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V tomto čísle:

KOUZLO
ÚSMĚVU

Dnešní čestný název Základní umělecká ško-
la F. A. Šporka nese od roku 1999. Hlásí se tak 
ke kulturním tradicím a významu osobnosti 
hraběte Šporka a jeho odkazu. Na počátku své 
existence, tehdy ještě pod názvem „Kuratori-
um hudební školy“, měla celkem dvacet žáků. 
Dnes škola zajišťuje výuku v oboru hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém, 
které v Lysé a na pobočkách v Kostomlatech a 
Milovicích navštěvuje téměř 900 žáků a stu-
dentů. Od roku 2004 je ředitelkou školy paní 
Vlasta Blažková. Školou prošlo několik desítek 
tisíc malých hudebníků, herců, malířů, baletek, 
zpěváků a zpěvaček. I když ne všem se podaří 
využít absolvovaný obor ve svém povolání, vě-
nují se mu buď ve volném čase anebo jen na 
léta ve škole strávená rádi vzpomínají. Největ-
šímu zájmu se těší obor hudební. Naše „zuška“ 
vychovala spoustu skvělých muzikantů, ale 
také kantorů. Někteří z nich se po dalším stu-
diu na ZUŠ F. A. Šporka vracejí a předávají své 
znalosti a um svým následovníkům. Někteří se 
věnují hudbě profesionálně, třeba frontman 
kapely Artmosphere Martin Blažek vyučuje na 
Pražské konzervatoři. Hudební obor má cel-
kem šest oddělení, ve kterých se žáci a studenti 

70 let umělecké školy

mohou učit například hře na klarinet, saxofon, 
trubku nebo na bicí nástroje. Tento obor má 
také nejvíce souborů.  Kdo z Lysáků by neznal 
Jazz Orchestru, kterou vede skvělý muzikant 
Vítek Andršt, nebo pěvecký sbor Ama Musica 
Jany Erbenové. Obě hudební tělesa jsme mohli 
vidět i na právě proběhlých městských slav-
nostech Lysá žije. Mimořádně úspěšný je také 
výtvarný obor, ten se může pyšnit vysokým 
počtem přijatých žáků na školy s uměleckým 
zaměřením. Velmi povedeným byl muzikál 
Jede král! (na snímku), komponované předsta-
vení, na kterém se podílely všechny obory ZUŠ. 
V neposlední řadě pak má škola dobré výsled-
ky i na poli soutěžním a tak bychom mohli po-
kračovat. Kromě almanachu, jenž  škola pro 
své příznivce k jubileu vydala, připravila řadu 
akcí včetně dvou výstav. Jedna z nich pod ná-
zvem Čarodějův učeň a jiné kresby probíhá do 
23. června v městské knihovně. Ve stejný den 
ve výstavní síni školy bude končit Závěrečná 
výstava, její slavnostní otevření je naplánováno 
na 12. června. A co popřát naší základní umě-
lecké škole do dalších let? Přízeň múz, dobré 
kantory a šikovné studenty.

redakce

Městská knihovna Lysá nad Labem
pro milovníky fotografování připravila

21. ročník fotogra ické soutěže
tentokrát na téma:

Podrobná pravidla soutěže najdete 
na www.knihovnalysa.cz
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Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, dne 27. 4. 
2017 rada kraje schválila investič-
ní záměr na akci „II/272 Litol-Lysá 
nad Labem, 2. stavba“ (dokonče-
ní obchvatu Lysé nad Labem) a 
uložila zajistit realizaci veřejné 
zakázky na dodavatele komplexní 
projektové dokumentace, inženýr-
ské činnosti a autorského dozoru 
v předpokládané výši téměř 
7 mil. Kč s termínem 30. 6. 2017.

Pro nás je to jistě radostná zprá-
va. K tomu, až po obchvatu proje-
de první automobil, povede ještě 
dlouhá a složitá cesta. Myslím, že 
bude dobře provést malou reka-
pitulaci.  S prosazováním přípravy 
na výstavbu obchvatu jsme zapo-
čali už po roce 2000, kdy s postup-
ným osidlováním Milovic došlo 
k enormnímu nárůstu automobi-
lové dopravy.  První etapa o délce 
800 m byla po překonání pro-
blémů se známým ekologickým 
sdružením a s výkupy potřebných 
pozemků uvedena do provozu 
16. 6. 2006. Tehdy stála 50 mil. Kč. 
V té době se vědělo, že dokončení 

celého obchvatu o celkové délce 
4,5 km bude stát stovky milionů. 
Odpůrci se soustředili na zameze-
ní výstavby terminálu kombinova-
né dopravy u železniční stanice, 
který mohl výstavbu obchvatu 
urychlit. Jednalo se o stejné obča-
ny našeho města, kteří odmítají 
prodat nebo směnit pozemky na 
obchvat podle schválených pravi-
del i dnes.       

Smlouvu o spolupráci mezi 
Krajem a městem Lysá nad Labem 
projednali krajští radní v roce 
2015. Hejtmanovi Miloši Peterovi 
uložili smlouvu podepsat. Smy-
slem uzavření této dohody s měs-
tem bylo zajistit společný postup 
při projekční a majetkoprávní pří-
pravě dostavby obchvatu města 
s tím, že město bezúplatně pře-
vezme od Středočeského kraje 
dokumentaci pro územní roz-
hodnutí, zajistí její aktualizaci 
a dopracování do stadia pro-
jektu ke stavebnímu povolení. 
Město se zavázalo postarat se 
o majetkoprávní vypořádání 
s vlastníky pozemků pod budou-
cím obchvatem. Došlo k doho-
dě i na společném postupu při 
vyhlášení veřejné zakázky na 
výběr nejvhodnějšího dodava-
tele provedení stavebních prací. 
Středočeský kraj počítal s tím, že 
až město předá dokončenou pro-
jektovou dokumentaci, požádá 
o inanční prostředky na stav-
bu obchvatu z dotačních titulů 
Evropské unie, a to v rámci pro-
gramového období 2014–2020.

Zastupitelstvo našeho města 
schválilo v roce 2015 výkup po-
zemků pod obchvatem (trvalý 
zábor) za nadstandardní cenu 
250 Kč/m², u zbytkových částí 
pozemků za 20 Kč/m² a vyčlenilo 
pozemky města vhodné na pří-
padnou směnu. Na tomto úseku se 
celkem daří. Město do výkupů in-
vestovalo 18 mil. Kč. Zbývá vyřešit 
tři z celkového počtu jedenaosm-
desáti pozemků pod budoucím 
obchvatem. Tři vlastníci odmítají 
pozemky prodat nebo směnit. 
Bohužel dva jsou občané našeho 
města. V těchto případech dojde 
zřejmě k vyvlastňovacímu proce-
su, který termín výstavby obchva-
tu může oddálit i o 2 roky.

Na aktualizaci a dokončení pro-
jektu bohužel město nepracovalo. 
Až po roce se podařilo ještě s mi-
nulým vedením Středočeského 
kraje podepsat dodatek č. 1 ke 
smlouvě, kde se Kraj zavázal ak-
tualizovat a dokončit projekt. Pro 
město to bylo velmi výhodné roz-
hodnutí, protože nemusí vynaložit 
téměř 7 mil. Kč a navíc Kraj bude 
tuto položku moci uplatnit jako 
uznatelnou (zaplatí se z EU). Do 
děje zasáhly volby a výměna vede-
ní. Tím došlo k tomu, že k vypsání 
soutěže na aktualizaci a dokon-
čení projektu došlo až po sedmi 
měsících. Přesto je reálná šance 
dotaci EU využít a někdy po roce 
2020 se po obchvatu svézt. 

Mnohem reálnější věc, která 
nás všechny trápí, je stav silnic 
po letošní tuhé a nezvykle dlouhé 

zimě. Je potřeba připomenout, že 
nejhorší stav je na silnicích II. a 
III. třídy ve vlastnictví Středočes-
kého kraje. Jedná se o ulice ČSA, 
Jedličkova, Mírová, Družstevní, 
Stržiště a most přes Labe. Aby-
chom odstranění výtluků urychli-
li, jednal jsem osobně s vedením 
Středočeské správy a údržby silnic 
(SÚS), náš odbor dopravy vše nafo-
tografoval a popsal v celém našem 
obvodu. Zavedli jsme pravidelné 
porady s vedením SÚS na radnici 
v Lysé nad Labem. Výsledky jsou 
viditelné. Ofrézovaná křižovatka 
u kina a postupné opravy ostat-
ních silnic. Provizorně byly opra-
veny výtluky na mostě přes Labe. 
Ten bude během léta ofrézován 
a dočká se nového asfaltového 
koberce. Připravuje se projekt na 
opravu silnice do Břiství a celko-
vou rekonstrukci silnice z Břiství 
do Kounic. Oprava výtluků v na-
šich ulicích probíhá standard-
ně, jen nás to bude stát bohužel 
o 1 milion Kč navíc. Přestože nové-
mu odboru městského investora 
zabralo nejvíce času odstraňování 
problémů a neskutečného chaosu 
v některých realizovaných a při-
pravovaných investicích, podaří 
se nové investice zahájit v nej-
bližší době. 

 Na závěr bych chtěl všem ško-
lákům popřát co nejlepší výsledky 
při závěrečném zkoušení a písem-
ných pracích,  aby na vysvědčení 
měli jen samé dobré známky.     

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 11. jednání rady města
dne 18. 4. 2017 
RM schválila:
• zrušení místních a pomístních 
 jmen Labe a Kounický potok 
 v mapových podkladech v rámci 
 komplexních pozemkových 
 úprav Přerov nad Labem dle 
 předloženého návrhu,   
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu „ZŠ 
 Speciální – rekonstrukce toalet 
 a stoupaček“ s vybraným do-
 davatelem, jehož nabídka byla 
 hodnotící komisí vybrána jako 
 nejvýhodnější, a to s dodavate-
 lem: Realitní a stavební společ-
 nost, s. r. o., Brno, za cenu 
 2 772 828,74 Kč včetně DPH,

• částečnou inanční podporu 
 Hasičské dechové hudbě na pro-
 placení dokupovaných součás-
 tek ke zvukové aparatuře – ka-
 beláž v celkové hodnotě 6 200 Kč
 a veřejnoprávní smlouvu,
• výběr auditorské irmy LN Audit,
 s. r. o., Na Valích 510, Louny, na 
 přezkoumání hospodaření měs-
 ta Lysá n. L. na rok 2017, za cel-
 kovou částku vč. DPH 42 350 Kč,
• poskytnutí půjček z fondu mo-
 dernizace obyvatelům bytových 
 jednotek v čp. 801 Švermova, 
 Lysá n. L. v celkové výši 300 
 tis. Kč,
• nařízení města Lysá nad Labem 
 č. 2/2017, Tržní řád,
• výběr dodavatele: „Systematica, 

 s. r. o., Pardubice“, jehož nabídka 
 byla hodnotící komisí dne 12. 4. 
 2017 vyhodnocena jako ekono-
 micky nejvýhodnější podle 
 výsledku hodnocení nabídek na 
 podlimitní veřejnou zakázku na 
 stavební práce s názvem „Par-
 kovací dům na jízdní kola Lysá 
 nad Labem“,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 – 3. rozpočtové opatření,
• výběr účastníka zadávacího ří-
 zení k veřejné zakázce „Kana-
 lizace a vodovod Byšičky“: vy-
 braným účastníkem je LBtech, 
 a. s., Litomyšl, s nabídkovou ce-
 nou 15 676 490 Kč bez DPH.
RM předkládá:
• zprávu o výsledku auditu vybra-

 ných investičních akcí zastupi-
 telstvu města dne 10. 5. 2017 
 k projednání. 
RM uložila:
• tajemníkovi a vedoucím odborů 
 neprodleně zahájit činnost 
 k odstranění zjištěných nedo-
 statků z auditu vybraných inves-
 tičních akcí dle uvedených opat-
 ření, aby se dále při činnosti 
 města neopakovaly, termín: 
 ihned,
• tajemníkovi předložit ZM do 
 konce roku 2017 zprávu, jak 
 byla přijatá opatření realizová-
 na, termín: do 31. 12. 2017,
• řediteli MěP Lysá n. L. zvýšit do-
 hledovou činnost v ulici Na Zem-
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 ské stezce a vynutit dodržování 
 platné legislativy, pokud se týká 
 vjíždění znečištěných vozidel na 
 komunikaci, termín: ihned. 

Z 12. jednání rady města dne 
28. 4. 2017 
RM rozhodla:
• o vyloučení účastníka LBtech, 
 a. s., Litomyšl, ze zadávacího ří-
 zení k veřejné zakázce „Kanali-
 zace a vodovod Byšičky“.
RM schválila:
• výběr účastníka zadávacího říze-
 ní k veřejné zakázce „Kanalizace 
 a vodovod Byšičky“ takto: vy-
 braným účastníkem je KVIS 
 Pardubice, a. s., Pardubice, s na-
 bídkovou cenou 15 954 950 Kč 
 bez DPH.

Z 13. jednání rady města 
dne 2. 5. 2017
RM schválila:
• uzavření předložené výpůjční
 smlouvy na nemovitý majetek 
 města Lysá nad Labem (budova 
 bez č. p. – objekt občanské vyba-
 venosti) pro potřeby FK Litol, 
 Jiráskova 6, 289 22 Lysá n. L.,
• bezúplatné darování dětské 
 skluzavky do majetku organiza-
 ce Junák – český skaut, středisko 
 Lysá nad Labem, z. s.,
• návrh darovací smlouvy pro 
 prezentaci 10 obrazů RNDr. 
 Karla Janouška v uzavřených 
 prostorách radnice Lysá n. L., 
 případně v prostorách Polab-
 ského muzea v Lysé n. L.,
• termíny jednání rady města a 
 zastupitelstva města ve II. polo-
 letí r. 2017 takto: RM – 18. 7., 
 1. 8., 22. 8., 12. 9., 26. 9., 10. 10., 
 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. a 
 19. 12. 2017, ZM – 20. 9., 1. 11. a 
 13. 12. 2017,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu na služby s názvem: 
 „Projektová dokumentace tělo-
 cvična Litol, včetně navýšení
 kapacity ZŠ“, o max. rozměru 
 15x26x6 m,
• pro toto poptávkové řízení zá-
 kladní hodnotící kritérium pro 
 zadání veřejné zakázky – nej-
 nižší nabídková cena uvedená 
 v Kč včetně DPH, 
• vyhodnocení soutěže o návrh 
 městské sportovní haly v pořadí:

 1. místo Ateliér Machar, s. r. o.,
 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 
 3. místo SCHINDLER SEKO 
 architekti, s. r. o., 4. místo SPORT-
 PROJEKTA PRAHA, s. r. o.
RM uložila:
• odboru SM dořešit s ČD, a. s., 
 smluvní vztahy na jimi užívané 
 prostory (podchodu) s tím, že 
 výpůjčka bude ukončena doho-
 dou až po dořešení těchto 
 smluvních vztahů.

Z 14. jednání rady města 
dne 5. 5. 2017 
RM zrušila:
• zjednodušené podlimitní řízení 
 na podlimitní veřejnou zakázku 
 na stavební práce s názvem: 
 „Parkovací dům na jízdní kola 
 Lysá nad Labem“ zahájenou 
 zveřejněním výzvy k podání na-
 bídek na pro ilu zadavatele dne 
 23. 3. 2017, neboť dle poskyto-
 vatele dotace má být tato veřej-
 ná zakázka zadána jako nadli-
 mitní veřejná zakázka na dodáv-
 ky a nikoliv jako podlimitní ve-
 řejná zakázka na stavební práce,
• veřejnou zakázku s názvem 
 „Výstavba komunikace v ulici 
 Na Výsluní“ zveřejněnou dne 
 7. 4. 2016 a své usnesení č. 33, 
 ze dne 21. 6. 2016 (výběr doda-
 vatele stavby).
RM schválila:
• zahájení zadávacího řízení dru-
 hem otevřeného řízení na nadli-
 mitní veřejnou zakázku na do-
 dávky s názvem: „Parkovací dům 
 na jízdní kola Lysá nad Labem“, 
 pro toto zadávací řízení je zá-
 kladní hodnotící kritérium pro 
 zadání veřejné zakázky – nejniž-
 ší nabídková cena uvedená v Kč 
 bez DPH,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu na stavební práce s ná-
 zvem: „Komunikace Na Výsluní 
 II. etapa“, pro toto poptávkové 
 řízení je základní hodnotící kri-
 térium pro zadání veřejné za-
 kázky – nejnižší nabídková cena 
 uvedená v Kč včetně DPH. 

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 velmi (kromě zbarvení) podobný plemeni 
Leonberger – stáří cca 4 roky, je klidný, od počátku přátelský. 

Bude potřebovat páníčka se zkušenostmi.

Vážení čtenáři, jak jistě víte, je 
pro mě hlavní prioritou zajištění 
kvalitní pitné vody bez nutnosti 
využití ionexových iltrů. S po-
těšením vás mohu informovat, 
že se ve stávajícím prameništi 
podařilo úspěšně vytvořit nový 

Další kroky ke kvalitní vodě
120 m hluboký vrt do cenoman-
ské zvodně. Bylo dokončeno vy-
hodnocení čerpacích zkoušek a 
čekáme na předání závěrečné 
zprávy. Probíhají projektové prá-
ce pro napojení nového vrtu na 
stávající infrastrukturu. V letoš-
ním roce počítáme s dokončením 
projektové dokumentace na re-
konstrukci a rozšíření stávajícího 
vodojemu a akci plánujeme usku-
tečnit v roce 2018. Jakmile budou 
k dispozici nové informace, rád 
vám je opět sdělím.

Jan Burian
místostarosta
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Krimi střípky
Hazardoval se životem

Dne 1. 4. 2017 v 12.30 hodin 
bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že se na mostě přes Labe na-
chází nějaký mladík, který sedí 
na konstrukci mostu ve výšce cca 
20 m. Strážníci na místě zjistili 
17letého mladíka z Milčic, který 
si chtěl údajně z výšky vyfotogra-
fovat okolní krajinu. Po prověření 
osoby v databázích byl mladík 
předán otci.

Dopravní nehoda
Dne 27. 4. 2017 v 05.34 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní o dopravní nehodě služební 
dodávky, která se stala v ulici 
Zámecká. Šetřením na místě bylo 
zjištěno, že 49letý řidič z Milovic 
ponechal vozidlo, které řádně ne-
zajistil proti samovolnému pohy-
bu, na chvíli bez dozoru. Vozidlo 
se následně nekontrolovatelně 
rozjelo od brány Domova Na Zám-
ku a skončilo v dolní části náměstí 
B. Hrozného, kde ho zastavil až 
sloup veřejného osvětlení. Velké 

štěstí v neštěstí měl řidič uvede-
ného vozidla, jelikož při neho-
dě nedošlo k žádnému zranění 
osob, pouze to odnesl sloup 
veřejného osvětlení a zábradlí. 
Na místo byla přivolána SDN 
Policie ČR.

Zadržena osoba 
v celostátním pátrání

Dne 25. 4. 2017 v 01.50 hodin 
byly strážníkem pomocí MKDS 
zjištěny osoby, které ve vestibu-
lu ČD kouří a dělají nepořádek. 
Strážníci na místě ztotožnili dva 
muže, z nichž u jednoho bylo 
zjištěno, že se nachází v databázi 
hledaných osob Policií ČR. 37letý 
muž z Čelákovic byl na místě 
omezen na osobní svobodě a ná-
sledně předán Policii ČR.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 17. 6. 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 červnu 2017

Tříděný sběr
Variabilní symboly,  které nebu-

dou načteny z důvodu:
7010003689 – pytel obsahoval 
polystyren  (polystyren do třídě-
ného sběru nepatří)

7010006879 – pytel obsahoval 
znečištěné obaly a květináče (kvě-
tináče do tříděného sběru nepatří).

Romana Novotná 
odbor správy majetku

V minulém, pátém čís-
le Listů, prezentovalo svo-
ji úspěšnou akci při úklidu 
města sdružení Ladoňka. 
Odvedli pořádný kus práce. 
A tak mne napadlo, že bych 
svoji podobnou bezúplatnou 
aktivitu měl taky prezentovat.

Letos mi bude 80 a již 8 let 
se starám o udržování pořádku 
v okolí posezení u kaple sv. Vác-
lava, na poloviční cestě z Lysé 
do Káraného. Nejprve jsem tam 
střídal nákupní tašky,  ale jejich 
kapacita nestačila velmi často 
ani na jeden den. Před třemi 
lety jsem požádal sl. Koštířovou 
z odboru správy majetku města 
o svazek pytlů na odpad. Stří-
dám a vysypávám je po čtrná-
cti dnech, podle termínů svo-
zu komunálního odpadu u nás. 
My doma odpad třídíme, a tak 
máme více jak 2/3 popelnice 
volné na odpad od sv. Václava. 
Za ta léta mám již vyzkoušeno, 
že vlastně tím odpadem napl-
ním za rok 7−8 plných stodva-
cetilitrových popelnic. Jezdit 
tam musím každý den, protože 

Ukliďme Česko 
– ještě jednou

prakticky nikdo nesešlapuje 
PET lahve a plechovky od ná-
pojů. Těch PET lahví je i 12 za 
den a za čtrnáct dní by byl ob-
jem odpadu příliš veliký na od-
voz na kole. Za tu celou dobu, 
co tam ten pořádek udržuji, 
byly mojí odměnou čtyři piv-
ní lahve a dvě kuriozity: jeden 
sekáček na maso a prodlužo-
vací šňůra s trojitou zásuvkou. 
Odpadky sbírám laboratorními 
klíšťkami a problémy celkem 
žádné nejsou. Pouze těsně před 
28. zářím, na den sv. Václava, 
je tam asi vyslán nějaký estét, 
který má zjistit, jestli je okolí 
dost důstojné. Ten vždy odvá-
že pytel na odpadky, hodí ho za 
cestu do křoví nebo ho odveze 
a ani si neuvědomuje, že hned 
od následujícího dne je veškerý 
odpad házen po okolí. Ukázalo 
se, že množství odpadu je sko-
ro konstantní, ať je tam na něj 
pytel, nebo není.

Škoda, že se raději nerazí 
heslo “Udržujme Česko čisté”.

RNDr. Alexej Ždimera
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Městský úřad / Knihovna

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

Goethe: „Není větší radosti než vidět velkou duši, 
která se někomu otevírá.“

94 let
Vlasta Merunková
Žofi e Smejkalová
93 let
Anna Soukupová
Marie Partlová
92 let
Emilie Zítková
91 let
Vlasta Turková
90 let
Jan Posselt
Věra Světlá
Lidmila Kalistová
Oldřich Syrový

85 let
Ludmila Veselá
Vladimír Novák
80 let
Miroslav Hlavsa
Libuše Trnková
Vlastislava Buryánová
Miluše Studničková
Josef Štok
Marie Pravdová

Blahopřání 
  za měsíc duben 
a část května

Vítání občánků

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

Romana Nováková
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 20. 4. 2017 
přivítány tyto děti: 

 Sofi e Bednářová  Dita Tréglová 
 Jiří Svoboda  Markéta Koštířová 
 Vítek Beneš Marek Doležal
  Magdalena Holubová  Tomáš Kapička 
 Matěj Bílek  Vilém Novotný 
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Fotogra icky

Velikonoční pondělí tradičně patřilo komornímu koncertu v evan-
gelickém kostele. Letos se na něm představil ženský komorní soubor 
Trio Gratia z Prahy ve složení Lenka Chmelová ( létna), Hana Dostá-
lová Roušarová (housle) a Dagmar Mašková (viola). 

Město Lysá nad Labem se i v letošním roce zúčastnilo výsta-
vy Regiony. Ve svém stánku nabízelo celou řadu propagačních 
a informačních materiálů. Velký zájem byl o oceněnou knihu Lysá 
nad Labem – barokní perla Polabí. V sobotu 29. dubna měli pak 
zájemci možnost si knihu nejen koupit, ale nechat si ji i podepsat 
od autora Jaroslava Kocourka.

8. května, v Den vítězství, proběhl na hřbitově tradiční slavnostní 
pietní akt k uctění všech, kteří položili život za osvobození od fašismu. 
Za město k přítomným promluvil místostarosta Jan Burian, o hudeb-
ní doprovod s krásnými melodiemi se postaral pod taktovkou Petra 
Bajera Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele.

V sobotu 13. května se po dvou letech vrátil do Lysé Katapult, který 
tradičně zahajoval sezonu v letním kině. Koncert této legendární české 
rockové kapely si nenechalo ujít okolo tisícovky fanoušků všech věko-
vých kategorií. Povedený večer.
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Kulturní přehled

2. 6. od 17.00 Příšerky pod hladinou
2. 6. od 20.00 Z Paříže do Paříže PREMIÉRA
3. 6. od 10.00 Příšerky pod hladinou
3. 6. od 17.00 Strážci Galaxie Vol. 2
3. 6. od 20.00 Tehdy spolu PREMIÉRA
4. 6. od 10.00 Mimi šéf
4. 6. od 15.00 Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta
4. 6. od 18.00 Z Paříže do Paříže 
6. 6. od 17.00 Příšerky pod hladinou
6. 6. od 20.00 Tehdy spolu  
7. 6. od 17.00 Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta
7. 6. od 20.00 Vetřelec: Covenant
8. 6. od 17.00 Mimi šéf
8. 6. od 20.00 Skokan PREMIÉRA
9. 6. od 17.00 Příšerky pod hladinou
9. 6. od 20.00 Mumie PREMIÉRA
10. 6. od 10.00 Mimi šéf
10. 6. od 17.00 Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta
10. 6. od 20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel AKCE KINO KLUB 
11. 6. od 10.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice
11. 6. od 15.00 Divadýlko Kuba: Pohádky z klubíčka
11. 6. od 18.00 Smr  hlav PREMIÉRA
13. 6. od 17.00 Příšerky pod hladinou
13. 6. od 20.00 Skokan  
14. 6. od 17.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice AKCE KINO KLUB
14. 6. od 20.00 Tehdy spolu  
15. 6. od 17.00 Auta 3 PREMIÉRA
15. 6. od 20.00 Smr  hlav 
16. 6. od 20.00 Wabi Daněk - koncert Letní Kino Lysá nad Labem
16. 6. od 17.00 Auta 3 
16. 6. od 20.00 Pobřežní hlídka PREMIÉRA
17. 6. od 10.00 Auta 3 
17. 6. od 17.00 Pobřežní hlídka
17. 6. od 20.00 Mumie 
18. 6. o 10.00 Auta 3 
18. 6. od 15.00 Auta 3 3D PROJEKCE
18. 6. od 18.00 Tehdy spolu  
20. 6. od 17.00 Auta 3 
20. 6. od 20.00 Mumie 
21. 6. od 17.00 Špun   na vodě AKCE KINO KLUB
21. 6. od 20.00 Zahradnictví: Rodinný přítel AKCE KINO KLUB 
22. 6. od 16.00 Odpoledne pro seniory: Projekce fi lmu Smr  hlav 
22. 6. od 20.00 Holky na tahu PREMIÉRA
23. 6. od 17.00 Auta 3 
23. 6. od 20.00 Transformers: Poslední ry  ř PREMIÉRA 
24. 6. od 10.00 Auta 3 
24. 6. od 17.00 Transformers: Poslední ry  ř
24. 6. od 20.00 Holky na tahu
25. 6. od 10.00 Auta 3 
25. 6. od 15.00 Transformers: Poslední ry  ř 3D PROJEKCE
25. 6. od 18.00 Holky na tahu 
Projekce Letní Kino Lysá nad Labem
29. 6. od 22.00 Masaryk
30. 6. od 22.00 Bezva ženská na krku
1. 7. od 22.00 Já, padouch 3 PREMIÉRA
2. 7. od 22.00 Špun   na vodě

Kino Lysá n. L.                     6/201717. června 2017 od 7.30 hodin
Jarní autobusový zájezd 

 s rodáky
www.spolekrodakulysa.cz

17. června 2017 od 9.30 hodin
Beachvolejbalový turnaj
Na Mlíčníku

17. června 2017 od 12.30 hodin
Slavnosti Labe
areál veslařského klubu
www.vklysa.cz

18. června 2017 od 14.00 hodin
Pohádková cesta
www.rcparnicek.cz

18. června 2017 od 16.00 hodin
Pocta A. Dvořákovi
atrium archivu
www.chramovysborlysa.cz 

22. – 25. 6. 2017 od 9 do 17 h
Lázeňský veletrh
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

26. června 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

27. – 30. června 2017 
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny v knihovně
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

28. června 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

1. července  2017
  od 15.00 hodin

Hasičská dechová hudba 
 na zámku

Atrium kláštera
www.hasdechlysa.cz

do 23. 6. 2017 
Čarodějův učeň a jiné 

 kresby – výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. června 2017 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. června 2016 od 18.00 hodin
Noc kostelů
www.nockostelu.cz

9.-10. června  2017 
Pyžamová párty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

11. června 2017 od 9.00 hodin
Výlet do zahrady 
v Chaloupkách
sraz v sídle spolku Ladoňka
www.ladonka.webnode.cz

11. června 2017 
Sokolský triatlon
www.sokol-lysa.cz

11. června 2017 od 15.00 hodin
Pohádky z klubíčka
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

12. června 2017 od 14.30 hodin 
Kavárnička dříve 

 narozených
v restauraci U Bílé labutě

14. června 2017 od 16.30 hodin
Paličkování 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

16. června 2017 od 20.00 hodin
Wabi Daněk
Letní kino
www.kinolysa.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 – 6. června 2017 od 16.30 hodin
Červnové „toulání“ bude věnováno starověkému Římu. Tentokrát se za-
měříme na období pozdního císařství. Přednáší PaedDr. Marie Kořínková. 
Vstup zdarma. 

Pyžamová párty – 9.–10. června 2017
Tradiční akce spojená s přespáním v knihovně určená pro čtenářky naší 
knihovny ve věku 7–12 let. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se při-
hlásit předem v knihovně. Cena programu 100 Kč/dítě.  

Paličkování – 14. a 28. červen 2017 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy paličkování s Helenou Kubíkovou v knihovně.

Prázdniny v knihovně – 27.–30. června 2017
vždy od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední programy pro děti od 6 do 10 let, které nerady sedí doma 
a začátek prázdnin chtějí strávit aktivně. Po všechny dny bude na děti če-
kat spousta soutěží, uměleckého tvoření, čtení a nezapomene se ani na 
malou vycházku. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si účast na pro-
gramu rezervovat předem. 

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

Fotosoutěž 2017 – „Kouzlo úsměvu“
Pravidla Fotosoutěže: 
Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotogra ií min. formá-
tu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. Uzávěrka 30. 9. 2017.
Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. Název fotogra ie    3. Adresa bydliště.
2. Jméno a příjmení autora    4. Kontakt (telefon, e-mail)

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

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Melodie stále zní – CLARK, Mary Higgins
Když bytová architektka Elanie dostane pozvání do 
domu manželky neblaze proslulého inančníka, který 
zmizel i s pětimiliardovým fondem, tuší, že něco nehra-
je. Čím víc se s její rodinou sbližuje, tím většímu riziku 
vystavuje jak sebe, tak svou čtyřletou dcerku.

Patnáctý skandál – PATTERSON, James
Lindsay naplno prožívá mateřství a šťastné manželství. 
Když však z luxusního hotelu, kde došlo k vraždě, zmi-
zí krásná svůdná blondýna, začne se Lindsayina idyla 
drolit. Než se jí podaří ženu vystopovat a vyslechnout, 
zmizí i její manžel Joe... 

Hladový duch – PENNY, Louis
Chaos se blíží, starej brachu. Stačilo těchto pár slov a 
poklid ve Three Pines vzal zasvé. Hosté se právě chys-
tali na návrat do měst, děti se loučily s létem, když byla 
v místním oblíbeném bistru nalezena mrtvola nezná-
mého muže. 

Naučná pro dospělé
Superbyliny – PADERTA, Lukáš
Seznamte se s padesátkou bylin, hub a ostatních pří-
rodních látek, které vás dokážou ochránit před nástra-
hami znečištěného životního prostředí a stresu, ale také 
pomohou zvýšit jak duševní, tak fyzickou výkonnost a 
dodají potřebnou chuť do života. 

Život na rozhraní  věků –  VAŇKOVÁ, Ludmila
Vlastní životopis Ludmily Vaňkové.

Beletrie pro děti
Český rytíř – BAHNÍK , Petr
Většina národů Evropy má své hrdinské eposy, ovšem 
my mezi ně nepatříme. Máme však četné pověsti a le-
gendy, které je nahrazují. Ve své knize přináší Petr Bah-
ník ty nejzajímavější z nich.

Hravouka – VOSTRADOVSKÁ, Tereza
Malá šedá myška očekává návštěvu svých příbuzných 
z velkoměsta a aby se předvedla jako dokonalá průvod-
kyně, rozhodne se o svém bydlišti zjistit vše. Vydává se 
na průzkum přírody kolem své nory, v lese, u rybníka 
i na zahradě. Svoje poznatky si pečlivě zaznamenává 
a sestavuje vlastní přírodovědnou encyklopedii. 

Tiché šlapací království – SVĚRÁK, Zdeněk
Jako rozhlasová pohádka byla v roce 1968 smazána jako 
nežádoucí. Její obsah totiž až příliš připomínal situaci 
v tehdejším Československu. Pohádka vypráví o divném 
království, kde se nesmí mluvit nahlas. Ti, kteří tento zá-
kaz poruší, jdou díky Špiclovi do vězení.

Naučná literatura pro děti
Cesty velkých objevitelů 
Odhal cesty velkých objevitelů, poznej ty největší dob-
rodruhy a jejich nebezpečné výpravy do nejvzdále-
nějších koutů země. Vikingové, Marco Polo, Vasco de 
Gama, Magaljenš, Columbus a několik dalších...

Velká kniha tmy – HARAŠTOVÁ, Helena
Mysleli jste si, že jsou ulice vašeho města a krajina ko-
lem něj v noci tiché a opuštěné? Kdepak! Existují noč-
ní zvířata, která jsou aktivní, zatímco vy spíte, rostliny, 
které svítí ve tmě. Najdou se dokonce i lidé, kteří v noci 
pracují – když vy vstáváte, oni jdou teprve spát! 

Tradiční české jaro – LADA, Josef
Už jste zapomněli naše tradice a rádi byste dětem vy-
právěli o českých zvycích z dob dávných i současných? 
V této knize najdete nejen česká lidová říkadla, poře-
kadla, písničky, velikonoční koledy, pranostiky, ale také 
popis a vysvětlení našich nejznámějších svátků, zvyků, 
obyčejů, her i klasických symbolů...
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Pozvánky
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Pozvánky

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.

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 2017
17. 6. 2017 od 12.30 hodin

v areálu Veslařského klubu

Program:
12.30 – 14.00 hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00 závody na veslařském trenažéru
14.15 – 17.00 závody dračích lodí
17.00 → posezení u ohně s grilováním a hudbou

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

Přivítáme přihlášení předem domluvených posádek (fi rmy, zájmová 
sdružení, sportovci, kamarádi, atd.). Přihlášení celé posádky je možné 
i předem zasláním posádky na email: vklysa@seznam.cz. Případné 
dotazy směřujte tamtéž. Závodů dračích lodí i závodů na veslařském 

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.
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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

21. 6. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

14. 6. 2017 od 16.00 do 18.00
BEZPLATNÁ RODINNÁ 

PORADNA
pod vedením psycholožky a speciální 

pedagožky Mgr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

HUDEBNÍ KAPELA

vystoupí v letním kině 
v rámci Pohádkové cesty
v neděli 18. 6. 2017 od 15.00

Vstup na kapelu je volný!

5.– 6. 6. 2017 
od 17.00 do 19.00

PŘEDPORODNÍ KURZ
pro budoucí rodiče

- dvoudenní kurz pod vedením 
porodní asistentky Evy Šlingové 
z pražské nemocnice v Podolí

1. 6. 2017 od 10.00 do 13.00
prožitkový seminář 

s Janou Lojkovou, Ph.D.
VZTAHY z pohledu

hlubinné psychologie
a astrologické symboliky

- Jak vzory z původní rodiny 
ovlivňují naše současné vztahy?

- Jaké astrologické prvky předurčují 
specifi ckou touhu po druhém?

12. 6. 2017 od 16 do 18 hodin
ZÁPIS DO ŠKOLKY PARNÍČEK

na školní rok 2017/2018
- soukromá školka registrovaná 
jako dětská skupina u MPSV
- ve školce je max. 12 dětí, 

o které se starají 2 pečovatelky
- školka 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:
–  Cvičení pro ženy i těhotné 
 (s hlídáním)
–  Tvořivé dílny

HERNA
PO–ČT   9.00–12.00 
  14.00–18.00
PÁ    9.00–12.00
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Představujeme

MÍSTNÍ RYBÁŘI
Vážení čtenáři, v dnešním 

vydání Listů Vás chceme sezná-
mit s činností organizace, která 
sdružuje nadšence pro rybolov. 
Místní rybářský spolek letos 
slaví 90. narozeniny. Dnes má 
téměř 700 členů, z toho necelou 
stovku pak tvoří děti a mládež, 
jimž je věnována mimořádná 
péče. Mezi tradiční akce míst-
ních rybářů patří každoročně 
pořádaný ples a rybářské závo-
dy na Okrouhlíku.

Devadesát let činnosti rybář-
ského spolku v Lysé nad Labem je 
výsledkem poctivé a nezištné práce 
několika generací obětavých lidí jak 
členské základny, tak i funkcionářů, 
kteří tyto spolky řídili a řídí. Říká 
na adresu „dlouhověkosti“ spolku 
jeho předseda František Šípek. 

Většina laiků si myslí, že ry-
bářský spolek je pouze o chytání 
ryb a sezení „tichých bláznů“, jak 
jsou někdy rybáři označováni, 
u vody a čekání na pořádný úlovek.

Náplní naší práce je – kromě toho, 
že sdružujeme a vzděláváme milov-
níky sportovního rybaření, péče 
o přírodu. Péče o rybu od plůdku až 
po tu, která dosahuje lovné míry. 
Ochrana před plísněmi, nemocemi 
a pytláky. Uvolňování cesty v regulo-
vaných tocích řek. Trpět vodu jako 
přírodní živel a pokorně snášet její 
rozmary a odstraňovat následky, 
osvětluje náplň činnosti rybářské-
ho spolku jeho předseda. Místní 
rybářský spolek hospodaří na re-
vírech Labe 20 a Labe 20A o rozlo-
ze 91 hektarů a spadá pod Územní 
svaz města Prahy.

 V Čechách je rybářské právo vy-
konáváno od počátku středověku. 
Zmínky o něm jsou například v Da-
limilově kronice, kde je uvedeno, že 
se v našich vodách prohání pstruh, 

úhoř, losos a dalších asi dvacet 
druhů ryb. Od počátku bylo nut-
né řídit a přizpůsobovat rybářské 
právo platným zákonům, které se 
mění se společenskými poměry. Po 
první světové válce náleželo právo 
rybářské majiteli lyského panství, 
hraběti Kinskému, který vydával 
povolenky. 

Dnes se o ně spolu s ostatními 
členy výboru stará i vedoucí rybář-
ské stráže a správce Alois Kaplan.

A co po úspěšných rybářských 
zkouškách a získání povolenky na 
rybáře čeká?

Každý si musí najít a zvelebit své 
lovné místečko. Po svém si ho zaby-
dlet. 

Kaprař si musí svého kapra vy-
sedět. Sumcař najít teritorium toho 
zaručeně největšího sumce.  Štika se 
musí přelstít přívlačí třpytkou nebo 
woblerem. Pstruh nebo siven sko-
čí na tu nejdokonaleji nastrojenou 
mušku, vysvětluje František Šípek. 
Každý rybář má také určitě tu nej-
zaručenější metodu, jak vysněnou 
rybu dostat. 

A jaká že technika je tedy nejlep-
ší? Rybě je naprosto jedno, čím je 
lovena. Chytalo se do ruky, špičatým 
klackem, vidličkou. Na bambuso-
vé pruty, na štípáky. Jako návnada 

sloužila žížala, červík, vařený bram-
bor, nebo chleba, smotek trávy, třeš-
nička.  Návnada sebraná na břehu, 
která je přirozenou součástí rybí 
potravy.

Až poslední dobou se lov částečně 
odcizuje a částečně modernizuje do-
konalou technikou. Dílem se odvrací 
od přírody. Podřizuje se zisku a vý-
konu. Nastupují sonary, pípáky na 
signalizaci záběru, zaručené bojlís 
všeho druhu a umělí červi. Zážitek 
ze zdolání je jedna věc, ale je otáz-

kou, zda používání té nejdokonalejší 
techniky není na úkor romantiky a 
někdy i zbytečně dává převahu lo-
vícímu nad rybou bez opravdového 
a přirozeného prověření jeho sku-
tečného citu pro lov, říká předseda 
František Šípek.  

Nová technika je však rybářům 
i ku prospěchu. Relativně nedávno 
nasadili počítač na úsporu práce 
při vydávání povolenek, když zpro-
voznili terminál na jejich úhradu 
kartou. Po mnohaletém úsilí do-

stali příslib, že konečně bude pro-
vedeno propojení tůně Doubka 
s tokem Labe. Blýská se tak na ča-
sy, kdy si budou moci užívat tohoto 
krásného revíru.

Popřejme tedy místním rybá-
řům, ať se příslib stane skutečností 
a ať je čím dál více těch „tichých 
bláznů“, kteří v dnešním přetechni-
zovaném světě mají snahu o zacho-
vání kontaktu s přírodou a zároveň 
jí i pomáhat.

redakce
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Studenti 
O b c h o d n í 
a k a d e m i e 
v Lysé nad 

Labem chtějí touto cestou poděko-
vat všem, kteří se spolupodíleli na 
projektovém dni s názvem „Učíme 
se chránit zdraví a život“. Projekt 
proběhl v úterý 18. dubna 2017.

Studenti 1. ročníku se pod vede-
ním zdravotníků z Českého červe-
ného kříže naučili poskytovat prv-
ní pomoc včetně zástavy krvácení, 
ixace končetin a umělého dýchání. 

Paní Monika Zitová a pan Luboš 
Zita z Městské policie v Lysé nad 
Labem seznámili studenty 2. roční-
ku s náplní práce městské policie, 
která je součástí Integrovaného 
záchranného systému stejně jako 

Hasičský záchranný sbor ČR. Mo-
delový zásah s použitím nejnovější 
techniky poté studentům demon-
strovali členové lyských dobrovol-
ných hasičů pan Marek Vrátil, pan 
Jiří Ziegelheim a pan Štěpán Ha-
izler. Třetí ročníky se zaměřily na 
zdravý životní styl a zdravý způsob 
stravování. Pod vedením paní Hele-
ny Takačové Šnajdrové si studenti 
připravili zdravou snídani a zamýš-
leli se nad nesprávnými stravovací-
mi návyky a nad nutriční hodnotou 
jednotlivých potravin.

Projektový den se vydařil a my 
věříme, že bychom v případě po-
třeby dokázali ochránit nejen sebe, 
ale také životy a zdraví našich spo-
luobčanů.

studenti OA Lysá nad Labem

LYSÁ nad LABEM
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Učíme se chránit zdraví a život

Měsíc květen 
s sebou přinesl 
našim žákům 
výrazné změny 
– deváté roční-

ky absolvovaly přijímací zkouš-
ky, a tak mohou na svá budoucí 
působiště nosit zápisové lístky. 
Jejich zápolení se základní ško-
lou však stále nekončí. Společně 
s nimi mají napilno také osmáci 
– naše škola se totiž účastní tes-
tování IspIS SET 9. ročníků a Scio 
testů 8. ročníků, a tak v průběhu 
května prokazují naši žáci vědo-
mosti ve vybraných předmětech. 

Květnové dny byly přelomové 
také pro budoucí prvňáčky – ve 
třech fázích totiž proběhl jejich 
Šťastný start, při něm byli rodiče 
informováni o ŠJ, ŠD a kroužcích 
a děti se seznamovaly se svou no-
vou paní učitelkou, spolužáky a 
mohly si „nanečisto“ vyzkoušet, 
jak to ve škole chodí.

Ačkoli všichni cítíme, že 
v květnu píle žáků vrcholí, je tře-
ba dopřát jim chvíle oddychu. 
Žáci 1. C a 3. C tak měli ve středu 
3. května možnost podívat se do 
Národního hřebčína v Kladru-
bech, následující den odjela 4. A 
s 4. C na Pražský hrad.  Ve čtvrtek 
11. května proběhl výchovný 
koncert ZUŠ, tematicky zamě-
řený na cizí jazyky, pro všechny 
žáky druhého stupně. V pátek 
12. května se 1. A a 2. B vypra-
vily do hvězdárny v Ďáblicích, 
a aby ostatní příliš nesmutnili, 
žáci 3.–8. ročníků měli možnost 
zhlédnout divadlo v angličtině. 
V úterý 23. května se třeťáci jako 
malí píditelé vydali na hrad Kost, 
vzali s sebou také své spolužáky 
ze 4. B. Třídy 5. A a 5. C se na to-
též místo podívaly v předposlední 
květnový den.

Soutěžemi, a to nejen sportov-
ními, byl květen doslova nabitý 
– proběhl McDonald‘s cup, Pohár 
rozhlasu Nymburk a krajské kolo 
štafetového poháru. V neposlední 
řadě proběhla soutěž Komenské-
ho má talent…

Komenského má (zase) talent!
3. května 2017 celá naše škola 

žila jen soutěží. Soutěžící se při-
pravovali na své vystoupení plni 
očekávání i trémy. V 10.00 hodin 
začala generální zkouška. Natálie 
Erbenová a Ondřej Kohoutek se 

s chutí zhostili role moderátorů 
a připravovali si svůj projev. Čle-
nové školního parlamentu, kteří 
celou akci organizovali, s velkým 
zápalem zdobili sál, chystali místa 
pro porotu, hlediště pro diváky a 
jeviště pro soutěžící. Pavel Hanuš 
si za pomoci pana učitele Michala 
Krebse zahrál roli zvukaře a při-
pravoval ozvučení a hudbu k jed-
notlivým vystoupením. Ve 12.00 
hodin na svá místa usedla odbor-
ná porota, složená z žáků a učitelů, 
a vše mohlo začít. Plný sál přivítal 
potleskem moderátory a ti uvedli 
prvního soutěžícího. Všichni di-
váci soutěžící podporovali obrov-
ským potleskem a odměnili je tím 
za jejich odvahu. Porota měla ne-
lehký úkol vybrat ze všech skvě-
lých vystoupení ta nejlepší. Na 
1. místě se umístil Štěpán Vydra 
se svým neodolatelným zpěvem 
a hrou na saxofon. 2. místo obsa-
dila ukázka karate (Štěpán Šubrt, 

Štěpán Fiedler, Martin Zeman) a 
3. místo patřilo Mariance Burdové 
za její poutavé vyprávění pohádky 
o Maxipsu Fíkovi. Diváci měli také 
šanci vybrat si, kdo se jim nejvíce 
líbil. I parlament udělil svou cenu 
a další cenu za výjimečné vystou-

pení udělila i porota. Co napsat 
závěrem? Už dnes máme soutěžící 
na další školní rok. Talentovaných 
a šikovných dětí není nikdy dost.

Mgr. Simona Sabáková
koordinátorka školního 

parlamentu při ZŠ JAK Lysá

Střípky z naší školy… 
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V pořadí 16. roč-
ník soutěže mla-
dých módních tvůr-
ců Avantgarda 2017 

se konal ve čtvrtek 27. dubna 
2017 na Výstavišti v Lysé nad 
Labem v rámci výstavy Elegance. 
Opět se soutěžilo ve třech kate-
goriích: 1. Tradiční materiály, 
2. Netradiční materiály a 3. Roz-
manitosti Indie (téma poslední 
kategorie se každý rok mění a le-
tos jsme se přenesli až do daleké 
exotiky). Celou soutěží provázel 
moderátor Evropy 2 Petr Říbal. 
V porotě usedly například Hele-
na Fejková, Jana Berg, Jaroslava 
Procházková či Lucie Smatano-
vá. Předsedou poroty byl stylista 
Kája Pavlíček. 

Avantgarda 2017

Do soutěže jsme se přihlásili 
s pěti kolekcemi. V “tradičních 
materiálech” se objevilo naše ba-
revné Happy Splashes. V “netra-
dičních materiálech” jsme před-

Během prvního 
květnového týdne 
se uskutečnila dru-
há část plánované-

ho výměnného pobytu ruských 
a českých učitelů, který se koná 
pod záštitou Krajského úřadu 
Středočeského kraje, zejména 
pak radního pro oblast vzdělává-
ní a sportu pana Jana Skopečka. 
Konkrétní spolupráce funguje 
mezi naším Středočeským kra-
jem a ruskou Voroněžskou ob-
lastí. Učitelé ze Středočeského 
kraje navštívili Voroněž v listo-
padu 2016 a voroněžští učitelé 
u nás pobývali od 29. dubna do 
8. května 2017. Program obou 
výměnných pobytů je podobný. 
Prioritou je návštěva školských 
zařízení v dané oblasti, výmě-

na zkušeností mezi pedagogy či 
rozhovory se žáky. Učitelé vždy 
rovněž navštíví i řadu památek, 
zajímavých provozů či přírod-
ních zajímavostí. Lysá nad Labem 
hostila delegaci deseti učitelek 
ve čtvrtek 4. 5. 2017. O dopoled-
ní program se postarali učitelé a 
studenti SŠOGD, kde se vyučuje i 
ruský jazyk. Studenti si připravili 
krátký program s malou módní 
přehlídkou. Po obědě proběhlo 
slavnostní přijetí delegace na rad-
nici. Pan starosta Karel Otava při-
vítal skupinu učitelek v zasedací 
síni radnice. Obě strany krátce 
pohovořily o městě i školské pro-
blematice u nás a v Rusku.  Voro-
něžská škola MOK 2, ze které byla 
většina členek delegace, je velice 
úspěšná škola, kde přibližně stov-

ka učitelů učí na 1 500 žáků ve 
dvou směnách. Díky vynikajícím 
studijním výsledkům patří škola 
mezi nejlepší v Ruské federaci. 
Z radnice se delegace vydala na 

státní zámek Sychrov, kde pro ně 
byla připravena prohlídka histo-
rické budovy se zahradami. 

Mgr. Monika Fandáková,
SŠOGD Lysá nad Labem 

Výměnný pobyt učitelů Ruské federace a České republiky 

stavili hned tři kolekce. Jedna 
z nich byla Blind Time, minima-
listická kolekce z igelitu, vytvo-
řená studenty 2. ročníku oboru 
oděvní design. Další kolekcí této 

kategorie byly modely studentky 
1. ročníku oboru interiérový de-
sign Elišky Jarošové, která vyu-
žila jako výchozí materiál obaly 
na vajíčka a své výtvory nazvala 
V kůži ještěra.  Třetí kolekcí byla 
Mozaika, dva modely vytvořené 
z perlinky a ilcových čtverečků. 
Z kategorie Netradiční materiá-
ly jsme si odnesli dvě speciální 
ceny, konkrétně za kolekce Blind 
Time a V kůži ještěra. V posled-
ní kategorii Rozmanitosti Indie 
jsme získali trofej nejvyšší. Ko-
lekce Midnight sun, vytvořená 
studentkami 3. ročníku oboru 
oděvní design, neměla dle po-
roty konkurenci a získala první 
místo (druhé a třetí místo tento-
krát porota vůbec neudělila).

Všem, kteří se podíleli na této 
akci, děkujeme a úspěšným stu-
dentům moc gratulujeme. 

Mgr. Karolína Vlčková
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Technické vzdělávání se dnes 
stalo frází, kterou používá každý. 
Nemáme techniky, konstruktéry, 
snad každá strojírenská irma 
si na to stěžuje. Jako místosta-
rosta odpovědný za oblast škol-
ství jsem rád, že díky spolupráci 
s našimi školami i rodiči toto téma 
v Lysé nad Labem frází není.

Aby naše děti měly co nejlep-
ší možnost se uplatnit v nových 
oborech a zároveň aby irmy 
měly schopné techniky a vývojá-
ře, rozhodli jsme se výrazně pod-
pořit zájmové kroužky pro děti. 
V rámci rozpočtu města jsme 
vytvořili inanční rezervu, kterou 
nám může závidět mnohé větší 
město, a snažíme se o spolupráci 
s irmami. 

Naše snaha přináší první ovo-
ce. Společnost ŠKODA AUTO se 
rozhodla podpořit projekt, který 
vznikl na naší Základní škole J. A. 
Komenského a jmenuje se Mladý 
konstruktér aut. Jde o zájmový 
kroužek, který se bude věnovat 
konstrukci automobilů včetně 
prvků robotiky, kdy se děti učí 
osadit speciální senzory a napro-
gramovat je tak, že vozidlo samo 
jezdí. Doplňkově chceme vyzkou-
šet synergii s výtvarnou výchovou 
a věnovat se designu automobilu. 
Pokud bude zájem, je možné zapo-
jení žáků i z jiných škol.

Velkou zásluhu na tomto úspě-
chu má zástupkyně ředitelky paní 
Erika Drobná, pan učitel Michal 
Krebs a aktivní tatínek Robert 

Mladý konstruktér aut

Šťastný, kteří projekt dali dohro-
mady a kterým bych rád alespoň 
touto cestou poděkoval. A záro-
veň bych rád oslovil další zájemce 
z řad rodičů, zda by nechtěli po-

moci při vytváření a vedení dal-
ších zájmových kroužků, abychom 
mohli zapojit co nejvíce dětí.

Jan Burian
místostarosta 

Mnozí možná už jen s úna-
vou sledují vlekoucí se debaty 
o tělocvičně litolské ZŠ Tomáše 
G. Masaryka. Její neutěšený stav, 
nevyhovující hygienické zázemí 
a nářaďovna, která je v havarij-
ním stavu, takže na ni byl vypsán 
už i demoliční výměr, dráždí už 
dlouho. Přitom o dobré zprávy 
není nouze. Především je tu fakt, 
že příprava nového projektu vy-
růstá ze spolupráce města, školy 
i rodičů.

Pokus o řešení tělocvičny 
v Litoli tu byl už dřív, jednalo 
se však o nekoncepční snahu 
minulého zastupitelstva z jara 
2014 (studie architektonické 
kanceláře Agora). Navrhoval bez 
demogra ické studie na malé 
ploše v místě stávající tělocvič-
ny dostavbu dvou traktů školní 
budovy tak, aby se mohla roz-
šířit na devítiletou (v každém 
ročníku však pouze 1 třída), jen 
s malou tělocvičnou, a to ještě 
v 1. patře. Proto nové zastupi-
telstvo tento projekt na podzim 
roku 2014 zastavilo.

V roce 2015 jsme proto ne-
chali zpracovat demogra ickou 
studii a z ní vycházející škol-
skou koncepci, která doporu-
čuje řešit 2. stupeň rozšířením 
kapacit na těch školách, které 
ho již mají. Rada města ustano-
vila komisi ze zástupců města, 
školy, rodičů a architekta, aby 
de inovala požadavky na novo-
stavbu tělocvičny. V úzké spo-

lupráci s ředitelem školy Mgr. 
Eliškou zpracoval Ing. Svačina 
ideový návrh možného řešení 
(můžete do něj nahlédnout na 
městském úřadě nebo na webu 
litolské školy). Rada města pak 
21. března schválila navržené 
požadavky na stavbu tělocvičny 
o max. rozměrech 15x26x6 me-
trů a zahájení výběrového řízení 
na projektanta stavby.

Nebude se tedy opravovat sou-
časná tělocvična, ale vybuduje se 
od základů nová prostorná tělo-
cvična. Objekt bude sloužit škole 
i veřejnosti. Bude tu možné hrát 
volejbal, sálovou kopanou i ko-
šíkovou. Stavba bude obsahovat 
potřebné zázemí – šatny, sprchy, 
toalety, nářaďovnu a také více-
účelovou místnost ve velikosti 
učebny, která může posloužit 
pro setkávání spolků či další ch 
zájmových kroužků pro děti, ale 
může být zároveň využita i pro 
případné rozšíření školní druži-
ny. Objekt poskytne i zázemí pro 
již vyprojektovanou zahradní 
učebnu a především pro venkov-
ní sportoviště, které chceme zre-
konstruovat v druhé fázi a které 
bude v odpoledních hodinách 
a o víkendech sloužit také obyva-
telům města.

V Litoli tedy zůstává obecná 
škola o pěti třídách. Tělocvična 
však musí být postavena tak, aby 
bylo možné školu rozšířit, pokud 
by to bylo za 15 až 20 let ne-
zbytné. Stavbou nové tělocvičny 

vznikne možnost navýšit kapaci-
tu školy o jednu paralelní třídu, 
půdní vestavbou by pak mohly 
vzniknout v případě potřeby dal-
ší dvě učebny.

O dalších krocích přípravy bude-
me občany průběžně informovat.

místostarosta Jan Burian
 ředitel školy Petr Eliška

předseda ŠR Karel Marek

Nová tělocvična pro Litol se blíží

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 hodin (1.–4. tř.) nebo 17.15 hodin (5.–9. tř.) 
a 12. 6. v 16.00 hodin (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 13. 6. v 13.00 - 16.30 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
dě   od 7 let: 7. 6. a 13. 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).

18

Redakce se omlouvá za chybné uvedení datumu 
u hudebního oboru v Listech 5/2017.
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Kavárnička dubnová
Prožíváme rozkvétající jaro. 

Scházíme se a vzpomínáme, kdo 
nás kdy vyvedl aprílem. Moc se 
těšíme na návštěvu zámeckého 
parku, abychom zhlédli, jak „pře-
žil“ tu letošní krutou zimu. A také 
se pomalu připravujeme na výlety, 
kam budeme vyjíždět vlakem. Jako 
důchodci můžeme mít na takovéto 
cestování slevu. Jak ji získat, nám 
z Křesla pro hosta poradila paní 
Milena Ulmanová, pracovnice Čes-
kých drah, a. s., z lyského nádraží.

Po stručném úvodu se rozhovoři-
la k tématu „senioři a slevy“ a jak to 
nyní probíhá, když dnem 30. 6. 2017 
končí platnost „Průkazu na slevu 
jízdného ČD“ – bílé kartičky s mod-
rým orámováním. Musíme si poří-
dit novou „InKartu“ pro důchodce. 
K tomu nám rozdala tiskopis žádos-
ti a vysvětlila, jak jej vyplnit.

Během vystoupení paní Ulma-
nové jsme přivítali dalšího vzác-
ného hosta – pana starostu Ing. 
Karla Otavu, dlouholetého odbor-
ného pracovníka v oboru drážní 
dopravy. Fundovaně pohovořil 
o dalších poskytovaných službách 
ČD. Co nás čeká v dalších úpravách 
nádraží (úschovna kol) a při re-
konstrukci železničního nadjezdu. 
Na dotazy přítomných hovořil i 
k jiným problémům v našem městě. 

Uprostřed měsíce jsme navštívi-
li tradiční, již 8. řemeslný jarmark 
na náměstí Bedřicha Hrozného. 
S dárky pro vnoučky jsme pak 
odcházeli s představami, jaký asi 
bude jarmark podzimní. 

Měsíc duben rychle utíkal a 
my se těšili na jarní výlety svými 
auty. Budeme je ale mít a s nimi i 
své „řidičáky“ v pořádku? A na co 
se máme hlavně před výjezdem 
zaměřit? 

Abychom to vyslechli z úst nej-
povolanějších, pozvali jsme do 
Křesla pro hosta pana Václava 
Nováka, pracovníka Odboru do-
pravy Městského úřadu Lysá nad 
Labem. Ten nám připomněl platné 
dopravní předpisy a změny, které 
budou platit od 1. června letoš-
ního roku. A hlavně – na co jako 
senioři musíme dbát především. 
Ať už to jsou pravidelné lékařské 
prohlídky, nebo třeba ovládání 
elektrokola, které je dnes pro se-
niory módou. Pan Novák to všech-
no pověděl tak podrobně a zají-
mavě, že nám vyhrazený čas utekl 
rychle jako voda. Zodpověděl řadu 
dotazů, mezi nimi kupř. i to, jak je 

třeba přecházet rizikovými úseky 
na ulicích, konkrétně u Rodinné-
ho centra Parníček. Vozovka patří 
Středočeskému kraji, ale musíme 
se všichni snažit, aby se zde nebez-
pečná situace co nejlépe vyřešila.

Čas utíkal a my ke zpěvu a tanci 
ještě popřáli jubilantům – Ing. Pe-

tru Gregorovi, Emě Hemerlové a 
Jindřišce Bártové. Závěrem pose-
zení jsme si popřáli hezké prožití 
svátku lásky – 1. máje a prodlouže-
ného víkendu dne 8. května. Moc 
se na všechny těšíme příště!

MVDr. Jan Kořínek       

Vážení návštěvníci Řemeslného jarmarku v Lysé nad Labem a vá-
žené organizátorky, chtěla bych Vám moc a moc poděkovat za napl-
nění pokladničky a za vybrání úžasné částky, a to 8 387 Kč.

V dubnu děti absolvovaly operaci dle metodiky Ulzibat, kdy z jed-
notlivých vpichů bylo provedeno rozrušení jizevnatých kontraktur, 
aby došlo k uvolnění svalů. Zvolili jsme pro děti šetrnější a méně 
bolestivou metodu, než je klasický chirurgický zákrok obnášející bo-
lest, sádry a dlouhou rekonvalescenci. Bohužel tato operace nebyla 
hrazená zdravotní pojišťovnou.

Měsíc po operaci bude následovat, s přestávkami, intenzivní 
rehabilitace, která se musí také platit. Cvičení pro jedno dítě stojí 
51 600 Kč, takže pro dvě děti to je už 103 200 Kč. Pro zachování účin-
ku operace a následné léčby je potřeba, kromě domácího protaho-
vání a rehabilitace, toto cvičení stále minimálně třikrát až čtyřikrát 
do roka opakovat.  

Takže vybraná částka bude použita na speciální neurorehabilitaci 
na klinice AXON v Praze nebo na speciální cvičení v lázních Klimkovice.  

Moc Vás zdravím a ještě jednou z celého srdce děkuji.  
Maminka Elišky a Oldíka    

Poděkování

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem děkuje irmě Šimon & Kolman s.r.o., Lysá nad Labem, 
Doprava a spedice vnitrostátní i mezinárodní, za významnou pomoc při 
zajištění úspěšné akce pro veřejnost. Dne otevřených dveří v hasičské 
zbrojnici, který se konal v Lysé nad Labem 7. 5. 2017.

Jiří Zima, starosta SH ČMS - SDH Lysá nad Labem

Poděkování
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Zámecké novinky
Velikonoce jsou nejvýznamněj-

ším křesťanským svátkem, osla-
vou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Historicky lze symboly Velikonoc 
vystopovat jako univerzální sym-
boly jara a plodnosti.

My jsme tyto svátky oslavili 
nejen velikonoční pomlázkou, ale 
i tradiční velikonoční akcí „Holky 
v akci“. K Velikonocům patří, kro-
mě barvení vajíček, i pečení veli-
konoční nádivky. Jelikož v pravé 
nádivce nesmí chybět kopřivy 
a další bylinky, ani my jsme neza-
háleli a pro čerstvé kopřivy jsme 
si sami došli. Na krájení všech in-
grediencí jsme se podíleli všichni. 
Když bylo vše pokrájeno a sníh 
našlehaný, dali jsme nádivku péci. 
Než se nám upekla, udělali jsme si 
výbornou vajíčkovou pomazánku, 
na které si všichni pochutnali.

V pátek 28. 4. 2017, a to s před-
stihem, se naším domovem rozle-
těl rej čarodějnic. Jde o velmi starý 
a dodnes živý lidový zvyk, rozšíře-
ný o tomto datu (z 30. dubna na 
1. května) zejména v Evropě. Naše 
čarodějnická letka pak navštívila 
i MŠ Dráček v Litoli.

Další velkou událostí, která nás 
čeká v nejbližší době, je 16. roč-
ník výstavy „Senior – handicap: 
aktivní život 2017“ na Výstavišti 
v Lysé n. L. v termínu 22.–25. června 
2017. Výstava se koná pod patronací 
Středočeského kraje, našeho zřizo-
vatele. Opět využijeme tu možnost 
prezentovat náš domov a prostřed-
nictvím výstavního stánku přiblížit 
veřejnosti poskytování naší služby 
a „život na zámku“. Také se zapojíme 
do doprovodného programu výsta-
vy. Letošním programem bude vol-
ba „MISS staré koleno“, inspirací je 
seriál z prostředí domova pro senio-
ry „Život je ples“. Akci organizujeme 
společně s irmou ABENA a pozvání 
přijal i milý host, ale to bude velkým 
překvapením.

Budeme moc rádi, když naše 
„kandidátky“ přijdete podpořit.

Blíží se léto, čas odpočinku 
a dovolených. „Domovskou dovo-
lenou“ si užijeme třídenním výle-
tem, na který se už moc těšíme.

Přeji krásné dny.   
 Mgr. Jiří Hendrich

ředitel Domova Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách – 
přímá obslužná péče (pečovatel)

   • 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.

Bezpečnost seniorů
Vážení, chtěla bych reagovat na 

článek, který píše maminka malé-
ho dítěte, které vodí do Rodinné-
ho centra Parníček.  Ten nedosta-
tek přechodů v ulici Jedličkova se 
týká i nás starých lidí. Město po-
volilo developerovi postavit mj. 
i 2 domy pro seniory. Mnoho 
z nás má buď hole nebo chodítko. 
Někdy je hodně těžké přejít na 
nákup do Penny (které tu, mně 
z neznámých důvodů, máme dva-
krát kousek od sebe). Nejenže je 
u výjezdu ze stavby mnoho vý-
molů, které se při každém dešti 
naplní vodou, ale přecházení je 
tady dost nebezpečné. Protože 
není značen přechod − i když je 
na druhé straně chodníček, tak 
auta tu jezdí dost ostře. Několi-
krát se stalo, když jsem přechá-
zela s naší fenkou, že auto jedoucí 
od Husova náměstí prudce zato-
čilo a málem nás přejelo.

Tento problém jsem psala již 
bývalému starostovi, který slíbil, 
že se to bude řešit. Novému panu 
starostovi jsem žádost zopako-
vala. Předal moji žádost odboru 
dopravy a přišla mi odpověď, že 

silnice patří Nymburku, a že je 
s nimi těžká dohoda. To je oprav-
du smysluplná odpověď.

Ta samá odpověď, že se před 
centrem Parníček vybuduje zá-
bradlí nebo něco takového. Tomu 
říkají naši páni radní řešení???

Asi až se tady něco stane, te-
prve se bude řešit. I kdybychom 
šli na přechod, který je asi v po-
lovině Jedličkové (mimochodem 
není už skoro vidět), tak stejně 
nemůžeme jít po druhé straně. 
A kde potom přejdeme? Uvědo-
muje si někdo, jaká je tady situa-
ce? Denně riskují maminky s dě-
tmi, senioři, a nikomu to nevadí.

Myslím si, že je daleko důleži-
tější se postarat o bezpečný pře-
chod našich občanů než o revita-
lizaci klášterních teras (uvádím 
jako příklad).

Už se konečně někdo zamyslí 
nad touto zapeklitou a nebezpeč-
nou situací, týkající se mnoha lidí, 
a bude konečně jednat?

Jana Sigmundová, 
Jedličkova ul. 

Lysá nad Labem
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TIRÁŽ

V tomto dubnu 2017 se v Lysé 
nad Labem narodily doma dvě 
děti. Obě ženy i děti jsou zdravé.

V porovnání s ročním pří-
růstkem všech narozených dětí 
v lyském matričním správním 
obvodu činí tyto dva porody 
1,2 %. V minulém roce se ve 

stejném obvodu narodily mimo 
zdravotnické zařízení tři děti, 
v letech 2014 a 2015 po jed-
nom dítěti.

Zdroj informací: ČSÚ, matrika 
Lysá nad Labem

Johanka Kubaňová
porodní asistentka

I v Lysé se rodí doma

FK Litol, neboli tým litolských sr-
šňů, který se po sestupu z divize po-
hyboval na hranici samotné existen-
ce, prožívá obrození. Za oživením 
klubu, který nyní vládne IV. třídě 
s náskokem deseti bodů, lze hle-
dat příchod odchovanců a srdcařů, 
kteří jsou ochotni svůj volný čas 
zdarma obětovat pro společensky 
prospěšnou činnost a kteří, dle 
svých slov, tvoří skvělou partu. Tito 
hrdí hráči, kterým často pomá-
hají i jejich drahé polovičky nebo 
děti, si usmysleli, že pro své malé 
i velké fanoušky připraví pálení 
čarodějnic na hřišti. Po domluvě 
s místním rybářským klubem 
byla k dispozici hromada vyřeza-
ných větví a hráči se postarali o 
dočištění soušek kolem písníku 
Mršník tak, aby byl k dispozici 

i menší oheň pro opékání buřtů. 
Spousta malých sršňů zároveň do-
chází do místní ZŠ T. G. Masaryka 
Litol, jejíž žáci pro akci vytvořili 
plakáty a vedení propůjčilo zahrad-
ní nábytek a velký stan. Protože se 
pálení konalo poprvé, nebylo mož-
né odhadnout, kolik se nakonec se-
jde návštěvníků. Těch nakonec do-
razilo odhadem kolem tří stovek a 
byli mezi nimi lidé z každého koutu 
města! Příjemnou atmosféru, která 
se nesla až do časných ranních ho-
din, podtrhlo i křepčení a společný 
zpěv na živou muziku pod taktov-
kou P.  Elišky staršího.

Všem uvedeným i zúčastněným 
děkujeme!

Ne jen Lysá, ale i Litol žije!
Výbor FK Litol, z. s.

www. klitol.cz

Čarodějnice v sršním hnízdě
Ani my jsme nezapomněli na tra-

dici velikonočního řehtání,  a proto 
se Dvorcemi místo zvonů rozezněl 
hluk dřevěných řehtaček a trakařů. 
Na Bílou sobotu si spokojení účast-
níci odnesli spravedlivý díl nadílky 
od našich občanů. Je hezké vědět, 
že mezi sebou stále máme hodné 
sousedy myslící na naše nejmenší. 
Za organizaci a bezpečnost dětí dě-
kujeme Kamilovi H.

Následují víkend se uskutečnilo 
pravidelné "Jarní dvorecké plesá-
ní". Přestože přespolních hostů 
bylo více než domácích, všichni 
se bavili celý večer. Skvělou atmo-
sférou nás svou hudbou a reper-

Duben ve Dvorcích
toárem provázela kapela Desect, 
kterou můžeme vřele doporučit. 
Každý z návštevníků využil mož-
nosti za symbolický příspěvek vy-
losovat si některou z nádherných, 
velmi hodnotných cen, věnova-
ných našimi sponzory, za což jim 
patří velké díky. Těšilo nás, že ni-
kdo neodešel s prázdnou a že vět-
šina přítomných vydržela plesat 
a radovat se až do samého konce. 
Jsme odhodlaní pokračovat v naší 
dobrovolné činnosti a nadále se 
věnovat kulturnímu i společenské-
mu životu tady u nás ve Dvorcích.                                                                   

OV Dvorce
  www.dvorecaci.cz
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Napsali nám

Ke slovu starosty města
S velkým zájmen jsem si přečetl 

slovo starosty Karla Otavy (ČSSD) 
v dubnových Listech a doufal 
jsem, že tam najdu informace 
o tom, jak jsou rozběhnuté in-
vestiční akce v tomto roce. Místo 
toho jsem se dozvěděl o výsled-
cích auditu takzvaně nezávislé 
auditorské irmy. K tomuto jen 
pár poznámek. Při předání funk-
ce jsem panu starostovi nabídl, že 
v případě jakéhokoli problému se 
na mě může obrátit.  Do dnešní-
ho dne se tak nestalo. Co se týká 
jednotlivých akcí, je zvláštní, že 
audit proběhl po více jak půl roce 
vlády nového vedení města. Další 
zvláštností je, že dobrým zvykem 
podobných auditů je i vyjádření 
osob, které jsou kontrolovány, bo-
hužel mně toto vyjádření dopřáno 
nebylo. S většinou závěrů auditu 

souhlasit nemohu. Co považuji 
za nejzávažnější rozpor, je sku-
tečnost, jak mohly různé orgány 
(např. SFŽP, ROP Střední Čechy), 
které kontrolovaly akce následně 
kontrolované auditem, vyhodno-
tit tyto akce jako bezproblémové 
(např. čistírna odpadních vod, 
muzeum atd.). Následně však 
najatá auditorská irma prohlá-
sí, že tam dle jejich názoru došlo 
k chybám. Tento rozpor si ne-
umím vysvětlit, ledaže by v průbě-
hu doby došlo ke ztrátě dokumen-
tů, které v době kontrol ze strany 
poskytovatelů dotací prokazatel-
ně byly předloženy, nyní však zá-
hadně nejsou k dispozici. Kam se 
poděly, najednou nikdo neví. Než 
bych se zabýval minulostí, je lepší 
se dívat do budoucnosti. Bohužel 
tento pohled, zejména optikou 

V ulici „Na Zemské stezce“ leží 
katastrální hranice mezi Lysou a Li-
tolí. Dnešní podobu dostala počát-
kem minulého století, kdy byly vy-
tyčeny jednotlivé stavební parcely, 
chodníky, zelený pás a vozovka. Od 
hranice pozemků na lyské k hranici 
pozemků na litolské straně má šíř-
ku cca 10 m. Po obou stranách sil-
nice je žulovými obrubníky oddě-
lena veřejná zeleň – pás v šířce cca 
1,5 m až 2 m, ve kterém jsou zasá-
zeny stromy. Mezi zeleným pásem 
a hranicemi soukromých pozemků 
je chodník v šíři 1,5 až 2 m. Za hum-
ny rodinných domků z minulého 
století vyrostlo mini sídliště – spleť 
ulic s popisnými čísly na přeskáč-
ku, s jediným názvem Vichrova. Po 
dlouhých několikaletých urgencích 
obyvatel minulé vedení radnice 
uzavřelo se stavební organizací 
dohodu o doplnění mini sídliště 
krátkou chodníkovou přípojkou 
v severní části ulice Na Zemské 
stezce k ulici U Nové hospody. To 
vše by bylo v nejlepším pořádku. 
V sídlišti žije více než tisícovka 
našich spoluobčanů. Nové vedení 
jednalo o postavení chodníku, a 
jak z kamerového záznamu jedná-
ní zastupitelstva města je patrné, 
dopravní expert spolu se zastupi-
teli “Kulturně“ prosadili chybné 
umístění chodníku těsně při silnici. 
Přitom podle dvou soukromých 
pozemků, zastavěných rodinným 
domem a hospodářským stavením, 

Nový chodník  v ulici Na Zemské stezce
které mají ještě zelené předzahrád-
ky, je městský pozemek, kde by se 
chodník minimálně o šíři 1,5 m po 
celé délce pohodlně vešel. Ten by 
pak byl od komunikace oddělen 
veřejnou zelení, ve které by mohly 
být i stromy.  Dnes jsou tam zeravy, 
které někteří používají na střihané 
i volně rostoucí živé ploty. Tím by 
byli chodci částečně chráněni před 
exhalacemi z motorových vozidel, 
zvýšenou prašností, dopravním 
hlukem i jejich bezpečnost by byla 
podstatně zvýšena omezením pří-
padného najetí auta na chodník, 
nebo vkročení třeba dítěte do vo-
zovky. Zřejmě si nejen zastupitelé 
„KULTURNĚ“ a dopravní expert 
neuvědomili, že pro navrhování 
komunikací platí určitá psaná a 
nepsaná pravidla, tedy metodické 
předpisy a normy. Dle platného 
zákona o obcích (č.: 128/2000 Sb., 
v platném znění) je každý zastu-
pitel povinen nakládat s obecním 
majetkem s péčí řádného hospo-
dáře, nezbytnou loajalitou i po-
třebnými znalostmi a pečlivostí. 
V křižovatce panuje čilý dopravní 
ruch. Dosud zde jezdí zeměděl-
ské stroje, kamiony do a z  Kovo-
ny, další bezpočet osobních aut 
našich spoluobčanů bydlících ve 
Vichrově a auta jezdící na parko-
viště k podchodu ČD. Zároveň nás 
čeká rekonstrukce ČD vjezdového 
zhlaví žel. st. Lysá nad Labem s do-
pravou materiálů pro tuto stavbu. 

Abychom byli spravedliví a nevini-
li jen zastupitele, je nutno dodat, 
že na nesoulad s příslušnou me-
todikou mohl upozornit i stavební 
úřad, který má pravomoc stavbu 
zastavit. Nezafungoval ani sta-
vební dozor investora. A to máme 
ještě městského architekta, kte-
rý by měl bdít nad takovýmito 

nesrovnalostmi a včas je zarazit. 
Někteří spoluobčané se domní-
vají, že zpackané vedení chodní-
ku je důsledkem jakési dohody 
dvou vlastníků pozemků, podle 
kterých chodník měl jít, s býva-
lým vedením radnice a některými 
zastupiteli. 

Tomáš Sedláček

městského rozpočtu, je tristní. 
Jen namátkou, jednou z priorit 
bývalého radního a současného 
místostarosty Jana Buriana (KDU-
-ČSL) bylo zajistit dostatečný 
zdroj pitné vody. V posledním ná-
vrhu na úpravu rozpočtu je navr-
ženo kompletně vypustit inanční 
prostředky na rekonstrukci a roz-
šíření vodojemu. Tak nevím, kam 
nám priorita zmizela. V rozpočtu 
schváleném zastupitelstvem měs-
ta na rok 2017 jsou mimo jiné ná-
sledující důležité investiční akce: 
výstavba vodovodu a kanalizace 
v Byšičkách, výstavba kanalizace 
ve Dvorcích, komunikace U Vo-
dárny, Na Výsluní, Ve Višňovce a 
K Borku. Ke dni napsání tohoto 
článku, tj. k 10. 5. 2017, podle 
informací starosty ještě nebyly 
u těchto akcí zadány výzvy na vy-

soutěžení zhotovitele a u většiny 
akcí ještě není vydáno ani platné 
stavební povolení. Velmi se tedy 
obávám, že se v letošním roce tyto 
stavby nepodaří zrealizovat. A to 
v situaci, kdy v rámci reorganizace 
úřadu byl zřízen odbor městské-
ho investora, který má čtyři úřed-
níky, jejichž náplní práce je výluč-
ně starost o dokončení investic. 
O tom, jaký má tato reorganizace 
z pera vedení města dopad, nechť 
si každý udělá obrázek sám. Na 
závěr alespoň jedna dobrá zpráva 
– dle mých informací rada kraje 
rozhodla o vypsání výběrového 
řízení na zhotovitele projektové 
dokumentace ke stavebnímu po-
volení pro obchvat města. S přá-
ním příjemných červnových dnů.

Mgr. Jiří Havelka
zastupitel

1. Uvedené místo dobře znám, 
protože jím projíždím téměř každý 
pracovní den na nádraží.

2. Současné trasování chodníku 
vzniklo na základě závěru debaty 
vyvolané majiteli přilehlých ne-
movitostí, investorem, městem 
i stavebním úřadem. Řešení je 
považováno za vyhovující i certi-
ikovaným expertem na dopravní 

stavby, který v lokalitě žije, má sám 
malé děti a jistě mu na jeho i jejich 
bezpečnosti záleží. 

3. Dodatek plánovací smlouvy 
obsahující tento bod byl schválen

v březnu 2017 většinou zastupite-
lů napříč politickým spektrem.

Pane Sedláčku, protože nejsem 
certi ikovaným stavebním odbor-
níkem jako Vy, návrh na trasování 
chodníku jsem z pozice tehdejšího 
místostarosty neřešil od stolu, ale 
konzultoval s lidmi, kterých se věc 
bezprostředně týká, a těmi, kteří 
problematice rozumí. Za takovým 
postupem si stojím.

Petr Eliška
zastupitel města Lysá n. L.

Kulturně!

Reakce na článek pana Sedláčka

Valná hromada spolku LysaFree 
se uskuteční v neděli 11. června 2017 

v ulici Sojovická 268 (dům chovatelů) v Lysé 

Srdečně zveme všechny členy! 
Více informací na webových stránkách LysaFree.
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Přestože naše město zatím 
nedisponuje sportovní halou 
s parametry pro pořádání utkání 
ve lorbale, od roku 1994 působí 
v našem městě jeden z nejstar-
ších lorbalových klubů v České 
republice: Litolica. Tým původně 
složený z kluků z Lysé a Litole, 
který léta hrál celonárodní sou-
těže mužů, postupem času změ-
nil kategorii věkovou i váhovou 
(viz foto) a nyní mužstvo působí 
v Lize veteránů 35+. Tato soutěž 
je rozdělena na tři divize dle re-
gionů: Čechy, okolí Brna, okolí 
Ostravy, ze kterých postupují nej-
lepší týmy do celorepublikového 
play-off. Borci z Litolicy vedeni 
Tomášem Rambouskem letos 
v základní části skončili na skvě-
lém druhém místě hned za bý-
valými reprezentanty nabitým 
Tatranem Střešovice, který tak 
inálovou část soutěže pořádal. 

Po loňském výpadku ve čtvrt i-
nále se silným FBC Ostrava letos 

lorbalisty ve žlutočerném čekal 
stejný soupeř. První utkání, které 
nabídlo vysoké tempo a hodně 
osobních střetů, skončilo výsled-
kem 3:4 pro Litolicu a uchovalo 

Litolica bere 7. místo v ČR!

tak naději do odvety, že letos by 
se postup do semi inále mohl 
podařit. V odvetě se dokázalo 
mužstvo zvednout i z nepřízni-
vého stavu 0:2 a po nejpovede-

nější třetině sezony, kdy Litolica 
postupně dotáhla na 4:4, stačilo 
k vysněnému postupu vstřelit je-
dinou branku. S nabídnutou pře-
silovkou pět minut před koncem 
však speciálně složená formace 
naložila nešťastně a namísto 
vsítění branky dovolila soupeři 
inkasovat. Při závěrečné power 
play pak ještě mužstvo obdrželo 
od FBC Ostrava, které se nakonec 
stalo letošním mistrem ČR, dvě 
branky. Druhý den tak Litolicu 
čekalo utkání o umístění s celkem 
1. SC Vítkovice A. Poslednímu 
utkání sezony předcházela tra-
dičně náročná předzápasová pří-
prava v restauračním zařízení, 
Litolica se připravila zodpověd-
ně, zvítězila 5:4 a bere tak tento 
rok pěkné sedmé místo v rámci 
všech týmů naší republiky. Všem 
fanouškům děkujeme za podporu 
a věříme, že to příští sezonu už 
konečně cinkne!

Petr Eliška ml.

Zima byla dlouhá a nějak se 
s námi nechce úplně rozloučit. 
Jarní sluníčko se jen nesměle tu 
a tam objeví mezi mraky. Veslaři 
ale sportují za každého počasí. 
Poctivá zimní příprava v posi-
lovně, tělocvičně i bazénu se 
teď začne projevovat především 
u žákovských kategorií a začne 
přinášet očekávanou sklizeň 
medailí.

Starší kategorie (dorost, juni-
oři, ženy a muži) prověřují svou 
kondici pravidelně po celou zimu. 
Účastní se různých úrovní závodů 
na trenažéru, testování pro zařa-
zení do Sportovního centra mlá-
deže (SCM) a především zařazení 
do reprezentačního výběru ČR. 
Z našeho oddílu se nominovali do 
SCM: Natálie Krakuvčíková a Jan 
Zavadil.  Do reprezentačního vý-
běru kategorie do 23 let Jan Zava-
dil. Blahopřejeme a těšíme se na 
jejich úspěchy.

Žákovské kategorie také ne-
zůstávají pozadu.  Ti zkušenější 

Veslaři vyjeli na vodu

závodníci mají za sebou závody 
v Praze, kde se rozhodně ve vel-
ké konkurenci pražských oddílů 
neztratili. Na další jarní závody 
jsme jeli do Neratovic. Zde už 
závodili i nováčci a získali své 
první závodnické zkušenosti. 
Medaile si přivezli: Macková K., 
Macháčková A., Voříšek J., Čihák 
M., Sadílek O., Kavan V., Bízko-
vá D., Zavadilová A., Hrázská V., 
Sloupová E., Hejňáková K, Hej-
ňák D., Hamera N., Brynych H., 
Sloupová T., Dvorská B., Céza M., 
Uvíra M, Mráz, T. Nagy Š., Voříš-
ková N. Samozřejmě že medaile 
potěší, ale velký potlesk, mnoh-
dy za obrovský výkon a boj 
o každý metr, zaslouží všichni. 
V Neratovicích nejsou podmín-
ky právě ideální, co se záze-
mí týká. O to víc bylo úžasné, 
že jsme se ukázali jako jedna 
velká rodina. Starší ochot-
ně pomáhali žáčkům nosit 
lodě na vodu a zpět. Rodiče, 
kteří pomohli s dopravou na 

závody a prožili s námi celý 
víkend u vody, si také zaslouží 
moc poděkovat. 

Nesmíme zapomenout na tre-
néry, kteří závodníky připravují. 
Žákovské kategorie trénují: Len-
ka Zavadilová, Marcela Cézová 
a jako pomocní trenéři Tereza 
Šoukalová, Ivana Hradecká, Matěj 
Pertlík, Jiří Ryšavý. Starší kate-
gorie trénuje Jan Lapáček. Nepo-

stradatelnými pomocníky jsou 
Petr Bříza a Leon Rakušan.

Věříme, že naše krásná červe-
no-bílá vesla se budou po celý le-
tošní rok objevovat na předních 
místech.

Všem závodníkům přejeme 
úspěšnou veslařskou sezonu.

Více informací o činnosti klubu 
se dozvíte na www.vklysa.cz. 

Naďa Tlamichová

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
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Tato sezona patřila k těm nej-
úspěšnějším v historii Šachového 
klubu JOLY a z hlediska A družstva 
byla vysloveně nejlepší. Naše A 
družstvo prohrálo v extralize jedi-
né utkání, které však rozhodlo a ti-
tulu pro Nový Bor. Hráči našeho A 
družstva, kteří obsadili v extralize 
druhé místo, prohráli jen tři partie 
(Nový Bor sedm partií), v loňské 
sezoně jsme prohráli 19 partií. 
V celkovém hodnocení jednotliv-
ců extraligy obsadil Plát Vojtěch 
1. místo, Jenda Krejčí skončil na 
místě druhém, Štoček Jiří byl čtvr-
tý a kapitán družstva Jansa Vlasti-
mil vybojoval místo páté.

Chtěli bychom upozornit na 
zisk třetí a poslední normy GM 
Vojty Pláta. Vojtěch Plát v letošní 
sezoně uhrál při čtyřech remízách 
a žádné prohře 9 bodů z 11 mož-
ných. K zisku velmistrovského ti-
tulu gratulujeme!

Dále jsme získali v Liberci ti-
tul přeborníka ČR v bleskové hře 
čtyřčlenných družstev a v Poháru 
ČR čtyřčlenných družstev v rapid 
šachu jsme obsadili výborné dru-
hé místo. Vojta Plát získal titul 

přeborník ČR v praktickém šachu. 
Joanna Worek získala titul pře-
bornice ČR v praktickém šachu 
i v bleskové hře.

Starší a mladší žáci vybojovali 
mnoho výborných výsledků v žá-
kovských soutěžích. K nejlepším 
starším žákům patří Döme Mi-
chal a Kubíče Jakub, kteří vedou 
průběžné pořadí přeboru regionu 
SD po šesti turnajích. V kategorii 
mladších žáků patří k nejlepším 
a velmi nadějným žákům Ocelák 
David (2009), který je v kategorii 
H10 na druhém místě, a Hodek 
Martin (2007).

V sezoně 2017/18 budou hrát 
naše družstva tyto soutěže: A + 
B družstvo extraliga šachových 
družstev, C družstvo 1. liga zá-
pad, D družstvo 2. liga, E druž-
stvo krajský přebor, F družstvo 
regionální přebor, G družstvo 
regionální soutěž. 

V rámci ŠK JOLY pracují dva 
šachové kroužky pro mládež (ZŠ 
J. A. K. Lysá nad Labem pondě-
lí, ŠK JOLY pátek). Kontakt pro 
případné zájemce na stránkách 
ŠK – www.sachy-lysa.cz, na ná-
stěnce klubové místnosti Sojo-
vická 268/3, nebo na e-mailu 
petr.saeckl@worldonline.cz. 

Díky patří všem hráčům, kteří 
si sáhli letos až na dno svých sil a 
odvedli v sezoně 2016/17 výbor-
né výkony.

Velké díky i naši sponzorům, 
bez kterých by to prostě nešlo!

(Město Lysá nad Labem, Výsta-
viště Lysá nad Labem, sponzorské 
dary členů ŠK JOLY a další, kteří 
nechtějí být jmenováni).

Petr Saeckl
ŠK JOLY Lysá nad Labem

Vyborná sezona lyských šachistů 2016/17

Konečná tabulka čela extraligy šachových družstev – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
  1. 1. Novoborský ŠK – mistr ligy 11 0 0 33 64.5 48
  2. Výstaviště Lysá nad Labem 10 0 1 30 65.5 46
  3. ŠK Rapid Pardubice 8 1 2 25 50.0 25
B družstvo se umístilo v extralize na osmém místě.

C + D družstvo 2. liga C sezona 2016/17
Konečná tabulka čela 2. ligy C – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
  1. ŠK JOLY Lysá nad Labem C*  10 0 1 30 54.5 36
  2. ŠK Sokol Vyšehrad B 7 1 3 22 50.5 31
  3. TJ Sparta Kutná Hora 7 0 4 21 51.0 30
* postup do 1. ligy               
D družstvo obsadilo 10. místo. Cíl C družstva: bojovat o první místo 
v soutěži a případný postup do 1. ligy. 2. ligu C se podařilo vyhrát, a to 
dokonce s náskokem osmi bodů. 

E družstvo krajský přebor sezona 2016/17
Konečná tabulka čela krajského přeboru – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
  1. TJ Neratovice B - postup 9 1 1 28 57.0 43
  2. JOLY Lysá nad Labem E - postup 8 2 1 26 54.0 38
  3. TJ Spartak Vlašim C 6 1 4 19 47.5 33
Cíl E družstva: hrát klidný střed tabulky, bavit se hrou.
Po rozpačitém začátku, 2x 4:4 a prohra s vítězem, jsme zabrali 
a zbývajících osm kol vyhráli. 

Konečná tabulka čela regionálního přeboru B – 10 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
  1. ŠK Spartak Čelákovice A 9 0 0 27 54.0 31
  2. AERO Odolena Voda A 7 1 1 22 48.5 23
  3. Sokol Brandýs nad Labem A 6 1 2 19 44.5 19
  4. Joly Lysá nad Labem F 6 1 2 19 41.5 22

Konečná tabulka čela regionální soutěže C – 12 družstev
poř. družstvo V R P body skóre výhry
  1. Karbo Benátky nad Jizerou B 10 0 1 30 39.0 34
  2. Šachklub města Dobrovice D 7 1 3 22 31.0 23
  3. Sokol Brandýs nad Labem B 5 5 1 20 32.0 24
  4. Šachklub města Dobrovice E 5 3 3 18 27.5 22
  5. ŠK JOLY Lysá nad Labem G 4 4 3 16 32.5 26

Nejlepší starší žáci: vlevo Döme Michal (2003), 
vpravo Kubíče Jakub (2003)

Vojtěch Plát 

Nejlepší mladší žáci: vlevo Ocelák David (2009), 
vpravo Hodek Martin (2007)
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

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

So 17. 6. MUDr. Čerňanská
Ne 18. 6. MUDr. Čerňanská
Po 19. 6. MUDr. Čerňanská
Út 20. 6. MUDr. Čerňanská
St 21. 6. MUDr. Chocholová
Čt 22. 6. MUDr. Dáňová
Pá 23. 6. MUDr. Čerňanská
So 24. 6. MUDr. Dáňová
Ne 25. 6. MUDr. Dáňová
Po 26. 6. MUDr. Čerňanská
Út 27. 6. MUDr. Čerňanská
St 28. 6. MUDr. Chocholová
Čt 29. 6. MUDr. Dáňová
Pá  30. 6. MUDr. Dáňová
So 1. 7. MUDr. Chocholová
Ne 2. 7. 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

Hledá se nová lidská tvář

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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UniCredit Bank Expres, Husovo náměstí 175/17, Lysá nad Labem
tel.: 955 964 197, www.unicreditbank.cz

Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 200 000 Kč • Celková výše úvěru 235 352 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč a poplatek za pojištění ve výši 33 852 Kč • Doba trvání úvěru 84 měsíců • 
Úroková sazba 6,90 % p. a. • Výše měsíční splátky 3 541 Kč • Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 12,74 % • Celková splatná částka 298 022 Kč, po započtení odměny za řádné splacení 248 022 Kč, což odpovídá 
úrokové sazbě ve výši 1,43 % p. a. • Úroková sazba je platná v případě sjednání pojištění schopnosti splácet a účtu v UniCredit Bank (popř. podepsané mobility účtu).
Výše odměny za řádné splacení může činit až 150 000 Kč, což odpovídá u půjčky ve výši 600 000 Kč a sjednaným pojištěním schopnosti splácet úrokové sazbě ve výši jen 1,40 % p. a. 
Odměna za řádné splacení půjčky se vztahuje jen na sloučení stávajících závazků do jedné výhodné PRESTO Půjčky (PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů) s dobou splatnosti 84 měsíců, při neuskutečnění předčasného 
splacení celé nebo části půjčky.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka – Sloučení úvěrů
Převeďte své půjčky k nám a ušetřete. 
Odměna až 150 000 Kč za řádné splacení.

Úrok jen od

p. a.1 4%
za řádné 
splácení

Spočítat
to půjčkám není 
žádná věda.

Z
www.zdrapohorackova.cz, info@zdrapohorackova.cz

10. dubna 2017 otevíráme novou prodejnu:

LYSÁ NAD LABEM
Po - Pá 8:30 - 17:30, So 8:30 - 11:30, tel.: 606 098 111

AKCE INKONTINENCE
3+1 balení zdarma
i na poukaz, do konce cervnav

MARTINA JUNGROVÁ
ALTERNATIVNÍ LÉČITELSTVÍ - Reiki, 
Arolo, ADT, Osobní rozvoj
MASÁŽE - klasické, těhotenské, 
medové, detoxikační 

Semice 233, 289 17 
Tel.: 721 511 579 
h  p://masaze-reiky-mar  na.cz/

Prodám rodinný dům v Lysé nad Labem
Dům se nachází v klidné čás   města 

v blízkos   náměs  .
Bližší info na tel.: 602 614 334

Společnost ŠIMON & KOLMAN s.r.o., Poděbradova 1751, 
Lysá nad Labem hledá vhodné kandidáty na tyto pozice:

Vedoucího prodejny náhradních dílů 
s dobrou znalos   práce na PC, orientací v problema  ce nákupu 
náhradních dílů zejména pro nákladní automobily,

Automechanika
pro opravy a seřizování nákladních automobilů Mercedes, 
Iveco, Man, DAF, VOLVO

V případě zájmu kontaktujte pana J. Sajdla tel. 606 734 103, 
e-mail: sajdl@simonkolman.eu


