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Co nám přinesl rok 2016?

Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve 
na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2017 
v 18.30 hodin

na louce za zámeckou zdí
„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu 
s námi přivítat 

rok 2017.

Do konce roku 2016, roku bohatého na udá-
losti, zbývají už jen hodiny. A je ten správný čas 
trochu bilancovat, ohlédnout se a ohodnotit, 
co se nám povedlo a co naopak nikoliv. Přelo-
mové události se kromě celonárodní politic-
ké a společenské scény děly i v našem městě. 
V polovině června vystřídal Mgr. Jiřího Havelku 
na starostovské židli Ing. Karel Otava. Z počinů 
kulturních třeba vyzdvihnout městské slav-
nosti Lysá žije, přivítání adventu nebo dobře 
fungující místní kino s řadou skvělých ilmo-
vých, divadelních a hudebních představení, 
jako byl například koncert Radima Hladíka 
a Blue Effect nebo představení ZUŠ Jede král. 
Během roku nezaostávaly ani místní spolky a 
sdružení, které spolu s městskou knihovnou, 

školami, okresním archivem, muzeem, církve-
mi, RC Parníček a řadou nadšenců tvořily vlíd-
nou kulturní a společenskou tvář našeho měs-
ta. Měli jsme i důvod k hrdosti   ̶  naši sportovci 
sbírali jedno ocenění za druhým. A tak máme 
princeznu z mezinárodního festivalu Poklad 
národů, mistry Evropy a světa v krasobrusle-
ní a ve veslování, úspěšné šachisty, horolezce, 
v umělecké sféře nadějnou dětskou herečku 
a tak bychom mohli pokračovat. Co říci závě-
rem? Rok 2016 byl určitě rokem, kdy se v na-
šem městě žilo dobře. Doufejme, že nám všem 
šťastná sedmička na konci letopočtu 2017 při-
nese v novém roce jen to dobré.

redakce
foto: Ing. Kamila Kuchařová 

TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA

proběhne 

2. 1.  9. 1. 2017 
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 16. jednání rady města
dne 8. 11. 2016
RM schválila:
• vjezd vánočního kamionu Coca-
 -Cola na Husovo náměstí dne 
 11. 12. 2016, 
• uzavření příkazní smlouvy o zá-
 vazku veřejné služby ve veřejné 
 linkové dopravě k zajištění ostat-
 ní dopravní obslužnosti na území
 okresu Nymburk pro r. 2017, kde 
 částka na občana činí 150 Kč a 
 celková výše 1 400 100 Kč, za 
 předpokladu schválení částky 
 v rozpočtu města na rok 2017 
 zastupitelstvem města,
• pro další jednání se společností 
 MS Development ve věci vypořá-
 dání pozemků pod již hotovými 
 domy (v projektu Zahrada) zadá-
 ní zpracování znaleckého posud-
 ku na pozemky dle smlouvy 
 z r. 2008 na tržní cenu v cenách 
 platných k datu uzavření smlou-
 vy, tedy k roku 2008, pro stano-
 vení ceny prodeje pozemků dle 
 geometrického plánu bude počí-
 táno s tím, že dojde k odprodeji 
 nově vzniklých pozemků,
• ukončení nájemní smlouvy doho-
 dou ke dni 31. 12. 2016 na pro-
 story sloužící k podnikání na 
 adrese č. p. 1102, Masarykova ul., 
 Lysá n. L., s MVDr. Janem Kořín-
 kem, a zveřejnění záměru na pro-
 nájem prostor sloužících k pod-
 nikání v č. p. 1102, Masarykova 
 ul., Lysá n. L. (po bývalé ČSOB),
• zásady regulace stání vozidel 
 v centru města a v okolí výsta-

 viště, které následují takto:
 1. zavádí se bezplatná regulace 
  parkování s parkovacím ko-
  toučem po dobu max. 60 mi-
  nut v pracovní dny od 8 do 17 
  a v sobotu od 8 do 11 hodin 
  v obchodní oblasti, tj. na ná-
  městí B. Hrozného (pouze stá-
  ní přilehlá k chodníkům), a 
  kolmá stání na Sokolské ul. 
  u pošty; vyhrazená parkovací 
  místa pro invalidy a irmy zů-
  stávají zachována;
 2. zůstávají zachována vyhraze-
  ná parkovací stání pro držitele 
  povolení města Lysá nad La-
  bem ve stávajícím rozsahu, 
  tj. dole na Husově náměstí a 
  před nádražím;
 3. roční povolení města Lysá 
  nad Labem bude mít formu 
  zdálky viditelné, číslované 
  známky lepené do pravého 
  horního rohu předního skla 
  vozidla, v označených oblastech;
 4. roční povolení města se bude 
  vydávat dle dosavadního sy-
  stému a navíc pro vozidla i-
  rem se sídlem nebo provo-
  zovnou na území města Lysá 
  nad Labem a nájemců bytů a 
  rodinných domů na území 
  města Lysá nad Labem; cena 
  ročního povolení je 500 Kč; 
  pro první vozidlo v domácno-
  sti trvale bydlících obyvatel je 
  snížena na 100 Kč ročně,
• poskytnutí příspěvku na nákup 
 léčiv ve výši 20 tis. Kč proti oblým 
 červům u srnčí zvěře Českomo-

 ravské myslivecké jednotě, 
 okresního mysliveckého spolku 
 Nymburk, a současně návrh ve-
 řejnoprávní smlouvy o poskyt-
 nutí příspěvku,
• dopravní značení evropské cykli-
 stické trasy EuroVelo na katastru 
 Lysé n. L. dle návrhu. 
RM vzala na vědomí:
• nabídku společnosti ENVIROS
 o možnostech spolupráce při 
 získávání dotačních prostředků
 na energetické úspory 
 v objektech v majetku města. 
RM uložila:
• odboru SMI realizovat výběr 
 realizační irmy průzkumného 
 cenomanského vrtu HV-3 v sou-
 ladu s metodickým pokynem 
 o zadávání veřejných zakázek 
 malého rozsahu,
• odboru SMI, aby zpracoval návrh 
 možného řešení situace s odvod-
 něním Husovy ulice a předložil 
 ho radě a zastupitelstvu města 
 do 14. 12. 2016.
RM neschválila:
• uzavření nájemní smlouvy na 
 prostor sloužící k podnikání na 
 adrese č.p. 1102, Masarykova ul., 
 Lysá n. L., s PharmDr. Pavlínou 
 Tůmovou, MBA,
• výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 
 Regulace provozní doby, hudeb-
 nímu klubu Calypsso, Masaryko-
 va ulice 582, Lysá n. L., na den 
 12. 11. 2016, s provozní dobou 
 v sobotu od 22.00 do neděle 
 05.00 hodin.
RM konstatovala:

• že do vyřešení koncepce zdra-
 votních a sociálních služeb nebu-
 de pronájem nebytových prostor 
 na adrese č.p. 1102, Masarykova 
 ul., Lysá n. L., zveřejňovat.
RM předložila:
• návrh rozpočtu města na rok 
 2017 k projednání členům ZM na 
 pracovní schůzce dne 16. 11. 
 2016.
RM jmenovala:
• pana PaedDr. Jana Štěpánka ve-
 doucím odboru městského inve-
 stora s účinností od 14. 11. 2016.

Z 12. zasedání zastupitelstva 
města dne 9. 11. 2016
ZM schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Středo-
 českého kraje a uzavření veřej-
 noprávní smlouvy o poskytnutí 
 dotace na projekt „Úprava vstup-
 ní haly v objektu C na Výstavišti 
 v Lysé nad Labem“ ve výši 
 100 000 Kč,
• smlouvu o sdružení zadavatelů 
 (město Lysá n. L., město Benátky
 nad Jizerou a město Milovice) na 
 zpracování PD cyklistické stezky 
 z Benátek n. J. až do Lysé n. L.,
• stanovy dobrovolného svazku 
 obcí Mikroregion Polabí dle 
 návrhu,
• úpravu rozpočtu na rok 2016 – 
 10. rozpočtové opatření,
• Obecně závaznou vyhlášku měs-
 ta Lysá n. L. č. 2/2016, o určení
 míst pro provozování výherních
 hracích přístrojů, pro provozování

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, s blížícím 
se koncem roku je čas na zamyš-
lení nad výsledky činnosti nového 
vedení města, které bylo zvoleno 
15. 6. 2016. Byl zvolen nový staros-
ta, místostarosta a dovolena rada 
města. To byl první a nejdůležitější 

krok, který vedl po více než osmi 
měsících k zajištění standardní-
ho chodu města a stabilizaci jeho 
vedení. Dalším důležitým krokem 
bylo vytvoření odboru městského 
investora. S příchodem nových za-
městnanců byl napraven nepocho-
pitelný stav na úseku investic, kde 
musíme řešit nejvíce problémů, 
o kterých jsme Vás na stránkách 
Listů již informovali. Dáváme do-
hromady potřebné dokumenty a 
zajišťujeme co nejlepší součinnost 
se Středočeským krajem na vel-
kých investicích, které se připravu-
jí. Jde o rekonstrukci nadjezdu nad 
železnicí, rekonstrukci ulic Mírová 
a ČSA, rekonstrukci křižovatek pod 
nadjezdem a ve Dvorcích a v nepo-
slední řadě přípravu výstavby dru-

hé etapy obchvatu města. Snažíme 
se obnovit krajský projekt výstav-
by nového domova důchodců. Ve 
spolupráci se Správou železniční 
dopravní cesty je připravována 
rozsáhlá rekonstrukce naší želez-
niční stanice a trati Lysá nad La-
bem – Čelákovice, včetně nového 
železničního mostu přes Labe. Při-
pravujeme projekt nové víceúčelo-
vé sportovní haly, mateřské školy 
v Drážkách a tělocvičny u školy 
v Litoli. Byli jsme úspěšní v žádosti 
o dotaci na vodovod a kanalizaci 
v Byšičkách. A pokud budeme 
úspěšní také v žádosti o dotaci na 
automatický parkovací dům na 
jízdní kola, mohli bychom se jeho 
stavby na nádraží dočkat už v první 
polovině roku 2017. Chceme do-

končit kanalizaci ve Dvorcích, kde 
také budeme usilovat o dotaci. Z in-
vestic, které se podařilo realizovat, 
je rekonstrukce ulice Spojovací, 
Zámecká zeď a výměna pouličních 
svítidel za úsporná LED svítidla 
v celkovém počtu 233 kusů.

Závěrem mi dovolte, abych Vám 
do roku 2017 popřál úspěch v pra-
covním i soukromém životě, pevné 
zdraví a štěstí. 

Rád se s Vámi, které zajímá bu-
doucnost našeho města, osobně 
setkám 19. ledna na prvním večeru 
z cyklu „Zeptejte se starosty“ (pozn. 
redakce: od 18.00 hodin ve velké 
zasedací místnosti MěÚ).

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

 koncových interaktivních video-
 loterních terminálů nebo herních 
 míst lokálního herního systému 
 na území města Lysá n. L.,
• příslušnost ve věci rozhodování 
 o věcných břemenech – služeb-
 nosti právnických subjektů (pou-
 ze přípojek vody, kanalizace, ply-
 nu, el. energie a sdělovacích kabe-
 lů) radě města podle § 102 odst. 
 3 zákona o obcích (tzv. nevy-
 hrazená pravomoc rady obce) 
 tak, že RM přísluší schvalování 
 smluv o smlouvách budoucích 
 o zřízení věcného břemene – 
 služebnosti i následné schvalo-
 vání smluv o zřízení věcného 
 břemene – služebnosti,
• budoucí využití objektu čp. 
 28–29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., 
 pro potřeby státních a městských 
 orgánů,
• konání veřejné sbírky na vybrané 
 rodiny s dětmi v Lysé nad Labem 
 v rámci vánoční charitativní akce 
 X-mas Truck 2016 – Vánoční ka-
 mion Coca-Coly,
• pro další jednání se společností 
 MS Development ve věci vypo-
 řádání pozemků pod již hotovými 
 domy zadání zpracování zna-
 leckého posudku na pozemky 
 dle smlouvy z r. 2008 na tržní 
 cenu v cenách platných k datu 
 uzavření smlouvy, tedy k roku
 2008.
ZM uložilo: 
• odboru SMI, městskému archi-
 tektovi, projektovému manaže-
 rovi, (připravovanému) odboru 
 městského investora a staveb.
 úřadu, komisím a výborům se-
 známit se s vizí mobility města 
 Lysá n. L. a podat připomínky do 
 31. 1. 2017 e-mailem p. Bc. Ro-
 bešovi,
• radě města v co nejkratší době 
 navrhnout využití  nemovitostí 
 čp. 28–29, ul. Čs. armády, Lysá 
 n. L. , termín: do 31. 12. 2016.
ZM nesouhlasilo:
• s rekonstrukcí komunikace Ja-
 romírovy sady a Sadová, ani se 
 zadáním PD na jejich rekonstruk-
 ci do vyřešení majetkových vzta-
 hů k pozemkům pod těmito 
 komunikacemi.
ZM souhlasilo:
• se zařazením provizorní opravy 
 ulice Sadová od křižovatky s ulicí 
 Hrabanov do rozpočtu na rok 
 2017.

ZM požádalo:
• investora (Středočeský kraj), aby 
 při rekonstrukci nadjezdu byly 
 splněny tyto podmínky:
 a) aby v souladu s normou byl 
  vyznačen cyklopruh po obou 
  stranách nadjezdu,
 b) aby projekt obsahoval na obou 
  stranách přístupová schodiště 
  v současných místech na ná-
  klady investora,
 c) aby investor stávající schodiště 
  v majetku města demoloval na 
  své náklady,
 d) aby stávající veřejné osvětle-
  ní na nadjezdu, které je v ma-
  jetku města, bylo po demontá-
  ži předáno městu.

Z 17. jednání rady města 
dne 16. 11. 2016
RM schválila:
• využití částí objektu č. p. 29 pro 
 účely Úřadu práce a MěP Lysá 
 nad Labem.
RM souhlasila:
• s vyprojektovaným řešením ko-
 munikace II/272 Lysá nad La-
 bem, průtah z roku 2010 irmou 
 Pontex, s. r. o., pro Krajský úřad 
 Středočeského kraje. 

Z 18. jednání rady města 
dne 22. 11. 2016 
RM schválila:
• konání akce Apoštolské církve, 
 Sboru Lysá nad Labem „Celoná-
 rodní čtení bible“ na pozemku 
 města, v prostoru u PENNY, 
 v termínu 15. dubna 2017, od 
 13.00 do 19.00 hodin,
• zajištění vánočních balíčků pro 
 občany do Domova Na Zámku
 v Lysé n. L. a Domova Rožďalo-
 vice, kteří měli poslední trvalé 
 bydliště v Lysé n. L., a malý dárek 
 pro všechny seniory umístěné 
 v Domově Na Zámku v Lysé n. L.,
• poskytnutí dotace pro děti, které 
 mají trvalé bydliště v Lysé n. L. a 
 jsou umístěné v dětských domo-
 vech a v ústavech, do maximální 
 výše 18 100 Kč,
• převod částky 9 000 Kč z org. 
 č. 1089 Sociální pomoc občanům 
 nepřizpůsobivým na org. č. 1065 
 Charitativní program, 
• dotace z Charitativního progra-
 mu pro organizace v celkové výši 
 39 900 Kč dle návrhu odboru, tj. 
 Domovu Mladá Milovice dotaci ve 
 výši 9 900 Kč, Svazu postižených 
 civilizačními chorobami v ČR, 

 základní organizace Lysá n. L., do-
 taci ve výši 6 000 Kč, Protialko-
 holní záchytné stanici města 
 Kolín dotaci ve výši 6 000 Kč, 
 Handicap centru Srdce, o. p. s., 
 Poděbrady, dotaci ve výši 6 600 Kč, 
 Oblastní charitě Kutná Hora, Stře-
 disko Na Sioně, dotaci ve výši 
 3 300 Kč, Oblastní charitě Kromě-
 říž dotaci ve výši 3 300 Kč, 
 Centru pro dětský sluch Tam-
 tam, Raná péče Čechy, o. p. s., 
 dotaci ve výši 3 300 Kč, Svazu 
 postižených civilizačními choro-
 bami v ČR, z. s., Okresní organiza-
 ci Nymburk, dotaci ve 1 500 Kč,
• kupní smlouvu na koupi zaříze-
 ní Traf ipax – Traf iPhot III SR od 
 společnosti CZECH RADAR, a. s., 
 se sídlem Vodičkova 710/31, 
 110 00 Praha 1, IČ 27164900,
• uzavření smlouvy na zpracova-
 tele studie zásobování města Lysá 
 nad Labem pitnou vodou s ir-
 mou Aquion, s. r. o., Osadní 12a, 
 170 00 Praha 7, za celkovou cenu 
 240 000 Kč bez DPH,
• podání žádosti Městské knihovny 
 Lysá n. L. o grant v rámci pro-
 gramu VISK3 vypsaného mini-
 sterstvem kultury na pokračová-
 ní automatizace knihovny a vý-
 běr dodavatele knihovního sy-
 stému – irmu Kp-sys (knihovní 
 program Verbis a webový katalog 
 Portaro),
• programové prohlášení rady 
 města.
RM souhlasila:
• s realizací projektu výzvy: 02-16-
 022 Podpora škol formou pro-
 jektů zjednodušeného vykazo-
 vání - Šablony pro MŠ a ZŠ v MŠ 
 Dráček, Mírová 430, Lysá n. L.
RM zřídila:
• k 1. 1. 2017 jako svůj poradní 
 orgán bytovou komisi.  
RM neschválila:
• vyhrazení parkovacího místa 

 v ul. Sokolská, na parkovišti před 
 pobočkou České pošty, pro auto-
 mobil Věznice Jiřice. 
RM uložila:
• odboru SM na příští jednání 
 RM předložit opravenou nájemní 
 smlouvu s Polabským muzeem 
 Poděbrady, ověřenou městským 
 právníkem, 
• panu místostarostovi zajistit 
 předložení zpracovaných 4 návr-
 hů na realizaci městské sportov-
 ní haly do jednotlivých komisí 
 RM, termín do 31. 12. 2016,
• odboru městského investora
 a) přiřadit investiční akce města 
  plánované pro roky 2017–2018 
  k plánovaným výzvám Inte-
  grovaného regionálního ope-
  račního programu a předlo-
  žit radě města takový časový 
  plán prací na projektech ve 
  formátu MS Excel, aby bylo 
  možné včas schválit v orgá-
  nech města žádosti o dotace 
  z těchto výzev, termín: 13. 12. 
  2016,
 b) ve spolupráci s předsedou ko-
  mise dopravy připravit pod-
  klady pro podání žádosti o do-
  taci z plánované Výzvy 69 In-
  tegrovaného regionálního ope-
  račního programu na projekt 
  Bezpečnost a bezbariérovost 
  místních komunikací v Lysé 
  n. L., termín: 31. 5. 2017,
• starostovi města odpovědět pe-
 tičnímu výboru „Ne objízdné tra-
 se ulicí Na Zemské stezce“ v tom 
 smyslu, že o iciální objízdná trasa 
 není vedena přes ulici Na Zemské 
 stezce ale přes Nymburk, což by-
 lo a je prezentováno v regionál-
 ním tisku.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Pokračování ze str. 2

Zeptejte se starosty
Večer, na kterém budete moci 

položit starostovi města Lysá nad Labem, 
panu Ing. Karlu Otavovi, jakoukoliv otázku týkající 

se problematiky našeho města.
Čtvrtek 19. ledna 2017 od 18.00 hodin ve velké 

zasedací místnosti v historické části budovy radnice 
Městského úřadu Lysá nad Labem.
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Nenačten variabilní symbol 7010007271 z důvodu nalepení štítku 
papír – obsah pytle (plasty, plachty, bublinková folie).

Romana Novotná, odbor správy majetku města
  Svozové dny v roce 2017 

týden den datum
4 středa 25. 1.
8 středa 22. 2.
12 středa 22. 3.
16 středa 19. 4.
21 středa 24. 5.
25 středa 21. 6.
29 středa 19. 7.
34 středa 23. 8.
38 středa 20. 9.
42 středa 18. 10
47 středa 22. 11.
51 středa 20. 12.

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad 
Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů, vždy po odchytu pejska odveze 
do místního útulku, se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 
221 nebo na tel.: 723 342 174, paní Čápová. 

Město Lysá n. L. děkuje všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.                       

           Veronika Rybová
odbor SM

Návštěvní doba útulku:
pondělí–čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–12.00 
první sobota v měsíci 9.00–11.00

Tříděný sběr

Vodné a stočné 2017

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu

Sazba poplatku na rok 2017 činí 690 Kč. Občané, kteří mají tr-
valý pobyt v Lysé nad Labem, mají slevu 150 Kč na osobu. Část-
ka po slevě činí 540 Kč na osobu vč. dětí a důchodců nad 70 let. 
Pokud vlastníte nemovitost bez trvale hlášené osoby, sazba na 
rok 2017 činí 690 Kč.
Platby za komunální odpad

Pokud budete platit převodem, musíte mít pro platbu uveden 
správný var. symbol. Pokud jste již platili v roce 2016 převodem, 
var. symbol zůstal beze změn. Občané, kteří dosud prováděli platbu 
v hotovosti na pokladně MěÚ a chtějí nově využít platbu převodem, 
obdrží  var. symbol v kanceláři MěÚ č. 50.

Platba na pokladně: stačí nahlásit jména osob, za které budete 
poplatek hradit.

Platba inkasem: platby v inkasu Vám budou účtovány v měsíci 
duben a září. Pokud máte úhradu pouze na jednu splátku, bude 
Vám částka účtována v měsíci duben.

Romana Novotná 
odbor SM, tel.: 325 510 235

Krimi střípky
Únik plynu

Dne 3. 11. 2016 v 08.58 hodin 
zasahovali strážníci ve spoluprá-
ci se složkami IZS v třípatrovém 
domě v ulici Na Františku, ve 
kterém byl dle oznamovatele 
značně cítit plyn. Šetřením na 
místě bylo zjištěno, že únik ply-
nu způsobila propanbutanová 
lahev umístěná v prvním patře. 
Díky včasné reakci oznamova-
tele a následnému zásahu slo-
žek IZS nedošlo k tragédii. Dům 
byl odvětrán a poškozená lahev 
zajištěna.

Svatomartinský 
lampionový průvod

Svatomartinský lampionový 
průvod je již nedílnou součástí 
kulturního dění v našem městě 
a každý rok se těší velké účasti. 
Bezpečnost samotného průvo-
du je společně s pořadatelskou 
službou zajišťována i strážníky, 
policisty a místními hasiči. I přes 
tato opatření může ovšem dojít 
k situaci vyžadující zásah bez-
pečnostních složek, jak tomu 
bylo i letos. Na závěr letošního 
průvodu byla nahlášena pohře-
šovaná holčička, která se v davu 
svému doprovodu ztratila. Po 
krátkém pátrání vyšla najevo 
skutečnost, že holčičku do místa 
bydliště odvezl jeden z návštěv-
níků průvodu. V tomto případě 
to dopadlo šťastně, ale každý 

z nás si určitě vybaví podobné 
události, které tak šťastně nedo-
padly. I přes značná bezpečnost-
ní opatření je velmi důležité, aby 
i rodiče zůstali velmi ostražití 
a své nejmenší měli stále pod 
dohledem.  

Požár dřevěných palet
Dne 19. 11. 2016 v 3.40 hodin 

strážníci projížděli po nadjezdu 
směrem do centra města, když 
spatřili šlehající plameny z blí-
že nezjištěného objektu, který 
se nachází v ulici Průmyslová.  
Strážníci lokalizovali místo po-
žáru v areálu na výrobu palet. 
Na místě se nacházel i náhodný 
svědek, který kolem projížděl 
a telefonicky informoval tísňovou 
linku Hasičského záchranného 
sboru. Strážníkům se před příjez-
dem HZS podařilo zkontaktovat 
odpovědnou osobu a zpřístupnit 
příjezdovou cestu k požáru. Po-
žár likvidovalo několik hasičských 
jednotek. Palety se již zachránit 
nepodařilo, ale přilehlou stavbu 
od plamenů a před zničením ha-
siči uchránili. Příčina požáru je 
předmětem šetření.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Vážení spoluobčané, v  roce 
2016 byly ukončeny projekty 
„Výstavba stokových systémů ve 
městě Lysá n. L. a jeho místních 
částí“ a „Intenzi ikace čističky 
odpadních vod Lysá nad Labem“. 
Tyto projekty byly spolu inanco-
vány ze Státního fondu životního 
prostředí ČR. Z celkových nákla-
dů 48 012 423 Kč na intenzi ika-
ci čističky bylo z dotace hrazeno 
40 810 560 Kč, na výstavbu sto-
kových systémů pak dotace činila 
21 998 667,84 Kč, celkové nákla-
dy 27 642 651 Kč. Žádosti o obě 
dotace byly podány v roce 2009, 
o rok později pak byly podepsány 
dotační smlouvy. Jednou z podmí-
nek zde uvedených bylo přesné 
stanovení výpočtu ceny vodného 

a stočného, které je zakotveno 
v koncesní smlouvě s provozova-
telem těchto sítí. V průběhu let se 
proto cena vodného a stočného 
po celou dobu platnosti  konces-
ní smlouvy zvyšuje, aniž to  mo-
hou zastupitelé města ovlivnit. 
Pro město Lysá na Labem se tak 
od 1. 1. 2017 cena vodného a 
stočného stanovuje na částku 
82,60 Kč/m3 vč. DPH, tj. o 3,6 % 
více oproti roku 2016 (z toho 
cena pro vodné činí 41,59 Kč/m3 
a cena pro stočné 41,01 Kč/m3 
vč. DPH). Část inančních pro-
středků takto získaných poputu-
je zpět na údržbu a rozvoj stáva-
jících sítí.

Odbor správy majetku MěÚ
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Město Lysá nad Labem přeje jubilantům k významným narozeninám 
a  do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Erich Maria Remarque: „Tu však jsem náhle viděl, že mohu 
pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten 
druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, 

zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, je to 
obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může 
úplně roztrhat a změnit. Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro 

co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě!“

80 let
Drahoslava Křenová
Anna Pokorná
Marie Matysková
Helena Zajícová
85 let
Antonín Chramosta
Josef Anděl

Marie Nováková
Zdeňka Kučerová
Božena Kroulíková
90 let
Ladislav Kavka

Blahopřání 
    za měsíc listopad  
     a prosinec

Vítání občánků

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami 
vytvořily děti z MŠ Mašinka pod vedením paní učitelky 

Heleny Kopišťové. Patří jim za to náš velký dík.
Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme 

hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 1. 12. 2016 
přivítány tyto děti: 

 Elena Kolářová Ema Helmichová
 Anna Svobodová Marek Babický
 Ladislav Lažánek Rozálie Šmídová
 Marek Vácha Natálie Snížková
 Kristýna Klinderová Anežka Kolářová
 Eliška Kolářová

Do 31. ledna 2017 je možné po-
dávat žádosti o dotace z Programu 
na činnost sportovní organizace 
pracující s dětmi do 18 let a Pro-
gramu na činnost společenské or-
ganizace pracující s dětmi do 18 let 
se sídlem v Lysé nad Labem. Oba 
programy jsou systémem inanční 
podpory právnickým osobám kro-
mě příspěvkových organizací měs-
ta. Město Lysá nad Labem vkládá 
do programu inanční prostředky 
dle svých rozpočtových možností 
na základě usnesení zastupitelstva 
města o rozpočtu na příslušný ka-
lendářní rok. O poskytnutí dotace 
a její výši rozhoduje rada města 
nebo zastupitelstvo města na zá-
kladě návrhu odboru školství, soci-
álních věcí, zdravotnictví a kultury 
a příslušné komise. 

Rozdělení dotací vychází z těch-
to kritérií: Program na činnost 
SPORTOVNÍ organizace
1) Počet členů organizace do 18 let 
– 50 % z celkové částky
2) Náklady organizace za minulý 
rok – 40 % z celkové částky

Podávání žádostí o dotace na rok 2017 stále probíhá
3) Výkonnost organizace (dle 
dosažených úspěchů) – 10 % 
z celkové částky

Rozdělení dotací vychází z těch-
to kritérií: Program na činnost 
SPOLEČENSKÉ organizace 
1) Počet členů organizace do 18 let
– 60 % z celkové částky
2) Náklady organizace za minulý 
rok  – 20 % z celkové částky
3) Body za reprezentaci města
– 20 % z celkové částky.

Konečné částky dotací jsou zao-
krouhleny na stovky. Na poskytnu-
tí dotace není právní nárok. Žádost 
na projekt musí být doručena na 
Městský úřad v Lysé nad Labem 
v termínu do 31. 1. aktuálního 
roku, na který je dotace žádána. 
Podmínkou přijetí této žádosti je 
současné předložení aktuálního 
jmenného seznamu členů do 18 
let včetně data narození. (Děti, 
které v letošním roce dosáhnou 
věku 18 let, mohou být do sezna-
mu zahrnuty). Povinná příloha žá-
dosti je i vyúčtování dotace přijaté 
od města Lysá n. L. v loňském roce, 

včetně kopií dokladů o nákladech 
do výše poskytnuté dotace v loň-
ském roce.

Dále je možné doručit žádost 
prostřednictvím veřejné datové 
sítě do datové schránky, která má 
stejné právní účinky jako doručení 
písemného vyhotovení na podatel-
nu městského úřadu. Dokument, 
který byl dodán do datové schrán-
ky, je doručen okamžikem, kdy se 
do datové schránky přihlásí osoba, 
která má s ohledem na rozsah své-
ho oprávnění přístup k dodanému 

dokumentu. Přidělené inanční 
prostředky musí být vyčerpány 
v daném kalendářním roce.

Podrobnější informace nalezne-
te na webových stránkách města: 
www.mestolysa.cz v sekci: Městský 
úřad, záložka: odbory úřadu, odbor 
školství, zdravotnictví a kultury, 
odkaz: formuláře. V záložce for-
muláře naleznete veškeré žádosti 
o dotace včetně formulářů na vyúč-
tování a statuty.

Aneta Dušková
referent kultury

Dne 29. 11. 2016 proběhlo 
v zasedací místnosti MěÚ Lysá 
nad Labem představení projektu 
městské sportovní haly. Historii a 
fáze vedoucí k realizaci představili 
Ing. Petr Eliška a Ing. Štěpán Svači-
na, vítězný návrh pak prezentovali 
architekti z Ateliéru Machar – Ing. 
arch. Pavel Machar a Ing. arch. Ra-
dek Teichman. Děkujeme Vám za 
účast i podnětné dotazy a připo-
mínky, které se architekti pokusí 
do projektu zapracovat. 

Více informací týkající se vý-
stavby haly naleznete na webu 
města nebo na Facebooku pod 
@MSHLysa.

redakce

Představení vítězného projektu 
sportovní haly veřejnosti
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Výzva pro občany
Návrhy na udělení vyzname-

nání města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou 
výrazem ocenění významných 
úspěchů jednotlivců i organizací. 
Udělují se za významnou a dlou-
hodobou práci pro město, za vý-
znamné úspěchy v různých obo-
rech, za vynikající reprezentaci 
města nebo státu, za hrdinské činy 
a statečnost, za přínos pro rozvoj 
kulturního, společenského a spor-
tovního života v Lysé nad Labem 
a dále za zásluhy o město nebo 
k poctě významné návštěvy ve 
městě. Letos se budou udělovat 

již po osmé. Navrhnout udělení 
vyznamenání může každý občan 
nebo organizace se zdůvodněním. 
Tedy i Vy. Váš návrh můžete před-
ložit na přiloženém formuláři, 
případně napsat volnou formou 
se stejným obsahem. Formulář 
najdete též na webových strán-
kách města. Případné dotazy 
Vám zodpoví tajemník města 
Ing. Miloš Dvořák, tel. 325 510 221.
Vaše návrhy očekáváme do 
30. 1. 2017. Návrhy odevzdávej-
te na podatelnu MěÚ Lysá nad 
Labem nebo zasílejte na e-mail: 
milos.dvorak@mestolysa.cz. 

Letošní advent byl bohatý na 
krásné akce, tou největší bylo bez 
pochyby rozsvícení vánočního 
stromu na Husově náměstí. Na hoj-
ně navštěvovaný začátek adventu, 
který připravuje Spolek rodáků 
a přátel města Lysé n. L. spolu se 
školami, hasiči, skauty a základní 
uměleckou školou, přijali pozvání 
i zástupci partnerské obce Kuks 
a Středočeské komendy Řádu 
svatého Huberta. Kuks a Lysou 
pojí osobnost hraběte Františka 
Antonína Šporka a jeho působení 
v obou místech a také letité dobré 
vztahy mezi oběma sídly. Proto se 
starosta Lysé Ing. Karel Otava a sta-
rosta Kuksu Jiří Beran rozhodli tyto 
dobré vztahy zpečetit  podepsáním 

Advent společně s Kuksem

dohody o partnerství. Ta deklaruje 
partnerskou spolupráci v rozlič-
ných oblastech lidského života, pře-
devším pak v oblasti historie, kul-
tury, turistiky a vzájemné pomoci. 
Dalšími hosty „adventního“ odpo-
ledne byli místostarosta obce Kuks, 
pan Jiří Roleček, komtur Středočes-
ké komendy Řádu svatého Huberta 
Václav František Reňák, za naše 
město pak místostarosta Jan Buri-
an a vedoucí odboru školství, soci-
álních věcí, zdravotnictví a kultury 
PaeDr. Věra Bodnárová. Středočes-
ká komenda Řádu svatého Huber-
ta by měla v brzké době mít pro 
svoji činnost odpovídající prostory 
v našem městě.

redakce

Sbírka proběhne 2. 1. – 9. 1. 
2017 u kostela sv. Jana Křtitele 
v Lysé nad Labem. Skupinky 
malých koledníků budou v tom-
to čase obcházet Vaše domovy 
s kasičkami...

 V Kostomlatech n. L. se v kos-
tele sv. Bartoloměje uskuteční 
7. 1. v 15.00 hodin Tříkrálový 

Tříkrálová sbírka 2017
koncert, kde zazní slavná Mše 
vánoční J. J. Ryby v podání pě-
veckého sboru HLAHOL z Nym-
burka a jeho hostů. 

 V Milovicích, v kostele sv. Kate-
řiny, bude Tříkrálový koncert  6. 1. 
v 18.00 hodin. Zde vystoupí pě-
vecký sbor Pro radost z Lysé n. L. 
s koledami pod vedením sbormis-
tryně Marie Sommerové, program 
doplní dechové trio z Lysé n. L. 

Letošní sbírka je určena na tyto 
projekty:
1. Poradna Magdala a Azylový 
 dům Gloria pro pomoc rodinám 
 s dětmi.
2. Domov pro seniory kardinála 
 Berana v Mukařově.
3. Vybudování komunitního 
 centra Farní charity v Kolíně.
4. Charitní nemocnice v Ugandě.

                              
J. Labutová 

Farní charita Lysá n. Labem             
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Vážení čtenáři, rádi bychom tou-
to cestou reagovali na předchozí 
články, které se týkaly klášterních 
teras. Vzhledem k tomu, že daná 
problematika je živá od zvolení 
nového starosty, jsou pro nás tyto 
články podnětem, abychom se 
k dané věci vyjádřili o iciálně, a to 
jak z pohledu památkové péče, tak i 
za městského investora. Z pohledu 
památkové péče jde o dohled, kte-
rý primárně hájí stavebně histo-
rické hodnoty chráněných staveb, 
podmínky rozhodnutí a závazných 
stanovisek. Nejde tedy primárně 
o dohled stavebně technický, tuto 
funkci zajišťuje zejména stavební 
dozor investora, který však bo-
hužel na stavbě nebyl, a také pro-
jektant v rámci svého autorského 
dohledu. 

Revitalizace klášterních teras 
byla projednávána a připravována 
několik let před samotným zahá-
jením. Práce započaly v roce 2012 
a každoročně pokračovaly až do 
roku 2015, přičemž v každém roce 
bylo zajištěno také spolu inanco-
vání z dotačního titulu Programu 

Klášterní terasy
regenerace městských památko-
vých zón, jejímž poskytovatelem je 
Ministerstvo kultury ČR. Správcem 
dotačního titulu a zodpovědnou 
osobou vůči poskytovateli dotace 
je odbor ŠSVZaK, referent na úse-
ku památkové péče. Práce od roku 
2012 probíhají dle schválených 
závazných stanovisek na základě 
předložených /schválených/ pro-
jektů. Práce v daném roce zahrno-
valy sanaci tarasní zdi spodní (tře-
tí) terasy a byly zde vyzkoušeny 
technologie opravy režného zdiva 
z vápenopískových cihel a vybrán 
vzorek pískovcových prvků. V dal-
ších etapách (2013–2015) se navá-
zalo na předchozí obnovu, přičemž 
v roce 2015 šlo zejména o uzna-
telné položky z hlediska Progra-
mu regenerace MPZ. Jak je patrné 
z fotogra ií, komplexně byl vyřešen 
havarijní stav horní a střední tera-
sy, středních schodišť, ohradních 
zdí a také byla realizována stavba a 
instalace nových konstrukcí a prv-
ků směřujících k novému využití. 
V současnosti je stavba z hlediska 
své historické podstaty zrehabilito-

vána, tedy původní konstrukce byly 
opraveny a pro její plné užívání jí 
chybí zejména investiční a zhodno-
cující práce /dokončení rekultivace 
terénu, výsadba zeleně, dostavba 
letní kavárny apod./. Protože bylo 
v našem zájmu, aby byla stavba po 
obnově plnohodnotně využívána 
dle své schválené funkce (na horní 
terase s kavárnou, na střední terase 

s parkovou úpravou s galerií soch, 
na spodní terase pak s vinicí), pro-
běhlo dne 1. 6. 2016 na místě jed-
nání s vlastníkem stavby i za účasti 
tehdejšího starosty, a to za účelem 
dokončení výše uvedených inves-
tičních prací. Z jednání byl zhoto-
ven protokol a je v něm uveden 
rozsah prací. Protože však práce 
prakticky neprobíhaly, proběhlo na 
místě dne 24. 8. 2016 další jednání 
a k výčtu neprovedených prací při-
byly i práce v minulosti provedené, 
u nichž však povětrnostní vlivy 
ukázaly, že byly provedeny nedba-
le, a na které bylo tudíž nutné a žá-
doucí uplatnit reklamaci.  Z jednání 
byl rovněž zhotoven zápis.

K průběhu prací, realizovaných 
irmou TOGET, jež je nyní v insol-

venčním řízení, lze uvést, že velmi 
záleželo na nasazení příslušných 
pracovních skupin, jež vykazovaly 
velké kvalitativní a kvantitativní 
rozdíly. Tato situace byla podmí-
něna také tím, že na stavbě nebyl 

Předplatné je možné objednat 
elektronicky na e-mailové adrese: 
listy@mestolysa.cz  nebo písemně 
na adrese: Městský úřad, Husovo 
nám. 23, 289 22 Lysá n. L.

Roční předplatné činí 200 Kč 
(náklady na poštovné). Částku lze 
uhradit převodem z účtu nebo 
v hotovosti v pokladně MěÚ Lysá 

Předplatné Listů
n. L., a to nejpozději do 20. 1. 2017. 
Číslo účtu: 27-0504268369/0800, 
variabilní symbol: 5161.

Odběr elektronické verze zpra-
vodaje je možné objednat na adre-
se: listy@mestolysa.cz (zasílání je 
zdarma).

V případě dotazů se obraťte na 
Janu Křížovou, tel. 325 510 204.

trvale přítomen stavební dozor 
investora, který by denně kontro-
loval kvalitu a tempo prací a také 
hlídal vztah mezi vykonanou prací 
a jejím vyúčtováním. I tímto vaku-
em, které nemohly nahradit ani 
pravidelné kontrolní dny, pracovní 
tempo provádějící irmy postupně 
upadalo, až se v roce 2016 zcela 
zastavilo. 

Je třeba si uvědomit, v jakém 
zchátralém stavu byly terasy před 
obnovou a jak vypadají nyní. Tem-
po pracovníků prováděcí irmy i 
jejich počet se ke konci roku 2015 
zvýšil a práce postupovaly vyso-
kým tempem téměř nepřetržitě. 
I proto jsme s bývalým starostou 
věřili, že irma dílo dokončí. Město 
nadále jedná s irmou TOGET. Ač je 
irma v insolvenci, jednatel irmy 

přislíbil, že stavební práce provede 
nástupnická irma, která převez-
me pohledávky a dokončí obnovu 
klášterních teras. Chápeme, že tato 
situace není jednoduchá, doufáme 
však, že se dílo podaří zdárně do-
končit a terasy otevřít veřejnosti, 
protože toto krásné místo si po 
dlouhém období chátrání zaslouží 
být zase živé.

Hana Nesměráková
ref. na úseku památkové 

péče, odbor ŠSVZaK a 
Magda Šulcová

městský investor
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Fotogra icky

V rámci předvánočních trhů si na lyském výstavišti mohli zájemci 
prohlédnout architektonické návrhy, které byly přihlášeny do ve-
řejné architektonické soutěže, vyhlášené v létě městem. Slavnost-
ní vernisáž se za poměrně velkého zájmu veřejnosti uskutečnila 
v sobotu 3. prosince 2016. 

Vánoční kamion, který do našeho města zavítal 11. 12., přilákal na 
2 500  dětí i dospělých. Zimní podvečer s oblíbeným nápojem a zajíma-
vým programem přinesl i inanční pomoc dvěma lyským rodinám, kte-
ré s velkým vděkem přijaly 8 860 Kč (každá rodina 1/2 ). Do sbírky se 
zapojili například i místní hasiči, přispět přispěchaly i malé děti. Částka 
bude ještě navýšena od Coca-Coly, o kolik a kdy? To budeme vědět až 
v lednu, jelikož celé kamionové tour skončilo těsně před Vánoci. 

V pořadí už po šesté zahráli a zazpívali na první adventní neděli 
v našem městě Lážo Plážo, hudební uskupení z Polabí, které zahřálo 
nejedno srdce folkařovo. A pozadu nebyli ani hosté, tepličtí Passage.

Druhou adventní neděli se v kostele sv. Jana Křtitele uskutečnil 
tradiční charitativní koncert, určený především dětem z milovického 
dětského domova. Program v podání Jany Bajerové a Martina Kubáta 
s mluveným slovem Václavy Šolcové zakončily děti z dětského domova 
zpěvem koled. Koncert potěšil více než 60 posluchačů, kteří i letos při-
spěli milovickým dětem krásnou částkou, a to v celkové výši 8 145 Kč. 
Peníze si v závěru koncertu převzala ředitelka domova Petra Černov-
ská, zatímco sv. Mikuláš dětem nadělil pár sladkostí.
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Kulturní přehled

3. 1. od 17.00 Anděl Páně 2
3. 1. od 20.00 Rogue One: Star Wars Story
4. 1. od 17.00 Lichožrou  
4. 1. od 20.00 Manžel na hodinu
5. 1. od 17.00 Ozzy PREMIÉRA
5. 1. od 20.00 Velká čínská zeď PREMIÉRA
6. 1. od 17.00 Zpívej
6. 1. od 20.00 Manžel na hodinu
7. 1. od 10.00 Ozzy 
7. 1. od 17.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít 3D PROJEKCE
7. 1. od 20.00 Velká čínská zeď 3D PROJEKCE
8. 1. od 10.00 Zpívej
8. 1. od 15.00 Fantas  cká zvířata a kde je najít
8. 1. od 18.00 Manžel na hodinu
10. 1. od 17.00 Lichožrou  
10. 1. od 20.00 Paterson PREMIÉRA
11. 1. od 17.00 Anděl Páně 2
11. 1. od 20.00 Manžel na hodinu
12. 1. od 17.00 Zpívej
12. 1. od 20.00 Všechno nebo nic PREMIÉRA
13. 1. od 17.00 Ozzy 
13. 1. od 20.00 Rammstein in Amerika (koncert)
  koncertní show z Madison Square Garden
14. 1. od 10.00 Zpívej
14. 1. od 20.00 „Nešahej mi na voči!“
  divadelní soubor Náplavka 
15. 1. od 10.00 Anděl Páně 2
15. 1. od 15.00 Kvě  nový salón Švadlenky Madlenky 
  dětské divadlo Pruhované Panenky
15. 1. od 18.00 Všechno nebo nic 
17. 1. od 17.00 Velká čínská zeď
17. 1. od 20.00 Všechno nebo nic 
18. 1. od 17.00 Lichožrou    AKCE KINO KLUB
18. 1. od 20.00 Rogue One: Star Wars Story
19. 1. od 15.00 Odpoledne pro seniory: Pohádky pro Emu 
19. 1. od 17.00 Divoké vlny 2 PREMIÉRA 
19. 1. od 20.00 Pod rouškou noci PREMIÉRA
20. 1. od 20.00 Vladimír Mišík & ČDG KONCERT
21. 1. od 10.00 Divoké vlny 2
21. 1. od 17.00 xXx: Návrat Xandera Cage PREMIÉRA
21. 1. od 20.00 Pirko PREMIÉRA
22. 1. od 10.00 Zpívej
22. 1. od 15.00 Divoké vlny 2 
22. 1. od 18.00 Pirko
24. 1. od 17.00 xXx: Návrat Xandera Cage 
24. 1. od 20.00 Všechno nebo nic 
25. 1. od 17.00 Anděl Páně 2 AKCE KINO KLUB
25. 1. od 20.00 xXx: Návrat Xandera Cage 
26. 1. od 17.00 Divoké vlny 2 
26. 1. od 20.00 Miluji tě modře PREMIÉRA
27. 1. od 17.00 Rogue One: Star Wars Story
27. 1. od 20.00 Pirko
28. 1. od 10.00 Ozzy 
28. 1. od 17.00 Manžel na hodinu
28. 1. od 20.00 Spojenci PREMIÉRA
29. 1. od 10.00 Divoké vlny 2 
29. 1. od 15.00 Psí poslání PREMIÉRA
29. 1. od 18.00 Miluji tě modře 
31. 1. od 17.00 Krkonoše
31. 1. od 20.00 The Founder PREMIÉRA
Připravujeme:
17. 2. od 20.00 IVAN HLAS TRIO  KONCERT 
  (Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba)

Kino Lysá n. L.                     1/201714. 1. 2017 od 20.00 hodin
Myslivecký ples
KD Milovice

15. 1. 2017 od 15.00 hodin
Květinový salón 
švadlenky Madlenky
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

17. 1. od 18.00 hodin
Památné stromy v Lysé n. L.
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

18. 1. 2017 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

18. 1. 2017 od  18.00 hodin
Bedřich Hrozný a jeho rod
přednáška genealoga P. Hnízdila
Muzeum B. Hrozného 
www.polabskemuzeum.cz

20. 1. 2017
od 9.00 do 11.30 hodin
Dobročinný bazárek
Spolek Ladoňka,
Masarykova 582
www.ladonka.cz

20. 1. 2017 od 20.00 hodin
Vladimír Mišík 
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

21. 1. 2017 od 20.00 hodin
Tradiční myslivecký ples
Výstaviště Lysá n. L.
www.myslivostlysa.cz

23. 1. 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
restaurace U Bílé labutě

24. 1. 2017 od 17.00 hodin
Jak se smířit s minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

28. 1. 2017 od 19.30 hodin
X. reprezentační ples 

 TK dospělých
Výstaviště Lysá n. L.
www.tkdlysa.estranky.cz

3. 2. 2017
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

do 9. 1. 2017
Vánoční prodejní výstava 

 Domova Na Zámku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

31. 12. 2016 od 12.40 hodin
Silvestrovský běh
www.sokol-lysa.cz

1. 1. 2017 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
louka za zámeckou zdí
www.mestolysa.cz

od 2. 1. do 9. 1. 2017
Tříkrálová sbírka
u kostela sv. Jana Křtitele

3. 1. 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

4. 1. 2017 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 1. 2017 od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

7. 1. 2017 od 16.00 hodin
Tříkrálový koncert
kostel sv. Jana Křtitele

9. 1. 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
restaurace U Bílé labutě

10. 1. 2017 
od 10.30 do 11.30 hodin
Angličtina pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

10., 17., 24., 31. 1.
od 15.00 hodin
Trénování paměti
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

od 13. 1. do 15. 1. 2017
Náš chovatel
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

14. 1. 2017 od 13.00 hodin
Litol čte dětem
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

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

Toulky minulostí – 3. ledna 2017 od 16.30 hodin
Lednové setkání nad historií bude věnováno postavám Filipa a Alexandra 
Makedonského. Přednášku tradičně povede PaedDr. Marie Kořínková. 
Vstup zdarma.

Drátování – 4. a 18. ledna 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Angličtina pro začátečníky – 10. ledna 2017 od 10.30 do 11.30 hodin
Zahajovací lekce jazykového kurzu angličtiny pořádaného pro sociálně 
slabší spoluobčany, který bude probíhat ve spolupráci s Jazykovou školou 
Milischool. Lektorka kurzu Mgr. Veronika Vaňáčková. Kurz se koná v pro-
storách lyské knihovny.

Trénování paměti – 10., 17., 24., 31. ledna od 15.00 hodin
Kurz Beáty Čovanové – trenérky paměti II. stupně. Seznámení s technika-
mi trénování paměti.

Památné stromy v Lysé n. L. – 17. ledna 2017 od 18.00 hodin
Přednáška věnovaná památným stromů v našem regionu. Přednáší Ing. 
Stanislav Svoboda. Vstup volný.

Jak se smířit s minulostí aneb Vyléčené vzpomínky nebolí 
– 24. ledna 2016 od 17.00 hodin
Přestože události dávno odvál čas, bolestné vzpomínky na nás mají vliv 
i dnes. V rámci přednášky lektorka Helena Krátká ukáže, co se s tím dá 
dělat a jak je možné změnit pohled na vlastní minulost. Pokud chcete mít 
hezký život, určitě přijďte! 

Vánoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– 30. listopadu 2016 – 9. ledna 2017
Ještě v průběhu ledna bude v prostorách knihovny probíhat prodejní vý-
stava výrobků lyského domova pro seniory. Přijďte si prohlédnout, co vše 
dovedou šikovné ruce našich seniorů! Koupí těchto výrobků pak může-
te udělat radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity Domova Na 
Zámku. 

Prázdniny s knihovnou – 3. února 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední program pro děti ve věku 6-11 let, které nerady tráví prázdni-
nový čas doma.

V průběhu ledna se také připravují kurzy paličkování. Aktuální informace 
o termínech konání vždy najdete na webu knihovny, případně na plakát-
cích umístěných na vývěsních plochách knihovny. 

POBOČKA  LITOL:
Litol čte dětem počtvrté – 14. ledna 2017 od 13.00 hodin
Milé čtenářky a čtenáři Listů, máme za sebou již tři ročníky akce Litol čte 
dětem. Každá z akcí byla trochu jiná, ale všechny byly zajímavé, příjemné 
a vstřícně přijaté. Po roce vás jako školská rada opět zveme na již 4.roč-
ník akce Litol čte dětem, která se uskuteční v sobotu 14. ledna 2017 od 
13.00 hodin. Budeme opět číst vybranou knihu, kdy pohádkové příběhy 
čtou střídavě jak děti, tak dospělí. Číst přijdou opět i pozvaní hosté. Název 
knihy, kterou budeme číst letos, si pro vás opět necháme jako překvapení. 
Mezi čtením se všichni, jako obvykle, občerstvíme čajem i kávou, k tomu 
dobrotami připravenými přítomnými maminkami. Po zajímavých zpes-
třeních akce z loňských ročníků, kdy k nám zavítal spisovatel a zároveň 
kastelán či profesorky z Pedagogické fakulty UK v Praze, máme i letos při-

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

praveného zajímavého hosta. V tomto ročníku mezi nás zavítá mladá sleč-
na spisovatelka Míša Valentová z Prahy, která přinese svou knihu povídek, 
z které nám bude i číst. Budeme rádi, pokud vezmete své děti a přijdete 
společně s nimi třeba jen na chvíli posedět a poslouchat nebo se zapojíte i 
jako čtenáři. Těšíme se na vás.

Litoláček - knihovní klub pro děti 
– každý čtvrtek od 13.00 do 16.00 hodin
Přijďte si do knihovny zahrát nové hry či vyrobit něco pěkného. Vstup je 
volný v průběhu celého odpoledne. Místa nejsou třeba rezervovat předem. 

Na 2. pololetí tohoto školního roku (tj. od února 2017) připravujeme 
do litolské knihovny nové kroužky pro děti: 
Kroužek první pomoci – pro děti ve věku 7–10 let. Děti se budou na krouž-
ku seznamovat se základními zdravotními pomůckami a základy první 
pomoci. Cena kroužku na jedno pololetí 200 Kč.
Kroužek ručních prací – pro děti ve věku 8–11 let. Během společných 
setkávání se naučíme základům háčkování, pletení, šití a vyšívání. Cena 
kroužku na jedno pololetí 300 Kč. 
Kroužky budou probíhat vždy ve středu od 14.15 do 15.15 hodin v prosto-
rách knihovny. Kroužky se budou po týdnech pravidelně střídat. Konání 
obou tedy bude 1x za 14 dní.  
Počet míst v kroužcích je omezený, místo v kroužku je třeba rezervovat 
v knihovně na celé pololetí předem. 
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Pozvánky

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného připravuje 
na začátek března 2017 výstavu aktů s názvem „AKTA EROTIKA“, 
kterou připravilo České centrum fotogra ie. Projekt představuje 
reprezentativní výběr z české a slovenské fotogra ie od nezná-
mých autorů, až po ty nejvýznamnější. Výstava je koncipována 
z několika úhlů pohledu, ukazuje proměny a vnímání tohoto foto-
gra ického žánru v průběhu času od jeho vzniku až po současnost. 
Předpokládaná délka výstavy jsou tři měsíce. Za vystavené auto-
ry jmenujme alespoň některé: František Drtikol, Taras Kusčinkij, 
Vasil Stanko, Alfons Mucha a další.

Ondřej Rašín
vedoucí Muzea Bedřicha Hrozného

Pozvánka na výstavu
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

INZERCE
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Školství

Ze ZŠ J. A. Komenského

Beseda s pamětníkem

Dne 14. listopadu proběhla na 
naší škole beseda s pamětnicí, 
jíž byla Jája Dvořáková, manžel-
ka významného českého herce 
Josefa Dvořáka. Tato beseda pro-
běhla v rámci projektu Jeden svět 
na školách (vzdělávací program 
organizace Člověk v tísni) a jejím 
tématem byly příběhy lidí, kteří v 
průběhu minulého století z růz-
ných důvodů opustili své domovy. 

Tohoto setkání s paní Dvořáko-
vou se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd 
naší školy. Ti po celou dobu fasci-
novaně naslouchali příběhu, kte-
rý se netýkal pouze jí, ale také její 
maminky. Paní Dvořáková spo-
lečně s dětmi zavzpomínala na 
její odvahu a přečetla jim spoustu 
jejích vzpomínek na toto období.

Pro žáky byla beseda velmi po-
učná. Všichni si nesmírně vážili 
toho, že se stále najdou pamětní-
ci, kteří jsou ochotni sdílet s nimi 
i nepříjemné životní zážitky. 

 
Za pražskými pověstmi 
a strašidly…

Poslední listopadový den se 
čtyři desítky dětí ze školní dru-
žiny lyské základní školy J. A. 
Komenského vydaly do Prahy, na 
cestu poznání za pražskými po-
věstmi a strašidly. Děti, prováze-
né živým strašidlem, během ho-
dinové vycházky poznaly zapadlé 
uličky staré Prahy a Kampu. Se 
zaujetím naslouchaly kouzlu 
pražských pověstí a poté navštívi-
ly tajemné prostory muzea a jeho 
sklepení. V jeho útrobách se se-
tkaly s čertem, kostlivcem či jinou 

pražskou cháskou. Plny dojmů 
a zážitků se rozloučily se svým 
strašidelným průvodcem a vyda-
ly se na cestu domů. Jejich úsměv 
byl výrazem spokojenosti z jejich 
předvánočního výletu.

Pavla Otčenášková
 

 Předvánoční jarmark
V sobotu 3. prosince proběhl 

na naší škole tradiční Předvánoč-
ní jarmark. Návštěvníci měli mož-

nost prohlédnout a zakoupit si 
výtvarné a řemeslné umění žáků 
naší školy, které bylo převážně in-
spirováno nejkrásnějšími svátky 
v roce. Zároveň zde byla možnost 
občerstvit se u stánků 8. a 9. roč-
níků, případně zakoupit pochu-
tinu od žáků nižších tříd. Sedmý 
ročník navíc připravil ve své 
učebně kavárničku a dva žáci téže 
třídy si pro návštěvníky přichys-
tali simulaci řízení automobilu 
s využitím vlastnoručně sestave-
ného volantu a pedálů. 

Každoroční součástí jarmarku 
jsou také hudební vystoupení, 
o něž žáci naší školy své blízké 
nepřipravili ani letos. Sérii vy-
stoupení pak zakončili žáci Li-
terárně-dramatického semináře, 
kteří pod vedením paní učitelky 
Zuzany Burdové nacvičili pohád-

ku Brémští muzikanti. 
Dětem (i jejich učitelům) se le-

tošní jarmark velmi povedl, pro-
tože dílničky i stánky byly dobře 
připravené a vystoupení hezky 
nacvičená. Návštěvníci si proto 
akci velmi pochvalovali.

Studium v oborech

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Den otevřených dveří

9. 1. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

LYSÁ nad LABEM
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Zápis dětí do 1. ročníku 
základní školy 

pro školní rok 2017/2018
na ZŠ Bedřicha Hrozného 

a ZŠ J. A. Komenského 
v Lysé nad Labem

Zápis se uskuteční na obou školách v úterý 4. dubna 
2017 od 13.30 hodin do 17.00 hodin a ve středu 
5. dubna 2017 od 13.30 hodin do 15.00 hodin.

Náhradní termín zápisu je na obou školách  stanoven 
na středu 11. dubna 2017 ve 13.00 hodin.
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Myslím, že 
v dnešní uspěcha-
né době nemáme 
čas se zastavit a 
povídat si o oby-

čejných věcech, poslouchat staré 
příběhy a vyprávění pamětníků, 
dozvědět se, jaké to bylo, když 
byli naši prarodiče či praprarodi-
če malí. Děti většinou ani nevědí, 
co jejich rodiče ve své práci dělají. 
Proto jsem oslovila rodiče, jestli by 
si oni nebo jiní rodinní příslušníci 
neudělali čas, a pokud jim to pra-
covní povinnosti dovolí, nepřišli si 
s námi popovídat.

Jako první se uvolila paní Šulco-
vá, která nám přišla se svým ko-
legou vyprávět o pracovní náplni 
pracovníků celní správy. Pro všech-
ny děti to byly nové informace a 
poslouchaly se zaujetím. Velmi se 

Propojování generací

jim líbily ukázky předmětů, které 
byly zabaveny. Zaujaly je hračky, 
oblečení, ale nejvíce preparovaná 
zvířata. Ačkoliv to nebylo cílené, 
mohli jsme si pak následující hodi-
nu povídat o ochraně přírody nebo 
o pašování zvířat, která trpí a větši-
nou transport ani nepřežijí.

Poprvé v životě jsem (stejně 
jako všechny děti) viděla a měla 

možnost držet sloní kel, který mě 
zaujal svou hladkostí a překva-
pivě velkou hmotností. Avšak při 
vyprávění dětem, z jakého důvo-
du se slonům kly uřezávají, a že 
tomu předchází zbytečné usmr-
cení zvířete, mě mrazilo a bylo 
velmi smutno.

Všichni jsme si mohli prohléd-
nout uniformu pracovníků CS, 

někteří si i jednotlivé části vy-
zkoušeli.

Doufám, že myšlenka o pro-
pojování generací se úspěšně 
ve třídě 2. A nastartovala a bude 
se rozvíjet dále. Určitě společná 
setkání obohatí nejen děti, ale i 
naše přednášející návštěvy.

Mgr. Jana Chalupová 
třídní učitelka 2. A

V ý s t a v i š t ě 
v Lysé nad La-
bem vyhlašu-
je každoročně 
vánoční soutěž 

„O nejlépe ozdobený vánoční 
stromeček“. Tato soutěž se nám 
zalíbila, a proto jsme se jí jako 
třída 5. B zúčastnili. Přípravy ale 
nebyly snadné, protože jsme ne-

5. B zdobí vánoční stromeček

chtěli nic podcenit a dali jsme si 
velké cíle! Ani ne tak vyhrát, ale 
udělat maximum pro to, aby byl 
ten náš stromeček krásný a aby 
se nám všem líbil.

Přípravu jsme zahájili již na za-
čátku listopadu, kdy jsme v rámci 
hodin výtvarné výchovy a pra-
covních činností začali vyrábět 
různé vánoční ozdobičky. A dnes, 

ve čtvrtek 1. prosince 2016, to 
konečně přišlo! Třetí a čtvrtou vy-
učovací hodinu jsme se vypravili 
na výstaviště. Počasí sice zimu pří-

liš nepřipomínalo, ani déšť, který 
připomínal spíše podzim, nás ale 
neodradil.

Možná se ptáte, jaké že ozdo-
bičky jsme si na náš stromeček 
připravili. Ve škole jsme si nazdo-
bili perníčky a ozdoby ze slané-
ho těsta, které jsme pak doplnili 
ozdobami v přírodním stylu – su-
šeným pomerančem, hřebíčkem 
a skořicí. To vám byla vůně… Díky 
vzájemné spolupráci všech žáků 
jsme na výstavišti během pár mi-
nut doslova vykouzlili nádherný 
vánoční stromeček, se kterým 
jsme byli moc spokojeni. 

Hlasování v soutěži probíhalo 
po dobu Mikulášských (2. 12. – 
4. 12. 2016) a Stříbrných (9. 12. 
– 11. 12. 2016) trhů. Za podporu 
projevenou hlasovacími lístky 
moc děkujeme!

Naďa Turynová
za 5. B

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem 
přijme od 1. 1. 2017 
KVALIFIKOVANÉHO PEDAGOGA I. STUPNĚ 
(zástup za dlouhodobou nepřítomnost pg) 
a od 1. 2. 2017 
KVALIFIKOVANÉHO
ASISTENTA PEDAGOGA 

Kontakt: PaedDr. I. Jarešová
tel. 601 367 903, reditel@zsbhrozneho.cz
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Ve středu 16. 
listopadu 2016 
se třída 7. A vy-
dala na výlet do 
Prahy. A co nás 

čekalo? Očekáváte hrad, zámek…, 
zkrátka a dobře nějakou památku 
nebo snad divadlo? Omyl, čekala 
nás laser game. Ptáte se, co že je 
to ta laser game? Především je 
to kolektivní, zábavná, pohybo-
vá, strhující akční bojová hra, ale 
o tom si povíme později.

V osm hodin ráno jsme se sešli 
na nádraží, koupili jsme si lístky a 
zhruba o 20 minut později odjeli 
z Lysé nad Labem. Naší konečnou 
stanicí byla zastávka Praha - Hor-
ní Počernice. Cesta to tedy nebyla 
dlouhá, utekla nám velmi rychle, 
takže čas na spánek nebyl takřka 
žádný. Z vlakové zastávky jsme to 
měli kousek na autobus, který nás 
dovezl na Černý Most. Ani jsme 
se nestihli pořádně rozkoukat a 
už jsme byli ve velkém nákupním 
centru, kam většinou jezdíme do 
kina nebo na různé nákupy. My 
jsme ale nakupovat nejeli, přijeli 
jsme se bavit a stálo to za to, tak 
se pojďte bavit s námi.

Školní výlet – Laser game
Po příchodu na místo jsme si 

odložili věci, nasvačili se a poté 
se rozdělili do třech týmů. Před 
začátkem hry jsme byli sezná-
meni s pravidly i s tím, jak zbra-
ně fungují a jak se máme při hra-
ní chovat, na co si dávat pozor. 
Každý z hráčů měl svou lasero-
vou zbraň a vestu se senzory, do 
kterých se musel jiný hráč tre it. 
Pokud měl hráč dobrou mušku 
a tre il se, nastalo omráčení sou-
peře na 5 vteřin, a teprve poté 
mohl soupeř zase hrát. Hra vyu-
žívá nejmodernější technologie, 
včetně infra paprsků a laserů. 
Hrací plochu tvoří temné bitev-
ní pole, které má rozlohu takřka 
400 m2 a je inspirováno počí-
tačovými hrami, kde bojujete 
proti nepřátelům, schováváte se 
v různých skrýších, zákoutích 
a za různými překážkami, jež 
jsou všude kolem vás. Každá 
hra trvala 12 minut a každý tým 
hrál celkem tři hry. Po každé hře 
jsme hned dostali výsledky, a tak 
jsme mohli vidět, kdo koho a ko-
likrát tre il a také, kdo střílel do 
vlastních řad. Mezi hrami se žáci 
v týmech radili jak zlepšit takti-

ku, aby bylo jejich výsledné skó-
re co nejlepší. Někteří se však 
věnovali odpočinku, protože je 
tato hra poměrně dost pohybo-
vě náročná. Všichni byli nadšení, 
ale náš čas se v laser aréně blížil 
ke svému konci.

Po všech těch hrdinských 
výkonech v aréně žáci dosta-
li rozchod. Můžete hádat, kam 
se takřka všichni vydali… Ano 
přesně tak, tím místem se stal 
McDonald‘s. Všichni jsme se zde 
občerstvili, někdo více a někdo 

méně. Poté nezbývalo nic jiné-
ho než dojít na autobus, vrátit 
se zpět na nádraží a odjet vla-
kem do Lysé nad Labem. Nikdo 
z nás to nečekal, ale laser game 
je skutečně skvělá hra, která ba-
vila kluky i holky. Všichni byli 
nadšení a určitě si tento výlet 
zopakujeme.

Ondřej Šturm 
asistent pedagoga

Petra Kubalová
                       třídní učitelka

Letos si veške-
ré kulturní insti-
tuce připomínaly 
700. výročí naro-
zení Otce vlasti, 

Karla IV. Česká muzea, galerie, 
knihovny, hrady, zámky, spole-
čenská centra a školy připravo-
valy tematické výstavy, besedy, 
soutěže i semináře. Karel IV. na 
nás vykukuje z učebnic dějepisu 
pro 7. ročník, setkáváme se s ním 
také v literární výchově. Kdo by 
neznal dnes již legendární Vrch-
lického hru Noc na Karlštejně, 
která už mnohokrát posloužila 
dalším umělcům jako inspirativní 
námět pro různé podoby zpraco-
vání? ZUŠ F. A. Šporka představila 
výchozí předlohu jako muzikál 
s názvem „Jede král“. 

Usaďte se, představení začíná. 
Slyšíte libé létnové tóny, které 
se nesou odkudsi z podhradí? 
Pod kulisami majestátního hradu 
Karlštejn se před zraky diváků ro-
zehrál známý příběh, který neze-
všední. Příběh důvtipu, lásky, hu-
moru i prozíravosti. Rázem jsme 

Představení ZUŠ „Jede král“
se ocitli ve středověku. Pážata, 
šašek, purkrabí, vévoda, dokonce 
samotný arcibiskup Arnošt z Par-
dubic! Nesmí samozřejmě chybět 
Jeho veličenstvo Karel IV. A také 
i zde platí: Za vším hledej ženu. 
Setkáte se se zamilovanou Ale-
nou, ochotnou pro lásku k císař-
skému šenku Peškovi udělat co-
koliv – třeba se i tajně dostat do 
hradu a strávit na Karlštejně noc, 
a také je tu císařova manželka 
Alžběta (Eliška Pomořanská), na-
tolik oddaně milující svého muže, 
že už nechce snášet stesk a snaží 
se dostat na zapovězené místo do 
císařovy blízkosti. Jak je to dál? 
Není třeba prozrazovat. Protože 
představení v kině již nestihne-
te, sáhněte po knize Jaroslava 
Vrchlického Noc na Karlštejně, 
případně si celý slavný děj oživte 
zhlédnutím stejnojmenné ilmo-
vé adaptace. 

Představení již tradičně zdařile 
skloubilo všechny druhy umění. 
Realizovali se výtvarníci kulis, 
kostyméři, své role dobře obsta-
rali mladí herci a zpěváci, ať už 

v sólových rolích nebo sborových 
scénách. Vše ještě doplňovala 
nápaditá choreogra ie tanečních, 
mnohdy až akrobatických čísel. 
O hudební doprovod se postaral 
malý orchestr složený z pedago-
gů ZUŠ a přizvaných hostů.

Z představení ZUŠ v místním 
kině jsme odcházeli s hezkými 
diváckými a posluchačskými zá-
žitky, dokonce s písní na rtech. 
Kdo by neznal tyto hity Karla 
Svobody? Lásko má, já stůňu, 
Hoja hoj, Jede král a další. Celý 
den je pak nějak nešlo vymazat 
z hlavy.

Děkujeme ZUŠ F. A. Šporka za 
přípravu krásného představení 
a Vám, Vaše veličenstvo Karle IV., 
patří díky za krátké pozvání do 
14. století. Milí čtenáři, nevěřte 
tomu, že na Karlštejn nesmějí 
ženy. Až po zimním období hrady 
a zámky opět otevřou své brány, 
vydejte se na tento hrad s boha-
tou historií, i když má po radikální 
přestavbě v 2. polovině 19. století 
jinou tvář, než jak jej vídával před 
bezmála 700 lety Karel IV. Možná 
vám tu dovolí jednu noc přespat...

Olga Gruhnová
za diváky 2. stupně ZŠ BH
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Školství

Zpívat jednou v Chámu sv. Víta 
je štěstí. Ale zpívat tam už počtvr-
té, to musí být jedině zasloužený 
úspěch. 

Zní to neuvěřitelně, ale přesně 
tohle se povedlo sboru ze Základ-
ní umělecké školy F. A. Šporka 
z Lysé nad Labem pod vedením 
Jany Erbenové. Již čtvrtý rok měli 
tu čest spolupracovat s Hnutím 
na vlastních nohou – Stonožka při 
jejich každoroční mši v katedrále 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha 
na Pražském hradě. Mše se kona-
la v pátek 2. prosince a již tradič-
ně ji celebroval kardinál Dominik 
Duka. Hnutí pro Stonožku podpo-
ruje jak česká římskokatolická cír-
kev, tak i Armáda České Republiky, 
její generální štáb, Ministerstvo 
obrany ČR a vojáci v mírových 
misích. Armáda je Stonožce velmi 
prospěšná, protože hnutí založe-
né roku 1990 paní Bělou Jensen 
nepodporuje jen nemocné a posti-
žené děti, děti s Crohnovou choro-

Ama Musica zpívá pro Stonožku

bou, ale také ty, které žijí v oblasti 
postižené válkou nebo např. pří-
rodní katastrofou.  

Letošní mše byla pro Amu Musi-
ca velkou výzvou. Nejenže nastu-
dování nového repertoáru zabíra-
lo velké množství drahocenného 
času, ale také v onom týdnu měl již 
sbor za sebou sedm repríz muzi-
kálu „Jede král“, komponovaného 
představení, na kterém se podílela 

celá ZUŠ. Odměnou za tuto náma-
hu byla i krásná, ještě nezalidněná, 
ranní Praha, takže sbor měl skoro 
celé Staroměstské náměstí a Kar-
lův most sám pro sebe. 

Po sprintu ranní Prahou násle-
dovala zkouška s ostatními sbory 
v katedrále, která se pomalu za-
čínala plnit návštěvníky mše. Sa-
motná mše začala v 11 hodin pro-
slovem vojenského kaplana kpt. 

Petra Šabaky. Velký spojený sbor 
pod vedením sbormistra Jarosla-
va Pletichy mši krásně uvedl a do-
provázel ji po celou dobu konání, 
za občasné pomoci Pražského ka-
tedrálního sboru. Během mše za-
zněla i stonožková hymna „Never 
be alone“ od norského hudebníka 
Arne Bendiksena v podání Jose-
fa Vágnera a spojeného sboru.  
Dvouhodinovou mši živě vysílala 
TV Noe. I toto byla velká zkouška 
pro všechny sbory, protože není 
jen tak stát dvě hodiny v pozo-
ru, když je vám zima. Naštěstí to 
všechny děti zvládly na výbornou 
a odměnou byl pro Amu Musica 
pozdní rychlý oběd ve vybraném 
fast foodu v Palladiu. 

Všechny děti si celou akci moc 
užily a už se těší na příští rok, kdy, 
jak všichni doufáme, budou moci 
pro Stonožku znovu zpívat, a tím 
pomoci dětem v nouzi.

Hana Řeháková                

Počátkem letošního října byla 
naše škola oslovena paní Bc. Ve-
ronikou Še l, DiS., z Oddělení pub-
licity MŠMT, zda bychom nechtěli 
vystoupit s našimi žáky na Celo-
státní konferenci Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(OP VVV). Hlavním tématem této 
konference byla Prioritní osa 3 OP 
VVV – Rovný přístup ke kvalitní-
mu předškolnímu, primárnímu a 
sekundárnímu vzdělávání, která 
se zaměřuje na podporu regio-
nálního školství. Taková nabídka 
je samozřejmě velkou výzvou, ale 
také možností prezentovat výsled-
ky naší práce v celostátním měřít-
ku. Proto jsme neváhali a tuto vý-
zvu jsme přijali.

Konference se konala dne 
22. 11. 2016 v hotelu Don Gio-
vanni v Praze. Samotnému vy-
stoupení předcházela pochopitel-
ně poctivá příprava. Bylo nutné 
sestavit zajímavý program, věno-
vat účinkujícím dětem mimořád-
nou pozornost, protože času na 
přípravu bylo málo. Dále zajistit 
odvoz a stěhování zvukové techni-
ky, hudebních nástrojů, kostýmů a 

ZUŠ na Celostátní konferenci OP VVV

rekvizit, které byly při vystoupení 
potřeba. Všechno se nám podařilo 
zvládnout bez velkých problémů. 
V programu, který byl závěreč-
nou tečkou celostátní konference, 
účinkovali žáci hudebního, ta-
nečního i literárně-dramatického 
oboru. Zaznělo např. houslové 
duo bratrů Mikuškových, zajíma-
vý melodram v podání Anežky 
Burdové, soubor zobcových léten 
v historických kostýmech, vystou-
pení tanečního oboru a zpěvačky 
Kristýny Přibylové s melodiemi 
z ilmu Noc na Karlštejně, které 
bylo věnováno 700. výročí naroze-
ní Karla IV. Celý program završilo 
vystoupení Jazz Orchestry pod 
vedením Vítka Andršta. 

Soudě podle reakcí účastní-
ků konference i organizátorů 
z MŠMT se naše vystoupení moc 
líbilo – viz tisková zpráva MŠMT: 
„Příjemným zpestřením pro-
gramu bylo závěrečné hudeb-
ně dramatické vystoupení ZUŠ 
F. A. Šporka Lysá nad Labem, kte-
ré dokreslilo pozitivní atmosféru 
celého dne.“ Děti i učitelé si kro-
mě samotného vystoupení užili 

i krásné prostředí čtyřhvězdič-
kového hotelu, oběd formou 
rautu a drobné upomínkové 
dárečky, které jsme dostali od 
MŠMT. Je třeba vyzdvihnout vel-
mi dobrou organizaci ze strany 
ministerstva, i výborné chování 

našich dětí a bezvadně fungující 
kolektiv učitelů. 

Jsme rádi, že jsme mohli šířit 
dobré jméno naší školy i města na 
tak významné celostátní akci.

Mgr. Vlasta Blažková 
ZUŠ  F. A. Šporka
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Zajímavosti

Advent
Tradičně jako každý rok při-

pravil Spolek rodáků i letos na 
první adventní víkend rozsvícení 
vánočního stromu na Husově ná-
městí. Návštěvnost letos předčila 
očekávání i předchozí roky a účast 
ukázala, že plocha náměstí by 
měla být zachována pro podobné 
účely. Náměstí bylo zcela zaplněno 
účinkujícími dětmi, jejich rodiči  i 
dalšími návštěvníky. Ve vánočně 
laděném programu vystoupila Ha-
sičská dechová hudba, děti z lys-
kých školek i ze ZUŠ, mažoretky ze 
ZŠ B. Hrozného a mladá zpěvačka 
Majda Šumpíková, která se i letos 
vznesla nad pódiem jako krásný 
zpívající anděl. Na náměstí zavítal 
i Mikuláš s čerty a dvěma anděly, 
aby společně s panem starostou 
odpočítali rozsvícení vánočního 
stromu. Letos poprvé si na akci za-

3x s Rodáky v adventním čase  a pokaždé jinak
troubil i lyský ponocný. Také  nej-
mladší návštěvníci si přišli na své – 
mohli se svézt na ponících, povozit 
na malém kolotoči a ti odvážnější  
i na velbloudech. K celkové poho-
dě a vánoční atmosféře přispěly i 
stánky s vánočním zbožím, bohaté 
občerstvení a jistě  i výborný punč, 
který nový pan starosta osobně 
návštěvníkům rozdával.

Děkujeme těm, kteří nám s pří-
pravou, průběhem i úklidem po 
akci pomohli. Vám všem patří náš 
velký dík! Chtěla bych touto cestou 
vyjádřit zvláště poděkování našim 
hasičům a skautům, bez jejichž po-
moci si advent v našem městě neu-
míme představit.

Zájezd do Wroclavi
V sobotu 3. 12. 2016 zamířil 

objednaný autobus na tradiční ad-
ventní zájezd, tentokrát do Polska. 

Wroclav neboli Vratislav je čtvr-
tým nejlidnatějším městem našich 
severních sousedů a má historické 
vazby také k českému státu. I když 
druhá světová válka zničila 70 % 
celé zástavby, město bylo znovu 
vystavěno podle starých plánů a 
fotogra ií bývalého hanzovního 
města. Procházka historickým 
centrem, návštěva starobylé trž-
nice a především adventní trh na 
Rynku spolu s vánoční výzdobou 
v nás zanechal opravdu nezapo-
menutelný dojem. Velký dík patří 
především našemu průvodci Mí-
lovi Kolacímu, který celý zájezd 
připravil.

Zimní setkání v zámeckém 
parku aneb úcta k historické 
kráse

V pátek 9. 12. 2016 se již 
tradičně otevřel sál zámecké-
ho parku veřejnosti, aby zde 
dostali slovo odborníci, kteří 
v uplynulém roce pracovali na 
zachování kulturního dědictví 
budoucím generacím. Letos nám 

o restaurátorské činnosti na zá-
mečku Bon Repos vyprávěla paní 
Mgr. Eva Zápalková z Národního 
památkového ústavu. Po skon-
čení  odborné části přišel čas na 
vánoční koncert, v němž letos 
vystoupil pěvecký soubor „Qan-
tum tet“ pod vedením paní Jany 
Erbenové. Vánočně vyzdobený 
sál i krásné melodie přispěly 
k pohodové předvánoční atmo-
sféře v Domově Na Zámku. Zá-
věrečnou příjemnou tečkou byl 
„veselý“ čaj a výborná vánočka 
v zámecké kavárně. Akci jsme 
již tradičně připravili s vedením 
zámku a města Lysá nad Labem.

Milí čtenáři, ráda bych Vám 
jménem svým i jménem Spolku 
rodáků a přátel města Lysá nad 
Labem popřála krásné a poho-
dové novoroční svátky ve společ-
nosti Vašich nejbližších a těch, se 
kterými je Vám dobře. Děkujeme 
za Vaši přízeň a budeme se těšit i 
v roce 2017 na shledanou…

Dana Papáčková
předsedkyně spolku
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Dovoluji si tímto poděkovat panům Jiřímu a Lukáši Fuchso-
vi za skvělou spolupráci a umožnění konání „Ozvěn ilmového 
festivalu MPPFF 2016“ v kině v Lysé nad Labem. Ozvěny pořá-
dáme tradičně jako součást celorepublikové akce „Asociace po-
skytovatelů sociálních služeb ČR“, tzv. Týdne sociálních služeb 
ČR. Diváci mohli dne 4. 10. 2016 v dopoledním a večerním pro-
gramu zhlédnout výběr 5 úspěšných ilmů z předcházejících 
10 ročníků „MENTEL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL“, a to 
včetně naší úspěšné detektivky „Nezbyl ani jeden“, která byla 
letos oceněna cenou za scénář desetiletí.

Miloslav Müller
ředitel Domova Mladá, Milovice

Poděkování

Začátkem prosince se i u nás 
nadělovalo našim nejmenším. 
Sešli jsme se u připraveného vá-
nočního stromečku, který si děti 
dozdobily vlastními ozdobami, 
za což byly náležitě odměněny. 
Po slavnostním rozsvícení světý-
lek jsme se hromadně přesunuli 

do sálu místního hostince, kde 
byl připraven koutek pro tvoříl-
ky. Děti zde mohly vyrobit dárek 
s přáníčkem pro své blízké.

Mezitím, co jsme se věnovali 
kreativnímu tvoření, připravi-
lo se divadélko s Čertovskou 
pohádkou. Poutavému příběhu 

Dvorecké čertování

Zámecké novinky
Rok 2016 je za námi a zbývá jen 

se ohlédnout a bilancovat, jaký mi-
nulý rok byl, a popřát si jen a jen 
to nejlepší do roku nového, roku 
2017. V domově jsme poctivě pra-
covali, modernizovali nejnutněj-
ší a potřebné, rozvíjeli jsme naši 
poskytovanou sociální službu.

Ke konci roku jsme se připravo-
vali na „vánoční maraton“. Zúčast-
nili jsme se pravidelných vánoč-
ních výstav, a to na Krajském úřadu 
Středočeského kraje a také v lyské 
městské knihovně. Výrobky našich 
klientů měly opět úspěch a téměř 
všechny se prodaly. Měli jsme vel-
kou radost.

Dne 10. 11. 2016 nás přišli 
potěšit písněmi a tancem přá-
telé z Klubu aktivních seniorů 
Praha 15 se svým vystoupením 
s názvem „Senioři seniorům“. 
Jejich repertoár nás velice za-
ujal a mnozí z nás si s nimi 
i zazpívali. Děkujeme a těšíme 
se na další návštěvu.

V pondělí 28. 11. 2016 jsme slav-
nostně rozsvítili vánoční strom na 
nádvoří našeho domova.

Popřáli jsme si krásný advent, 
popíjeli jsme vánoční punč, poslou-
chali koledy a zapalovali prskavky. 
Nechyběl ani malý ohňostroj. V tu 
dobu už také probíhal náš staro-
nový projekt „Strom splněných 
přání“. Oslovili jsme širokou ve-

řejnost s motem: „Pomozte nám a 
rozdávejte radost“. Zájemci si mohli 
prostřednictvím našich webových 
stránek, facebooku i osobně u nás 
v domově vybrat ze seznamu vá-
noční dárek, který si naši klienti 
přáli. K naší radosti byl seznam 
„vyčerpán“ během jednoho dne. 
Všem dárcům moc děkujeme.

V neděli 4. prosince se uskuteč-
nil tradiční bene iční koncert „Zá-
mecké prozpěvování“, který pro 
nás uspořádal Spolek SONUS Lysá 
n. L. Sálem prvního patra se roze-
zněly melodie, známé i neznámé a 
nechyběly ani vánoční koledy. To 
vše z úst Smíšeného pěveckého 
sboru „MáTa“ Praha a Chrámového 
sboru u sv. Jana Křtitele z Lysé n. L. 
Ve vzduchu byla cítit vánoční atmo-
sféra a bylo to moc pěkné nedělní 
odpoledne. Všem, kteří přispěli na 
naši činnost, děkujeme.

Do Vánoc nás ještě čekal příchod 
Mikuláše se svou družinou, spous-
ta milých vystoupení lyských MŠ, 
ZŠ i jiných příznivců, vánoční nadíl-
ka a samozřejmě oslava Silvestra 
2016. O tom až příště.

Závěrem bychom Vás rádi po-
zvali na tradiční „Poutní mši sva-
tou“ do zámecké kaple, a to 7. 1. 
2017 v 10.00 hodin.

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p. o.

o pekelnících naslouchali malí 
i ti velcí. Po skončení divadélka 
přišla dlouho očekávaná chvíle 
nadílky, tentokrát s netradiční-
mi a hodnotnými dárky, za které 
děkujeme všem sponzorům. Ne-
dělní odpoledne se vydařilo, my 

se rozcházeli s úsměvem na tváři 
a těšíme se na další společně 
strávené chvíle.

  Dvorečákům a všem ostatním 
přejeme krásný nový rok a spous-
tu splněných přání.

Osadní výbor Dvorce
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TIRÁŽ

Kavárnička listopadová
Proběhly svátky Všech svatých 

a Památky zesnulých, kdy jsme 
docházeli na hřbitov s kytičkou a 
svíčkou zavzpomínat na své dra-
hé. A pak už jenom následoval 
deštivý podzim. Nu a nám stále 
více tanuly v mysli představy, 
co pořídíme našim vnoučkům 
a pravnoučkům pod strome-
ček. Na předešlé Kavárničce nás 
k tomu nasměrovala paní Pospí-
šilová. Chtěli jsme si utvořit ještě 
adresnější představu, a tak jsme 
pozvali ředitele lyského výstaviš-
tě pana Mgr. Matouše, aby nás se-
známil s průběhem mikulášských 
a vánočních trhů.

Pan magistr velice podrobně 
pohovořil o plánovaných předvá-
nočních akcích, které jsme si ne-
nechali ujít.     

Jako každý měsíc, i tentokrát 
jsme přáli jubilantům. Přítomný 
z nich byl jen pan Jiří Beneš. Moc 
nám chyběla další jubilantka, paní 
Alenka Hradecká. Bolestivé one-
mocnění pohybového aparátu ji 
připoutalo na lůžko v nemocnici. 
Moc jsme na ni vzpomínali a ale-

spoň jí na dálku zahráli její oblí-
benou píseň „Kéž lavičko, kéž bys 
promluvila“. 

Nadešel čas adventu. Doma 
jsme rozsvítili první ze čtyř ad-
ventních svící. Slavnostního roz-
svícení vánočního stromu na ná-
městí jsme se zúčastnili v kruhu 
svých rodinných příslušníků a 
přátel z Kavárničky. Většině z nás 
v doprovodném kulturním pro-
gramu vystupovala vnoučata a 
pravnoučata, a to jsme sledovali 
doslova s dojetím a oceňovali ve-
likým potleskem.

Abychom celý advent a vá-
noční svátky ve zdraví přežili, 
pozvali jsme do Křesla pro hos-
ta paní Ludmilu Hlatkou, zkuše-
nou fyzioterapeutku z Domova 
Na Zámku. Poprosili jsme ji, ať 
nám poradí, jak nejlépe udr-
žovat naše stárnoucí těla, aby-
chom ve zdraví a při nutných 
pracovních aktivitách úspěšně 
zvládli vše, co nás čeká až do 
konce letošního roku. A také 
abychom s úsměvem na rtech 
vykročili do roku nového.

Paní Hlatká v úvodu svého 
vystoupení stručně shrnula, z 
čeho vznikají pohybové potíže a 
jak jim sami svými nesprávnými 
pohyby a polohami těla vychází-
me vstříc. Pak předvedla cviky, 
jak pomáhat krční páteři, klou-
bům na rukách i nohách a vůbec 
celému tělu. Cvičili jsme s ní a 
budeme si to dobře pamatovat. 

A ještě pro zajímavost – vyzvedla 
taneční pohyby, které v decent-
ním provedení velice pomáhají 
celému tělu. V tom si „Kavárnič-
ky“ moc váží.

Tak jsme si tentokrát v Kavár-
ničce doslova nalili ohně do žil a 
věřme, že tomu tak bude i při příš-
tích setkáních. 

MVDr. Jan Kořínek
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Milí čtenáři, náš smíšený pě-
vecký sbor Pro radost slaví prv-
ní narozeniny! Jsme rádi, že se 
nás nadšenců sborového zpívání 
ujala stále usměvavá Maruška 
Sommerová, která je nejen skvělá 
skladatelka a zpěvačka, ale hlavně 
člověk, co umí nadchnout. Děku-
jeme otci Pavlu Porochnavcovi, že 
nám umožnil místo ke zkoušení 
na faře. Celý rok jsme poctivě tré-
novali. Maruška nám umožňuje 
zpívat její autorské skladby a ne-
ztrácí s námi trpělivost, ani když 
se něco nedaří. Pokrčí trošku svůj 
nosík a jenom řekne: „To néééé“. 
Ale hned, jak se skladba začne rý-
sovat a tóny ladit, podporuje nás 
a vlévá do nás energii a my pak 
slyšíme:  „Jóóó, to je pěkný“. 

Uplynulý rok jsme začali vánoč-
ním zpíváním, měli jsme koncerty 
na zámku v Brandýse nad Labem a 
v Domově na Zámku v Lysé, zúčast-
nili se festivalu „Lysá žije“, zpěvem 
jsme doprovodili mše u kapliček 
ve Staré Lysé a Byšičkách. Čeká nás 
zpívání na půlnoční v Milovicích a 
začátkem ledna Vás srdečně zveme 

Pěvecký sbor Pro radost
na dva Tříkrálové koncerty v Lysé 
a v Milovicích. Uvedeme světové 
koledy, které Maruška Somme-
rová upravila pro sborový zpěv a 
hudební doprovod. Více se dozvíte 
na našem sborovém facebooku: 
https://www.facebook.com/
Smíšený-pěvecký-sbor-Pro-ra-
dost-1063657997040440

Každý hudební projekt si žádá 
svého sponzora. Jsme rádi, že jsme 
našli pochopení u člověka, kterého 
si velmi vážíme za jeho práci pro 
druhé, jeho nasazení a především 
zdravý selský rozum při řešení 
problémů občanů v Lysé n. L. Tím-
to děkujeme panu Josefu Kolmano-
vi – majiteli irmy Šimon & Kolman, 
autodoprava. V prostorách učeben 
jeho irmy jsme měli možnost 
uspořádat naše sborové soustře-
dění. Napekli jsme bábovky, slané 
pečivo. I na poctivý „svařák“ se na-
šel prostor. Navodili jsme vánoční 
atmosféru stromečkem a svíčkami 
a zkoušelo se nám výborně.

Přijďte si poslechnout, jak se 
nám dílo daří.

PS Pro radost

V roce 2021, tedy za čtyři roky, 
oslaví školství v našem městě jed-
no významné jubileum. 100 roků 
od postavení Obecné pětitřídní 
školy TGM v samostatné obci Li-
tol. Součástí objektu byla již v té 
době tělocvična. Tehdy měla obec 
necelých 800 obyvatel. Přesto do 
druhé světové války byl postaven 
ještě obecní dům, hasičská zbroj-
nice, upraveno a částečně přes 
vodní nádrž litolskou svodnicí 
odvodněno slepé rameno Labe, 
postaven most přes Labe atd. 
V průběhu posledních 50 roků se 
ve škole střídalo různé využití, 
ale vždy pedagogické. V neutě-
šeném stavu je pouze tělocvična, 
která je z prostorových důvodů 
a technického hlediska nevyho-
vující. Sama o sobě nesplňuje 
svým minimálním zázemím po-
žadavky vyhlášky 268/2009/Sb., 
o technických požadavcích na 
stavby, a vyhlášky 410/2005Sb., 
o hygienických požadavcích na 
prostory provozoven pro výcho-
vu a vzdělávání v platném znění. 
Pozdější přístavba nářaďovny 
je již několik roků v havarijním 
stavu. Pro žáky přibyla školní 

Litolská škola – blízký jubilant historie 100letého vzdělávání
družina s omezenou kapacitou 
a školní jídelna. Obojí v objektu 
přes ulici naproti škole. Je tedy 
chvályhodný záměr zastupitelů 
napravit tuto situaci. V červnu 
2014 byl vypracován projekt 
Architektonickým a stavebním 
ateliérem AGORA Liberec, kte-
rý řešil výše nastíněné palčivé 
otázky a umožňoval případné 
postupné – etapové rozšiřování 
školy, bez nadměrného inan-
čního zatížení města. Na jednání 
zastupitelstva města 3. 9. 2014 
byly předloženy dva návrhy. 
Zastupitelé zvolili možnost eta-
pového rozšíření školy o novou 
tělocvičnu a jídelnu. Současně 
toto řešení umožňovalo případ-
né rozšíření školy o další třídy. 
Dokumentace měla být zpraco-
vána již v roce 2015. Rada měs-
ta 30. 8. 2016 svým usnesením 
č. 148 jmenovala skupinu pro 
přípravu zadání projektové do-
kumentace. Řízením byl pověřen 
pan místostarosta. Dokumenta-
ce by měla nejen dle mého ná-
zoru navázat na studii ateliéru 
AGORA, která řeší požadavky 
města zpracované odborem 

školství, obsažené v demogra-
ické prognóze, zpracované za 

účelem plánování kapacit ma-
teřských a základních škol, pro 
období 2015–2030. Na to na-
vazuje Koncepce školství města 
Lysá nad Labem zaměřená na ka-
pacitu škol a školských zařízení 
z hlediska demogra ického vývo-
je, zpracovaná v září 2016. Oba 
tyto dokumenty byly v zastupi-
telstvu města projednány, připo-
mínkovány a schváleny. Proble-
matikou mateřských a základních 
škol v Lysé nad Labem se rovněž 
zabýval Ing. arch. Jan Ritter juni-
or a následující důvodová zpráva 
k zamýšleným investicím před-
ložená vedoucí odboru ŠSVZaK, 
paní PaedDr. V. Bodnárovou. Jak 
ze všech dokumentů vyplývá, stu-
die ateliéru Agora je nadčasová 
a za minimální investiční nákla-

dy v reálném čase umožňuje po-
stupné – etapové rozšíření školy 
v Litoli. V I. etapě by se jednalo 
o přístavbu západního křídla 
k původní škole – pavilon tělo-
cvičny, obsahující v přízemí jídel-
nu s kapacitou pro cca 100 míst 
u stolů. Tím by v Litoli vznikl 
malý kulturní a společenský sál. 
V patře by byla tělocvična. Sou-
částí každého podlaží by bylo 
nezbytné zázemí. Zároveň by se 
uvolnil celý objekt proti škole a 
jeho plná kapacita (2 podlaží) by 
mohla být využita pro potřeby 
dětské družiny. Teprve v případě 
další potřeby by se mohla reali-
zovat II. etapa zaměřená na pří-
stavbu východního křídla obsa-
hujícího potřebné učebny. Všem 
spoluobčanům přeji šťastný a spo-
kojený celý nový rok 2017.                                               

Tomáš Sedláček  

Hodně síly, štěstí, zdraví, přátelství i lásky. Ať Vám všem vydrží 
dobrá nálada a pozitivní myšlení v novém roce 2017. Ať úsměv 
nemizí z Vašich tváří a nový rok splní všechna očekávání. 
                                                   To Vám přeje
                                                                         TOP09  v Lysé nad Labem
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Sport

Litolská fotbalová přípravka 
se na zimní přípravu přesunula 
do milovické haly Milten s umě-
lou trávou. Tento povrch nám 
umožňuje pokračovat v prů-
pravě fotbalové techniky bez 
omezení, která v zimě zpravidla 
představují běžné povrchy tě-
locvičen. Zde také absolvujeme 
přátelské zápasy, a to hrané sou-
časně na dvou polovinách hřiště 
s důrazem na hru podobných 
výkonnostních kategorií. Pro 
porovnání výsledků naší fotbalo-
vé průpravy se část naší mladší 
přípravky zúčastnila fotbalové-
ho turnaje v Hlušicích. Na tomto 
dvoudenním turnaji hraném na 
pevném povrchu jsme se utkali 
s přípravkami jak celků regionál-
ních, jako byly RMSK Cidlina, FK 
Chlumec nad Cidlinou či TJ Ju-
nior Praha, tak i celků hrajících 
v dospělých kategoriích celo-

státní soutěže, tj. s přípravkami 
Příbrami, Hodonína, Vyškova či  
FK Senice. Ve 12 utkáních jsme 
vstřelili 22 gólů a naše příprav-
ka hrála se soupeři vyrovnaná 
utkání. Soupeře jsme překvapo-
vali naší živelnou hrou totálního 
fotbalu, na který nebyli připra-
veni. Jejich organizovaný fotbal 
s dodržováním postů a nižší mí-
rou lexibility jsme rozebírali na 
kousky. Turnaj potvrdil správ-
nou cestu, kterou jsme nastoupi-
li v přípravě nejmladší mládeže, 
kdy se soustředíme především 
na individuální dovednosti na-
místo organizovaného fotbalu, 
který dostane prostor až ve star-
ších kategoriích. 

Fotbal v Litoli však již není jen 
o kopané. S rostoucím počtem 
dětí a rodičů začíná vznikat ko-
munita lidí s pozitivní atmosfé-
rou. Do dění kolem fotbalu se 

Zimní fotbalová přípravka Litol

začíná zapojovat čím dál více 
Lysáků a Litoláků, kteří cítí, že 
nastal čas obnovit prvorepub-
likovou spolkovou atmosféru. 
Vidí, že energie vložená do spo-
lečenství lidí se vrací, i když ně-
kdy chodí oklikou. Komunita lidí 
pomáhajících při zápasech se 
neustále rozrůstá. Stále více lidí 

pomáhá paní Zoubkové s drob-
nostmi pro děti. Webová pre-
zentace zajišťovaná paní Šestá-
kovou má konečně profesionální 
charakter, a tak bychom mohli 
pokračovat. Doufejme, že tak po-
kračovat budeme i v novém roce. 

Radim Hanke
trenér

Poslední den v roce si v Lysé tradičně 
dávají dostaveníčko běžci, kterým ne-
vadí mrazivé počasí a využívají akci, 
pořádanou Tělocvičnou jednotou Sokol 
jako rozloučení se sportovní sezonou.

Letošní ročník je navíc již 42. Závod začíná a končí před radnicí 
a vede postranními uličkami města po asfaltu a částečně dlažbě. 
Program Čas Trať
prezentace v Sokolovně 12.40
předškoláci (2010 a mladší) 13.15 150 m na náměstí
mladší žákyně (2006–2009) 13.30 800 m – malý okruh
mladší žáci (2006–2009) 13.40 800 m – malý okruh
vyhlášení vítězů předškoláků 13.50
starší žákyně (2002–2005) 14.05 1 550 m – velký okruh
starší žáci (2002–2005) 14.15 1 550 m – velký okruh
vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.25
dorost (1998–2001) 14.35 1 550 m – velký okruh
ženy (vč. kat. nad 40 a 60 let) 14.45 3 100 m – 2x v. okruh
vyhlášení vítězů staršího žactva 15.05
muži (vč. veteránů nad 40 a 60 let) 15.15 6 200 m – 4x v. okruh
vyhlášení vítězů dorost, ženy, muži 16.00

Startovné
dospělí  80 Kč / nad 60 let 50 Kč/ dorost 20 Kč  / žactvo 0 Kč

Zveme proto milovníky běhu k účasti (humorné doplňky 
vítány) a Vás ostatní – přijďte povzbudit závodníky!

Silvestrovský běh 2016Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Ne 1. 1. MUDr. Matasová
Po 2. 1. MUDr. Čerňanská
Út 3. 1. MUDr. Matasová
St 4. 1. MUDr. Chocholová
Čt 5. 1. MUDr. Dáňová
Pá 6. 1. MUDr. Matasová
So 7. 1. MUDr. Dáňová
Ne 8. 1. MUDr. Dáňová
Po 9. 1. MUDr. Čerňanská
Út 10. 1. MUDr. Matasová
St 11. 1. MUDr. Chocholová
Čt 12. 1. MUDr. Dáňová
Pá 13. 1. MUDr. Dáňová
So 14. 1. MUDr. Chocholová
Ne 15. 1. MUDr. Chocholová
Po 16. 1. MUDr. Čerňanská
Út 17. 1. MUDr. Matasová
St 18. 1. MUDr. Chocholová

Čt 19. 1. MUDr. Dáňová
Pá 20. 1. MUDr. Chocholová
So 21. 1. MUDr. Čerňanská
Ne 22. 1. MUDr. Čerňanská
Po 23. 1. MUDr. Čerňanská
Út 24. 1. MUDr. Matasová
St 25. 1. MUDr. Chocholová
Čt 26. 1. MUDr. Dáňová
Pá 27. 1. MUDr. Čerňanská
So 28. 1. MUDr. Matasová
Ne 29. 1. MUDr. Matasová
Po 30. 1. MUDr. Čerňanská
Út 31. 1. MUDr. Matasová
St 1. 2. MUDr. Chocholová
Čt 2. 2. MUDr. Dáňová
Pá 3. 2. MUDr. Matasová
So 4. 2. MUDr. Dáňová
Ne 5. 2. MUDr. Dáňová

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin
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Inzerce

 cena za 1 kg

Prsa kuřecí čerstvá 102,90 Kč
Čtvrtky kuřecí čerstvé 39,90 Kč
Křídla gril čerstvá 39,90 Kč
Stehenní řízky čerstvé 89,90 Kč
Panenka vepřová  159,00 Kč
Falešná svíčková hovězí 159,00 Kč

HAMIPE Čerstvá drůbež
Lysá nad Labem, Masarykova 587
Nová prodejna u náměstí, dříve XXL
Prodejní doba: PO 10–17, ÚT až PÁ 7–17, SO 7–12

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.
Zákl. kynolog. org. Mochov přijímá nové členy. Tel. 607 855 650, 775 360 266.

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Formát š x v černobíle barevně
19x26 cm (celá strana) 4 800 Kč 6 000 Kč
19x13 cm (1/2 strany, na šířku) 2 400 Kč 3 000 Kč
9x13 cm (1/4 strany, na výšku) 1 200 Kč 1 500 Kč
9x10 cm 1 007 Kč 1 259 Kč
9x9 cm 908 Kč 1 135 Kč
9x8 cm 810 Kč 1 013 Kč
9x7 cm 712 Kč 890 Kč
9x6 cm 613 Kč 766 Kč
9x5 cm 515 Kč 644 Kč
9x4 cm  416 Kč 520 Kč
9x3 cm 318 Kč 398 Kč
9x2 cm 220 Kč 275 Kč
9x1 cm 120 Kč 150 Kč
9x0,5 cm (1 řádek)                                                       ZDARMA !!!

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci! Text inzerátu 
zasílejte na listy@mestolysa.cz. Při platbě na fakturu uvádějte 
při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno 
zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.


