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V tomto čísle:

Letos v lednu vydalo město novou knihu 
„Lysá nad Labem, barokní perla Polabí“. Krásná, 
fotogra iemi bohatě doplněná publikace auto-
rů Ing. Jaroslava Kocourka a Mgr. Marka Pod-
horského byla pokřtěna 4. března v kulturně-
-společenském sále města na lyském výstavišti 
u příležitosti slavnostního předávání městských 
vyznamenání. Kmotry knihy se stali starosta 
města, Ing. Karel Otava, Ing., arch. Jaroslav Sta-
něk a paní Hana Lajnerová, která se na přípravě 
knihy nemalou měrou podílela. V knize se mů-
žete dočíst o historii města, jeho památkách, 
přírodních a dalších zajímavostech. O význam-
ných osobnostech, městských částech nebo na-
příklad o současném výtvarném umění. Jedna 
kapitola je věnována i místním pověstem. Nejen 
pro pamětníky bude určitě zajímavé srovnání 
starých fotogra ií s těmi pořízenými v součas-
nosti. V záložce na zadních deskách knihy nalez-
nete DVD s pořadem o Lysé nad Labem, nechybí 
ani mapa Lysecka. Publikace byla vytvořena 
jako reprezentativní propagační materiál pro 
partnery, turisty, ale i pro občany našeho města. 
Knihu lze zakoupit v městské knihovně za cenu 
290 Kč nebo na lyském výstavišti ve dnech 27. až 
30. dubna během konání výstavy Regiony České 
republiky 2017. V rámci této výstavy, na kterou 

Byla pokřtěna nová kniha o Lysé

Vás srdečně zveme, proběhne v sobotu 29. dub-
na od 14.00 do 16.00 hodin ve stánku našeho 
města autogramiáda knihy. Pokud jste si již kni-
hu „Lysá nad Labem, barokní perla Polabí“ po-
řídili, můžete si ji přinést s sebou. Jeden z jejích 
autorů, pan Ing. Jaroslav Kocourek, Vám knihu – 
stejně jako při březnovém křtu – v uvedený den 
rád podepíše.

redakce
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Krátce z radnice

Městský úřad

Z 1. zasedání zastupitelstva 
města dne 15. 2. 2017 
ZM vzalo na vědomí:
• výsledky urbanisticko-architek-
 tonické soutěže – revitalizace a 
 případná dostavba Husova ná-
 městí v Lysé nad Labem, včetně 
 pořadí oceněných tří architekto-
 nických kanceláří.
ZM schválilo:
• dopracování studie vítězného 
 návrhu urbanisticko-architekto-
 nické soutěže – revitalizace a pří-
 padné dostavby Husova náměstí 
 v Lysé nad Labem, jejímž auto-
 rem je sdružení XTOPIX archi-
 tekti, s. r. o., a Ing. Martina Forej-
 tová a Ing. Martina Havlová; 
 zastoupené Ing. arch. Pavlem Bu-
 ryškou,
• rozdělení dotací z rozpočtu měs-
 ta na údržbu a provoz nemovi-
 tého majetku dle návrhu komise 
 včetně veřejnoprávních smluv 
 s žadateli dotací takto – ZKO 
 45 000 Kč, TJ Sokol 180 000 Kč, 
 Veslařský klub 180 000 Kč, TK 
 Slovan 180 000 Kč, OS Hippo-
 drom, z. s., 135 000 Kč, Tenisový 
 klub 90 000 Kč, Junák 90 000 Kč,
• rozdělení dotací z programu na 
 činnost sportovních organizací 
 pracujících s dětmi do 18 let se 
 sídlem v Lysé nad Labem včetně 
 veřejnoprávních smluv s žadateli 
 dotací takto – TJ Sokol 357 762 Kč, 

 Tenisový klub 51 766 Kč, TJ 
 Sokol – stolní tenis 27 431 Kč, 
 Kynologická organizace 36 451 Kč,
 Veslařský klub 244 038 Kč, FK 
 Slovan – kopaná 252 574 Kč, TK 
 Slovan – aerobic 93 415 Kč, TK 
 Slovan – volejbal 41.235 Kč, FK 
 Litol – kopaná 114 015 Kč, Ša-
 chový klub JOLY 159 664 Kč, Ju-
 nák 102 238 Kč, MPS 27 540 Kč, 
 Biliár klub 16 357 Kč, TKS Dy-
 namik 221 160 Kč, SDH Lysá n. L. 
 69 294 Kč, SDH Byšičky 35 062 Kč, 
 Taekwondo 149 991 Kč,
• doplněnou veřejnoprávní smlou-
 vu o přistoupení ke smlouvě 
 o pověření k poskytování služby 
 obecného hospodářského zájmu 
 a o poskytnutí dotace mezi měs-
 tem Lysá nad Labem a společ-
 ností Centrum sociálních a zdra-
 votních služeb Poděbrady, o. p. s., 
• veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
 nutí dotace p. Lukáši Fuchsovi 
 na činnost a údržbu kin,  
• veřejnoprávní smlouvu o poskyt-
 nutí dotace SDH Byšičky na Slav-
 nosti 300 let Byšiček, 
• výkupy pozemků potřebných pro 
 stavby II. etapy obchvatu města 
 dle návrhů,
• rozšíření souhlasu pro územní 
 řízení stavby a umístění stavby 
 „Rekonstrukce žst. Lysá nad La-
 bem“, ve prospěch stavebníka, 
 kterým je Správa železniční do-

 pravní cesty, státní organizace,
• úpravu rozpočtu roku 2016 – 
 12. rozpočtové opatření,
• úpravu rozpočtu roku 2017 – 
 1. rozpočtové opatření (u 28 po-
 ložek dle návrhů),
• úpravu statutů programu na 
 podporu kultury města Lysá nad 
 Labem a programu na podporu 
 sportu a volného času města 
 Lysá nad Labem.
ZM uložilo:
• radě města vyčlenit inanční 
 prostředky z rozpočtu města ro-
 ku 2017 ve výši 200 000 Kč na 
 dopracování architektonické stu-
 die na Husovo náměstí,
• radě města připravit návrh na 
 přemístění služebny Městské po-
 licie Lysá n. L. do budovy čp. 29 
 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně 
 inančních prostředků během 
 roku 2017,
• radě města předložit zastupitel-
 stvu města v souladu s ustanove-
 ním §6 odst. 2 zákona č. 115/
 2001 Sb. návrh koncepce sportu 
 města Lysá nad Labem.
ZM odvolalo:
• z funkce členky Osadního výboru 
 Řehačka paní I. Horákovou.
ZM jmenovalo:
• do funkce nového člena Osadního 
 výboru Řehačka pana M. Macha.

Ze 7. jednání rady města 
dne 21. 2. 2017 
RM schválila:
• udělení medailí následujícím ob-
 čanům: 1) čestné medaile města 
 Lysá nad Labem – vyznamenání 
 II. třídy: Anně Duškové a Martinu 
 Bidařovi za 1. místo na MS ju-
 niorů v krasobruslení v roce 
 2016, Ing. Kamile Kuchařové za 
 80 bezpříspěvkových odběrů 
 krve, Janu Zavadilovi za 1. místo 
 na ME a MS juniorů ve veslování 
 v roce 2016, 2) čestné medaile 
 města Lysá nad Labem – vyzna-
 menání III. třídy: Petru Bäumel-
 tovi za 40 bezpříspěvkových od-
 běrů krve, Tereze Sloupové za 
 čtvrté místo na ME juniorů ve 
 veslování v roce 2016, Janě Fiše-
 rové, Martině Horčičkové a Marii 
 Hálkové za dlouholetou činnost 
 v oddílech TJ Sokol Lysá n. L., 3) 
 pamětní medaile: prof. ak. arch. 
 Otakaru Sixtu-Ottersdorfovi „in 
 memoriam“ za zásluhy ve sféře
 kultury, architektury a historie, 
 Václavu Solnařovi, Janu Titěrovi 
 a Tomáši Doubkovi za 20 bezpří-
 spěvkových odběrů krve, Fran-
 tišku Janulovi za dlouholetou 
 činnost ve výtvarném umění, 
 Karlu Janouškovi za celoživotní 
 výtvarnou činnost v oblasti gra-
 iky, Mgr. Jaroslavu Bittnerovi, 

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, rada 
města po mnohaměsíční ana-
bázi schválila v březnu nová 
pravidla pro přidělování bytů 
a další příslušné dokumenty. 
Byla znovu zřízena bytová ko-
mise, v minulosti nesmyslně 
zrušená, a byl obnoven bytový 
pořadník. Každý uchazeč musí 
doložit, že nemá jiný nájem-
ní vztah, že není v insolvenci 

a musí splnit řadu dalších pod-
mínek. Také se musí dostavit 
na jednání bytové komise, kde 
s ním bude osobně jednáno. 
A tak končí éra tzv. dražby, kdy 
zájemce poslal nabídku nájem-
ného (základní 59 Kč/m²). Kdo 
nabídl nejvíce, tomu byl při-
dělen byt, aniž by s ním někdo 
z městského úřadu mluvil. Byt 
tak mohl získat kdokoliv a od-
kudkoliv. Stačilo, když nabídl 
vyšší částku, než bylo obvyklé. 
Toho využili i ti, kteří se chtěli 
zbavit problémových nájemníků 
a byli ochotní za metr čtvereč-
ní zaplatit částku významně 
převyšující 100 Kč. Bohužel už 
nikdo nezjišťoval, zda noví ná-
jemníci budou na nájemné mít. 
A tak mnozí z nich brzy přestali 
nájem platit, nebo jej za ně hradí 
stát formou příspěvku na bydle-
ní. Proces vystěhování neplatičů 

trvá bohužel více než dva roky 
a městu nakonec zůstanou zde-
vastované byty. Abychom se po-
hnuli z místa, museli jsme při-
kročit k personálnímu opatření 
a rozloučit se s bytovým referen-
tem, za kterým zůstalo mnoho 
nevyřešených problémů včetně 
nárůstu neplatičů s mnohami-
lionovým dluhem. Věříme, že 
s příchodem nové zkušené za-
městnankyně dáme tento úsek 
do pořádku. Podrobnější infor-
mace najdete v jiné části Listů.

Mnohem příjemnější byla pří-
prava městského plesu, který se 
po dlouhých deseti letech usku-
tečnil opět v prostorách Výsta-
viště Lysá nad Labem. O ples byl 
velký zájem a podle ohlasu se 
vydařil. Svědčí o tom 300 spo-
kojených návštěvníků, pro které 
byl kromě kvalitního hudebního 
doprovodu připraven program 

v podobě ukázky latinskoame-
rických tanců, módní přehlídka 
zdejší střední školy oděvního 
a gra ického designu či barman-
ská show. Hostem večera byl 
herec a zpěvák Roman Vojtek.
 Středočeský kraj reprezen-
toval Jan Skopeček, radní pro 
oblast vzdělávání a sportu, 
městského plesu se zúčastni-
li i starostové okolních měst 
a obcí. Za pomoc při přípravě 
a realizaci plesu patří podě-
kování Miluši a Monice Pilařo-
vým. Městský ples byl jednou 
z kulturních akcí, které se po pod-
pisu dohody o spolupráci mohly 
na výstavišti  uskutečnit a které 
se postupně do Lysé nad Labem 
z okolních měst a obcí  vracejí.

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
všem krásné velikonoční svátky. 

Ing. Karel Otava
starosta města
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Krátce z radnice

Městský úřad

 Mgr. Věře Škvrnové a PaedDr. 
 Věře Bodnárové za rozvoj kultur-
 ního života ve městě, Janu Hůjovi 
 a Pavlu Kostrounovi za dlouhole-
 té působení v hasičské dechovce, 
• uzavření dodatku č. 1 se společ-
 ností BDO Advisory, s. r. o., se 
 sídlem Karolinská 661/4, 186 00
 Praha 8, IČO 45314381, o navý-
 šení ceny na celkovou částku 
 125 000 Kč bez DPH,
• s vydáním rozhodnutí na zvláštní 
 užívání komunikace a záboru cest 
 v parku na nám. B. Hrozného, 
 Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 
 289 22 Lysá nad Labem, v ter-
 mínu 15. 4. 2017, od 8.00 do 
 18.00 hodin, za podmínek uve-
 dených v rozhodnutí, které bude 
 vydáno odborem správy majetku 
 s tím, že  na  pokladně  města 
 bude složena vratná kauce ve výši 
 5 000 Kč,
• zveřejnění záměru na uzavření 
 výpůjční smlouvy na nemovitý 
 majetek města Lysá nad Labem, 
 kterým je budova bez čp. – objekt 
 občanské vybavenosti – na po-
 zemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol, 
 pro potřeby TJ Litol, Mírová 6, 
 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 
 67673678, půjčiteli nepřísluší po 
 dobu výpůjčky žádná úhrada,
• znění a obsah upravené nájemní 
 smlouvy mezi městem Lysá n. L.
 a Karolínou Kodajovou na adrese
 Husovo nám. 550, Lysá n. L., za
 účelem provozování rychlého
 občerstvení za měsíční nájemné 
 ve výši 11 000 Kč a pověřuje sta-
 rostu jejím podpisem,
• zahájení poptávkového řízení ve-
 deného mimo zadávací řízení dle 
 ustanovení § 3 zákona na veřej-
 nou zakázku malého rozsahu 
 s názvem: „ZŠ Speciální – rekon-
 strukce toalet a stoupaček“, pro 
 toto poptávkové řízení schvaluje 
 hodnotící kritérium – ekono-
 mickou výhodnost nabídky s tě-
 mito dílčími hodnotícími kritérii 
 a jejich váhovými koe icienty: 
 a) nejnižší celková nabídková 
 cena včetně DPH 90 %, b) lhůta 
 plnění 10 %,
• zahájení poptávkového řízení ve-
 deného mimo zadávací řízení dle 
 ustanovení § 3 zákona na ve-
 řejnou zakázku malého rozsahu 
 s názvem: „ZŠ Komenského pav. 
 D – VaK, topení, elektro“, pro toto 
 poptávkové řízení schvaluje hod-

 notící kritérium – ekonomickou 
 výhodnost nabídky s těmito díl-
 čími hodnotícími kritérii a jejich 
 váhovými koe icienty: a) nejniž-
 ší celková nabídková cena včetně 
 DPH 90 %, b) lhůta plnění 10 %,
• inanční příspěvek ve výši 
 10 000 Kč Zlatému pruhu Pola-
 bí, o. p. s., na rozvoj cestovního 
 ruchu v Polabí včetně veřejno-
 právní smlouvy,
• prodejní cenu nové knihy Lysá 
 nad Labem barokní perla Polabí 
 v hodnotě 290 Kč a místo prodeje 
 v Městské knihovně Lysá n. L., 
• dohodu o užívání nebytových 
 prostor ve vlastnictví města Lysá 
 nad Labem sepsanou s Klubem 
 důchodců Litol, s platností ke dni 
 1. 3. 2017, 
• dohody o užívání nebytových 
 prostor ve vlastnictví města Lysá 
 nad Labem sepsanou s Klubem 
 důchodců Lysá n. L., Svazem po-
 stižených civilizačními choroba-
 mi v ČR, občanské sdružení, zá-
 kladní organizace Lysá n. L., 
 Sjednocenou organizací nevido-
 mých a slabozrakých ČR, oblast-
 ní odbočka Lysá n. L. a se Seniory 
 v DPS, všechny s platností ke dni 
 1. 3. 2017,
• aktualizaci provozního řádu spo-
 lečenské místnosti v DPS,
• dotaci z charitativního programu 
 pro zřízení nového babyboxu 
 v Kolíně ve výši 2 000 Kč včetně 
 veřejnoprávní smlouvy,
• inanční podporu Českému svazu 
 ochránců přírody - základní orga-
 nizace 09/07 Polabí, na provoz 
 stanice pro zraněné a hendikepo-
 vané živočichy ve výši 10 000 Kč.
RM jmenovala:
• komisi k veřejným zakázkám pro 
 ZŠ Speciální a ZŠ Komenského 
 pav. D, které zároveň plní funkci 
 komise pro otevírání obálek 
 s nabídkami, a posuzuje kvali i-
 kaci dodavatelů ve složení: člen 
 komise Ota Balík – referent OSM 
 (náhradník Tomáš Pilař – refe-
 rent OSM), Ing. Světlana Daňko-
 vá – vedoucí ŽÚ (náhradník 
 PaedDr. Věra Bodnárová – vedou-
 cí ŠSVZaK), Ing. Vladimír Kopec-
 ký – vedoucí OSM (náhradník 
 František Blažek – referent OSM). 
RM uložila:
• odborům MěÚ Lysá n. L. do 
 31. 3. 2017 předat na odbor VV 
 v jednom vyhotovení originály 
 všech uzavřených smluv spadají-

Pokračování ze str. 2  cích do působnosti jednotlivých  
 odborů uzavřených od 15. 6. 2016 
 a dále předávat originály smluv  
 odboru VV neprodleně po jejich 
 uzavření.

Z 8. jednání rady města 
dne 7. 3. 2017 
RM udělila:
• souhlas k pořizování foto a video
 záznamů pomocí bezpilotního 
 prostředku po dobu minimálně 
 12 měsíců v lokalitě zámeckého 
 parku provozovateli/vlastníkovi 
 bezpilotního prostředku, p. Ing. 
 Kohoutkovi V., a k jejich násled-
 nému užití na jeho webových 
 stránkách s tím, že bude smluvně 
 ošetřeno, že foto a video zázna-
 my budou umístěny i na webo-
 vých stránkách města.
RM schválila:
• celoroční otevření zámeckého 
 parku za podmínek uvedených 
 v upraveném návštěvním řádu 
 zámeckého parku a upravený ná-
 vštěvní řád zámeckého parku,
• předložené parametry pro vý-
 stavbu nové mateřské školy (MŠ) 
 v lokalitě Drážky,
• rozdělení a vyplacení příspěvku 
 na likvidaci odpadních vod z roz-
 počtu města Lysá n. L. za rok 
 2016 dle předloženého návrhu 
 v celkové výši 62 001 Kč,
• navržená „Pravidla pro poskyto-
 vání příspěvku na likvidaci od-
 padních vod z rozpočtu města 
 Lysá nad Labem pro rok 2017“,
• uzavření nájemní smlouvy mezi 
 městem Lysá nad Labem a Do-
 mácím hospicem Nablízku, z. ú., 
 Jahodová 1857, 289 22, Lysá n. L., 
 na dobu neurčitou s výpovědní 
 lhůtou 3 měsíců za roční nájemné 
 ve výši 1 Kč. Jedná se o prostor 
 první kanceláře v přízemí domu 
 vpravo o velikosti cca 16 m2, 
• zahájení poptávkového řízení ve-
 deného mimo zadávací řízení dle 
 ustanovení § 3 zákona na ve-
 řejnou zakázku malého rozsahu 
 s názvem: „Oprava výtluků 
 PATCH 2017, v Lysé nad Labem“, 
 pro toto poptávkové řízení schva-
 luje hodnotící kritérium: ekono-
 mická výhodnost nabídky s tě-
 mito dílčími hodnotícími kritérii 
 a jejich váhovými koe icienty 
 v procentech: a) nejnižší celková 
 nabídková cena včetně DPH/1t  
 70 %, b) záruka na dílo 20 %, 
 c) lhůta plnění 10 %,

• pravidla pronajímání bytů v ma-
 jetku města Lysá nad Labem, for-
 mulář žádosti o nájem bytu, sta-
 tut bytové komise, domovní řád 
 a vzory nájemních smluv uprave-
 né ve smyslu diskuse s tím, že 
 jejich platnost je od 8. 3. 2017, 
• spolku Ladoňka, z. s., pořádání 
 společenské akce Férová snídaně 
 v parku mezi ZŠ B. Hrozného 
 a ZŠ Komenského (pozemek 
 p. č. 295/1) dne 13. 5. 2017 od 
 9.00 do 11.00 hodin.
• povolení výjimky z počtu dětí po-
 dle § 23 školského zákona pro 
 školní rok 2017/2018 u MŠ Čtyř-
 lístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašin-
 ka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček 
 z 24 na 25 dětí ve všech třídách
 a u MŠ  Mašinka ve 3. třídě z 24 
 na 28 dětí,
• udělení výjimky z  OZV č. 2/2012 
 hudebnímu klubu Calypsso, Ma-
 sarykova ulice 582, Lysá n. L., na 
 dobu 3 měsíců – duben až červen 
 2017, s provozní dobou v sobotu 
 od 1.00 do 5.00 hodin,
• udělení výjimky z  OZV č. 2/2012 
 pro akci agentury Music Please 
 dne 18. 3. 2017 od 21.00 hodin do 
 19. 3. 2017 do 5.00 hodin v pro-
 vozovně Calypsso v Lysé n. L., 
 Masarykova 582. 
RM uložila:
• odboru městského investora dle 
 schválených parametrů vypsat 
 výběrové řízení na projektanta 
 výstavby nové MŠ. Projekt bude 
 zahrnovat předložení 3 variant 
 na výstavbu nové MŠ a po odsou-
 hlasení vybrané varianty zpraco-
 vání všech potřebných stupňů 
 projektové dokumentace.
RM jmenovala:
• členy a náhradníky členů hodno-
 tící komise zadavatele pro veřej-
 nou zakázku na opravu výtluků, 
 která zároveň plní funkci komise 
 pro otevírání obálek s nabídkami 
 a posuzuje kvali ikaci dodavatelů 
 ve složení: člen komise p. Josef 
 Kolman – člen RM (náhradník 
 p. Jan Krumpholc – člen RM), 
 Ing. Světlana Daňková – vedoucí 
 ŽÚ (náhradník Ing. Ivana Poleno-
 vá – vedoucí FO), Ing. Vladimír 
 Kopecký – vedoucí OSM (náhrad-
 ník p. Ota Balík – referent OSM).

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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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
Porušil OZV o podomním 
prodeji 

Dne 1. 2. 2017 krátce po 
14. hodině bylo přijato telefonic-
ké oznámení, že se v ulici Masa-
rykova pohybuje muž, který po 
domech nabízí k prodeji kuchyň-
ské nádobí. Strážníci muže i za 
pomoci MKDS ještě v ulici Masa-
rykova ztotožnili a poučili, že ve 
městě platí OZV č. 3/2013, která 
zakazuje pochůzkový a podomní 
prodej na území města. S 24le-
tým mužem byl te to přestupek 
projednán na místě v blokovém 
řízení.

Zadržený podvodník 
Dne 6. 2. 2017 v 13.25 hodin 

bylo přijato telefonické ozná-
mení, že na sídlišti byl obča-
nem zadržen muž, který nabízel 
obstarání poukázek na benzin 
nebo naftu za úplatu. Na mís-
tě strážníci ztotožnili 55leté-
ho muže z Lysé nad Labem, 
u kterého je známo, že se tohoto 
a podobného jednání dopouštěl 
již v minulosti. Od důvěřivých 
občanů zálohy sice inkasoval, ale 
slíbené poukázky nikdy nedo-
dal. Strážníci na místě provedli 
šetření, zda nebylo poškozeno 
více osob, jednání zadokumento-
vali a předali správnímu orgánu 
k projednání.

Opilec zaútočil na servírku 
Dne 18. 2. 2017 v 21.45 hodin 

asistovali strážníci kolegům od 
Policie ČR při zajištění agresiv-
ních osob v jedné z restaurací na 
náměstí. Na místě bylo zjištěno, 
že 33letý muž z Lysé nad Labem, 
značně opojen alkoholem, se 
domáhal dalšího piva, které mu 
z pochopitelných důvodů obsluha 
odmítla načepovat. To muže rozlí-
tilo natolik, že servírku začal vul-
gárně urážet a dokonce se snížil 
i k fyzickému napadení. Policejní 
hlídka, která na místo vzápětí do-

razila, agresora zpaci ikovala, ale 
při zákroku byla policejní hlídka 
napadena dalším hostem restau-
race. Oba muži skončili nakonec 
v poutech a do vystřízlivění si 
prohlédli celu předběžného za-
držení i zevnitř. Mužům hrozí ob-
vinění z přečinu výtržnictví a za 
násilí proti úřední osobě.

Nabízeli „levnější“ elektřinu 
Několik telefonických ozná-

mení bylo přijato na služebnu, 
že se po městě pohybují dva 
muži, kteří po domech nabízejí 
zprostředkování levnější elek-
třiny. Strážníkům se oba muže 
podařilo zadržet v ulici Palacké-
ho a následně i ztotožnit. 20letý 
muž z Bojanovic a 34letý muž 
z Prahy se hájili tím, že lidem še-
tří peníze a nevidí v této činnosti 
nic špatného. Muži byli poučeni 
o platnosti OZV, která zakazuje 
podomní a pochůzkový prodej 
a v případě, že ve městě prová-
dí podobnou činnost, je vhodné 
se seznámit s OZV konkrétních 
měst. Jednání těchto mužů bylo 
oznámeno do správního řízení 
k projednání.

Utíkal z domova 
Dne 2. 3. 2017 v 11 hodin bylo 

přijato telefonické oznámení od 
výpravčího ČD, že ve vlaku se na-
chází 10letý chlapec bez dalšího 
doprovodu. Strážníci na místě 
zjistili 10letého chlapce z Prahy, 
který kontrolou osob v policejní 
databázi procházel jako osoba 
pohřešovaná. O události byla 
vyrozuměna Policie ČR, která si 
chlapce následně převzala k pro-
vedení dalších opatření.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Německý ovčák – fenka, stáří cca 6 let, velice hodná.

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou majiteli psů a ještě neuhradili 
poplatek daný obecně závaznou 
vyhláškou města o místních po-
platcích do 15. února, aby nepro-
dleně poplatek zaplatili v hotovos-
ti v pokladně Finančního odboru 
MěÚ Lysá nad Labem nebo plat-

Pro majitele psů 

Tříděný sběr

bou bezhotovostně na účet číslo 
19-0504268369/0800, variabilní 
symbol: 1341 a číslo poplatníka, 
který Vám byl přidělen. Variabilní 
symbol je důležitý pro identi ikaci 
poplatníka. 

Darina Košvancová
inanční odbor

Nenačten tříděný sběr z důvodu:
Var. symbol 7010001442 – pytel obsahoval plastové obaly na cd 
  (do tříděného sběru obaly nepatří)
Var. symbol 7010000274 – pytel obsahoval tetrapaky (do tříděného 
  sběru tetrapaky nepatří)

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Don Bosco: „Třeba milovat to, co mají rádi mladí lidé, 
aby oni milovali to, co milují starší lidé.“

80 let
Eliška Hlávková
Miroslav Zahrádka
Marie Šimonová
Miloslav Maršík
Antonín Calda
František Svoboda
85 let
Dagmar Houštecká
Josefa Kubášková
Bohuslav Švondr
Danuška Hnízdová
Jana Suttá
Alenka Hlavičková
Marie Nejedlá

90 let
Miloslava Kochová
Miluše Novotná
Ludmila Strnadová
93 let
Marie Jirsová
94 let
Božena Chvojková
96 let
Bedřiška Rámišová

Blahopřání 
  za měsíc únor 
    a část března

Vítání občánků

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

Romana Nováková
odbor kultury

Mezi občany našeho města byly dne 16. 2. 2017 
přivítány tyto děti: 

 Karolína Fojtíková  Petr Bárta 
 Ema Jalovecká  Marek Plecháč 
 Radek Plecháč  Zuzana Hladíková  
 Josef Holzman   Žaneta Holzmanová 
 Ondřej Menšík  Zuzana Slezáková 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 15. 4. 2017 – pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.30 10.30
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00

Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň  
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ivana Koštířová
referentka SMI

Přistavování kontejnerů 
v měsíci dubnu 2017

4. března převzali z rukou sta-
rosty města, pana Ing. Karla Otavy, 
městská vyznamenání lidé, kteří 
významnou měrou obohacují život 
náš všech, reprezentují město i stát 
nebo například pomáhají druhým. 
Ke sváteční atmosféře přispělo 
i vystoupení žáků ZUŠ F. A. Šporka 
pod taktovkou Lukáše Somme-
ra. Těm, co se v tento den osobně 
zúčastnit nemohli, byla vyzname-
nání předána v náhradním ter-
mínu. Čestné medaile Města Lysá 
nad Labem – vyznamenání II. tří-
dy byly uděleny: Anně Duškové 
a Martinu a Bidařovi za 1. místo na 
MS juniorů v krasobruslení v roce 
2016, Ing. Kamile Kuchařové za 
80 bezpříspěvkových odběrů krve, 
Janu Zavadilovi za 1. místo na ME 
a MS juniorů ve veslování v roce 
2016. Čestné medaile Města Lysá 
nad Labem – vyznamenání III. tří-
dy byly uděleny: Petru Bäumeltovi 
za 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve, Tereze Sloupové za čtvrté 
místo na ME juniorů ve veslování 
v roce 2016, Janě Fišerové, Mar-
tině Horčičkové a Marii Hálkové 
za dlouholetou činnost v oddílech 
TJ Sokol Lysá nad Labem, pamět-

ní medaile: prof. ak. arch. Otakaru 
Sixtu-Ottersdorfovi „in memo-
riam“ za zásluhy ve sféře kultury, 
architektury a historie, Václavu 
Solnařovi, Janu Titěrovi a Tomáši 
Doubkovi za 20 bezpříspěvkových 
odběrů krve, Františku Janulovi za 
dlouholetou činnost ve výtvarném 
umění, Karlu Janouškovi za celoži-
votní výtvarnou činnost v oblasti 
gra iky, Mgr. Jaroslavu Bittnero-
vi, Mgr. Věře Škvrnové a PaedDr. 
Věře Bodnárové za rozvoj kultur-
ního života ve městě, Janu Hůjovi 
a Pavlu Kostrounovi za dlouho-
leté působení v hasičské dechov-
ce. Dále byly na návrh ředitele 
Městské policie uděleny medaile 
Za věrnost strážníkům MěP Lysá 
nad Labem za dlouhodobou spo-
lehlivou službu ve městě. Medaile 
„Za věrnost“ I. stupně: str. Mar-
tinu Skořepovi, str. Luboši Be-
nešovi a str. Štefanu Kačíkovi za 
20 let u MěP, medaili „Za věrnost“ 
II. stupně: str. Monice Zitové za 
15 let u MěP a  medaili „Za věr-
nost“ III. stupně str. Michalu 
Rohlíkovi za 10 let služby u MěP. 
Všem gratulujeme a děkujeme.

redakce

Již po deváté byla udělena 
městská vyznamenání
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Snaha řešit problémy s některý-
mi nájemníky, především v byto-
vých domech v Milovicích, přiměla 
vedení města k zavedení nového 
systému pro přidělování bytů. Jak 
jsme již na stránkách Listů infor-
movali, město zřídilo bytovou ko-
misi a 7. března Rada města Lysá 
nad Labem svým usnesením č. 167 
chválila nová pravidla pronajímání 
bytů v majetku města Lysá nad La-
bem, v nichž jsou zakotveny zásady 
hospodaření s bytovým fondem 
v majetku města. Dále schválila 
statut bytové komise, domovní řád, 
vzory nájemních smluv a formulář 
žádosti o nájem bytu. 

Městské byty slouží pro řešení 
bytových potřeb především sociál-
ně slabých občanů a rodin s dětmi, 
jakož i k řešení bytových potřeb 
ostatních obyvatel města, kteří ne-
mají vlastní bydlení.

Žádost o nájem bytu města Lysá 
nad Labem si může podat:
• Každý občan způsobilý k práv-
 ním úkonům, který se uchází 
 o nájem bytu, podává písemnou 
 žádost na předepsaném tiskopise,
• dovršil 18 let,
• má trvalý pobyt na území ČR 
 (pokud má občan trvalý pobyt 
 ve městě Lysá nad Labem, je 
 jeho žádost řešena přednostně 
 před žádostmi žadatelů, kteří 
 trvalý pobyt ve městě Lysá nad 
 Labem nemají) nebo zaměstná-
 ní ve městě Lysá nad Labem 
 (přiloží potvrzení zaměstnava-
 tele) nebo případně manželé 
 (registrovaní partneři), z nichž 
 alespoň jeden má trvalý pobyt 
 na území ČR ve městě Lysá nad 
 Labem nebo zaměstnání ve měs-
 tě Lysá nad Labem nebo v blíz-
 kém okolí (přiložit potvrzení za-
 městnavatele),
• nemá jiný nájemní vztah, to zna-
 mená, že nemá uzavřenu žád-
 nou nájemní smlouvu k jiné by-
 tové jednotce (platí i pro: man-
 žela, manželku, druha, družku, re-
 gistrovaného partnera/ku apod.),
• nedošlo za uplynulých 10 let 
 k ukončení užívání bytu v majet-
 ku města Lysá n. L. této osobě 
 z důvodu soudního rozhodnutí, 
 výpovědi ze strany pronajíma-
 tele či uzavření dohody o ukon-
 čení užívání bytu, a pokud dů-
 vodem pro tento postup bylo po-
 rušení povinností ze strany to-
 hoto uživatele,

V našem městě opět fungují pravidla pro přidělování bytů
• není vlastníkem ani spoluvlast-
 níkem žádné nemovitosti na 
 území ČR, určené k bydlení (pla-
 tí i pro: manžela, manželku, dru-
 ha, družku, registrovaného part-
 nera/ku apod.),
• žadatel i osoby spolubydlící ne-
 mají závazky po lhůtě splatnosti 
 vůči městu Lysá nad Labem 
 nebo vůči organizacím zřizova-
 ným městem Lysá nad Labem 
 a proti budoucímu nájemci (oba 
 manželé, registrovaní partneři, 
 příp. další členové domácnosti) 
 není vedeno exekuční řízení, 
• má nepřetržitě 6 měsíců za-
 městnání (za zaměstnání se mů-
 že považovat také evidence na 
 úřadu práce po dobu vypláce-
 ní podpory v nezaměstnanosti, 
 mateřská nebo rodičovská do-
 volená, studium, starobní dů-
 chod, invalidní důchod 3. stup-
 ně nebo soustavná péče o osobu
 s těžkým zdravotním postiže-
 ním, zajištěný dlouhodobý sta-
 bilní příjem – např. z podnikání 
 nebo z jiného titulu) a tuto sku-
 tečnost průkazně doloží (potvr-
 zení zaměstnavatele, úřadu prá-
 ce apod.), 
• nezahájil insolvenční řízení,
• není v insolvenci (konkurz, od-
 dlužení, zák. 182/2006 Sb.) včet-
 ně členů domácnosti viz bod e), 
• po odečtení nákladů na úhradu 
 nájemného a dalších sjednaných
 plateb v souvislosti s nájmem 
 disponuje částí příjmu ve výši 
 1,4 násobku životního minima 
 pro všechny osoby, které jsou 
 na žadateli závislé a budou 
 s ním sdílet společnou domác-
 nost (v případě manželů a re-
 gistrovaných partnerů se příjmy 
 sčítají, za životní minimum se 
 považuje minimální hranice pe-
 něžních příjmů fyzických osob 
 k zajištění výživy a ostatních zá-
 kladních osobních potřeb), 
• souhlasí s odkupem pohledávky 
 vzniklé z dlužného nájemného 
 za nájem bytu ve vlastnictví 
 města nebo jeho části, složí jisto-
 tu (pozn. redakce: dříve známa 
 pod názvem kauce) ve výši troj-
 násobku nabídnutého nájemné-
 ho za 1m² podlahové plochy 
 bytu.

V případě splnění výše uvede-
ných podmínek a o dalším postupu 
a zařazení do Seznamu uchazečů 

o nájem bytu města následně 
rozhoduje bytová komise a rada 
města. Postup schvalování žádostí 
včetně formuláře naleznete v úpl-
né verzi na stránkách města www.
mestolysa.cz nebo se můžete obrá-
tit na odbor správy majetku (ved. 
Ing. Vladimír Kopecký nebo refe-
rentka Barbora Šošková). 

Díky těmto pravidlům a přís-

nějšímu výběru předpokládáme, 
že do budoucna vytvoříme lidem 
podmínky pro klidné bydlení bez 
rušivých jevů, neboť město chce 
mít nájemníky, kteří budou řádně 
platit nájem a služby a dodržovat 
pravidla slušného soužití. 

Barbora Šošková
odbor správy majetku 

a redakce

www.novazelenausporam.cz  Zelená linka: 800 260 500  e-mail: info@sfzp.cz
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Fotogra icky

21. února se v evangelickém kostele za velkého zájmu veřejnosti 
uskutečnil koncert dvou pěveckých sborů. Jako první pod taktov-
kou Jany Erbenové zazpívala AMA Musica. Jako druzí vystoupili 
hosté z Velké Británie, sbor Harrogate Ladies´ College Chapel Choir. 
Vrcholem povedeného koncertu byla společná skladba Wherever 
You are.

Poslední únorovou sobotu pokřtili v místním kině ARTMOSPHERE 
za velké podpory fanoušků nový videoklip k písni Proč ne, která je na  
posledním albu kapely Červenej nos. Večer nabitý skvělou muzikou 
podtrhly vizuální efekty VJ Earla, o úvod večera se postarala pražská 
formace Lola. Na pódiu se objevila a s kapelou si zazpívala děvčata sbo-
ru Ama Musica místní ZUŠ. Krásný večer.

Městský ples se povedl. 300 návštěvníků zavítalo na letošní ples 
města, který proběhl na lyském výstavišti 10. března. V bohatém 
programu nechyběla módní přehlídka, barmanská show či ukáz-
ka latinsko-amerických tanců a tombola. Hostem večera byl herec 
a zpěvák Roman Vojtek, za Středočeský kraj se této společenské 
akce zúčastnil radní Ing. Jan Skopeček, poslanec Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR.

V únoru a březnu hostil lyský archiv výstavu Slavné stavby Fran-
tiška Maxmiliána Kaňky. O slavnostní vernisáž, která proběhla 
16. února a byla na ní představena stejnojmenná publikace, byl ze 
strany veřejnosti značný zájem. Výstava se uskutečnila v rámci pro-
jektu Putování po stavbách Františka Maxmiliána Kaňky v Čechách 
a na Vysočině k  250. letům od architektova úmrtí.
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Kulturní přehled

1. 4.  od 10.00   LEGO® Batman fi lm
1. 4. od 17.00   Ghost in the Shell PREMIÉRA
1. 4. od 20.00   Masaryk
2. 4. od 10.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
2. 4. od 15.00   VESELÉ VELIKONOCE LIDUŠČINO DIVADLO
2. 4. od 18.00 Popírání holocaustu
4. 4. od 17.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
4. 4. od 20.00   Pátá loď PREMIÉRA
5. 4. od 17.00   Pes ro(c)ku AKCE KINO KLUB
5. 4. od 20.00  Všechno nebo nic AKCE KINO KLUB
6. 4. od 17.00  Balerína
6. 4. od 20.00  Ghost in the Shell 
7. 4. od 17.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
7. 4. od 20.00   Padesát ods  nů temnoty
8. 4. od 10.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
8. 4. od 17.00   Power Rangers: Strážci vesmíru
8. 4. od 20.00   Život PREMIÉRA
9. 4. od 10.00   LEGO® Batman fi lm
9. 4. od 13.00    Dětský karneval s diskotékou
9. 4. od 18.00   Masaryk
11. 4. od 17.00  Balerína
11. 4. od 20.00   Bába z ledu
12. 4. od 17.00   Psí poslání AKCE KINO KLUB
12. 4. od 20.00  T2 Trainspo   ng AKCE KINO KLUB
13.4. od 17.00  Špun   na vodě PREMIÉRA
13.4. od 20.00   Power Rangers: Strážci vesmíru
14. 4. od 17.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
14. 4. od 20.00   Špun   na vodě 
15. 4. od 10.00   LEGO® Batman fi lm
15. 4. od 17.00   Špun   na vodě 
15. 4. od 20.00  Masaryk
16. 4. od 10.00  Šmoulové: Zapomenutá vesnice
16. 4. od  15.00  Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D PROJEKCE
16. 4. od 18.00  Špun   na vodě 
18. 4. od 17.00  Špun   na vodě 
18. 4. od 20.00  Pátá loď 
19. 4. od 17.00  Divoké vlny 2 AKCE KINO KLUB
19. 4. od 20.00  Masaryk
20. 4. od 17.00  Mimi šéf PREMIÉRA
20. 4. od 20.00  Rychle a zběsile 8 PREMIÉRA
21. 4. od 20.00  Václav Koubek & kapela
22. 4. od 10.00  Mimi šéf 
22. 4. od 17.00  Rychle a zběsile 8 
22. 4. od 20.00  Loupež ve velkém stylu PREMIÉRA
23. 4. od 10.00  Mimi šéf 
23. 4. od 15.00  Mimi šéf  3D PROJEKCE
23. 4. od 18.00  Špun   na vodě 
25. 4. od 17.00  Mimi šéf 
25. 4. od 20.00  Přes kos   mrtvých PREMIÉRA
26. 4. od 17.00  LEGO® Batman fi lm  AKCE KINO KLUB
26. 4. od 20.00  Špína PREMIÉRA
27. 4. od 17.00  Špun   na vodě 
27. 4. od 20.00  Zahradnictví: Rodinný přítel PREMIÉRA 
28. 4. od 19.00  Domácí@štěs  .hned 
29. 4. od 10.00   Mimi šéf 
29. 4. od 17.00  Špun   na vodě 
29. 4. od 20.00  Zahradnictví: Rodinný přítel 
30. 4. od 10.00  Šmoulové: Zapomenutá vesnice
30. 4. od 15.00  Špun   na vodě 
30. 4. od 18.00  Zahradnictví: Rodinný přítel 

Kino Lysá n. L.                     4/201718. dubna 2017 
od 9.00 do 10.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

19. dubna 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. dubna 2017 od 20.00 hodin
Václav Koubek
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

22. dubna 2017 od 20.00 hodin
Dvorecké jarní plesání
Hostinec U Háje Dvorce

23. dubna 2017
Jarní cena TK TJ Sokol
ZŠ J. A. Komenského
www.sokol-lysa.cz

24. dubna 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
restaurace U Bílé labutě

25. dubna 2017 
od 9.00 do 10.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

25. dubna 2017 od 18.30 hodin
Jižní Korea aneb 

 „Kde byl Péťa?“
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

26. dubna 2017 
od 8.00 do 14.00 hodin
Den otevřených dveří
Základní škola speciální

26. dubna 2017 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

27. 4. – 1. 5. 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

Narcis, Elegance, Regiony ČR
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

28. dubna 2017 od 19.00 hodin
Domácí@štěstí.hned
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

28. dubna 2017 od 16.00 hodin
Čarodějnice
RC Parníček Lysá n. L.
www.rcparnicek.cz

do 30. 4.
Jaro na vsi
Skanzen Přerov n. L.
www.polabskemuzeum.cz

3. dubna 2017 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
restaurace U Bílé labutě

4. dubna 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulosti
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. dubna 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. až 28. dubna 2017
Labské vyhlídky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. dubna 2017 od 18.30 hodin
Velikonoční dekorace
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. dubna od 18.00 hodin
Madeirová vejce
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. a 8. dubna 2017
Sbírka použitého ošacení
garáž MěÚ u sídla Policie ČR

8. dubna 2017 
od 9.00 do 12.30 hodin
Ukliďme svět Ukliďme Česko

11. dubna 2017 od 18.00 hodin
Vyhlídky nad Labem
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

12. dubna 2017 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. dubna 2017
od 8.00 do 12.00 hodin
Velikonoční prázdniny
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

15. dubna 2017 od 14.00 hodin
9. celonárodní čtení bible
park mezi Penny 

 a autobusovou zastávkou

17. dubna 2017 od 16.00 hodin
Velikonoční koncert
evangelický kostel
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

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

Toulky minulostí – 4. dubna 2017 od 16.30 hodin 
Toulky starověkem s PaedDr. Marií Kořínkovou budou tentokrát věnová-
ny období punských válek. Vstup zdarma. 

Paličkování – 5. a 19. dubna 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy paličkování s Helenou Kubíkovou v knihovně.

Velikonoční dekorace – 6. dubna 2017 do 18.30 hodin 
(knihovna 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
Kurz výroby a zdobení madeirových vajíček s Andreou Říhovou. Krásná 
krajková madeirová vajíčka již nemusí být Vaším snem! Přijďte se naučit, 
jak si poradit s jejich výrobou a jak je zdobit decoupage technikou. Kur-
zovné 250 Kč. V ceně kurzovného jsou zahrnuty náklady na materiál, sle-
pičí vejce a 1 ks husího vejce.  Na kurz je nutné se přihlásit předem. Počet 
míst omezen! 

Vyhlídky nad Labem – 11. dubna 2017 od 18.00 hodin
Přednáška milovického fotografa Ivana Klicha o krásných místech spo-
jených s naší největší řekou. Přijďte se inspirovat na jarní výlety v okolí 
Labe! Vstupné na přednášku 30 Kč.

Drátování – 12. a 26. dubna 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně. 

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

Velikonoční prázdniny 
– 13. dubna 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední program pro děti, které nerady tráví prázdniny doma. Na akci 
je nutné se přihlásit předem, počet míst na akci je omezen!

Velikonoční koncert – 17. dubna 2017 od 16.00 hodin
Tradiční Velikonoční koncert v evangelickém kostele v Lysé n. L., na kte-
rém se tentokrát představí Trio Gratia ve složení Lenka Chmelová – létna, 
Hana Dostálová Roušarová – housle, Dagmar Mašková – viola.

PC kurz pro začátečníky 
– 18 a 25. dubna 2017 od 9.00 do 10.30 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládá-
ní počítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit 
možnosti internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast 
na kurzu v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájem-
ce zdarma.

Jižní Korea aneb „Kde byl Péťa?“ 
– 25. dubna 2017 od 18.30 hodin
Co vše lze zažít během semestru v Jižní Koreji?  Jaké jsou zážitky 
z cest na Filipíny a do Japonska? Lze na vzdálenost 8 000 km pomoci 
deseti dětem s handicapem? To vše se dozvíte na netradiční cestovatel-
ské přednášce, která proběhne pod záštitou Konta Bariéry. Prostřed-
nictvím dobrovolného vstupného budete moci navíc přispět na pomoc 
15letému Zdendovi, který je celý život odkázán na péči druhých.

Labské vyhlídky – 5.–28. dubna 2017
Výstava fotogra ií milovického fotografa Ivana Klicha.
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Pozvánky

Poslední květnový víkend se místní i přespolní mohou 
těšit na druhý ročník městských slavnos   Lysá žije. Cen-
trum dvoudenní akce se letos přenese do areálu letního 
kina v zámeckém parku, v sobotu se ke slavnostem připojí 
Montmartre, chybět nebudou akce v atriu archivu v býva-
lém augus  niánském klášteře.  Pro nejmenší pořadatelé 
připravují Cestu parkem i divadelní představení. Známé 
i méně známé kapely nás provedou rozličnými hudebními 
žánry od tanečního afro beatu, jazzu, blues, world music, 
přes rock, reggae, šanson, ska, pop až po elektronickou 
hudbu či dechovku. Program v zámeckém parku oboha   
workshopy, ty spolu s přednáškami a dalším doprovod-
ným programem budou na zájemce čekat v šapitó. Začá-
tek slavnostní Lysá žije je plánován na pátek 26. května 
v 17 hodin, sobotní program pak bude začínat v 10 ho-
din dopoledne. Bavit a občerstvit se budou mít návštěv-
níci možnost až do pozdních večerních hodin.  A na jaké 
kapely se letos můžeme těšit? V pátek to bude Žlutý pes 
s Ondřejem Hejmou, Eddie Stoilow či například U2 re-
vival, v sobotu domácí Artmosphere, minus 123 minut, 
Yo Yo Band a řada dalších. Úplný program slavnos   Vám 
přineseme v květnových Listech.

redakce
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Pozvánky

27. 4. - 1. 5. 2017

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného si vás dovolu-
je pozvat na úterý 11. 4. v 18.00 hodin na přednášku „Občanská 
válka v Sýrii?“ Přednášet bude Mgr. Bc. Radim F. Holeček, posla-
nec PSP ČR a odborný asistent PF UJEP v Ústí nad Labem. Cena 
30 Kč/osoba.

Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného si vás dovolu-
je pozvat na čtvrtek 20. 4. v 18.00 hodin na setkání s fotografem 
Františkem Dostálem, autorem několika fotogra ií z probíhající 
výstavy AKTA EROTIKA. Cena 30  Kč/osoba.

Pozvánka

VELIKONOCE V EVANGELICKÉM KOSTELE
pátek 14. 4. od 9.00 

Bohoslužby s večeří Páně  
neděle 16. 4. od 9.00 

Bohoslužby s večeří Páně
pondělí 17. 4. od 16.00 
Trio Gratia - koncert

Velikonoce ve farnosti
Lysá nad Labem

Velikonoční události – umučení a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista 
–  jsou základním kamenem křesťanské víry a jejich bohoslužebné 

prožívání představuje vyvrcholení celého liturgického roku

Zelený čtvrtek 13. 4. 
Lysá nad Labem: mše svatá od 18.00 hodin

Velký pátek 14. 4. 
Lysá nad Labem: pobožnost křížové cesty od 15.00 hodin

velkopáteční obřady od 15.30 hodin
(Velký pátek, kdy si připomínáme utrpení našeho Pána Ježíše Krista a jeho smrt 

na kříži, je jediný den v roce, kdy církev na celém světě neslouží mši svatou.) 

Bílá sobota 15. 4. 
Lysá nad Labem: vigilie ze Slavnosti zmrtvýchvstání Páně 

(mše sv.) od 20.00 hodin

Neděle 16. 4. – Slavnost zmrtvýchvstání Páně (mše sv.)
Milovice od 8.00 hodin

Lysá nad Labem od 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem od 11.00 hodin

Velikonoční pondělí, 17. 4. (mše sv.)
Milovice od 8.00 hodin

Lysá nad Labem od 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem od 11.00 hodin

Ze srdce přeji milostiplné a radostné Velikonoce, lásku Boží a připojuji
tradiční pozdrav, jímž se o Velikonocích zdravívají východní křesťané: „Ježíš 

Kristus vstal z mrtvých!“ – „Vpravdě vstal z mrtvých!“ Váš otec Pavel
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Pozvánky

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby 

důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení 
Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XVIII. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě 
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 
2017, která se uskuteční ve dnech 22. – 25. 6. 2017 společně 
s Lázeňským veletrhem a výstavou růží – Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 23. 6. 2017 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech – ruční práce, literární práce a fotografi e.

Každý okruh činností má své propozice.

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku 
z různých druhů materiálů i různými technikami, například 
vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny 
apod. můžete přihlásit do soutěže do 22. května 2017 – odevzdat 
přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma:
„Zlatý člověk“
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 
22. května 2017.

Fotografi cká soutěž na téma:
„Podzim – nejkrásnější období v životě i v přírodě“
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky 
či dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce pěti snímcích. Fotografi e 
mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 13x18 cm. 
Fotografi e zašlete společně s přihláškou do 22. května 2017. 
Autory fotografi í, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání 
čestného prohlášení, které je na internetových stránkách. 

Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: 
Bc. Věra Součková, středisko Centra sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o. p. s., Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 
1722, PSČ 289 22 Lysá n. L., č. tel. 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info  

Ředitelství organizace:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s., 
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás 
a Vaše práce.

Za organizátory 
Bc. Věra Součková
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Pozvánky

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

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

12. 4. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

19. 4. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ RODINNÁ 

PORADNA
pod vedením psycholožky a speciální 

pedagožky Mgr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

5. 4. 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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti narozené 2006–2011

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

- termíny: celkem 7 týdnů téměř
o celých letních prázdninách

25. 4. 2017 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

MANDALA NA HEDVÁBÍ

24. 4. 2017 od 18.00 do 19.30
Beseda na téma:
JAK VÉST DĚTI 

K CIZÍM JAZYKŮM

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
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Představujeme

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Knihovna v Lysé nad La-

bem byla slavnostně otevřena 
v březnu 1921.  Jejím před-
chůdcem byl  od roku 1863 
spolek Čtenářské jednoty. 
V minulosti několikrát změ-
nila své sídlo, aby pak v roce 
1978 zakotvila v přízemí 
městského úřadu. Původně 
knihovna sloužila jen k půj-
čování knih a časopisů. Postu-
pem času, hlavně s příchodem 
nového milénia, však svoje 
služby rozšířila. Od roku 2011 
plní funkci informačního cen-
tra, do loňského roku vydá-
vala městský měsíčník Listy 
a do zřízení pracovní pozice 
kulturního referenta na MěÚ 
zajišťovala agendu kulturních 
akcí. Dodnes pro město při-
pravuje velikonoční a vánoč-
ní koncerty a organizuje kurz 
tance a společenské výchovy. 
V této příspěvkové organizaci 
města  pracuje pět knihovnic, 
od roku 2012 je zde ředitelkou 
Mgr. Jana Bajerová, která nám 
poskytla následující rozhovor.

Knihovna kromě knihovnických slu-
žeb zajišťuje i řadu kulturních  a vzdě-
lávacích akcí. Mohla byste naše čtená-
ře seznámit s těmi zásadnějšími?

Ročně připravujeme přes 200 
kulturních a vzdělávacích akcí. 
Mezi ně patří hlavně akce pro ško-
ly a mimoškolní akce pro děti. Na 
přípravu nejnáročnější jsou pak 
akce spojené s přespáním dětí 
v knihovně - Noc s Andersenem, 
Pyžamová párty a Klučičí párty. 
Kromě vzdělávacích akcí pro děti 
ale knihovna chystá i program pro 
další věkové skupiny – přednášky, 
kurzy, besedy, výstavy atd. Určitě 
bych ráda zmínila cyklus předná-
šek Univerzity volného času, na je-
hož dramaturgii spolupracujeme 
se zdejším okresním archivem. 
Mezi ženami jsou oblíbené pravi-
delné tvořivé dílny. Ve spolupráci 
s milovickou jazykovou školou zde 
probíhají kurzy angličtiny. Teď na 
duben znovu chystáme počíta-
čové semináře pro začátečníky. 
K větším a na přípravu nároč-
nějším kulturním akcím, které 
v našem městě pravidelně organi-
zujeme, patří velikonoční a vánoč-
ní koncert. V neposlední řadě je 
knihovna podepsána pod každo-
ročními tanečními kurzy. 

Mohla byste srovnat zájem 
o půjčování knih v „papírové po-
době“ v průběhu posledních dvou 
desetiletí?

Statistiky naší knihovny z po-
sledních let dokládají sestup-
nou tendenci výpůjček knih. 
Počet návštěvníků knihovny 
však neklesá. Ba právě naopak. 
Pokud se mezi uživatele zapo-
čítají i uživatelé on-line služeb, 
pak jejich počet roste. To jenom 
potvrzuje skutečnost, že funk-
ce knihovny se pomalu ale jistě 
mění. Velký podíl na tom určitě 
nese internet. Co se týká četby, 
tak se obecně tvrdí, že zájem 
o ni je stále menší, především 
u dětí. Průzkumy čtenářství však 
tuto hypotézu moc nepotvrzu-
jí. Jde spíše o to, co a jak se čte.  
Mohlo by se zdát, že papírová 
podoba knih bude brzy minu-
lostí. Naše zkušenosti tomu však 
moc nenasvědčují. Prozatím sice 
nemáme možnost půjčovat elek-
tronické knihy, ale zatím jsme od 
našich čtenářů tuto potřebu ani 
nezaznamenali. Naopak. Spíše 
slyšíme názory, že šustění papí-
ru ke knize neodmyslitelně patří 
a čtení bez klasického otáčení 
stran není ono. Možná je to však 
otázka generační, takže i my se 
na půjčování těchto dokumentů 
připravujeme. 

Jaká literatura je mezi Vašimi čte-
náři nejoblíbenější?

V našem fondu máme zastou-
peny všechny žánry a mezi naše 
dokumenty nepatří pouze knihy. 
V poslední době je třeba velmi ob-
líbené půjčování společenských 
her, značný zájem je ale třeba 
i o časopisy. Co se týče literární-
ho žánru, tak naši čtenáři nejvíce 
čtou detektivky, historické romá-
ny a literaturu faktu. 

Řada lidí se domnívá, že práce 
knihovníka obnáší půjčování knih 
a jejich zpětné ukládání do regálů. 
Jak je tomu ve skutečnosti?

Knihovny byly po staletí vnímány 
především jako místa zpřístupňo-
vání tištěných a rukopisných doku-
mentů. To se nicméně zcela změnilo 
na konci minulého století s rozvo-
jem internetu a elektronických sítí. 

V současném informačním světě 
funkce knihoven už určitě netkví 
pouze v půjčování knih. Knihovna 
je dnes spíše kulturně-vzdělávací 
institucí, která má za cíl poskyto-
vat přístup k dalším informačním 
zdrojům. Samozřejmě také záleží 
na tom, o jaký typ knihovny se jed-
ná. Jiné priority má krajská vědec-
ká knihovna, jiné pak malá obecní. 
Společně s přeměnou společnosti 
a změnou práce s informacemi se 
pak logicky musela změnit i práce 
knihovníků. Naše knihovna se nyní 
daleko více zaměřuje především na 
složku vzdělávací. Čile spolupracu-
jeme s místními školami, ale nabízí-
me i řadu mimoškolních vzděláva-
cích akcí. Samotné půjčování knih je 
nyní tedy pouze zlomkem naší prá-
ce. Ale pro zajímavost chci dodat, že 
ani tato práce není tak jednoduchá, 
jak vypadá. Než se totiž kniha do-
stane do rukou čtenářů, musí projít 

celkem složitým akvizičním a kata-
logizačním procesem. 

Zajišťujete i chod informačního 
centra. Některá okolní města mají 
již několik let samostatná informač-
ní centra. Myslíte, že by si jej Lysá 
také zasloužila?

Lysá n. L. má svým návštěvníkům 
co nabídnout. Vedle unikátního zá-
meckého parku je to například krás-
ně opravené muzeum a spousta dal-
ších jedinečných historických i pří-
rodních památek. Z tohoto pohledu 
by si tedy naše obec samostatné 
informační centrum nepochybně 
zasloužila. Jeho zřízení však samo 
o sobě davy turistů nepřivede. 
K tomu je potřeba promyšleně 
systematicky koordinovat mnoho 
dalších souvisejících potřeb od do-
pravy a parkování, přes cyklostezky, 
ubytování, stravování až po propa-
gaci města. Knihovna se v současné 
době snaží v rámci svých možností 

turistům nabízet co nejkvalitnější 
služby a informace. Při současném 
rozložení pracovních úvazků však 
bohužel není v našich časových 
možnostech poskytované služby 
v informačním centru rozšiřovat. 

Co musí  zájemce o literaturu 
udělat, aby se stal Vaším čtenářem, 
a kolik ho to bude stát?

Čtenářem naší knihovny se může 
stát úplně každý. Studenti, dospělí 
a senioři k tomu potřebují pouze 
platný občanský průkaz a u dětí 
do 15 let je jen nutné, aby s nimi na 
první návštěvu do knihovny přišel 
zákonný zástupce s platným dokla-
dem totožnosti. Nic jiného k tomu 
není třeba. Roční registrační popla-
tek v knihovně pro studenty činí 30 
Kč, pro seniory 50 Kč, dospělí pak 
zaplatí 100 Kč. Děti do 15 let mají 
registraci zdarma.

redakce



15

V únoru 
nás ve irmě 
,,O(A)lymp, 
studentská 

společnost” čekalo hodně práce. 
Hned na začátku měsíce jsme na-
koupili materiál, abychom se mohli 
vrhnout na výrobu speciální edice 
bižuterie k Valentýnu. 

Pak následovala práce na vý-
roční zprávě a příprava na Veletrh 
středních škol, který se konal 16. – 
18. února na Výstavišti v Lysé nad 
Labem. Připravili jsme si materiály 
na stánek, bižuterii, kterou jsme na 
veletrhu chtěli nabízet, a vystoupe-
ní, v rámci kterého jsme prezento-
vali naši školu a irmu.

 Na stánku se během dne stří-
dali studenti – zaměstnanci irmy 
a prodávali výrobky. Také posky-
tovali zájemcům o studium infor-
mace o naší škole. Prezidentka 
studentské irmy ,,O(A)lymp, stu-
dentská společnost” Tereza Plecitá 

Ze života škol

Ve čtvrtek 
23. 2. 2017 
n a v š t í v i l 
naši školu 

Ing. Jan Skopeček, radní pro škol-
ství Středočeského kraje.

Spolu s ním přišli také starosta 
Lysé nad Labem Ing. Karel Otava 
a PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí 
odboru školství.

Jako bývalý student obchodní 
akademie besedoval Ing. Skopeček 
se studenty čtvrtých ročníků na 
téma rozpočet Středočeského kra-
je a inancování školských zařízení 
ve Středočeském kraji. Zavzpomí-
nal na svá studentská léta a poho-
vořil o širokém uplatnění absol-

ventů obchodní akademie na trhu 
práce. Nastínil též možnosti studia 
na vysokých školách. Na závěr po-
přál studentům hodně úspěchů při 
skládání zkoušky dospělosti.

Beseda proběhla ve velmi přátel-
ské atmosféře, poté si všichni pro-
hlédli školu. Zavítali do hodiny apli-
kované ekonomie, kde se seznámili 
s chodem reálné studentské irmy 
OAlymp a s jejím podnikatelským 
záměrem. Ing. Skopeček se také 
setkal s vedením naší školy a s Mgr. 
Marií Novákovou a Mgr. Petrem 
Tomkem, řediteli základních škol 
Komenského v Lysé nad Labem. 

Mgr. Alena Langová,
OA Lysá nad Labem
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Studenti besedovali s Ing. Janem Skopečkem

Studentská irma – viděli jste nás na Výstavišti v Lysé nad Labem?

a ředitel HR oddělení Andrej Tichý 
představili OA Lysá a naši irmu na 
pódiu během přehlídky středních 
škol, Tereza dokonce přehlídku 
všech škol moderovala. 

Na záznam z jejich vystoupení se 
můžete podívat na facebookových 

stránkách OA Lysá n. L. https://
www.facebook.com/oalysa/.

Ke konci února naši školu na-
vštívil pan Ing. Jan Skopeček, radní 
Středočeského kraje, spolu se sta-
rostou Lysé nad Labem Ing. Karlem 
Otavou. Prezidentka studentské 

irmy oba seznámila s dosavadními 
výsledky „podnikání“ a s plány do 
budoucna.

A protože nás 5. dubna 2017 
čeká již 22. ročník soutěžního ve-
letrhu „JA Studentská irma roku“, 
byl měsíc březen pro všechny naše 
zaměstnance opravdu „pracovní“. 
Mimo jiné jsme vytvořili informač-
ní video o irmě. Můžete ho vidět 
na adrese: https://www.facebook.
com/oalysa/videos/vb.1908256
37630668/1357745014272052/
?type=2&theater

Na veletrhu budou soutěžit 
všechny studentské irmy založe-
né a provozované ve školním roce 
2016/2017. O tom, jak jsme se na 
veletrhu prezentovali, vás budeme 
informovat.

Martina Zárubová
studentka 3. ročníku OA,

asistentka PR ředitelky 
studentské irmy O(A)lymp

Ve dnech 
19. – 22. 2. 
2017 jsme 
uskutečnili 

již čtrnácté setkání se žákyně-
mi partnerské školy (Gymnázia 
Bamberk) v německém Lichten-
felsu. Po úvodním seznámení, 
příjemné konverzaci a spous-
tě společných her jsme se za-
mýšleli nad tématem letošního 
setkání. Tím bylo „Partnerství 
v srdci Evropy“. Věnovali jsme 
se jak historii, tak i současnosti 

Lichtenfels 2017
česko-německých vztahů, a to 
v anglickém jazyce. Procvičili 
jsme si anglický jazyk, němec-
ký jazyk, získali nové poznatky 
a v neposlední řadě i nové kama-
rády. Velkým zážitkem pro nás 
byla prohlídka krásného histo-
rického města Bamberk, kterou 
jsme zvládli cestou do Lichten-
felsu. Už teď se všichni těšíme na 
příští setkání!

žáci 2., 3. a 4. ročníků 
OA Lysá nad Labem

www.oalysa.cz
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ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem 
přijme pro školní rok 2017/2018:

KVALIFIKOVANÉ UČITELE I. A II. STUPNĚ ŠKOLY, 
KVALIFIKOVANÉHO VYCHOVATELE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
KVALIFIKOVANÉHO ASISTENTA PEDAGOGA 
KVALIFIKOVANÉHO UČITELE AJ ZEJMÉNA I. STUPEŇ
KVALIFIKOVANÉHO UČITELE NJ

V případě zájmu o tuto pozici kontaktujte 
ředitelku školy na tel.: 601 367 903, 
nebo na e-mailu: reditel@zsbhrozneho.cz 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Závěr února 
a měsíc březen 
přinesl do naší 
školy mnoho 
kulturních akcí 

a exkurzí. 28. února navštívili žáci 
6. A spolu s třídní učitelkou Mgr. 
Jolanou Rudolfovou v rámci pro-
jektového dne ilmové ateliéry na 
Barrandově. Žáci měli možnost na-
vštívit Filmpoint, expozici z histo-
rie ateliérů, se zajímavou výstavou 
z ilmu Anděl páně 2. Jejich dalšími 
zastávkami byl fundus (sklad kos-
týmů) a rekvizitárna, dále prošli 
kolem ateliérů a kostyméren sou-
časných televizních projektů. Jejich 
návštěva končila v ateliéru, v němž 
se mj. natáčí Stardance. Exkurze se 
žákům i paní učitelce velmi líbila, 
protože se dozvěděli mnoho zají-
mavostí ze zákulisí ilmů.

Kouzelník Navaro 
I letos jsme měli možnost za 

spolupráce s agenturou NAVA-
RO připravit pro školní družinu 
kouzelnické představení plné 
iluzí a triků šitých dětem přímo 
na míru. Bublinovou show děti 
přivítaly s velkým nadšením, a to 
nejen proto, že si pár z nich vy-
bral kouzelník za své pomocníky. 
Na závěr měli všichni možnost 
naučit se jeden kouzelnický trik. 
Toto představení se těší velké 
oblibě, a proto budeme ve spo-
lupráci s agenturou i nadále po-
kračovat.

Sedmé ročníky se ve středu 
8. března vypravily do Prahy na 
ilmový festival Jeden svět dě-

tem. Páté ročníky a žáci 4. A dali 
20. března přednost divadelní-
mu představení Záhada hlavola-
mu v pražském divadle Gong. Na 

V březnu především kulturní vyžití
divadelních prknech znovu ožila 
postava Jana Tleskače a přede-
vším nesmrtelný hlavolam ježka 
v kleci. Totéž divadlo navštívili 
také žáci sedmých ročníků, pro-
tože na prknech znamenajících 
svět ožil příběh Romea a Julie. 
Tento nesmrtelný příběh lásky 
v režii Janka Lesáka předvedli 
žákům pouze dva herci.

Městská knihovna uspořádala 
pro naše žáky i v březnu zajíma-
vý program. Ke konci února měli 
žáci devátých ročníků možnost 
zúčastnit se besedy se spisova-
telkou Jitkou Neradovou, která 
se ve své knize věnovala parašu-
tistům v době druhé světové vál-
ky. 15. března měl literárně-dra-
matický kroužek pod vedením 
paní učitelky Burdové možnost 
zaměřit se na kritické myšlení. 
O týden později se pak žáci prv-
ních tříd setkali v knihovně s ilu-
strátorkou Vendulou Hegerovou 
v rámci projektu Už jsem čtenář. 

Otevíráme dveře veřejnosti
Začátkem března postupně na-

vštívili naši školu předškoláčci ze 
všech 5 spádových mateřských 
škol. Během vyučovací hodiny si 
ve třídách starších kamarádů na 
vlastní kůži vyzkoušeli, jaké to je 
být školákem. Dle jejich slov se vět-
šina do školy těší. Přejeme jim, aby 
jim elán vydržel co nejdéle.

Ani zástupci Školního parla-
mentu v březnu nezaháleli. Na 
úterý 28. března si připravili Den 
otevřených dveří ve výuce pro 
rodiče a zájemce z řad veřejnosti, 
jež provázeli školou. A pilně si už 
několik týdnů připravují dekora-
ce a kostýmy pro zápis do 1. tříd 
s mořskou tematikou.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ 
zve všechny na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. 4. 2017

od 8.00 do 14.00 hodin
Zveme všechny rodiče a přátele na prohlídku naší školy 

a také výstavu výtvarných a ručních činností.
Od 10.00  hodin jsme pro Vás připravili vystoupení našich žáků. 

Těšíme se na Vás. Učitelé a žáci.

Mgr. Irena Dlabolová, zástupkyně ředitele
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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

V návaznosti na článek uveřej-
něný v březnových Listech po-
skytujeme další blok informací 
o organizaci zápisu a kriteriích 
pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání. 

Zápisový proces, tzv. správní ří-
zení (řídí se Zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád) lze zjednodušeně 
rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vydání 
rozhodnutí). Před vlastním zaháje-
ním správního řízení organizovaly 
mateřské školy v Lysé n. L. v měsíci 
březnu informační schůzky nebo 
dny otevřených dveří. Předpoklá-
dáme, že zákonní zástupci dětí 
získali vyčerpávající informace. 
Uvedený přehled by měl poskyt-
nout především závazné datumy, 
kritéria a postup (ostatní informa-
ce je nadále možné vyhledávat na 
webových stránkách nebo nástěn-
kách jednotlivých MŠ).

Datumy jednotné pro 
všechny lyské MŠ
Podání žádostí (rodiče zváží, kolik 
žádostí podají – do kterých mateř-
ských škol): ve středu 3. 5. 2017 od 
13.00 do 18.00 hodin, ve čtvrtek 
4. 5. 2017 od 7.00 do 12.00 hodin, 
místo: Hasičská zbrojnice – kultur-
ní místnost, Pivovarská 1518, Lysá 
nad Labem. 

Nahlížení do správního spisu (ža-
datel má možnost nahlédnout do 
správního spisu založeného na zá-
kladě podané žádosti): ve čtvrtek 
11. 5. 2017 od 10.00 do 12.00 ho-
din, místo: ředitelny jednotlivých 
mateřských škol.

Předání rozhodnutí (rodiče zváží, 
kterou mateřskou školu upřed-
nostní, pokud bude dítě přijato 
do více mateřských škol): ve čtvr-

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2017–2018
tek 18. 5. 2017 od 12.00 do 18.00 
hodin, místo: Hasičská zbrojnice 
– kulturní místnost, Pivovarská 
1518, Lysá nad Labem.

Kritéria pro přijímání dětí 
jednotná pro všechny lyské MŠ

Město Lysá nad Labem vyme-
zilo OZV č. 4/2016 s účinností 
1. 1. 2017 školský obvod spádo-
vých mateřských škol. Školský ob-
vod tvoří celé území města Lysá 
nad Labem včetně městských částí 
Litole, Byšiček a Dvorců. Do škol-
ského obvodu spadají MŠ Čtyřlís-
tek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ 
Pampeliška. 

Město Lysá nad Labem uzavře-
lo dohodu o stanovení spádové 
mateřské školy pro děti s trvalým 
bydlištěm v obcích Jiřice a Stará 
Lysá plnící povinnou předškolní 
docházku v MŠ v Lysé n. L. Spádo-
vými mateřskými školami jsou MŠ 
Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. 

Na základě výše uvedených do-
kumentů dochází k odchylce v prv-
ním kritériu u MŠ Mašinka a MŠ 
Dráček pro děti s trvalým bydlištěm 
v obcích Jiřice a Stará Lysá plnící po-
vinnou předškolní docházku.

Kritéria budou uplatněna v pří-
padě, kdy počet žádostí o přijetí 
přesáhne počet míst uvolněných 
v MŠ od školního roku 2017–2018.

1. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přednostně 
přijímají děti s místem trvalého po-
bytu v dané obci, pro které je od po-
čátku školního roku následujícím 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, předškolní vzdělávání 
povinné, s dodržením výše uvede-
ných dokumentů o školských spá-
dových obvodech mateřských škol. 
Pokud nelze z kapacitních důvodů 
přijmout všechny děti splňující 

toto kritérium, informuje ředitel-
ka zřizovatele, aby mohl zřizovatel 
zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne 
ostatní žadatele z důvodů nedosta-
tečné kapacity MŠ.

2. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijímají děti 
s místem trvalého pobytu v dané 
obci podle spádové vyhlášky od 
nejstaršího po nejmladší, zpravidla 
tříleté. Ke dni přijímacího řízení 
musí být dítě schopno plnit školní 
vzdělávací program a samostatně 
zvládat úkony sebeobsluhy.

3. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijíma-
jí děti s trvalým pobytem mimo 
spádovou vyhlášku od nejstaršího 
po nejmladší, zpravidla tříleté. Ke 
dni přijímacího řízení musí být 
dítě schopno plnit školní vzdělá-
vací program a samostatně zvládat 
úkony sebeobsluhy.

4. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijímají děti 
s místem trvalého pobytu v dané 
obci podle spádové vyhlášky nej-
méně od dvou let. Ke dni přijíma-
cího řízení musí být dítě schopno 
plnit školní vzdělávací program 
a samostatně zvládat úkony sebe-
obsluhy.

5. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijímají děti 
s trvalým pobytem mimo spádo-
vou vyhlášku nejméně od dvou let. 
Ke dni přijímacího řízení musí být 
dítě schopno plnit školní vzděláva-
cí program a samostatně zvládat 
úkony sebeobsluhy.

Postup jednotný pro 
všechny lyské MŠ

Žádost o přijetí k předškolnímu 

vzdělávání podává dítě zastoupené 
zákonným zástupcem. 

Žádost musí obsahovat vyjá-
dření pediatra k nástupu dítěte 
k předškolnímu vzdělávání (pouze 
originál). 

K žádosti jsou zákonní zástup-
ci dítěte povinni předložit doklad 
o trvalém bydlišti dítěte. V pří-
padě, že má dítě trvalý pobyt 
v Lysé nad Labem, Jiřicích a Staré 
Lysé, nebude potřeba tento údaj 
dokládat, ředitelky budou praco-
vat s informacemi poskytnutými 
z evidence obyvatel Lysé n/L, Jiřic 
a Staré Lysé.

Na zákonném zástupci dítěte je, 
aby vybral předškolní zařízení pro 
dítě a též zvážil počet podávaných 
žádostí o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání. 

Všechny žádosti o přijetí, které 
osobně podají zákonní zástupci 
dětí k rukám ředitelky ve stanove-
ném místě a termínu, budou ředi-
telkou posouzeny dle kritérií a ná-
sledně zpracovány do pořadníku. 
O všech žádostech ředitelka písem-
ně rozhodne. 

Zveřejnění výsledků přijímání se 
uskuteční ve čtvrtek 18. 5. 2017 od 
12 do 18 hodin (Hasičská zbrojni-
ce – kulturní místnost, Pivovarská 
1518, Lysá n. L.) a od téhož dne 
v jednotlivých mateřských školách 
(způsobem obvyklým). 

V současné době je v lyských 
mateřských školách 378 míst. 
Předpokládáme, že pro nástup od 
školního roku 2017–2018 se uvol-
ní nejméně tolik míst jako v před-
chozím roce. Tento počet by měl 
dostatečně pokrýt poptávku po 
místech v předškolních zařízeních 
pro děti od nejstarších po nejmlad-
ší, zpravidla tříleté.

ředitelky mateřských škol 
v Lysé nad Labem



18
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Rok nám hezky utíká, dny 
se prodlužují a my prožíváme 
masopust. Končí zima, která už 
dlouho tak mrazivá nebyla. Nic 
nám ale nezabránilo navštěvo-
vat Kavárničku.

V Křesle pro hosta jsme přiví-
tali milé hosty. Nejprve paní Bo-
humilu Urbanovou, pracovnici 
Domácího hospice NABLÍZKU, 
z. ú. Představila nám tento nově 
vznikající hospic pro Lysou nad 
Labem a okolní města a obce do 
okruhu 30 km. Hospic si klade 
za cíl poskytovat pomoc a péči 
těm lidem, u nichž medicína již 
vyčerpala všechny své možnosti. 
Jednou z důležitých podmínek 
k přijetí do domácího hospice 
je celodenní přítomnost peču-
jící rodiny a hospic jí poskytuje 
komplexní podporu. A také ga-
rantuje, že nemocný nebude 
trpět nesnesitelnými bolestmi, 
nezůstane osamocen v posled-
ních chvílích života a současně 
bude plně respektována jeho lid-
ská důstojnost. K tomu nám paní 

Urbanová rozdala hezké propa-
gační letáčky s adresou hospice. 

V poslední masopustní dny, 
které bývají spojeny s radován-
kami, a to konkrétně v pondělí, 
jsme v „Křesle“ přivítali zvlášť 
významnou osobnost. Svojí ná-
vštěvou nás poctil sám osvícený 
hrabě František Antonín Špork, 
jak jej známe v podání pana Mgr. 
Jaroslava Bittnera. Nejdříve nás 
pozdravil jako své poddané 
s krátkým „hraběcím“ pro-
slovem. A pak už usednul do 
křesla a začal vzpomínat na 
léta minulá, na „Šporkovské 
slavnosti“, které se každoročně 
odehrávaly na lyském zámku 
a v zámeckém parku. Každý 
z nás si na to živě vzpomínal 
s trochou nostalgie, proč se 
tyto akce k uctění slavného lys-
kého rodáka dnes už nekonají. 
Hrabě dále připomněl bohatou 
divadelní činnost – muzikály 
„Filip a Kateřina“, „Bezmasý 
víkend Sherlocka Holmese“, 

Žili, byli v jedné 
mateřské škole, 
která se jmenova-
la Čtyřlístek, malí 
velcí předškoláci. 

Hned za okny třídy měli školní za-
hradu, na které každý den skotači-
li, pozorovali přírodu a prováděli 
nejrůznější bádání a experimenty. 
A pak přišla zima. Napadla hroma-
da sněhu a rtuť teploměru se málo 
kdy vyšplhala nad bod mrazu. Na-
jednou se dětem zahrada zdála 
jiná, taková tichá. Kromě sněhu, 
který se postupně měnil v led, ne-
bylo co pozorovat. Stromy bez listí, 
jakoby spaly, ani s větrem si nepo-
vídaly, veverky byly ukryté v duti-
nách stromů a nebylo po nich ani 
vidu ani slechu, a ptáčci ….? 

Nakonec záhadě přišel na kloub 
Martínek. „Ptáčky slyšet nemůže-
me, protože ti přece přes zimu spí!“ 
Paní učitelka nic neříkala, jen se ši-
balsky usmála a druhý den dětem 
navrhla, že společně zkusí přilákat 
ptáčky na školní zahradu a přesvěd-
čí se tak, zdali je tvrzení, že „ptáčci 
v zimě spí“ pravdivé. Děti se nadšeně 
vrhly do práce. Podle encyklopedie 
a atlasu si obrázky ptáčků rozdělily 
na ty, co na zimu odlétají do teplých 

krajin a na ty, které bychom mohli 
potkat u krmítka. Následovala stav-
ba krmítka z plastového kyblíčku 
a rozhodování, které pochutiny do 
krmítka patří a které ne. Nakonec 
děti ze směsi loje, prosa, slunečnic, 
oříšků a ovesných vloček vyrobily 
ještě „ptačí lízátka“ a to vše připravi-
ly za okno třídy. Do třídy na nástěnku 
paní učitelka pověsila velký plakát
s barevnými obrázky ptáčků a ka-
ždý, kdo by viděl nějakého „hosta“
u krmítka, měl tužkou připsat k do-
tyčnému ptáčkovi čárku. 

Uplynul týden a nic se nedělo. 
Uplynul druhý a nikde ani ptačí 
noha. Děti si zatím krátily čas růz-
nými hrami. Nejprve zkoušely, jak 

je složité mít místo rukou jen zobá-
ček a hračky ve třídě přemisťovaly 
pomocí kolíčků. Pak trénovaly svůj 
postřeh při hře ukrývání ptačích 
vajíček a svůj sluch při obraně pta-
čího území. Krmítko s ptáčky si na-
malovaly na papír, obrázek rozstří-
haly a znovu skládaly. Na okolních 
stromech bez listí si všimly opuš-
těných ptačích hnízd a napadlo je, 
z keramické hlíny a přírodnin, vy-
robit vlastní hnízdečka. K nim poté 
dodělaly barevné ptáčky z papíru a 
peří. Když se ani po dvou týdnech 
u školního krmítka nic nedělo, 
rozhodly se děti podniknout dob-
rodružnou výpravu do okolních 
zahrad a k lesu. S sebou si vzaly fo-

toaparát, lupy, klíč k určování stop 
ve sněhu a samozřejmě dobroty 
pro zvířátka do krmelce a krmítka. 
K jejich velkému údivu byly zahra-
dy v okolí školky plné krásných kr-
mítek, v keřích švitořila hejna ptáč-
ků a co stop zvířat a ptactva bylo 
ve sněhu na poli u lesa! Co naplat, 
děti byly zklamané. Že by měly ve 
školce začarované krmítko? Vždyť 
všechno udělaly správně. Vybraly 
jen ta semínka, která mají ptáčci 
nejraději, denně kontrolovaly sto-
py kolem krmítka, při pozorování 
se chovaly tiše..

Ale co by to bylo za pohádku, 
kdyby neměla šťastný konec.

Dny plynuly a školní krmítko stá-
le čekalo na svého prvního návštěv-
níka. Až jednoho dne přiletěl. Stalo 
se to v úterý přesně v 15.20 hodin. 
Celých 32 minut seděl u krmítka 
a hodoval a vůbec ho nepřekvapilo, 
že ho děti za sklem nadšeně vítají, 
tleskají mu a provolávají slávu. Od 
té doby chodí na dobroty z krmítka 
každý den. Dali jsme mu jméno Ka-
rel. Je to kos.

Co dodat? Ptáčci v zimě nespí 
a Karel je hrdina!

Jitka Churáčková, DiS. 
MŠ Čtyřlístek

Zimní pohádka

Kavárnička masopustní

Pokračování na str. 19



19

Zajímavosti

Už tak očekávané jaro je tu, vše 
se začíná zelenat a slunce sílí.

Jaro máme rádi a už se těšíme 
na procházky parkem a posezení 
v našem altánu.

Ale vraťme se v čase nazpátek. 
Oslavili jsme dle našich možností 
a umu masopustní období. Ma-
sopust  je třídenní lidový svátek, 
který ve své podstatě sice nemá 
nic společného s liturgií, ale 
přesto je podřízen běhu církev-
ního kalendáře. Slavil se ve dnech 
předcházejících Popeleční středě, 
kterou začíná 40denní půst před 
Velikonocemi. Protože datum Ve-
likonoc je pohyblivé, byl pohybli-
vým svátkem i masopust. Přípra-
vou na masopust býval čtvrtek 
před masopustní nedělí, nazý-

Zámecké novinky

vaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. 
Panovalo přesvědčení, že v tento 
den má člověk jíst a pít co nejvíce, 
aby byl celý rok při síle. I my jsme 
se na masopust řádně připravo-
vali. Výroba maškarních klobou-
ků, ve tvaru kornoutů, byla pro 
klienty příjemným rozptýlením 
v nastávající předjarní době. 
K masopustu již tradičně patří 
i smažení masopustních koblih. 
Díky naší nové mobilní kuchyňce 
byla tato činnost umožněna i han-
dicapovaným klientům. Její obslu-
ha je jednoduchá a pečení, vaření 
i smažení je pro nás všechny ra-
dostí. Každý klient měl možnost 
si vyzkoušet připravit si svou 
koblihu, pro někoho to bylo při-
pomenutí si této činnosti z dob, 

Kavárnička masopustní
„Člověk Jan doktor Faust“, „Svůj 
k svému“, „Komedie pro pár 
kapek“, „Černý a Bílý“ ale také 
„Sen“, se kterým vystupovali 
i v zahraničí.

Při každých posezeních se 
vzájemně informujeme o spo-

lečenských akcích, které ve 
městě probíhají a na kterých 
jako senioři nemůžeme chybět. 
Tak to byla především vernisáž 
výstavy „Slavné stavby Františ-
ka Maxmiliána Kaňky“ v SokA 
(v klášteře) a ples Baráčníků ve 
Staré Lysé. Účastníkům se tam 

Pokračování ze str. 18 v obou případech velice líbilo 
a přejí si takových akcí víc.  

Tradičně jsme popřáli jubilan-
tům, tentokrát únorovým – paní 
Aleně Pohorské a panu Zdeňku 
Dovolilovi a vyhlásili jim sólo na 
tanečním parketu. A pak už ná-
sledoval jen tanec a zpěv.

Závěrem našeho posezení po-
řizujeme jako vždy společné foto-
gra ie a upřesňujeme, co nás čeká 
v Kavárničce příští. Připomínáme 
ostatní kulturní akce ve městě 
a samozřejmě zveme všechny se-
niory na naše posezení.

MVDr. Jan Kořínek   

kdy se ještě sami připravovali 
na tento svátek v rodinném kru-
hu, pro jiné z nás to bylo popr-
vé. Nechyběla ani tradiční ma-
sopustní muzika k podbarvení 
a oživení tohoto svátku. Jsme 
rádi, že můžeme umožnit klien-
tům pokračovat v těchto tradicích 
a zvycích a těšíme se na další spo-
lečnou akci.

V sobotu 4. 3. 2017 se uskuteč-
nil křest knihy „Lysá nad Labem 
– barokní perla Polabí“. Tvorba 
této knihy vzešla z iniciativy paní 
Hany Lajnerové – vedoucí sestry 
našeho domova. Autorům Jarosla-
vu Kocourkovi a Marku Podhor-
skému se dílo vydařilo. Najdete 
zde kreslené náhledy, fotogra ie. 
Informace o železnici, bývalých 
továrnách, významných krajin-

ných prvcích. Vše s odborným 
komentářem o místech známých 
i neznámých. V knize jsou také 
přiblíženy osobnosti města Lysé a 
spolky.  Knihu je možné zakoupit 
v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem. Křest se uskutečnil spo-
lečně s každoročním předáváním 
městských vyznamenání. Nechy-
běla ani autogramiáda autorů 
i publikujících.

Vzhledem k chřipkové epidemii 
jsme byli nuceni zrušit náš tradiční 
Zámecký – Valentýnský ples. Ne-
moci nás snad už opustily a ples 
bude. O něm Vám povíme až příště.
S přáním krásných dnů.  

Mgr. Jiří Hendrich – ředitel
Šárka Růžičková 
– koordinátorka 

aktivizační činnosti

14. března převzal starosta 
našeho města cenu za 3. místo 
ve srovnávacím výzkumu Město 
pro byznys Středočeského kraje 
2016. Slavnostní akt proběhl ve 
velké zasedací síni Magistrátu 

Město pro byznys

hl. města Prahy. Lysá byla jed-
ním z 26 měst, která se soutěže 
garantované časopisem Ekonom 
zúčastnila. První příčku obsadil 
Brandýs n. L. – Stará Boleslav, 
2. místo pak Beroun. 
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Studie vzniklá z iniciativy 
„Komise pro výstavbu nové 
tělocvičny v ZŠ T. G. Masaryka 
v Litoli“ nezajišťuje realizaci 
stavby do konce volebního ob-
dobí, ani možnost čerpání cca 
80 % nákladů na stavbu z pří-
slušné dotace. 

Stávající usnesení RM a ZM 
schvalující výstavbu nového ob-
jektu tělocvičny  včetně příslu-
šenství, dle architektonického 
ateliéru Agora, byla radniční ko-
alicí revokována. Začíná se tak 
opět od samého začátku. Zřejmě 
si nikdo z hlasujících neuvědomil 
časovou náročnost (minimální 
průběžné doby jednotlivých kro-
ků při investiční výstavbě), např.: 
průběhu vypsání nového výběro-
vého řízení, zpracování projekč-
ních podkladů, vydání stavební-
ho povolení, vlastní stavbu až do 
kolaudace. Nechci nikoho obviňo-
vat z neznalosti platných zákonů 
(zejména o veřejných zakázkách 
a stavební zákon a vyhlášek 
např.: o dokumentaci staveb), 
či dokonce z úmyslné sabotáže 
chvályhodné snahy zastupitelů 
modernizovat v Litoli občanskou 
vybavenost – základní školu. Zdá 
se však, že ti, kteří nejvíce horova-
li pro zrušení výběrového řízení 

s vítězným projektem AGORY, si 
byli příliš dobře vědomi, že svým 
postupem zablokují, resp. oddálí 
výstavbu tělocvičny minimálně 
o dva roky. Čas je nesmírně drahá 
věc. Je jen škoda, že tvůrce „ko-
mise“ se sám více nezabýval pro-
blematikou investic, respektive 
nezajistil a nejmenoval dle svého 
výběru členy komise s určitými 
zkušenostmi, které sám zřejmě 
postrádá. V této souvislosti je 
zapotřebí si připomenout: nový 
občanský zákoník §4 (2) Činí-li 
právní řád určitý následek závis-
lým na něčí vědomosti, má se na 
mysli vědomost, jakou si důvod-
ně osvojí osoba případu znalá, 
při zvážení okolností, které ji 
musely být v jejím postavení zřej-
mé. §5 (1) Kdo se veřejně nebo 
ve styku s jinou osobou přihlásí 
k odbornému výkonu jako pří-
slušník určitého povolání nebo 
stavu, dává tím najevo, že je 
schopen jednat se znalostí a peč-
livostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena. Dotace od 
ministerstva školství na rozší-
ření kapacity školy je 80 %. Za 
cca 10 mil. Kč mohlo mít měs-
to školu celkem pro 270 žáků 
s příslušenstvím (celkový ná-
klad cca 50 mil. Kč včetně DPH) 

K dalšímu rozvoji litolské školy

s možností případného rozšíření 
na celkovou kapacitu 570 žáků.  
Jaké se nabízí řešení? V současné 
době je nářaďovna v havarijním 
stavu s platným demoličním vý-
měrem. Nelze dost dobře vyloučit 
možnost případného vzniku úra-
zu z tohoto titulu. Trestní zákoník 
pak zná trestní čin – porušení po-
vinnosti při správě cizího majet-
ku. Žákům je tam vstup zakázán. 
V období prázdnin bude musit 
být nářaďovna demolována. Co 
na její místo? Zastupitelé jsou 
dle svého slibu a ze zákona o ob-
cích povinni vždy jednat s péčí 
řádného hospodáře. Klobouk 

dolů před každým, kdo dokáže 
přiznat vlastní chybu a poučit 
se z ní. Přístavba nové nářa-
ďovny ve stávajících rozměrech 
není pro budoucnost školy ani 
z ekonomických důvodů řeše-
ním. Jako provizorium s nejniž-
šími náklady se nabízí pronájem 
skladových kontejnerů a jejich 
osazení v prostoru původní ná-
řaďovny. To vše do doby zajiště-
ní nové, dle zákona a platných 
vyhlášek, řádné dokumentace. 
O inančních aspektech viz člá-
nek v následujícím čísle Listů.

 Tomáš Sedláček
autorizace ČKAIT

Nejbližší farmářské trhy pro-
bíhají v Milovicích, a to každou 
sobotu dopoledne. Můžete se 
těšit na sezonní ovoce a zeleninu, 
mléčné výrobky, vajíčka, uzeniny 
a výrobky z masa, mnoho druhů 
poctivého chleba a pečiva, koření, 
marmelády, kávu, med a na jaře 
bude na trzích samozřejmě i sad-
ba a květiny.

Sobotní trhy nejsou jen místem 
pro dobrý nákup, ale často i pro 
setkání s kamarády a známými, 
které bychom jinak dlouhé týdny 
ani nepotkali.

Přijďte na Bílou sobotu 
(15. dubna) na Vítání Velikonoc 

Nová sezona farmářských trhů v okolí Lysé nad Labem

na milovickém trhu. Kromě ma-
zanců, vajíček a pomlázek, které 
zde můžete nakoupit, si zde děti 
můžou vyrobit v rámci veliko-
nočních dílniček  vlastní perníč-
ková vajíčka, či vymalovat klasic-
kou  kraslici.

Na Bílou sobotu také v 9.30  
hodin dorazí Bářino toulavé 
divadlo s pohádkou „Kterak 
zlatník ke štěstí přišel“. Určitě 
ji nezmeškejte, pobaví se u ní 
malí i velcí.

V případě, že sobotní trhy v Mi-
lovicích nestihnete, můžete zaví-
tat každou středu dopoledne do 
Benátek nad Jizerou, každý čtvr-

tek do Nymburka a nebo v pátek 
do Mladé Boleslavi. Informace 
o jednotlivých trzích jsou na 
www.trhyfarmarske.cz.

Na farmářských trzích můžete 
nejen dobře nakoupit, ale i pro-
dat. Přijďte nabídnout a prodat 
své výrobky nebo přebytky ze 
zahrádek a okrasných záhonů. 

Pokud máte zájem na trhu pro-
dávat, kontaktujte organizátory 
na telefonním čísle 602 100 470 
nebo e-mailu trhyfarmarske@
gmail.com.

Pro informace o aktuálním 
sortimentu trhu se na facebooku 
přidejte do skupiny Polabské Far-
mářské Trhy.  
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TIRÁŽ

Obchodníci v centru města 
dlouhá léta volali po regulaci 
parkování před prodejnami na 
obchodních ulicích, aby zde je-
jich zákazníci mohli krátkodobě 
zaparkovat, zatímco dlouhodo-
bě parkující auta budou moci 
využívat místa, která jsou jinde 
než před prodejnami. Nová rada 
města toto na podzim schvá-
lila a jako první k regulaci vy-
brala parkování před obchody 
na náměstí Bedřicha Hrozné-
ho (s výjimkou parkování pod 
opěrnou zdí parku na náměs-

Bezplatná časová regulace 
parkování před obchody

tí) a kolmá stání na Sokolské 
u pošty. Projekt je před schvá-
lením a instalace značek pro-
běhne na jaře. Regulace bude 
zdarma pomocí parkovacích 
kotoučů, tj. řidič při příjezdu 
vyznačí za předním sklem čas 
příjezdu – buď na hodinách 
pořízených třeba v papírnic-
tví anebo prostě jen tužkou na 
kousek papíru. Regulace bude 
v pracovní dny od 8.00 do 17.00 
a v sobotu od 7.00 do 11.00 ho-
din a maximální doba stání bude 
60 minut.

Na svém zasedání 7. března 
městská rada rozhodla, že zá-
mecký park bude otevřen veřej-
nosti celoročně. Po letech čekání 
tedy konečně bude možné zajít 
si do parku ve všech ročních 
obdobích a nebude nutné před 
návštěvníky města v zimě krásy 
parku skrývat. 

Od listopadu do února bude 
park otevřen od 10 do 15 hodin. 

Zámecký park otevřen celoročně

Zámecký park bude moci být 
uzavřen ve dnech se silným nára-
zovým větrem, sněhovou pokrýv-
kou, náledím, oblevou nebo dešti-
vým počasím. Části parku, kde se 
provádí kácení nebo prořezávání 
dřevin anebo jiná údržba, budou 
veřejnosti uzavřeny. Vstup do par-
ku je na vlastní nebezpečí.

Martin Robeš
radní

Zavázali jsme se ve volebních 
programech, že pro bezpečnost 
Vaši a Vašich dětí vyřešíme mís-
ta, která jsou ve městě nejnebez-
pečnější. Po ustavení nové rady 
města 15. června 2016 se otevřel 
prostor pro práci na těchto zále-
žitostech, ale postupné nasazení 
personálních kapacit a projednání 
s dotčenými orgány trvá déle, než 
by si kdokoli představoval. Po tři 
čtvrtě roce už jsou ale výsledky na 
obzoru, proto Vám o nich chceme 
podat zprávu:

Přecházení u MC Parníček: 
Dopravní inspektorát schválil až 
druhou verzi provizorního řešení, 
kterou nyní projednává vlastník 
silnice – Středočeský kraj. Na rohu 
Sokolské budou umístěna svodi-
dla, která zúží vozovku na 7 metrů 
a tím zkrátí přecházení a donutí 
řidiče k větší obezřetnosti.

Přecházení u MC Fajn klub: 
První návrh provizorního řešení 
dopravní inspektorát neschválil, 
připravuje se druhá verze. Prosí-
me vydržte a dbejte zde zvýšené 
obezřetnosti. Bohužel zde občas 
dochází k nehodám aut s chodci.

Přecházení u kina, u radnice 
a na náměstí Bedřicha Hrozného: 
Dopravní inspektorát nyní pro-
jednává projekt zlepšující rozhled 
chodců a řidičů v místech vstupu 
na stávající přechody pro chodce 
a zabraňující nezákonnému par-
kování na přístupech k přecho-
dům a těsně u nich. Týká se i všech 
přístupů od schodišť v opěrné zdi, 
kde přechody nejsou.

Bezpečnost a bezbariérovost 
nemotorové dopravy přes Labe. 
Na podzim si město nechalo zpra-
covat studii řešení pěší a cyklo-
dopravy přes Labe ve variantách 
samostatné lávky anebo rozšíření 

Pracujeme na Vaší 
bezpečnější dopravě

chodníku na jedné straně stávají-
cího mostu. Samostatná lávka by 
přišla až na 42,5 mil. Kč s DPH, 
kdežto doplnění silničního mostu 
na 24 mi. Kč, z čehož velkou větši-
nu tvoří cena mostní konstrukce. 
O variantě výstavby samostatné 
lávky se tedy vzhledem k vyšší 
ceně už neuvažuje. Rada města 
rozhodla prioritně z vlastních 
prostředků odstranit přebíhání 
vozovky na koncích mostu, způ-
sobené nesmyslným umístěním 
schodišť na opačných stranách sil-
nice. Město na litolském břehu na 
vlastní náklady na svém pozem-
ku vybuduje ocelové schodiště 
u odlehlejší strany mostu tak, aby 
chodci mohli chodit po této straně 
mostu bez přebíhání silnice. Nezá-
visle na tom probíhá další přípra-
va bezbariérového řešení na stra-
ně mostu bližší k městu. Bohužel 
neexistuje dotační titul na rozšíře-
ní chodníku na mostě na 3 metry, 
které má mít cyklostezka. Kon-
zultace s poskytovatelem dotace 
však prokázala, že by bylo možné 
inancovat bezbariérové přístupy 

k mostu. Proto nyní připravujeme 
jejich projektování.

Použitelné cyklostojany. V le-
tošním roce má město o polo-
vinu vyšší rozpočet na městský 
mobiliář. Část z něj chceme věno-
vat na nové cyklostojany. Kromě 
náhrady nepoužitelných spirál, 
které ničí výplety kol a nejde 
k nim zamknout rám, chceme cy-
klostojany i na nová místa. Pište 
nám, kam cyklostojany chcete, na 
dana.hancova@mestolysa.cz.

Martin Robeš
Cesta města, radní

Dana Hančová
Lysá v pohybu, 

cyklokoordinátorka



22

Zdravotnictví / Různé

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: 

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

Ne 16. 4. MUDr. Čerňanská
Po 17. 4. MUDr. Čerňanská
Út 18. 4. MUDr. Matasová
St 19. 4. MUDr. Chocholová
Čt 20. 4. MUDr. Dáňová
Pá 21. 4. MUDr. Čerňanská
So 22. 4. MUDr. Matasová
Ne 23. 4. MUDr. Matasová
Po 24. 4. MUDr. Čerňanská
Út 25. 4. MUDr. Matasová
St 26. 4. MUDr. Chocholová
Čt 27. 4. MUDr. Dáňová
Pá 28. 4. MUDr. Matasová
So 29. 4. MUDr. Dáňová
Ne 30. 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

HERPETA, BELECO, z. s.
Město Lysá n. L., Polabské muzeum Poděbrady

připravili pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2017
Terénní exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ se 

uskuteční v sobotu 29. dubna. Sraz zájemců 
je v 7.30 hodin u vstupu do zámeckého parku 
v Komenského ulici. Průvodcem bude Ing. Vilém 
Járský, Ing. Petra Málková a Mgr. Pavel Marhoul. 
S sebou dalekohled a kvalitní obuv. V případě 
vytrvalého deště se akce ruší. 

Terénní exkurze „Žabí kvákání I.“ Setkání 
účastníků bude ve čtvrtek 4. května ve 20.00 hodin 
u mokřadu Hladoměř ve Staré Lysé u informační 
tabule ze strany od fotbalového hřiště. 

Terénní exkurze „Žabí kvákání II.“ Setkání 
účastníků bude v pátek 5. května v 18.00 hodin 
u tůňky v Hrabanovské černavě u informační tabule 
ze strany od Velasu. Průvodcem bude RNDr. Mar  n 
Šandera, Ph.D.
S sebou kvalitní obuv a teplé oblečení. Výhodou 
je vlastní baterka na svícení. V případě vytrvalého 
deště se akce ruší. 

Aktuální informace na
stanislav.svoboda@mestolysa.cz

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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Inzerce

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.
Hledám garáž k pronájmu, tel.: 736 173 102.

Společnost MCGA Czech, s.r.o.
Lysá nad Labem – Litol 
hledá vhodného kandidáta na pozici:

Údržbář - strojní elektromechanik
Pracovní náplň:
- pravidelná údržba a preven  vní prohlídky strojů a zařízení,
- odstraňování závad na zařízeních,
- provádění oprav, zkoušení a seřizování elektrických strojů, 
 přístrojů a zařízení,
- zajišťování servisních činnos  , spolupráce s externími fi rmami,
- provoz skladu náhradních dílů (inventarizace)
Požadujeme:
- SOU/SŠ elektro nebo strojní obor, aspoň 2 roky praxe
 (v automo  ve výhodou),
- zkušenost s opravami elektrických i mechanických čás   
 vstřikovacích lisů, CNC strojů, robo  ckých zařízení, pecí, apod.,
- zkušenost s hydraulickými a pneuma  ckými systémy,
- znalost čtení technické dokumentace, průmyslové automa  zace, 
 znalost elektroinstalací, min. vyhláška 50/1978 Sb., §6,
- středně pokročilá znalost AJ (je nutné se domluvit),
- uživatelská znalost MS Offi  ce (Outlook, Excel, Word)
Nabízíme:
- práci na hlavní pracovní poměr, na dobu neurčitou,
- odpovídající mzdové ohodnocení,
- zaměstnanecké výhody (příspěvek na závodní stravování, 
 1 týden dovolené navíc, 13. plat, jazykové kurzy),
- možnost odborného růstu

Datum nástupu –IHNED
V případě zájmu kontaktujte zaměstnavatele:
Eva Mikluščáková, e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
Tyto údaje jsou poskytovány  společnos   MCGA Czech, s.r.o. výhradně za účelem prostředkování 
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.

Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů s tradicí od roku 
1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plastových obalů. Sídlo společnos   
a výrobní závod, ve kterém pracuje více než 110 zaměstnanců, naleznete u obce 
Mochov. Hledáme do týmu nové zaměstnance a to na pozice:

Obsluha lisů
Požadujeme:          
vzdělání ZŠ/SŠ | nepřetržitý provoz (8 hodinové směny, 12 hodinové směny) | 
zodpovědný přístup k práci | týmová práce | důslednost, pozornost |
spolehlivost, samostatnost | manuální zručnost
Náplň práce:
zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky | doplňovat dráty do drátovaček |
vizuální kontrola výroby | odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky | 
přeprava kompletních palet | skenování palet při výstupní kontrole | opatření 
balených výrobků e  ketami 

Elektromechanik                                                                    
Požadujeme: 
vzdělání: střední odborné s vyučením (elektromechanik) | osvědčení: 
vyhláška č. 50 §5, 6 | praxe výhodou ne podmínkou | vhodné i pro absolventy |
2 směnný provoz
Náplň práce: 
oprava a údržba stojů, IML robotů a stroj. zařízení | kontrola skrytých vad | 
instalace strojů a stroj. zařízení, uvádění strojů do provozu | zavádění nové 
technologie do výroby | dokumentace provedených prací | informování 
vedení vstřikovny, oddělení kvality a přípravy výroby o dokončení opravy
Nabízíme:
zajímavé fi nanční ohodnocení, příplatky za směnný provoz (2 000–3 000 Kč), 
13. mzdu | výkonnostní ohodnocení 4 000–6 000 Kč (pro obsluhu lisů) | 
kompletní zaškolení | odměna za plnou docházku 10 000 Kč | 5 týdnů dovolené | 
dotované stravování | poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance

Kontakt: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Personální oddělení
Tel.: 326 999 901, 702 150 145 nebo 

e-mail: jana.liskova@jokey.com

Základní škola a mateřská škola Juventa, Milovice-Mladá 
přijme od školního roku 2017/2018 kvalifi kované 

pedagogy pro 1. stupeň. Dále přijmeme kvalifi kované 
pedagogy s aprobací M, Fy, Aj, Inf. 

Nabízíme nadstandardní pracovní prostředí, vstřícný přístup 
a dobrý pracovní kolek  v. Možnost získání služebního bytu. 

Kontaktní e-mail: reditel@zsjuventa.cz,
tel: 325 532 598, 730 892 641.
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Inzerce

         

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),
• 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.


