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Takový je sen velmi nadějné krasobruslař-
ky, Lysačky Aničky Duškové. Anička je milá, 
skromná a drobounká dívenka, která je ve svých 
17 letech juniorskou mistryní světa a spolu 
s Martinem Bidařem slavili na nedávném ost-
ravském mistrovství Evropy zdařilý vstup mezi 
dospělé kolegy, kdy coby nejmladší dvojice star-
tovního pole skončili na krásném 7. místě. 

Je studentkou gymnázia, kde jí upravili učeb-
ní plán tak, aby mohla jak trénovat, tak závodit. 
„Ve škole mi vždycky vyjdou vstříc, mám indivi-
duální plán. Samozřejmě si všechno učivo mu-
sím doplnit a dodělat chybějící testy. Je to sice 
honička, ale už jsem si na to zvykla,“ říká úspěš-
ná krasobruslařka, ze které možná jednou bude 
skvělá zubařka, i když konkrétní představu o své 
budoucnosti zatím nemá.

Bruslit začala ve svých šesti letech. Do brus-
lení se zamilovala už ve školce. Ale rodiče tomu 
z počátku až tolik nefandili. Anička se však ne-
nechala odbýt a chodila za rodiči tak dlouho, 
až jí nakonec koupili brusle a začali s ní na tré-
ninky jezdit do Nymburka, později do Prahy a 
v bruslení ji podporují dodneška. „Doufám, že 
ze mě mají rodiče radost. Mamce jsem vděčná i 
za to, že mě trošku honí se školou, protože brus-
lení, jak říká, mě živit nebude,“ dodává Anička. 
A jak vypadá její, dnes už vrcholový, trénink 
s Martinem Bidařem? „Trénujeme každý den 
kromě soboty. Začínáme až odpoledne. Všichni 
si myslí, že krasobruslaři stávají ráno ve čtyři 
hodiny, což není pravda. Trénink nám začíná až 
po škole v 15 hodin. První jedenapůlhodinový 

trénink je většinou na ledě, pak míváme hodino-
vou pauzu, popřípadě se věnujeme baletu nebo 
cvičení, a pak máme ještě jednu hodinu trénink 
na ledě. Posilujeme stejně jako atleti. Děláme 
kliky, přitahujeme se na hrazdě,“ vysvětluje 
Anička. S  Martinem tvoří krasobruslařský pár 
již šestým rokem a dohromady je dala trenér-
ka Eva Horklová. I když jsou sehraní a vzá-
jemně si důvěřují, neobejde se jejich společné 
trénování bez modřin a boulí. „Asi měsíc před 
mistrovstvím Evropy jsem při tréninku upadla. 
Trenérka mě raději poslala sanitkou do nemoc-
nice na vyšetření. Naštěstí z toho byl jen mo-
nokl, takže se mi na tréninku všichni smáli,“ říká 
s úsměvem Anička.  Jejím snem, ostatně stejně 
jako každého sportovce, je olympiáda. „Určitě 
bych chtěla jet na olympiádu. Ne ji vyhrát, ale 
zúčastnit se. Byli jsme na spoustě mezinárod-
ních závodů, i na olympiádě mládeže. Všechny 
závody byly moc krásné, ale moci se zúčastnit 
olympiády musí být úplně jiný zážitek,“ osvětlu-
je svůj sportovní sen Anička, která spolu s Mar-
tinem Bidařem již na nejvyšším stupínku stála, 
a to při přebírání zlaté medaile na juniorském 
mistrovství světa. „Nejkrásnější bylo, že po delší 
době na mistrovství v krasobruslení hráli naši 
hymnu a že vlajka Ruska, krasobruslařské vel-
moci, byla až pod vlajkou naší,“ popisuje zážitky 
z MS juniorů 2016. A my Aničce držme palce, 
ať se ten olympijský sen splní, a ať jim to spolu 
s Martinem krásně bruslí na nadcházejícím 
mistrovství světa.
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 1. jednání rady města
dne 4. 1. 2017
RM schválila:
• nařízení města Lysá nad Labem 
 č. 1/2017, o placeném stání na 
 místních komunikacích,
• ceník parkovacích lístků, parko-
 vacích známek pro rok 2017,
• dodavatele auditu realizovaných 
 investičních akcí společnost BDO 
 Advisory, s. r. o., se sídlem Karo-
 linská 661/4, 186 00 Praha 8, 
 IČO 45314381, s nabídkovou 
 cenou 95 000 Kč bez DPH,
• vyvěšení záměru na udělení sou-
 hlasu s právem stavby „Rekon-
 strukce žst. Lysá nad Labem“ na 
 pozemku ve vlastnictví města 
 Lysá nad Labem p. č. 3801, k. ú. 
 Lysá nad Labem.

Z 2. jednání rady města 
dne 10. 1. 2017 
RM schválila:
• smlouvu č. 2017-0006/SMI na 
 zajištění provozu na místních 
 komunikacích a na určených 
 pozemcích v době konání výstav 
 pro rok 2017,
• cenové ujednání ke smlouvám 
 č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/
 132 o dodávce a odběru tepla na 
 rok 2017 s irmou Thermoservis, 

 spol. s r. o., Nymburk,
• cenovou kalkulaci ke smlouvě na 
 zabezpečení provozu a údržby 
 s dodávkou tepla do plynových 
 kotelen v majetku města Lysá n. L. 
 s irmou Thermoservis, spol. 
 s r. o., Nymburk, pro rok 2017,
• zveřejnění záměru na uzavření 
 nájemní smlouvy mezi městem 
 Lysá n. L. a Řádem svatého Hu-
 berta Kuks v budově ČSA 29, na 
 nebytové prostory ve II. patře 
 (2 místnosti na konci budovy), 
 Lysá n. L., na dobu neurčitou a 
 za roční nájemné 1 Kč,
• přidělení dotace z Programu na 
 podporu kultury města Lysá nad 
 Labem na rok 2017 včetně ve-
 řejnoprávní smlouvy následují-
 cím žadatelům: Janě Černo-
 horské (Tříkrálový koncert) ve 
 výši 10 000 Kč, Tanečnímu klubu 
 dospělých (X. Repr. ples) ve výši 
 10 000 Kč, spolku Ladoňka, z. s., 
 (Vzdělávání v přírodě – inspira-
 tivní setkání) ve výši 4 000 Kč, 
 spolku Ladoňka, z. s., (Ozvěny 
 eko ilmu) ve výši 1 000 Kč, smlou-
 vy spolku SONUS, z. s., (Dvořákov-
 ské sborování) ve výši 20 000 Kč, 
 smlouvy spolku Domácí hospic 
 Nablízku, z. ú., (Bene iční před-
 stavení divadla Víti Marčíka) ve 

 výši 9 000 Kč, Fajn spolku, z. s., 
 (8. a 9. řemeslný jarmark v Lysé) 
 ve výši 31 000 Kč, TJ Sokol (Ta-
 neční soutěž 4/2017) ve výši 
 25 000 Kč, RC Parníček (Aktivity 
 pro celé rodiny) ve výši 35 000 Kč,
 SH ČMS – SDH Lysá n. L. (Den 
 otevřených dveří) ve výši 
 10 000 Kč, spolku Ladoňka, z. s., 
 (Světový týden respektu k poro-
 du) ve výši 8 000 Kč, Spolku ro-
 dáků a přátel města (Atrium 
 v barvách a tónech) ve výši 
 20 000 Kč, SŠ OGD (Velká módní 
 přehlídka) ve výši 20 000 Kč, 
 Farnímu sboru (Uctění památky 
 Mistra Jana Husa) ve výši 6 000 Kč,
 SDH Byšičky (Staročeské posví-
 cení) ve výši 5 000 Kč, TJ Sokol 
 (Taneční soutěž 9/2017) ve výši 
 25 000 Kč, Šárce Suché (Martin-
 ský průvod) ve výši 13 000 Kč, 
 Fajn spolku, z. s., (Fajn Vánoce) 
 ve výši 9 000 Kč, Spolku rodáků 
 a přátel města (Zimní setkání 
 v ZP) ve výši 8 000 Kč, Farní 
 charitě Lysá n. L. (Předvánoční 
 akce) ve výši 16 000 Kč, Klubu 
 přátel dechové hudby (Festivaly 
 v zahraničí) ve výši 35 000 Kč.
RM uložila:
• odboru správy majetku: 1) vy-
 povědět ihned smlouvu s irmou 

 ADNet na umístění laviček 
 v našem městě s tím, aby si la-
 vičky do konce výpovědní lhůty 
 odvezla nebo je bezúplatně pře-
 dala městu, 2) odvezené lavičky 
 nahradit novými,
• odboru SM písemně upozornit 
 zemědělce v Lysé n. L. a Litoli na 
 dodržování zákona o pozemních 
 komunikacích č. 13/1997 Sb., 
 v platném znění, a to především 
 na § 28 odst. l) a 3) (povinnost 
 úklidu znečištěné komunikace 
 má ten, kdo znečištění způsobil), 
• starostovi města vyslat městskou 
 policii k ZUŠ řešit nekázeň řidičů 
 při parkování v době začátků a 
 konců výuky v ZUŠ,
• odboru MI zahájit práce na reali-
 zaci schodiště na litolskou stranu 
 mostu přes Labe, na opačné stra-
 ně než nyní tak, aby bylo možné 
 schodiště realizovat pokud mož-
 no v r. 2017, 
• oboru SM ve spolupráci s pí 
 Chloupkovou svolat 1. jednání 
 bytové komise, připravit její Sta-
 tut a předložit ho do RM 24. 1. 
 2017 ke schválení,
• odboru MI pokračovat v potřeb-
 ných úkonech směřujících k reali-
 zaci projektu tělocvičny ZŠ T. G. M. 

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, nové ve-
dení našeho města zahájilo úzkou 
spolupráci s vedením sousedního 
města Milovice. Na podzim roku 
2016 se v Milovicích setkali radní 
obou měst a 26. ledna 2017 pro-
běhlo společné setkání zastupitelů 
na Výstavišti v Lysé nad Labem. 
Tématem byly problémy, které obě 
města spojují a nezbývá než je spo-
lečně řešit, a také možné společné 
projekty v budoucnu, jež by moh-
ly sloužit obyvatelům obou měst. 
Zastupitelé obou měst se hodlají 

setkávat jednou za čtvrt roku, příští 
setkání se uskuteční v Milovicích. 

Nejožehavějším tématem je 
bytová politika. Pro osvěžení pa-
měti je třeba uvést, že v roce 1991 
opustil Milovice poslední sovětský 
voják a ve vojenském prostoru zů-
stalo okolo 5 000 prázdných bytů.  
Po odchodu sovětské armády žilo 
v Milovicích jen 1 096 obyvatel.

V letech 1992–1994 město Mi-
lovice převzalo od OPBH Poděbra-
dy a od česko(slovenské) armády 
bytové domy na sídlišti Balonka. 
Ty byly postupně rekonstruovány 
a privatizovány.

V letech 1997 až 1999 začalo 
z důvodu zahájení rekonstruk-
ce panelových domů v Mladé (až 
4 000 jednotek po sovětské armá-
dě) nejvýznamnější období pro 
přírůstek obyvatel. Postupně byly 
městy Milovice, Lysá nad Labem, 
Čelákovice, Stará Lysá a také Mi-
nisterstvem vnitra ČR, Vězeňskou 
správou Jiřice a privátními investo-
ry rekonstruovány.  Město Lysá nad 

Labem tak získalo 350 bytů a po-
stupně je s využitím státní dotace 
zrekonstruovalo s podmínkou, že 
se po dobu 20 let nesmí prodávat. 
Do bytů přicházejí mladé rodiny 
s dětmi. Začínají se však proje-
vovat i první problémy sociální 
a školské. Město Lysá nad Labem a 
Čelákovice obsazuje část bytů so-
ciálně slabými rodinami a Milovice 
začínají pociťovat nedostatek míst 
v základních i mateřských školách 
a v oblasti pracovních příležitostí. 
Do postupně osídlovaného bývalé-
ho vojenského prostoru se nedaří 
přivést významného investora, 
který by zajistil dostatek pracov-
ních míst. A tak nezbývá než za 
prací dojíždět. Alespoň tento pro-
blém pomohla vyřešit po třinácti-
letém úsilí elektrizace trati Lysá 
nad Labem – Milovice, která umož-
nila přímé vlakové spojení Milovic 
s Prahou. Dnes mají Milovice zajiš-
těnu dokonalou dopravní obsluž-
nost vlakem v intervalu 30 minut. 

Problémy s nepřizpůsobivými 

občany bydlícími v našich bytech 
vyvrcholily v roce 2016. Petice stí-
há petici a na radnici v Lysé nad 
Labem se střídá delegace za dele-
gací s tím, že i díky našemu systé-
mu přidělování bytů se z Milovic 
postupně stává sociálně vyloučená 
lokalita. Mnoho spořádaných rodin 
se odstěhovalo a o uvolněné byty 
klesl zájem na minimum. K řešení 
tohoto problému přistupujeme 
odpovědně a ve spolupráci s okol-
ními městy měníme pravidla pro 
přidělování bytů. Zřizujeme byto-
vou komisi, která byla v minulosti 
nesmyslně zrušena, a obnovujeme 
bytový pořadník. O všech změnách 
s bytovou problematikou souvisejí-
cích Vás budeme informovat v příš-
tím vydání Listů. 

Závěrem bych všem budoucím 
školáčkům, školákům a jejich rodi-
čům popřál při nadcházejících zá-
pisech do základních a mateřských 
škol hodně štěstí.

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 4

 v Litoli, dle studie Ing. Štěpána 
 Svačiny z prosince 2016.
RM jmenovala:
• předsedkyní bytové komise pí 
 Chloupkovou M., členy bytové 
 komise – pí Ing. Tlamichovou N., 
 pí Fischerovou R., p. Mikeše L., 
 p. Horváta M., p. Kodeše M., 
 pí Crhovou I.

Z 3. jednání rady města 
dne 24. 1. 2017 
RM schválila:
• s platností od 1. 1. 2017 irmě 
 YABOK, s. r. o., navýšení měsíční 
 ceny za úklid domu čp. 214 na 
 cenu 19 373 Kč + DPH měsíčně,
• s platností od 1. 1. 2017 irmě 
 YABOK, s. r. o., navýšení ceny za 
 úklid bytových domů v Milovicích 
 ze stávající částky 60 Kč + DPH na 
 jednu bytovou jednotku na část-
 ku 100 Kč na jednu bytovou 
 jednotku měsíčně,
• uzavření nové smlouvy o prová-
 dění úklidových prací ve zdravot-
 ním středisku Masarykova čp. 214,
 Lysá n. L., s irmou YABOK, s. r. o., 
 5. května 267/51, 289 24 Milo-
 vice, IČO 27204235, která nahra-
 zuje stávající smlouvu, uzavřenou 
 22. 3. 2003, včetně všech dodatků,
• zveřejnění záměru na pronájem 
 nebytových prostor na adrese 
 Husovo náměstí 550, Lysá n. L., 
 s Karolínou Kodajovou, za účelem 
 provozování rychlého občerstve-
 ní za měsíční nájemné ve výši 
 11 000 Kč, 
• termín a místo konání zápisu 
 k předškolnímu vzdělávání do 
 MŠ v Lysé n. L. dne 3. 5. 2017 
 v čase 13–18 hodin a dne 
 4. 5. 2017 v čase 7–12 hodin v Ha-
 sičské zbrojnici, kulturní míst-
 nost, Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
• předložený návrh na rozdělení
 dotací z Programu na podporu 
 sportu a volného času města Lysá 
 nad Labem na rok 2017 včetně 
 veřejnoprávních smluv s žadateli 
 dotací takto:
 1) Miroslav Tichý na akci Mistrov-
  ství ČR v kulturistice ve výši 
  10 000 Kč,
 2) Veslařský klub na akci Memo-
  riál Jiřího Vejlupka ve výši 
  20 000 Kč,
 3) Vibrace, z. s., na akci Otevření 
  sezony v areálu pod mostem 
  ve výši 8 000 Kč,
 4) Spolek VHT na akci Skály Má-

  chova kraje ve výši 5 000 Kč,
 5) Klub českých turistů na akci 
  Dětský den ve výši 4 000 Kč,
 6) Veslařský klub na akci Slav-
  nosti Labe ve výši 9 000 Kč,
 7) TK Slovan na akci Minicup 
  2017 ve výši 14 000 Kč,
 8) Věra Zoubková na akci Beach-
  volejbalový turnaj smíšených 
  dvojic ve výši 5 000 Kč,
 9) RC Parníček na akci Příměst-
  ské tábory s RC Parníček 
  (5 turnusů) ve výši 10 000 Kč,
 10) Klub dobré zprávy, z. s., na 
   akci Letní příměstský tábor 
   ve výši 8 000 Kč,
 11) Klub dobré zprávy, z. s., na 
   akci Seznámení se s orien-
   tačním během ve výši 
      2 000 Kč,
 12) Domácí hospic Nablízku, z. ú., 
   na akci Běh pro hospic ve 
   výši 3 000 Kč,
 13) Josef Křena za HO na akci 
   Prezentace činnosti k 35. vý-
   ročí založení oddílu v kině 
   Lysá formou promítání il-
   mů ve výši 2 000 Kč,
• užití znaku města Lysá n. L na 
 materiálech vydaných Galerií 
 Dorka Domažlice při vydání pro-
 pagačních materiálů u příležito-
 sti 85. narozenin výtvarníka 
 Františka Januly, rodáka z Lysé
 nad Labem,
• výsledky urbanisticko-architek-
 tonické soutěže – revitalizace a 
 případná dostavba Husova ná-
 městí v Lysé nad Labem, včetně 
 pořadí oceněných architekto-
 nických kanceláří: 1. místo návrh 
 č. 6: sdružení XTOPIX architekti, 
 s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a 
 Ing. Martina Havlová; zastou-
 pené Ing. arch. Pavlem Buryškou, 
 ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh 
 č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 
 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. 
 Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1).
RM předložila:  
• ZM 15. 2. 2017 výsledky výše 
 uvedené soutěže k projednání 
 a rozhodnutí, zda dále rozpraco-
 vávat studii vítězného návrhu 
 urbanisticko-architektonické 
 soutěže – revitalizace a případné 
 dostavby Husova náměstí v Lysé 
 nad Labem.
RM uložila:
• odboru správy majetku navýšení 
 ceny za úklid v bytových domech 
 v Milovicích zohlednit prostřed-
 nictvím správy budov v platbách 

Pokračování ze str. 2  za úklid od jednotlivých nájem-
 níků, termín: do 7. 2. 2018,
• odboru správy majetku seznámit 
 se zvýšením měsíční ceny za 
 úklid domu čp. 214 nájemníky 
 nebytových prostor a vyzvat je 
 k uzavření dodatku nájemní 
 smlouvy, termín: do konce 3/2017.
RM konstatovala:
• že o privatizaci městských bytů 
 v Milovicích-Mladé bude rozho-
 dovat Zastupitelstvo města Lysá 
 n. L. vzešlé z voleb do zastupitel-
 stev obcí na podzim roku 2018,
• odboru MI: 1) aby požádal auto-
 ra Studie na přístavbu tělocvič-
 ny ZŠ Litol, p. Ing. Svačinu, o od-
 had ceny navržené tělocvičny dle 
 předložené studie v případě její 
 realizace a zároveň navrhl tělo-
 cvičnu splňující parametry pro 
 základní školy včetně odhadu 
 ceny v případě její realizace, ter-
 mín: ihned, 2) aby při zpracová-
 vání projektu pro stavební povo-
 lení stavebních úprav objektu 
 ZUŠ v Lysé n. L. přihlédl k dopo-
 ručení odborné stavební komise, 
 ze dne 9. 1. 2017, termín: ihned.

Ze 4. jednání rady města 
dne 7. 2. 2017 
RM schválila:
• předložený návrh oprav chodní-
 ků a komunikací v r. 2017 za 
 předpokladu schválení rozpočto-
 vé úpravy č. 1,
• konání Svatojánské pouti na plo-
 še Husova náměstí, za podmínek 
 uvedených v rozhodnutí, které 
 bude vydáno odborem správy
 majetku s tím, že na pokladně 
 města bude složena vratná kauce 
 ve výši 10 tis. Kč a platba ze 
 vstupného bude stejná jako v pře-
 dešlých letech, tj. 29 750 Kč, 
• uzavření standardní nájemní 
 smlouvy na dvě kanceláře ve 
 2. patře budovy č. p. 29, Čs. armá-
 dy, Lysá n. L., mezi městem 
 Lysá n. L. a Řádem svatého Hu-
 berta Kuks, Středočeská komen-
 da, náměstí B. Hrozného 7, 
 289 22 Lysá n. L. za roční nájem-
 né ve výši 1 Kč, 
• přijetí inančních darů na novo-
 roční ohňostroj dle návrhu odbo-
 ru školství, soc. věcí, zdravot-
 nictví a kultury,
• uzavření dohody o stanovení 
 spádových obvodů pro obce, je-
 jichž děti navštěvují MŠ v Lysé 
 n. L. v rámci povinné předškolní 

 docházky mezi městem Lysá n. L. 
 a obcemi Jiřice a Stará Lysá,
• realizaci koncertu skupiny Olym-
 pic dne 14. 10. 2017 na Výstavišti 
 v Lysé n. L.,
• předložený návrh na rozdělení
 dotací z Programu na činnost 
 sportovních organizací pracují-
 cích s dětmi do 18 let se sídlem 
 v Lysé n. L. včetně veřejnopráv-
 ních smluv s žadateli dotací,
• předložený návrh na rozdělení 
 dotací z Programu na údržbu 
 nemovitého majetku dle návrhu 
 komise včetně veřejnoprávních 
 smluv s žadateli dotací,
• veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
 nutí dotace na činnost a údržbu 
 kin,
• veřejnoprávní smlouvu o po-
 skytnutí dotace SDH Byšičky na 
 oslavy 300 let Byšičky,
• předloženou smlouvu o výpůjčce 
 exponátů prof. Dr. Rudolfa Jedlič-
 ky pro účely interiérové instalace 
 v objektu Muzea Bedřicha Hroz-
 ného č. p. 265 v Lysé nad Labem 
 mezi městem Lysá n. L. a Polab-
 ským muzeem Poděbrady,
• smlouvu o mediálním partnerství 
 mezi městem Lysá nad Labem a 
 rádiem Patriot Nymburk,
• irmu JUSTITIA CONSULTING 
 PARTNERS, s. r. o., Půtova 1219/3, 
 Praha 1-Nové Město, PSČ 110 00, 
 IČO 04549431, jako administrá-
 tora veřejné zakázky na stavební 
 práce, „Vodovod a kanalizace By-
 šičky“, dle pravidel poskytovatele 
 dotace (MZE).

Z 5. jednání rady města 
dne 10. 2. 2017 
RM souhlasila:
• se zahájením zadávacího řízení 
 k veřejné zakázce „Kanalizace a 
 vodovod Byšičky“.
RM schválila:
• pro toto zadávací řízení hodnotící 
 kritéria a jejich váhové koe i-
 cienty takto:
 1. nabídková cena 85 %, 
 2. lhůta plnění 10 %, 
 3. záruka na stavební práce 2 %, 
 4. záruka na čerpadla 3 %.
 RM jmenovala:
• komisi k veřejné zakázce „Kanali-
 zace a vodovod Byšičky“.

Z 6. jednání rady města 
dne 13. 2. 2017
RM schválila:
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 Po dobrých 
zkušenostech 
z předchozích 
let se bude opa-
kovat úspěšná 
akce Finančního

úřadu Nymburk (dále jen FÚ), 
při níž budou pracovníci FÚ 
poskytovat konzultace a vybí-
rat daňová přiznání v budově 
MěÚ Lysá nad Labem. Rok od 
roku se počet občanů, kteří 
využívají tuto službu, zvyšuje 
– v roce 2016 bylo tímto způso-
bem podáno více než 260 daňo-
vých přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, 
kteří budou za rok 2016 po-
dávat daňové přiznání k dani 
z příjmů fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve středu 
15. března 2017 od 8.00 do 

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 4. 1. 2017 v 7.50 hodin 
bylo na služebnu přijato tele-
fonické oznámení o dopravní 
nehodě, která se stala na hlavní 
silnici směrem na Stratov. Při 
příjezdu se na místě již nachá-
zeli hasiči, kteří prováděli za-
jištění místa dopravní nehody. 
Průjezdnost v místě nehody 
byla omezena až do 9.35 hodin. 
RZS odvezla do zdravotnického 
zařízení lehce zraněnou osobu. 

Příčinou dopravní nehody bylo 
nepřizpůsobení jízdy stavu a po-
vaze vozovky. 

Dopravní nehoda
Dne 16. 1. 2017 v 12.05 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní o dopravní nehodě, která se 
stala v ulici Družstevní za nad-
jezdem u přechodu pro chodce. 
Strážníci na místě zjistili doprav-
ní nehodu osobních automobilů, 
která se obešla bez zranění. Na 
místo byla přivolána i SDN Po-
licie ČR. Šetřením na místě bylo 
zjištěno, že 63letý řidič vozidla 
Hyundai narazil při odbočování 
do vozidla Fiat, které řídil 65letý 
řidič z Ostré. Provoz byl v místě 
omezen až do 13.25 hodin.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

I fenka Mia čeká v útulku na svého nového pána.

18.00 hodin na Městský úřad 
v Lysé nad Labem (velká zasedací 
místnost ve staré budově). V pro-
vozu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uvede-
ném termínu umožní daňovým 
poplatníkům, aby si v klidu mohli 
vyřídit své záležitosti. Daňoví po-
platníci zde mohou platně podat 
daňové přiznání, mohou získat 
pomoc při vyplnění daňového při-
znání do příslušných formulářů 
a rovněž mohou obdržet složen-
ku pro případné zaplacení daně. 
Formuláře daňového přiznání je 
možné vyzvednout již od ledna 
v podatelně MěÚ v přízemí. Po-
platníci, kteří mají zřízenu dato-
vou schránku, jsou povinni podat 
daňové přiznání elektronicky.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ 

Finanční úřad opět jeden 
den na radnici

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou majiteli psů a ještě neuhra-
dili poplatek daný obecně závaz-
nou vyhláškou města o místních 
poplatcích do 15. února, aby 
neprodleně poplatek zaplatili 
v hotovosti v pokladně Finanční-
ho odboru MěÚ Lysá nad Labem 

Pro majitele psů 
nebo platbou bezhotovostně na 
účet číslo 19-0504268369/0800, 
variabilní symbol: 1341 a číslo 
poplatníka, který Vám byl přidě-
len. Variabilní symbol je důležitý 
pro identi ikaci poplatníka. 

Darina Košvancová
inanční odbor

Krátce z radnice
Pokračování ze str. 3
• a) v souladu se zákonem 
 č. 134/2016 Sb., o zadávání ve-
 řejných zakázek (dále jen „zá-
 kon“) zahájení zadávacího řízení 
 druhem zjednodušeného podli-
 mitního řízení na podlimitní 
 veřejnou zakázku na stavební 
 práce s názvem: „Parkovací dům 
 na jízdní kola Lysá nad Labem“,
• b) pro toto zadávací řízení zá-
 kladní hodnotící kritérium pro 

 zadání veřejné zakázky – nejnižší 
 nabídková cena uvedená v Kč 
 bez DPH.
RM jmenovala:
• členy a náhradníky členů hodno-
 tící komise zadavatele.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Městské slavnosti
Lysá žije 2017

26.–27. května 2017
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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

Lev Nikolajevič Tolstoj: „Nevyčítej životu, co ti nedal, 
ale uč se oceňovat, co ti dal..“

80 let
František Petr
Věra Mottlová
Květa Kánská
František Řehák
Jiřina Urbánková
85 let
Miroslav Vítek
Božena Soukupová

90 let
Zdeněk Netopilík
91 let
Ludmila Hauserová
92 let
Jana Vejnarová

Blahopřání 
  za měsíc leden

Tříděný sběr
Nenačten tříděný sběr z důvodu:
Var. symbol 7010001352 – obsah pytle: lego
Var. symbol 7010003938 – kanystr
Var. symbol 7010000319  – obsah pytle: nebezpečný odpad

Žádáme občany, aby štítky, které nalepí na pytle tříděného sběru, 
přelepili průhlednou páskou.

Romana Nováková
odbor správy majetku

Svoz bioodpadu
Město Lysá n. L. ve spolupráci 

se společností FCC Česká repub-
lika, spol. s r. o., nabízí zajištěný 
komplexní systém svozu a využití 
biologicky rozložitelného odpadu 
ze zahrad a z domácností občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob 
 o objemu 120 a 240 litrů.
• Pravidelný vývoz 1x za 14 dní 
 přímo od Vašeho domu (zejmé-
 na v době vegetačního období).
• Zajištění využití bioodpadu dle 
 platné legislativy.

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz-
 ložitelný odpad tvoří v součas-
 nosti až 40 % komunálního 
 odpadu? Odděleným sběrem 
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční sta-
 rosti, kam s padanými jablky, 
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel-
 nice se speciální konstrukcí 
 o objemu 120 nebo 240 litrů, 
 která omezuje zahnívání a šíře-
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než 
 skládkování a není zatíženo 
 rostoucími zákonnými poplat-
 ky za uložení odpadu na skládku. 

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo-
 ce, větve keřů a stromů (zkráce-
 né, rozštěpkované ap).
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, 

 odpad z přípravy kávy a čaje, 
 skořápky z vajec, ořechů, exkre-
 menty drobných domácích zví-
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiný nerozložitel-
 ný odpad.

Cenové podmínky pro vývoz
1x za 14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena
zahrnuje pronájem nádoby, svoz 
odpadu a využití dle platné legis-
lativy).
Nádoby o objemu:
120 l ………….. 620 Kč vč. DPH
240 l ………….. 886 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
FCC Česká republika s. r. o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čechova 67, 289 22  Lysá n. L. 
Tel.: +420 602 146 573

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
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Fotogra icky

V sobotu 14. ledna se místní baráčníci sešli na valném hodnotí-
cím zasedání, kterého se zúčastnil i starosta města, pan Ing. Karel 
Otava. Kromě ohlédnutí za rokem 2016 byla na programu i pří-
prava oslav 115. výročí založení Polabské župy. Oslavy, o kterých 
Vás budeme včas informovat, by měly proběhnout 20. května na 
lyském výstavišti.

Zaplněný sál místního kina zažil 20. ledna večer s legendou 
českého bigbítu Vláďou Mišíkem a ČDG. Koncert přinesl spoustu 
dobré muziky, milého slova a pohlazení na duši. Nechyběly hity 
jako „Až přijdeš jednou na jednohubky“, „Obelisk“ či  „Variace na 
renesanční téma“ a spousta dalších. Skvělý večer.

Ve čtvrtek 26. ledna se na lyském výstavišti poprvé sešli na spo-
lečném jednání zastupitelé měst Lysá nad Labem a Milovice. Na pro-
gramu měli například řešení problematiky přidělování bytů, dopad 
rekonstrukce železničního nadjezdu na obyvatele Milovic, lyský ob-
chvat či cyklostezku. Zastupitelé obou měst se shodli, že se chtějí po-
tkávat pravidelně, několikrát do roka. Příští společné jednání proběh-
ne ještě v I. pololetí tohoto roku, tentokrát v Milovicích.

Poslední lednový den dostali lyští prvňáčci své první vysvědčení. 
V ZŠ Litol a Bedřicha Hrozného společně s řediteli a učitelkami pře-
dával vysvědčení místostarosta města Jan Burian. K vysvědčení dosta-
ly všechny děti krásnou knížku, sladkost a také pamětní list. Žáci ZŠ 
J. A. Komenského vše obdrželi přímo na radnici, pamětní list pak 
z rukou starosty města, pana Ing. Karla Otavy.
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Kulturní přehled

1. 3. od 17.00 Ozzy AKCE KINO KLUB
1. 3. od 20.00 Bába z ledu
2. 3. od 17.00 Pes ro(c)ku
2. 3. od 20.00 Moonlight PREMIÉRA
3. 3. od 17.00 LEGO® Batman fi lm
3. 3. od 20.00 Muzzikan   PREMIÉRA
4. 3. od 10.00 Balerína PREMIÉRA
4. 3. od 17.00 Logan PREMIÉRA
4. 3. od 20.00 Padesát ods  nů temnoty
5. 3. od 10.00 Pes ro(c)ku
5. 3. od 15.00 Psí poslání
5. 3. od 18.00 Muzzikan   
7. 3. od 17.00 LEGO® Batman fi lm
7. 3. od 20.00 Spojenci
8. 3. od 17.00 Divoké vlny 2 AKCE KINO KLUB
8. 3. od 20.00 Nechte zpívat Mišíka PREMIÉRA
9. 3. od 17.00 Pes ro(c)ku
9. 3. od 20.00 Masaryk PREMIÉRA
10. 3. od 17.00 Logan 
10. 3. od 20.00 Bába z ledu
11. 3. od 10.00 Pes ro(c)ku
11. 3. od 20.00 Divadelní soubor Náplavka: „Nešahej mi na voči!“
12. 3. od 10.00 LEGO® Batman fi lm
12. 3. od 13.00 Dětský karneval s diskotékou
12. 3. od 18.00 Masaryk 
14. 3. od 17.00 Pes ro(c)ku
14. 3. od 20.00 Muzzikan    
15. 3. od 17.00 Anděl páně 2 AKCE KINO KLUB
15. 3. od 20.00 Všechno nebo nic AKCE KINO KLUB
16. 3. od 16.00 Odpoledne pro seniory
            od 16.00 Díra v hlavě DOKUMENT 
            od 17.30 Jackie ŽIVOTOPISNÉ DRAMA 
16. 3. od 20.00 The Rolling Stones Olé Olé Olé! DOKUMENT 
17. 3. od 17.00 Kráska a zvíře PREMIÉRA
17. 3. od 20.00 Masaryk 
18. 3. od 10.00 LEGO® Batman fi lm
18. 3. od 17.00 Kong: Ostrov lebek PREMIÉRA
18. 3. od 19.00 FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
19. 3. od 10.00 Balerína PREMIÉRA
19. 3. od 15.00 O Ježibabákovi, dětské divadlo
19. 3. od 18.00 Padesát ods  nů temnoty
21. 3. od 17.00 Logan 
21. 3. od 20.00 Moonlight  
22. 3. od 17.00 Kráska a zvíře  
22. 3. od 20.00 Muzzikan    
23. 3. od 17.00 LEGO® Batman fi lm
23. 3. od 20.00 T2 Trainspo   ng
24. 3. od 17.00 Kráska a zvíře  
24. 3. od 20.00 Masaryk 
25. 3. od 10.00 Balerína  
25. 3. od 19.30 Džem theatre  
26. 3. od 10.00 LEGO® Batman fi lm
26. 3. od 15.00 Kráska a zvíře  
26. 3. od 18.00 Kong: Ostrov lebek 3D PROJEKCE
28. 3. od 17.00 Díra v hlavě
28. 3. od 20.00 Masaryk 
29. 3. od 20.00 Divadlo Ví   Marčíka: MORAVSKÉ PAŠIJE
30. 3. od 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice PREMIÉRA
30. 3. od 20.00 Úkryt v zoo PREMIÉRA
31. 3. od 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 
31. 3. od 20.00 Popírání holocaustu PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                     3/201720. 3. 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve 
narozených
v restauraci U Bílé labutě

22.–26. 3. 2017
Zemědělec
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

21. 3. 2017 od 18.00 hodin
Přírodní jedlá zahrada
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

22. 3. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

22. 3. 2017 od 7.45 hodin
Den otevřených dveří
ZŠ B. Hrozného
www.zsbhrozneho.cz

24. 3. 2017 od 17.00 hodin 
Křeslo pro hosta
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

25. 3. 2017 od 19.30 hodin
Džem theatre Brno
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

28. 3. 2017 od 7.45 hodin
Den otevřených dveří 

 ZŠ J. A. Komenského
www.zsjaklysa.cz

29. 3. 2017 od 16.30 hodin
Drátování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

29. 3. 2017 od 20.00 hodin
Moravské pašije
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

30. 3. 2017 od 19.00 hodin
Úsměvy Zdeňka Trošky
Výstaviště Lysá n. L.
www.mestolysa.cz

31. 3. – 1. 4. 2017
Noc s Andersenem
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

18. 3. – 30. 4.
Jaro na vsi
Skanzen Přerov n. L.
www.polabskemuzeum.cz

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

6. 3. 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

7. 3. 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulosti
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 3. 2017 od 16.30 hodin
Beseda o metodách výuky
RC Parníček Lysá n. L.
www.rcparnicek.cz

8. 3. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. 3. 2017 od 18.00 hodin
Akta erotika - vernisáž výstavy
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

10. 3. 2017 od 20.00 hodin
Ples města
Výstaviště Lysá nad Labem
www.mestolysa.cz

11. 3. 2017 od 14.00 hodin
Festival ProTibet
Klub Patro
www.protibet.cz

11. 3. 2017 od 20.00 hodin
Nešahej mi na voči
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

14. 3. 2017 od 16.00 hodin
Setkání s rodiči 
předškoláků
ZŠ J. A. Komenského

14. 3. 2017 od 18.00 hodin
Zahrada, kterou 

 zakládal Karel IV.
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

15. 3. 2017 od 16.30 hodin
Drátování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

16. 3. 2017 od 16.00 hodin
Procházka jižní Francií
pobočka knihovny Litol
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

Drátování – 1., 15. a 29. března 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Toulky minulostí – 7. března 2017 od 16.30 hodin 
PaedDr. Marie Kořínková nás v dalším povídání o historii zavede do staro-
věkého Říma. Vstup volný.

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

Zahrada, kterou zakládal Karel IV. – 14. března 2017 od 18.00 hodin
Je opravdu Karel IV. osobou, o které víme vše? Ing. Veronika Pincová 
nás přesvědčí o tom, že tomu tak rozhodně není. V rámci své přednášky 
nás seznámí s méně známými skutečnostmi souvisejícími s touto vý-
znamnou historickou postavou.

Přírodní jedlá zahrada – 21. března 2017 od 18.00 hodin
Chcete mít zahradu, která je v souladu s přírodou a skoro celý rok Vám bude 
poskytovat nejrůznější druhy ovoce, ořechů, léčivých bylin a divoké zeleniny 
při minimálním vynaloženém úsilí a bez chemie? Ing. Petra Vodenková nám 
v rámci své přednášky představí méně známé chutné druhy ovoce a bylin, 
které mohou nahradit rostliny, které mají pouze okrasnou funkci.

Noc s Andersenem – 31. března – 1. dubna 2017
Tradiční celorepubliková knihovnická akce spojená s přespáním v knihov-
ně. Tentokrát se děti mohou těšit na setkání s hrdiny Čtyřlístku. Vzhledem 

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

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“ vysou-
těžit. 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 15. března 2017.

Rodinné centrum Milovice – 3. – 27. března 2017 
Výstava fotogra ií z činnosti Rodinného centra v Milovicích v prostorách 
městské knihovny.

POBOČKA – LITOL:
Procházka jižní Francií – 16. března 2017 od 16.00 hodin
Cestopisná beseda s Ing. Jaromírem Říhou

Připravujeme: 
Jarní vazba – 6. dubna 2017 od 18.30 hodin (pobočka Litol)
Kurz aranžování květin s Ing. Stanislavem Svobodou. Na kurz je třeba se 
přihlásit předem. Počet míst omezen. Cena kurzu 100 Kč. V ceně veškerý 
použitý materiál a pomůcky.

Madeirová vejce s decoupage technikou 
– 7. dubna 2017 od 18.00 hodin (hlavní budova knihovny)
Velikonoční kurz madeirových vajec s Andreou Říhovou. Na kurz je třeba 
se přihlásit předem. Počet míst omezen. Cena kurzu 270 Kč.  V ceně husí 
vejce, slepičí vejce, kuželový pilník, vosk na zdobení, decoupage pomůcky 
a materiál. 

II. přednáška o přírodní 
jedlé zahradě  

v Městské knihovně Lysá nad Labem
dne 21. března od 18.00  hodin

Přednáší: Ing. Petra Vodenková
Chcete mít zahradu, která je v souladu s přírodou a skoro 
celý rok Vám bude poskytovat nejrůznější druhy ovoce, 
ořechů, léčivých bylin a divoké zeleniny při minimálním 

vynaloženém úsilí a hlavně bez chemie?
Představím Vám podrobněji méně známé druhy ovoce 
a bylin, které mohou nahradit rostliny pouze s okrasnou 

funkcí a zásady, aby to fungovalo.
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Pozvánky

AKTA EROTIKA
Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného 

a České centrum fotografi e
si vás dovolují pozvat na zahájení výstavy

ve čtvrtek 
9. března 2017 
v 18.00 hodin 
v Muzeu B. Hrozného 
v Lysé nad Labem

uvádí 
Roman Blaško

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,
tel.: 734 311 949, e-mail: vll@vll.cz, www.vll.cz

22. - 26. 3. 2017

46. výstava zelenì, mechanizace, pìstitelství,

kvìtin, ekologie a zpracování výpìstkù
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Pozvánky

Osobité ztvárnění velikonočního 
příběhu; vážné téma hraje 
komediant, který u všeho 
byl, vše viděl a díky jeho 
vyprávění bude i divák 
vtažen do tohoto 
příběhu.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, 
 jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 7. dubna 2017 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. dubna 2017 v době od 8.00 do 13.00 hodin

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

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do separačního dvora 
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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Pozvánky
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Představujeme

VESLAŘSKÝ KLUB LYSÁ N. L.
Zrod klubu se datuje do roku 

1943. A to, že se v pohnutém 
období druhé světové války po-
dařilo vzbudit o veslařský sport 
u lyské veřejnosti – především pak 
u mladých – zájem, je obdivuhod-
né. Iniciativy se chopili olympionik 
a bývalý závodník Č. A. C.  Roudnice 
JUDr. Emanuel Ordnung  a továrník 
Antonín Hradecký. První závody 
proběhly již na jaře 1944. Loděnice 
byla dostavěna v roce 1950, oddíl 
vedl L. Horák, trenérem byl P. Ha-
lama. První úspěchy se dostavily 
o rok později, kdy Jiří Vejlupek zís-
kal 3. místo na celostátním přeboru 
dorostu. Jiří Vejlupek se o několik 
let později stal nejen trenérem, ale 
také jednou z vůdčích osobností 
místního veslařského klubu. Další 
úspěchy na sebe nenechaly dlouho 
čekat – v roce 1959 na závodech 
v Praze zvítězila osma dorostenců 
a na přeboru ČSR v Brně získala 
první titul přeborníka republiky. 
Od té doby naši veslaři sbírají oce-
nění na republikových i meziná-
rodních kláních, včetně předních 
příček na mistrovstvích Evropy 
a světa. V současné době je předse-
dou klubu a trenérem dorostu Jan 
Krumpholc, který nám odpověděl 
na pár otázek.

Váš klub má více než sedmde-
sátiletou tradici, přivedl k tomuto 
krásnému sportu tisíce nadšenců, co 
je tak okouzlujícího na veslování, co 
k němu přivádí děti i dospěláky?

Já si osobně myslím, že ten sa-
motný pohyb, pohyb na čerstvém 
vzduchu, voda, slunce. Při dobře 
zvládnuté technice volnost pohybu 
a rovnoměrně zatěžující svalový 
aparát. Pestrost tréninku - atletika, 
gymnastika, posilování, jóga, hry, 
běh, plavání, lyžování atd. Minimál-
ně úrazů (nekontaktní sport). Dob-
rá parta, skvělá zábava, spousta 
závodů a skvělí trenéři.

Vaši svěřenci mají za sebou 
řadu úspěchů, vozí domů spoustu 
medailí včetně těch zlatých. Mohl 
byste našim čtenářům ty největší 
úspěchy ve stručnosti přiblížit? 
A kolik úspěšných veslařů jste 
v klubu odchovali?

Opravdu jen ve stručnosti. Náš 
klub odchoval za více než sedmde-
sát let desítky reprezentantů, kteří 
závodili na mistrovstvích Evropy 
či světa. Poslední úspěch jsme za-

znamenali v loňském roce a asi 
nejvýraznější – titul mistra Evropy 
a titul mistra světa v podání Jana 
Zavadila. Každý rok naši závodníci 
vozí z mistrovství České republiky 
spoustu medailí a užívají si nádher-
ných pocitů při vyhlašování.

Jak tvrdí zlí jazykové, místní ves-
lařský klub a veslařský sport obecně 
už není to, co býval. Ale výsledky 
Vašich svěřenců mluví o opaku. 
Přesto se zeptám, jak se liší zájem 
dnešních dětí a mladých lidí o tento 
sport od jejich vrstevníků například 
před dvaceti třiceti lety?

„Já osobně si nemyslím, že 
místní veslařský klub a veslař-
ský sport obecně už není to, co 
býval. Po krátkém úpadku člen-
ské základny v devadesátých le-
tech se nám opět podařilo vrátit 

veslařský klub v Lysé nad Labem 
tam, kam vždy patřil. Určitě jsme 
museli změnit podmínky pro 
členy a trenéry. Dnešní členové 
klubu mají jiné nároky na spor-
tování a vyžadují více profesio-
nality od vedení klubu a od tre-
nérů, ale tento jev není pouze ve 
veslování.

Jak je vůbec inančně a časově 
tento sport náročný?

Veslování je pro samotné závod-
níky oproti jiným sportům inanč-
ně nenáročné. V našem klubu má 
závodník povinnost zaplacení pou-
ze členského příspěvku (rok 2000 
Kč) a pořízení závodního dresu. Na 
trénink postačí běžné sportovní 
oblečení a obuv. Ovšem inanční 
náklady pro klub jsou velmi vyso-
ké. Pořízení závodních lodí je velice 
nákladné, cena lodě je závislá na 
velikosti a kvalitě použitého mate-
riálu, pohybuje se od 60 000 až po 
1 000 000 Kč, cena jednoho páru 

vesel se pohybuje od 10 000 až do 
20 000 Kč. Pořízení veslařského 
trenažéru obnáší 30 000 Kč, v klu-
bu jich máme sedm. Další náklady 
jsou spojené s dopravou na závody. 
Pohonné hmoty, ale hlavně výdaje 
na pořízení automobilu a přívě-
su na přepravu lodí. Nemalou a 
nezbytnou položkou je pořízení a 
provoz motorového člunu k zajiš-
tění bezpečnosti a kvality tréninku.                                                                                                                            
Tréninky veslování jsou časově 
dost náročné, už z důvodu nutnos-
ti rozvíjení všestrannosti, ale také 
z důvodu zvládnutí technických 
dovedností. Tréninky probíhají 
každý den zhruba od 14.00 až do 
20.00 hodin, samozřejmě v závis-
losti na věku a možnostech závod-
níků. Jedna tréninková jednotka 
trvá zhruba 2 hodiny.  Též je velice 

nabitý i závodní kalendář. Závody 
jsou vypsány skoro na každý ví-
kend a většina z nich je dvouden-
ní. Trenéři ovšem velice pečlivě 
hodnotí, kdo a kterých závodů se 
zúčastní.

Co, kromě veslování, musí správ-
ný veslař umět?

Samozřejmě plavat, ale také 
umět pomoci kamarádovi, mít 
smysl pro odpovědnost, poctivost, 
trpělivost a hlavně umět se smát.

A co v zimě? Máte možnost prů-
pravy na trenažérech? Nebo „jen“ 
chodíte do tělocvičny?

V zimě se též snažíme o co nej-
větší pestrost v tréninku. Samo-
zřejmě trénink pro starší kategorie 
probíhá na loděnici, kde máme 
k dispozici trenažéry, na kterých 
též závodíme, rotopedy, posilovnu 
a malou tělocvičnu. Když počasí 
dovolí, chodíme i na vodu. Nevyne-
cháváme ani běh, hodně plaveme 
a snažíme se vyjíždět na hory na 

běžky. Pro mladší kategorie máme 
pronajatou tělocvičnu, bazén 
v Čelákovicích, též chodíme běhat 
a samozřejmě využíváme všech-
ny zrekonstruované prostory 
loděnice. I v zimním období se 
velice aktivně účastníme závodů.

Jak u Vás bude vypadat zaháje-
ní sezony?

U nás sezona ani nekončí, spíše 
se dělí na zimní a letní. V posled-
ních letech probíhají závody i v zimě 
v hale, takže i trénink tomu musí 
být uzpůsoben. Samozřejmě veslaři 
veslují na vodě, a proto se všichni už 
nemohou dočkat, až zase chytnou 
vesla a nadělají si puchýře.

Připravujete na letošní rok pro 
Lysáky nějakou zajímavou akci?

Samozřejmě jako každý rok 
Veslařskou regatu – Memoriál Ji-
řího Vejlupka. Letos mimořádně 
už 13. a 14. května z důvodu ko-
lize termínu s Mistrovstvím Evro-
py ve veslování v Račicích, které 
se koná 27.–28. 5. 2017. Přijďte 
se podívat na obě tyto akce, určitě 
to bude stát za to.

redakce
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Ze života škol

V rámci spolu-
práce v projektu 
ERASMUS nás na 
počátku měsíce 
ledna navštívila 

skupina šestnácti tureckých stu-
dentů ze dvou středních škol z ob-
lasti Adana. 

Připravili jsme pro ně zajímavý 
program, který se podle bezpro-
středních ohlasů velmi líbil – mal-
bu na hedvábí  a sítotisk. Nejprve 
si každý ze studentů vytvořil vý-
tvarný návrh. Druhý den jsme se již 
pustili do tvorby kontur, míchání 
barev a následně do samotné mal-

Workshop v mezinárodním podání
by a dalších variant designování 
hedvábí. Součástí programu byla 
i výuka techniky sítotisku pod od-
borným vedením kolegy Davida 
Hroníka. Při výuce vznikly výrobky, 
které si zahraniční studenti odvezli 
do svých škol. Poslední den turecké 
návštěvy jsme se věnovali aranžo-
vání oděvu na krejčovské iguríny. 

Čtyři dny intenzivní práce za-
vršilo společné fotografování, 
ale nejvýraznější památku a nej-
hlubší zážitek si ponesou všichni 
účastníci netradičního worksho-
pu ve svých srdcích.

Margita Žáčková, akad. mal.
Mgr. Karolína Vlčková

Měli jsme 
za sebou 
ú s p ě š n ý 
závěr roku 

2016 a v novém roce jsme se pustili 
znovu do práce. Studenti, kteří mají 
v naší irmě „O(A)lymp, studentská 
společnost“ na starost účetnictví, 
trávili ve škole čas i po výuce, aby 
mohli provést inventuru a uzavřít 
účetnictví irmy za rok 2016. 

Dále všechny čekalo hodno-

Studentská irma – v novém roce zase s radostí do práce 
cení dosavadní práce, konkrétně 
za období 1. 9. 2016 – 5. 1. 2017. 
Skládalo se z pěti částí – obecná 
kvali ikace, kam spadá například 
množství odvedené práce a její 
kvalita, obecná ohodnocení, kde se 
sledovala hlavně spolehlivost a ini-
ciativa, dále mezilidské vztahy, spe-
ci ické otázky oddělení a manažer-
ské dovednosti. Na závěr proběhlo 
celkové hodnocení zaměstnanců a 
ředitelů úseků. 

LYSÁ nad LABEM
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V lednu jsme pak převážně vy-
mýšleli, vytvářeli a zdobili nové 
výrobky, tentokrát s tématem 
Valentýna. Jejich nabídku může-
te najít na iremním facebooku  
https://www.facebook.com/
oalymp/?fref=ts. Také jsme dost 
zapracovali na našich webových 
stránkách www.oalymp.tode.cz,
kam postupně doplňujeme všech-
ny informace o nás, našich výrob-
cích a o JA irmě jako takové.

V únoru jsme našim zákaz-
níkům nabídli dárkové před-
měty k Valentýnu, prodávali 
jsme je mimo jiné během pře-
hlídky středních škol na lyském 
výstavišti. 

Martina Zárubová
studentka 3. roč. OA Lysá n. L.,

asistentka PR ředitelky 
studentské irmy „O(A)lymp, 

studentská společnost“

Ve dnech 
15. až 20.
ledna 2017 
uspořádala

naše škola výběrový lyžařský 
kurz. Letos jsme lyžovali v Ra-
kousku a bydleli v Čechách. Vy-
užili jsme výhodné ubytování 
v Černé v Pošumaví u Lipna, den-
ně jsme odtud vyráželi autobu-
sem na 1338 m vysoký rakouský 
Hoch icht. 

Počasí bylo ideální, sjezdovky 
upravené, lyžování skvělé. Kurz se 
vydařil po všech stránkách a my se 
už těšíme na ten příští.

žáci Obchodní akademie 
Lysá nad Labem
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Lyžování na Hoch ichtu se nám líbilo
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Ze života škol

Poměřujeme 
své znalosti

Již od pro-
since loňské-
ho roku začali 

naši žáci poměřovat své znalos-
ti prostřednictvím školních kol 
oborových olympiád. Své vě-
domosti prověřili v olympiádě 
z anglického a českého jazyka, 
matematiky, dějepisu, přírodo-
pisu a chemie. Dva (v případě 
5. tříd v matematice i tři) zástup-
ci s nejvyšším bodovým skóre 
odjeli dále reprezentovat naši 
školu v okresních kolech jednot-
livých olympiád. Ačkoli se zatím 
žádnému z nich nepodařilo do-
sáhnout na stupínky nejvyšší, 
odvezli si všichni účastníci mno-
ho cenných zkušeností a dalších 
vědomostí ze svého oblíbeného 
předmětu.

Připravujeme se 
na studentský život

Žáci devátých ročníků již 
museli učinit významné osob-
ní rozhodnutí. Už brzy je totiž 

Střípky ze ZŠ J. A. Komenského
čekají přijímací zkoušky na 
střední školy. Abychom jim i 
jejich mladším spolužákům 
toto rozhodování alespoň tro-
chu usnadnili, v průběhu celé-
ho školního roku probíhaly na 
naší škole informační schůzky 
týkající se výběru střední ško-
ly. Také proto proběhla na kon-
ci ledna prezentace katalogů 
k výběru SŠ. Žáci sedmých a 
osmých ročníků navíc navští-
vili 17. února veletrh Řemesla 
2017 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem, kde se představily od-
borné školy a učiliště zaměřené 
na řemeslnou výrobu. 

Sportujeme stále
V týdnu od 6. do 12. února měli 

všichni žáci a studenti z našeho 
okresu jarní prázdniny. Období 
kolem nich vyloženě svádí k pro-
vozování zimních sportů. Mnoho 
rodin proto právě při příležitosti 
jarních prázdnin odjíždí na hory 
za lyžováním. 

Stejně pojala toto období i 
naše škola. Od 12. 2. proběhl ly-

Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

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

15. 3. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

22. 3. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ  Rodinná 

PORADNA
pod vedením psycholožky 

a speciální pedagožky 
Mgr. Marie Soukupové

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

8. 3. 2017 od 16.00 do 18.00
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ

RODIČŮ = rodičovská skupina
pod vedením psycholožky 

a speciální pedagožky 
Mgr. Marie Soukupové

 - přijďte si popovídat a sdílet 
společná témata, radosti i starosti

20. 3. 2017 od 16.00 do 18.00
Beseda s psycholožkou:

ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST
- školní zralost; adaptace na 
školu a nejčastější adaptační 

obtíže; vztah dítě - učitel - rodič; 
nejčastější problémy ve škole 

a jak jim předcházet

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.

28. 3. 2017 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ

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 
 (s hlídáním)
–  Tvořivé dílny
–  Předporodní kurzy

žařský výcvik sedmých ročníků, 
na který 18. 2. plynule navázalo 
sportovní soustředění osmáků a 
deváťáků. 

Kulturní stránka vzdělávání
Aby dosáhli naši žáci všeobec-

ného vzdělání, nezanedbává-
me ani kulturní stránku života. 
Městská knihovna uspořádala 
na konci ledna pro prvňáčky 
program s názvem Už jsem čte-
nář, druháčci zase jeli se svými 
učitelkami do Prahy na výsta-

vu lega, na Valentýna se pak 
v městské knihovně seznámili 
s knihou Neotesánek. Starší žáci 
pak měli možnost zhlédnout 
ve škole představení o Karlu 
IV. Také školní klub se školní 
družinou vedou děti kulturně 
– školní družina vyrobila pro 
budoucí prvňáčky drobné dárky 
k zápisu a děti ze školního klubu 
si vyráběly masky k příležitosti 
masopustu.

Mgr. Jitka Sedláčková
ZŠ JAK

Základní škola J. A. Komenského 
Lysá nad Labem
úterý 28. března 2017

Den otevřených dveří
od 7.45 do 11.30 hodin

Doporučujeme vidět:
• nové učebny ve spodní části pavilonu D
•  před školním klubem kroniky školy, 
 absolventské práce 9. ročníků, 
 ŠVP Harmonická škola
• výstavy výtvarných prací v patrech pavilonů B a D
• školní družinu č. 1 v hale A
• v přízemí pavilonu D a v inf. centru promítání prezentací 
 ze školních akcí
• zajít na oběd do Scolarestu od 11.15 do 14.00 hodin
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Každoročně seznamujeme zá-
konné zástupce dětí s organizací 
a kritérii zápisu neboli přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělává-
ní. Novelizací školského zákona 
vstupují v platnost některé no-
vinky, proto bude letošní zápi-
sový proces začínat jako obvykle 
v březnu poskytováním informa-

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2017–2018
cí, ale pokračovat bude až v květ-
nu podáváním žádostí.

 Jako obvykle budou organizovat 
všechny mateřské školy v Lysé nad 
Labem informační schůzky nebo 
dny otevřených dveří (jde o pře-
dávání informací o škole, vydání 
žádostí, prohlídku MŠ atd.)

MŠ Mašinka 20. 3. 2017 od 

16.00 hodin (forma informační 
schůzky), MŠ Dráček 21. 3. 2017 
od 16.00 hodin (forma infor-
mační schůzky), MŠ Čtyřlístek 
22. 3. 2017 od 15.00 do 16.15 
hodin (forma otevřených dveří), 
MŠ Pampeliška 23. 3. 2017 od 
16.00 hodin (forma informační 
schůzky).

Další informace k zápisovému 
procesu, tzv. správní řízení (řídí se 
Zákonem č. 500/2004 Sb., správní 
řád), budou uveřejněny v dubno-
vých Listech (též je možné vy-
hledávat na webových stránkách 
jednotlivých MŠ či na nástěnkách 
přímo ve školách).

ředitelky MŠ v Lysé n. L.

MŠ Čtyřlístek
Brandlova 1590

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 164

www.ms-ctyrlistek.cz

MŠ Dráček
Mírová 430

289 22  Lysá nad Labem – Litol
tel.: 325 561 079

www.msdracek.cz

MŠ Mašinka
Sídliště 1512, 1516

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 421

www.ms-masinka.cz

MŠ Pampeliška
Sídliště 1464/45 

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 423 

www.mspampeliskalysanl.cz

Zápis se lvem Bedříškem
Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku

Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. 

4. 4. 2017 od 13.30 do 17.00 hodin
5. 4. 2017 od 13.30 do 15.00 hodin 
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)
Náhradní termín zápisu: 11. 4. 2017
od 13.00 hodin. 

Co Vás čeká? Putování, při kterém vás budou provázet rozliční
obyvatelé zvířecí říše i jejich král Bedříšek.

Zároveň si Vás dovolujeme také pozvat na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ dne 22. 3. 2017 od 7.45 hod do 11.25 hodin.

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese: 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 325 551 088, 
325 551 302.

Těšíme se na Vás…
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá n. L.

Zápis do 1. třídy ZŠ 
J. A. Komenského Lysá n. L.

pro školní rok 2017–2018

se koná
v úterý 4. dubna 2017 
od 13.30 do 17.00 hodin,
ve středu 5. dubna 2017 
od 13.30 do 15.00 hodin

Podmínky přijetí
• Dítě s trvalým bydlištěm v Lysé nad Labem, Byšičkách, Dvorcích, 
 Jiřicích, Ostré, Staré Lysé a Stratově do naplnění kapacity dvou 
 tříd do max. výše 30 dětí na třídu.
• Pokud bude převýšena kapacita počtu dětí přijatých do dvou 
 1. tříd, tedy 60 žáků pro rok 2015/16, bude platit přednostně 
 vyhláška č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních 
 škol města Lysá nad Labem.
•  Pro „nespádové“ děti (do max. stanovené výše) rozhoduje 
 pořadí zápisního lístku.
• V ostatních případech bude dítě zapsáno pouze tehdy, pokud 
 nebude naplněna kapacita prvních tříd školy žáky s trvalým 
 bydlištěm ve výše uvedených obcích.
• Pokud došlo na základě soudního rozhodnutí ke změnám 
 v osobách zákonných zástupců dítěte – je třeba toto doložit 
 (nejlépe kopií rozsudku příslušného soudu)

S sebou
rodný list dítěte, kartu zdravotní pojišťovny dítěte, svůj občanský 
průkaz/pas, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud 
zákonný zástupce nemá v průkazu zapsán trvalý pobyt ve výše 
uvedených obcích.

Formuláře bude možné stáhnout předem z webových stránek 
školy: www.zsjaklysa.cz v Tiskopisech.
Náhradní termín zápisu je ve středu 11. 4. 2017 po předchozí 
dohodě s vedením školy na telefonu 325 551 220, 736 629 487 
nebo e-mailu info@zsjaklysa.cz.

pro školní rok 20

k á
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Kavárnička v roce 2017
Přijde nám, jako by to bylo 

včera, kdy jsme se potěšili tří-
královým koncertem pěveckého 
sboru Pro radost, a zatím nám už 
jaro klepe na dveře. Těšíme se, že 
dostáváme trochu navýšený dů-
chod, a budeme si hezky v Kavár-
ničce užívat a těšit se z návštěv 
v Křesle pro hosta.

Tím prvním letos byla paní 
Mgr. Milada Čáslavková, koor-
dinátorka Místní akční skupiny 
(MAS) Polabí. Přiblížila nám, co 
vlastně „MAS“ představuje. Že je 
to forma místního partnerství, 
která umožňuje efektivní způsob 
využívání dostupných zdrojů. 
Všichni ve skupině zúčastnění 
spolupracují na rozvoji a obno-
vě venkova, s inanční podporou 
z národních nebo EU programů. 
K tomu uvedla, o co se usiluje 
v našem mikroregionu a co je 
zaměřeno právě na „šťastné a 
úsměvné stárnutí seniorů v na-
šem městě“. 

Nečekaným, ale o to vzác-
nějším naším hostem byl pan 
starosta Ing. Karel Otava. Přišel 

nám – seniorům – popřát pevné 
zdraví a vše nejlepší v nastáva-
jícím roce 2017. Svým vystou-
pením rozvinul širokou diskusi, 
v níž zodpovídal na otázky z pu-
blika, týkající se právě nás, seni-
orů. Potěšil nás rozvíjenými akti-
vitami města, ze kterých budeme 
mít užitek všichni.

Na dalším setkání jsme přiví-
tali paní Bc. Marii Sommerovou, 
hudební lektorku, pedagožku 
hudební výchovy Gymnázia 
Brandýs nad Labem, autorku 
písní a textů, zpěvačku, aranžér-
ku a dirigentku pěveckého sboru 
P.S. Pro radost Lysá nad Labem. 
Z její bohaté činnosti nás zajíma-
la především práce s „Hudebním 
Všeználkem“, zájmovým sdruže-
ním dětí předškolního věku, kte-
ré vede ke zpěvu, tanci a pohybu 
v kurzech pořádaných v Rodin-
ném centru Parníček.  

Jak práce s dětmi a samotné 
kurzy probíhají, nám paní uči-
telka podrobně popsala, včetně 
svých osobitých přístupů k jed-
notlivým kategoriím. Vše jsme 

přitom názorně zhlédli na foto-
gra iích na velkoplošné televizní 
obrazovce. Bylo to dojemné, jak 
se děti snaží v rytmu pohybovat 
a předvádět. Hned jsme si mezi 
nimi představili svoje vnoučata a 
uděláme vše pro to, aby se také 
zapojila.

Popřáli jsme našim jubilantům 
a předali jim přáníčka s fotogra ií. 
Gratulanti byli i naši vážení hosté. 
Jubilantů bylo celkem sedm: paní 

Jarmila Benešová, Milada Dovo-
lilová, Lenka Pilná, Boženka Pý-
chová, Jiřinka Urbánková, Vladi-
míra Petráčková a pan František 
Řehák.

Závěrem posezení jsou jako 
vždy naše společné fotogra ie a 
tanečky. A samozřejmě pozvání 
na posezení příští pro všechny 
seniory.

MVDr. Jan Kořínek   

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy     

 

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy                                                   

zvou na

Setkání s rodiči 
předškoláků

všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí 
a zájemce z řad veřejnosti

úterý 14. března 2017 
v 16.00 hodin 

v ZŠ J. A. Komenského, 
přízemí pavilonu D

Povídání nejen o přípravě na povinnou školní docházku,
průběhu zápisu do 1. tříd ve školním roce 2017/2018 
v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, 

školních vzdělávacích programech obou škol
a dalších věcech, které Vás zajímají…
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Pranostika říká: „Lenivého tahá 
mráz za nos, před pilným smeká“. 
My leniví opravdu nejsme a ne-
chceme být.  Zima je letos tuhá a 
svádí k odpočinku, který je ovšem 
také nutný a potřebný.

Začátek roku jsme tradičně od-
startovali ve spolupráci s římsko-
katolickou farností „Tříkrálovou 
mší svatou“ se zpěvy lyského Chrá-
mového sboru u sv. Jana Křtitele. 
Ještě před samotnou mší jsme se 
na chvíli vrátili do doby vánočních 
svátků a zazpívali si společně zná-
mé koledy. I přes mrazivé počasí si 
návštěvníci našli cestu do naší zá-
mecké kaple, a ta se brzy zaplnila. 
Povzbudivá slova a přání do nové-
ho roku doplnil pečlivě připravený 
sborový zpěv.

Během ledna jsme se ohlíželi 
a připomínali si, jaký byl život na 
zámku v minulém roce. Aktivit a 
společenských akcí bylo oprav-
du opět hodně. Během roku jsme 
pracovali i na plánovaném mo-
dernizování domova. Proběhla 
další etapa rekonstrukce podlah 
a podlahových krytin, oprava ha-
varijního stavu toalety v příze-
mí, máme nový altán na nádvoří, 
nově vybavenou pracovní dílnu i 
zámeckou kavárnu, zaměstnanci 
mají upravenou zaměstnaneckou 
šatnu, postupně jsme nahrazovali 
staré vedení vody za nové. Praco-
vali jsme na vylepšování nabíd-
ky stravování. A spoustu dalších, 
třeba i drobností. Již v letošním 
roce proběhla společná jednání 
se zřizovatelem a zástupci našeho 
města nad možnostmi stavby no-
vého domova. Nicméně my žijeme 
nyní a tady a náš zámek je potřeba 
udržovat. Nároky na standardy 
kvality pobytových sociálních slu-
žeb jsou neustále náročnější, a my 
si nesmíme nechat ujet pomyslný 

Zámecké novinky
vlak. Naši službu musíme i tak 
zkvalitňovat a rozvíjet.

Po hodnocení loňské práce by-
chom také rádi poděkovali všem 
našim dobrovolníkům, kteří bez 
nároku na honorář a ve svém 
volném čase docházejí k nám do 
domova a pomáhají nám jakým-
koliv svým dostupným způsobem. 
Děkujeme paní Boženě Bacílkové 
za poutavé vyprávění a přednášky 
v rámci „Univerzity volného času“ 
i za individuální návštěvy u klien-
tů. Slečně Anně Ternbachové za 
již dvouleté docházení za našimi 
klienty a milé povídání. Paní Janě 
Tauchmanové a jejímu synovi za 
pravidelné návštěvy, které vždy 
moc potěší. Paní Radmile Doušové 
za radost a úsměvy, které vždy s se-
bou přináší, a také za betlémy, kte-
ré poskytla do naší pracovní dílny 
před vánočními svátky. V nepo-
slední řadě děkujeme slečně Silvii 
Ulrichové za zprostředkování ex-
kurze v České televizi a hlavně za 
úžasnou akci „Ježíškova vnouča-
ta“ – získání vánočních dárků pro 
klienty, kteří nemají rodinu a pří-
buzné. Snad už závěrem patří dík 
paní Martině Motuzové a jejímu 
psímu kamarádovi Dastíkovi, kteří 
nás pravidelně navštěvují v rámci 
canisterapie a dělají nám radost. 
Nutno podotknout, že je i mno-
ho „neo iciálních“ dobrovolníků. 
Dobrovolnický den jsme uspořá-
dali společně s irmou Mireas reali-
ty a od sklonku minulého roku 
spolupracujeme se zaměstnanci a 
spolupracovníky Polabského mu-
zea v Poděbradech. Děkujeme.

I vy můžete řady dobrovolníků 
rozšířit, brány našeho domova 
jsou Vám otevřené.

Mgr. Jiří Hendrich, 
ředitel Domova Na Zámku

Lysá nad Labem, p. o.

      

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),
Skladní – stravovací provoz,

Prodavačka – provozní 
pracovník kavárny

• 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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Leden a tolik motýlů? Žád-
ná změna podnebí, to jen TKD 
pořádá ples. Již tradičně je 
měsíc leden v Lysé nad Labem 
měsícem plesů TKD. Je tedy 
pochopitelné, že se 28. ledna 
2017 na Výstavišti v Lysé opět 
setkali milovníci tance a dobré 
zábavy na již 10. jubilejním re-
prezentačním plese Tanečního 
klubu dospělých Lysá nad La-
bem. Ústřední motiv výzdoby 
sálu byl letos „Barevný svět 
motýlů“ a navrhla jej Veroni-
ka Tondlová. Členům taneč-
ního klubu se pak důslednou 
mravenčí prací podařilo pře-
měnit průmyslový vzhled ta-
nečně netradičního prostředí 
výstavní haly. Výsledkem bylo 
příjemné kulturní prostředí, 
jehož originalita vynikla po-
užitím záclon a závěsů, ten-
tokrát v barvě žluté, vínové, 
světle modré a lila. To vše do-
plněné spoustou různobarev-
ných motýlů. Dominantou sálu 
jako vždy byl centrální kruh, 
v němž se v slavnostním na-
svícení vznášeli další různoba-
revní motýli různých velikostí. 
Na celé dění plesu pak v čele 
sálu dohlížela „Královna mo-
týlů“, stojící na barevném kvě-
tu lilie. Děkujeme opět dětem 
z MŠ Čtyřlístek za vymalování 
části motýlů dle svých krás-
ných představ. Do prostředí 
provoněného buxusy, brsleny, 
gerberami, petrklíči a dalšími 
květinami přivítali pořadatelé 
přicházející hosty tradičním 
přípitkem sektu. Samotný ples 
pak zahájil předseda TKD Ing. 
Miloslav Škoch, který přiví-
tal i starostu města Ing. Karla 
Otavu. Milou povinností bylo 
přivítání manželů Hessových, 
dlouholetých učitelů tance 
v Lysé. Paní Lída Hessová se 
pak ujala moderování a hned 
zpočátku překvapila členy ta-
nečního klubu výzvou k zaháje-
ní plesu nejkrásnějším z tanců, 
waltzem. Vstupní předtančení 

Barevný svět motýlů na plese TKD
na plese předvedla formace 
6 párů z taneční školy TKG 
Hlinsko, kteří přinesli trochu 
příjemné nostalgie sobě i di-
vákům, a to krásným waltzem 
s názvem „Balada pro Marii“. 
Druhé jejich vystoupení bylo 
předvedeno v latinsko-ame-
rickém rytmu, od pravěkých 
rytmů do současnosti, a mělo 
název „Evoluce hudby“. Hlavní 
ukázkou tanečního mistrov-
ství bylo vystoupení tanečního 
páru Lukáš Bartůňek a Kate-
řina Hrstková z TK Maestro 
Praha, který zatancoval ukáz-
ku ve stylu show dance latina, 
s níž se umístil na 3. místě na 
MS v Číně. Jejich profesionální 

vystoupení bylo nádherným 
zážitkem pro všechny přítom-
né. Kvalitní hudební produkci 
pro společenský tanec odehrá-
la kapela ECHO 91 ze Starého 
Kolína, vedená kapelníkem 
Pavlem Doležalem. Stejně jako 
v minulých letech patří podě-

kování za organizaci a výzdobu 
plesu všem členům Tanečního 
klubu dospělých a kamará-
dům, kteří ples a náročnou vý-
zdobu s velkou pečlivostí ve 
svém volném čase připravili. 
Děkujeme všem návštěvní-
kům, kteří opět přišli a svojí 

přítomností, nádherným spo-
lečenským oděvem, pevným 
tanečním držením tanečních 
partnerů a kultivovaným cho-
váním krásu večera dotvořili. 
Musíme poděkovat také našim 
sponzorům, včetně města Lysá 
nad Labem a zaměstnancům 
Výstaviště, kteří pomohli tuto 
náročnou akci zrealizovat. 
Snažíme se, aby plesy TKD 
byly tradiční kulturně-spole-
čenskou akcí a také propaga-
cí města. Snad si tedy všichni 
i letos odnesli jen ty nejkrás-
nější zážitky. Těšíme se opět 
na setkání na 11. reprezentač-
ním plese Tanečního klubu do-
spělých Lysá nad Labem v roce 
2018. Bližší informace budou 
dostupné na našich stránkách 
www.tkdlysa.estranky.cz. 

Miloslav Škoch, TKD            
 foto: Martin Novák 
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29. ledna 2017 (ostatně jako 
každý rok v tomto období) jste 
mohli vidět na hřbitově v Lysé 
takovou nesourodou skupinku 
postávající u jednoho hrobu. 
Někdo řekne pár vět, pak dva 
z nich popadnou kytary, chlapi 
smeknou čepice a zazní hymna 
trampů „Když kamaráda máš...“ 
a po poslední sloce se rozejdou. 
Kolemjdoucí nevědí, co se vlast-
ně děje. To trampové přišli uctít 
památku „Ranchera“ Františka 
Fišera poté, co se předtím se-
šli v kostele na mši věnované 
této osobnosti. Přijeli z různých 
koutů – z Rumburka, České Lípy, 
Varnsdorfu, Prahy, východočes-
kého Neratova a část z Lysé n. L. 
Každý rok je jich méně – už sem 
jezdí 34 let a jejich řady řídnou. 
Původně jich bylo asi sto, teď už 
jen kolem dvaceti. Kdo byl Fanda 
Fišer? V životopise se dočtete: 

student, lesní dělník, noční hlí-
dač, archivář, historik, archeolog, 
překladatel, hostinský, tramp, 
kněz. Ale hlavně to byl obětavý, 
schopný a dobrý člověk. 

Narodil se 4. února 1926 
v Lysé nad Labem a po absol-
vování nymburského gymnázia 
nastoupil do dominikánského 
řádového učiliště v Olomou-
ci. Po jeho rozpuštění praco-
val jako lesní dělník na Jedlové 
u Varnsdorfu, kde žil v bývalé 
hájence. Poté byl nočním hlída-
čem v Národním muzeu v Praze, 
pracovníkem Státního archivu 
Litoměřice, historik lovosického 
a litoměřického muzea. V Třebe-
nicích vybudoval vysoce ceněné 
Muzeum českého granátu. Své 
znalosti z oboru církevní hudby 
uplatnil při studiu Litoměřického 
kancionálu z počátku 16. století. 
Jeho část, vícehlasý husitský cho-

Kdo byl dp. P. František Fišer

O samotě stojící Ranch 7D na Jedlové byl dlouholetým útočištěm 
Františka Fišera a kamarádů – trampů.

Vědecká publikace o Karlštejnu a ekumenistický překlad bible, 
na kterém se František Fišer podílel.

Hrad Helfenburk, který trampové pod vedením Fandy zachránili.

rál, přepsal do soudobé notace. 
V šedesátých letech se zapojil 
do trampingu, který se tehdy 
stal oblíbeným u mládeže jako 
projev svobody v době totalitní 
politiky. Hájovna pod horou Jed-
lová, v níž František Fišer roku 
1966 založil „trampskou osadu“ 
RANCH 7D, se stala jakousi jeho 
duchovní základnou. S tram-
py také zorganizoval opravu 
zříceniny hradu Helfenburk 
u Úštěka. V období uvolnění před 
rokem 1968 odjel do Rakouska, 
složil zkoušky a dne 22. listopadu 
1968 byl vysvěcen ve vídeňském 
dominikánském klášteře na 
kněze – v podstatě tajně, nikdo 
o tom nevěděl. Vrátil se a pracoval 
v muzeu v Děčíně. Po propuštění 
z politických důvodů žil trvale na 
Jedlové. Od roku 1972 se podílel 

na ekumenickém překladu bib-
le. Jeho největší vklad spočíval 
v překladu starozákonních žal-
mů. Proslul také znalostí křesťan-
ské ikonogra ie, kterou uplatnil 
zejména v práci o hradu Karlštej-
ně. Zde hlavně určil vztahy hrad-
ních kaplí a identi ikoval všech-
ny obrazy Mistra Theodorika. 
V říjnu 1974 byl na Jedlové zatčen 
a po třech měsících vyšetřovací 
vazby odsouzen na 18 měsíců 
nepodmíněně pro „maření do-
zoru státu nad církvemi“. Zemřel 
1. února 1983 na embolii ve 
varnsdorfské nemocnici, kde 
si léčil těžkou zlomeninu nohy. 
Za účasti mnoha set osob byl 
po ekumenické bohoslužbě po-
hřben v rodném městě – Lysé 
nad Labem.

Ing. Jiří Fišer
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Devadesáté narozeniny nedáv-
no oslavil JUDr. Václav Král, který 
se narodil v Lysé nad Labem. 

V poslední době jsem pozo-
roval, že Vašek už není v té for-
mě jako dřív, ale pořád v lepší 
než já ve svých dvaaosmdesáti. 
S věkem jsem tedy ztrátu jeho 

Životní jubileum JUDr. Václava Krále
formy nespojoval, považoval ji 
za přechodnou, a přemýšlel o 
tom, že mu příležitostně dopo-
ručím intenzivnější trénink na 
tenisových kurtech a hippodro-
mech. Ostatně on mi v souvislosti 
s mou formou taky radil, abych 
přestal kouřit, tak proč bych si 
nedovolil poradit i já jemu. Ale 
nic naplat, Vaškovi je devadesát. 
Česká advokátní komora mi to 
potvrdila, a tam se to musí vědět. 
A udržování formy v devadesáti 
není úplně jednoduché.

Dr. Král a já gratulant jsme pra-
covali ve stejné advokátní kan-
celáři dobrých třicet let. K tomu, 
abych připomínal jeho výborné 
výkony na poli advokacie a práva, 
se necítím dost kompetentní, ale 
Václav byl nejen advokátem. Byl 
a dosud je i soudním tlumoční-
kem nesčetných jazyků od fran-
couzštiny přes angličtinu, něm-
činu, španělštinu, italštinu až po 
latinu. U advokátů se dříve práv-

ní pomoc spojovala s činností 
překladatelskou a tlumočnickou 
mnohem víc než dnes. Mělo to 
své výhody, zejména že se jazy-
ková znalost pojila i se znalostí ci-
zích právních řádů a reálií té kte-
ré země. V tomto ohledu je Vašek 
silná osobnost, ale samozřejmě 
nejen v tomto ohledu.

Po roce 1990 jsme se s Vác-
lavem sice rozešli do různých 
advokátních kanceláří, ale se-
šli jsme se zase na půdě České 
advokátní komory. Dr. Král tam 
řadu let působil v mezinárod-
ním oddělení a zasloužil se 
o mezinárodní styky ČAK na 
úrovni četných advokátních 
nadnárodních organizací i na 
úrovni bilaterální. 

Občas jsme tehdy spolu i někam 
cestovali. To ještě u nás nebyly 
mobily, a Václav byl vášnivý telefo-
nista. První jeho kroky po přistání 
kdekoliv vedly k telefonní budce. 
Ocenili jste pak ovšem to, že už byly 

zajištěné vstupenky na koncert 
Charlese Aznavoura nebo sjednaná 
schůzka v Palais de Justice. Jo, kde 
ty loňské sněhy jsou! 

V poslední době se naše ko-
munikace s dr. Králem týká 
především tlumočení do latiny. 
S překlady z latiny nejsou po-
tíže. Ale s rostoucí vzdělaností 
našich podnikatelských kruhů 
se teď na Vaška valí požadavky 
na překlady rozličných textů 
do latiny. Jeden předválečný 
klasický ilolog se smyslem pro 
humor líčil, jak jim už v sex-
tě byly zadávány překlady do 
latiny, přičemž za nejzdařilej-
ší větu považoval „Tuleň nese 
domovníkovi psaní“. Proti sou-
časným nárokům je to směšně 
jednoduché. 

Tak Vašku, ad multos annos. 
V každém případě se drž, ať 

napíšeš k devadesátinám mně.
Karel Čermák (bývalý 

ministr spravedlnosti ČR)

V sobotu 28. 1. se uskutečnila 
celodenní akce nazvaná "Vzdělá-
vání v přírodě – inspirativní se-
tkání". Konference se zúčastnilo 
na 30 účastníků z řad pedagogů, 
rodičů i zakladatelů škol(ek) 
v našem regionu. Součástí byla 

Ohlédnutí za konferencí o vzdělávání

přínosná přednáška pana Mgr. 
Pavla Kraemera, Ph.D., o budo-
vání nových škol(ek) a překáž-
kách na cestě, ale především 
prezentace desítky organizací 
z nymburského regionu, které 
na poli inovativního vzdělávání 

působí. Velmi nás potěšila zpětná 
vazba účastníků z řad těchto or-
ganizací, kdy vyvstalo společné 
přání navázat do budoucna další 
spolupráci a výměnu zkušeností. 
Děkujeme městu Lysá nad Labem 
za poskytnutí inančního příspěv-
ku, který umožnil konání akce, a 

ředitelce školy J. A. Komenského 
paní Mgr. Marii Novákové za las-
kavé poskytnutí prostor školy.

Více informací o proběhlé 
konferenci najdete na stránkách 
ladonka.cz.

Alena Matějčková
Spolek Ladoňka, z. s.
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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. 3. MUDr. Chocholová
Čt 2. 3. MUDr. Dáňová
Pá 3. 3. MUDr. Matasová
So 4. 3. MUDr. Dáňová
Ne 5. 3. MUDr. Dáňová
Po 6. 3. MUDr. Čerňanská
Út 7. 3. MUDr. Matasová
St 8. 3. MUDr. Chocholová
Čt 9. 3. MUDr. Dáňová
Pá 10. 3. MUDr. Dáňová
So 11. 3. MUDr. Chocholová
Ne 12. 3. MUDr. Dáňová
Po 13. 3. MUDr. Čerňanská
Út 14. 3. MUDr. Matasová
St 15. 3. MUDr. Chocholová
Čt 16. 3. MUDr. Dáňová
Pá 17. 3. MUDr. Chocholová

So 18. 3. MUDr. Čerňanská
Ne 19. 3. MUDr. Čerňanská
Po 20. 3. MUDr. Čerňanská
Út 21. 3. MUDr. Matasová
St 22. 3. MUDr. Chocholová
Čt 23. 3. MUDr. Dáňová
Pá 24. 3. MUDr. Čerňanská
So 25. 3. MUDr. Matasová
Ne 26. 3. MUDr. Matasová
Po 27. 3. MUDr. Čerňanská
Út 28. 3. MUDr. Matasová
St 29. 3. MUDr. Chocholová
Čt 30. 3. MUDr. Dáňová
Pá 31. 3. MUDr. Matasová
So 1. 4. MUDr. Dáňová
Ne 2. 4. MUDr. Dáňová

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

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

K oběma předloženým ná-
vrhům jsem se již vyjádřil v mi-
nulých číslech Listů. Domníval 
jsem se, že oba budou vystave-
ny pro posouzení na veřejnosti. 
Protože názory mohou být roz-
dílné, považuji za nutné dopo-
ručit před jakoukoliv výstavbou 
tohoto typu občanské vybave-

Ještě k tělocvičně ZŠ v Litoli

nosti odborné posouzení (dříve 
se říkalo oponentní řízení). O to 
může město požádat Stavební 
fakultu ČVUT v Praze, případně 
VUT Brno – opět stavební fakul-
tu, nebo Českou komoru archi-
tektů, inženýrů a techniků čin-
ných ve stavebnictví.

Tomáš Sedláček

Letošní zimní příprava našich 
svěřenců je vedena snahou o ná-
vrat ke kořenům. V duchu tělový-
chovy prof. PhDr. Miroslava Tyrše 
a dle jeho metodiky sepsané kolem 
roku 1882 jsme nechali na zimu 
zmrznout přilehlý rybník. Na ryb-
níku jsme připravili několik hřišť 
s různou úpravou ledu. Zatímco 
na jednom náš správce led lehce 
poléval, na druhém jej opatrně 
namáčel. Pro tatínky byla nachys-
tána rozcvička spočívající v obou-
vání bruslí celé rodině a odklízení 
vybrusleného sněhu (rolbu zatím 
nemáme) a maminky mezi kraso-
bruslařskými prvky sotva stíhaly 
doplňovat tekutiny a sacharidy 
svým šampionům a šampionkám. 
Děti konečně po letech zas okusily 
trochu zimy a vše, co k ní patří. Bez 

rozpisu tréninků a složitého telefo-
nického domlouvání, kdo k jakému 
kamarádovi si přijde hrát na za-
hradu, se děti sešly tak, jak jim to 
přišlo na mysl. Bruslily, hrály hokej, 
klouzaly se, zkrátka cokoliv tomu-
to sportu podobného, ale hlavně 
nechtěly domů. Můžeme být jen 
rádi, že se sportu v Litoli konečně 
dostalo srážky s realitou a že se 
vrátilo všeobecné nadšení pro ven-
kovní sportování, ať již mrzne, prší 
nebo je krásně. Naši zimou zocele-
ní borci se pak ve stále rozšiřujícím 
počtu budou moci od března vrh-
nout na fotbalový trávník. Kopaná 
je jedním z mála sportů, pro které 
v Lysé existují sportoviště, a proto 
jsou všichni, kteří se chtějí vrátit ke 
kořenům sportování, u nás vítáni. 

Radim Hanke

Zimní sezona v Litoli
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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. dubna 2017 v 10.00 hodin, 9. dubna 2017 v 15.10 hodin 

a 30. dubna 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

Přijmeme šikovného ZÁMEČNÍKA SVÁŘEČE 
do dílny v Mochově

Dobré pracovní i mzdové podmínky.

Tel.: 607 773 557

MŠ Dráček Lysá nad Labem- Litol, Mírová 430 
vypisuje výběrové řízení na pozici

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Na HPP

Příprava a výroba pokrmů pro dě   a zaměstnance MŠ

POŽADUJEME
● Ideálně vyučen v oboru, popřípadě s odpovídající praxí
● Trestní bezúhonnost 
● Spolehlivost
● Samostatnost
● Být součás   nejen kolek  vu zaměstnanců, ale hlavně 
 kolek  vu dě  
● Mít chuť věnovat se zlepšování dětského stravování 
 – vymýšlet možnos   podpory zdravé stravy pro dě  . 
 Vařit nejen pro chuť, ale i pro oči a zdravá bříška.

NABÍZÍME
● Dotované závodní stravování
● 25 dní dovolené
● Stálá pracovní doba
● Volné víkendy
● Stabilní kolek  v

Zájemci o pracovní pozici nechť zašlou své nabídky včetně 
strukturovaného životopisu ředitelce MŠ, Bc. Marcele Michňové, 

do 31. 3. 2017, na adresu: MŠ Dráček Lysá nad Labem-Litol, 
Mírová 430, 289 22 Lysá nad Labem. Případné dotazy zodpovíme 

přes email: msdracek@centrum.cz. Zájemci budou následně 
pozváni k osobnímu pohovoru.

Těší se na Vás malá dráčata, která se učí ochutnávat, získávají 
stravovací návyky a k tomu potřebují usměvavou paní kuchařku, 

pana kuchaře, s chu   zase něco dobrého pro ně uvařit.

- nové modely 2017 -
- zápůjčka testovacích kol a elektrokol -

 - doplňky Bontrager, Force -
 - servis všech značek a typů kol -

V KVĚTNU 2017 OPĚT PŘIPRAVUJEME  

TESTOVACÍ VÍKEND KOL ZNAČKY TREK.

RF bikes / Pražská 76 / Benátky nad Jizerou
Najdete nás také na FACEBOOKU.

VÝPRODEJ KOL MODELŮ 2016

PO - PÁ 8:00 - 17:00h 
SOBOTA 8:00 - 11:00h

W W W . R F B I K E S . C Z

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE KOL  
ZNAČEK TREK A MARIN

R I D E R S  F R I E N D L Y

kontakt: 326 221 001

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.

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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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. 

Věčný boj s nadváhou? 
V NATURHOUSE vědí, jak se jí zbavit 
napořád
 
Kdo z nás při pohledu do zrcadla s jistotou 
prohlásí, že je se svojí postavou spokojen? 
Vinit přitom můžeme hlavně sami sebe a svůj 
životní styl, který má často do toho zdravého 
opravdu hodně daleko a který může přinášet 
i zdravotní rizika. 
 
Vyhlašme přebytečným kilům boj! 
Ale nezoufejme! S nadváhou, případně 
obezitou bojuje celý vyspělý svět. Proto se ve 
Španělsku v 90. letech minulého století začala 
rozvíjet síť výživových poraden NATURHOUSE, 
která přišla s převratnou myšlenkou, kterou lze 
charakterizovat jako „Novou výchovu ve 
výživě“. Do dnešního dne díky ní s nadváhou 
skoncovalo ve 32 zemích světa více než 
6 500 000 lidí, ke kterým se přidává stále 
více Čechů – a nyní už i obyvatelé Lysé nad 
Labem a okolí.  
 
„Naše klienty nenutíme držet žádné drastické 
diety ani užívat „zázračné“ pilulky. Naopak, 
učíme je vyváženému stravování a nabízíme 
jídelníčky z běžně dostupných potravin. Při 
dodržování našich zásad jsou klienti sytí, 
spokojení, cítí se skvěle a pokroky v hubnutí  

 
pozorují už po prvním týdnu,“ vysvětluje Naďa 
Drozná, MBA, výživová poradkyně 
NATURHOUSE v Lysé nad Labem. 
 
 
Jak to chodí ve výživové poradně 
Po vstupní konzultaci, vážení a měření, které 
trvá zhruba 40 minut, výživová poradkyně Naďa 
stanoví jídelníček na míru, který vychází ze 
zásad středomořské kuchyně. Je tedy pestrý, 
lehký a potraviny lze různě kombinovat podle 
toho, co má klient rád nebo co mu vyhovuje. 
K jídelníčku doporučí také lehký pohyb 
a exkluzivní produkty na bylinné bázi, které čistí 
tělo a urychlují hubnutí a které si klienti hradí.  
 
Pro motivaci a podporu každý týden 
„Klienti k nám docházejí obvykle jednou týdně. 
Tato setkání slouží kromě vážení, měření 
a přípravy nového jídelníčku i k tomu, aby mi 
sdělili své pokroky, dojmy a názory a poradili se, 
jak postupovat dál,“ podotýká poradkyně. 
Týdenní setkávání jsou velmi důležitá i proto, že 
klient díky nim získá pravidelnou podporu 
a motivaci a s tou všechno funguje mnohem 
lépe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výživová poradna NATURHOUSE 
Masarykova 1739, 289 22 Lysá nad Labem 

tel.: 739 343 988 
e-mail: lysa@naturhouse-cz.cz 

www.naturhouse-cz.cz  
www.facebook.com/naturhouse.cz 

Naďa Drozná, MBA 


