prodej zahrádkářských po-
třeb, cibulovin a květinových sadeb. 

Veletrh Regiony ČR
13.– 16. 4.
Na veletrhu Regiony ČR dostanete velkou 
dávku tipů a osobních doporučení přímo 
od cestovatelů nebo provozovatelů z mik-
roregionů, měst a cestovních agentur. Le-
tošní téma zní “Tradice českého folkloru”. 
Očekávejte, že nahlédnete do minulosti  
i současnosti folklorních trendů, zastou-
peny tu budou regionální potraviny a chy-
bět nebude ani tradiční cimbálovka, nebo 
harmonikář. Přijďte zažít kraje ČR všemi  
smysly, ochutnat regionální delikatesy, lokál-
ní vína či piva, shlédnout výstavy fotografií  
z různých koutů ČR a vyslechnout cestova-
telské přednášky. 

Aerobic Dynamik cup
16.4. od 13.30
Aerobiková soutěž pro jednotlivce, cvičení 
podle lektora. Startovné: 50,- Kč. Více infor-
mací na www.tskdynamik.com

Jarní retro garáž
22. 4.
Retro Garáž už pravidelně nabízí skutečně 
mnoho, a to od kompletních strojů, přes 
nové, replikové nebo staré a původní ná-
hradní díly až po spousty dalších předmětů 
spojených s veteránismem, a nejen to. Na 
akci svou práci prezentují i renovační dílny 
a řemeslníci.

Prvomájový trh zvířat
1. 5.
Trh slouží k setkání chovatelů a pěstitelů  
a ke směně, prodeji a vystavování exotic-
kých rostlin, exotických ptáků, akvarijních  
a terarijních živočichů, sbírkových přírod-
nin, chovatelských a pěstitelských potřeb, 
krmiv a odborné literatury.

Člověk sám nemá moc vdechnout život.
Dokáže však vrátit hlas dnes němým poslům, 

co o něm budou vyprávět – těm, kdo přijdou po něm.
Zanech svůj vzkaz. Vyber si tón. Dej mu hlas.

Adopce píšťal: https://adopce-varhany-lysa.cz

Open air a skvělý Jaroslav Svěcený

Duo Mellison a naše premiéra 
v evangelickém kostele

Duo Beautiful Strings Velkolepá tečka za druhým ročníkem, 
skvělí Wranitzky Kapelle

Držitelka Thálie, Jana Šrejma Kačírková

Modré housle Pavla Šporcla zahajují 
2. ročník festivalu

Barbora Plachá a její harfa z Versailles, 
famózní tečka prvního ročníku

Vokální kvintet Ensemble Frizzante
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Vážení milovníci hudby,
minulé dva roky ukázaly, že festival 
italského střihu s rodinnou atmosfé-
rou našemu městu sluší. A  protože 
se oba předchozí ročníky setkaly 
s nebývalým zájmem a  jsme festival 
„polabský“, stávají se letos  poprvé 
dějištěm festivalu i další místa regio-
nu. Lysou nad Labem rozezní v květ-
nu čtyři atraktivní koncerty, tři další 
pak zazní v  Milovicích, Přerově nad 
Labem a Čelákovicích. 
Zahajovací koncert jsme svěřili fe-
nomenálnímu hobojistovi Vilému 
Veverkovi a první dámě české harfy 
Kateřině Englichové. Oslavte svátek 
zamilovaných jedinečným hudeb-
ním zážitkem spojeným s  výstavou 
fotografi í v  přilehlé kočárovně farní 
zahrady. Na přání publika se na festi-
valové pódium vrací Jaroslav Svěce-
ný. Spolu s klavíristkou Lucií Karlovou
představí v Kulturním domě Milovice 
nový program napříč staletími. Krás-
né prostředí evangelického kostela 
nás inspirovalo k pozvání dua Plaisirs 
de Musique hrající na dobové rene-
sanční nástroje. Nesmírně rádi jsme 
přijali pozvání města Přerov nad La-

bem, kde se v  areálu historického 
skanzenu uskuteční open air kon-
cert vokálního kvintetu Ensemble 
Frizzante. Komorní orchestr Musica 
Florea na naše přání zařadil skladby, 
které docela klidně mohly znít na ne-
dalekém zámku jako novinky při kon-
certech pořádaných hrabětem Špor-
kem. Půjde bezpochyby o  vrchol 
třetího ročníku a důležitý milník festi-
valu, vůbec poprvé nás totiž navštíví 
přenosový vůz Českého rozhlasu. Na 
organizaci koncertu v úchvatné če-
lákovické Vile Volman pracujeme už 
od minulého roku. Vždyť jen prohlíd-
ka tohoto architektonického skvostu 
bývá vyprodána i půl roku dopředu. 
A  právě v  prosvětlené společenské 
síni vás čeká Duo l´ Alba a Večer slav-
ných melodií – také těch od klasika 
fi lmové hudby Ennia Morriconeho. 
Pořádat v tak neklidné době náklad-
ný hudební festival by nebylo možné 
bez přízně našeho města, které nás 
letos podporuje nemalou fi nanční 
částkou, ale zejména bez přízně vás, 
vracejících se posluchačů. Vždy mys-
líme na to, jak za ni poděkovat. A le-
tos to nebude jen symbolickým ná-

pojem na uvítanou od naší Vinotéky 
Blažkovi, jejíž skvělá vína nás budou 
provázet všemi večery. Grandióz-
ní fi nále, koncert šedesátičlenného 
chlapeckého sboru Pueri Gaudentes
bude za dobrovolné vstupné a  po-
může dobré věci. Vždyť v  erbu na-
šeho festivalu je co možná největší 
pomoc sbírce na opravu našich his-
torických varhan.
Festivalové vstupenky jsou k  mání 
jako vždy v  Městské knihovně Lysá 
nad Labem, ale také v  Info centru 
Milovice, obecním úřadu Přerov nad 
Labem a portálu GoOut. Těšíme se na 
vaši návštěvu a spoustu skvělé hudby!

LUKÁŠ SOMMER
ředitel festivalu

Jsem velmi rád, že v  našem měs-
tě má kultura své pevné místo a že 

se nemalému zájmu těší i klasická 
hudba. Festival Lissa Classica je 
toho důkazem. Smělý předpoklad 
organizátorů, že i několik koncertů 
probíhajících v  krátkém časovém 
sledu bude mít v  našem malém 
městě úspěch, se v  uplynulých 
dvou letech potvrdil. To, že se le-
tos koná již třetí ročník festivalu 
a že se těší velkému zájmu poslu-
chačů, svědčí o skvělé dramaturgii 

a  vysoké profesionalitě účinkují-
cích. Ačkoliv se nepovažuji za znal-
ce vážné hudby, je pro mne Lissa 
Classica od počátku srdeční zále-
žitostí. Jako každý rok, i letos si na 
koncerty velmi rád najdu čas a zvu 
také každého z Vás. Protože krása 
živě interpretované hudby se nedá 
předat, tu je třeba zažít.

KAREL MAREK
starosta města Lysá nad Labem 

POLABSKÝ FESTIVAL KLASICKÉ HUDBY

LISSA CLASSICA POTŘETÍ

Odemykání festivalu

První host Lissa Classica, Petr Nouzovský Sopranistka Karolína Cingrošová Pavel Steidl, kytarista světového jména

Kalendárium

Podpurná skupina při kojení
12. 4. 14.00 - 16.00
Skupinu vede laktační poradkyně Jana 
Menčíková. 
Vstupné dobrovolné. Doporučený příspě-
vek na pronájem: 100 - 150 Kč

Masáže kojenců a batolat
21. 4., 28. 4., 5. 5. Od 10 hodin
Cena kurzu je 450,- Kč, předchozí rezerva-
ce nutná.

Beseda na téma “Zlobivé dítě”
25.4. od 17 hodin
Vstupné: 100 Kč. Místa si předem rezer-
vujte.

Čarodějnice
27. 4. 16.00 - 18.30
Od 16 hodin Nezávislé divadlo
Čarodějná pohádka
Zábava s opékáním buřtíků. Vstup zdarma, 
buřtíky s sebou.

RC Parníček

Multifunkční 
sportoviště u ZŠ  
J. A. Komenského

Městská knihovna 
Milovice

Pod mostem

Podkroví radnice Čtení v podkroví, Jáchym Topol 2. 4. 18.00 - 21.00

Náměstí 
B. Hrozného

Sportovní den mládeže s TAJV v Lysé nad 
Labem - 4. ročník
13. 4. od 10.00 do 12.00
Sportovní akce v soutěžním pětiboje (fot-
bal, florbal, házená, frisbee, tenis) pro 
žáky základních škol v Lysé nad Labem  
o postup na Národní finále v Kladně. Spor-
tovní turnaj v Lysé nad Labem se koná za 
podpory města Lysá nad Labem. 
www.tajv.cz

Listování: Historky z Tinderu
13. 4. od 17.00
Listování tentokrát přijede do Milovic. 
V tamním malém sále kulturního domu 
představí herec Lukáš Hejlík spolu s ko-
legyní Lucií Macháčkovou knihu historky  
z Tinderu. Vstupenku v hodnotě 100 Kč je 
možné zakoupit v Městské knihovně Milo-
vice.

Čarodějnice
30. 4. 17.00 - 01.00
Opékání buřtů, dětský park a hudba

14. řemeslný jarmark
15.4  9.00 - 17.00
Najdete zde originální české výrobky, tvůr-
čí dílny pro děti i dospělé, ukázky různých 
řemesel nebo dřevěné atrakce pro děti  
i dospělé. Vstup zdarma. Jarmark pomá-
há čtyřleté Elince a šestiletému Adámkovi  
z Hradce Králové, kteří trpí různými cho-
robami.

KINO               4 /2023
1.4. od 10.00 Zoubková víla
1.4. od 17.00 Buď chlap!
1.4. od 20.00 John Wick: Kapitola 4
2.4. od 10.00 Úžasný Mauric
2.4. od 15.00 Titina, psí polárnice
2.4. od 17.00 Dungeons & Dragons: Čest zlodějů
2.4. od 20.00 65
4.4. od 18.00 Avatar: The Way of Water 3D PROJEKCE

5.4. od 17.00 Zatmění
5.4. od 20.00 Ostrov
6.4. od 15.00 Služka – Kino Senior
6.4. od 17.00 Super Mario Bros. ve filmu PREMIÉRA

6.4. od 20.00 Air: Zrození legendy PREMIÉRA

7.4. od 17.00 Dungeons & Dragons: Čest zlodějů
7.4. od 20.00 Papežův vymítač PREMIÉRA

8.4. od 10.00 Super Mario Bros. ve filmu
8.4. od 17.00 Děti Nagana
8.4. od 20.00 Air: Zrození legendy
9.4. od 10.00 Super Mario Bros. ve filmu
9.4. od 15.00 Zachraňte tygra PREMIÉRA

9.4. od 17.00 Buď chlap!
9.4. od 20.00 Zešílet PREMIÉRA

11.4. od 18.00 John Wick: Kapitola 4
12.4. od 18.00 Avatar: The Way of Water 3D PROJEKCE

13.4. od 17.00 Buď chlap!
13.4. od 20.00 Metallica: 72 Seasons - Global Premiere  
                             PREMIÉRA

14.4. od 20.00 Na stojáka LIVE
15.4. od 10.00 Titina, psí polárnice
15.4. od 17.00 Tři mušketýři: D‘Artagnan 
15.4. od 20.00 Renfield PREMIÉRA

16.4. od 10.00 Super Mario Bros. ve filmu
16.4. od 15.00 Super Mario Bros. ve filmu
16.4. od 17.00 John Wick: Kapitola 4
18.4. od 18.00 Buď chlap!
19.4. od 17.00 Dungeons & Dragons: Čest zlodějů
19.4. od 20.00 Sázka na zlato – PREMIÉRA
20.4. od 15.00 Děti Nagana – Kino Senior
20.4. od 17.00 Ostrov
20.4. od 20.00 Invalida PREMIÉRA

21.4. od 17.00 Renfield
21.4. od 20.00 Mafia Mamma PREMIÉRA

22.4. od 10.00 Myška a medvěd na cestách PREMIÉRA

22.4. od 17.00 Děti Nagana
22.4. od 20.00 Invalida
23.4. od 10.00 Titina, psí polárnice
23.4. od 15.00 PRINCEZNA ČOKOLÁDA - 
                            DOBŘE NALADĚNÉ DIVADLO
23.4. od 17.00 Invalida
23.4. od 20.00 Buď chlap!
25.4. od 18.00 Supercela
26.4. od 17.00 Air: Zrození legendy
26.4. od 20.00 Smrtelné zlo: Probuzení PREMIÉRA

27.4. od 17.00 Mia a já ve filmu PREMIÉRA

27.4. od 20.00 Champions PREMIÉRA

28.4. od 17.00 Invalida
28.4. od 20.00 Krásná katastrofa – Dámská jízda
29.4. od 20.00 Renfield
30.4. od 10.00 Myška a medvěd na cestách
30.4. od 15.00 Super Mario Bros. ve filmu
30.4. od 17.00 Buď chlap!
30.4. od 20.00 Zešílet
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Sousedské doporučení

I když v Lysé žiji pouze několik let a nejsem 
starousedlíkem, přece jen mi toto malebné 
město na Labi přirostlo k srdci. Rád chodím po 
zdejším kraji, objevuji pro mě neznámá fakta  
a místa, často mám k tomuto účelu v ruce 
pero a turistický deník, nebo štětec a skicář. 

Před nedávnem jsem v rámci svých oblí-
bených kulturních výletů vyrazil do středo-
české obce Zbraslavice, jejíž součástí je i 4,5 
kilometru vzdálená vesnice s příznačným 
názvem Ostrov. Tato vesnice, založena snad 
již ve 12. století, která dle sčítání z roku 
2021 má jen 39 obyvatel, skrývá několik 
zajímavých památek, ale i muzeum, které 
je pro historii a obyčeje života na Nym-
bursku důležité. Když Jan Mičánek získal  
a postupně dokončil v obci Ostrov rozsáh-
lou rekonstrukci zničených hospodářských 
budov poplužního dvora a zámku, logicky se  
v něm zrodila myšlenka, jak tento velký 
prostor využít. Lepší nápad než vytvořit 
Muzeum Ostrov lidových krojů dostat ne-
mohl. Dnes díky darům, pozůstalostem  
a akvizicím muzeum disponuje největší sou-
kromou sbírkou historických venkovských 
oděvů u nás. Unikátní na této sbírce je sku-
tečnost, že lidový oděv je tu zastoupen ze 
všech regionů České republiky, včetně kro-
jových oblastí německy mluvícího obyva-
telstva, moravských Charvátů či slezských 
Poláků. Kromě lidových krojů jsou v expo-
zicích prezentovány sbírky ženských čepců, 
šátků, krojové obuvi nebo krajek. Vzhledem  
k tomu, že se v muzeu nachází na 4000 ex-
ponátů, každý z návštěvníků si najde to své. 
Nás zaručeně zaujme část věnovaná Polabí, 
do které spadá i Lysá nad Labem. 

Každá z krojových oblastí kromě samot-
ných exponátů obsahuje podrobně vysvět-
lující textové informační panely, včetně 

Kam na výlet
Muzeum Ostrov lidových krojů

historických fotografií a ukázek nářečí. Ve 
vstupní hale je vystavena první mapa kro-
jových oblastí Česka, na kterou je muzeum 
náležitě hrdé. Aby na sebe muzeum také 
vydělalo, je možno si přímo na pokladně, 
ale i prostřednictvím e-shopu koupit různé 
předměty, ať už trička, batohy s folklorní 
tematikou, mapu krojových oblastí či aktu-
álně vydanou publikaci Atlas lidových krojů 
České republiky. 

Pro náruživější „výletníky“, kteří se neuspo-
kojí samotnou návštěvou muzea, stojí za to 
začít výlet v obci Zbraslavice (zřícenina tvrze,  
v místním zámku se nachází pivovar), po-
kračovat přes Ostrov do Bohdanče (pivovar, 
palírna, nedaleko rozhledna Bohdanka) a po 
zelené značce dojít na vlak do Černínů. 

Snad vás tento malý příspěvek nalákal 
vyrazit za kulturou (nejen) do našich končin  
a já, pokud při svých výletech něco zajíma-
vého zase objevím, vám určitě dám zase vě-
dět v nějakém z příštích čísel „našich“ Listů.

Otevírací dobu, vstupné a aktuality nalez-
nete na muzeumkroju.cz

Souřadnice:
https://mapy.cz/s/fufocemelo

Tomáš Batěk

Podporujeme drobné podnikatele

Hodinový manžel 
Ferda

Barefoot - jiné 
obouvání

Myšlenka na založení firmy nás napadla před 
několika měsíci.
V našem okolí jsme nenašli firmu nebo podni-
katele, který by prováděl všechny, i ty nejmenší 
opravy a služby v domě nebo na zahradě.
Jsme parta přátel, kteří se rozhodli v dnešní 
uspěchané době trochu pomoci s různými pra-
cemi, jelikož ne každý má možnost čekat na 
volné termíny zahlcených firem, či si dovolit je-
jich přemrštěné ceny. Také jsme tu pro ty, kteří 
už nemohou svépomocí zastat práci na zahradě 
nebo doma. Nekoukáme na kvantitu, ale odvá-
díme poctivou práci. Se zákazníky komunikuje-
me a vždy najdeme to nejlepší řešení.
Setkáváme se s pozitivním hodnocením naší 

Jak to s náma začalo? Vlastně jednoduše.  
K barefoot obouvání mě přivedl hlavně můj syn 
Mikuláš. Když začal chodit, byla zrovna doba 
covidová, takže jsme si s botami moc vybírat 
nemohli. Kamarádka mi půjčila aspoň capáčky. 
Byl zrovna přelom února a března a celkem su-
cho, takže se to dalo vydržet. Když už se to pak 
smělo, jeli jsme na první nákup bot. 
V prodejně synovi narychlo obkreslili nožku, 
dali boty a šli jsme. Ale po pár dnech začal 
nohu vtáčet, vždy v botičkách. A to vše odstar-
tovalo. Začala jsem se velmi zajímat o dětské 
nožky, o jejich vývoj a o to, co je pro začínající 
chodce důležité. Zjistila jsem, že má úzké botič-
ky, že je důležité měřit nejen délku, ale i šířku 
nožičky a botky vybírat podle celkového tvaru 
nohy. To mě přivedlo k tomu otevřít si prodej-
nu s barefoot obuví a začít měřit nožky. 
Zboží jsme začali objednávat v době covidové, 
a byl to celkem mazec. Nebyl materiál, nebyli 
lidi, kteří mohli šít boty. Ale i tak jsem v tom 
všem viděla velký smysl. Viděla jsem velký smy-
sl v té botě! To, že máte prostor v prstové části, 
je neuvěřitelný luxus. Jakmile s tím jednou za-
čnete, neskončíte u jedněch bot. 
Prodejnu Barefoot-Store jsem na Masaryko-
vě ulici v Lysé nakonec otevřela v březnu roku 
2022.. 
A co vlastně ten barefoot je? Bare a foot je  
v překladu bosá chůze. Podstatou barefooto-
vých bot je chránit chodidlo před zraněním, 
spálením atd., ne ho omezovat v pohybu. Jsou 
to botky, které mají nulový drop, což zname-
ná, že bota je v jedné rovině. Rozdíl ve výšce 
paty a špičky je nulový - nevychyluje tak těžiště 
těla. Jsou to boty lehké a flexibilní po celé dél-
ce - tím nezatěžují nohu a chodidlu umožňují 
přirozené odvalovaní. V neposlední řadě jsou 
barefoot boty anatomicky tvarované v prstové 
části a proto nedeformují prsty - respektuji tvar 

práce, zákazníci se vrací a doporučují nás dál.
Jsme ochotni přijet i na tu nejmenší opravu. Po 
domluvě se přijedeme podívat, vytvoříme ne-
závaznou nabídku. Neváhejte nás kontaktovat.
Nabízíme veškeré práce v domě i zahradě.
• Malířské práce
• Instalatérské služby
• Zednické práce
• Zahradnické pomocné práce
• Stěhování
• Drobné elektroinstalace
• Odvoz materiálu
• Kompletní servis pro váš dům, byt i zahradu
 
Kontakt:
email:
PRACEVSEHODRUHUFERDA@GMAIL.COM
tel.: 732 112 353
facebook: Hodinový Manžel Ferda

chodidla. V této obuvi máte možnost znovu 
aktivně zapojit chodidlo. Pokud vám záleží na 
vašem zdraví, je tohle i dobrá cesta jak tomu 
jít naproti.
U dětí, které teprve začínají chodit, v tomto 
obouvání vidim největší smysl. Jejich nožky 
jsou teprve ve vývoji, a tak je velmi důležité 
zvolit kvalitní obuv, která je nebude omezovat. 
Malé děti často krčí prstíky, což je v pořádku, 
oni se tak jistí, a tak potřebují botky které jsou 
právě v prstové části prostorné, aby noha měla 
šanci pracovat. Je pro mě velmi důležité měřit 
dětem vždy obě nožičky a bez ponožek. Změřit 
délku a šířku a podle typu nožky zvolit správ-
nou velikost i tvar obuvi. Když už jim nazujeme 
botky, pozorujeme, jak chodí. Pokud je chů-
ze normální a potvrdí nám to i rodič, je obuv  
v pořádku. Pokud ale vidíme, že botičky nesedí, 
zkoušíme trpělivě jiné. 
Těšíme se na vás u nás v obchodě.

www.barefoot-store.cz
FB:barefoot store Lysa
IG: barefoot_ store
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Knihkupectví Cesta 
doporučuje

Doporučujeme

Kriegel - Voják a lékař 
komunismu, Martin 
Groman

Václav Havel ve svém 
eseji o Františku Krie-
glovi v roce 1988 
napsal, že by jednou 
měla vzniknout kni-

ha, díky níž by lidé pochopili, že tu byli politi-
kové — a dokonce i komunističtí — kteří byli 
normálními čestnými a statečnými lidmi, byť 
třeba tragického osudu. Právě taková je nová 
monografie, díky níž má širší veřejnost popr-
vé možnost poznat v celistvosti nejednoznačný 
příběh muže, který je stále pokládán dílem za 
hrdinu a dílem za padoucha. František Kriegel je 
dnes znám širší veřejnosti pouze jako ten, který 
jediný v srpnu 1968 odmítl podepsat moskev-
ský protokol. Životní osudy tohoto komunis-
ty, lékaře a vojáka na několika frontách druhé 
světové války jsou ovšem o poznání spletitější  
a tragiku jim dodává například jeho přímý podíl 
na tvorbě Lidových milicí v únoru 1948. Autor 
si neklade ambici jednoznačně rozsoudit spor  
o Kriegla, nabízí však kontext životních peripetií, 
rozhodnutí a postojů, které jejich nositele opako-
vaně přiváděly spíše do problémů než na politic-
ké a společenské výsluní.
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Deník Věrky Kohnové 
- Jak ráda bych tak zů-
stala, Jana Poncarová, 
Jiří Sankot 

Skutečný příběh české 
Anne Frankové a je-
jího deníku. Kohnovi  

v lednu roku 1942 nastoupili do transportu na 
plzeňském nádraží a už se nevrátili. Do jejich 
bytu se nastěhovali jiní nájemníci, jejich věci se 
postupně poztrácely. Zmizelo vše, kromě dení-
ku, který si dvanáctiletá Věrka Kohnová scho-
vala u kamarádky své matky. Jaké rodinné ta-
jemství k němu po letech přivedlo spisovatelku 
Janu Poncarovou? Jedinečná publikace vznikla 
ve spolupráci s historikem Jiřím Sankotem a od-
haluje pohnutý příběh židovské dívky, jejíž život 
násilně ukončila druhá světová válka.

Kočka a Generál,  Nino 
Haratischwiliová

Mistrovský psycholo-
gický román o zločinu 
a trestu, o odplatě  
a zúčtování — a také  
o lásce. Píše se rok 

2016 a v Berlíně se nečekaně protnou osudy tří 
lidí, kteří jsou natolik odlišní, že by se jen stěží 
dali najít rozdílnější. Kočka je mladá herečka 
původem z Gruzie, nadaná, neklidná, těkavá, 
vášnivě oddaná divadlu a své rodině. Moskev-

ský rodák Alexandr Orlov, kterému všichni říkají Ge-
nerál, se v průběhu let vypracoval na jednoho z nej-
mocnějších ruských oligarchů a obestírá ho aureola 
tajemství a nebezpečí. A Vrána? Vrána je někdejší 
válečný novinář, jemuž se před rokem zhroutil svět. 
Všechny tři propojí mladičká Nura a jistá strašlivá 
událost, k níž došlo v malé vesnici na severním Kav-
kazu během první čečenské války, tedy před více 
než 20 lety. Avšak vina zůstává vinou, zlo zůstává 
zlem a před vlastní minulostí se nedá uprchnout.

Nejlepší dárek, Petr Horá-
ček

Nová kniha od  autora 
krásných dětských kní-
žek Petra Horáčka. Tom  
a Mot jsou nejlepší kočičí 
kamarádi. A dokonce mají 

narozeniny ve stejný den. Jaký bude nejlepší dárek 
pro toho druhého? Můžeme tomu druhému přát 
všechno možné, ale nejlepší nakonec stejně bude 
společně strávený den.

Anotace převzaty z knizniklub.cz

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

Životní prostředí

Památné stromy  
v Lysé a jejím okolí

Málokteré město srovnatelné velikosti s Ly-
sou nad Labem se může pochlubit tolika pa-
mátnými stromy, počítáme-li i ty z jejího bezpro-
středního okolí. Je to mimořádný dar přírody  
a našich předků. 

Jedná se o čtyři lípy srdčité Na Vrších u Bo-
žích muk, dub letní na Šibeničním vrchu, dvě 
lípy srdčité Nad Křížkem, dvě lípy velkolisté Na 
Františku, jírovec maďal na nám. B. Hrozné-
ho před základní školou, a platan javorolistý  
v zámeckém parku, dub letní a ořešák černý  
v parčíku u Komenského ulice. lípu srdčitou 
na návsi ve Staré Lysé, lípu srdčitou ve Strato-
vě, čtyři lípy velkolisté v Byšičkách, nahovětvec 
dvoudomý v zahradě evangelické fary, skupi-
nu 33 dubů letních na Řehačce, stromořadí  
20 platanů javorolistých v lokatitě tzv. Rakouské-
ho tábora (Milovice), šest lip malolistých u kap-
le sv. Jana Křtitele ve Staré Lysé, tis červený (je 
jedovatý) v zámeckém parku Bon Repos na Či-
hadlech a tři lípy malolisté u studánky pod Vinič-
kami. Nejpočetněji jsou zastoupeny duby (35), 
lípy (23) a platany (21). Určitě jste na některé  
z nich již narazili při svých procházkách po našem 
městě a jeho okolí. Teď jsou holé, ale jejich impozant-
nost opět vynikne, až budou celé olistěné. V tomto 
článku se podrobněji můžeme zaměřit jen na několik 
z nich.

Nejpozoruhodnějším stromem už jen samot-
ným svým názvem je nahovětvec dvoudomý. 
Tento opadavý listnáč se vyznačuje neobvyk-
lým habitem a má původ v Severní Americe.  
V Čechách byl jako exotická dřevina prvně vysázen 
v Královské oboře v Praze roku 1844, ten v Lysé až  
v roce 1890.

Jírovec na náměstí B. Hrozného měl v roce 
2001, kdy byl vyhlášen památným, výšku  
17 m a obvod 335 cm. Jde o jeden z původních jírovců, 
vysazených při sadové úpravě náměstí v roce 1881. 

Na náměstí ve Staré Lysé roste tisíciletá Lípa malo-
listá, výška 19 m, obvod  690 cm, chráněna od roku 
1975. Stala se finalistou soutěže Strom roku 2007  
(2. místo). Její stáří je však dle několika různých 
referencí  diskutabilní a je odhadováno na 500, 
750 až 1000 let. Dle naší legislativy o ochraně pří-
rody a krajiny lze za památné stromy, jejich sku-
piny nebo stromořadí prohlásit dřeviny, které 
jsou zvlášť cenné svým vzrůstem, věkem, začle-
něním v krajině či jako památky historie. Podnět  
k tomu, aby ten který strom byl prohlášen za 
památný, může podat orgánu ochrany přírody  
i každý občan. Ovšem na vyhovění tomuto podnětu 
a na zahájení správního řízení o vyhlášení památného 
stromu není právní nárok.

Pokud byste se chtěli o zdejších památ-
ných stromech dozvědět více, ve Vlastivěd-
ném zpravodaji Polabí, sv. 45, který je sice 
skoro deset let starý,  ale stále se dá sehnat, nalez-
nete obsáhlý článek Stanislava Svobody Památné  
a významné  stromy ve správním obvodu Lysá nad 
Labem. V roce 2004 byla vydána brožura Památné 
stromy v Lysé nad Labem (Ing. Stanislav Svoboda, o.s. 
Lysin, 2004). jš
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Zpátky v čase

100 let rozhlasu:
Rádia vyráběli i v Lysé nad Labem

Meziválečné Československo patřilo mezi 
průmyslově značně vyspělé státy. Není proto 
divu, že i novinka 20. let – rozhlas, tam rych-
le našel své místo. Před 100 lety, v květnu 
1923 se u nás začalo vysílat. Nebyli jsme sice 
první v Evropě, ale jedno evropské prven-
ství jsme přece jen měli – byli jsme první zemí  
s každodenním pravidelným vysíláním. Zprvu 
vysílala nestátní společnost Radiojournal, je-
jíž název byl složen z názvů dvou „společníků“,  
a sice firmy Radioslavia (výroba a prodej rádií), 
a žurnalistů. Radiojournal se ovšem kvůli vyso-
kým provozním nákladům a zanedbatelnému 
počtu platících posluchačů dostal do finančních 
potíží.  Mezitím ovšem stát také pochopil velký 
význam rozhlasu, proto došlo v roce 1925 k jeho 
vstupu do Radiojournalu, což od té doby (s ně-
kolika změnami názvu) víceméně trvá dodnes. 
Počet posluchačů skokově rostl, čímž vznikla po-
ptávka po rozhlasových přístrojích. Proto se začal 
poměrně rychle rozrůstat trh s radiopřijímači  
i radiosoučástkami. 
Je dosud poměrně málo známým faktem, že  
i Lysá nad Labem se řadí mezi města, jimiž prošla 
rádiová historie. 
Rádia zde vyráběla firma VERO (Venda a Rosen-
baum) v budově, která dosud stojí. 
Podle dobové odborné literatury měli Venda 
s Rosenbaumem cca do poloviny roku 1931 
v Praze zastoupení firmy Blaupunkt (Modrý 
Bod), spolu s ing. Galodou, který byl později 
spolumajitelem jiné výroby rádií, firmy IRON 
v Brně. Venda předtím velmi úspěšně repre-
zentoval firmu Krešl, zastupující významného 
německého výrobce rádií, firmu Telefunken  
v Praze. 
Továrnu v Lysé založili zřejmě v roce 1932, proto-
že jsou známy její reklamy (Blaupunkt) cca z po-
loviny roku 1932. Ovšem Blaupunkt zřídil výrobu 

Fotosoutěž
Pamatujete si ještě tuto továrnu? Jestli ano, 
napište nám, na jaké adrese se nacházela. 
Jak píše autor článku, budova tam stojí do-
dnes. 

Pošlete nám své tipy na email komunika-
ce@mestolysa.cz. Uveďte jméno a telefonní 
číslo, abychom vás mohli kontaktovat v pří-
padě, že vyhrajete. Redakční rada vylosuje 
jednoho z vás. Tipovat můžete do 10. 4. 
Vítěz získá knížku o našem městě s názvem 
Lysá nad Labem včera a dnes.

rádií v Kolíně (Ideal Radio - Modrý bod). Zřejmě 
proto od poloviny roku 1933 zastupuje VERO ra-
kouského výrobce rádií, firmu Hornyphon. Není 
vyloučeno, že v Lysé Hornyphony montovali  
z dílů dodaných z Rakouska (kvůli možné daňo-
vé výhodě). Největší typ W 604, uvedený na re-
klamě Vendy a Rosenbauma, mám ve své sbírce  
a vidíte ho na fotografii. Jestli vznikl v Lysé, není 
známo. 
Z Lysé přišla na trh také rádia pod značkou 
VERO. Z reklamních tiskovin jsou známy nej-
méně čtyři typy, můžete je vidět na stránkách 
www.radiomuseum.cz. Zatím není jasné, zda 
si továrna vyráběla alespoň některé jejich kom-
ponenty sama, nebo prováděla jen montáž  
z nakoupených dílů. Výroba se pravděpodobně 
rozběhla jen v omezené míře, protože výrob-
ků VERO se dochovalo velmi málo. Výroba rádií 
skončila zhruba v roce 1934, zřejmě kvůli finanč-
ním potížím. Nepodařilo se mi bohužel zjistit nic 
o osudu obou majitelů.
V roce 2019 jsem kontaktoval archiv v Lysé.  
O VERO je tam podle odpovědi veden pouze je-
den dokument. Je to potvrzení Krajského úřadu 
v Mladé Boleslavi ze 6. září 1934 o ukončení vy-
rovnávacího řízení, kterým se zároveň ruší ome-
zení fy Venda Rosenbaum v nakládání majetkem. 
Bylo mi dále sděleno, že Venda s Rosenbaumem 
pak měli v tomtéž objektu vyrábět tuby, a že  
v roce 1938 na dané adrese fungovala již jiná firma  
UMBRO (výroba cukrovinek).

J. Jonášek, člen Historického radioklubu česko-
slovenského

Pamatujete si firmu VERO nebo její majitele  
z vyprávění příbuzných? Máte doma něja-
ký výrobek firmy (součástku, rádio, štítek  
s označením VERO) nebo třeba jen pro-
spekt? Ozvěte se na adresu redakce Listů. 
Předáme informaci nebo materiál autoro-
vi článku, který mapuje historii radiových  
firem.

Divadlo bylo UFO, 
které přistálo  
v mém životě
rozhovor s Kateřinou Urbánkovou

Už 17 let vede literárně-dramatický obor na 
ZUŠ F. A. Šporka. Věkový rozptyl jejích svě-
řenců je široký, od předškoláků po středo-
školáky. S Kateřinou Urbánkovou, která sama 
hraje divadlo v Poděbradech, jsem si povída-
la mimo jiné o tom, co dává divadlo lidem 
do života.

Jak jsi ty sama objevila divadlo?
Nemám žádné divadelní kořeny. Vzpomněla 
jsem si, jak jsem ještě na základní škole na-
vštívila představení “Ondráš, komedie o mor-
du”. Lidové divadlo, samé režné sukně a vy-
právěli příběh Ondráše, což byl takový Nikola 
Šuhaj. Jednalo se o divadlo na divadle s pís-
ničkami a tanci a já tím byla úplně zasažená. 
Ani jsem o tom nedokázala promluvit a sdílet 
tenhle zážitek s někým dospělým a říct třeba, 
že bych zase ráda někdy do divadla. Takové 
to pro mne bylo UFO. Velký, silný a krásný zá-
žitek, který jsem nedokázala s ničím propojit. 
Chodila jsem do turistického kroužku země-
pisné společnosti, na karate, judo, tanec, ba-
vila mě výtvarka. Divadlo mě míjelo. Až na 
konci gymplu mě s sebou vzal spolužák na 
dramatický kroužek, kam jsem chodila rok,  
a paní učitelka mi doporučila studium JAMU. 
Tam jsem absolvovala studium činoherního 
herectví.

“Díky dramaťáku u paní učitelky Urbánko-
vé jsem si rozšířil obzory v mnoha směrech. 
Začal jsem se zajímat o umění, sledovat fil-
movou tvorbu a hlavně jsem zjistil, co mě  
v životě baví a naplňuje”, svěřil se mi jeden 
z tvých žáků, šestnáctiletý Kryštof. Co dává 
divadlo do života dětem? Dává jim absolu-
torium dramatického oboru do života něco 
navíc, i když se nerozhodnou do budoucna 
divadlu věnovat?
Určitě jim dává prostor k tvorbě, k sebe-
prožívání, a to jak fyzicky v pohybu, tak  
v interakci, v dotyku s kolegy. Dětem pomáhá 
emocionálně, mentálně a nabízí prostor, kdy 
prostřednictvím spolupráce mohou prožívat 
sebe samy v procesu tvorby, debaty, konsen-
su a přispívat tak k tvorbě výsledku. Pro děti 
je pak navíc úplně přirozené vystupovat na 
veřejnosti, což jim pomáhá i v tom, že nemají 
obavy prezentovat svůj názor.

Říkáš sebeprožívání, býváš svědkem toho, 
že tu děti nacházejí, co je to jejich nejvlast-
nější, tedy jakýsi element?
Nazvala bych to spíš tak, že se tu neztratí.  
V našem školském systému se může snadno 

Potkáváme je 

stát, že děti nějakou část sebe ztratí. Protože 
nemají prostor ji prožívat, není pro systém 
potřebná a významná.

Čteš s dětmi poezii. Jak se ti daří přivést děti 
k literatuře, k četbě?
Tady není poezie povinná. To je důležitý mo-
ment. Je to zvláštní, že když je něco povin-
né, naskakují obranné mechanismy. V ZUŠ už  
s dětmi předškolního věku pracujeme s texty, 
verši, a tak se úplně přirozeně stanou sou-
částí jejich práce v dramaťáku. Rozhodně 
tam není zpočátku nutnost učit se je zpaměti 
a pak je před někým předvádět. Na začátku 
je prožívají, hledají v nich situace, ty situace 
ztvárňují, přehrávají a tím nad nimi přiroze-
ně přemýšlí. Přemýšlí i nad významem slov  
a nebojí se zeptat. Zkoumají, co tam je, a zda 
je to oslovuje nebo ne. Ať už se jedná o for-
mu nebo nějaké tajemství. 

Baví se spolu děti o literatuře?
Napadá mě k tomu krásný zážitek. Nedávno 
jsme byli s dramatickým oborem v Hradci 
Králové na představení Ženitba. Jelo tam šest 
starších dětí a já. Jedna dívka vytáhla ve vla-
ku tlustou knihu. Na to konto někdo druhý 
vytáhl tu svou obdobných rozměrů. Nakonec 
jsme zjistili, že s knihou cestujeme všichni.

Navštěvujete tedy společně i divadelní 
představení. Chodí děti do divadel i samy?
Většina určitě ano. Někteří začnou chodit do 
divadel až během docházky do dramaťáku. 
Jsou i tací, kteří nezačnou, ale ti také často 
kroužek opouští, protože je začne bavit něco 
jiného. 

Pokud by chtěl někdo začít chodit s malými 
dětmi do divadla, kam byste ho poslali?
Praha je blízko a má širokou nabídku divadel. 
Je to samozřejmě individuální, ale divadlo 
Minor má třeba nádherné inscenace pro děti 
od kolébky po náctileté. Ještě se nestalo, že 
by se nám tam něco nelíbilo. Občas děti něco 
nepochopí, ale rozhodně se vždy cítí oboha-
cené. Divadlo v Dlouhé je oblíbené, chodíme 
se dívat i na studenty konzervatoře Na Rej-
dišti. Teď jsme byli poprvé v divadle Kampa 
na představení Škola malého stromu, které 
se tam hraje už asi 23 let, a bylo to také krás-
né. A za pozornost stojí rozhodně i divadla  
v Hradci Králové.

Máš několik úspěšných absolventů, kteří se 

rozhodli ve studiu divadla pokračovat, ať už 
na konzervatořích, vyšších odborných nebo 
vysokých školách. Dá se nějak dopředu od-
hadnout, že dítě má předpoklady pro herec-
kou dráhu?
Je tam řada věcí: talent, píle, štěstí a roz-
hodně také zaměření a cíl. Musí být vnitřně 
rozhodnuto zasvětit svůj život umění. Život 
umělce je úplně jiný než život businessma-
na nebo vědce, který má stabilní zaměst-
nání, výplatu a sociální jistoty. Musí to být 
umanuté děti, které bez ohledu na to, co se  
v jejich životě děje, jdou za svým cílem: zkou-
mat postavy, tvary a divadelní výsledky. To se 
v raném věku ještě nepozná. Jako pedagog 
mohu vidět nějaký náznak, ale do dospělosti 
je ještě daleko. 

Kteří z tvých žáků ti dělají radost?
Všichni, kdo jsou veselí a žijí radostně svůj 
život. Máme tady v Lysé pěknou řádku mla-
dých lidí, kteří se rozhodli věnovat divadlu  
‚a studují nebo už dostudovali herecké školy. 
První z nich byla Gabriela Farr, která absol-
vovala Pražskou konzervatoř, dále Ondra Ko-
houtek, který tam letos absolvuje, na Vyšší 
odborné škole herecké v Praze studuje Anič-
ka Faldusová. A teď úspěšně složili přijímací 
zkoušky Anežka Burdová a Štěpán Gajdošík. 
Od září budou studovat činoherní herectví 
na DAMU.

Sleduješ jejich dráhu?
Sleduji je stále. U těch posledně jmeno-
vaných je shodou okolností jejich vedou-
cí ateliéru má spolužačka z JAMU Martina 
Preissová. Těším se, že až budou hrát v DIS-
Ku, společně to oslavíme. Doufám, že tam 
dojdou. Čekají je čtyři roky studia a stát se 
mohou různé věci. Ale já jim fandím a držím 
pěsti, aby studovali úspěšně a radostně.
 
Co člověku pomůže dostat se na uměleckou 
školu?
Hercovým nástrojem je tělo a hlas. Důleži-
tá je hlasová hygiena a mít tělo v kondici.  
A stále kultivovat a opracovávat své výrazové 
prostředky, posilovat imaginaci. Rozšiřovat si 
obzory četbou, návštěvou galerií nebo inspi-
rativních lidí. Pokud je to člověka cesta, srd-
ce ho vede a ví, kudy má jít.

Zuzana Burdová
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Malým čtenářům

Velikonoční beránek

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 červnový 
obrázek je „Nejlepší zmrzka“. Dítětem namalovaný obrázek naske-
nujte a do 19. 4. 2023 pošlete na adresu komunikace@mestolysa.
cz. Uveďte jméno a věk a dítěte a své telefonní číslo. Hlasování na 
facebooku města začíná 20. 4. a končí v neděli 23. 4. ve 12 hodin, 
následně vyhlásíme vítěze.

V ovčíně se jednou o Velikonocích narodi-
lo malé jehňátko. Starý bača přemýšlel, jaké 
mu dát jméno. Rád totiž pojmenovával nové 
členy svého stáda podle dní, kdy se narodi-
li. V ovčíně už tedy bydlel Ježíšek, Mikuláš, 
ovečka Hromnice nebo bratříčkové Cyril  
a Metoděj. Jenže malý beránek přišel na svět 
v noci mezi Škaredou středou a Zeleným 
čtvrtkem. Ani jedno jméno nepřipadalo ba-
čovi hezké. No uznejte, bylo by pěkné volat 
na malého roztomilého beránka: ,,Pojď sem, 
Škaredá středo?“ nebo: „Pojď na pastvu, Ze-
lený čtvrtku?“ Bača nakonec nevymyslel nic 
jiného, než jehňátko pojmenovat Velikonoč-
ní beránek. ,,Koneckonců, narodil se o Veli-
konocích, tak to přece musí být Velikonoční 
beránek,“ znělo konečné rozhodnutí. Berá-
nek měl oproti ostatním jehňátkům jednu 
zvláštnost. Jeho kožíšek neměl smetano-
vou, béžovou nebo dokonce černou barvu, 
ale byl zářivě bílý. A tak jemný, nadýchaný 
a heboučký, jako by z modrého nebe spadl 
bílý obláček a celého ho zachumlal. 

Starý bača, lidé ze vsi, kteří si do ovčína 
chodili pro mléko a sýry, a také turisté, kteří 
procházeli kolem, ti všichni obdivovali záři-
vě bílý kožíšek Velikonočního beránka a ten 
byl na svůj kožíšek náležitě pyšný. Dával si 
pozor, aby si ho nikde neumazal, jako ostatní 
ovečky. Kroutil hlavou nad Cyrilem a Meto-
dějem, kteří nejraději dováděli v blátě

za ovčínem a jejich kožíšky byly tak špi-

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

navé, že nebyla poznat jejich původní světlá 
barva. Kdykoliv se mu v kožíšku zachytila 
suchá větvička nebo tráva, zastavil se, aby si 
ji vytáhl, a dával si veliký pozor, aby po dešti 
chodil jenom po zelené trávě a vyhýbal se 
blátivým cestám. Nic nepomáhalo vysvět-
lování jeho maminky, že každá ovečka se 
může umazat a nic se neděje.

Jednoho rána bača svolal ovečky, aby je 
varoval: “V horách se prý objevil zlý vlk. 
Dávejte si pozor, nechoďte nikam daleko 
od stáda a ty, Zlatane, buď ostražitý a hlí-
dej je.“ Zlatan byl velký ovčácký pes. Nebyl 
ze svého jména dvakrát nadšený, ale co měl 
dělat, když se narodil 8. května? Utěšoval se 
alespoň tím, že Zlatan je pořád lepší jméno, 
než Den vítězství, který na tento den také 
připadá. “Kdyby se cokoliv šustlo, honem je 
žeň domů,“ volal ještě bača za vzdalujícím se 
stádem a Zlatan zamával ocasem, že rozumí. 
Ovce spokojeně spásaly šťavnatou trávu, 
sluníčko jim prohřívalo kožíšky a nebe bylo 
tak modré, jako by ho děti vymalovaly svojí 
nejkrásnější modrou pastelkou. Velikonoč-
ní beránek spokojeně přežvykoval a pak se 
opatrně, aby si neušpinil kožíšek, uložil ved-
le maminky do zeleného jetele. 

Cítil, jak na něj jde dřímota a zavírají se 
mu očička, když v tom najednou horské 
ticho pročíslo Zlatanovo ostré zavolání: 
“Ovce, všechny seřadit do houfu! TEĎ!“ 
Ovečky, zvyklé poslouchat ovčáckého psa na 

slovo, se okamžitě zhoufovaly. Zlatan rychle 
oběhl celé stádo, aby zkontroloval, že nikdo 
nechybí. Velikonoční beránek si všiml jeho 
nastražených uší a zježené srsti na hřbetě. 
“Musíme rychle zpátky do ovčína. Ve vzdu-
chu cítím nebezpečí. Utíkejte. Ale opatrně, 
ať se nikomu z vás nic nestane. Nebojte se, 
ohlídám vás. Honem,“ zavelel Zlatan a stádo 
se dalo poslušně do pohybu. Beránek ještě 
viděl, jak se Zlatan ohlédl a temně zavrčel. 
Asi je tady ten zlý vlk, napadlo ho. Srdíčko 
mu začalo tlouct jako o závod a nožičky se 
mu roztřásly. Věděl ale, že nesmí podleh-
nout svému strachu a musí se s ostatními 
co nejdříve dostat do bezpečí. Protože byl 
ještě malý, neběžel takovou rychlostí jako 
dospělé ovce a společně s malými zůstával 
pozadu. Maminka a Zlatan ho ale nenechali 
ve štychu. Pes zvládal dohlížet nejen na stá-
do, ale i na ty nejmenší, které neustále chvá-
lil, jak jsou šikovní a umí pěkně běhat. Když 
seběhli poslední kopec, čekalo je místo, kam 
sluneční svit skoro nikdy nedosáhl, a proto 
tam bylo neustále mokro a blátivo. Ovce bě-
žely dopředu bláto nebláto, jen Velikonoční 
beránek se zastavil. Cítil velký strach, ale 
současně věděl, že když tím místem pro-
běhne, moc, ale opravdu moc si zamaže svůj 
sněhobílý kožíšek. “Co děláš?“ obořil se na 
něj Zlatan. “Podívej se na sebe, svůj kožich 
už máš stejně plný větví a suchého listí, tak 
ti pár cákanců z bláta neuškodí. Jestli chceš 
přežít, nepřemýšlej a upaluj!“ ostře na něj 
zavrčel. A to bylo přesně to, co beránek v tu 
chvíli potřeboval slyšet. Hrábl kopýtky, za-
střihal ouškama a rozběhl se takovou rych-
lostí přes největší louži, že mu Zlatan skoro 
nestačil. Bláto mu zacákalo kožíšek od ko-
pýtek až k hlavě, ale vůbec ho to nezajímalo.  

Doběhl stádo a za chvíli byli v ovčíně. 
Když se bača dozvěděl, co je tak vylekalo, 
pochválil Zlatana, zavřel ovce do salaše, po-
padl velkou flintu a společně s dalšími muži 
z vesnice vyrazil do hor. Vrátili se až k ránu. 
Jejich cesta byla úspěšná – ovečky už žádný 
vlk od té doby nestrašil. A náš Velikonoční 
beránek? Už mu nevadilo, že se občas ušpi-
nil. Zjistil totiž, že hezký vzhled není všech-
no a že je spousta důležitějších věcí než záři-
vě bílý kožíšek. 

Martička (8 let)
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Mezigenerační setkání

Rozhovor  
s Jiřím Fišerem

Jiří Fišer je rodák z Lysé, žije v našem městě 
celý život. Mnoho lidí si ho spojuje s hasičskou 
dechovou hudbou. Jak vypadalo jeho mládí  
v Lysé a jaký má na něj pohled po mnoha letech, 
na to se svého dědy zeptala Ema Fišerová.

   
Začneme základními informacemi. 

Kdy a kde ses narodil?
Já jsem se narodil 1. května 1947 v Nymbur-

ce, v porodnici, ale vlastně veškerý život trávím 
v Lysé nad Labem, to znamená 75 let.

Kam jsi chodil do školy?
Tenkrát se tomu říkalo „nová škola“, pak 

se tomu říkalo „staronová“, ale předtím ještě 
Masarykova škola. Pak kvůli třídnímu původu 
jsem nemohl na školu a učil jsem se v TOSu Če-
lákovice soustružníkem. Za rok při otvírání prů-
myslovky v Čelákovicích přibrali i pár studentů  
z TOSu, a tak jsem se dostal až k maturitě a po-
tom následovala fakulta strojní na ČVUT.

Jakými zaměstnáními jsi prošel? 
Prošel jsem toho hodně. Někdo z Lysáků si 

mě možná pamatuje z lyského „výzkumáku“ 
(Výzkumný ústav mechanizace stavebnictví). 
Pak jsem se přes Temac Zvěřínek dostal do 
Prahy. Mojí poslední prací byla pozice hlavní-
ho manažera ve firmě, která jako jedna z mála  
v České republice dodávala díly pro letadlo Bo-
eing 787 Dreamliner. Byla to náročná, ale zají-
mavá práce.

Pojďme nepracovat. Jak jste jako děti trávi-
ly volný čas?

Když jsem přišel ze školy, hodil jsem tašku 
za dveře a běžel si hrát s klukama fotbal na 
„leťák“, na bývalé sokolské letní cvičiště, to je 
dnes park před poštou. Se stejnou partou jsme 
se v létě jezdili na kolech koupat na Felinka (sle-
pé rameno Labe na pravé straně řeky), v zimě 
jsem bruslil na Kalu (rybník směrem na Stra-

tov). Hrál jsem závodně tenis, no a pak přišla 
muzika - volný čas už nebyl žádný.

Na jaký nástroj jsi hrál na začátku?
Na klarinet a pak jsem přibral saxofon.
Jak pro změnu trávíš volný čas teď?
Já volný čas nemám, mám těch aktivit tolik. 

Samozřejmě hlavní je rodina, muzika, zahrada, 
sport, takže nestíhám.

V minulosti jsi spoluorganizoval několik 
přednášek o lyských osobnostech. O čem byly 
a chystáš další?

Myslím, že Lysou prošlo mnoho zajímavých 
a schopných lidí, o nichž se dnes už v podstatě 
neví, což je důvod, proč o nich na přednáškách 
informovat. Jedna z nich byla o rodině Bořek 
Dohalských, jedna byla o generálu Vladimíru 
Přikrylovi, další byla o mém strýci Františkovi 
(teolog, biblista, tajný kněz za disentu a tramp). 
Poslední byla o významných fotbalových hrá-
čích, třeba o Jiřím Hanke, který začal v SK Lysá 
nad Labem a skončil v FC Barcelona. Díky za to 
městské knihovně.

Aktuálně chystám povídání o dvou špičko-
vých fyzicích původem z Lysé, jejichž jména 
si zatím nechám pro sebe, a doporučím, ať si 
zájemci hlídají program knihovny. Je se na co 
těšit, doufám, že to stihneme ještě do konce 
dubna. Přijď, bude to bomba!

Hodně lidí tě zná hlavně z oblasti muziky, 
jak vůbec dechovka začala?

Asi v roce 1963, to mi bylo 16 let, jsem začí-
nal v tanečním orchestru Melodik. Zhruba po 
roce, po dvou jsme s částí orchestru vytvořili 
dechový soubor. Časem se nás ujal místní ha-
sičský sbor, pod jehož záštitou vystupujeme 
dodnes. Náš asi největší úspěch bylo 4. místo 
v ČR,  v soutěži středních dechových hudeb,  
a to, že nás následně pravidelně zvou na hu-
dební festivaly do zahraničí (Norsko, Slovinsko, 
Francie, Německo a mnoho dalších zemí). Kdo 
náš orchestr slyšel, ví, že nehrajeme jen pocho-
dy, valčíky a polky, ale také upravené populární 
melodie.

Kdy vás můžou lidi vidět a slyšet?
V Lysé bychom měli hrát 20. května na ná-

městí, kdy mají půlkulaté jubileum naši hasiči. 
Myslím, žes ale na jednu volnočasovou  

aktivitu zapomněl.
Ta je tajná a tu jako tajnou ponechám. Je 

to místo, které mi pořád dává naději, že dobří  
Lysáci stále existují. (nápověda autorky: na je-
diném lyském kopci je Dědova vyhlídka od „ne-
známého“ autora, najdete ji na mapy.cz)

Jaké zaniklé místo v Lysé bys rád obnovil? 
S velkou nostalgií vzpomínám na Šibák jako 

na místo k rekreaci do doby, než přišli v osma-
šedesátém Rusové.

Čeho se ale vážně bojím a co je závažné, že 
zřejmě zanikne v nejbližších letech panoráma 
města z východní strany. Developer se se sou-
hlasem bývalého vedení radnice chystá v cen-
tru vystavět tak vysoký bytový dům, že zakryje 
část kostela. Peníze dostaly přednost před his-
torií a urbanismem. Dodávám, že velký počet 
bytů s sebou přinese další dopravní zatížení  
v centru, kde jsou zejména dvě základní a jed-
na hudební škola. Souhlasné stanovisko bývalé 
radnice nechápu! 

V čem je Lysá výjimečné město?
Považuji Lysou nad Labem za ideální místo. 

Například  polohou - je kousek od Prahy a za 
deset minut jsi v přírodě.

Myslím, že v Lysé žila spousta schopných  
a dobrých lidí. Stačí se podívat na film o so-
kolském župním sletu v roce 1948. Taková ob-
rovská a úspěšná akce se dala uskutečnit jen 
ve městě, kde žijí schopní a pozitivní občané. 
Věřím, že se v tomhle ohledu moc nezměnilo, 
jenom jsou ti správní zatím méně vidět. 

Lysá má i zajímavou historii, je jen smutné, 
že někteří lidé, opojeni vidinou vlastní slávy, ji 
ohýbají. 

To je pro dnes vše, děkuji moc za rozhovor  
a uvidíme se rozhodně brzy.

Také děkuji za příležitost a zdravím čtenáře. 

IZS

Oxid  
uhelnatý 
zabíjí

Z hasičárny

Vážení čtenáři naší pravidelné zdravotní rubri-
ky. Pomalu končí topná sezóna, ale přesto vás 
chceme informovat o závažné intoxikaci (otra-
vě) oxidem uhelnatým. Občas zasahujeme  
u těchto stavů a ne vždy končí šťastně. Otrava 
oxidem uhelnatým (CO) patří k nejčastějším 
náhodným otravám v Evropě. CO je plyn, který 
nelze cítit - je bez zápachu, dále ho nelze vidět 
a o to více je nebezpečný. Nejčastějším zdro-
jem vzniku tohoto jedovatého plynu je spalo-
vání zemního plynu, propan-butanu, pevných 
paliv nebo je obsažen ve výfukových plynech 
automobilů.  CO se hromadí ve špatně větra-
ných prostorách. Nejčastěji také jeho hroma-
dění vzniká při špatné průchodnosti komínů, 
ve špatně větraných prostorách sklepů, garáží 
a  koupelen. Lidé při této otravě mohou mít ze 
začátku neurčité příznaky jako jsou  nevolnost, 
zvracení, bolest hlavy, rozmazané nebo dvojité 
vidění, bolesti na hrudi, bušení srdce, závrati 
nebo až obluzenost (halucinace). Někdy také 
mohou mít takto postižení horkou až narudlou 
barvu kůže. Při závažných otravách CO dochází 
k nástupu bezvědomí, zástavě dechu, následně 

Za poslední měsíc zasahovala jednotka celkem u sedmi událostí. Dvanác-
tého února byla Jednotka SDH Lysá nad Labem vyslána s CAS 20 T815  
k požáru RD ve Staré Lysé. Jednotka zde zkontrolovala sousední objek-
ty termokamerou, doplnila vodu zasahující jednotce Stará Lysá a vrátila 
se na základnu. Čtrnáctého února vyprošťovala jednotka pomocí lano-
vého navijáku od CAS  zapadlé vozidlo psovoda PČR . Následoval výjezd  
na dálnici D11 k dopravní nehodě, u které nás nakonec nebylo třeba.  
O den později byla jednotka vyslána k demonstraci sebevraždy. Po příjezdu 
na místo MU byla osoba zajištěna PČR. Osmnáctého února   KOPIS KL vy-
slalo JSDH Lysá n/L technikou CAS 20 T815  k události, odstranění stromu 
do obce Jiřice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlétané větve po ořezu 
stromů podél silnice 272 v příkopu, některé zasahují do silnice. JSDH Lysá 
n/L nezasahovala, vyrozuměn KOPIS ohledně informování správce silnice, 
ať provedou likvidaci větví. Po čtrnáctidenní pauze zasahovala jednotka  
u dvou dopravních nehod. První nehoda se stala na Šibáku na silnici 
332, došlo zde k nehodě osobního vozidla mimo vozovku, JSDH Lysá n/L 
poskytla řidiči předlékařskou pomoc, provedla protipožární opatření  
a po celou dobu zásahu řídila provoz na pozemní komunikaci. K druhé neho-
dě došlo v Lysé nad Labem v ulici Škrétova Průzkumem zjištěno, že se jedná  
o DN 1x OA do zaparkovaného OA. Jednotka provedla protipožární opatření  
a po dojezdu JPO stanice Milovice jí místo předala. JSDH Lysá nad Labem 
se vrátila na základnu.

Bc. Miroslav Konečný
Velitel  JSDH Lysá nad Labem

Krimi střípky  
z městské policie 

Mladí vandalové
Při běžné pochůzkové činnosti strážní-
kům neunikla skupinka osob ve věku  
13-15 let, která se zdržovala v ulici Čapko-
va v blízkosti parkoviště P+R. Při následné 
kontrole osob strážníci zjistili poškození 
budovy psacími potřebami, které měli kon-
trolovaní u sebe. Vzhledem k poměrně roz-
sáhlému poškození byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si podezření ze spáchání 
přečinu poškozování cizí věci převzala  
k došetření.

Rušení nočního klidu
Dne 18. 2. 2023 v nočních hodinách vyjíž-
děli strážníci na rušení nočního klidu, ke 
kterému mělo docházet na sídlišti. Muž 
a žena značně posilněni alkoholem se  
v nočních hodinách chovali velmi hluč-
ně. Když byli na tuto skutečnost jedním  
z občanů upozorněni, reagoval muž velmi 
podrážděně. Nejenže občana počastoval 
velmi vulgárními výrazy, ale navíc nedaleko 
pohozenou dlaždici hodil do vchodových 
dveří bytového domu, čímž je značně po-
škodil. Strážníci 28letého muže z Prahy, 
který z místa následně odešel, zadrželi  
o několik ulic dále. Strážníci muže ztotož-
nili, celou věc zdokumentovali a následně 
předali správnímu orgánu k projednání.

Vrch. kom. Bc. Luboš Zita, velitel            

srdce a končí smrtí. Při poskytování první po-
moci si musí zachránce uvědomit, že se může 
vyskytovat v prostředí s tímto jedovatým ply-
nem a i on je ohrožen na životě. První, co je 
potřeba udělat při podezření na otravu CO, je 
okamžitě místnost či prostor, kde se postižený 
nachází, vyvětrat a dotyčného vyvést či vynést 
z místnosti události, aby začal dýchat čers-
tvý vzduch a spontánně tak CO vydýchal sám. 
Při krátké expozici inhalace CO je to možné  
a stav se může zlepšit. Vždy však volejte linku 
155 a konzultujte tento stav s upozorněním, 
že máte podezření na tuto otravu. Pacienti 
s těžkými otravami jsou následně po našem 
ošetření hospitalizováni na oddělení JIP a ARO   
a často potřebují léčbu v hyperbarické komoře, 
neboť vazba CO v krvi je tak pevná, že normál-
ním dýcháním nebo podáváním kyslíku nelze  
z těla tento jedovatý plyn eliminovat. Již něko-
lik let posádky ZZS mají součástí svého vybave-
ní i přenosné detektory CO, které již několikrát 
uplatnily. Včas posádku informovaly o přítom-
nosti CO u zasahujících pacientů a pomohly 
včas stanovit diagnózu. Nejdůležitější je však 
prevence, která je na vás samotných. Pravi-
delné revize plynových spotřebičů, komínů  
a instalace detektorů CO vám mohou zachránit 
život. 

Za celý tým ZZS Lysá nad Labem  
Bc. Zdeňka Keistová a Dr. Mgr. Josef Taybner
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Ze života škol a školek

Znovu v divadle

Po dvouleté odmlce jsme znovu vyrazili 
do divadla. Navázali jsme na letitou tradici  
a spolupráci s Klubem mladých diváků, který 
nabízí žákům 2. stupně základních škol a stu-
dentům středních škol divadelní představení 
v různých pražských divadlech na základě vý-
běru a spolupráce s vyučujícími. Odpoledním 
vlakem jsme se vydali  na večerní předsta-
vení do Divadla ABC v Praze. Romeo a Julie 
- patrně nejslavnější Shakespearova tragédie  
o nešťastné lásce v rozeštvaném světě byla 
naší první letošní divadelní hrou. Ač se jed-
nalo o tříhodinové představení v titulních 
rolích s mladými talenty Terezou Marečkovou 
a Zdeňkem Piškulou, dokázalo mladé publi-
kum zaujmout.Divadelní představení dávají 
mladým lidem možnost prostřednictvím zá-
žitku nahlížet důležitá společenská témata, 
umělecká sdělení i prožít zábavu společně 
s vrstevníky. Nejen proto jsme se těšili na 
další představení Sugar (Někdo to rád hor-
ké) během února v Divadle Na Fidlovačce.  
I toto představení patřilo k velmi povedeným 
a opět jsme si užili skvělou divadelní zába-
vu.  

“Doma a jinde”

 Byl název zážitkového workshopu společnosti Post 
Bellum, kterého se zúčastnila třída 9.A.
Tato dílna se snaží žákům zprostředkovat po-
stupnou proměnu atmosféry 30. let 20. století  
v Československu tím, že si žáci mohou vyzkou-
šet různé role. Musí jednat, rozhodovat se a také 
přesvědčovat. Na konkrétním skutečném příběhu 
židovské dívky Evy si mohou zažít, jak obtížné je 
rozhodovat se v zásadních životních chvílích. Sezna-
mují se tímto způsobem nejen s historickými reálie-
mi a událostmi minulého století, ale jsou také vedeni  
k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a násled-
ky. Mohou se vcítit do rozhodujících životních situací 
lidí, kteří na vlastní kůži prožili zlomové okamžiky 20. 
století. Vyzkoušeli si principy fungování zastupitelské 
demokracie, mohli vnímat dobový vzestup antisemi-
tismu, xenofobie i vypjatého nacionalismu. Pojem 
uprchlictví je i v dnešní době velmi aktuálním téma-
tem a je jen dobře, že v podobných programech mů-
žeme nahlížet na tuto problematiku z mnoha úhlů. 
Workshopy společnosti Post Bellum pracují se vzpo-
mínkami pamětníků zaznamenanými na portálu Pa-
měť národa a jsou propojeny s výchovnou dramatikou  
a zážitkovou pedagogikou. Věřím, že přidanou hod-
notou celého programu je výchova k toleranci a poro-
zumění, rozvoj kritického myšlení žáků a v neposlední 
řadě zamyšlení se nad dobou, ve které žijeme.

Mgr. Hana Otradovská

Březnová výstava ve škole 
každý svého zdraví strůjcem

Ahoj! Tady Veronika Rajlová a Tereza Pokor-
ná z 5.B! Chtěly bychom poděkovat Lize proti 
rakovině Praha, protože teď už nejen my, ale 
celá naše třída ví, co je to rakovina a jak se 
chránit, abychom ji nedostali. Takže už víme, 
jak a proč žít zdravě. Cigarety rozhodně nech-
te v obchodě, akorát vám to zničí plíce!! Pro-
tože kdo začne v mládí kouřit, má 70 % prav-
děpodobnost, že bude kuřákem nadosmrti. 
Jo a rozhodně spěte, protože spánek je hod-
ně důležitý. Takže neponocujte a starejte se  
o svoje zdraví. 

J. A. K. jde život…

Mgr. Hana Otradovská

Studentská firma Piccups 
vymyslela praktickou 
pitnou láhev

V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie zaklá-
dají každým rokem třeťáci na Obchodní akademii 
Lysá nad Labem firmu, s níž se snaží prosperovat  
a uchytit na imaginativním trhu. Firma Piccups na-
šla řešení, jak vyrazit na výlet nebo party a dodržo-
vat svůj pitný režim.
„Mezi naše produkty patří Sportcup, což je láhev, 
jejíž objem se dá zmenšit a její součástí je i karabi-
na, se kterou si můžete láhev pověsit třeba na batoh  
a mít ji tak pořád při sobě, aniž by vám zabírala mís-
to. Je praktická pro sportovce, studenty, matky a pro 
aktivní lidi, kteří ocení úsporu místa a nízkou hmot-
nost. Naším druhým produktem je Partycup, což je 
klasický půllitrový kelímek na každodenní užívání  
v domácnosti nebo na party, navíc vydrží i mytí  
v myčce,“ představili produkt za svůj tým Honza 
Kavka a Petr Kratochvíl. Velkou roli při realizaci ná-
padu hrála také ekologie. Plastové kelímky a lahve 
tvoří obří část odpadu. Láhev Sportcup a kelímek 
Partycup jsou znovu použitelné, recyklované a po-
dle firmy nebudou tolik zatěžovat ekosystém. Tým 
z obchodní akademie za sebou již má úspěšné pre-
zentace na dnu otevřených dveří své školy, na Vele-
trhu škol a řemesel na výstavišti v Lysé nad Labem  
a veletrhu JA Expo 2023. ..Produkty můžete zakou-
pit na webové stránce https://piccups2.webnode.
cz/ a na firemním Instagramu a Facebookové strán-
ce @piccupsofficial a Tik Toku @piccupsofficial  
a tím podpořit naši studentskou firmu.

Mgr. Martin Hošna
OA Lysá nad Labem

Napsali nám

Revitalizace okolí kapličky  
sv. Václava se chýlí ke konci

Jaro klepe na dveře a cykloturisté vyráží bo-
rovými lesy oblíbeným směrem do Káraného 
a Čelákovic. Ve spolupráci se Správou železnic 
se při modernizaci trati Lysá nad Labem – Pra-
ha podařilo v loňském roce zpevnit cestu as-
faltovým recyklátem a provést terénní úpravy 
včetně výsadby nových stromů a keřů v okolí 
kapličky sv. Václava. Ta byla postavena v roce 
1692 jako součást areálu poustevny a tzv. 
zázračné zahrady se 14 sochami, fontánou  

Redaktorská dílna 

Spisovatel Martin Petiška se s námi podělil  
o pár rad, jak se stát spisovatelem:

• Všímat si všeho okolo nás a o tom psát
• Vymýšlet si příběhy
• Psát o svých zážitcích
• Číst knihy

Slovní kopaná pro spisovatele
Na dílně jsme si také zahráli několik her. 
Na jednu z nich vám napíšeme návod: 
každý řekne jednu větu a další na ni na-
vazuje svojí větou. Každý vymyslí něco 
nového a postupně se skládá příběh. Jak 
moc je zajímavý a co se v něm děje, závisí 
pouze na vás. 
Je potřeba, abyste byli alespoň dva. Vý-
hoda je, že hrát můžete kdekoliv. Zkusit 
to doma nebo s kamarády, když někde 
čekáte, nebo i za chůze.

Lysáček

Základní škola  
Bedřicha Hrozného  

Lysá nad Labem 

Od školního roku 2023/2024 přijmeme 
kvalifikovaného pedagoga na pozici :

- učitel/učitelka druhého stupně  
základní školy - Ma, Fy

- učitel/učitelka prvního stupně  
základní školy

V případě zájmu o pracovní pozici 
zasílejte motivační dopis a životopis 

na reditel@zsbhrozneho.cz, případně 
kontaktujte ředitelku školy  

na tel. č. 601 367 903.

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Návštěva studentů 

Město Lysá nad Labem navštívila 10. března 
skupinka studentů z katedry geografie Pří-
rodovědecké fakulty J.E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, aby se v praxi dozvěděla o tom, jak 
lze plánovat udržitelnou dopravu ve městech. 
Jako první proběhlo setkání s panem staros-
tou Mgr. Karlem Markem, který účastníky 
seznámil s problematikou silniční a železniční 
dopravy či parkováním v době výstav. Poté si 
slovo převzala paní Lenka Formánková z od-
boru správy majetku města, která pohovoři-
la o tématu oprav komunikací, specifičnosti 
geologických podmínek, měření maximální 
povolené rychlosti apod. Následně se stu-
denti přesunuli s paní Ing. Jitkou Fialovou 
na ul. Československé armády, kde vysvětlila  
a i na několik místech prakticky ukázala, jaké 

Reflexní plašiče zvěře 

Počátkem března náš myslivecký spolek 
zakoupil reflexní fólie, které by měly sloužit  
k odpuzování zvěře před projíždějícími vo-
zidly. Provedli jsme zatím zkušební osazení  
u silnice č. 272 z Lysé na Benátky  
v úseku od spalovny až do kopce před 
Benáteckou Vrutici. Věříme, že se nám 
tímto opatřením podaří snížit počty sra-
žené zvěře. V loňském roce v tomto úse-
ku došlo k deseti případům srážky zvěře 
s autem.
Mnoho srážek se stane během dubna 
v ranních hodinách, kdy zvěř přechází  
z pastvy zpět do úkrytu, je ještě tma  
a je špatně vidět. Prosím, dbejte v tomto 
měsíci zvýšené opatrnosti.

Sajfrt Václav
MS Lysá nad Labem „Doubrava“

a větrným mlýnem. Byla umístěna na hrani-
ci panství hraběte Františka Antonína Šporka 
a sloužila jako jeho vstupní brána po tehdy 
frekventované silnici od Prahy. Do blížící se 
turistické sezóny zbývá doplnit na připrave-
né zpevněné plochy mobiliář skládající se  
z venkovního altánu, stolů, lavic, odpadko-
vých košů, stojanu na kola a informačních ta-
bulí. Tím dodat vznešenému místu závěrečný 
lesk a nám připomenout hrdost na Šporkův 
odkaz.

Ing. Karolína Stařecká, zastupitelka

věci je potřeba při projektovém plánování 
a hlavně při vlastní realizaci rekonstrukce 
chodníků, parkovacích míst i silnice zohled-
nit. Neopomenula ani upozornit na nutnost 
moderního a kvalitního přístupu pro osoby 
se zhoršenou schopností pohybu či zrakově 
znevýhodněné. Následovala komentovaná 
prohlídka města, kdy mimo jiné účastníci na-
vštívili zámecký park či klášterní terasy.
 
Na závěr si pro studenty z oblasti silniční bez-
pečnosti připravil přednášku pan tajemník  
a odborník na dopravu, Mgr. Robert Šťastný, 
který zmínil i třeba téma zdůvodnění dodržo-
vání maximální povolené rychlosti nebo bu-
doucnost a novinky v automobilismu.
 

Mgr. Ondřej Šmíd, doktorand a výzkumný 
pracovník PřF UJEP
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