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V letošním roce naše město čeká řada inves-
tičních akcí, které spolu s rozpočtem schválili 
zastupitelé města 14. prosince 2016. Nejroz-
sáhlejší z nich bude generální oprava nadjezdu 
nad železniční tratí, jež si vyžádá téměř dvou-
leté uzavření této komunikace a čtvrt miliardy 
korun. Investorem stavby bude Středočeský 
kraj.  Z důvodu náročné projektové přípravy 
a zdlouhavého vysoutěžení této významné 
veřejné zakázky (90 dnů) dojde k posunutí 
termínu zahájení stavby pravděpodobně na 
červenec 2017. Největší městskou investicí 
bude bezesporu výstavba vodovodu a ka-
nalizace v obci Byšičky, celkové náklady se 
budou pohybovat okolo 17 milionů korun, 
50 % by mohla pokrýt státní dotace. Míst-
ní se jí dočkají po šestnáctiletém snažení a 
určitě bude důstojným darem k 300 letům 
od vzniku obce. Za pomoci státní dotace plá-
nujeme realizovat i dokončení kanalizace 
ve Dvorcích, jež vyjde téměř na 10 milionů. 
S touto investicí budeme počítat, i kdyby-
chom na ni státní dotaci nedostali, proto 
jsme tuto částku zařadili do rozpočtu města 
na rok 2017. Dle demogra ické studie bu-
dou i v Lysé nad Labem nadále přibývat děti, 

z těchto důvodů město plánuje zahájit stavbu 
nové modulární mateřské školy v hodnotě 
10 milionů korun, se 7 miliony počítáme na 
rekonstrukci vodojemu na Zámeckém vrchu. 
Ta je nezbytně nutná pro plynulý odběr vody 
v lyských domácnostech. Téměř dvanáct mi-
lionů pak bude stát automatické parkovací 
zařízení na jízdní kola (parkovací dům) v  že-
lezniční stanici. Zde by 90 % nákladů měla 
pokrýt  dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR, 5 % dotace Středočeského kraje a 5 %, 
tedy něco málo přes půl milionu, uhradíme 
z našeho rozpočtu.

V blízké budoucnosti bychom rádi v našem 
městě vybudovali víceúčelovou sportovní 
halu, vítězný projekt byl na konci listopadu 
2016 představen veřejnosti a celkové ná-
klady na její stavbu by měly činit přibližně 
79 milionů Kč. Hala by mohla vedle spor-
tu sloužit i na akce kulturní a společenské. 
V roce 2017 počítáme s tím, že bude zpraco-
vána projektová dokumentace a pokud bude-
me mít dostatek inančních prostředků, rádi 
bychom stavbu haly započali v roce 2018. 

Ing. Karel Otava
starosta města
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V tomto čísle:

Tříkrálová sbírka 
2017

Sbírka proběhla v Lysé nad Labem, 
Milovicích a Kostomlatech.  Celkem 
bylo vybráno 38 438 Kč,
z toho v Lysé nad Labem  26 244 Kč,
v Milovicích 8 696 Kč,
v Kostomlatech n. L. 3 498 Kč.

Sbírku provázelo několik velkých 
akcí. V Lysé nad Labem ŽIVÝ BETLÉM, 
v Milovicích a Kostomlatech TŘÍKRÁ-
LOVÉ KONCERTY. 

V Milovicích a v Lysé n. L. obcházeli 
malí koledníci po městě a koledovali 
u obyvatel přímo v jejich domovech. 

Vám všem, kteří jste přispěli, patří veli-
ké poděkování za všechny potřebné.

                      Jaroslava Labutová
    Farní charita Lysá nad Labem

Byšičky k narozeninám 
dostanou vodovod a kanalizaci
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 19. jednání rady města 
dne 6. 12. 2016
RM vzala na vědomí:
• výpočet cen pro vodné a stočné
 pro rok 2017, které vypracoval 
 správce vodovodních a kanaliza-
 čních sítí irma STAVOKOMPLET, 
 spol. s r. o., Brandýs n. L., který 
 byl dán již podpisem koncesní 
 smlouvy, cenou nájmu předmět-
 ných sítí od města Lysá nad La-
 bem a plánem obnovy.
RM schválila:
• navýšení ceny vydávaných jídel 
 ve školní jídelně Scolarest, Ko-
 menského 1534, Lysá nad Labem, 
 s účinností od 1. 1. 2017, o 1 Kč, 
 pro obědy dovážené do školských 
 zařízení se cena jídla nemění,
• vyhrazení 1 parkovacího místa 
 pro držitele ZTP před chirurgií 
 a 1 parkovacího místa pro ZTP 
 na parkovišti v ulici Legionářská, 
 za předpokladu souhlasného vy-
 jádření DI Nymburk,
• úpravu nezpevněné cesty do 
 chatové osady Řehačka před zi-
 mou štěrkem v místech s nej-
 hlubšími výtluky,
• uzavření smlouvy o nájmu mezi 
 městem Lysá nad Labem a Polab-

 ským Muzeem Poděbrady na 
 objekt čp. 265 v Sojovické ul., 
 Lysá n. L., v předloženém znění, 
 a pověřuje starostu města jejím 
 podpisem,
• předložený návrh kupní smlouvy 
 s TJ Litol na odkup stavby budovy 
 bez čp. na pozemku p. č. 758, k. ú. 
 Litol, za cenu 1 Kč, smlouva musí 
 být schválena ještě v zastupitel-
 stvu,
• předložený aktualizovaný roz-
 počtový výhled města Lysá n. L. 
 na období 2017–2022,
• udělení výjimky z OZV č. 2/2012 
 baru a restauraci MANGO, Huso-
 vo náměstí čp. 21, Lysá n. L., na 
 dobu 6 měsíců – leden až čer-
 ven 2017, kdy bude provozní 
 doba od pondělí do neděle od 
 11.00 do 02.00 hodin následují-
 cího dne,
• uzavření smlouvy na zpracova-
 tele studie proveditelnosti pro-
 jektu dotovaného z IROP, výzva 
 č. 35 Sociální bydlení pro bytový 
 dům Na Františku čp. 253 s ir-
 mou LK Advisory, s. r. o., Praha 
 10 – Vršovice, za celkovou cenu 
 190 000 Kč bez DPH.
RM neschválila:

• vyhrazení 1 parkovacího místa 
 v ul. Sojovická.
RM uložila:
• odboru městského investora 
 předložit studii na výstavbu tělo-
 cvičny při ZŠ T. G. M. v Litoli k pro-
 jednání v komisi stavební a ko-
 misi pro rodinu, školství, kulturu 
 a podat informativní zprávu do 
 RM, termín: 3. 1. 2017,
• komisi dopravy prověřit možnost 
 zřízení parkovacího místa v ul. 
 Zahradní.
RM předložila:
• zastupitelstvu dne 14. 12. 2016 
 informaci k možné výstavbě nové 
 modulární školy v lokalitě Drážky 
 s tím, aby rada města byla pově-
 řena realizací výstavby.

Z 20. jednání rady města 
dne 13. 12. 2016 
RM schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na sta-
 vební akci Průzkumný hydrogeo-
 logický vrt HV-3 s irmou Tomáš 
 Satorie, Satorka-Drill, Praha 6,
 za nabídkovou cenu díla 
 815 861,86 Kč vč. DPH,
• řešení problému s odvodněním 
 Husovy ulice pomocí vsaků,

• zpracování generelu sportovní 
 haly projekční kanceláří Ateliér 
 Machar, s. r. o., za celkovou cenu 
 234 000 Kč bez DPH,
• předložení výběrového řízení na 
 veřejnou zakázku na stavební 
 práce s názvem: „Automatické 
 parkovací zařízení pro kola v Lysé 
 nad Labem“ ke schválení posky-
 tovateli dotace Ministerstvu pro 
 místní rozvoj ČR,
• zadání auditu vybraných investi-
 čních akcí.
RM uložila:
• inančnímu odboru zahrnout 
 potřebné inanční prostředky na 
 zbudování vsaků do rozpočtové-
 ho opatření č. 1 na úpravu roz-
 počtu 2017,
• odboru správy majetku realizo-
 vat v roce 2017 postupné budo-
 vání vsaků za účelem odvodnění 
 Husovy ulice,
• odboru městského investora za-
 dat v roce 2017 zpracování pro-
 jektové situace na výstavbu chod-
 níku podél bytových domů v Hu-
 sově ulici,
• odboru městského investora do- 
 pracovat přehled o možnostech

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, zastupi-
telstvo města na svém zasedání 
14. 12. 2016 schválilo důležitý do-
kument, kterým je rozpočet města 
na rok 2017. Příprava vyšla z po-
třeb jednotlivých odborů. Následo-
vala kolektivní práce na úpravách 
bez vlivů grémií a jednotlivců, jak 
se to stávalo v minulosti. Připomín-
ky a návrhy vzešlé z pracovního 
jednání zastupitelstva 16. 11. 2016 
byly zapracovány. Následovalo 
schválení radou a následně zastu-
pitelstvem. Podrobněji o rozpočtu 
a chystaných investicích se zmiňu-
jeme v jiné části Listů. 

Ve dnech 7. a 8. října 2016 pro-
běhly volby do zastupitelstev kra-
jů. Voliči ve Středočeském kraji 
očividně chtěli změnu. Výsledkem 
je zbrusu nové vedení, které vze-
šlo z nově vytvořené koalice ANO 
2011, STAN, ODS a TOP 09. Hejt-
mankou se stala Ing. Jaroslava 
Pokorná Jermanová (ANO 2011). 
Ing. Gabriel Kovács (ANO 2011) 
– náměstek hejtmanky pro oblast 
inancí, Ing. Jaroslava Němcová, 

MBA (ANO 2011) – radní pro ob-
last sociálních věcí, Ing. František 
Petrtýl (ANO 2011) – radní pro 
oblast dopravy, Mgr. Bc. Vít Raku-
šan (STAN)  – statutární zástupce 
hejtmanky a náměstek hejtmanky 
pro oblast bezpečnosti a cestovní-
ho ruchu, RNDr. Martin Macháček, 
CSc. (STAN) – radní pro oblast 
investic, majetku a veřejných za-
kázek, Ing. Věslav Michalik, CSc. 
(STAN) – radní pro oblast hospo-
dářského a regionálního rozvoje 
včetně evropských fondů a roz-
voje venkova, RNDr. Ivo Šanc, CSc. 
(STAN) – radní pro oblast životní-
ho prostředí a zemědělství, Mgr. 

Martin Kupka (ODS)  – náměstek 
hejtmanky pro oblast zdravotnic-
tví, Ing. Jan Skopeček (ODS) – rad-
ní pro oblast vzdělávání a sportu a 
Mgr. Daniel Marek (TOP 09) – ná-
městek hejtmanky pro oblast kul-
tury a památkové péče.

S novým vedením intenzivně 
jednáme o připravovaných inves-
ticích Středočeského kraje v našem 
městě:
• rekonstrukce nadjezdu nad že-
 lezniční tratí – realizace VII. 
 2017 – XII. 2018,   
• silnice II/272 obchvat Lysá nad 
 Labem, II. etapa – výkup pozem-
 ků – vyvlastňování pozemků – 
 realizace 2019–2022,
• II/272 Litol (Mírová ulice) 
 – realizace 2018,
• II/272 Lysá nad Labem, prů-
 tah (ulice Čsl. armády) – reali-
 zace 2018,
• II/331 (křižovatka pod nad-
 jezdem a ve Dvorcích) – reali-
 zace 2018,
• Lysá nad Labem – Domov dů-
 chodců a denní stacionář – nové 
 územní rozhodnutí,

• Polabská cyklostezka Nymburk 
 – Čelákovice včetně lávky (Kos-
 tomlaty-Hradišťko) – studie,
• komunikace III/3315 Stržiště. 

Na výše uvedené projekty je 
zpracována, ev. se zpracovává či ak-
tualizuje projektová dokumentace.

V Listech v rubrice „Krátce 
z radnice“ podává pan tajemník o i-
ciální informace ze zasedání rady 
a zastupitelstva města. V Listech 
12/2016 se nám objevil článek 
„Krátce ze zastupitelstva“, kde nám 
bývalý starosta, pan Mgr. Havelka, 
vypravuje „pohádky“ s pokrouce-
nými fakty. Jako by zapomněl, že 
právě tento způsob jeho vlastního 
jednání jej připravil o starostov-
skou židli. Rozpadla se mu koalice, 
rada a většina zastupitelů s ním 
odmítala spolupracovat. Je potřeba 
si uvědomit, že jeho činnost (nečin-
nost) určitě neprospěla městu ani 
jeho občanům.

Na závěr bych všem školákům 
rád popřál krásné jarní prázdniny.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

  čerpání dotací na investiční akce 
 schválené v rozpočtu města pro 
 rok 2017 v návaznosti na schvá-
 lení rozpočtu na r. 2017 a usne-
 sení RM z 22. 11. 2016.
RM jmenovala:
• paní Ing. Marii Mádlovou vedoucí 
 Stavebního úřadu MěÚ Lysá n. L. 
 s účinností od 1. 1. 2017.
RM uložila:
• odboru městského investora 
 prověřit možnost získání dotace 
 na průzkumný vrt i na následnou 
 etapu, termín: 10. 1. 2017,
• odboru SM konzultovat navrže-
 nou smlouvu o zajištění parko-
 vání v době výstav s právníkem 
 města, termín: 23. 12. 2016,
• tajemníkovi jednat s p. Martinem 
 Hlavičkou o uzavření smlouvy 
 na rok 2017 a znění smlouvy 
 předložit ke schválení RM, ter-
 mín: 10. 1. 2017,
• odboru SM od roku 2017 prová-
 dět průběžnou kontrolu uzavře-
 ných nájemních smluv k bytům 
 v dostatečném časovém předstihu 
 před termínem jejich automati-
 ckého prodloužení a v případě ne-
 plnění závazků nájemníka nájem-
 ní smlouvu ukončit, příp. nepro-
 dlužovat, termín: trvale,
• udělení výjimky z  OZV č. 2/2012 
 hudebnímu klubu Calypsso, Ma-

 sarykova ulice 582, Lysá nad La-
 bem, na dobu 3 měsíců – leden 
 až březen 2017, s provozní dobou 
 v sobotu od 01.00 do 05.00 hodin.

Z 13. zasedání zastupitelstva 
města dne 14. 12. 2016
ZM schválilo:
• kupní smlouvu s TJ Litol na odkup 
 stavby budovy bez čp. na pozem-
 ku p. č. 758, k. ú. Litol, za cenu 
 1 Kč, včetně závazku města vy-
 budovat infrastrukturu v ceně do 
 1 500 000 Kč,
• úpravu nezpevněné cesty do 
 chatové osady Řehačka před zi-
 mou štěrkem v místech s nejhlub-
 šími výtluky a odstranění bočních 
 valů pro usnadnění odtoku vody, 
• RM zpracovat prioritně projekto-
 vou dokumentaci vodovodu a ka-
 nalizace ke Třem Chalupám, 
 termín: do 6/2017, 
• úpravu rozpočtu roku 2016 – 
 11. rozpočtové opatření,
• rozpočet města Lysá n. L. na rok 
 2017 jako schodkový, v předlože-
 ném znění, celkové příjmy 191 260
 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 
 65 161 tis. Kč a celkové výdaje činí 
 256 421 tis. Kč, rozpočet se závaz-
 ně schvaluje na úrovni seskupení 
 položek oddílu a paragrafu, pře-
 kročení jednotlivých položek ne-
 ní považováno za porušení roz-

Pokračování ze str. 2

Rozpočet byl schválen zastupi-
telstvem města dne 14. 12. 2016. 
Na výdajové straně dosáhl částky 
256 421 000 Kč. Předpokládané pří-
jmy pak činí 191 260 000 Kč. Scho-
dek rozpočtu je vyrovnán použitím 
zůstatků na účtech města k 31. 12. 
2016 ve výši 65 161 000 Kč. Výdajo-
vá položka rozpočtu je rozdělena na 
běžné provozní výdaje a investice.

Na běžné provozní výdaje připa-
dá v rozpočtu města částka ve výši 
152 169 000 Kč. Je složena z výda-
jů na lesní hospodářství, čištění a 
údržbu komunikací (včetně chod-
níků), výdajů spojených s dodávkou 
pitné vody a odváděním odpad-
ních vod, na předškolní i základní 
vzdělávání, na kulturu, na podporu 
v sociální oblasti, městskou policii, 
ochranu životního prostředí, požární 
ochranu, všeobecnou veřejnou sprá-
vu, bydlení a komunální služby. Na 
investice, které jsou v rozpočtu měs-
ta, připadá částka 104 252 000 Kč.

Rozpočet města na rok 2017

 počtové kázně,
• využití objektu čp. 28 a 29 v ulici 
 Čs. armády v Lysé nad Labem pro 
 potřeby Městské policie Lysá nad 
 Labem, Úřadu práce a pro potře-
 by zájmových, společenských a 
 neziskových organizací,
• obecně závaznou vyhlášku města 
 Lysá nad Labem č. 3/2016, 
 o místních poplatcích,
• obecně závaznou vyhlášku města 
 Lysá nad Labem č. 4/2016, kte-
 rou se vymezuje školský obvod 
 spádových mateřských škol,
• výši odměn neuvolněným členům 
 zastupitelstva města v maximální 
 výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády 
 č. 37/2003 Sb. i v případě budou-
 cí změny nařízení vlády 
 č. 37/2003 Sb., příplatek za počet 
 obyvatel města se při souběhu 
 více funkcí vyplácí pouze 1x pro 
 každého člena zastupitelstva,
• termíny jednání ZM v I. pololetí 
 r. 2017 takto: 15. 2., 29. 3., 10. 5., 
 21. 6.2017,
• ukončení veřejnoprávní smlouvy 
 č. 2015-0354/KÚ, o působení 
 Městské policie Lysá nad Labem 
 v Benátkách nad Jizerou k 31. 12. 
 2016, a to vzájemnou dohodou,
• stanovení prodejní ceny nově 
 vzniklých pozemků v areálu bý-
 valé Fruty, ve výši 1 443,75 Kč/m2 
 a stanovením celkové prodejní 

 ceny ve výši 3 059 306 Kč,
• uzavření kupní smlouvy o pře-
 vodu nemovitostí mezi městem 
 Lysá n. L. a MS development, 
 s. r. o., po uplynutí lhůty pro zve-
 řejnění záměru a za předpokla-
 du, že ke zveřejněnému záměru 
 nedojde žádná připomínka či 
 námitka. 
ZM uložilo: 
• radě města zpracovat projekt na 
 opravu kabin TJ Litol do 28. 2. 
 2017,
• panu starostovi přizvat na zase-
 dání ZM dne 15. 2. 2017 ředitele 
 Okresního ředitelství PČR Nym-
 burk, pana plk. JUDr. Jirouše,
• radě města pokračovat v potřeb-
 ných úkonech směřujících k rea-
 lizaci projektu sportovní haly za 
 podmínky zachování skateparku 
 v okolí haly a do 12/2017 podat 
 ZM zprávu o stavu přípravy.
ZM pověřilo:
• radu města po konzultacích s od-
 borníky v oblasti mateřské školy 
 v lokalitě Drážky zajištěním pří-
 pravy projektové dokumentace 
 a zpracováním alespoň 3 variant 
 řešení, termín: r. 2017.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Kompletní rozpočet s rozpisem 
plánovaných investic je zveřejněn 
na internetových stránkách měs-
ta. Zmíníme tedy pouze hlavní 
investice: výkup pozemků pro vý-
stavbu obchvatu, parkovací dům 
pro jízdní kola, projektové doku-

mentace (komunikace Škrétova 
– voda a kanalizace, Poděbradova 
ulice – smíšená cyklostezka, chod-
níky Družstevní, parkoviště P+R 
u ČD, sportovní hala, tělocvična 
u litolské školy), projektová doku-
mentace a realizace MŠ Drážky. 

V ZŠ J. A. Komenského se plánu-
je rekonstrukce WC stoupaček 
v pavilonu G, přístavba v jídelně 
v pavilonu F a I. etapa rekonstrukce 
pavilonu D (topení, voda, odpady 
a elektro). Pro zkvalitnění pitné 
vody a její dodávky se počítá s no-
vým cenomanským vrtem (pra-
meniště v severovýchodní části 
města při silnici č. 332 do Milovic, 
lokalita „Na Šibáku“) a s rekon-
strukcí a vystrojením vodojemu. 
Nové kanalizace a vodovodu by 
se v letošním roce měli dočkat 
obyvatelé Byšiček, dokončení této 
občanské vybavenosti pak Dvo-
rečtí. S novým vodovodem a ka-
nalizací se počítá i v křižovatce 
pod nadjezdem na litolské straně 
a v ulici Za Pávem, což je jedna 
z akcí převedených z roku 2016.

Jan Burian 
místostarosta města
Ing. Ivana Polenová

vedoucí inančního odboru

Graf znázorňuje výši investic do jednotlivých odvětví.

-13 760-10 892
-4 150

-16 400

-40 150
-18 900

Komunikace Vodní hospodářství

Bydlení a komunální služby Vzdělávání

Kultura Regionální a místní správa
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Městský úřad

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

Krimi střípky
Dopravní nehoda

Dne 19. 12. 2016 v 15.42 ho-
din byla na služebnu Městské po-
licie nahlášena dopravní nehoda, 
ke které došlo na obchvatu asi 
200 m za mostem přes Labe 
směrem na Lysou nad Labem. 
Na místě bylo zjištěno, že došlo 
k čelnímu střetu služebního au-
tomobilu Policie ČR a dodávky. 
Na místě již zasahovali záchra-
náři a poskytovali první pomoc 
zraněným policistům, řidič do-
dávky vyvázl bez zranění. Vzhle-
dem k závažnosti dopravní ne-
hody byl úsek uzavřen a doprava 
byla odkláněna po objízdné 
trase. Provoz v místě dopravní 
nehody byl obnoven v 19 hodin. 
Příčinou dopravní nehody byla 
nepozornost řidiče dodávky při 
předjíždění. Zranění policisté 
byli převezeni do zdravotnické-
ho zařízení.

Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 20. 12. 2016 v 8.30 hodin 
kontrolovali strážníci ve vesti-
bulu ČD 43letého muže z obce 
Malonty (okr.: Český Krumlov), 
u kterého bylo důvodné pode-

zření, že se pokouší násilným 
způsobem vloupat do prodejní-
ho automatu, který je umístěn 
v hale vestibulu ČD. Při ově-
řování totožnosti vyšla najevo 
skutečnost, že muž se nachází 
v databázi hledaných osob Poli-
cie ČR. Na základě tohoto zjištění 
byl muž následně předveden na 
služebnu Policie ČR.

Zadržení celostátně 
hledané osoby

Dne 22. 12. 2016 v 12.25 ho-
din bylo přijato telefonické ozná-
mení, že se na sídlišti pohybuje 
26letý muž z Milovic, který je dle 
osobní znalosti v databázi celo-
státně hledaných osob. Strážní-
kům se muže podařilo na sídlišti 
zadržet a po provedení úkonů 
k osobě byla tato následně před-
vedena na služebnu Policie ČR 
v Lysé nad Labem.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Dne 1. 1. 2017 nabyla účinnost 
novela zákona č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší. Městský úřad 
Lysá nad Labem, odbor životního 
prostředí je orgánem ochrany 
ovzduší příslušný ke kontrole do-
držování povinností stanovených 
provozovateli v § 17.

Vznikne-li důvodné podezře-
ní na nedodržování povinností 
provozovatele stacionárního 
zdroje (např. domovního kot-
le), městský úřad provozovate-
le na tuto skutečnost písemně 
upozorní a poučí jej o násled-
cích opakovaného porušování 

povinností vyplývajících ze zá-
kona.

Pokud i přes toto upozornění 
vznikne důvodné podezření, že 
provozovatel kotle nadále poru-
šuje některou z povinností stano-
venou zákonem, je městský úřad 
oprávněn vstoupit do obydlí za 
účelem kontroly. Vlastník nebo 
uživatel těchto prostor je povinen 
umožnit kontrolujícímu přistup 
ke spalovacímu stacionárnímu 
zdroji, jeho příslušenství a použí-
vaným palivům. 

Bc. Andrea Rousková
odbor životního prostředí

Informace k provádění 
kontrol kotlů

Omluva

Ples města 
Lysá nad Labem

Pátek 10. 3. 2017 od 20.00 hodin
Výstaviště Lysá n. L.

K tanci a poslechu hraje Taneční orchestr 
TOX Poděbrady, moderuje JAN BURDA
VSTUPNÉ 200 Kč / BOHATÁ TOMBOLA

Vážení čtenáři Listů, městský měsíčník Listy je distribuován 
zcela zdarma do poštovních schránek v Lysé n. L., Byšičkách a 
Dvorcích. Zdarma je také k dispozici v městské knihovně, na poda-
telně MěÚ a v kanceláři MěÚ. Pouze čtenáři, kteří nejsou obyvateli 
našeho města a kteří mají zájem o zasílání Listů na svou poštovní 
adresu, hradí poštovné (předplatné).

Pokud někdo z článku „Předplatné Listů“, který byl uveřejněn 
v čísle 1/2017,  nabyl dojmu, že se předplatné týká všech, tedy 
i obyvatel našeho města, moc se omlouváme.

redakce

11. prosince zavítal do naše-
ho města červený Coca-Cola ka-
mion v rámci tradičního vánoč-
ního turné po České republice. 
Na akci proběhla sbírka, která 
přinesla finanční pomoc dvěma 
lyským rodinám ve výši 8 860 

Coca-Cola vánoční kamion
Kč. K tomu ještě rodiny obdrží 
od Coca-Coly částku 14 482 Kč. 
To znamená, že ke každé rodině 
poputuje 11 671 Kč. Poděková-
ní patří všem, kteří do sbírky 
přispěli.

redakce
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Městský úřad

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

Arnošt Lustig: „Život není to, co chceme, ale to co máme.“

92 let
Věra Nováková
91 let
Vladimír Drbout
90 let
Anna Tykvová
František Ježek
Jaroslav Houštecký
Evžen Rychta

85 let
František Procházka
Gerhard Pravda
80 let
Růžena Jůzová
Jiřina Bašusová

Blahopřání 
    za měsíc prosinec

Na základě množících se požadavků na konání akcí na po-
zemcích města tzv. ze dne na den upozorňujeme zájemce, že 
k povolení  akce je nutné schválení v Radě města Lysá nad Labem 
a  vydání rozhodnutí  odborem správy majetku. Městská policie 
nebude  bez rozhodnutí a souhlasu RM poskytovat součinnost.  

Formulář k žádosti je k dispozici na stránkách města: Měst-
ský úřad – odbor  správy majetku – formuláře – „Žádost o užití 
komunikace (veřejného prostranství) pro pořádání akcí“.

Na formuláři jsou uvedeny i přílohy, které je nutné přiložit 
k žádosti pro vydání rozhodnutí.

Upozorňujeme na včasné podání žádosti – 6–8  týdnů před 
konáním samotné akce, vzhledem k termínům RM a potřebné-
mu času na zveřejnění  přechodného dopravního značení od-
borem dopravy. 

Lenka Vrbová
odbor správy majetku

Pořádání sportovních 
 nebo kulturních akcí 

na pozemcích města

Začátek nového roku 2017 
jsme opět společně oslavili 
velkolepou ohnivou show. Sta-
lo se již tradicí přivítat nový 
rok v našem městě novoroč-
ním ohňostrojem, podbarve-
ným stejně jako loni hudeb-
ním doprovodem. Ohňostroj 
s názvem „Kráska a zvíře“ trval 
asi 12 minut a tvořily ho čtyři 
obrazy reprezentující příběhy 

od Fantoma opery až po roc-
kové balady. Pátým obrazem 
bylo velkolepé inále zakončené 
„Speciálními italskými válcovými 
pumami“.   

Ani mlhavé počasí nezkazilo 
dobrou náladu malých a velkých 
návštěvníků, kteří svým potles-
kem ocenili organizátory a přede-
vším strůjce lyského ohňostroje 
irmu „Ohňostroje na míru v. o. s.“.

Děkujeme všem podnikatelům 
za inanční dary, bez nichž by se 
novoroční ohňostroj nekonal. 
Jde o tyto irmy: Thermoservis 
spol. s r. o., JUDr. Dalimil Mika 
LL.M., Stavokomplet spol. s r. o., 
FCC Česká republika s. r. o., ARS 
Altmann Praha s. r. o., SKL Re-
cyklostav s. r. o., Loučka Pardu-
bice s. r. o., ELEKTROCENTRUM 
Skuhrovec s. r. o., ak. soch. Josef 
Majrych, PMS spol. s r. o., Bc. 
David Kolářský - zahradnictví, 
YABOK s. r. o. komplexní úkli-
dový servis, Václav Bílek – elek-
troservis, Baroch okna s. r. o., 
SCOLAREST spol. s r. o., ATRIUM 
THERM Servis s. r. o.  

Zvláštní poděkování za asi-
stenci při realizaci ohňostro-
je patří SDH Lysá nad Labem, 
Městské policii Lysá nad Labem 
a Policii ČR. Děkujeme též panu 
Dědkovi za občerstvení, kte-
ré zpříjemnilo tuto slavnostní 
novoroční akci.

Odbor ŠSVZaK     

Novoroční ohňostroj v Lysé
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Fotogra icky

Štědrý den v Lysé n. L. tradičně patřil živému betlému u kostela 
sv. Jana Křtitele, vánočnímu zpívání litolských dětí pod vedením 
manželů Eliškových, dětí místní „zušky“ pod taktovkou Jany Er-
benové a zahájení Tříkrálové sbírky. Kasičky „střežili“ tři králové 
a také členové místní charity, která byla hlavním pořadatelem 
akce a pohostila přítomné horkým čajem či svařeným červeným. 
Příjemnou vánoční atmosféru, kterou sem chodí načerpat stá-
le více lidí, nezhatilo ani počasí, jež připomínalo spíše Dušičky 
než Vánoce. 

Tříkrálový koncert, který v kostele sv. Jana Křtitele proběhl v sobotu 
7. ledna, se těšil nejen velkému zájmu veřejnosti, ale měl i velmi zají-
mavý program. V první části večera vystoupilo Dechové trio Lysá n. L. 
Ve druhé pak za doprovodu komorního orchestru zazpíval pod tak-
tovkou Marie Sommerové místní smíšený pěvecký sbor Pro Radost ty 
nejkrásnější světové koledy.

16. prosince byla na benátecké radnici podepsána smlouva o sdru-
žení zadavatelů, jejímž cílem je společný postup měst Lysá n. L., Benát-
ky n. J. a Milovice ve věci přípravy projektové dokumentace cyklostez-
ky mezi těmito městy. Smlouvu podepsali starostové Ing. Karel Otava, 
Jaroslav Král a Ing. Milan Pour.

Byšičky se začaly připravovat na oslavy 300 let od svého založení, 
které plánují na 9. a 10. září 2017. Na přípravě programu se budou 
spolu se zástupci osadního výboru a místních hasičů podílet i město a 
pan Míla Kolací. Asi největším dárkem pro Byšické bude nový vodovod 
a kanalizace.  K oběma tématům se v sobotu 7. ledna přímo v Byšič-
kách sešel s osadním výborem starosta města Ing. Karel Otava. Míla 
Kolací pak nastínil, jak by oslavy 300. narozenin mohly proběhnout.
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Kulturní přehled

1. 2. od 17.00 Lichožrou   AKCE KINO KLUB
1. 2. od 20.00 Resident Evil: Poslední kapitola
2. 2. od 17.00 Anděl páně 2
2. 2. od 20.00 Všechno nebo nic
3. 2. od 17.00 Ozzy
3. 2. od 20.00 Miluji tě modře
4. 2. od 10.00 Anděl páně 2
4. 2. od 17.00 Psí poslání
4. 2. od 20.00 Všechno nebo nic
5. 2. od 10.00 Divoké vlny 2
5. 2. od 15.00 KUDY CESTA DO POHÁDKY? Liduščino Divadlo
  Písničkový příběh je věnován domácím zvířátkům.
5. 2. od 18.00 Všechno nebo nic
7. 2. od 17.00 xXx: Návrat Xandera Cage
7. 2. od 20.00 Richard Müller: Nepoznaný PREMIÉRA
8. 2. od 17.00  Trollové AKCE KINO KLUB
8. 2. od 20.00  Kruhy PREMIÉRA
9. 2. od 17.00 LEGO® Batman fi lm PREMIÉRA
9. 2. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty PREMIÉRA
10. 2. od 16.00 Odpoledne pro seniory
  Krkonoše : Dokumentární
10. 2. od 17.30 Miluji tě modře 
10. 2. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty 
11. 2. od 10.00 LEGO® Batman fi lm 
11. 2. od 17.00 Padesát ods  nů temnoty 
11. 2. od 20.00 Miluji tě modře
12. 2. od 10.00 Divoké vlny 2
12. 2. od 15.00 LEGO® Batman fi lm  3D PROJEKCE
12. 2. od 18.00 Padesát ods  nů temnoty 
14. 2. od 17.00 Divoké vlny
14. 2. od 20.00 Všechno nebo nic
15. 2. od 17.00 Zpívej AKCE KINO KLUB
15. 2. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty 
16. 2. od 17.00 LEGO® Batman fi lm 
16. 2. od 20.00 T2 Trainspo   ng  PREMIÉRA
17. 2. od 20.00 IVAN HLAS TRIO 
  (Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba) koncert
18. 2. od 10.00 LEGO® Batman fi lm 
18. 2. od 17.00 T2 Trainspo   ng  
18. 2. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty 
19. 2. od 10.00 Anděl páně 2
19. 2. od 15.00 LEGO® Batman fi lm  3D PROJEKCE
19. 2. od 18.00 Jackie PREMIÉRA
21. 2. od 17.00 Divoké vlny 2
21. 2. od 20.00 Lék na život PREMIÉRA
22. 2. od 17.00 Anděl páně 2 AKCE KINO KLUB 
22. 2. od 20.00 T2 Trainspo   ng  
23. 2. od 17.00 Pes ro(c)ku PREMIÉRA
23. 2. od 20.00 Bába z ledu PREMIÉRA
24. 2. od 17.00 LEGO® Batman fi lm 
24. 2. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty 
25. 2. od 10.00 Pes ro(c)ku 
25. 2. od 20.00 Artmosphere 
  koncert a křest nového videoklipu
26. 2. od 10.00 Pes ro(c)ku 
26. 2. od 15.00 LEGO® Batman fi lm 
26. 2. od 18.00 Padesát ods  nů temnoty 
28. 2. od 17.00 Pes ro(c)ku 
28. 2. od 20.00 Bába z ledu 

Kino Lysá n. L.                     2/201718. 2. 2017 
 od 16.00 do 21.00 hodin

Ozvěny eko ilmu
Spolek Ladoňka

20. 2. 2017  
 od 10.00 do 16.00 hodin

Den otevřených dveří
Obchodní akademie Lysá n. L.
www.oalysa.cz

21. 2. 2017 od 17.00 hodin
Jak se smířit s minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. 2. 2017 od 19.00 hodin
Koncert Harrogate Ladies’ 

 College Chapel Choir 
a Ama Musica Lysá n. L.
evangelický kostel
www.mestolysa.cz

22. 2. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

23. 2. 2017 od 16.30 hodin
Šlechta ve službách 

 Masarykovy republiky
Pobočka knihovny v Litoli
www.knihovnalysa.cz

25. 2. 2017 od 20.00 hodin
Ples FK Slovan
Výstaviště Lysá n. L.
www.fotbal-lysa.webnode.cz

25. 2. 2017 od 20.00 hodin
Artmosphere – koncert 

 a křest nového videoklipu
Kino Lysá n. L.
www.artmosphere.cz

28. 2. 2017 od 17.00 hodin
Od Karibiku k mayským 

 pyramidám
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

1. a 15. 2. 2017 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

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

3.–27. 2. 2017
Křížem krážem N. Zélandem
výstava fotogra ií 

 v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. a 20. 2. vždy od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

7. 2. 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. 2. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14., 21. a 28. 2. 2017 
 od 15.00 hodin

Trénování paměti
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14. 2. 2017 od 18.00 hodin
O nemocích našich předků
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

16.–18.  2. 2017
Stavitel 
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

17. 2. 2017 od 20.00 hodin
Ivan Hlas trio
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

Kapela
ARTMOSPHERE

pokřtí nový videoklip

sobota 25. února 
od 20.00 hodin
Kino Lysá n. L.

Host: Lola Praha

Více na:
www.artmosphere.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

Drátování – 1. a 15. února 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

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. Na program je třeba se v knihovně přihlásit předem.

Toulky minulostí – 7. února 2017 od 16.30 hodin 
Únorové setkání nad historií budeme věnovat vědě a umění starověkého 
Řecka. Přednášku tradičně povede PaedDr. Marie Kořínková. Vstup zdarma.

Paličkování – 8. a 22. února 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy paličkování s Helenou Kubíkovou v knihovně.

Trénování paměti 14., 21. a 28. února 2017 od 15.00 hodin
Kurz Beáty Čovanové - trenérky paměti II. stupně. Cena za 1 lekci je 50 Kč.

O nemocích našich předků – 14. února 2017 od 18.00 hodin
K čemu je v muzeu antropolog a jakými nemocemi se trápili naši předci, 
se dozvíme v přednášce antropologa Národního muzea RNDr. Vítězslava 
Kuželky. Vstup volný.

Jak se smířit s minulostí aneb Vyléčené vzpomínky nebolí II. 
– 21. února 2017 od 17.00 hodin
Pokračování lednové přednášky Heleny Krátké. 

Od Karibiku k mayským pyramidám – 28. února 2017 od 17.00 hodin
Cestopisná přednáška Pavla Chluma a Petra Kvardy o Mexiku, Belize 
a Guatemale. Vstup volný.

Křížem krážem Novým Zélandem – 3. – 27. února 2017 
Výstava fotogra ií Marcely Doležalové v prostorách knihovny.

POBOČKA LITOL:
Šlechta ve službách Masarykovy republiky 
– 23. února 2017 v 16.00 hodin
Beseda s Antonínem Bořek Dohalským nad stejnojmennou knihou Zdeň-
ka Hazdry. 

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. 

Začínají nové kroužky pro děti! – vždy ve středu od 14.15 
do 15.15 hodin (kroužky se budou pravidelně po týdnu střídat)
Bližší informace jsou uveřejněny na webu knihovny.
Kroužek ručních prací – začínáme 1. února 2017
Kroužek zdravovědy – začínáme 22. února 2017 (8. 2. se kroužek nekoná 
– jsou prázdniny…)

CELOROČNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI:
Hledáme Ilustrátora
Soutěž pro malé výtvarníky od  4–10 let. Každý měsíc vybereme jednu 
nebo dvě pohádky. Vaším úkolem pak bude na papír velikosti A4 nama-
lovat jeden nebo 2 obrázky, zezadu ho podepsat a odevzdat u výpůjčního 
pultu. Kdo během roku namaluje obrázek minimálně k šesti pohádkám, 
bude zařazen do celoroční soutěže. Na konci roku bude z nejlepších ilu-
strací sestavena výstava a nejšikovnější ilustrátoři budou oceněni. 

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

Kniholamy
Celoroční soutěž pro děti do 15 let. Každý měsíc Vám v knihovně nabídne-
me ukázku ze známé knížky pro děti. Vašim úkolem pak bude uhodnout 
název knihy a autora. Nejúspěšnější luštitelé budou na konci roku oceněni. 

Noc s Andersenem
Zároveň se nám blíží březnová akce Noc s Andersenem. Tentokrát bu-
deme s knížkami v knihovně přespávat v pátek 31. března 2017. Spo-
lečnost nám pro tento večer bude dělat kvarteto Čtyřlístku a možná 
i malý kouzelník Harry Potter…  Vzhledem k tomu, že zájem o tuto akci 
je vždy veliký, rozhodli jsme se tento rok, že si děti budou muset své 
místo na „andersenovské přespávačce“ vysoutěžit. Všechny děti ve 
věku 7-11 let, které mají zájem o andesenovskou noc v knihovně, ať 
napíší příběh nebo nakreslí obrázek na téma Čtyřlístek v knihovně. 
Termín odevzdání v knihovně je do 1. března 2017. 



9

Pozvánky



10

Pozvánky

Pozvánka na výstavu
Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného vás zve na začá-

tek března 2017 na výstavu aktů s názvem: „AKTA EROTIKA“, kterou 
připravilo České centrum fotogra ie. Projekt představuje reprezen-
tativní výběr z české a slovenské fotogra ie od neznámých autorů až 
po nejvýznamnější autory. Výstava je koncipována z několika úhlů 
pohledu, ukazuje proměny a vnímání tohoto fotogra ického žánru 
v průběhu času, od vzniku tohoto média, až po současnost v jednot-
livých obdobích. Předpokládaná délka výstavy jsou tři měsíce. Za 
vystavené autory jmenujme alespoň některé: František Drtikol, 
Taras Kusčinkij, Vasil Stanko, Alfons Mucha a další.
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Představujeme

Naše město žije bohatým kul-
turním, společenským a spor-
tovním životem.  Na stránkách 
Listů bychom Vám, milí čtenáři, 
postupně organizace a lidi, kte-
ří se o kulturu a sport v našem 
městě starají, rádi představili.

KINO LYSÁ NAD LABEM
Na poli kultury je určitě nej-

větším „hráčem“ lyské kino. To se 
o celkové kulturní vyžití Lysáků 
začalo starat už v 90. letech minu-
lého století, kdy se stalo součástí  
tehdejšího městského kulturního 
střediska. Po jeho zrušení se v kině 
vystřídalo několik provozovatelů. 
Tím posledním je již pět let Lukáš 
Fuchs z Nelahozevsi. 

 V loňském roce kino uspořá-
dalo celkem 671 ilmových před-
stavení, z nichž 48 se promítalo 
pod širým nebem v zámeckém 
parku a zbytek, tedy 623 ilmů, 
pod střechou v budově kina na 
Husově náměstí.  Tato ilmo-
vá představení zhlédlo více než 
16 tisíc diváků. Kromě večerních 
představení mělo kino na progra-
mu pravidelná odpolední pro děti. 
Uspořádalo také tři ilmové festiva-
ly: Mental Power Prague Festival, 
Snow Film Fest 2016 a Expediční 

kameru 2016. Do zimního či letní-
ho kina nelákaly pouze ilmy, ale i 
divadla a koncerty. „Divadelních 
představení jsme v loňském roce 
uspořádali celkem 25, 14 z nich 
bylo určeno dětem, 11 pak dospě-
lým. Celková návštěvnost akcí po-
řádaných Kinem Lysá v roce 2016 
byla 25 065 osob, což je oproti roku 
2012, kdy jsem tu začínal, téměř 
čtyřnásobek,“ říká vedoucí kina, 
promotér a hudebník Lukáš Fuchs. 
Při přípravě programu nezapomí-
ná ani na lyské školy, pro ně mimo 
ilmových a divadelních představe-

ní pořádá i přednášky. Co se týče 
hudebních produkcí, nezapře, že 
je muzikant.  Protože z nabídky 
téměř 20 koncertů a festiválků si 
určitě v loňském roce vybral každý. 
Z domácí hudební scény byly trhá-
kem koncerty známých písničkářů 
Pavla Dobeše a Jiřího Schmitzera, 
k nezapomenutelným budou urči-
tě patřit koncerty Radima Hladíka 
a Blue Effect nebo skvělých Čecho-
mor. V březnu pak svým vystou-
pením potěšil americký kytarista 
Le Burn Maddox, spoluhráč řady 
světových hvězd včetně Lionella 
Rirchie nebe Jamese Browna. Kino 
poskytovalo také přístřeší akcím 
místní základní umělecké školy 

a uspořádalo čtyři fotogra ické 
výstavy. Je otevřeno spolupráci 
s dalšími subjekty, jež se o kulturní 
a společenský život v našem měs-
tě starají. Ale budova na Husově 
náměstí má své limity.  „Hlavní 
problém je ve velikosti a rozložení 
sálu, který byl původně postaven 
jako kinosál. Pro některá diva-
dla a koncerty je malé i pódium,“ 
vysvětluje Lukáš Fuchs. Sál kina 
disponuje 110 sedadly a přibližně 
35 přístavky. Takže provozovate-
lé kina si jen těžko mohou dovolit 
uspořádat dražší divadelní před-
stavení nebo koncertní vystoupe-
ní.  Naproti tomu kapacita letního 
kina je plně dostačující. Zimní kino, 
které nedávno dostalo nový kabát, 
čeká i na vzduchotechniku. Letos 
se počítá s přípravou projektu, 
příští rok snad dojde i na vlastní 
realizaci. „V letním kině máme asi 
největší problém s havarijním sta-
vem promítací kabiny. V roce 2015 
jsme částečně opravili střechu, aby 

do kabiny nezatékalo. V roce 2016 
byla provedena rekonstrukce elek-
troinstalace,“ doplňuje informace 
o stavu zázemí kina Lukáš Fuchs. 

LUKÁŠ FUCHS
Provozovatel a vedoucí lyského 

kina od r. 2012. Jeho práce spočí-
vá především v tvorbě programu, 
bookingu koncertů a společen-
ských akcí včetně technického 
zabezpečení projekční a zvukové 
techniky, zabezpečení koncertů a 
divadelních představení, ale také 
v administrativě či účetnictví. 
V kině pracují další dva zaměstnan-
ci a v letní sezoně několik brigádní-
ků. Kromě zkušeností s provozová-
ním kralupských hudebních klubů 
a country klubu v Brandýse n. L. již 
23 let hraje na bicí nástroje, je čle-
nem kapely Lety mimo a iremním 
hráčem dvou zahraničních společ-
ností vyrábějících bicí nástroje. 

redakce

Kotěrovo centrum architektury FOIBOS BOOKS Praha /
Město Lysá nad Labem / Státní okresní archiv 
si Vás  dovolují pozvat na vernisáž výstavy spojenou 
s představením stejnojmenné publikace

16. února 2017 v 17.00 hodin

Slavné stavby
Fran  ška Maxmiliána Kaňky

Otevřeno:
Po + St – 8:00 – 17:00
Út + Čt + Pá – 8.00 – 13.00
So 4. března 10.00 – 16.00

SokA Nymburk se sídlem 
v Lysé nad Labem,
budova bývalého 

augus  niánského kláštera

16. 2. – 17. 3.
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V období 
od 15. 11. 
do 13. 12. 
2016 jsme 

u nás ve škole zorganizovali dob-
rovolnou inanční sbírku na nákup 
krmiva a kočkolitu pro psy a kočky 
z lyského Velazu. Podařilo se nám 
vybrat 3 801 Kč, za ně jsme na-
koupili pět patnáctikilových pytlů 
krmiva pro psy a dva dvacetilitro-
vé kočkolity. 

Předvánoční nadílka opuštěným zvířatům

LYSÁ nad LABEM
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14. 12. 2016 jsme nakoupené 

věci společně s naší třídní uči-
telkou Věrou Štychovou odvezli 
do Velazu a předali paní Čápové 
z útulku. Prohlédli jsme si opuš-
těná zvířata a mohli jsme je krmit 
psími piškoty.

Máme velkou radost, že se sbír-
ka vydařila. Děkujeme všem, kteří 
přispěli.

studenti 2. A 
OA Lysá nad Labem

Součástí 
výuky eko-
nomiky ve 
3. ročníku 

je třídenní ekonomický projekt. 
Již tradičně byl uspořádán v po-
lovině prosince.  Cílem projektu 
je zvýšit inanční gramotnost 
studentů řešením praktických 
úloh. 

Nejdříve se žáci museli vypo-
řádat s individuálními a skupi-
novými testy. V nich prokazovali 
všeobecné ekonomické znalosti 
a rozhled ve světě osobních i-
nancí. Po testových úlohách jed-
notlivé irmy, vytvořené losem, 
řešily dvě úlohy. První úloha 
byla zaměřená na osobní inance 
s motem „Auto, můj sen, nebo 

LYSÁ nad LABEM
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Ekonomický projekt v Obchodní akademii Lysá nad Labem

skutečnost?“. V druhé úloze žáci 
řešili organizaci zájezdu do Itá-
lie. Poslední den projektu každá 
irma prezentovala výsledky své 

práce před odbornou porotou. 
V letošním roce přijali pozvání 
do poroty paní Petra Stříbrná, 
manažerka pobočky České spo-

řitelny, a pan Matěj Kosmák, ma-
nažer výstav Výstaviště Lysá nad 
Labem. Dalšími členy poroty byli 
učitelé školy. 

Nejlepší irma obdržela věc-
nou odměnu. Vítězem se stala 
irma Zenotek, s. r. o., jejímiž 

členy byli Barbora Hummelová, 
Kamila Szabová, Andrej Tichý 
a Natálie Zubrová. Pochvalu si 
ale zaslouží všichni studenti. 
Prokázali profesionální pracovní 
nasazení, počítačové dovednosti, 
schopnost zorganizovat si prá-
ci v týmu a aplikovat teoretické 
znalosti do praxe.

Ing. Věra Rampová
učitelka odborných 

předmětů

OA Lysá n. 
L. spolupra-
cuje již od 
roku 2005 

s partnerskou školou v Anglii. Jde 
o  Dereham Neatherd Community 
High School. Společně jsme realizo-
vali projekty Comenius a Leonardo 
da Vinci za podpory grantů EU, an-
gličtí partneři nám pomáhají s or-
ganizací praxe našich žáků v Anglii. 

Návštěva z Anglie v OA Lysá nad Labem

V říjnu letošního roku navštívila 
naši školu paní Marion Broughton, 
která v partnerské škole pracuje. 
Pro naše žáky již od roku 2009 
zajišťuje pracovní místa v kancelá-
řích různých institucí v Derehamu 
a ubytování v anglických rodinách, 
dále je mentorem našich žáků bě-
hem jejich pobytu v Anglii. V pro-
sinci 2016 vycestovalo na praxi do 
Anglie pět žáků.

Cílem její návštěvy bylo poznat 
naši školu a pracoviště, na kterých 
probíhá praxe žáků u nás. Navští-
vila Kovonu Lysá n. L., Výstaviště 
Lysá n. L. a městské úřady v Lysé n, 
L., Milovicích a Benátkách n. J. Bě-
hem návštěvy školy se setkala po-
stupně se všemi žáky, představila 
jim Deraham a oblast Norfolg. Žáci 

přednesli v anglickém jazyce pre-
zentace o škole, Lysé n. L. a střed-
ních Čechách. 

Paní Marion Broughton přijal 
během její návštěvy u nás také 
pan Ing. Karel Otava, starosta 
Lysé nad Labem.

Ivana Dvořáková,
ředitelka OA Lysá n. L.
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Rozsah: 5x 90 minut / Cena: 750 Kč / Termíny: pátky 24. 2., 3. 3., 
10. 3., 17. 3. a 24. 3. 2017 od 14.00 hodin / Vyučující: plně aprobo-
vaní učitelé matematiky / Obsah kurzu: výrazy, funkce, rovnice 
a nerovnice, analytická geometrie, opakování, shrnutí, zkušební 
testování. Kurz je určen pro žáky středních škol, kteří mají zájem 
o vysokoškolské studium. Přihlášku zašlete na e-mail školy do 
23. 2. 2017.
OA Lysá n. L.– příspěvková organizace SK
tel.: 325 553 021; tel.,fax.: 325 552 143 
oalysa@oalysa.cz / www.oalysa.cz LYSÁ nad LABEM
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Přípravný kurz matematiky 
ke studiu na vysoké škole
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Vážení rodiče,
v následujícím textu Vás chceme 

informovat o zápisu dětí do 1. roč-
níku našich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 

školách ve stejném termínu, a to 
v úterý 4. dubna 2017 od 13.30 do 
17.00 hodin a ve středu 5. dubna 
2017 od 13.30  do 15.00 hodin. 

Náhradní termín zápisu je na 
obou školách také ve stejném ter-
mínu, a to ve středu 11. dubna 
2017 ve 13.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na tento náhradní 
termín na níže uvedených kontakt-
ních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného, Školní náměstí 

1318/14 – budova Masarykovy 
školy; ZŠ J. A. Komenského, 
Komenského 1534 – zelený 
pavilon B.

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1.  rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny, 
 u níž je dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákonné-
 ho zástupce (občanský průkaz, 
 u cizinců pas),
4. potvrzení o trvalém pobytu dí-
 těte v Lysé nad Labem nebo 
 v některé z tzv. spádových obcí 
 Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stratov, 
 pokud má zákonný zástupce 
 trvalý pobyt jinde,
5. v případě, že došlo na základě 
 soudního rozhodnutí ke změ-
 nám v osobách zákonných zá-
 stupců dítěte, je třeba tuto sku-
 tečnost doložit (nejlépe kopií 
 rozsudku příslušného soudu). 
 Tento krok je nezbytný i tehdy, 
 pokud je např. jeden z biologic-
 kých rodičů dítěte omezován 
 při výkonu svých práv. I v ta-
 kovém případě je nutné tuto 
 skutečnost doložit kopií soudní-
 ho rozhodnutí. Tyto dokumenty 
 jsou považovány zásadně za 
 důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. 

Nedoporučuje se před zápisem 
s dítětem cvičit jakoukoliv doved-

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018 na 
ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

nost a znalost. Smyslem zápisu 
je posoudit školní připravenosti 
dítěte. Součástí zápisu bývá roz-
hovor s učitelem či přeříkání bás-
ničky, a to z důvodu posouzení 
verbálního projevu dítěte. Nechy-
bí ani kresba, podle níž je možné 
určit vývojovou úroveň grafomo-
toriky předškoláka. Dítě se se-
tká i s otázkami ze všeobecného 
přehledu, mezi něž patří časová a 
prostorová orientace, znalost ba-
rev, geometrických tvarů, zkouší 
se, zda dítě zná svoje jméno, ad-
resu, věk, jestli pozná některá čís-
la či písmena, což ale není nutné. 
Vyučující také pozorují chování 
dítěte během zápisu, jeho samo-
statnost, případnou úzkostnost, 
závislost na rodičích, ochotu 
poslouchat cizí autoritu a plnit 
dané instrukce. Svoji roli hraje 
i koncentrace pozornosti. Samot-
ný zápis je spojen s hravými a 
relaxačními prvky. Děti obchází 
různá stanoviště po škole, plní 
určité úkoly a nakonec odchází 
s drobným dárkem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. 

školského zákona č. 561/2004 Sb. 

Vzhledem k povinné školní docház-
ce je nutné zapsat do školy všechny 
děti, které dovršily nebo dovrší 
k 31. 8. příslušného roku, tedy 
v roce 2017, šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce 
(tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), 
odloží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolo-
žena 2 doporučeními – posouze-
ním příslušného školského pora-
denského zařízení + odborného 
lékaře (pediatra) nebo klinické-
ho psychologa. Žádost o odklad 
musí být tedy podána nejpozději 
do 30. dubna 2017. Pokud ředi-
telka školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky, infor-
muje zákonného zástupce o po-
vinnosti předškolního vzdělává-
ní dítěte a možných způsobech 
jejího plnění.

Místo povinné školní docház-
ky upravuje § 36 školského zá-
kona. Školu pro zápis si můžete 
vybrat podle svého uvážení. 
Cílem obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2011, o stanovení spádo-
vých obvodů základních škol 
města Lysá nad Labem, je zajistit 
místo vzdělávání pro každé dítě 
v rámci příslušné obce a jejího 
spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
1. trvalý pobyt dítěte v katastru 
 města Lysá nad Labem včetně 
 Litole, Dvorců a Byšiček,
2. trvalý pobyt dítěte v některé 
 z tzv. spádových obcí, tedy v Jiři-
 cích, Ostré, Staré Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě 
zapsáno pouze tehdy, pokud nebu-
de naplněna kapacita 1. tříd školy 
žáky uvedenými podle bodu 1 a 2.

Pokud bude převýšena na někte-
ré ze škol kapacita počtu dětí přija-
tých do 1. tříd, bude platit vyhláška 
č. 4/2011, o stanovení spádových 
obvodů základních škol města 
Lysá nad Labem. Bližší informace 

budou podány na schůzce rodičů 
s ředitelkami škol, která se bude 
konat v úterý 14. března 2017 
v 16.00 hodin v ZŠ J. A. Komenské-
ho Lysá nad Labem.

Je možné si školy prohlédnout?
Vhodné je využít k návštěvě škol 

Dne otevřených dveří. 
Na ZŠ B. Hrozného ve středu 

22. března 2017 od 7.45 do 11.30 
hodin, na ZŠ J. A. Komenského 
v úterý 28. března 2017 od 7.45 do 
11.30 hodin.

Informace o metodách výuky 
na jednotlivých školách: Setkání 
v úterý 7. března 2017 od 16.30 
hodin v RC Parníček s Mgr. Marti-
nou Ondruškovou a Mgr. Lenkou 
Kremlíkovou (genetická a analytic-
ká metoda čtení, Matematika podle 
prof. Hejného, Sfumato – Splývavé 
čtení apod.)

Bližší informace o školách zís-
káte také na webových stránkách, 
ZŠ Bedřicha Hrozného – www.
zsbhrozneho.cz, ZŠ J. A. Komenské-
ho – www.zsjaklysa.cz.

KONTAKTY

ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová

tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz 

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková

tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 

ilustrační foto, zdroj: internet
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Angličtinu se 
žáci naší školy 
učí povinně již od 
druhé třídy. Ně-
kteří žáci sice čas 

od času vznesou otázku, proč že se 
vlastně musí anglicky učit, když žijí 
v Čechách, většina dětí si však dů-
ležitost tohoto cizího jazyka naplno 
uvědomuje. Znají to od rodičů, od 
přátel, známých nebo z prázdni-
nových pobytů v zahraničí… Aby-
chom hodiny angličtiny trošičku 
obohatili, využili jsme před Váno-

Anglické divadlo pro žáky naší školy
cemi nabídku Divadelního centra 
z dalekého Zlína a objednali jsme si 
celkem tři anglicko-česká předsta-
vení. Herci z Divadelního centra za 
námi přijeli v pondělí 19. prosince 
2016 do Lysé a celý program se 
odehrál v lyském kině. 

Prvním představením byla an-
glicko-česká verze pohádky Čer-
vená Karkulka Little Red Riding 
Hood. Toto hravé, nápadité a mo-
derně pojaté představení v kině 
zhlédli žáci 2.–4. ročníků. Pro žáky 
5.–9. ročníků, kteří byli rozděleni 

do dvou skupin, bylo na programu 
představení Peter Black (Černý 
Petr), v němž už byla podstatná 
část mluveného slova anglicky. Obě 
představení sklidila u žáků velký 
úspěch. Těší nás, že žáci chválili to, 
že dobře rozuměli, neboť najít pro-
gramy, které by byly ušité na míru 
nějaké konkrétní jazykové úrovni, 
není příliš snadné. Všichni se navíc 
v průběhu obou představení krá-
lovsky bavili, takže co více si přát…

Věříme, že návštěva představe-
ní přispěje i ke zvýšení motivace 

našich žáků ke studiu angličtiny. 
Po dobré zkušenosti s Divadelním 
centrem ze Zlína jistě přichystáme 
v dohledné době další podobnou 
zábavně-vzdělávací akci! Na závěr 
se sluší poděkovat všem hercům 
Divadelního centra za skvělý záži-
tek a také paní učitelce Petře Zen-
klové za organizaci a přípravu této 
anglické předvánoční akce.

Fotogra ie - http://www.diva-
delnicentrum.cz/
za učitele a žáky ZŠ B. Hrozného

Petr Pokorný

Sportovní 
vyžití 

V rámci 
Předvánoční-
ho jarmarku 
se uskutečnilo, 

jako každý rok, tradiční volejba-
lové utkání mezi bývalými devá-
ťáky a současnými žáky naší školy. 
S pomocí tělocvikáře pana učite-
le Hajného zvítězili naši žáci 3:1. 
Není důležité, s jakým výsledkem 
utkání skončilo, je krásné, že býva-
lí žáci se k nám do školy vrací rádi 
a s úsměvem vzpomínají spolu 
s pedagogy na společně strávená 
školní léta na nové škole.

Také poslední setkání se žáky 
před Vánoci se neslo ve sportov-
ním duchu. Tradičně se pořádal 
turnaj ve vybíjené pro 6. a 7. roč-
ník, na nějž navazoval volejbalo-
vý souboj žáků 8. a 9. tříd. Milým 
zakončením celého kalendářní-
ho roku pak byly třídní besídky, 
na nichž si žáci se svými učiteli 
užili spoustu legrace, rozdali si 
malé dárečky a plni očekávání se 

Střípky ze ZŠ J. A. Komenského
již mohli oddat vánočním rado-
vánkám.

Ve středu 11. ledna se naši 
žáci zúčastnili Novoročního tur-
naje v Milovicích. Páté ročníky 
soutěžily ve vybíjené, šesté a 
sedmé ročníky v přehazované 
a žáci osmých a devátých roč-
níků reprezentovali naši školu 
ve volejbale. 

Také únor přináší mnoho spor-
tovního vyžití. Žáci 7. ročníku se 
účastní lyžařského výcviku a star-
ší ročníky vyjíždějí na sportovní 
soustředění. 

Vzdělávání v oblasti hudby
Ve středu 14. prosince proběhl 

na naší škole vzdělávací hudební 
program Spirituály (jdou) do škol. 
Na pozvání pana učitele Buka zde 
vystoupilo seskupení Let´s go! Jed-
ná se o mezinárodní hudební sku-
pinu a cappella zpívající výhradně 
americké spirituály. Nutno dodat, 
že nejen žáci, ale také jejich učitelé 
byli z tohoto velkolepého zážitku 
unešeni. 

Ze života prvňáčků
Naši prvňáčci ukrojili ze svého 

vzdělávacího dortu první dílek. 
Zvládli správný úchop tužky, první 
písmena a slova. Nyní proto pro-
bíhá na naší škole jedna z nejdů-
ležitějších událostí v jejich životě 
– Pisálkův svátek. Skřítek Pisálek 
provází děti různými úkoly, po je-

jichž splnění čeká na děti nová vý-
sada, začít používat při psaní pero. 
Pomyslným posledním soustem 
prvního dílku pro ně byla slavnost 
při příležitosti předání prvního vy-
svědčení na městském úřadě dne 
31. ledna. 

Mgr. Jitka Sedláčková
ZŠ JAK Lysá n. L.
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Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

e-mail: info@rcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
www.rcparnicek.cz

Vyzvedávání dětí
z MŠ a ZŠ

a jejich doprovod na kroužky, 
do ZUŠ, Sokola či do herny 

RC Parníček
CENA ZA PŘEVOD 15 Kč

22. 2. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

15. 2. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ  RODINNÁ 

PORADNA
pod vedením psycholožky 

a speciální pedagožky 
Mgr. Marie Soukupové

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

7. 3. 2017 od 16.30 do 18.00
METODY VÝUKY

na základních školách
v Lysé n. L. (ZŠ JAK, ZŠ BH)

beseda Mgr. Ondruškové
 ze ZŠ JAK a 

Mgr. Kremlíkové ze ZŠ BH 
o metodách výuky 

– analytické, genetické, 
sfumato, prof. Hejného

ZDARMA

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti narozené 2006–2011

o letních prázdninách
- přihlášky přijímáme od 1. 3. 2017

- termíny: 10. 7.–14. 7.; 24. 7.–28. 7.;
31. 7.–4. 8.; 7. 8.–11. 8. a 21. 8.–25. 8.

21. 2. 2017 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

TIŠTĚNÁ PŘÁNÍČKA

Veletrh učňovských a studijních
oborů – Řemesla 2017

Krajská hos-
podářská ko-
mora Střední 
Čechy si Vás 
dovoluje po-
zvat na „Vele-

trh učňovských a studijních oborů 
– ŘEMESLA 2017“, který se koná 
ve dnech 16.–18. 2. 2017  na Výsta-
višti v Lysé n. L. Jako v předchozích 
ročnících je pro účastníky veletrhu 
připraveno zajímavé soutěžní klá-
ní a pro návštěvníky velice pestrý 
program, který zajistí prezentující 
se střední školy. Na akci se představí 
střední školy z regionů Praha-vý-
chod, Praha, Nymburk, Mladá Bole-
slav, Mělník a Kolín. Kromě prezen-
tace ve stáncích  se školy zúčastní 
Soutěže o nejlepší prezentaci školy, 
kterou pro ně KHK Střední Čechy 
připravila. Kromě hlavní aktivity 
budou mít střední školy možnost 
přilákat pozornost návštěvníků 
dalšími způsoby. Každá škola bude 
mít k dispozici svůj stánek, kde 
představí žákům ZŠ, jejich rodičům 
a dalším návštěvníkům akce obory, 

které nabízí. Gastronomické školy 
si  připraví ochutnávky svých vý-
robků, v dalších stáncích se budou 
mít  návštěvníci možnost zkrášlit či 
ostříhat, popř. vyrobit si drobný dá-
rek. Program nabízí také seznámení 
žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabíd-
kou některých irem z okolí, které 
chtějí motivovat žáky k výběru stu-
dijního oboru a mohou nabídnout 
absolventům práci v jejich irmě. 
Pro žáky ZŠ je připravena zajímavá 
soutěž, která jim pomůže získat více 
informací o jednotlivých vystavují-
cích školách a pobavit se.  Prezenta-
ce škol budou doplněny zajímavým 
doprovodným programem, vrcho-
lem programu bude jako každý rok 
módní přehlídka SŠ oděvního a gra-
ického designu Lysá n. L. 

Zahájení akce dne 16. 2. 2017 
v 10.00 hodin, v dalších dnech  je 
program zahájen již v 9.00 hodin.

 Další informace na www.
khkstrednicechy.cz. 

Vladislava Šizlingová
tel.: +420 702 020 489
sizlingova@komora.cz

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

20. 2. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz

LYSÁ nad LABEM

O
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NABÍZENÉ AKTIVITY
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko
– Hudební všeználek (děti 1–2 roky)
 = Všeználkova hudební kolébka
– Hudební všeználek (děti 2–3,5 let) 
 = Všeználkovo hudební hřiště
–  Cvičení (děti 1,5–3,5 let s rodiči)

Pro děti od 3 do 6 let:
–  Výuka hry na fl étnu  (děti 4–6 let)
–  Tvoříme a malujeme (děti 4–6 let)
– Hudební všeználek (děti 3–6 let) 
 = Všeználkova cesta k pódiu
– Pohybovky s aerobikem 
 pod vedením TSK (děti 3–6 let)
– Cvičení (děti 3–6 let)

Pro děti od 6–15 let:
–  Tvořivé dílny (pro děti 6–10 let)
–  Výuka hry na fl étnu 
 (pro děti 6–8 let)
–  Nezávodní aerobik 
 pod vedením TSK (děti 6–10 let)
–  Nezávodní ZUMBA Kids 
 pod vedením TSK (děti 6–10 let)
–  BREAK DANCE (děti 6–10 let)

Pro dospělé vč. hlídání dětí:
–  Cvičení pro ženy i těhotné
–  Tvořivé dílny (děti se nehlídají)
–  Předporodní kurzy
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Zima je v plném proudu a ob-
darovává nás svou silou. 

Rádi bychom zavzpomínali na 
život na zámku na konci minu-
lého roku. Tradičně nás navštívil 
Mikuláš s andělem a pochopitelně 
i s čerty. Pomohli jsme překonat 
český rekord v počtu papírových 
igurek do vánočního betlému, kte-

rý byl umístěn na lyském výstavišti 
v rámci vánočních trhů. Český re-
kord byl 269 igurek, na výstavišti 
se sešlo 613 igurek. Figurky po-
sílali mateřské, základní i střední 
školy, výtvarné kroužky, domovy 
seniorů, stacionáře, řemeslníci 
i jednotlivci. Také jsme navští-
vili vánoční skanzen v Přerově 
nad Labem. Vánoční atmosféru 
nám přinesly i děti z mateřských 
a základních škol. Svá vystoupení 
měly krásně připravená. Zpívalo 
se a tančilo. Moc děkujeme, že na 
nás myslíte. My také rádi obdaro-
váváme. Přímo k nám do domova 
po roce zavítali místní obchodníci 
s oblečením, kosmetikou a dalším 
zbožím. Mohli jsme tak nakoupit 
v pohodlí domova dárky pro své 
blízké. K Vánocům patří dobré 
cukroví. Vánoční pečení, příjemné 
odpoledne provoněné čerstvě upe-
čenými kousky a zámeckým čajem, 
se také stalo již tradicí. To už jsme 
netrpělivě očekávali Štědrý den. 
Vánoční nadílka byla letos opravdu 
štědrá a to i díky Vám. Rádi bychom 
všem milým dárcům chtěli alespoň 
touto cestou poděkovat za vstříc-
nost  k obyvatelům našeho domova 
pro seniory. V rámci dvou projektů: 
„Strom splněných přání“ a „Ježíško-
va vnoučata“ vyslyšeli přání na-
šich obyvatel a pomohli Ježíškovi 
tato přání splnit. Dárků se sešlo 
obrovské množství a udělaly ra-
dost, vykouzlily úsměvy na tvářích 
a mnohdy i slzičky štěstí. Děkuje-

Zámecké novinky

me, že myslíte na druhé, na ty, kte-
ří potřebují pomoc a povzbuzení 
do dalšího života. Moc si toho vá-
žíme. Rovněž děkujeme Hasičské 
dechové hudbě Lysá nad Labem, 
jejíž hudebníci k nám opět přišli 
na Štědrý večer zahrát koledy. 
A to už na zámecké dveře klepal 
nový rok 2017. Jeho příchod jsme 
oslavili opět velkolepě. „Silvestr 
včera, dnes a zítra“, takový byl le-
tošní podtitul. Celým programem 
nás provázel pan Vladimír Men-
šík (samozřejmě v zastoupení). 
O úvodní tanec se postarali za-
městnanci domova ve stylu „Ka-
baretu u dobré pohody“. Pak už 
začala plejáda vystoupení „zná-
mých umělců“, kteří nám pís-
ničkami připomněli léta 60., 80. 
i současná. Moc jsme se nasmáli. 
Závěrem nechyběl slavnostní pří-
pitek s přáním pevného zdraví, 
vrchovatého hrnce štěstí, radosti 
ze života, klidu a pohody. 

No a v letošním roce se v nej-
bližší době můžeme těšit na „Zá-
mecký – Valentýnský ples“.

Mgr. Jiří Hendrich, 
ředitel Domova Na Zámku

Lysá nad Labem, p. o.

Na Velikonoce pro vás opět při-
pravujeme společné čtení Bible 
pod širým nebem. Sejdeme se v so-
botu 15. 4. ve 14 hodin v parku mezi 
autobusovou zastávkou a Penny 
marketem. Stejně jako loňský rok 
bude připraven stolek, u kterého 
s námi můžete číst úryvky z Bible 
(ti odvážnější mohou vyzkoušet čet-
bu přes mikrofon). A protože biblic-
ké příběhy se dají vyprávět i jinými 
způsoby, uvidíte tento rok scénku 

v podání naší mládeže, nebo si mů-
žete poslechnout křesťanské pís-
ně. Jako malý bonus si pak můžete 
vyrobit magnetku nebo záložku do 
knihy ve tvaru rybičky a dozvědět 
se, proč právě ryba patří mezi sym-
boly křesťanství.

V průběhu akce bude probíhat 
další ročník fotogra icko-výtvar-
né soutěžní výstavy. Již od tohoto 
dne nám můžete zasílat vaše fo-
togra ie na téma „Zajímavá místa 

Pozvání na  9. ročník celonárodního čtení Bible
Lysé“ (vždy je nutné uvést přesný 
název místa, kde jste fotili) nebo 
obrázek kreslený jakoukoliv 
technikou na téma „Ze života Je-
žíše Krista“ (s popiskem, o který 
příběh/situaci z Bible se jedná). 
Díla posílejte elektronicky na naši 
adresu skupinka.litol@aclysa.cz
nebo si s námi telefonicky do-
mluvte předání na čísle 739 600 
271 (předávání nejpozději do 
13. 4.). Dvacet nejlepších děl 

v každé kategorii vystavíme ve 
stanu u čtení Bible a vaše hlaso-
vání během celého odpoledne 
rozhodne o vítězích.

Do březnového čísla Listů pro 
vás chystáme plakát, kde se do-
zvíte časy začátků vystoupení 
a čas vyhlášení vítězů s předáním 
dárkových poukazů.

Těšíme se na vás.
Lenka Šmídová 

Apoštolská církev

      

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
(domov pro seniory) 

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách 
– přímá obslužná péče (pečovatel),

Pracovník v sociálních službách 
– zákl. vých. neped. činnost 
– aktivizace (ergoterapeut),

Všeobecná sestra,
Účetní, pokladní,

Skladní – stravovací provoz
• Termín nástupu - dle dohody
• Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
 pozdějších předpisů
• Více informací na www.domovnazamku.cz
• V případě zájmu zasílejte vaše CV 
 na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz.

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.
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Adventem vrcholí každý rok a 
po Silvestru nám bude zase o rok 
víc. Na advent jsme se připravili 
rozsvícením vánočního stromu 
na náměstí a v čase do Vánoc jsme 
shromažďovali dárky pro své nej-
dražší. Bylo toho všeho na nás 
hodně, a tak jsme se v Kavárničce 
sešli jenom jedenkrát. Zato jsme 
přivítali osobnost, se kterou jsme 
se vrátili do svých mladých let.

Byl to pan Miroslav Pokorný, 
známý herec, režisér a vedou-
cí představitel Divadla GONG, 
kulturního a vzdělávacího spo-
lečenského centra Prahy 9. Pan 
Pokorný před léty pracoval v na-
šem městě v Městském kulturním 
středisku. Podílel se na kulturních 
akcích – zejména na divadelních 

Kavárnička adventní
představeních v hotelu Král (teh-
dy Polabí). Spolu s panem Ing. Ko-
lacím vytvořili známé osobnosti 
– Šporkovu družinu a každoroční 
Šporkovy slavnosti. Úspěch slavi-
li i na zájezdových vystoupeních 
v jiných městech. 

Vedle toho pan Pokorný zastá-
val funkci odpovědného redaktora 
ZPRAVODAJE města Lysé nad La-
bem. Nebylo jednoduché získávat 
příspěvky od významných osob-
ností města. Ale jeho systema-
tickým úsilím se dobré dílo vždy 
vydařilo.

Dlouho by se rozvíjela diskuse 
k jeho činnosti v Lysé, kterou jsme 
sami prožívali a dobře si pamato-
vali. Ale náš host musel odjet do 
Prahy, tak nezbylo, než vytvořit 

společnou fotogra ii a alespoň 
jeden taneček s našimi dámami. 
A my jsme zbytek času protančili 
a nakonec s přáním hezkých Vánoc 
se rozešli.

Po Kavárničce nám zbývaly do 
Vánoc necelé dva týdny. Na po-
slední chvilku jsme navštívili Zlaté 
vánoční trhy na výstavišti, aby-
chom doplnili svoji zásobu dárků. 
A především jsme si tam nene-
chali ujít některé připravené akce, 
jako vystoupení Mateřské školy 
Čtyřlístek, slavnostní ohňostroj, 
inále pěvecké soutěže a hlavně 

pak koncert lyské hasičské decho-
vé hudby.    

Vyvrcholením v čase vánoč-
ním byla naše účast na Vánoč-
ním zpívání s živým betlémem, 

konaném Farní charitou, řím-
skokatolickou farností a městem 
Lysá nad Labem o Štědrém dnu. 
S dojetím se naše dámy vžily do 
role sudiček v betlému s roz-
košným Jezulátkem. Pak tiše a 
s pohnutím prožívaly v kostele 
vystoupení dětí ZŠ Litol pod ve-
dením manželů Eliškových a pří-
pravného pěveckého sboru ZUŠ 
F. A. Šporka pod vedením paní 
Mgr. Jany Erbenové.

Tak nám v bohaté činnosti utekl
přestupný rok 2016 a plni zku-
šeností a nejlepších dojmů z naší 
Kavárničky vstupujeme již do čtvr-
tého ročníku našeho setkávání. 
K tomu zveme všechny seniory – 
„Přijďte se pobavit!“

MVDr. Jan Kořínek

Přicházíme s prosbou o podpo-
ru při obnovení funkčnosti mostní 
propusti spojující říční rameno 
Doubka s hlavním tokem Labe na 
881,5 říčním km v kat. území obce 
Ostrá. Mostek je součástí obsluž-
né komunikace Povodí Labe, s. p., 
které je i jeho vlastníkem. V sou-
časné době je obnovení zapsáno 
u Povodí Labe, s. p. v listu opatře-
ní typu B – HSL212009. Opatření 
typu B je však dlouhodobá kon-
cepce Povodí Labe a v nejbližších 
několika letech nijak neřeší katas-
trofální kvalitu vody.

V současné době je rameno uza-
vřeno mostkem, který má v těle 
zabudovány dvě trubkové propus-
ti, ty jsou však přibližně deset cen-
timetrů nad hladinou toku Labe 
a tůně. Vzhledem k nedostatku 
podzemních a povrchových vod již 

několik let nedochází k výměně či 
zředění vody v uvedené tůni. Napo-
sledy byla voda zředěna při povod-
ních v roce 2006.

V minulosti byla tato voda ve 
velké míře navštěvována rybáři 
snad z celé republiky. Mnoho z nich 
se může na této vodě pochlubit 
například s ulovením trofejního 
sumce nebo candáta. Bohužel je 
pryč i doba, kdy se dalo v této tůni 
koupat. 

V současné době je kvalita vody 
hrozivá. Příklad z rozboru vody: 
CHSKCr (chemická spotřeba kyslí-
ku) – 77,1 mg/l a BSK5 (biologická 
spotřeba kyslíku) – 17 mg/l. Již 
tyto dvě hodnoty ukazují, v jakém 
stavu voda je. Z hlediska jakosti po-
vrchových vod tímto spadá do nej-
horší třídy V.    ̶  velmi nečistá voda.

V posledních letech zde do-

Petice za obnovení funkčnosti mostní propusti 
do říčního ramene Doubka

chází na přelomu srpna a září 
k masivnímu úhynu ryb z důvo-
du úbytku kyslíku až k nulovým 
hodnotám. Českému rybářskému 
svazu vznikají každoročně škody 
v řádu stovek tisíc. Poslední úhyn 
v roce 2016 byl vyčíslen v tržní 
hodnotě 360 000 Kč. Nepočítáme 
náklady spojené s likvidací, ani 
čas ze svého volna.  

Jestli nás chcete podpořit svým 
podpisem, můžete tak učinit do 
konce března v městské knihovně, 
rybářských potřebách Melinger, 
v klubovně MO ČRS, případně na 
Obecním úřadě v Ostré.

Předem děkujeme za Vaši 
podporu.

Alois Kaplan
MO ČRS Lysá nad Labem
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 Názory občanů

Vážení, úvodem článku mi 
dovolte popřát Vám hodně zda-
ru ve všech činnostech v roce 
2017 a šťastnou ruku při všech 
volebních aktech, které nás če-
kají letos nebo v roce 2018. 
V posledním období, resp. v ob-
dobí posledních let, jsem Vás 
pravidelně informoval o vývoji 
přípravy realizace, Vámi obča-
ny velice sledovaných projektů. 
A sice zejména dokončení II. 
etapy obchvatu a nového domo-
va pro seniory. Jsem velmi rád, 
že moje snaha od roku 2013 
nevyzněla zcela naprázdno, mé 
znovuzrození těchto projektů 
má stále velkou naději na koneč-
nou realizaci, i když postupuje 
poměrně stále pomalu. Nebýt 
házení klacků pod nohy od ODS 
a jiných volebních subjektů, ale 
i jedné ekologické skupiny, tak 
jsme se mohli již dávno prohánět 
po obchvatu, neřešit poměrně 
složitou dopravní situaci, která 

Snad  se dočkáme
nás v nejbližší době minimálně 
na dva roky čeká a naši starší 
spoluobčané již žili v Domově 
pro seniory v daleko lepších pod-
mínkách, důstojných pro toto 
století. Nové vedení města, usta-
vené koncem června již minulé-
ho roku, přesto, že jeho činnost 
brzdí řešení celé řady problémů 
po předchozím vedení, vykonalo 
za poslední půlrok velmi mno-
ho práce. Zejména pan starosta 
Ing. Otava se zapojil do své funk-
ce velice aktivně a podařilo se mu 
významně posunout mimo jiné 
i přípravu těchto dvou vybraných 
akcí a oživit ve spolupráci s kra-
jem mnoho dalších. O tom jste 
ale již informováni. Pokud jde 
o obchvat, tak město již ukonči-
lo fázi výkupu pozemků, zbylo 
řešení v několika případech pro 
kraj, kdy bude nutno pravděpo-
dobně sáhnout k nepopulárnímu 
vyvlastnění. Není nadále možné, 
aby 10 000 občanů terorizovalo 

několik jednotlivců. Kraj podle 
schváleného dodatku k základní 
smlouvě o dostavbě přislíbil za-
hájení jak procesu vyvlastnění, 
tak revizi stávajících projektů, 
aby bylo možno co nejdříve po-
žádat o zabezpečení inančních 
prostředků na samotnou stavbu. 
Tomuto procesu nebude již, dou-
fám, bránit ani skutečnost, že na 
kraji je po volbách jiné vedení. 
Dostavbu obchvatu při komunál-
ních volbách podporovaly všech-
ny volební subjekty v Lysé nad 
Labem. Nezastavil se ani proces 
znovuoživení výstavby nového 
domova pro seniory. Po posled-
ních jednáních s krajem oče-
káváme, že bude tento projekt 
znovu oživen. Základem je, aby 
příslušný odbor na kraji podal 
k projednání do rady kraje projek-
tový záměr. Město se zavázalo do 
projektu vložit minimálně nemo-
vitosti a pozemky podle původ-
ního projektu, pozastaveného 

v řešení několika žalobami ob-
čanů vč. ES Lysin. Tento proces 
skončil v roce 2013 sice patem, 
ale bohužel všechny do té doby 
schválené dotace a investice pro-
padly. Prakticky začínáme opět 
zcela zbytečně od nuly. Je neuvě-
řitelné, že i přes petice občanů 
města mohlo jedno sdružení 
o několika členech a několik ob-
čanů města za posledních cca 
15 let zmařit investice v hodno-
tě cca 1 mld. Kč. Bohužel toto 
sdružení ve své negativní čin-
nosti stále pokračuje, minimálně 
všechny procesy pro město pro-
dražuje anebo časově prodlužuje 
řešení. Doufám, že se podaří vše 
překonat. Nové vedení města 
v čele s panem starostou pro to 
dělá maximum.

Ing. Petr Gregor
zastupitel – bezpartijní 

za KSČM, člen FV, člen VDO
zmocněnec RM pro 

výstavbu DD

... byl představen návrh (stu-
die) vzniklý z iniciativy někte-
rých členů Komise pro výstavbu 
nové tělocvičny v ZŠ T. G. Masa-
ryka v Litoli.

Oproti architektonické stu-
dii architektonického ateliéru 
AGORA (popis viz Listy 1/2017) 
je tělocvična orientována delší 
stranou téměř po celé délce se-
verní strany školní budovy a na 
tuto přímo navazuje. Součástí 
studie je u tělocvičny tak zvaný 
společenský sál o celkové rozloze 
54 m2. Obrazně řečeno 9 kroků 
vpřed a 6 kroků na stranu. Lépe 
by bylo z toho udělat třeba byt 
pro školníka. Nejen z toho je pa-
trné neekonomické řešení pro-

Tak jsme se dočkali 
vozních nákladů. Předpokládaná 
cena je oproti původní studii 
vyšší o cca 5 milionů Kč. Studií 
navrhovaný objekt neřeší proble-
matiku dlouhodobě vzpomínané 
malé kapacity školní družiny a 
jídelny, které jsou od současné 
školy odděleny místní komunika-
cí – Palackého ulicí.  Zatím co stu-
die ateliéru AGORA je zpracována 
v duchu stávajícího objektu školy, 
nově navrhovaný objekt připomí-
ná svojí architekturou spíše tržni-
ci či nějaký hypermarket. Stavba 
neumožňuje budoucí rozšíření 
školy pouhou přístavbou a musi-
la by být řešena novým objektem, 
pravděpodobně mimo pozemek 
litolské školy. Přesto, že v Litoli 
se očekává další sídelní rozvoj 

našeho města a z původních cca 
800 obyvatel zde již dnes žije té-
měř 3 500. Občanská vybavenost 
je na úrovni první republiky – 
mezi dvěma světovými válkami. 
Předvedený návrh zcela ignoruje 
zpracované prognózy, demogra-
ické studie, analýzy a koncepce 

školství, nebere v úvahu nezbyt-
nost rozvoje ani potřebu vzniku 
nového společenského prostoru, 
kterým může být např. ve studii 
Agory nová školní jídelna s cca 
100 místy u stolů. 

Tato realizace by ve svém dů-
sledku vedla k prodražení vý-
stavby nového objektu, druhé-
ho stupně ZDŠ, který by mohl 
být krom školy využit i pro 
menší místní společenské akce. 

Výstavba pak nové plnohod-
notné ZŠ by musila být situo-
vána dle územního plánu např. 
v oblasti Nová Litol (na lyském 
katastru) jižně od mini sídliště 
Vichrova a oblasti Drážky. Li-
tolská škola by byla zástavbou 
tělocvičny dlouhodobě konzer-
vována a neměla by možnost 
dalšího růstu. Závěrem nemo-
hu než připomenout zastupi-
telům povinnost a jejich slib, 
že budou vždy jednat s péčí 
řádného hospodáře při správě 
cizího (městského) majetku. 

Tomáš Sedláček
autorizace ČKAIT 

pro realizaci staveb
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Názory občanů / Zdravotnictví / Inzerce

Telefonické 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: 

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

So 18. 2. MUDr. Čerňanská
Ne 19. 2. MUDr. Čerňanská
Po 20. 2. MUDr. Čerňanská
Út 21. 2. MUDr. Matasová
St 22. 2. MUDr. Chocholová
Čt 23. 2. MUDr. Dáňová
Pá 24. 2. MUDr. Čerňanská
So 25. 2. MUDr. Matasová
Ne 26. 2. MUDr. Matasová
Po 27. 2. MUDr. Čerňanská
Út 28. 2. MUDr. Matasová
St 1. 3. MUDr. Chocholová
Čt 2. 3. MUDr. Dáňová
Pá 3. 3. MUDr. Matasová
So 4. 3. MUDr. Dáňová
Ne 5. 3. MUDr. Dáňová

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

U předešlého pana starosty jsme dvakrát žádali, aby chodník 
mezi domy č. p. 1492 a 1465 v Okružní ulici byl zahrnut do plánu 
letní a zimní údržby.

Dále jsme prosili o odhrnování sněhu  multikárou k příjezdovým 
cestám k barákům č.p. 1494–1496 až k č.p. 1506–1508. Pan staros-
ta nám slíbil, že naše požadavky se budou řešit, ale k tomu nedošlo. 

V prosinci minulého roku jsme se s našimi požadavky obrá-
tili na pana starostu Ing. Karla Otavu, nezůstalo jen u slibů, ale 
okamžitě se to řešilo ke spokojenosti občanů z Okružní ulice.   
Za takový přístup k řešení problémů a požadavků občanů naše 
poděkování patří nejen panu starostovi Ing. Karlu Otavovi, ale 
i radě města.

Ján  Šturm

Poděkování

Blahopřání
Městská rada KSČM v Lysé nad Labem blahopřeje k význam-

nému životnímu jubileu 85 let dlouholetému funkcionáři a 
předsedovi městského výboru KSČM s. Bohuslavu Švondrovi, 
kterému patří naše hluboké poděkování za jeho plodnou ve-
řejně prospěšnou činnost.  Do dalších let mu přejeme mnoho 
zdraví a spokojenosti.

    za MěR KSČM předseda Ing. D. Kváč

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2017
v tábořiš   Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 1. 7. do 15. 7. 2017 – 15 dnů a 
II. běh od 15. 7. do 29. 7. 2017 – 15 dnů 

v jednotné ceně poukazu 3950 Kč 
vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní v termínu 
30. 7. až 11. 8. 2017 v ceně pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek Fran  šek, Klicperova 553, 289 22 Lysá n. L.

Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 
e-mail: blazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč.fotogalerie najdete na stránkách 
www.dltsumava.cz

 Vinotéka Lysá Blažkovi
 STĚHOVÁNÍ DO 
 NOVÝCH PROSTOR!

Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi,
dovolujeme si Vám oznámit, že naše (Vaše) Vinotéka 

bude od února přestěhována na novou adresu: 

ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 51/12, LYSÁ NAD LABEM 
(viz. připojené mapky níže)

Těšíme se i zde na Vaši návštěvu!
Lucie a Jaroslav Blažkovi.

Více info na www.vinoteka-lysa.cz
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F družstvo, v Regionálním pře-
boru B, sice nevede, na třetím 
místě je však bez bodové ztráty 
na čele tabulky a má vše ve svých 
rukách.

Naše A družstvo vyhrálo Mist-
rovství ČR čtyřčlenných družstev 
v bleskové hře 2016.

Ve inále Poháru ČR čtyřčlen-
ných družstev v rapid šachu jsme 
obsadili 2. místo.

Ocelák David (2009)

Sport / Inzerce

Koncem roku 2016 byly vyhlá-
šeny Výroční ceny ŠSČR, nás těší, 
že se prosadili i hráči Šachové-
ho klubu JOLY Lysá nad Labem. 
Vojta Plát, hráč A družstva, byl 
vyhlášen šachistou roku 2016, 
Joanna Worek, hráčka B družstva, 
byla vyhlášena šachistkou roku 
2016 a Nguyen Thai Dai Van, hráč 
B družstva v extralize, byl vyhlá-
šen talentem roku 2016.

Vojtěch Plát je čerstvým mi-
strem republiky z květnového 
šampionátu v Ostravě. To ovšem 
nebyl ani zdaleka jeho jediný letoš-
ní úspěch – na srpnovém turnaji 
v Olomouci získal svoji druhou vel-
mistrovskou normu, byl úspěšným 
nováčkem reprezentačního týmu 
na šachové olympiádě v Baku, kde 
uhrál 4,5 bodu ze 7, a své FIDE ELO 
zvýšil z lednových 2 473 na prosin-
cových 2 532 bodů.

Je mistrem ČR v bleskovém ša-
chu čtyřčlenných družstev za rok 
2016. Pro zajímavost, mistrem 
České republiky v bleskové hře se 
Vojtěch Plát stal už jako osmnácti-
letý v roce 2012 – tehdy v semi iná-
le porazil Davida Navaru a ve inále 
Viktora Lázničku. Nyní nás Vojtěch 
Plát reprezentuje na mistrovství 
Evropy v rapidu a v bleskovém ša-
chu v estonském Tallinnu, proto si 
cenu za šachistu roku bohužel ne-
mohl převzít.

Joanna Worek

Šachisté úspěšně vykročili do roku 2017
Během letošního roku získal čes-

ký ženský tým a i náš šachový klub 
velkou posilu – z polské federace 
do naší přestoupila velmistryně 
Joanna Worek. V České republice 
dlouhodobě žije a reprezentovala 
nás už na červnovém Mitropa Cupu 
a zářijové olympiádě družstev 
v Baku. V květnu navíc vyhrála re-
publikový přebor v Ostravě. V roce 
2016 vyhrála i přebor ČR v blesko-
vém šachu.

Pro zajímavost, do světa velké-
ho šachu Joanna Worek vstoupila 
v roce 2001, kdy získala bronzo-
vou medaili na mistrovství Evropy 
do 16 let.

 Nguyen Thai Dai Van 

V roce 2016 byl tomuto hráči 
udělen titul mezinárodního mis-
tra. Podmínky k němu splnil už ve 
14 letech, což kromě něj v české 
historii dokázali pouze David Na-
vara a Vojtěch Plát. Thai Dai Van 
je dokonce při započtení měsíců 
historicky vůbec nejmladší mezi-
národní mistr u nás.

Van má navíc už i jednu spl-
něnou velmistrovskou normu, 
uhrál si ji v minulém ročníku tht 
Extraligy v B družstvu Lysé nad 
Labem.

Výborně vstoupila do soutěže 
extraligy 2016/17 obě naše druž-
stva. A družstvo vede soutěž, má 
však o předehrávané utkání 9. 
kola s naším B družstvem víc. B 
družstvo je na pěkném 6. místě, 
boj o udržení bude však náročný.

Přesvědčivě zahájilo 2. ligu C 
naše C družstvo, po 5. kole vede 
přesvědčivě tabulku o 6 bodů. 
D družstvo je sice předposled-
ní, ale na 6. místo mu chybí jen 
dva body.

Čelo tabulky extraligy ČR po 4. kole (vč. předehrávky 9. kola) 
– 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. Výstaviště Lysá nad Labem 5 0 0 15 29.5 20
2. 1. Novoborský ŠK 4 0 0 12 24.5 21
3. ŠK Rapid Pardubice 3 0 1 9 18.0 9
4. ŠK Slavoj Poruba 2 1 1 7 17.0 7
5. ŠK AD Jičín 2 0 2 6 17.5 10
6. ŠK města Lysá nad Labem 1 2 2 5 19.0 7
7. Labortech Ostrava 1 2 1 5 16.0 7

Tabulka 2. ligy C po 5. kole
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. ŠK JOLY Lysá nad Labem C 5 0 0 15 25.0 17
2. TJ Sparta Kutná Hora 3 0 2 9 22.0 14
3. Klub šachistů Říčany 1925 3 0 2 9 21.0 13
4. ŠK Sokol Vyšehrad B 3 0 2 9 21.0 13
5. Sokol Kolín 3 0 2 9 21.0 12
6. ŠACHklub Písek 2 1 2 7 21.0 13
7. Spartak Vlašim 2 1 2 7 21.0 12
8. ŠO TJ Tatran Prachatice 2 0 3 6 19.5 11
9. Sokol Tábor 2 0 3 6 19.5 10
10. TJ Sokol Praha Vršovice 2 0 3 6 19.0 11
11. ŠK JOLY Lysá nad Labem D 1 2 2 5 17.0 7
12. ŠK Sokol Vyšehrad C 0 0 5 0 13.0 8

Čelo tabulky Regionálního přeboru B po 4. kole – 10 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
1. ŠK Spartak Čelákovice A 4 0 0 12 25.0 21
2. AERO Odolena Voda A 4 0 0 12 25.0 20
3. Joly Lysá nad Labem F 4 0 0 12 21.5 19
4. Sokol Brandýs nad Labem A 3 0 1 9 18.5 13
5. Cayman Pharma Neratovice F 1 1 2 4 14.0 9
6. ŠK Liběhrad Libčice B 1 0 3 3 11.5 7

V průběžném pořadí žákovské-
ho krajského přeboru jednotlivců 
regionu SD Polabí si skvěle vede 
mladičký žák Ocelák David (nar. 
2009), který je na 2. místě katego-
rie H 10 a H 12 ziskem 14 bodů.

V rámci ŠK JOLY pracují tři ša-
chové kroužky pro mládež (ZŠ 
J. A. K. Lysá n. L. pondělí, ŠK JOLY 
pátek a ZŠ Semice). Kontakt pro 
případné zájemce na stránkách ŠK 
www.sachy-lysa.cz, na nástěnce
klubové místnosti Sojovická 268/3,
nebo na e-mailu petr.saeckl@
worldonline.cz.

Závěrem naší informace přeje-
me všem naším členům, přízniv-
cům a hlavně sponzorům vše nej-
lepší v roce 2017, mnoho zdraví a 
spokojenosti a nám i úspěchy nad 
64 políčky šachovnice.

Saeckl Petr
ŠK JOLY Lysá nad Labem

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.
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42. ročník Silvestrovského běhu
31. prosince, 

stejně jako kaž-
doročně, se v Ly-
sé n. L. sešli běžci 
k poslednímu zá-

vodu sezony. Počasí bylo mrazivé, 
ale běžcům to prý nevadilo. Na 
rozdíl od směrníků-sokolů, kteří 
stáli 3 hodiny na trati. Na start se 
postavilo celkem 95 atletů od tří-
leté Evičky Sacilotto ze Staré Lysé 
až po 67letého veterána Josefa Na-
vrátila ze Stránčic. V průběhu zá-
vodů byly překonány dva traťové 
rekordy – mladší žákyní Danielou 
Mandíkovou z Prahy Jižní Město a 
mladším žákem Šimonem Slaví-
kem ze Staré Boleslavi. V závodě 
žen startovala v poli 20 závodnic 
teprve devítiletá Eliška Tesařo-
vá z Nymburka a umístila se na 
9. místě (naděje). Zpestřením 
silvestrovského odpoledne měly 
být „humorné doplňky“ v obleče-
ní závodníků, což se zatím příliš 
neujalo, snad příště. V hlavním zá-
vodu mužů, kde startovalo celkem 
36 borců, zvítězil stejně jako vlo-
ni Jiří Miler z Mladé Boleslavi. 
O příjemnou atmosféru se tradič-
ně postaral hudební doprovod mi-
stra zvuku, pana Miroslava Huka.

Přehled vítězů v jednotlivých 
kategoriích:
Muži hlavní závod – 6 200 m 
(36 běžců vč. seniorů) 
1. J. Miler, AC Mladá Boleslav
2. F. Marsura, Treviso – Itálie
3. K. Prager, GEOLYS CZ
Muži nad 40 let – 6 200 m 
(16 běžců) 
1. J. Miler, AC Mladá Boleslav 
2. M. Lambert, Bříství
3. Z. Vondrák, Lysá nad Labem
Muži nad 60 let – 6 200 m
(2 běžci)
1. J. Čečetka, TJ Doksy
2. J. Navrátil, SK Stránčice
Ženy – 3 100 m (20 běžkyň 
vč. seniorek)
1. H. Poborská, KERTEAM
2. B. Dvorská, Veslaři Lysá n. L.
3. D. Dvořáková, Atlet Šestajovice
Ženy nad 40 let – 3 100 m 
(8 běžkyň)
1. Š. Trnková, Újezd nad Lesy
2. L. Fišerová, Lysá nad Labem
3. I. Malinovská, Sokol Lysá n. L.
Dorostenci 
Jediný Václav Jisl se v kategorii 
mužů umístil na 4. místě

Dorostenky
Jediná Lenka Lišková startovala 
v kategorii starších žáků 
Starší žáci – 1 550 m (5 běžců)
1. David Martínek, ZŠ Kounice 
2. Tomáš Liška, ZŠ Kounice
3. Michal Kubala, Sokol Lysá n. L. 
Starší žákyně – 1 550 m 
(4 běžkyně)
1. E. Poborská, SK ZŠ Jeseniova Pha 3
2. M. Florová, ŠSK Újezd nad Lesy
3. A. Mislerová, Target Sport Milovice
Mladší žáci – 800 m (10 běžců)
1. Š. Slavík, Atletika St. Boleslav
2. J. Tatar, Atlet Šestajovice
3. M. Hejzlar, Sokol Lysá n. L.
Mladší žákyně – 800 m 
(6 běžkyň)
1. D. Mandíková, Atletika J. Město
2. A. Tlamichová, Stará Boleslav
3. R. Jílková, Sokol Lysá n. L.
Předškolní žáci – 150 m 
(8 běžců)
1. V. Bryndza, ZŠ Kounice
2. M. Mandík, Atletika Jižní Město
3. D. Flor, SŠK Újezd nad Lesy
Předškolní žákyně – 150 m 
(7 běžkyň)
1. S. Jakubalová, Sokol Lysá n. L.
2. N. Knoblochová, Lysá n. L.
3. A. Spudichová, Lysá n. L.

Pořadatel: Tělocvičná jednota 
Sokol Lysá nad Labem děkuje tou-
to cestou za pomoc při zajištění 
závodu: Městské policii Lysá n. L., 
panu Miroslavu Hukovi – mistru 
zvuku, manželům Blažkovým – 
Vinotéka, a všem členům Sokola, 
kteří se podíleli na přípravě a 
průběhu celé akce, z nichž někteří 

pěkně vymrzli na trati.
Výsledková listina je umístě-

na na www.sokol-lysa.cz (včetně 
bohaté fotodokumentace) a na 
www.behej.com. 

Na shledanou za rok na 43. roč-
níku Silvestrovského běhu v Lysé 
nad Labem! 

Jaroslav Denemark
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
4. března 2017 v 10.00 hodin, 12. března 2017 v 15.10 hodin 

a 29. března 2017 v 13.55 hodin

Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

Jsme česká fi rma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou a 
montáží typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové architek-

tury s třinác  letou tradicí. Do našeho kolek  vu přijmeme: 

TRUHLÁŘE  
Požadujeme: 
• Odpovídající vzdělání  •  Minimálně 5 let praxe ve výrobě •  Samostatnost, 
fl exibilita, ak  vní přístup v komunikaci se zákazníky  •  Řidičský průkaz skupiny B 

TECHNOLOGA VÝROBY 
Požadujeme: 
• SŠ/ VŠ vzdělání technického směru  •  Praxe v oblas   navrhování a výroby 
nábytku podmínkou  • Ak  vní znalost programů na bázi DAEX, TURBOCAD 
• Samostatnost, fl exibilitu, ak  vní přístup  •  Řidičský průkaz skupiny B  

MONTÁŽNÍKY 
Požadujeme: 
• Odpovídající vzdělání  •  Minimálně 5 let praxe v oblas   výroby a montáže 
nábytku  •  Logis  cké uvažování  •  Samostatnost, fl exibilitu, ak  vní přístup 

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Požadujeme: 
• Pečlivost, fl exibilitu  •  Chuť pracovat  •  Truhlářské vzdělání výhodou
nikoliv podmínkou – zaškolíme 

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA 
Požadujeme: 
• Pečlivost, fl exibilitu, pracovitost  •  Obsluha vysokozdvižného vozíku výhodou 

Nabízíme: 
• Zajímavou, krea  vní práci v mladém kolek  vu • Výborné platové podmínky 
• Firemní akce  •  Truhlář – práce v dílně vybavené špičkovými stroji  •  Technolog 
– počítač, telefon, auto  •  Montážník – možnost práce na HPP i na IČO, auto, 
nářadí k dispozici 

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz nebo 
nás kontaktujte telefonicky:  608 059 592

Bližší informace: www.vestavstyl.cz 

Společnost MCGA Czech, s.r.o.
Lysá nad Labem – Litol hledá vhodné kandidáty na pozice:

Obsluha strojů a zařízení - operátor
Dělník/ce do výroby
Požadujeme:
-  práce v třísměnném provozu
-  zodpovědnost, spolehlivost, snaha učit se novým věcem
-  manuální zručnost
-  technické vzdělání výhodou

Nabízíme: 
-  smlouva na dobu neurčitou,
-  práce v perspek  vní fi rmě a v příjemném kolek  vu,
-  týden dovolené navíc, 13. plat,
-  závodní stravování

Datum nástupu - IHNED

V případě zájmu zašlete e-mailem životopis zaměstnavateli:
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
tel.: 325 514 425
mob.: 733 734 422

Tyto údaje jsou poskytövány  společnos   MCGA Czech, s.r.o. 
výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání a to na dobu 
výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. 
Kdykoli můžete požádat společnost MCGA Czech, s.r.o. 
o smazání nebo o opravu osobních údajů.
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 cena za 1 kg

Prsa kuřecí čerstvá 102,90 Kč
Čtvrtky kuřecí čerstvé 39,90 Kč
Křídla gril čerstvá 39,90 Kč
Kostry kuřecí čerstvé 15,90 Kč
Stehenní řízky čerstvé  89,90 Kč
Uzené čtvrtky a křídla 54,90 Kč

HAMIPE Čerstvá drůbež
Lysá nad Labem, Masarykova
Nová prodejna u pošty
Prodejní doba: PO 10–17.30, ÚT až PÁ 7–17.30, 
SO 7.30–12.30, do vyprodání zásob

Pump track v Lysé nad Labem
Projekt Modulární dráha pump track v Lysé nad Labem byl pořízen 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Město pro veřejnost otevřelo modulární dráhu pump track. Dráha je oválného tvaru délky cca 36 m. Pump track je umístěn ve 
stávajícím sportovním areálu při ZŠ J. A. Komenského. Pro pump track bylo vybráno jedno z nejstarších oplocených hřišť přístupné 
z ulice Komenského. Dráha bude určena především pro děti a mládež, ale využívat ji mohou i rekreační cyklisté a profesionální 
jezdci pro jízdu na kolech, skateboardech a koloběžkách. Plocha dráhy a její jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby je byli schopni 
zvládnout nejen profesionální jezdci, ale například i malé děti a aby jízda byla atraktivní a současně bezpečná. 


