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V tomto čísle:

Přípravy na dvoudenní městské slavnosti
jsou v plném proudu. Navážou na úspěšný loň-
ský 1. ročník, který přilákal na dvě tisícovky 
dětí i dospělých? Program, jehož součástí bude 
i obnovený Montmartre, slibuje, že tomu tak 
určitě bude. Centrum slavností se letos pře-
nese do zámeckého parku, především pak do 
letního kina. „Ke změně jsme přistoupili hlavně 
z toho důvodu, že zámecký park a jeho přilehlé 
okolí nám nabízí daleko více možností k využití. 
Krásná příroda, louky, scéna letního kina, atrium 
kláštera, cesta do zámku – všechna tato místa se 
nám letos podařilo (samozřejmě i s muzeem a 
kostelem) propojit. V neposlední řadě prostře-
dí parku poskytuje návštěvníkům více pohodlí 
a především dětským návštěvníkům také více 
bezpečí. Věříme, že i letos se lidé budou dobře 
bavit,“ říká za pořadatele akce Aneta Dušková, 
referentka kultury MěÚ Lysá nad Labem. 

Zatímco páteční program bude pouze o mu-
zice, sobotní spolu s ní nabídne výtvarníky, 
divadlo pro děti, folklor, naučnou cestu, zábav-
ně-vzdělávací hru nebo květinovou slavnost. 
Na hlavní scéně se v pátek představí Ondřej 

Hejma se Žlutým psem nebo například ka-
pela ZOO2, revival slavných U2. V sobotu pak 
svébytný showman a rocker Vilda Čok, kapely 
Minus 123 minut a domácí Artmosphere. Vel-
ká scéna se s publikem rozloučí ve stylu reggae 
v podání YoYo Bandu. Šapitó nabídne alterna-
tivní hudební scénu a produkci DJs. V sobotu se 
v Zámecké ulici uskuteční Montmartre. Ten ved-
le výtvarných děl nabídne třeba divadlo pro děti, 
skvělou muziku v podání Jazz Orchestry Vítka 
Andršta nebo bluessové trio St. John. Atrium bý-
valého augustiniánského kláštera naplní barvy 
a tóny v podobě květinových aranžmá, koncert 
hasičské dechovky či módní přehlídka. Pro zá-
jemce budou v rámci Dne otevřených dveří zpří-
stupněny klášterní terasy a kostel sv. Jana Křtite-
le. Muzeum B. Hrozného bude otevřeno po oba 
dva dny. Začátek slavnostní Lysá žije je plánován 
na pátek 26. května v 17 hodin, sobotní program 
odstartuje už  v 10 hodin dopoledne. Bavit a ob-
čerstvit se budou mít návštěvníci možnost až do 
pozdních večerních hodin. Úplný program a další 
informace naleznete na www.lysazije.cz.
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Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, po výměně 
vedení města v červnu 2016 bylo 
postupně zjišťováno, že řada in-
vestičních akcí (i velkého rozsahu) 
nebyla provedena v požadované 
kvalitě.  Předání funkce starosty 
nebylo podloženo žádným proto-
kolem. Z toho důvodu rada města 
dne 13. 12. 2016 rozhodla o pro-
vedení auditu vybraných investič-
ních akcí, jenž by provedla nezá-
vislá auditorská společnost, která 
má s podobnou činností praktické 
zkušenosti. V poptávkovém říze-
ní byla vybrána společnost BDO 
Advisory, s. r. o.

Audit se vztahoval na následující 
vybrané investiční akce:
1. revitalizace klášterních teras 
 I. etapa,
2. revitalizace klášterních teras 
 II. až V. etapa,
3. rekonstrukce školního hřiště 
 Lysá n. L. I. etapa,
4. revitalizace budovy muzea 
 Bedřicha Hrozného v Lysé n. L.,

5. revitalizace budovy muzea 
 Bedřicha Hrozného v Lysé n. L. 
 – mobiliář a vybavení,
6. výstavba stokových systémů 
 ve městě Lysá nad Labem a jeho 
 městských částí,
7. intenzi ikace čističky odpadních 
 vod Lysá nad Labem.

Především šlo o klášterní tera-
sy, kde nebyly stavební práce do-
končeny a stavba nebyla předána. 
Firma, které byly neprovedené 
práce zaplaceny v plné výši, je 
v insolvenci. Další byla rekonstruk-
ce školního hřiště u školy J. A. Ko-
menského. Dílo bylo dokončeno a 
také zaplaceno před čtyřmi roky. 
Nebyly zkolaudovány šatny a ne-
kvalitně provedené elektrické roz-
vody. Běžecká tartanová dráha se 
na mnoha místech propadá. Nikdo 
závady nereklamoval. Dnes už ani 
není u koho. Firma, která od nás 
dostala vše zaplaceno, zkrachovala 
a dluží 140 dodavatelům, samo-
zřejmě i těm z našeho města. 

V rámci provedeného auditu byl 
ověřen soulad skutečného průbě-
hu a dokumentace jednotlivých 
investičních akcí s požadavky vy-
plývajícími ze zákonů a s poža-
davky vyplývajícími z uzavřených 
smluv. U každé z investičních akcí 
byla provedena fyzická kontrola 
archivované dokumentace (v ar-
chivu úřadu) a u klášterních te-
ras i fyzická prohlídka na místě.                                                                                                                   
Se smutným výsledkem auditu byli 
zastupitelé seznámeni 20. 3. 2017 

na pracovním jednání zastupitel-
stva města. U každé auditované 
investiční akce byla identi ikována 
pochybení různého stupně závaž-
nosti a různé míry dopadu na úřad. 

Mezi zjištění s vysokou závaž-
ností a vysokou mírou negativního 
dopadu na činnost a hospodaření 
úřadu patří:
• nedodržení smluvních povinností
 obou smluvních stran,
• nedodržení pravidel přejímacích 
 řízení,
• selhání funkce technického do-
 zoru investora,
• nedokončení akcí v termínu,
• proplacení faktur za prokazatel-
 ně nedokončenou práci,
• neuplatňování reklamací díla v sou-
 ladu se záručními podmínkami,
• uzavření dodatků ke smlouvám 
 o dílo významně měnících cenu 
 a termín pro dokončení díla 
 oproti původním podmínkám, 
 bez řádného odůvodnění,
• nesprávné vedení a archivace 
 stavebních deníků,
• nedodržení metodických poky-
 nů a interních směrnic úřadu při 
 administraci a řízení investič-
 ních akcí,
• nedodržení pravidel pro archiva-
 ci dokumentace související s ve-
 řejnou zakázkou.

Hlavní příčiny chyb a nedostatků:
• zrušení odboru městského in-
 vestora, personální podcenění. 
 Investiční akce byly řízeny býva-

 lým starostou a dvěma referent-
 kami,
• koncentrace rozhodovacích pra-
 vomocí v rukou bývalého starosty,
• nedůsledná realizace směrnice 
 o veřejných zakázkách malého 
 rozsahu a zákona o veřejných za-
 kázkách,
• nedodržování směrnice spisový 
 a skartační řád, nebylo zajištěno 
 odpovídající technické a perso-
 nální zázemí archivu,
• absence centrálního místa pro 
 evidenci a archivaci smluv,
• omezení úvazku interního audi-
 tora a tím snížení účinné kontroly.

Rada města rozhodla 21. 3. 
2017, že výsledky auditu vybra-
ných investičních akcí provedené-
ho spol. BDO Advisory, s. r. o., bu-
dou postoupeny k dalšímu šetření.

V současnosti pracujeme na 
souboru opatření pro odstranění 
zjištěných závad. Hlavním úkolem 
je udělat vše proto, aby se změni-
ly nesprávné návyky některých 
zaměstnanců. Vše musí směrovat 
k tomu, aby se chyby neopakovaly. 
Prvním a nejdůležitějším krokem 
bylo zřízení odboru městského 
investora, který byl v minulosti ne-
smyslně zrušen, a příchod nových 
zaměstnanců.

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
krásný máj a pozvat Vás na měst-
ské slavnosti Lysá žije.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 9. jednání rady města 
dne 21. 3. 2017 
RM schválila:
• uzavření nájemní smlouvy mezi 
 městem Lysá nad Labem a Úřa-
 dem práce ČR, se sídlem Dob-
 rovského 25/1278, Praha 7, na 
 dobu neurčitou, na užívání kan-
 celářských prostor v č. p. 29, 
 ul. ČSA, Lysá n. L.,
• typy hospodaření na městských 
 lesních pozemcích pomocí ex-
 terních irem v případě výsadby, 
 vyžínání v meziřadí, údržbových 
 prací a likvidace oplocenek, 
 a možnost samotěžby při od-
 straňování odumřelých dřevin 
 z lesních porostů za cenu 
 200 Kč/m3 a v maximálním 
 množství 3 m3 na osobu,
• restaurování sochy putti Sochař-

 ství ze zámeckého parku v Lysé 
 n. L. ak. soch. Vojtěchem Adam-
 cem, Praha 10, za 50 000 Kč bez 
 DPH (57 500 vč. DPH),
• restaurování sloupků litinové 
 branky pro pěší z ohradní zá-
 mecké zdi a plotu – kov a kámen 
 (část soklové partie zámecké 
 zdi), na p. č. 18 v Lysé n. L., ak. 
 soch. Josefem Majrychem, Otvo-
 vice, za cenu 286 695 Kč včetně 
 DPH (249 300 Kč bez DPH),
• přijetí daru od irmy Praktik-
 Lysá, s. r. o., (bezplatné lékařské 
 vyšetření členů výjezdové jed-
 notky požární ochrany SDH Lysá 
 nad Labem).                                             
RM uložila:
• odboru městského investora 
 (MI) dle schválených parametrů
 vypsat zadávací řízení na pro-

 jektanta výstavby nové tělocvič-
 ny v Litoli o maximálním roz-
 měru 15x26x6 m, 
• odboru MI pokračovat v jednání 
 s ateliérem M.A.A.T., včetně za-
 pracování vzešlých připomínek, 
 na dokončení projektové do-
 kumentace varianty studie č. 1 
 – s podélným parkovacím stá-
 ním, vypracovanou pro rekon-
 strukci ulice 28. října v Lysé n. L.,
• odboru MI zadat výběrové řízení 
 na zhotovitele kompletní pro-
 jektové dokumentace na akci 
 „Spojovací chodba MŠ Mašinka 
 a rekonstrukce venkovního za-
 střešení spojovacích chodníků“, 
 po schválení rozpočtové úpravy 
 v zastupitelstvu města, inanční-
 mu odboru zahrnout úpravu do 
 2. rozpočtového opatření,

• všem vedoucím odborů, aby na 
 příští radu města předložili stav 
 rozpracovanosti investičních 
 akcí a projektových dokumen-
 tací zahrnutých v rozpočtu měs-
 ta na rok 2017 a spadajících do 
 jejich kompetence.

Z 2. zasedání zastupitelstva 
města dne 29. 3. 2017 
ZM schválilo:
• předložený návrh na rozdělení 
 dotací z Programu na činnost 
 společenských organizací pra-
 cujících s dětmi do 18 let se síd-
 lem v Lysé nad Labem včetně 
 veřejnoprávních smluv s žada-
 teli dotací,
• úpravu rozpočtu roku 2017 – 
 2. rozpočtové opatření, 
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• výkupy dalších částí pozemků 
 dle návrhu o výměrách dle sku-
 tečného geometrického zamě-
 ření, k. ú. Lysá n. L., za účelem 
 výstavby obchvatu města Lysá 
 nad Labem II. etapa,
• navržená „Pravidla pro poskyto-
 vání příspěvku na likvidaci od-
 padních vod z rozpočtu města 
 Lysá nad Labem pro rok 2017“,
• plán odpadového hospodářství 
 města pro období 2017–2021,
• přistoupení města Lysá nad La-
 bem k Memorandu o vzájemné 
 spolupráci podél řeky Labe.
ZM uložilo:
• kontrolnímu výboru provést 
 kontrolu dodržování pravidel 
 uzavírání nájemních smluv k by-
 tům ve vlastnictví města za rok 
 2016 a podat zprávu ZM, termín: 
 do 30. 6. 2017,
• inančnímu výboru navrhnout 
 ZM podmínky, podle kterých 
 by rada města mohla schvalovat 
 rozpočtová opatření do stanove-
 né výše, termín: 10. 5. 2017,
• odboru SM zpracovat přehled 
 výsledků dosažených v odpado-
 vém hospodářství města Lysá 
 n. L. za rok 2016 a návrh postu-
 pu pro rok 2018, termín: do 
 30. 6. 2017.
ZM souhlasilo:
• s vypracováním projektové 
 dokumentace na veřejné osvět-
 lení (VO) ve Dvorcích v úseku od 
 restaurace k hájovně, zajištěním 
 územního rozhodnutí a staveb-
 ního povolení s tím, že výstavba 
 VO bude koordinována s výstav-
 bou kanalizačního řadu.

Z 10. jednání rady města 
dne 4. 4. 2017 
RM schválila:
• vyhlášení volby vítězného návr-
 hu sportovní haly města Lysá 
 nad Labem, kritéria pro hodno-
 cení návrhů: a) Urbanismus – 
 velikost zastavěného území, 
 estetické a funkční umístění, b) 
 Dispozice a provoz – propojení 
 se stávajícím sportovním areá-
 lem, zachování zeleně, kon igu-
 race funkcí uvnitř (dle staveb-
 ního programu), c) Architektura 
 – exteriér / interiér, kvalita věc-
 ného návrhu, d) Ekonomika – 
 lexibilita, variabilita využití, 
 cena,
• výsledek poptávkového řízení 

 na veřejnou zakázku na stavební 
 práce s názvem: „Oprava výtlu-
 ků technologií PATCH 2017 
 v Lysé nad Labem“ a uzavření 
 smlouvy na výše uvedenou za-
 kázku s dodavatelem ROAD-
 STAV, s. r. o., 290  01 Poděbrady, 
 za cenu 2 845 Kč/t materiálu 
 vč. DPH,
• pro realizaci výběru dodava-
 tele všech energií pro rok 2018 
 a 2019, společnost Optimal 
 Energy, formou přímého nace-
 nění, součástí nabídky musí být 
 závazek, že v roce budou vysta-
 veny 3, max. 4 zálohové faktury 
 a jedna faktura zúčtovací (nejlé-
 pe k 31. 12.),
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu s názvem: „Oprava chod-
 níku v ulici Boženy Němcové“,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu s názvem:  Rekonstrukce
 lodžií bytového domu Slepá 551, 
 Milovice,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého roz-
 sahu s názvem: „ZŠ Komenského  
 pav. D, VaK, topení, elektro“, 
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu na stavební práce s ná-
 zvem: „Instalace datových roz-
 vodů MÚ Lysá nad Labem“,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu na stavební práce s ná-
 zvem: „Oprava části ohradní zdi 
 zámecké zahrady III. etapa“,
• natáčení připravovaného seriálu 
 dne 22. 4. 2017 v prostorách zá-
 meckého parku a s využitím 
 teras pro osazení osvětlovací 
 techniky, poplatky za parkování 
 a zábor pozemků budou účtová-
 ny dle obecně závazné vyhlášky 
 č. 5/2013, o místních poplatcích,
• podání žádosti o grant ŠKODA 
 AUTO „Úprava 3 přechodů pro 
 chodce na náměstí Bedřicha 
 Hrozného a Husově náměstí 
 v Lysé nad Labem“,
• uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
 o dílo na projekt „Oprava vozidla 
 T815 8x8“ s irmou Požární 
 technika KOMET, s. r. o., 289 11 

 Pečky, za celkovou cenu 
 988 564 Kč vč. DPH, termín do-
 končení díla je stanoven nejpoz-
 ději do 30. 6. 2017.
RM uložila:
• odboru MI předložit radě města 
 výsledek volby vítězného návr-
 hu a návrh dalších kroků potřeb-
 ných k realizaci projektu měst-
 ské sportovní haly, termín: do 
 30. 5. 2017.
RM souhlasila:
• s konáním Sokolského triatlonu 
 a uzavření komunikace na se-
 verní části náměstí Bedřicha 
 Hrozného, v termínu 11. 6. 2017 

 od 11.00 do 14.00 hodin,
• s konáním akce a vydáním roz-
 hodnutí na zvláštní užívání míst-
 ních komunikací ul. Na Písku, 
 Školní náměstí, Komenského 
 a nám. B. Hrozného, z důvodu 
 konání průvodu I. župy polab-
 ských baráčníků, Lysá n. L., po 
 místních komunikacích, v ter-
 mínu 20. května 2017 od 13.30 
 do 14.30 hodin.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

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

Kříženec velkého vzrůstu – pes, stáří cca 1,5 roku, přátelský 
s vyrovnanou a klidnou povahou... volný k adopci
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Vážení čtenáři, jak jsme Vás 
již informovali, Středočeský 
kraj by měl v nejbližší době 
zahájit celkovou rekonstrukci 
nadjezdu přes železniční trať. 
Proces přípravy takto náročné 
stavby je poměrně zdlouhavý, 
a proto nelze s určitostí stano-
vit termín jejího zahájení. Jeli-
kož jsme si vědomi, že uzavře-
ní nadjezdu na dlouhou dobu 
zasáhne do života nás všech, 
chceme přinášet aktuální infor-
mace týkající se termínu zahá-
jení stavby a termínu předpo-
kládaného uzavření nadjezdu. 
V tomto čísle Listů Vám přiná-
šíme vyjádření KÚ Středočes-
kého kraje:

Předpoklad zahájení staveb-
ních prací je měsíc září 2017 
v návaznosti na vydání staveb-
ního povolení a vysoutěžení 
zhotovitele stavby a technického 
dozoru investora. Oprava mostu 

je dle projektové dokumentace 
plánována na 19 měsíců.  

Vzhledem ke skutečnosti, že 
probíhá administrace výběro-
vého řízení na zhotovitele a TDS 
stavby včetně probíhajícího 
stavebního řízení, nelze přesně 
stanovit dobu zahájení staveb-
ních prací. 

Rekonstrukce mostního ob-
jektu bude probíhat za úplné 
uzavírky sil. II/272 s vedením 
provozu po objízdné trase. Ta 
je navržena po dálnici D11, sil. 
I/38, II/275 a dálnici D10. Při 
projednání objízdné trasy bylo 
dohodnuto použití běžně neprů-
jezdné trasy kolem areálu irmy 
Kovona a. s. (Švermova ul.) pro 
vozidla IZS (integrovaného zá-
chranného systému). Dále bylo 
dohodnuto provedení zpevnění 
stávajících polních cest v pro-
dloužení ulic Ke Kovoně a Na 
Zemské stezce pro vedení úče-

Krimi střípky

Nezletilí sprejeři
Dne 9. 3. 2017 v 13.20 hodin 

při pochůzkové činnosti zadrželi 
strážníci tři nezletilé osoby, které 
si krátily volný čas sprejováním 
v Komenského ulici. Osoby ve 
věku 13 let z Lysé nad Labem a 
Staré Lysé byly následně předány 
Policii ČR s podezřením ze spá-
chání hned několika přečinů dle 
trestního zákoníku. 

Dopadení zloději
Městský kamerový dohlížecí 

systém (MKDS) se významnou 
měrou podílel na dopadení pa-
chatelů vykradení motorového 
vozidla před nádražím v ulici 

Čapkova. Dne 16. 3. 2016 byl na 
žádost Policie ČR vyhodnocen zá-
znam z MKDS, kamerového bodu 
u nádraží, kde mělo dojít v dopo-
ledních hodinách k vloupání do 
motorového vozidla. Záznam byl 
vyhodnocen s kladným poznat-
kem a na základě osobní znalosti 
policistů se podezřelá dvojice pa-
chatelů ještě ten samý den nachá-
zela na policejní služebně.  

Mladiství popíjeli alkohol
Dne 25. 3. 2017 v 21.50 hodin 

prováděli strážníci hlídkovou 
činnost v ulici Čechova v areálu 
KČT, kde narazili na skupinku 
mladistvých, kteří popíjeli alko-
holické nápoje a neoprávněně se 
v objektu zdržovali. U mladistvých 
byla na místě provedena dechová 
zkouška, která dopadla s pozitiv-
ním výsledkem. Na základě tohoto 
zjištění byla věc zadokumentová-
na s tím, že jednání bude oznáme-
no na příslušný odbor městského 
úřadu. Osoby byly následně pře-
dány do rukou rodičů.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Nadjezd přes železniční trať bude ještě minimálně celé léto v provozu

lové staveništní komunikace 
s DZ Zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovou tabulkou „Mimo 
vozidel stavby“. Ve městě Lysá 
nad Labem není objízdná trasa 
značena – jsou zde uvedeny in-
formace o neprůjezdnosti mostu 
(sil. II/272).

Cena prozatím nelze jedno-
značně stanovit pro nedokonče-

né výběrové řízení. Dle projek-
tanta (projektové dokumentace) 
jsou stavební práce vyčísleny 
na 327 788 160,78 Kč bez DPH. 
Stavba bude inancována z pro-
středků Evropské unie.

Pavel Lochař
tiskový mluvčí

KÚ Středočeského kraje

Druhý zářijový víkend se bude v Byšičkách ve velkém slavit. Obec má 300 
let. Oslavy spolu s byšickými hasiči a za pomoci města připravuje osadní vý-
bor. V programu se vedle místních a regionálních souborů a hudebních usku-
pení představí řada známých tváří. Nebude chybět program pro dě  , slav-
nostní fanfáry trubačů nebo například historický průvod s hrabětem Šporkem 
a jeho družinou. Podrobnos   o programu přineseme v dalších vydáních Listů. 
Vstupné na oslavy bude zdarma.

Byšičky se chystají na oslavu 
300. narozenin

Jednou z účinkujících kapel bude i Trampstejk

Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
se Svazem bojovníků za svobodu, s TJ Sokol, 

Kluby důchodců a Chrámovým sborem 
u kostela sv. Jana Křtitele

Vás srdečně zve k účasti na

 Kladení věnců
u příležitosti oslav osvobození od fašismu

8. května 2017 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem



5

Městský úřad

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Pascal: „Čím je člověk rozumnější a lepší, 
tím víc dobra uvidí v lidech.“

80 let
Jan Ježek
Olga Procházková
Zuzana Lukášová
85 let
Zdeněk Šubrta
Josef Sajfrt
Alma Fischerová
90 let
Václav Mrkvička
Anna Váňová

92 let
Věra Hermová
93 let
Blažena Nováková
94 let
Věra Zumrová
Bohumila Barochová
96 let
Miloslava Černá

Blahopřání 
  za měsíc březen 
a část dubna

Vítání občánků

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

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

Mgr. Oxany Chalupníkové a paní učitelky Ireny Dalecké.
 Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 16. 3. 2017 
přivítány tyto děti: 

 Lukáš Holovský Jan Čapek
 Vojtěch Škorpil Jakub Šinkmajer
 Žofi e Gajdičková Karolína Urbanová
 Karolína Vokounová Tomáš Kůrka
 Ondřej Chocholatý Jan Skalický
 Mikoláš Fér

Předposlední březnový víkend patřilo lyské výstaviště jedné 
z nejvíce navštěvovaných výstav – Zemědělci, jehož součástí 
byl i Jezdecký festival a Jaro s koňmi 2017. Výstavu spolu se 
senátorem Tomášem Czerninem “otevřela” herečka Bára Ště-
pánová. Slavnostního zahájení se zúčastnila i senátorka Emílie 
Třísková, poslanec Parlamentu ČR Miroslav Kalousek a řada 
dalších významných politiků. Hostem byl i legendární žokej 
Josef Váňa.
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Svoz bioodpadu

Úřad práce

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

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

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

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

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

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

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

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

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 20. 5. 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. 

 Veronika Rybová, odbor SM

Přistavování kontejnerů 
v měsíci květnu 2017

K datu 
1. dubna 2017 
se díky vstříc-
nému přístu-
pu předsta-
vitelů města 
Lysá nad La-

bem podařilo vyřešit přemístění 
Dislokovaného pracoviště Úřadu 
práce ČR v Lysé nad Labem do 
nově zrekonstruovaných prostor 
v ulici Československé armády 
čp. 29. Předpokládáme, že toto 
opatření přispěje k lepší do-
stupnosti služeb úřadu práce na 
profesionální úrovni, a to jak ob-
čanům, tak zaměstnavatelským 
subjektům.

Tímto pracovištěm úřadu práce 
bude nadále zajišťována veškerá 

agenda zahrnující evidenci ucha-
zečů o zaměstnání, zprostředko-
vání zaměstnání, výplatu podpory 
v nezaměstnanosti a při rekvali-
ikaci, dále dávky státní sociální 

podpory, dávky pěstounské péče, 
dávky osobám zdravotně zne-
výhodněným vč. průkazů OZP a 
dávky hmotné nouze. Pracoviště 
je umístěno v přízemí uvedené bu-
dovy s bezbariérovým vstupem. 

 
Úřední hodiny zůstávají 
beze změny: 
Pondělí 08.00 –12.00
 13.00 –17.00 
Úterý 08.00 –11.00 
Středa 08.00 –12.00
 13.00 –17.00 
Čtvrtek 08.00 –11.00 

Mohlo by vám pomoci: tele-
fonní číslo 800 888 155. 

Již několik let funguje tato po-
radenská zdravotnická linka jako 
doplňková součást linky 155. Na 
toto číslo lze zavolat, když nutně 
potřebujete zdravotní radu, ale 
nevyžaduje to přímo zásah zá-
chranné služby. Zdravotníci vám 

Poradenská zdravotnická linka
zde poradí s domácím ošetřením, 
pomohou vyhodnotit, jestli raději 
zavolat záchranku, najdou vám 
otvírací dobu nejbližší pohoto-
vosti, případně noční či víkendové 
lékárny apod. V každém případě 
nemusíte blokovat provoz akutní 
tísňové linky pouhými dotazy.

p

Tříděný sběr
U těchto variabilních symbolů  

váha papíru přesáhla hmotnost 
30 kg!

7010008349
7010007043
7010006512

Žádáme občany, kteří jsou zapo-
jeni do pytlového sběru, aby váha 
odevzdaného papíru nepřesaho-
vala hmotnost 10 kg.

Žádáme občany, kteří jsou za-
pojeni do pytlového sběru, aby 
ve svozový den tříděného sběru 
umístili pytle nejdéle do 7.00 ho-
din před dům.

Pokud pytle dle našeho poža-
davku nebudou v uvedený čas před 
domem, irma FCC již tyto pytle tří-
děného sběru zpětně neodveze.

Děkujeme za pochopení.
Romana Novotná 

odbor správy majetku
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Fotogra icky

27. března, v předvečer Dne učitelů, poděkoval starosta města 
Ing. Karel Otava ředitelkám a ředitelům všech lyských škol za jejich 
práci. Jako malý dárek všichni přítomní obdrželi nedávno pokřtěnou 
knížku Lysá nad Labem - barokní perla Polabí, 2 vstupenky na pořad 
s panem Troškou, nechyběly ani květiny. Slavnostní odpoledne hudbou 
doprovodili žáci místní ZUŠ pod vedením Lukáše Sommera. Na setkání 
byl přítomen i místostarosta Jan Burian a PaedDr. Věra Bodnárová.

Na začátku března byla na lyském výstavišti předána městská vyzna-
menání. Jedním z oceněných, kteří se tehdy nemohli osobně zúčastnit, 
byl i výtvarník František Janula. Tento český malíř patří k významným 
osobnostem moderního evropského malířství a už téměř 40 let žije ve 
Francii. 27. března zavítal na lyskou radnici, kde mu vyznamenání pře-
dal starosta města. Umělec také napsal věnování do knihy František 
Janula - Hostinato rigore, kterou má svém fondu městská knihovna. 
Výtvarníka doprovodil i autor knihy Jiří Šuchman.

Předposlední březnový večer patřil na lyském  výstavišti osobitému 
humoru a kouzlu skvělého českého režiséra Zdeňka Trošky.  Historky 
z natáčení (a nejen z natáčení), jež si přišlo poslechnout více než 200 
vnímavých diváků, doplnila svými písničkami Simona Klímová. Popu-
lární režisér se ani po téměř dvouhodinovém představení neodmítl 
svým příznivcům podepsat a rád se s nimi i vyfotil.

Před velikonočními svátky navštívili předseda Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR Jan Hamáček a senátorka Emilie Třísková 
místní SŠ oděvního a gra ického designu, konkrétně budovu oděv-
ních a gra ických dílen. Předseda poslanecké sněmovny si udělal 
čas i na besedu se studenty školy.
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Kulturní přehled

2. 5. od 17.00  Mimi šéf 
2. 5. od 20.00  Zahradnictví: Rodinný přítel
3. 5. od 17.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
3. 5. od 20.00   Ztracené město Z PREMIÉRA

4. 5. od 17.00   Strážci Galaxie Vol. 2 PREMIÉRA

4. 5. od 20.00   DEPECHE MODE live IN BERLIN
5. 5. od 17.00  Špun   na vodě
5. 5. od 20.00   Zahradnictví: Rodinný přítel
6. 5. od 10.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
6. 5. od 17.00   Strážci Galaxie Vol. 2
6. 5. od 20.00   Špun   na vodě
7. 5. od 10.00  Mimi šéf 
7. 5. od 15.00  O Červené Karkulce – Divadlo Pruhované panenky
7. 5. od 18.00  Zahradnictví: Rodinný přítel
9. 5. od 17.00   Šmoulové: Zapomenutá vesnice
9. 5. od 20.00  The Circle PREMIÉRA

10. 5. od 17.00  LEGO® Batman fi lm AKCE KINO KLUB

10. 5. od 20.00  Masaryk AKCE KINO KLUB

11. 5. od 17.00  Šmoulové: Zapomenutá vesnice
11. 5. od 20.00  Lady Macbeth PREMIÉRA

12. 5. od 17.00  Mimi šéf 
12. 5. od 20.00  Zahradnictví: Rodinný přítel
13. 5. od 20.00  KATAPULT - KLADIVO NA ŽIVOT TOUR!

Letní kino 
14. 5. od 15.00   Mimi šéf 3D PROJEKCE

14. 5. od 18.00  Ztracené město Z 
16. 5. od 17.00  Mimi šéf 
16. 5. od 20.00  Na mléčné dráze PREMIÉRA

19. 5. od 17.00  Příšerky pod hladinou PREMIÉRA

19. 5. od 20.00  Vetřelec: Covenant PREMIÉRA

20. 5. od 10.00  Manou the Swi   PREMIÉRA

20. 5. od 17.00  Král Artuš: Legenda o meči PREMIÉRA

20. 5. od 20.00  Zahradnictví: Rodinný přítel
21. 5. od 10.00  Příšerky pod hladinou 
21. 5. od 15.00  Král Artuš: Legenda o meči 3D PROJEKCE

21. 5. od 18.00  Sibiřský deník PREMIÉRA

23. 5. od 17.00  Příšerky pod hladinou 
23. 5. od 20.00  Ztracené město Z 
24. 5. od 17.00  Balerína AKCE KINO KLUB

24. 5. od 20.00  Vetřelec: Covenant 
25. 5. od 16.00  Odpoledne pro seniory
  Sibiřský deník 
25. 5. od 20.00  Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta PREMIÉRA

26. 5.  Akce Lysá Žije
26. 5. od 17.00   Divoké vlny 2
26. 5. od 20.00  Všechno nebo nic
27. 5.  Akce Lysá Žije
27. 5. od 17.00  Pes ro(c)ku
28. 5. od 15.00  Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta 3D PROJEKCE

28. 5. od 18.00  HHHH PREMIÉRA

Připravujeme
16. 6. od 20.00  WABI DANĚK KONCERT

Kino Lysá n. L.                     5/201718. 5. 2017 od 17.00 hodin
Procházka jižní Francií
pobočka knihovny Litol
www.knihovnalysa.cz

19. 5. 2017 od 17.30 hodin
II. dětský bene iční 
koncert
evangelický kostel
www.lysa.evangnet.cz

20. 5. 2017 od 10.00 hodin
Komentovaná prohlídka 

 zámeckého parku
zámecký park
www.knihovnalysa.cz

20. 5. 2017 od 10.00 hodin
115 let I. baráčnické župy

20.–21. 5. 2017
Festival o ženství 

 a mateřství
Fajn klub Lysá n. L. 

23. 5. 2017 od 18.00 hodin
Sami sobě koučem!
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

24.–28. 5. 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

Natura Viva
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

26. 5. 2017 od 17.00 hodin
Lysá žije
www.lysazije.cz

27. 5. 2017 od 10.00 hodin
Lysá žije
www.lysazije.cz

27. 5. od 16.00 hodin
Atrium plné 

 květin a tónů
v rámci slavností Lysá žije
www.spolekrodakulysa.cz

29. 5. 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve
narozených
v restauraci U Bílé labutě

30. 5. 2017 od 17.00 hodin
ZUŠ open
ZUŠ F. A. Šporka
www.zuslysa.cz

31. 5. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

1. 5. 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

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

2. 5. 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulosti
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3. 5. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 5. 2017 od 10.00 hodin
Den otevřených dveří
www.hasicilysa.cz

7. 5. 2017 od 15.00 hodin
O červené karkulce
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

8. 5. 2017 od 9.00 hodin
Kladení věnců u příležitosti 
oslav osvobození od fašismu
sraz před městským 
hřbitovem

10. 5. – 23. 6. 2017 
Čarodějův učeň a jiné 

 kresby – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

12. 5. 2017 od 18.00 hodin
FIMO
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. 5. 2017 
od 9.00 do 11.00 hodin
Piknikuj za banány
Park v ul. Komenského

15. 5. 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve 
narozených
v restauraci U Bílé labutě

16. 5. 2017 od 18.00 hodin
Bon Repos
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

17. 5. 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

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

Toulky minulostí – 2. května 2017 od 16.30 hodin 
I květnová přednáška bude věnována starověkému Římu. Tentokrát 
se zaměříme na období císařství. Přednáší PaedDr. Marie Kořínková. 
Vstup zdarma. 

Paličkování – 3., 17. a 31. května 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy paličkování s Helenou Kubíkovou v knihovně.

FIMO – 12. května 2017 od 18.00 hodin
Kurz Jany Svobodové, která nás seznámí s prací s FIMO hmotou. Cena 
kurzu včetně spotřebovaného materiálu je 290 Kč. Vzhledem k omezené 
kapacitě je nutné se na kurz přihlásit předem. Kurz je určen pro dospělé 
(případně studenty).

Bon Repos – od šporkovských festivit k novodobé účelovosti 
– 16. května 2017 od 18.00 hodin
Přednáška bude mapovat kulturní život a slavnosti na jednom z barokních 
skvostů našeho kraje – zámku Bon Repos. Přednáší Ing. Stanislav Svoboda.

Komentovaná prohlídka zámeckým parkem 
– 20. května 2017 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komen-
tovanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, 
Ph.D.. Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo na 
prohlídce předem v knihovně rezervovat! Vstupné zdarma. Prohlíd-
ka není určená pro organizované skupiny!

Sami sobě koučem! – 23. května 2017 od 18.00 hodin
Přijměte pozvání na inspirativní setkání s certi ikovaným koučem – PhDr. 
Patrikem Šlechtou, který vám představí vybrané principy a nástroje lehce 
využitelné v běžném životě. Koučování je profesionální podpora a pomoc 
lidem, kteří chtějí efektivně dosahovat svých cílů a zvýšit svou životní spo-
kojenost. Je až překvapivé, kolik toho můžeme udělat sami pro sebe!

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

Čarodějův učeň a jiné kresby – 10. května – 23. června 2017
Výstava kreseb starších dětí ze ZUŠ F. A. Šporka ze třídy Mgr. D. Her-
manové.

POBOČKA LITOL
Procházka jižní Francií (II. část) – 18. května 2017 od 17.00 hodin
Pokračování cestopisného povídání s Ing. Jaromírem Říhou.

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá pro veřejnost

s průvodkyní Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.
v sobotu 20. května 2017 
od 10.00 hodin

Sraz v Městské knihovně Lysá nad Labem.
Počet míst omezen, nutná rezervace předem, tel.: 325 551 255

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá pro veřejnost

Beletrie pro dospělé
Závěrka, aneb, Ztížená možnost happy-endu – URBAN, Miloš
Závěrka je milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát foto-
grafem. Motivací Matěje Runda je Věra, která si neuvědomuje svou fotoge-
ničnost. Matěj tento její dar objeví, ale má zásadní problém: neumí fotit. 

Naučná literatura pro dospělé
Jak být milejší – NEŠPOR, Karel
Emocím by měl věnovat velkou pozornost každý z nás. Podstatným způ-
sobem totiž ovlivňují kvalitu života, zdraví a schopnost správně uvažovat. 

Beletrie pro děti
Každý má svou lajnu – DVOŘÁKOVÁ Petra
O lorbalu, prvních láskách a ceně vítězství. Sourozence Adama a Kateřinu 
pojí s ostatními nejen život na malém městě, společná škola a přátelství, 
ale především lorbal. 

Naučná literatura pro děti
Cesta časem – GOES, Peter
Příběh světových dějin pro malé i velké čtenáře, který vás vezme na cestu 
časem od okamžiku velkého třesku přes období dinosaurů, prvních vel-
kých civilizací, středověku až k turbulentnímu dvacátému století, vesmír-
ným objevům a současnosti.

Tipy ke čtení
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13. 5. 2017 Letní kino Lysá n. L.
předprodej: www.kinolysa.cz
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Spolek rodáků a přátel
města Lysá nad Labem

ŽLUTÝ PES YOYO BAND
MINUS 123 MINUT
VOILA! LENA YELLOW HODINY

PRINCE ALFREDO

VILÉM ČOK & BYPASS
ARTMOSPHERE

INTERPRET NEZNÁMÝ ST.  JOHNNY
VÍTEK ANDRŠT JAZZ ORCHESTRA UTŘIFOUS TRIO VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ

HASIČSKÁ DECHOVÁ HUDBA FOLKLORNÍ SOUBOR DYKYTA
PĚVECKÉ SBORY AMA MUSICA & QUANTUM TET & PRO RADOST

MAŽORETKY J. TOVAROVÉ 

MODNÍ PŘEHLÍDKA SŠOGD DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - KATOLICKÝ KOSTEL A MUZEUM
CESTA DO POHÁDKY

DJs: KOOGI DAN COOLEY GROOVYLUVAH MUSIC PLEASE & SFB CREW

WWW.LYSAZIJE.CZ
V RÁMCI SLAVNOSTÍ PROBĚHNE TRADIČNÍ LYSKÝ MONTMARTRE

26.5. - 27.5. 2017
SLAVNOSTI MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

ZOO2

ZÁMECKÝ PARK
ÁTRIUM KLÁŠTERA

ROLAND

Lysští křesťané po roce opět srdečně 

zvou na tradiční Noc kostelů, která 

otevře chrámy v celé střední Evropě. 

I v Lysé nad Labem budete moci 

navštívit prostory římskokatolického 

kostela Narození sv. Jana 

Křtitele (18.00–23.00 h) a kostela 

Českobratrské církve evangelické 

(areál otevřen 18.30–22.30 h). 

Těšíme se na setkání s Vámi.
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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

I. župa – 115 let
I. župa polabských baráčníků Mistra Pavla Stránského

ze Zápské Stránky Vás srdečně zve na svůj řádný 
XLI. sjezd spojený se 115. výročím založení župy.

Oslava se bude konat v sobotu 
20. května 2017 v Lysé n. L.

Záš  tu nad oslavou převzali: 
 Veleobec sdružených obcí baráčníků Praha, 

město Lysá n. L.  a starosta města Ing. Karel Otava

10.00  slavnostní zasedání ve školní jídelně
14.00  krojovaný  průvod ulicemi města

14.40  Česká beseda na Školním náměs  
Župní konšelstvo se těší na vaši četnou účast v krojích a ve svérázu.

Společně si připomeneme dlouholetou tradici práce
 baráčnických obcí na Polabí.

 Jiří Kučera Zděna Štolovská  Jaroslav Proček
 syndik I. župy rychtářka OB Lysá n. L. rychtář I. župy

Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem 
pořádá v rámci oslavy svátku svatého Floriána, 

patrona všech hasičů,

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V HASIČSKÉ ZBROJNICI

NEDĚLE 7. 5. 2017
Program:
10.00 ZAHÁJENÍ 
13.15 UKÁZKA PRAKTICKÉHO POUŽITÍ RUČNÍCH 
 HASICÍCH PŘÍSTROJŮ
14.00  UKÁZKA VYPROŠTĚNÍ ZRANĚNÉ OSOBY 
 Z HAVAROVANÉHO VOZIDLA
16.00  HODINOVÝ KONCERT HASIČSKÉ DECHOVÉ HUDBY 
 pod taktovkou dirigenta Pavla Stříbrného
19.00  TANEČNÍ ZÁBAVA PRO VEŘEJNOST! Vystoupí 
 šoumen Milan Pitkin a všechny žánry zahraje 
 skupina Holokrci.
01.00  PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC

Občerstvení ve zbrojnici zajištěno! Ceny přijatelné! 
Vstupné se nepla  ! Všichni jste srdečně zváni! 

Nevšední celodenní akce pro všechny věkové skupiny!
Výbor SDH Lysá nad Labem.
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V sobotu 25. 3. 
2017 probíhala 
v Olympii v Mladé 
Boleslavi Fashion 
show. Manekýnky 

modelingové agentury REA mo-
dels předváděly návštěvníkům 
nákupního centra oděvní výrobky 
značkových butiků. Oživením mód-
ní show bylo vystoupení studentek 
naší školy s vlastními originálními 
modely, které vnesly na přehlídko-
vé molo náboj, extravaganci a krea-
tivitu. Přihlížející diváci odměnili 

modelky bouřlivým potleskem.
Součástí sobotní akce v Olym-

pii byla realizace výstavy modelů 
žákyň oboru oděvní design. Ko-
lekce zhotovená na téma „Marilyn 
Monroe“ bude vystavena v ná-
kupním centru do konce dubna.

Děkujeme všem modelkám 
za příjemné sobotní odpoledne 
a vzornou reprezentaci naší 
školy.

Alena Hlavatá
učitelka odborných předmětů 

SŠOGD Lysá nad Labem

Olympia Fashion show

Příprava 
na Veletrh 
JA Student-
ská irma 

roku 2017 – to bylo hlavní pracovní 
téma v měsíci březnu. Nejdůležitěj-
ší bylo připravit výrobky a stánek 
na veletrh. Nejprve jsme se zabýva-
li převážně výrobou bižuterie, jeli-
kož na veletrhu probíhal její prodej 
a my jsme tomu měli přizpůsobit 
své zásoby. Výroba pokračovala po 
celý měsíc.

V polovině března se část PR a 
HR oddělení pustila do přípravy 
vzhledu stánku. Nejprve jsme si 
zjistili jeho rozměry a poté si po-
dle nich vytvořili ze starých krabic 
model stánku. Dělali jsme to pro-
to, abychom si stánek mohli lépe 
představit a jeho vzhled se nám tak 
vymýšlel jednodušeji. Jakmile jsme 
měli na papíru inální verzi návrhu, 
začali jsme realizovat prostorovou 
podobu modelu. Do této práce se 
už zapojilo i marketingové oddě-
lení, protože pro stánek bylo třeba 
připravit propagační materiály. 
Všichni jsme bez problémů spolu-
pracovali a stánek se nám podařilo 
vytvořit v poměrně krátké době.

Veletrh JA Studentská irma roku 
2017 se konal 5. 4. 2017 v obchod-
ním centru Galerie Harfa v Praze. 
Prezidentka irmy Tereza Plecitá, 
ředitelé jednotlivých oddělení Te-

reza Lejsalová, Eliška Čížková, An-
drej Tichý a Kristýna Salačová, já, 
asistentka ředitelky PR oddělení 
Martina Zárubová, a naše učitelka 
Mgr. Lenka Hrubčíková jsme se se-
šli již v půl sedmé ráno v Lysé nad 
Labem a vyrazili do Prahy. Na místě 
jsme se nejprve zaregistrovali, poté 
jsme měli hodinu na přípravu naše-
ho stánku s číslem 10. Díky pečlivé 
přípravě ve škole nás nic nezasko-
čilo a vše jsme stihli dřív než ostat-
ní. Následovalo slavnostní zahájení 
celého veletrhu na pódiu. Promlu-
vili například ředitel JA Czech Josef 
Müller nebo zástupkyně americké 
ambasády Kelly Adams Smith, ce-
lou akci moderoval Josef Melen. Po 
zahájení veletrhu jsme se už věno-
vali prodeji našich výrobků. Mezi 
stánky procházela porota hodnotí-
cí jednotlivé studentské irmy. Me-
zitím probíhaly prezentace irem 
na pódiu. Naši irmu prezentovali 
Tereza Plecitá a Andrej Tichý.

Odpoledne probíhalo vyhlášení 
různých soutěžních podkategorií, 
např. „CITI NEJLEPŠÍ FINANČNÍ 
ŘÍZENÍ“, „RAIFFEISENBANK STU-
DENT LEADERSHIP AWARD“, „JA 
ALUMNI TEAM SPIRIT AWARD“, 
„GALERIE HARFA NEJLEPŠÍ VELE-
TRŽNÍ STÁNEK“, „AGROFERT SPO-
LEČENSKY NEJPŘÍNOSNĚJŠÍ JA 
FIRMA“. Následovala návštěva mi-
nistra inancí Andreje Babiše, jed-

noho z hlavních partnerů veletrhu. 
Andrej Babiš zahájil svým proje-
vem vyhlašování hlavní soutěže - 
JA Studentská irma roku 2017. Z 
přítomných 53 studentských irem 
vybrala porota 6 nejlepších. V půl 
páté odpoledne celá akce končila 
a my začali uklízet. ,,I když jsme se 
neumístili, jsem s naším výkonem 
velice spokojená. Jako tým jsme 

skvěle spolupracovali a celou akci 
si užili,” řekla na konci veletrhu 
prezidentka irmy Tereza Plecitá.

Fotogra ie našeho týmu můžete 
najít na http://oalysa.cz/?ms=5&
id=14&gal=303 a na facebooko-
vých stránkách Obchodní akade-
mie Lysé nad Labem.

Martina Zárubová, 3. A
OA Lysá nad Labem

Naše prezentace na celostátním veletrhu studentských irem 2017

LYSÁ nad LABEM

O
B

C
H

O
D
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Í
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A
D

E
M

IE

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
hledá plně kvalifi kované vyučující 
1. stupně, Čj, Aj, ICT, humanitních 
i přírodovědných předmětů na plný 
i částečný úvazek, dále vychovatele 
a asistenty pedagoga na zkrácený úvazek. 

Nekvalifi kovaným AP umožníme studium.
Nástup 1. 8. 2017.

Strukturovaný životopis s referencemi a mo  vačním 
dopisem zasílejte na info@zsjaklysa.cz.
Více informací na 325 551 220.



16

Ze života škol

Stále kulturně
Letos připadl 

na Den učitelů 
také Den ote-
vřených dveří 

ve výuce. Akce měla tradičně ve-
liký úspěch, návštěvy byly hojné, 
a troufneme si tvrdit, že většina 
z nich odcházela s dobrou náladou. 

Ani v měsíci dubnu jsme neza-
nedbali kulturní vyžití našich žáků. 
V pondělí 3. 4. proto většina školá-
ků z 2. stupně navštívila představe-
ní ZUŠ v kině v Lysé nad Labem, na 
jehož podobě se mnohdy podíleli 
jejich spolužáci. Ve středu 12. dub-
na pak měli žáci z 1. stupně v rámci 
projektového dne možnost vidět 
divadelní představení „Evelínko, 
pomáhejme přírodě“, které se ko-
nalo na půdě naší školy. Členové 
Klubu mladého diváka se i v dubnu 
vydali do Prahy – 18. do divadla 
Studio Ypsilon na Drama v Kostce, 
25. pak do Národního divadla na 
Sen čarovné noci.

Také knihovna přinesla našim 
dětem mnoho zajímavého. Pro 
žáky ze školní družiny si připravila 
program na téma Velikonoc, tře-
ťáčci ji navštívili 11. dubna v rámci 
programu Od kamene ke knize, vě-
novanému zajímavostem o historii 
písma, vzniku knihy a vynálezu 
knihtisku. Prvňáčci pokračovali 
18. 4. ve svém tradičním programu 
Už jsem čtenář, zaměřeném na po-
hádku a porozumění textu.

Dbáme na prevenci
Také v dubnu u nás opět pro-

bíhal preventivní program Semi-
ramis zaměřený na vztahy žáků 
v kolektivu a na prevenci sociál-
ně-patologických jevů. Ostřílení 
osmáci si o vybraných tématech 
popovídali s lektory v pondělí 
10. dubna. Úterý 25. a středa 
26. dubna pak patřily žákům čtvr-
tého ročníku.

Zápisy a přijímací zkoušky 
už jsou za námi

Koloběh života je neúprosný. 
Letošní duben symbolizoval zá-
pisy do prvních tříd a přijímací 
zkoušky na střední školy. Hned 
zkraje dubna jsme proto usku-
tečnili zápis budoucích prvňáčků 
v duchu podmořského světa, a to 
ve dnech 4. 4. a 5. 4. Náhradní zápis 
byl stanoven na následující úterý. 
Hned druhý den byl přelomem 
pro deváťáky. Ti, kteří ještě nemě-
li přijetí na svou vysněnou školu 

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2017/2018

Výtvarný obor:
7. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
13. 6. v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 16.30 hodin (od 8 let)
2. patro vpravo, učebna č. 21, H. Malíková akad. mal.,
Mgr. D. Hermanová-Říhová, M. Volvovičová

Taneční obor:
7. 6. v 16.00 nebo 17.00 hodin  a 13. 6. v 16.00 nebo 17.00 hodin
přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová

Lit. – drama  cký obor:
7. 6. v 16.45 (1.–4. tř.) nebo 17.15 hodin (5.–9. tř.) 
a 12. 6. v 16.00 (5.–9. tř.)  nebo 16.30 hodin (1.–4. tř.)
přízemí vpravo, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
dě   od 5 let: 7. 6. a 14. 6. v 13.00 - 16.30 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
dě   od 7 let: 13. 6. a 14. 6. v 13.00 - 16.30 hodin
1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2017.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 
v ZUŠ v úterý 20. června 2017 (webové stránky, nástěnky).

v kapse, absolvovali první vlnu při-
jímacích zkoušek. Druhý termín 
přijímaček se pak odehrál ve středu 
19. dubna. Také páťáci měli mož-
nost zkusit přestoupit na vybrané 
gymnázium, a to v prvním kole 
v úterý 18. dubna a v kole druhém 
ve čtvrtek 20. dubna.  

Soutěžíme s nadšením
Stále se snažíme podněcovat 

v žácích zdravou soutěživost. 
Nedávný veliký úspěch jednoho 
z našich osmáků, Jakuba Habětín-
ka, který vyhrál okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce a 
v krajském kole skončil šestý, nám 
opět vehnal sílu do žil. Zástup-
ci z 6.–8. ročníků proto v úterý 
4. dubna odjeli reprezentovat svou 
školu na okresní kolo Matematické 
olympiády a ve středu 12. 4. pak 
Živa Kavanová vybojovala 3. místo 
v olympiádě biologické.

15 zástupců naší školy odjelo 
4. dubna pod vedením pana učitele 
Hajného na zimní stadion v Nym-
burce na turnaj v minivolejbale. Na 
tomtéž místě se pak 11. dubna ko-
nal turnaj ve volejbale, jehož se zú-
častnilo 18 žáků 8. a 9. ročníků. Na 
7. dubna zorganizoval pan učitel 
Hajný soutěž v běhu na 100 metrů 
pro žáky z 1. stupně. A 20. dubna 
reprezentovalo 16 žáků z 1. stupně 
svou školu na okresním štafetovém 
poháru na hřišti u školy za dopro-
vodu paní učitelky Vydrové a pana 
učitele Hajného.

Mgr. Jitka Sedláčková
ZŠ JAK
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 Ze života škol

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

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

24. 5. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

17. 5. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ RODINNÁ 

PORADNA
pod vedením psycholožky a speciální 

pedagožky Mgr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

29. 5. 2017 od 18.00 do 19.30
beseda s psycholožkou Mgr. Kynclovou

DOMÁCÍ POHODA ANEB 
JAK SPOLU KOMUNIKOVAT
- rodinná komunikace a její nejčastější;

jak se orientovat ve mnohosmyslné 
komunikaci; zásady komunikace

12. 6. 2017 od 16.00 do 18.00
Zápis do školky Parníček 

na šk. rok 2017/18
školka o 12 dětech je primárně určena 

pro děti ve věku 2 až 3 roky
www.rcparnicek.cz/skolka_skolicka

_tabor/skolka-parnicek/

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 6–10 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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti narozené 2006–2011

o letních prázdninách

Ve středu 
5. dubna 2017 
proběhlo na 
druhém stupni 
Základní školy 

Bedřicha Hrozného školní kolo 
ve čtení ruského textu. Čtení se 
zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků, 
kteří už mají azbuku zažitou.

Na soutěžící dohlížela porota 
složená z učitelek ruského jazy-
ka – T. Anderšové a B. Sedlářové. 
Všichni soutěžící se snažili pře-
číst zadaný text co nejlépe, a tak 

čokoládová odměna všem prá-
vem patří.

Výsledková listina 
8. ročník: 1. Petr Křivánek
 2. Petr Šmíd
 3. Richard Černý
9. ročník:  1. Michaela Predescu 
      a Tereza Rypková
 2. Klára Martinková 
      a Timea Klímová
 3. Karolína Mikésková 
      a Petra Vavřičková

B. Sedlářová

Školní kolo čtení textu 
v ruském jazyce 
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Kavárnička březnová
Prožíváme první jarní měsíc 

a radujeme se z jarních kvítků, kte-
ré nám rozkvétají na zahrádkách. 
Jak je ta příroda mocná, že ani zlá 
zima, kterou jsme letos prožili, 
jí neublížila!  A abychom to doká-
zali zhodnotit na úrovni, pozvali 
jsme do Křesla pro hosta odborní-
ka, aby nám přiblížil základní pří-
rodní vztahy.

Je to pracovník odboru život-
ního prostředí lyského MěÚ, pan 
ing. Stanislav Svoboda. Léta už v 
tomto oboru pracuje a díky němu 
se podařilo v našem okolí toho 
hodně zachránit. Připomeňme tře-
ba Hrabanovskou černavu, Hrbáč-
kovy tůně, Semickou a Přerovskou 
hůrku… Tyto přírodní poklady 
vyžadují péči o rostliny i živočichy 
a v tom náš host umí skvěle všech-
no organizovat a řídit. K tomu zho-
tovil spoustu propagačních mate-
riálů, od naučných až po zábavné 
a nabídnul nám je k prostudování. 
A hlavně – zdůraznil, jak k péči 
o přírodu vést i naše vnoučky 
a pravnoučky a vtisknout jim do 
srdíčka lásku k přírodě.

Abychom však nezůstali jenom 
u přírody a zahrádek, musíme 
se ohlížet i po jiných záležitos-
tech, které nás spojují s okolním 
světem. Je to provoz České pošty. 
Často navštěvujeme naši lyskou 
pobočku a ne vždy tam s radostí 
prožíváme chvíle čekání. Aby-
chom si o tom mohli podrobněji 
pohovořit, pozvali jsme do Křesla 
pro hosta paní Martinu Petrášo-

vou, vedoucí lyské pobočky České 
pošty, s. p.

Paní Martina to neměla jedno-
duché. Připomínky k dlouhému 
čekání ve frontách, zablokování 
přepážky při odbavování jiřické 
věznice… Dokázala ale vysvětlit, 
jak to musí být z pohledu ústřed-
ních orgánů pošty řešeno vzhle-
dem k počtu obyvatel v Lysé. Ale 
nic netrvá věčně a rozhodně se 
lepší řešení najde. K tomu nám při-
pomněla některé výhody pro seni-
ory a také zavzpomínala na histo-
rii lyské pošty. Nakonec jsme byli 
všichni spokojeni a paní vedoucí 
byla našimi pány vyzvána k tanci.

Připomněli jsme pozvání na 
odbornou přednášku paní Van-
dy Schneibergové „Péče o zrak“ 
a besedu s představiteli města na 
téma „Bezpečnější a bezbariérový 
pohyb na městských komunika-
cích.“ Akci připravil výbor Základ-
ní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami a průběh 
řídil předseda Jiří Beneš. Hodně 
jsme se k tématu dověděli a prosa-
dili  nutnost zjednodušení obsluhy 
schodišťového výtahu u internisty 
MUDr. Omáčky. 

Popřáli jsme březnovým jubi-
lantům – paní Božence Chmelové 
a panu Václavu Křivánkovi, spo-
lu se sólem na tanečním parketu. 
A pak už následoval jen tanec 
a zpěv. Na závěr pak upřesnění, co 
nás čeká v Kavárničce příští. Zveme 
všechny seniory na naše posezení.

MVDr. Jan Kořínek       

Ukliďme Lysou

V sobotu 8. 4. 2017 od 9.00 do 
12.30 hodin jsme v rámci celore-
publikové akce Ukliďme Česko /
Ukliďme svět uspořádali akci 

Ukliďme Lysou. Sraz byl v síd-
le spolku Ladoňka, kde jsme se 
rozdělili na dvě skupiny a vyba-
veni rukavicemi a pytli vyrazili 

zkrášlovat město. První skupina 
šla uklízet podél železniční trati 
na litolské straně, čili část ulice 
Vichrova a dále Švermova, kde 
z velké části odklidila letitou 
černou skládku u ubytovny ČD. 
Hromada odpadu na odvoz byla 
opravdu veliká a obsahovala např. 
i silniční značení a kusy linolea. 
Druhá skupina se vydala uklízet 
Čapkovou ulicí a dále po pěšině 
podél trati, kde posbírala odpad i 
přímo kolem kolejí. Všichni jsme 
došli až k železničnímu přejezdu 
u dostihového závodiště, kde jsme 
se postupně již rozcházeli domů. 
Někteří z účastníků vyrazili ješ-
tě vybaveni prázdnými pytli do 
částí města u svých bydlišť, kde 
dále pokračovali v uklízení. Po-

časí nám přálo, atmosféra byla 
moc příjemná a výsledkem je 
45 plných pytlů směsného odpadu, 
2 pytle vytříděného skla a hroma-
da velkoobjemového odpadu z čer-
né skládky, který se do pytlů zkrát-
ka nevešel. Účastnilo se nás celkem 
14 lidí, včetně čtyř dětí, a všem pa-
tří velké a zasloužené poděkování. 
Dle zájmu budeme tuto akci prav-
děpodobně opakovat již na pod-
zim, bohužel zaneřáděných míst je 
ve městě pořád ještě dost. Věříme, 
že se nás sejde ještě více a půjde 
nám to také pěkně od ruky jako 
tentokrát. A hlavně bychom byli 
rádi, kdyby uklizená místa zůstala 
již čistá a bez odpadků.

Jana Hostinská
spolek Ladoňka, z. s. 
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Zámecké novinky
S blížícím se koncem zimy vr-

cholila i plesová sezona. Naše zá-
mecké prostory k těmto aktivitám 
náramně vybízí. Vždy ples spoju-
jeme s oslavou svatého Valentýna. 
Letos jsme, bohužel, byli nuceni
z důvodu nemocnosti původně 
plánovaný Zámecký – Valentýn-
ský ples zrušit a hledat jiný termín 
a téma. Moc práce nám to nedalo, 
protože se blížil Mezinárodní den 
žen. Tak tedy. Zbrusu nový ples 
jsme si užili v úterý 7. 3. 2017. 
Patřičně jsme vyzdobili náš zá-
mecký sál, připravili pohoštění 
a po domově se objevily plakáty. 
O úvodní předtančení se posta-
rali zaměstnanci domova. Ples 
byl zahájen latinsko-americkým 
tancem cha-cha-chá. K poslechu 
a tanci zahrál zámecký kapelník 
pan Josef Homola, kterého dopro-
vázel pan Karel Táborský (klient 
našeho domova). Měli jsme tu 
možnost přivítat pana Matěje Ko-
deše, profesionálního bublináře, 
držitele mnoha českých i světo-
vých rekordů. Do Bublinové show 
se zapojili jak zaměstnanci, tak 
i klienti domova. Byli opravdu sta-
teční. Pan Kodeš nám své umění 
předvedl bez nároku na honorář. 
Tímto bychom mu rádi poděkova-
li. A jak už bylo řečeno, letošní ples 
byl i oslavou MDŽ. K přání všeho 
nej a nej si každá z přítomných dam 
odnesla i květinu. To už jsme všichni 
netrpělivě očekávali losování bo-
haté tomboly. Cen se sešlo na 150 
a všem dárcům moc děkujeme. 

Ve středu 8. března 2017 při-
jela klientkám našeho domova 
popřát k Mezinárodnímu dni žen 
hejtmanka Středočeského kraje, 
paní Ing. Jaroslava Pokorná Jer-
manová.

Dne 9. března 2017 proběhl 
v našem domově přínosný semi-
nář pro všechny pracovníky na 
téma „Základy poskytování ne-
odkladné první pomoci“. Seminář 
měl u pracovníků domova velmi 
pozitivní ohlas právě díky skvělé-
mu lektorovi p. Aleši Bendovi, kte-
rý v našem domově nebyl poprvé. 
Pan Aleš Benda mluvil z praxe, je 
záchranářem a zároveň ředitelem 
Ústavu metodiky první pomoci 
v Praze. 

Letošní první setkání klientů 
s ředitelem domova – „Na slovíč-
ko s panem ředitelem“, se usku-
tečnilo 20. 3. 2017. V domově se 
každý měsíc schází tzv. „Výbor 
obyvatel“, kde volení zástupci 
z řad klientů diskutují s ředite-
lem, sociálními pracovnicemi, 
vedoucí sestrou a vedoucí ku-
chařkou nad chodem a životem 
v domově, stravou a dalšími ná-
měty. Setkání s panem ředitelem 
je takovou nástavbou samotného 
„Výboru“. Společně jsme zhodno-
tili uplynulý rok 2016, co vše se 
podařilo, na čem je ještě potřeba 
zapracovat. A také, co nás v ná-
sledujícím období čeká a nemi-
ne. Klienti přicházeli se svými 
prosbami a podněty. Zajímají se 
o dění v domově a vedení domo-

      

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, evidence na ÚP výhodou
   • Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
 pozdějších předpisů
   • Více informací na www.domovnazamku.cz
   • V případě zájmu zasílejte, prosím, vaše CV 
 na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz nebo volejte 602 154 221.

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.

va jejich připomínky s nadšením 
přijímá. 

24. 3. 2017 se uskutečnilo 
další přátelské setkání v rám-
ci projektu: „Křeslo pro hosta“. 
Tentokrát hostem byla divadelní 
a ilmová herečka, paní Daniela 
Kolářová. Paní Kolářová přijala 
naše pozvání během loňského 
natáčení České televize, které 
u nás v domově probíhalo. Do-
zvěděli jsme se spoustu informací 
z hereččina osobního i profesního 

života. Připomněli jsme si známé 
písně z ilmů, kde paní Kolářová 
ztvárnila nezapomenutelné role. 
Rázem se náš zámek proměnil 
v sídlo Karla IV. a jeho choti. Sá-
lem se rozezněla melodie z ilmu 
„Noc na Karlštejně“. Nechybě-
ly četné dotazy, autogramiáda 
a společné fotografování.

Přeji krásné dny.   
 Mgr. Jiří Hendrich

ředitel Domova Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.
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Jako matka malého dítěte, kte-
ré se každý týden snažím bezpeč-
ně dovést na kroužek do rodin-
ného centra Parníček, nemohu 
nereagovat na článek „Pracujeme 
na Vaší bezpečnější dopravě“. 
Nejsem tak naivní, abych trpěla 
představou, že vybudovat bez-
pečné přecházení znamená kbe-
lík + barva = pár čar na silnici. Co 
však nemůžu pochopit, je fakt, že 
RC Parníček, kde je v provozu mi-
niškolka a zájmové kroužky, tzn. 
denně mnoho dětí, které se po-
třebují dostat dovnitř a zase ven, 
NEMÁ vyřešený bezpečný přístup 
po téměř dvouletém provozu! Do 
nedávna byl alespoň přechod na 
úrovni drogerie Teta, který však 
„zanikl“. (Proč na neexistujícím 
přechodu ráno zastavovaly paní 
převaděčky s plácačkou dopravu, 
ví asi jen vyšší instance). Nyní se 
zřejmě předpokládá přílet, popř. 
podhrabání. I když ne, právě ve 
zmiňovaném článku na téma 
„bezpečné dopravy“ se dozví-
dám, že mám vydržet, protože: 
„...budou umístěna svodidla, kte-
rá zúží vozovku na 7 m, a tím 
zkrátí přecházení a donutí řidiče 
k větší obezřetnosti“. Jinými slo-
vy: „uděláme něco proto, aby se 
vám tam přebíhalo o trochu lépe 
a řidiči si dali větší pozor“?! A já si 

neodpustím dodat: „i když vlast-
ně kromě strachu ze zoufalých 
matek postávajících u kraje silni-
ce nemají žádný jiný důvod“. 

A ze stejného soudku jen v tro-
chu širším měřítku, je to realita 
nebo zlý sen, že bude odříznuta 
část Litol od zbytku města, aniž 
by byla smysluplně dořešena 
doprava?! Jak stará je informace 
o havarijním stavu mostu přes 
železnici a jak dlouho dopředu 
se jeho oprava asi plánovala? Ale 
nic, dopiji svou odpolední kávu 
a vyrazím se značným předsti-
hem, abych stihla vystát frontu 
na pitnou vodu a přeběhnout sil-
nici tak, aby nás pro dnešek nic 
nesrazilo.  

P.S.:  A bez sarkasmu a ironie na 
závěr dodávám: všem, kteří nyní 
usilují o nápravu a řešení pro-
blémů města velké díky, snad se 
opravdu dočkáme. Škoda jen, že 
za dlouho přetrvávající problémy 
nikdo nenese zodpovědnost. 

Monika Kolářová
Pozn. redakce: O připravované 

opravě nadjezdu přes železniční 
trať jsme poprvé informovali již 
v létě loňského roku.  Jedná se 
o krajskou komunikaci, která bude 
v příštím roce na hranici své život-
nosti (nadjezd byl otevřen v roce 
1973, životnost stavby 45 let).

Ještě že pracujete na bezpečnější 
dopravě ...uf, to se mi ulevilo

Polabské muzeum – Muzeum 
Bedřicha Hrozného zahájilo na 
podzim roku 2016 řadu před-
nášek pro obyvatele Domova 
Na Zámku v Lysé nad Labem. Po 
vzájemné dohodě s ředitelem 
Domova p. Jiřím Hendrichem a 
s podporou ředitele Polabského 
muzea, p. Jana Vindušky, se usku-

Univerzita volného času v Domově na Zámku

tečnila první přednáška 17. 10. 
2016 na téma: Polabské muzeum 
– představení instituce i jednotli-
vých poboček a také rekonstruk-
ce Muzea Bedřicha Hrozného 
– Ondřej Rašín, následoval Karel 
Špecián – Papírové peníze včera 
i dnes; Andrej Lamprecht – Nej-
novější archeologické výzkumy 

na Nymbursku; Martin Šandera 
– Žabí stehýnka a želví polévka 
aneb sousedé z Polabí v ohrožení; 
Jakub Citterbard – Keltové a Če-
chy ve výpovědi archeologických 
pramenů; Ondřej Rašín – Bedřich 
Hrozný – život a dílo; Jan Vind-
uška – Etnogra ie na Nymbur-
sku. Touto přednáškou ředitele 
Polabského muzea jsme uzavřeli 
první semestr. Našim studentům 
jsme rozdali osvědčení o jeho ab-
solvování. Průměrná účast byla 
čtrnáct osob. 

Druhý semestr zahájila pí Hana 
Šídová, která přednášela o 50. vý-
ročí Polabského národopisného 
muzea v Přerově nad Labem. Svý-
mi obsáhlými vzpomínkami dopl-
nila přednášku pí Jana Hrabětová. 
Další přednášky na různá témata 
jsou ještě před námi.

Dovolte mi, abych mnohokrát 

poděkoval všem svým kolegům, 
kolegyním a přátelům Polabské-
ho muzea, kteří se aktivně zú-
častnili a ještě zúčastní přípravy 
Univerzity volného času. V dnešní 
době není zcela obvyklé, že všich-
ni přednášeli bez nároku na od-
měnu. Tou nám všem bylo vřelé 
přijetí na zámku, spolehlivé tech-
nické zázemí a chutné občerstve-
ní, které bylo vždy k dispozici.

Na začátku jsem napsal, že akci 
zajišťuje Polabské muzeum – Mu-
zeum Bedřicha Hrozného. Správ-
nější je napsat Polabské muzeum, 
protože spolupracovali kolegové 
z více poboček. Jedná se o pomoc 
jedné krajské organizace druhé. 
Držte nám i našim studentům 
palce ve druhém semestru.

Ondřej Rašín
Polabské muzeum – 

Muzeum B. Hrozného

Vážení a milí čtenáři Listů, jako 
každý rok, tak i letos připravuje-
me archivní výstavu. Po delším 
rozmýšlení a prostudování archiv-
ních fondů, které máme k dispozici, 
jsem se rozhodla pro téma Historie 
ochotnického divadla v Lysé nad 
Labem. Možná i proto, že v letoš-
ním roce uplyne 150 let od naro-
zení významného  lyského  rodáka 
Jindřicha Vodáka, literárního a di-
vadelního kritika. 

Ochotnické divadlo má v Lysé 
nad Labem hlubokou tradici. 
Existoval zde spolek divadelních 
ochotníků Tyl, po dobu druhé 
světové války Studio mladých, di-
vadelní představení nacvičovaly 
i další spolky – sokolové, baráč-
níci, ale také dramatický odbor 
Církve československé. 

Někteří jistě ještě pamatují 
Vodákův červenec. Novodobější 
Divadelní červen si pamatuji i já. 

A pamatuji leccos. Především 
paní Dagmar Bittmanovou, roze-
nou Zadákovou, která byla uči-
telkou tanečního oboru Lidové 
školy umění v Lysé nad Labem. 
Učila i mě, hodiny probíhaly v bý-
valé restauraci U zlatého bažanta 
v ulici Československé armády, 
kde byl malý sál s pódiem. Nej-
zajímavější na hodinách výuky 
tanečního oboru bylo to, že byly 

doprovázeny živou hudbou. Na 
klavír hrál p. Krejčí. Celá rodi-
na Zadákova byla významným 
článkem lyského ochotnického 
divadla.

V živé paměti mám i muzikál 
Filip a Kateřina, který sehráli 
mladí ochotníci v hotelu Polabí.

Později začalo v Lysé nad La-
bem působit Divadlo AHA!, které 
se stalo velmi oblíbeným a zná-
mým divadelním souborem. 

Myslím, že materiálu na výsta-
vu bude dost, přesto chci požádat 
o pomoc – především o zapůjče-
ní fotogra ií, upřesnění datace, 
vzpomínky pamětníků, cokoliv, 
co se týká ochotnického divadla 
v Lysé nad Labem.

Potřebovala bych doplnit infor-
mace o ochotnících ZK Kovona.

Zapůjčené fotogra ie i jiné ma-
teriály naskenuji a ihned vrátím 
majiteli.

Můžete mě kontaktovat osobně 
na adrese: Státní okresní archiv 
Nymburk se sídlem v Lysé nad 
Labem, Zámecká 6/13, Lysá nad 
Labem nebo telefonicky na čís-
lech: 325 551 046, 739 505 707, 
případně e-mailem: vladimira.
jiricna@soapraha.cz.

Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem

Příprava výstavy o historii 
ochotnického divadla v Lysé n. L.
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TIRÁŽ

V loňském roce jste mohli náš 
stánek navštívit na akci Lysá žije. 
I letos se chystáme nabídnout 
dobroty k zakousnutí, výrob-
ky našich dobrovolníků a dětí z 
MŠ Pampeliška. Díky zakoupení 
nějaké maličkosti můžete pod-
pořit náš letošní záměr pořídit 
automobil pro naše zdravotní 
sestřičky. Automobil bude slou-
žit k cestám sestřiček za klienty 

Přijďte podpořit Domácí hospic Nablízku

a dopravě objemných zdravot-
ních pomůcek k našim klientům, 
které jim pomáhají překonat 
nejrůznější obtíže. Jedná se pře-
devším o polohovací postele se 
speciálními antidekubitními 
matracemi nebo koncentrátory 
kyslíku.

Abychom získali dostatek pro-
středků na automobil, pořádáme 
nejrůznější bene iční akce. Jed-
nu jste mohli navštívit v březnu 
v kině v Lysé. Představení Mo-
ravské pašije divadla V. Marčíka 
mělo velký úspěch. Další bene-
iční akce plánujeme ve Staré 

Boleslavi, v Českém Brodu nebo 
v Nymburce. Také máme otevře-

nou veřejnou sbírku, kam lze na 
automobil přispívat.

Co je v domácím hospici no-
vého? Nabídka naší péče se do-
stává do povědomí lidí a je stále 
častěji využívaná. Daří se nám 
naplňovat naše poslání podpo-
rovat klienty v konečném stadiu 
života, kteří se rozhodli, že stráví 
konec života doma. Pomáháme 
jim, aby netrpěli bolestmi, aby 
jejich zdravotní obtíže byly sne-
sitelné, aby nebyli sami, podpo-
rujeme jejich rodiny. Naše sest-
řičky jezdí za klienty do mnoha 
míst v okolí Lysé. 

Lidé se nás občas ptají, proč 
pořádáme bene iční akce, hledá-
me sponzory a máme veřejnou 
sbírku. Důvod je jednoduchý, do-
mácí hospicová péče zatím není 
součástí veřejného zdravotního 
pojištění. To znamená, že ji zdra-
votní pojišťovny neproplácí. 

Přijďte nás prosím podpo-
řit, abychom mohli péči našim 
klientům nabízet i v budoucnu. 
Dozvíte se více o naší práci, pro 
děti budeme mít připravenou 
malou výtvarnou dílnu.

Zakladatelský tým
Domácího hospice Nablízku

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

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
14. května 2017 v 15.10 hodin, 29. května 2017 v 13.55 hodin
4. června 2017 v 10.00 hodin a 11. června 2017 v 15.10 hodin 

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

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: 

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

Čt 18. 5. MUDr. Dáňová
Pá 19. 5. MUDr. Čerňanská
So 20. 5. MUDr. Matasová
Ne 21. 5. MUDr. Matasová
Po 22. 5. MUDr. Čerňanská
Út 23. 5. MUDr. Matasová
St 24. 5. MUDr. Chocholová
Čt 25. 5. MUDr. Dáňová
Pá 26. 5. MUDr. Matasová
So 27. 5. MUDr. Dáňová
Ne 28. 5. MUDr. Dáňová
Po 29. 5. MUDr. Čerňanská
Út 30. 5. MUDr. Matasová
St 31. 5. MUDr. Chocholová
Čt 1. 6. MUDr. Dáňová
Pá 2. 6. MUDr. Dáňová
So 3. 6. MUDr. Chocholová

 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

T ě l o c v i č n á 
jednota Sokol 
Lysá nad La-
bem uspořádala 
letošní valnou 

hromadu v neděli dne 19. břez-
na v sokolovně.  Byla zhodnoce-
na práce jednoty v roce 2016, 

ale také schválen plán činnosti 
na letošní rok. Náplň činnosti už 
dnes není jen o všestrannosti, i 
když ta je stále základem přede-
vším v nejmladších kategoriích, 
poněvadž aktivita sportovních 
oddílů, především atletiky a 
sportovního tance, stále roste. 
Proto také počet sportovních 
akcí, které naše jednota pořá-
dá, je rok od roku větší. Nelze 
opomenout úspěšná vystou-

pení našich mladých taneč-
níků na mnoha soutěžích po 
republice. Závěrem valné hro-
mady bylo poděkováno všem 
cvičitelům a trenérům za jejich 
celoroční práci nejen staros-
tou jednoty, ale také starostou 
města panem Karlem Otavou. 

Připomněli jsme si rovněž, jak 
významný bude rok 2018, kdy 
se bude konat XVI. všesokolský 
slet, slavit 100. výročí vzniku 
samostatné Československé 
republiky, a v neposlední řadě 
150. výročí založení sokolské 
jednoty v Lysé nad Labem. Ano 
bylo to v roce 1868!

Jaroslav Denemark
starosta jednoty

Valná hromada

26. sokolský triatlon
V  Sokolské 

jednotě se již 
naplno rozběh-
ly přípravy na 
26. ročník So-

kolského triatlonu. A proto-
že se jedná o otevřený závod, 
chceme Vás všechny – závod-
níky i začátečníky či borce zra-
lého věku, kteří ještě neházejí 
flintu do žita, pozvat na start 
tohoto tradičního závodu. Ne-
bojte se přijít závod vyzkoušet 
a třeba se jen poměřit s kama-
rády. Triatlon se i letos ode-
hraje na tratích v blízkém okolí 
našeho města. 

Plavání (0,6–1 km) - jezero 
Ostrá; cyklistika  (35 km) - sil-
nice – Ostrá, Lysá nad Labem, 
Sojovice, Předměřice, Čihadla, 
Stará Lysá, Lysá nad Labem; 
běh (7 km) – Lysá nad Labem 

– Hrabanovská černava – Lysá 
nad Labem.

Zázemí závodu s 2. depem 
bude opět v areálu TJ Sokol na 
Husově náměstí. Stejně jako 
loni bude v rámci závodu vy-
psána podkategorie pro závod-
níky s příslušností do Lysé nad 
Labem o titul ŽELEZNÝ LYSÁK. 
Tak neváhejte a přijďte si to 
vyzkoušet. 

26. ročník se koná v neděli dne 
11. června 2017. Závod staršího 
žactva (ročník 2003–2006) pro-
běhne na uzavřené trati v Ostré. 
Odpoledne, po skončení závodu, 
uspořádáme přátelské poseze-
ní pro všechny účastníky a jejich 
doprovod v areálu sokolovny. Po-
drobné informace a propozice na-
jdete na internetových stránkách 
naší jednoty www.sokol-lysa.cz.  
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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.
Doučování matematika, fyzika, 1., 2. st. ZŠ, přijímačky. ucitel.lysa@icloud.com

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

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

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

Datum nástupu –IHNED

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

Tyto údaje jsou 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.

VÝKUP 
DRUHOTNÝCH 

SUROVIN
ČELÁKOVICE areál TOSu
 - výkup papíru, železa, 

kovů, autobaterií 
AUTOVÁHA na 30 t

Otvírací doba: 

PO–PÁ     7.30 – 16.30
SO            8.00 – 12.00

tel.: 702 352 151 
www.vykupcelakovice.cz
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