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V tomto čísle:

Ve dnech 26. a 27. května se uskutečnil dru-
hý ročník městských slavností Lysá žije. Opět 
nebyla nouze o skvělou atmosféru, krásné po-
časí a hlavně návštěvníky, z čehož máme vel-
kou radost. Letošní ročník byl jiný především 
přesunutím do zámeckého parku a letního 
kina, což většina lidí uvítala. Malebné prostře-
dí parku a louky přímo vybízely k uskutečnění 
slavností právě zde.  Někteří byli v parku po 
dlouhé době, a tak měli možnost vidět, co se za 
tu dobu změnilo. 

Nově byl do programu „Lysá žije“ zařazen 
Lyský Montmartre v Zámecké ulici, který pro 
Vás připravila městská knihovna, a Cesta do 
pohádky v režii Moniky Pilařové a místních 
skautů a dobrovolníků. Rodáci se již tradičně 
postarali o příjemnou atmosféru v atriu klášte-
ra. Program, ve kterém nechyběly krásné kvě-
tiny a hudba, stejně jako v loňském roce celé 
slavnosti okrášlil. Pozadu nezůstalo ani Muze-
um B. Hrozného a  kostel Narození sv. Jana Křti-
tele se svou muzejní nocí a dnem otevřených 
dveří.  Všem patří náš velký dík.

Propagace akce je bezpochyby jednou z nej-
důležitějších věcí, a my jsme byli vidět a slyšet 
díky reklamní agentuře Grafpoint, jejíž skvělý 
tým pod vedením Karla Nádeníčka pro nás 
vytvořil kompletní gra ické návrhy, veškeré ná-
padité reklamy, webové stránky, plakáty, ban-
nery. Za vše vděčíme právě Karlovi, Dominice 
Mikolášové a také Vojtovi Černohorskému, kte-
rý rád přikládá ruku k dílu ve všech odvětvích. 

Lysá žila pro Vás, 
Lysá žila společně

On-line jste byli v rámci celé akce díky Lysafree, 
z. s., a Jakubu Nedomovi, ten nám pomohl v ob-
tížném terénu zajistit dostatečné pokrytí wi i. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat 
kolegům, zvukařům a osvětlovačům z týmu 
Audiogang, technickému zázemí, členům 
ochranky, Lukáši Fuchsovi a jeho týmu, foto-
grafovi Filipu Teperovi, Petru Vojtěchovi a hasi-
čům SDH Stará Lysá, Bc. Luďku Přibylovi, npor. 
Tomáši Rejmanovi, městským a státním stráž-
níkům a všem, kdo se do programu zapojili, 
patří také velké poděkování. Skvělá podpora a 
spolupráce zajistila hladký průběh slavností a 
za takový je každý pořadatel vděčný.

Na závěr bych za sebe i parťáka Vojtu Černo-
horského chtěla poděkovat všem účinkujícím. 
Na Lysá žije 2017 se představilo téměř 20 ka-
pel a souborů, 12 Dj, sólisté, hrálo se divadlo,  
moderátorem byl Jan Burda. Děkujeme všem 
spolkům, organizacím, dobrovolníkům, našim 
rodinám, kamarádům a blízkým. Opět to byl 
náročný půlrok, ale ani letos nelitujeme toho, 
že jsme do toho s Vojtou šli, a to právě díky 
Vám, našim příznivcům. Děkujeme za ohledu-
plný přístup k památkám a za to, že jste zavítali 
do areálu zámeckého parku a dali tím najevo, 
že Vás městské slavnosti zajímají.

V dnešní uspěchané době je velmi málo akcí 
a příležitostí potkat staré známé, kamarády, 
spolužáky, možná i sousedy, a proto díky za Vás 
a Lysá žije. Víc takových projektů!

Aneta Dušková, referent kultury
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, měsíc kvě-
ten byl ve znamení významných 
návštěv. Ve středu 24. 5. 2017 do 
našeho města zavítal třetí nejvyšší 
ústavní činitel, předseda Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky Jan Hamáček. Po o iciál-
ním přijetí na radnici se zúčastnil 

setkání se starosty okolních měst 
a obcí. Tématy byly výstavba ob-
chvatu Lysé nad Labem, Všejanská 
spojka (propojení železniční tratě 
z Milovic na trať Nymburk - Mla-
dá Boleslav) a výstavba nového 
domova důchodců. Bouřlivým té-
matem bylo rušení poboček České 
pošty v obcích a jejich náhrada 
systémem „Pošta Partner“ (umís-
ťování do prodejen). Diskutova-
ným tématem bylo také působení 
různých ekologických sdružení, 
maření a zdržování významných 
investic do infrastruktury. Před-
seda PS mimo jiné navštívil úspěš-
nou českou irmu MISAN a Výsta-
viště. Odpoledne navštívil naše 
město a Domov Na Zámku druhý 
nejvyšší ústavní činitel, předseda 
Senátu Parlamentu České repub-

liky Milan Štěch. Přítomna byla 
také senátorka Emilie Třísková. 
Předseda Senátu byl seznámen 
s projektem na výstavbu nového 
domova důchodců a s problémy, 
které už více než deset let tento 
projekt provázejí. 

V sobotu 27. 5. 2017 navštívil 
naše město předseda vlády České 
republiky pan Bohuslav Sobotka. 
Po o iciálním přijetí na radnici 
proběhlo jednání s vedením měs-
ta. Premiér byl seznámen s pro-
blematikou našeho regionu. Po 
prohlídce výstavy NATURA VIVA 
2017 zavítal na Zámecký vrch. 
Prohlédl si domov důchodců, 
zámecký park a klášterní terasy. 
Při slavnostním zahájení Květi-
nových slavností v atriu bývalého 
kláštera poděkoval za pozvání 

k návštěvě města a přislíbil, že 
bude usilovat o navýšení státního 
rozpočtu na výstavbu nových do-
movů důchodců. 

Cílem všech setkání bylo oži-
vit původní projekt výstavby 
nového domova důchodců, zajis-
tit inancování a zámek uvolnit 
k jinému využití.   

Téměř dvacetileté úsilí o výstav-
bu nového domova důchodců si 
zaslouží malou rekapitulaci, kterou 
Vám přineseme v příštím vydání 
Listů.                                                                                                                              

Všem školákům přeji krásné 
prázdniny a spoluobčanům pří-
jemné prožití léta plného pěkných 
zážitků z dovolených.     

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 3. zasedání zastupitelstva 
města dne 10. 5. 2017 
ZM schválilo:
• podání průběžných žádostí 
 o bezúplatný převod pozemků 
 ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., 
 pod komunikacemi II. a III. třídy 
 a místními komunikacemi na 
 katastrálním území města Lysá 
 n. L., po zajištění zapsání před-
 mětných pozemků do pasportu 
 komunikací města,
• rozšíření pasportu komunikací 
 města Lysá nad Labem o komu-
 nikace na pozemcích ve vlast-
 nictví Povodí Labe, s. p.,
• úpravu rozpočtu na rok 2017 
 – 3. rozpočtové opatření,
• rozpočtová pravidla zpracovaná 
 inančním výborem s doplněním 
 dle návrhu,
• celoroční hospodaření a závě-
 rečný účet města Lysá n. L. za 
 rok 2016, a to bez výhrad,
• účetní závěrku města Lysá nad 
 Labem za rok 2016,
• termíny jednání ZM ve II. polo-
 letí r. 2017 takto: 20. 9., 1. 11., 
 13. 12. 2017.
ZM vzalo na vědomí:
• předloženou zprávu o výsledku 
 auditu vybraných investičních 
 akcí a návrh opatření k nápravě,
• informativní zprávu o vyřizo-
 vání petic a stížností za rok 
 2016 a informací dle zákona 
 č. 106/1999 Sb.
ZM uložilo:
• odboru MI přepracovat materiál 

 vyhlášení volby vítězného ná-
 vrhu sportovní haly města Lysá 
 n. L. a předložit na příští jednání 
 ZM, termín 21. 6. 2017.

Z 15. jednání rady města dne 
16. 5. 2017
RM schválila:
• výsledek poptávkového řízení
 na veřejnou zakázku „Oprava 
 chodníku v ulici Boženy Něm-
 cové“ a uzavření smlouvy s do-
 davatelem AVE Kolín, s. r. o., za 
 cenu 688 219,69 Kč vč. DPH,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku „Výměna oken 
 a balkonových sestav v bytových 
 domech v Milovicích“, hodnoticí 
 kritérium: ekonomická výhod-
 nost nabídky s těmito dílčími 
 hodnoticími kritérii: nejnižší 
 celková nabídková cena včetně 
 DPH 90 %, lhůta plnění 10 %,
• uzavření smlouvy o dílo na rea-
 lizaci stavby „Rekonstrukce lo-
 džií bytového domu Slepá 551, 
 Milovice“ s irmou VEXTA Bořa-
 novice - Pakoměřice, za nabíd-
 kovou cenu 1 341 595 Kč 
 včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku s názvem 
 „Výměna oken v městských 
 domech v Lysé n. L., Masary-
 kova 176, Masarykova 1102, Ji-
 ráskova 5“, pro toto poptávkové 
 řízení hodnoticí kritérium: eko-
 nomická výhodnost nabídky 
 s těmito dílčími hodnoticími 

 kritérii a jejich váhovými koe i-
 cienty: nejnižší celková nabíd-
 ková cena včetně DPH 90 %, 
 lhůta plnění 10 %,
• bezúplatné zapůjčení dráhy 
 pump track panu Michalu Maro-
 ši, Benátky nad Jizerou, s vrat-
 nou kaucí 50 tis. Kč,
• dotace na primární prevenci 
 pro ZŠ J. A. Komenského a ZŠ 
 B. Hrozného, každé škole 
 15 000 Kč,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2017 – 4. rozpočtové opatření,
• záštitu města Lysá n. L. a osob-
 ní záštitu starosty města Lysá 
 n. L. nad XVI. ročníkem festivalu 
 barokního divadla, opery a hud-
 by Theatrum Kuks 2017 a part-
 nerství festivalu,
• výsledek poptávkového řízení 
 na služby s názvem: „Projektová 
 dokumentace chodníky Stržiště“,
 uzavření smlouvy s dodavate-
 lem, M – PROJEKCE, s. r. o., Hra-
 dec Králové, za cenu 464 640 Kč 
 včetně DPH.
RM pověřila:
• p. Ing. Gregora, aby ve spolu-
 práci s p. Bc. Robešem pokra-
 čovali v jednáních ohledně zří-
 zení přechodu v Jedličkově ulici, 
 sjednotili názory a zajistili 
 u Středočeského kraje inanční 
 krytí.
RM vzala na vědomí:
• záměr Centra sociálních a zdra-
 votních služeb Poděbrady, o. p. s.,
 na využití prostor určených 

 k podnikání v budově čp. 1102 
 pro vybudování denního stacio-
 náře.
RM uložila:
• odboru správy majetku (SM) 
 vyzvat všechny vlastníky po-
 zemků v lokalitě Drážky k pod-
 pisu plné moci ve věci změny 
 regulačních podmínek v této 
 lokalitě Drážky, potřebné ke 
 změnám, termín do 15. 8. 2017,
• odboru SM zahájit jednání 
 s Centrem sociálních a zdravot-
 ních služeb Poděbrady, o. p. s., 
 a předložit radě města zprávu 
 o přípravě prostor pro denní
 stacionář, termín do konce ro-
 ku 2017.

Z 16. jednání rady města 
dne 29. 5. 2017
RM uložila:
• odboru SM zveřejnit záměr na 
pronájem nebytových prostor ve 
vstupním objektu A pro ČD, a. s., a 
zaslat jim záměr na vědomí.
RM schválila:
• návrh Obecně závazné vyhlášky 
 města Lysá n. L. č. 3/2017, o sta-
 novení míst, na kterých mohou 
 být provozovány hazardní hry.
• výsledek poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku s názvem: 
 „Oprava sociálního zařízení u jí-
 delny Scolarest, Lysá n. L.“, uza-
 vření smlouvy s dodavatelem 
 Dvořák – Karlík, s. r.o., Holice, 
 za cenu 778 148,76 Kč bez DPH 



3

Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování ze str. 2
 a 941 560 Kč včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku s názvem: 
 „Rekonstrukce komunikace 
 K Borku“, pro toto poptávkové 
 řízení základní hodnoticí krité-
 rium nejnižší nabídková cena 
 uvedená v Kč včetně DPH,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku s názvem: „PD 
 rekonstrukce ulice Brandlova“, 
 pro toto poptávkové řízení zá-
 kladní hodnoticí kritérium nej-
 nižší nabídková cena uvedená 
 v Kč včetně DPH,
• spolu inancování akce „Rekon-
 strukce hasičské zbrojnice“ z roz-
 počtu města za předpokladu 
 získání ekonomicky výhodné 
 dotace,
• zahájení poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku na služby 
 s názvem: „Projektová doku-
 mentace chodníky Družstevní“, 
 pro toto poptávkové řízení zá-
 kladní hodnoticí kritérium nej-
 nižší nabídková cena uvedená 
 v Kč včetně DPH,
• výsledek poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku s názvem: 
 „Projektová dokumentace tělo-
 cvična Litol, včetně navýšení 
 kapacity ZŠ“, uzavření smlouvy 
 s dodavatelem B K N, spol. s r. o., 
 Vysoké Mýto, za cenu 1 012 770 
 Kč včetně DPH, za předpokladu 
 schválení úpravy rozpočtu v ZM,
• výsledek poptávkového řízení 

 na veřejnou zakázku s názvem: 
 „Komunikace Na Výsluní II. eta-
 pa“, uzavření smlouvy s dodava-
 telem: STAVOKOMPLET, spol. 
 s r. o., Zápy, za cenu 1 195 238 Kč 
 včetně DPH, za předpokladu 
 schválení úpravy rozpočtu v ZM,
• výsledek poptávkového řízení 
 na veřejnou zakázku s názvem: 
 „Nový chodník v ulici ke Skále“, 
 uzavření smlouvy s dodavate-
 lem: HALKO stavební společ-
 nost, s. r. o., Nová Ves I, za cenu 
 795 092,28 včetně DPH, za 
 předpokladu schválení úpravy 
 rozpočtu v ZM,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku s názvem: „PD 
 rekonstrukce kanalizace v ul. 
 Mírová vč. ČSOV, pro toto po-
 ptávkové řízení základní hodno-
 ticí kritérium nejnižší nabídková 
 cena uvedená v Kč včetně DPH.
RM uložila:
• tajemníkovi předložit OZV 
 č. 3/2017, o regulaci hazardu, 
 ZM dne 21. 6. 2017 ke schválení.
RM pověřila:
• zastupitele města, p. Ing. Jana 
 Marka, oddáváním v matričním 
 obvodu Lysá n. L. s tím, že při 
 občanských obřadech uzavírání 
 manželství může užívat odznak 
 se státním znakem ČR. 

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.                       

          Ing. 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

I tato nalezená přibližně sedmiměsíční fenka čeká 
v útulku na hodného pána a nový domov.

Obchodníci v centru města 
dlouhá léta volali po regulaci 
parkování před prodejnami na 
obchodních ulicích, aby zde je-
jich zákazníci mohli krátkodobě 
zaparkovat, zatímco dlouhodobě 
parkující auta budou moci vyu-
žívat místa, která jsou jinde než 
před prodejnami. V červnu byla 
zavedena regulace na horní části 
náměstí Bedřicha Hrozného, další 
úsek naproti pošty bude následo-

vat. Regulace je zdarma pomocí 
parkovacích kotoučů za předním 
sklem, tj. řidič vyznačí čas příjez-
du – buď na hodinách pořízených 
třeba v papírnictví anebo prostě 
jen tužkou na kousek papíru. Re-
gulace je v pracovní dny od 8 do 
17 a v sobotu od 7 do 11 hodin a 
maximální doba stání je 60 minut.

Bc. Martin Robeš
člen rady města Lysá n. L.

Bezplatná časová regulace 
parkování před obchody začíná

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 15. 7. a 19. 8. 2017 – pouze na tato stanoviště: 
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
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. 

 Ing. Veronika Rybová, odbor SM

Přistavování kontejnerů 
v měsíci červenci a srpnu 2017
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Krimi střípky
Odpadkový koš byl 
příliš daleko?

Dne 30. 4. 2017 krátce po půl-
noci zaznamenal strážník ob-
sluhující MKDS řidiče osobního 
motorového vozidla, který stojí 
před budovou ČD a jeho jednání 
je v rozporu se základy slušného 
chování. Řidič si kolem sebe bě-
hem krátké chvíle vytvořil malé 
smetiště. Rozhodně si nelámal 
hlavu s nedopalky, kterých měl 
kolem sebe hned několik, igeli-
tový sáček od svačiny odhodil 
z okénka automobilu bez osty-
chu na zem, šálek od kávy za-
plachtil z vozidla do přileh-
lého křoví, kde také po chvíli 
skončila i plastová láhev. Výčet 
výše uvedeného byl podně-
tem pro zákrok strážníků, kte-
ří ztotožnili 46letého řidiče 
z Milovic, od kterého také po-
žadovali vysvětlení. Jelikož muž 
vše popřel, oznámili strážníci 
jeho jednání do správního říze-
ní jako podezření ze spáchání 
přestupku proti veřejnému po-
řádku.

Součinnost se složkami IZS
Hned dvakrát v krátké době 

vstupovali strážníci do bytů 
z důvodné obavy o život nebo 
zdraví osob žijících v těchto do-
mácnostech. První případ nedo-
padl bohužel dobře, jelikož po 
vstupu do bytu nalezli 91letou 
ženu bez známek života a lé-
kař na místě mohl vyloučit cizí 
zavinění. Ve druhém případě 
vstupovali strážníci do bytu na 
sídlišti na žádost otce, který měl 
obavu o dceru, která se nachá-
zela doma, ale na zvonění ani te-
lefon nereagovala. Po vstupu do 
bytu byla 31letá žena nalezena 
doma živá a zdravá v hlubokém 
spánku.

Řídil pod vlivem alkoholu
Dne 15. 5. 2017 ve 2.45 hodin 

prováděli strážníci hlídkovou 
činnost v ulici Masarykova, když 
v tuto dobu nemohli přehlédnout 
neosvětlené osobní motorové vo-
zidlo jedoucí směrem na Husovo 
náměstí. Strážníci následně vozi-
dlo zastavili a s 41letým řidičem 
z Lysé nad Labem započali pro-
jednávat přestupek proti zákonu 
o provozu na pozemních komu-
nikacích. Při projednávání pře-

stupku strážníci pojali důvodné 
podezření, že řidič motorového 
vozidla před jízdou požil alko-
holické nápoje. Z tohoto důvodu 
byla u muže provedena dechová 
zkouška na přítomnost alkoholu 
v dechu, která dopadla s pozitiv-
ním výsledkem 1,3 ‰. Na zákla-
dě tohoto zjištění byla na místo 
přivolána hlídka Policie ČR, která 
si věc na místě převzala. Řidiči 
hrozí obvinění z přečinu ohrožení 
pod vlivem návykové látky podle 
§ 274 zákona č. 40/2009 Sb.

Kontrolní vážení 
nákladních vozidel

Dne 24. 5. 2017 v době od 
8.00 do 13.00 hodin probíhala 
na území města Lysá nad La-
bem dopravní akce zaměřená 
na kontrolu a následné vážení 
nákladních automobilů. Akce 
probíhala v součinnosti s Celní 
správou, která si základní úko-
ny prováděla ve vlastní kom-
petenci. Akce probíhala tak, že 
hlídka řidiče vozidel vyzvala 
k následování a poté je dopro-
vodila na určené místo k vážení, 
kde již byla připravena mobilní 
váha. Řidiči jsou v takovém pří-
padě povinni hlídku následovat, 
a to až do vzdálenosti, která ne-
smí překročit 8 km včetně cesty 
zpět na pozemní komunikaci. Na 
místech předem vytipovaných 
byla u třech nákladních vozidel 
zjištěna přetíženost. Prohřešky 
byly projednány jak na místě, tak 
oznámením správnímu orgánu 
k projednání.

Anonym oznámil 
výbušninu ve vlaku

Dne 3. 6. 2017 v 19.32 hodin 
strážníci spolupracovali se slož-
kami IZS při uzavření nádraží 
z důvodu anonymního oznáme-
ní, že v přijíždějícím rychlíku je 
uložena výbušnina. Nádraží bylo 
uzavřeno a na místo byl povolán 
i psovod specializovaný na výbuš-
niny, který žádnou takovou hroz-
bu neodhalil. Akce byla ukončena 
v 22.10 hodin.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Neničme květiny!

Vážení spoluobčané, jistě jste 
si všimli, že jsou po městě v kvě-
tináčích i v záhonech vysázené 
květiny. Je to hezké zpestření 
našich ulic a pro potěchu oka. 
Bohužel jsou květiny zpestře-
ním i pro vandaly a nenechavce. 
Od letošního jara se z květináčů 
a záhonů ztratilo víc rostlin než 
obvykle a již nejsou květiny na 
dosadbu. Není se co divit, že 
efekt květnatých mís nebude 

tak hezky pestrý. Za to můžete 
poděkovat našim nenechavým 
spoluobčanům. Další „poděko-
vání“ bych chtěla věnovat van-
dalům, kteří si na ničení květin 
zvyšují svá ega. To dokazuje 
fotogra ie květináče z Husova 
náměstí před kinem, destrukce 
proběhla z 9. 6. na 10. 6. 2017.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM 

za zeleň a čistotu

Během května letošního roku 
vyrostla v nedalekých Milovi-
cích nová cvičná plocha. Tento 
prostor slouží převážně k efek-
tivní, dynamické a bezpečné 
výuce jízdy na motocyklu. Zde 
si mohou budoucí motorkáři 
na uzavřené asfaltové ploše, 
kde nehrozí žádné riziko střetu 
s ostatními účastníky provozu, 
vyzkoušet a hlavně se naučit 
bezpečné jízdě, ovládání mo-
tocyklu i provádění manévrů 
v různých situacích o různém 
stupni náročnosti.

Mezi majitelem, irmou Pohl-
doprava s. r. o., a městem Lysá 
nad Labem byla před zaháje-
ním letošní motorkářské sezony 
podepsána dohoda o pronájmu 

Zkušební a cvičná moto plocha

této plochy pro provádění zkou-
šek  praktického ovládání moto-
cyklu budoucími řidiči. Zde se 
prověřují základní dovednosti a 
návyky uchazečů před tím, než 
vyrazí do ostrého provozu.

Na vybudování této plochy se 
významně podílely irma Pohl-
doprava s. r. o., která je majitelem 
pozemku, autoškola Jan Málek 
se společníky a město Lysá nad 
Labem. Věříme, že vznik toho 
cvičiště nadchne nejen každého 
uchazeče o řidičské oprávnění pro 
motocykly, ale přispěje svojí mě-
rou rovněž i k vyšší bezpečnosti 
provozu na našich silnicích.   

Karel Kuřátko
zkušební komisař

ORP Lysá nad Labem
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Městský úřad / Pozvánky

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

Pollak: „Není člověka, od kterého by se nebylo 
možné něco naučit.“

80 let
Marie Martináková
Antonín Bašus
Zdeňka Tůmová
Karel Schwarz
Dagmar Ningerová
85 let
Zdeňka Pešková 
90 let
František Serbus
Marie Nováková

91 let
Zdeňka Linhartová
Marie Bendlová
92 let
Josef Urbánek
93 let
Jaroslava Teichnerová
94 let
Bohumila Brchaňová

Blahopřání 
  za měsíc květen 
a část června

Vítání občánků

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

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

Jany Stankieviczové. Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 18. 5. 2017 
přivítány tyto děti: 

 Antonín Dekoj Jan Grundza
 Nicole Netuková Dominika Jelínková
 Zuzana Kvasničková Eliška Kuchařová
 Lukáš Hraba Aleš Němec
 Michal Svoboda Vojtěch Rajl
 Monika Jarkovská Petr Zahrádka

KOUZLO
ÚSMĚVU

Pro milovníky fotografování 
jsme připravili

již tradiční fotosoutěž,
 tentokrát na téma:

ročník 
fotogra ické 
soutěže

21. 

Soutěže se může zúčastnit každý s max. počtem 
5 fotogra ií min. formátu 13x18 cm v barevném 
nebo černobílém provedení.
Fotogra ie odevzdejte do 30. září 2017 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Podrobná pravidla soutěže najdete 
na www.knihovnalysa.cz

Informace o předprodeji vstupného a další podrobnos   přineseme 
v dalším vydání Listů a na městském webu.

TOUR 2017

SOBOTA 14. října 2017 
od 19.00 hodin 

Výstaviště Lysá nad Labem, hala C
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Fotogra icky

V sobotu 20. května slavili baráčníci 115 let od vzniku I. župy. Do-
polední část oslav probíhala za účasti baráčníků z celého regionu 
včetně hostů z jižních Čech ve školní jídelně. Odpoledne program po-
kračoval průvodem po městě, zakončeným českou besedou.

V sobotu 27. května navštívili naše město dva významní čeští poli-
tici. Tím prvním byl šéf hnutí ANO Andrej Babiš, druhým pak premiér 
Bohuslav Sobotka. Oba politici navštívili výstavu Natura Viva. Bohu-
slav Sobotka spolu se starostou města Karlem Otavou zahájil odpole-
dní program slavností Lysá žije v atriu kláštera, navštívil i Domov Na 
Zámku, zámecký park a klášterní terasy.

Poslední květnový víkend proběhla na výstavišti výstava Natura 
Viva, která byla zahájena ve středu 24. května za účasti zástupců vče-
lařů, myslivců a dalších s přírodou spojených organizací a spolků, ale 
také významných osobností politického života. Jednou z nich byl před-
seda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. Ještě před 
zahájením výstavy se ráno setkal se starosty okolních obcí a měst na je-
jich společném jednání na lyské radnici a navštívil místní irmu Misan. 

Na druhém ročníku městských slavností vystoupil i legendární 
YoYoBand s Richardem Tesaříkem, po pětadvaceti letech si v Lysé 
zazpíval Vilda Čok. „Hrálo se nám tady úžasně a rádi bychom se sem 
třeba za dva roky vrátili,“ řekl na adresu Lysá žije rockový rebel, který 
po svém vystoupení uspořádal autogramiádu. 



7

Kulturní přehled

1. 7. od 22.00 Já, padouch 3 PREMIÉRA + dětská diskotéka od 20.00
2. 7. od 22.00 Špun   na vodě
4. 7. od 21.30 Transformers: Poslední ry  ř
5. 7. od 21.30 Anděl Páně 2
6. 7. od 21.30 Spider-Man: Homecoming PREMIÉRA
7. 7. od 21.30 Manžel na hodinu
8. 7. od 21.30 Auta 3
9. 7. od 21.30 Vetřelec: Covenant
11. 7. od 21.30 Padesát ods  nů temnoty
12. 7. od 21.30 Bába z ledu
13. 7. od 21.30 Válka o planetu opic PREMIÉRA
14. 7. od 21.00 Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta
15. 7. od 21.00 Já, padouch 3 + dětská diskotéka od 19.00
16. 7. od 21.00 Holky na tahu
18. 7. od 21.00 Smr  hlav
19. 7. od 21.00 Dítě Bridget Jonesové
20. 7. od 21.00 Lichožrou  
21. 7. od 21.00 Dunkerk PREMIÉRA
23. 7. od 21.00 V utajení
25. 7. od 21.00 Pirá   z Karibiku: Salazarova pomsta
26. 7. od 21.00 Pohádky pro Emu
27. 7. od 21.00 T2 Trainspo   ng
28. 7. od 21.00 Zahradnictví: Rodinný přítel
29. 7. od 21.00 Le  me PREMIÉRA + dětská diskotéka od 19.00
30. 7. od 21.00 Transformers: Poslední ry  ř
1. 8. od 21.00 Baby Driver PREMIÉRA
2. 8. od 21.00 Instalatér z Tuchlovic
3. 8. od 21.00 Dunkerk
4. 8. od 21.00 Špun   na vodě
5. 8. od 21.00 Maxinožka PREMIÉRA
6. 8. od 21.00 Spider-Man: Homecoming
8. 8. od 21.00 Milovník po přechodu
9. 8. od 21.00 Holky na tahu
10. 8. od 21.00 Temná věž PREMIÉRA
11. 8. od 21.00 Křižáček PREMIÉRA
12. 8. od 21.00 Emoji ve fi lmu PREMIÉRA + dětská diskotéka od 19.00
13. 8. od 21.00 Dunkerk
15. 8. od 21.00 Cesta času PREMIÉRA
16. 8. od 21.00 Španělská královna PREMIÉRA
17. 8. od 21.00 Spider-Man: Homecoming
18. 8. od 18.00 DEPECHE MODE PARTY
19. 8. od 15.00 LETŇÁK FEST 2017 LETNÍ KINO, VELKÁ SCÉNA
20. 8. od 21.00 Po strniš   bos PREMIÉRA
22. 8. od 21.00 Po strniš   bos 
23. 8. od 21.00 Emoji ve fi lmu 
24. 8. od 21.00 Válka o planetu opic
25. 8. od 21.00 Velká oříšková loupež 2 PREMIÉRA
26. 8. od 21.00 Po strniš   bos 
27. 8. od 21.00 Wonder Woman
29. 8. od 21.00 Velká oříšková loupež 2 
30. 8. od 21.00 Po strniš   bos 
31. 8. od 21.00 Hurvínek a kouzelné muzeum PREMIÉRA 
  + dětská diskotéka 19.00
2. 9. od 15.00 Slavnostní ukončení letní sezony
Zimní kino Lysá nad Labem
1. 7. od 20.00 La La Land
2. 7. od 10.00 Můj kamarád drak
8. 7. od 20.00 Všechno nebo nic
9. 7. od 10.00 Anděl Páně 2
15. 7. od 20.00 Spojenci
16. 7. od 10.00 Čapí dobrodružství
22. 7. od 20.00 Velká čínská zeď
23. 7. od 10.00 Trollové
29. 7. od 20.00 Manžel na hodinu
30. 7. od 10.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
5. 8. od 20.00 Lék na život
6. 8. od 10.00 Lichožrou  
12. 8. od 20.00 Kruhy
13. 8. od 10.00 Mimi šéf
20. 8. od 15.00 Divadýlko Mrak - O ševci Kubovi
26. 8. od 20.00 Masaryk
27. 8. od 10.00 Trollové

Kino Lysá n. L.                 7, 8/20172. září 2017 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
zámecká zahrada v Lysé n. L.
www.sokol-lysa.cz 

2. září 2017 od 18.00 hodin
Bon Repos - od šporkovských 

 festivit k novodobé účelovosti 
 (2. část)

městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9. září 2017 od 9.00 hodin
300 let obce Byšičky
obec Byšičky

PŘIPRAVUJEME:

14. října 2017 od 19.00 hodin
Olympic tour 2017
Výstaviště Lysá n. L.
www.mestolysa.cz

1. července  2017 od 15.00 hodin
Hasičská dechová hudba 

 atrium bývalého 
 augustiniánského kláštera

www.hasicilysa.cz

6. července 2017 od 18.00 hodin
Slavnost k památce 

 mistra  Jana Husa
areál Sboru Českobratrské 

 církve evangelické

13.–16. července 2017 
 od 9.00 do 17.00 hodin

Květy 2017
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

27. srpna 2017 od 15.00 hodin
Hasičská dechová hudba
atrium bývalého 

 augustiniánského kláštera
www.hasicilysa.cz

LETY MIMO

DIRTY BLONDES

FAST FOOD ORCHESTRA

PANKIX      WHO KILLED ROSE

GANGSTA SKA        HUAFI

HARD TO FRAME

www.kinolysa.cz

20:30

18:00

22:00

19:00

15:00

23:30

17:00

16:00

start: 15:00

vstup v předprodeji: 150,-

na místě: 190,-
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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

Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8. 2017
PO  8.00–18.00 PÁ 8.00–15.30
ÚT zavřeno SO 9.00–13.00 (pouze IC)
ST 8.00–18.00 NE zavřeno
ČT 8.00–18.00
Pobočka v Litoli bude fungovat v průběhu celých prázdnin ve standard-
ních otevíracích hodinách (úterý 13.00–17.00 hodin). 

V průběhu prázdnin dojde v knihovně k modernizaci našeho stávajícího 
knihovního systému. Naše knihovna získá nový webový katalog Porta-
ro a nový modul eReading, díky kterému budeme moci rozšířit služby 
o možnost půjčování elektronických knih. Doufáme, že s novými služ-
bami knihovny budete spokojeni!

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)

Připravujeme na září
Drátování – 6. září 2017 od 16.30 hodin
Od září se můžete těšit na drátování s Janou Procházkovou.

Bon Repos - od šporkovských festivit k novodobé účelovosti (2. část) 
– 12. září 2017 od 18.00 hodin
Přednáška bude mapovat kulturní život a slavnosti na jednom z ba-
rokních skvostů našeho kraje – zámku Bon Repos. Přednáší Ing. Sta-
nislav Svoboda.

Paličkování – 13. září 2017 od 16.30 hodin
V září opět začnou pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mo-
hou hlásit v knihovně!

Kroužky pro děti v Litoli:
Od září bude opět v provozu Litoláček – knihovní klub pro děti a kroužky 
ručních prací a zdravovědy. Aktuální informace ke kroužkům budou zve-
řejněny v průběhu srpna na webových stránkách knihovny.

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Večerní škola – CHILD Lee
Píše se rok 1996, Jacku Reacherovi je pětatřicet let 
a dosud slouží v americké armádě. Po jedné úspěšné 
akci dostane rozkaz svléct uniformu vojenského poli-
cisty a jako civilista se hlásit ve večerní škole, která je 
ovšem jen krytí pro přísně utajenou bezpečnostní akci. 

Husitská epopej V. – VONDRUŠKA Vlastimil
Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi ka-
tolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, 
a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, 
který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se 
domácí válka. 

Znamení jednorožce – KÖRNEROVÁ Hana Marie
Historie, dobrodružství, romantika, napětí. To všechno 
nabízí nový román Hany Marie Körnerové odehráva-
jící se v polovině osmnáctého století ve Francii. Zavede 
nás na dvůr Ludvíka XV. i na ponurý strážní hrad, kde se 
v časech sedmileté války shromažduje vojsko.  

Naučná literatura pro dospělé
Hravé tvoření pro malá stvoření 
– KIRCHNEROVÁ Veronika
Netradiční a přitom jednoduché výtvarné tvoření, které 
zaujme jak rodiče a jejich malé děti, tak učitelky mateř-
ských škol a vychovatelky školních družin. Autorka při-
pravila 35 zajímavých projektů zahrnujících techniky 
práce s textilem, papírem nebo ovčím rounem. 

Léčení bez pilulek od A do Z – KROISS Thomas
Známý vídeňský lékař, jenž získal čestnou medaili EU za 
úspěchy při celostní léčbě rakoviny, představuje alterna-
tivní i klasické terapie stovky nejčastějších nemocí, jichž 
se lze snadno vyvarovat. 

Beletrie pro děti 
České jazykolamy – LADA Josef
Neporozumění psanému textu, chyby výslovnosti a ome-
zená slovní zásoba – to jsou běžné problémy statisíců 
českých dětí. Tato zábavná knížka pomůže dětem už od 
počátku školního období zvládat logopedická úskalí čes-
kého jazyka, vytvořit předpoklady pro jejich čtenářskou 
gramotnost, povzbudit jejich sebevědomí, podnítit logic-
ké myšlení i smysl pro humor. 

Koruna – CASS Kiera
Když byla Eadlyn přinucena zúčastnit se Selekce, nikdy si 
nemyslela, že by se snad mohla zamilovat do některého 
z 35 nápadníků. Ji prostě žádná pohádka jako její rodiče 
nečekala. Jen počítala dny a modlila se, aby už konečně 
mohla všechny poslat domů...

Naučná literatura pro děti
Velká indiánská kniha – KUPČÍK Lubomír
Jak skutečně vypadali indiáni a indiánky severoameric-
kých plání? Jak se oblékali, zdobili, česali, čím lovili zvěř, 
jaké měli hudební nástroje a s čím si hrály indiánské 
děti? Jak se pomalovat jako Sioux? Z čeho si ušít indián-
ský plášť, vyrobit si čelenku, správný luk a šípy, buben 

nebo dýmku míru? Výjimečná publikace malíře a výtvarníka Lubomíra 
Kupčíka boří mýty a idylické představy z časů Vinnetoua. 

Marie Terezie  a její Habsburkové – LEŽÁK, Zdeněk
Dobře vládnout nemusí jen muži. A já jsem jediná žena, 
která kdy usedla na český trůn. Od dětství jsem se při-
pravovala, že budu královnou. Přesvědčila jsem všech-
ny, kteří o mně pochybovali, že na to mám. Stálo mě to 
nemalé úsilí, ale stálo to za to! Bojovala jsem jako lvice, 
abych ubránila svoje území a získala další. Změnila jsem 
jednou provždy zavedené pořádky. To já jsem přepisova-
la dějiny! Jsem Marie Terezie.
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Kultura / Pozvánky

Svaz postižených civilizačními chorobami pořádal dne 27. 5. 
2017 zájezd do Liberce.

Také my jsme se k nim přidali. Za krásného počasí jsme vyjížděli 
v 8 hodin směr Liberec. Na Ještěd jsme vyjeli lanovkou. Byl nádher-
ný výhled, pak jsme se přesunuli do zoo.

Kromě krásných zvířat jsme obdivovali nádherné rododendrony  
v mnoha barevných odstínech. Vraceli jsme se spokojeni z nádher-
ného výletu, vše bylo perfektně zorganizované, tak jako pokaždé.

Již se budeme těšit na další výlet. Velké díky těm, co tento výlet 
zorganizovali. Ještě  jednou děkujeme.

      Vladimíra Petráčková 

Poděkování

Poděkování organizátorům
i návštěvníkům

V pořadí druhé městské 
slavnosti „ Lysá žije“ jsou již 
minulostí a já bych chtěla 
upřímně poděkovat všem, 
kteří svým dílem přispěli 
k úspěšné realizaci této akce. 
Zapojení různých institucí, 
podnikatelů, spolků, škol, 
jednotlivců z řad mladší, ale 
i starší, většinou lyské, gene-
race. To byla představa, kte-
rou jsme měli, a ta se nám spl-
nila. Přesunutí místa konání 
z náměstí do zámeckého par-
ku se ukázalo jako dobrá vol-
ba. Velikou obavu jsme měli 
pouze z toho, aby nedošlo 
k poškození sochařské vý-
zdoby a ničení rozkvetlých 
záhonů a zeleně, ale naštěstí 
díky ukázněnosti přítomných 
vše dobře dopadlo.

Ráda bych poděkovala 
právě všem návštěvníkům za 

to, že přišli a užili si společně 
s námi krásné slunečné dny 
v zámeckém parku s bohatým 
programem pro ty nejmenší 
až po ty nejstarší. Dovolte mi 
zároveň poděkovat jmeno-
vitě dvěma hlavním organi-
zátorům – Anetce Duškové 
a Vojtovi Černohorskému za 
čas, úsilí, starost a odpověd-
nost, se kterou se věnovali 
přípravě i samotné realizaci 
slavností. Nádherné počasí, 
hojná účast návštěvníků a 
spousta kladných ohlasů nás 
přesvědčila o smysluplnosti 
této akce a já pevně věřím, 
že i v příštím roce vedení 
města a zastupitelé podpoří 
tuto kulturní akci a schválí 
inanční prostředky na její 

realizaci.
Věra Bodnárová

vedoucí OŠSVZaK   
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Pozvánky

Hasičská dechová hudba
na Zámku v Lysé nad Labem

dne 1. července a 27. srpna 2017 
od 15.00 hodin v atriu 

bývalého augustiniánského kláštera
Všichni jste srdečně zváni!

V případě špatného počasí se koncerty ruší.
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Ze života škol

Dva mě-
síce před 
prázdninami 
p r o b í h a l o 

na naší škole mnoho akcí. Kromě 
klasické výuky absolvovali žáci 
2. a 3. ročníků odbornou praxi. 
Všichni žáci se navíc zapojili do 
různých aktivit. V následujícím 
článku uvádíme tři z nich, celý pře-
hled najdete na www.oalysa.cz.

„Kam po maturitě“
Projekt „Kam po maturitě“ po-

řádáme každoročně na přelomu 
května a června pro žáky 3. roční-
ku. Touto dobou už mají za sebou 
souvislou dvoutýdenní praxi, a tak 
během zmíněného projektu před-
stavují kanceláře, ve kterých praxi 
absolvovali. 

Hostem letošního projektu 
byla Mgr. Jana Sriencová, HR 
manager LINDE+WIEMANN CZ, 

Květen a červen v Obchodní akademii Lysá nad Labem
s.r.o., která žákům představila 
svou irmu a pohovořila s nimi 
o možnosti uplatnění absolventa 
OA u nich.

Dalším, v tomto případě pra-
videlným hostem projektu, byla 
Mgr. Barbora Pivná, absolventka 
naší školy a nyní odborná pra-
covnice oddělení poradenství a 
dalšího vzdělávání na Úřadu prá-
ce v Nymburce. Dala studentům 
praktické a užitečné rady, např. 
jak se připravit na přijímací poho-
vor, poskytla jim také informace 
o podpoře v nezaměstnanosti.

Státní zkouška 
z gra ických disciplín

Dne 5. června 2017 se na naší 
škole uskutečnila státní zkouška z 
gra ických disciplín – 1)psaní na 
klávesnici základní a 2)zpracování 
textu na počítači. Státní zkoušky se 
zúčastnili žáci 3. ročníku a absol-

venti. Zkouška proběhla pod vede-
ním paní komisařky Ing. Daniely 
Schudichové.

Návštěva předsedy 
Poslanecké sněmovny ČR

V pondělí 5. června navštívil 
naši školu předseda Poslanecké 
sněmovny ČR pan Jan Hamáček. 

Po krátkém setkání s učiteli OA, 
ředitelem Domova Na Zámku 
Mgr. Jiřím Hendrichem a staros-
tou Lysé nad Labem Ing. Karlem 
Otavou besedoval se žáky prv-
ních ročníků o významu znalosti 
cizích jazyků pro uplatnění absol-
venta SŠ v praxi. 
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Během velikonoč-

ního týdne navštívi-
lo 15 studentů 1. a 
2. ročníku oboru gra-

ický design partnerskou výtvar-
nou školu v Nevers v Burgund-
sku. Francouzští gra ici nás přijali 
s otevřenou náručí. Naši a fran-
couzští studenti spolu strávili čty-
ři prosluněné dny v Nevers a Pa-
říži. První den jsme měli možnost 
prohlédnout si školu, v odpoled-
ních hodinách pak následovala 
komentovaná prohlídka historic-
kého centra Nevers, malebného 
města na řece Loiře. Střední škola 
Alaina Colase v Nevers poskytuje 
celkem 850 studentům střední 
všeobecné vzdělání a dále spe-
cializované vzdělání v oborech 
gra ický a produktový design, 
design interiéru a užité umění. 
Škola také nabízí následné vyso-
koškolské studium v oboru užité-
ho umění. 

Francouzští gra ici pro nás při-
pravili zajímavý program. Naši 
studenti se zapojili do dvouden-
ního projektu Gesta a znaky, na 
němž spolupracovali ve skupin-
kách se stejně starými francouz-
skými studenty. Dorozumívacím 
jazykem byla angličtina. Studen-
ti měli za úkol společně vymys-
let nová gesta, která pak nafotili 
na neutrálním pozadí a opatřili 

anglickým, francouzským a čes-
kým popisem. Takto vznikl im-
provizovaný slovník gest, který 
studenti měli svázat do brožo-

vaného slovníku gest, po vzoru 
dnes již historického slovníku 
italských gest autora Bruna Mu-
nariho. Projekt přinesl mnoho 
situací, ve kterých studenti pro-
kázali schopnost komunikovat 
a účelně spolupracovat na vzni-
kajícím díle. 

Po třídenním pobytu ve škole, 
kdy naši a francouzští studenti 
nejen společně pracovali, ale také 
společně trávili polední pauzy ve 
školní jídelně a posléze povídá-
ním či hraním volejbalu na škol-
ním dvoře, jsme společně opustili 
Nevers a vydali se do hlavního 
města. V Paříži jsme navštívili 
Muzeum dekorativního umění 
a rozloučili se s našimi přáteli 

piknikem v rozkvetlých Tulier-
ských zahradách. 

Studijní výjezd přinesl nejen 
vzácné zkušenosti se studiem 
na výtvarné škole v cizí zemi, ale 
také obohacení v podobě nově 
vzniklých přátelství. Tento příběh 
nekončí, těšíme se na jeho pokra-
čování na podzim, kdy k nám fran-
couzští přátelé zavítají a zúčastní 
se týdenního gra ického programu 
na naší škole.

Děkujeme krajskému úřadu 
za zprostředkování spolupráce 
s francouzskou školou a za inanč-
ní příspěvek na dopravu.

Akad. mal. Jindřich Žáček a 
Bc. Šárka Šmídová

SŠOGD Lysá nad Labem

Cesta za inspirací na francouzskou výtvarnou školu 
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Ze života škol

V letošním 
roce skláda-
li v jarním 
období ma-

turitní zkoušku studenti dvou stu-
dijních oborů: obchodní akademie 
a ekonomického lycea.  

Maturitní zkouška má část spo-
lečnou a pro ilovou. Společnou 
část zadává Cermat (Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání), 
tvoří ji zkouška z českého jazyka 
a buď cizího jazyka nebo matema-
tiky. Zkouška z českého a cizího 
jazyka má 3 části: didaktický test, 
písemnou práci a ústní zkoušku. 
Matematika obsahuje jen didak-
tický test. 

Pro ilovou maturitu vytvá-
ří každá škola sama v souladu 
s rámcovým vzdělávacím plá-
nem a u nás se skládá z písemné 
praktické zkoušky a ze dvou úst-
ních zkoušek. Praktická zkouška 
zahrnuje ekonomiku a účetnic-

Maturity jaro 2017 v OA Lysá nad Labem

tví, v oboru obchodní akademie 
navíc písemnou a elektronickou 
komunikaci. Ústní zkoušky se liší 
v jednotlivých oborech, v oboru 
obchodní akademie je to zkouška 

z ekonomiky a účetnictví, v oboru 
ekonomické lyceum mohou stu-
denti volit z nabídky: ekonomic-
ké předměty, společenské vědy, 
druhý cizí jazyk, zeměpis a další.

Každý náš student musel vy-
konat až 11 dílčích zkoušek, 
pokud zvolil matematiku, vyko-
nal 9 dílčích zkoušek. Maturitní 
zkoušky letos v celé ČR začaly 
již 19. dubna písemnou prací 
z českého jazyka a u nás ve ško-
le končily ústními zkouškami 
19. května. Vysvědčení a eu-
ropass absolventi obdrželi 
25. května na Městském úřa-
dě v Lysé nad Labem a k němu 
z rukou pana starosty Ing. Karla 
Otavy převzali pamětní list Lysé 
nad Labem.

Zvládnout všechny části 
zkoušky, a to v rozmezí celého 
měsíce, není jednoduché. Naši 
absolventi byli u maturity úspěš-
ní v 96 %. Velmi nás těší tento 
pěkný výsledek, který svědčí 
o tom, že se studenti na zkoušky 
dobře připravili.

RNDr. Ivana Dvořáková

V hodi-
nách apliko-
vané ekono-
mie, která 

se vyučuje ve 3. ročníku, jsme si 
v Obchodní akademii Lysá nad 
Labem založili v rámci programu 
JA Firma vlastní studentskou spo-
lečnost. Ale my ji nejen založili, 
my jsme celý školní rok skutečně 
podnikali. A že to není nic jedno-
duchého!

Na začátku školního roku 
2016/2017 jsme si určili struktu-
ru irmy a vybrali oblast podnikání. 
Jelikož se blížilo období adventu, 
začali jsme s výrobou a prodejem 
adventních i závěsných věnců. 
Nakoupili jsme materiál a mnoho 
času trávili vyráběním, motáním a 
lepením. Zároveň naši iremní ko-
legové zřídili a provozovali webo-
vé stránky a facebook irmy, kde 
pravidelně informovali o našem 
podnikání. A úsilí se vyplatilo! 
Z věnců jsme měli radost jak my, 
tak učitelé, příslušníci rodin a další 
zákazníci. Pár dní před adventem 
byly všechny adventní věnce pro-
dány! V tuto dobu jsme vyráběli 
také svíčky se skořicí a přemýšleli 
o výrobě bižuterie z modistických 
dutinek v dalším období.

Po Vánocích jsme opustili věnce 
a svíčky a vrhli se pouze na výrobu 

Sbohem, studentská irmo OALYMP!
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bižuterie. S tou jsme se zúčastnili 
několika akcí, především Veletrhu 
JA Studentská irma roku 2017, 
kde jsme obstáli ve velké konku-
renci studentských irem z celé 
republiky. Výrobky jsme prodá-
vali také v Lysé, a to na jarmarku 
v ZŠ Jana Amose Komenského, na 
Veletrhu středních škol na Výsta-
višti v Lysé nad Labem a během 
akce Lyský Montmartre, kde jsme 
měli poslední možnost prodat 
naše výrobky. Prodej se vydařil a 
irma skončila se ziskem!

Stejně tak jako jsme na začátku 
museli irmu správně založit, na-
učili jsme se ji na konci roku i 
ukončit. Během roku jsme se zú-
častnili dotazníků ESP (Entre-
preneurial Skills Pass), díky nimž 
jsme mohli sledovat náš pokrok 
v podnikatelských dovednostech. 
Poté jsme skládali test ESP, po je-
hož úspěšném absolvování jsme 
obdrželi certi ikát, který si může-
me přiložit k životopisu. Stejně tak 
v něm můžeme uvést zkušenost 
s JA irmou. Obojí potvrzuje naši 
praxi a zkušenosti v podnikání.

Své zkušenosti s irmou jsme 
předali spolužákům z 2. ročníku, 
kteří si volitelný předmět apliko-
vaná ekonomie vybrali pro příští 
školní rok. Až budou oni od pod-
zimu 2017 vést svou vlastní irmu, 

jistě jim naše rady a doporučení 
přijdou vhod.

Díky studentské irmě jsme se 
naučili více o zaměstnání a podni-
kání – jak se připravit na pracovní 
pohovor a jak ho vést, jak založit 
webové stránky, vést účetnictví, 

tvořit výroční zprávu a mnoho 
dalšího. Hlavně jsme se ale naučili 
pracovat jako tým, komunikovat 
a pomáhat si. A to je pro nás nej-
větší zkušenost.

Martina Zárubová
3. A OA Lysá nad Labem

Poděkování pa-
tří všem žákům 
8. B, kteří Den dětí 
připravili a stra-
tovským dětem se 

pozorně věnovali. Za spolehlivost 
a pomoc s odvezením věcí děkuje-

Osmáci připravili Dětský den 
pro MŠ Stratov

me našemu milému panu školní-
kovi. Doprovázel nás p. uč. Pokorný, 
který přispěl k bezvadné atmosfé-
ře celého dne. Díky! 

Olga Gruhnová
za 8. B ZŠ B. Hrozného
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Ze života škol

Počátkem čer-
vna nechybí v di-
áři učitelů tělesné 
výchovy a přízniv-
ců atletiky z řad

žáků naší školy i okolních ZŠ tra-
diční sportovní akce – atletické 
setkání s názvem Velká cena Lysé 
nad Labem. Tento sportovní svátek 
se letos konal 6. června. Realizační 
tým pod vedením p. uč. Papáčka již 
týdny dopředu připravuje podkla-
dy pro konání akce, oslovuje okolní 
školy, doplňuje soupisky závodní-
ků, plánuje a řeší, informuje, ob-
jednává, kopíruje... Těch drobných 
i větších činností je zkrátka hod-

ně. Hlavně na nic nezapomenout.
V ten daný den „D“ musí vše klap-
nout. Do příprav se zapojují i vy-
brané třídy. Asistenti pomáhají na 
sportovních stanovištích a celkově 
jsou pedagogům „k ruce“. Tuto roli 
letos zastala 9. A a 9. C.

Počasí nám i v tomto ročníku 
přálo. Atleti si snad ani nemohli 
přát lepší podmínky. Hřiště bylo 
zalité sluncem, jehož paprsky ale 
nebyly zdaleka tak palčivé jako 
v předchozích letech. Hlídky jsou 
připraveny, nezbývá než uvítat 
všechny závodníky a popřát, aby 
se společné atletické dopoledne po 
všech stránkách vydařilo. Konku-

rence není co do počtu zúčastně-
ných škol podobně jako loni nikte-
rak široká, protože do atletického 
klání kromě naší školy zasáhla už 
jen sousední ZŠ JAK a pak milovic-
ká ZŠ Juventa. Tento fakt ovšem 
nijak neubral kvalitě sportovních 
výkonů.

Kdo rychleji a dál? Rozhodovala 
každá sekunda, každý centime-
tr. Všechny výsledky stíhal p. uč. 
Bäumelt průběžně zapisovat do 
velké přehledové tabulky. Body a 
bodíky na kontech škol narůstaly. 
Po prvních disciplínách však bylo 
jasné, že favoritem je ZŠ JAK. Zato 
ZŠ BH a ZŠ Juventa se do poslední 
chvíle přetahovaly o 2. až 3. místo.  
Jak to dopadlo, uvidíte níže v pře-
hledu. Výstřely ze startovní pistole 
protínají vzduch, stadionem zní 
povzbuzování diváků, trenéři drží 
svým svěřencům palce a prožívají 
závod spolu s atlety. P. uč. Bäumelt 
co chvíli svolává další a další zá-

21. ročník Velké ceny Lysé nad Labem

Reprezentanti naší školy dosáhli těchto úspěchů:
Běh na 50 m 2. místo – Greif V. (K 1.-2. tř.)
 2. místo – Švancarová E. (K 3.-4. tř.)
 3. místo – Hájková M. (K 1.-2. tř.)
 3. místo – Farkaš J. (K 3.-4. tř.)
Běh na 60 m 2. místo – Lajnerová V., Bílek M. (oba K 5.-6. tř.) 
 2. místo – Špechtová A., Šoral M. (oba K 7.-8. tř.)
Běh na 1000 m 1. místo – Nováková L. (K 3.-4. tř.)
 3. místo – Hodycová J., Greif V. (oba K 1.-2. tř.)
 3. místo – Jehlář T. (K 3.-4. tř.)
Běh na 1500 m 1. místo – Poustka L. (K 5.-6. tř.)  
 1. místo – Macková K. (K 7.-8. tř.)
 3. místo – Jehličková E. (K 5.-6.tř.)
 3. místo – Hejňák D. (K 7.-8. tř.)
Skok daleký 1. místo – Knobloch J. (K 1.-2. tř.)
 1. místo – Špechtová A. (K 7.-8. tř.)
 2. místo – Petényiová V. (K 1.-2. tř.)
 2. místo – Průšová K. (K 3.-4. tř.)
 2. místo – Fajmon T. (K 5.-6. tř.)
 3. místo – Baďura D. (K 3.-4. tř.)
 3. místo – Šímová B. (K 5.-6. tř.)
Hod míčkem 2. místo – Knobloch J. (K 1.-2. tř.)
 3. místo – Svobodová N. (K 1.-2. tř.)
 3. místo – Průšová K., Jehlář T. (oba K 3.-4. tř.)
 3. místo – Kulvejtová V., Bílek M. (oba K 5.-6. tř.)
Vrh koulí 1. místo – Kulvejt L. (K 7.-8. tř.)
 2. místo – Hejňáková K. (K 7.-8. tř.) 
Štafeta 4x 300 m 2. místo - ZŠ Bedřicha Hrozného
Celkové pořadí   1. místo – ZŠ J. A. Komenského
 2. místo – ZŠ Bedřicha Hrozného
 3. místo – ZŠ Juventa

vodníky. Vše šlape, jak má, a krátce 
po jedenácté hodině se blíží závěr 
sportovního dopoledne.

Disciplíny proběhly, závodní-
kům se už zase zklidnil tep, čekáme 
na slavnostní vyhlášení, předávání 
medailí, diplomů a pohárů. Když 
jsou všichni malí i větší závodníci 
shromážděni, určitě se nejedno-
mu z nich srdíčko zase rozbušilo. 
Na stupně vítězů se přece nechodí 
každý den. Povzbuzující bylo, že 
odměnu si vzhledem k počtu zú-
častněných odnesl opravdu každý, 
a nikdo tak neodcházel zklamaný. 
Potlesk od spolužáků i od sportov-
ních konkurentů také jistě potěšil. 

Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na přípravě a organizaci Velké 
ceny Lysé nad Labem, zejména 
p. uč. Papáčkovi. Za rok při dalším 
atletickém setkání na viděnou. Tak 
vzhůru do tréninku!

Olga Gruhnová
ZŠ B. Hrozného

Rychlost, po-
střeh, výborná 
fyzická kondice a 
týmová spoluprá-
ce nechyběly šesti-

ci žáků ze ZŠ B. Hrozného ve školní 
Samsung Laser game lize, která se 
konala v pražských Holešovicích. 

Kateřina Haldová, Veronika 
Hrázská, Tereza Kundrlíková, 
Ondřej Sadílek, Vít Uhlíř (všichni 
z 8. C) a Patrik Blažek (7. A) vy-
bojovali v těžké konkurenci 110 
týmů z celé republiky bronzové 
medaile a z mimopražských škol 
byli dokonce první. A aby úspěchů 
nebylo málo, Ondřej Sadílek byl 
druhým nejlepším střelcem ligy! 

Celému týmu patří velký dík za 
úspěšnou reprezentaci školy.

Ing. Blažena Sedlářová, CSc.
ZŠ B. Hrozného

        Foto: Mercuria Laser Game

Lysá „rozstřílela“ republiku
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Ve dnech 5. 6. –
9. 6. 2017 vyra-
zily třídy 3. A a 
3. B Základní ško-
ly Bedřicha Hroz-

ného na školu v přírodě do Krko-
noš do penzionu Zoja, který leží 
na samotě poblíž Jánských Lázní. 

Program školy v přírodě byl 
nazván „Cesta kolem světa“. „Ob-
jevovali“ jsme kontinenty naší ze-
měkoule při pohybových, doved-
nostních a vědomostních hrách. 
V Americe jsme si hráli na indiá-
ny, zpívali Ten Little Indians, vy-
robili jsme si indiánské čelenky, 
naučili se indiánské pozdravy, 
trefovali šiškou cíl. V Africe jsme 
tančili, zpívali Deset malých čer-
noušků, vyráběli postavy čer-
nošského kmene z roliček papí-

ru. V Austrálii jsme skákali jako 
klokani a běhali jako pes din-
go. V Evropě jsme hráli fotbal 
za nejznámější fotbalové týmy. 
Skládali jsme mapy kontinentů a 
také mapy krajů naší země. Uči-
li jsme se orientovat v mapách 
a z prvouky jsme si zopakovali 
směrovou růžici. Rostliny a živo-
čichy, které jsme ve škole pozná-
vali v učebnicích, jsme nyní měli 
možnost poznávat i na loukách 
a v lesích nádherné krkonošské 
krajiny. Podnikli jsme také jeden 
celodenní výlet do Adršpašských 
skal. Připomněli jsme si pohád-
ky, které se ve skalním městě 
a v zatopeném lomu ilmovaly, 
a při procházce po turistickém 
okruhu jsme hledali podobu po-
jmenovaných skal. 

Třeťáci na „Cestě kolem světa“

V penzionu nás rozmazlovali 
výbornou domácí kuchyní a ne-
docenitelným bonusem byla i 
ohromná zahrada, kterou jsme 
mohli využívat ke sportu a hrám. 

Rozloučili jsme se karnevalem 
a tancem. Pobyt se nám všem 
určitě zapsal hluboko do srdíčka 
a budeme na něj rádi vzpomínat.

Mgr. Markéta Vostruhová

Červen je 
pro všechny 
školou povin-
né symbolem 
konce školního 

roku a uvolnění ze zaběhnutého 
rytmu. Nejinak tomu bylo také 
u nás, protože bylo potřeba od-
měnit děti za celoroční usilov-
nou práci. Vybraní čtvrťáci měli 
možnost navštívit hned zkraje 
měsíce dopravní hřiště v Nym-
burce, 6. června se pod vedením 
pana učitele Hajného zúčastnilo 
20 vybraných žáků I. i II. stup-
ně atletických závodů v Lysé 
nad Labem a zvítězili. Pan učitel 
Hajný se navíc 8. a 12. června 
vypravil s 8 reprezentanty do 
Nymburka na Beach volejbal. 
V prvním termínu nás zastupo-
val výběr žáků 8. a 9. ročníku, 
ve druhém sedmáci.

Ve čtvrtek 1. června osmáci 
spolu s 9. B za doprovodu tříd-
ních učitelek navštívili známou 
výstavu Body The Exhibition 
v Praze. Hned následující den 
se do Prahy vydali jejich spo-
lužáci ze 6. B a 6. C. Ti se díky 
svým třídním učitelům podívali 
do Botanické zahrady. Na pon-
dělí 5. června zorganizovaly 
třídní učitelky pro žáky 2. A a 
2. C výlet na zámek Loučeň. Paní 
učitelka Sabáková spolu s paní 
učitelkou Vydrovou odměnily 8. 
června členy Školního parlamen-
tu návštěvou pražského Jump-

Jak se žije na J. A. K.?

Parku. Druhý den se 3. A, 4. B a 
7. B vypravily do Staré Boleslavi 
na Den dětí, mladší spolužáci z 5. 
B pokračovali až do Prahy, kde si 
velice užili zábavu na Laser game. 
Třídní paní učitelka naplánova-
la svým žákům z 5. C exkurzi na 
středu 14. června. Těm otevřel 
své brány svět rostlin – Botani-
cus v Ostré. Hned následující den 
se ocenění žáci I. stupně vydali 
na lego výstavu Brick republic. 
20. června příjemně strávily děti 
z 1. A a 4. A. Třídní učitelky se s 
nimi totiž vypravily do areálu 
Šťastná země v obci Radvánovice 
u Turnova.

Nezapomínali jsme ani na kul-
turní vyžití našich dětí. Na Den 
dětí se 6. A spolu s celým sed-

mým ročníkem vydaly do míst-
ního kina. Zde si děti užily vy-
stoupení pod taktovkou základní 
umělecké školy. Další den se na 
totéž místo vypravili žáci 1. B, 1. C 
a všichni druháci, tentokrát 
však na představení Dino. Úterý 
6. června bylo zážitkové pro mno-
ho dětí – prvňáčci byli v městské 
knihovně pasováni na čtenáře, 
4. A spolu se všemi páťáky od-
jela do pražského divadla Gong 
na představení Stínadla se bouří, 
Literárně-dramatický seminář, 
sestávající z žáků 7. ročníku, 
pod vedením paní učitelky Bur-
dové vystupoval s programem 
“Chetitská princezna” v Muzeu 
Bedřicha Hrozného a sedmáci
s deváťáky měli možnost zúčast-

nit se ve škole besedy s novi-
nářem panem Burdou, a to na 
téma Týdny mediálního vzdě-
lávání.

Celý školní rok pro žáky 
vyvrcholil ve druhé polovině 
měsíce. V pondělí 19. června 
předali současní deváťáci těm 
budoucím symbolický klíč ke 
škole. Následující den hrstka 
statečných děvčat z 9. r. obha-
jovala své absolventské práce, 
za něž díky vynaložené snaze 
získala absolventské tričko 
s logem školy. Navíc se žáci 
celé školy měli od úterka a 
po celý zbytek týdne možnost 
účastnit výmalby litolského 
podchodu, čímž si zpříjemnili 
poslední chvilky tohoto škol-
ního roku. 

Symbolický zvonek, ukončují-
cí na překrásné dva měsíce do-
cházku dětí za vzděláváním, se 
ozval v pondělí 26. června. Žáci 
i jejich učitelé se vesměs rado-
vali ze získaných výsledků a 
opustili budovu školy s vidinou 
dlouhého odpočinku. Přejeme 
jim všem, aby přes prázdniny 
načerpali mnoho sil! Jen vedení 
školy, panu školníkovi Boubíno-
vi a ostatním nepedagogickým 
pracovníkům přejeme bezpro-
blémový průběh všech plánova-
ných rekonstrukcí. Tak 4. září na 
shledanou…

Mgr. Jitka Sedláčková
ZŠ JAK

Ocenění žáci na  výstavě Lega
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Kavárnička májová
Letošní májové svátky vyšly 

vždy na pondělí. A tak jsme museli 
Kavárničku posunout. Ale nene-
chali jsme si ujít další příležitosti, 
pro naše město významné.

Tou první, ještě koncem měsíce 
dubna, byla návštěva oblíbené vý-
stavy REGIONY ČESKÉ REPUBLI-
KY na lyském výstavišti. Tam jsme 
si dopodrobna prohlédli lyský 
stánek a byli jsme i u podpisování 
knihy o Lysé. Druhou akcí byl DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ lyské hasič-
ské zbrojnice, uspořádaný v rámci 
oslav sv. Floriána, patrona hasičů. 
Byli tam s námi naši vnoučkové, 
kterým se to moc líbilo. A pak už 
s úctou jsme se zúčastnili klade-
ní věnců na lyském hřbitově, a to 
u příležitosti oslav osvobození naší 
vlasti od fašismu. A připomeňme 
ještě Den matek, na jehož oslavu 
nás pozvali naši přátelé baráčníci.

Na první májovou Kavárničku 
jsme do Křesla pro hosta pozvali 
paní Janu Křížovou, pracovnici 
lyského městského úřadu a šéf-
redaktorku lyských LISTŮ. Velice 
podrobně a poutavě nám poho-
vořila o přípravě Listů, co všech-
no k tomu musí být zajištěno 
a jak tisk probíhá, včetně korek-
tur. Mnozí naši účastníci připomí-
nali, co by ještě mělo být v Listech 
otištěno – to, co nás jako lyské ob-
čany trápí, na co je třeba zaměřit 

více pozornosti ze strany vedení 
města. Ale také jak postupovat, 
aby se v Listech objevilo něco 
o našich blízkých.

Ve druhé polovině května se 
rozvíjí kulturní život v našem 
městě na plné obrátky. Velmi hez-
kou akcí byla oslava 115. výročí 
založení 1. župy baráčníků s prů-
vodem po hlavních ulicích města 
a náměstí. Za týden to byly slav-
nosti města LYSÁ ŽIJE. Nám, se-
niorům, se nejvíce líbili Rodáci 
s ATRIEM PLNÝM KVĚTIN A 
TÓNŮ. A hned v neděli poté jsme 
navštívili nejhezčí letošní výstavu 
na výstavišti – NATURA VIVA. 

A už tady bylo pondělí, termín 
naší druhé květnové Kavárničky. 
Do Křesla pro hosty jsme pozvali 
pány Cyrila Čanigu a Josefa Plevu. 
Oba jsou bývalí pracovníci lyské 
Kovony, se kterou prožili celý svůj 
aktivní život. Zavzpomínali na svá 
mladá léta, která je jako Slováky 
přivedla do Lysé díky vojenské 
základní službě. Po jejím ukončení 
našli zaměstnání ve Vichrovce, kte-
rá Kovoně předcházela.  Oba jsou 
pilní a učenliví pánové, a tak jejich 
postavení na vedoucích postech 
ve výrobě se dalo očekávat. Do-
dnes na ně rádi vzpomínají tehdej-
ší zaměstnanci Kovony, od učední-
ků až po dělníky a administrativní 
pracovníky. Své vzpomínky hosté 

doplnili dobovými fotogra iemi a 
propagačními materiály Kovony.

A jako vždy – čas utíkal. Pogra-
tulovali jsme jubilantce paní Janě 

Koderové a pak už jenom  připo-
mněli, kdy bude naše příští setkání 
a na koho se můžeme těšit. 

MVDr. Jan Kořínek       

Závěrečné představení ZUŠ F. A. Šporka „The best of dance“
V letošním roce si ZUŠ F. A. Špor-

ka připomíná 70. výročí založení. 
Jednotlivé obory rok co rok při-
pravují řadu výstav, představení a 
koncertů pro veřejnost. Už jsme si 
zvykli, že před závěrem školního 
roku přichází pozvání do kina, aby-
chom zhlédli vystoupení, v němž 
se odráží výsledky celoroční práce 
dětí i jejich uměleckých vedoucích.

Červnové představení slibova-
lo „to nejlepší“. Taneční oddělení 
nastudovalo obsáhlé a žánrově 
bohaté umělecké pásmo, které se 
sestávalo ze 13 výstupů a choreo-
gra ií, s nimiž taneční obor uspěl 
na veřejných představeních, taneč-
ních přehlídkách i soutěžích MŠMT.

Nejde vyzdvihnout konkrétní 
bod programu. Všechny měly své 
kouzlo. Nejmenším tanečníkům 
velmi slušely choreogra ie s po-
hádkovým námětem. Výstupy v na-
studování starších dětí a studentů 

zaujaly hloubkou, výrazem, doko-
nalou souhrou pohybů. Předsta-
vení zahájila živá Pomáda. Komu 
by se nevybavily party kluků a 
děvčat, známá taneční čísla, veselé 
barvy dívčích šatů s krátkou nabí-
ranou sukní? Muzikálový svět se 
nás pak ještě dotkl úryvkem z díla 
A. L. Webera Cats. Do zvířecí říše 
nás zavedla čísla Pavouk a Stonož-
ka. Pohádkový svět byl zastoupen 
choreogra iemi Šípková Růženka, 
Mravenci ze Zlatovlásky, Panna a 
Netvor, Budulínek. Tvůrci před-
stavení se dále nechali inspirovat 
tématem plynoucího času, který 

nabízí nejen četná ohlédnutí a za-
stavení, ale vzbuzuje i fantazii nad 
úvahami, jaké to jednou na naší 
planetě bude... Jak téma času ucho-
pili v ZUŠ, o tom jste se mohli pře-
svědčit v choreogra iích Středověk, 
Budoucnost, Listopad. 

Závěr patřil Michaelu Jackso-
novi s výstupem inspirovaným le-
gendárním klipem k písni Thriller. 
Když Michael „rozjel“ svoji moon-
walk a taneční kreace, dokázal pu-
blikum úplně strhnout. Věděli jste, 
že se tento den mohl během jedno-
ho představení setkat s Lucií Bílou? 
Ne sice v rámci stejného čísla, ale 

v zákulisí si určitě mohli pěkně „po-
klábosit“.

Jaké tedy bylo představení ZUŠ 
„The Best of Dance“? Jak to říct... 
Abychom mohli dopodrobna vy-
stihnout dojmy z jednotlivých 
částí programu, na to bychom 
potřebovali několik stránek. Tak 
moc byly skvělé. Takže není jiná 
jednodušší cesta jak vše popsat? 
Už víme... Představení zkrátka bylo 
THE BEST! Obdiv a uznání zaslou-
ží všichni účinkující, stejně jako ti, 
kteří až tak nikdy vidět nejsou, ale 
jakkoliv se na představení podíle-
li. Kostýmy, scéna, zvuk, taneční a 
hudební nastudování, projekce... 
Tolik práce! Ze všeho je patrné, že 
tým ZUŠ i tentokrát „šlapal“ jako 
skvěle promazaný stroj. Děkujeme 
za krásný umělecký zážitek!

Olga Gruhnová
Za diváky ZŠ BH,

s využitím materiálu ZUŠ
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Zámecké novinky

Jednou z významných akcí 
našeho domova je „Lyský pěti-
boj“. Je to akce, na kterou zveme 
spřátelené domovy a soutěží se 
v pěti disciplínách. Letos se ko-
nal již VIII. ročník a uspořádali 
jsme jej ve čtvrtek 11. května 
na nádvoří zámku. Tentokrát 
s podtitulem „Putování po hra-
dech a zámcích“, a od toho se 
odvíjely i soutěžní úkoly – zna-
lostní kvíz, dobývání hradu, 
lukostřelba, hledání pokladu 
a báseň, která musela obsaho-
vat pět předem určených slov. 
Jako poslední následovala bo-
nusová disciplína, která patřila 
patronům jednotlivých týmů, 

kterých se letos sešlo devět. 
Všichni se svých úkolů zhostili 
na výbornou a po vyhodnocení 
následovalo předávání cen a 
diplomů, nechyběla hezká hud-
ba, tanec, zpěv a dobrá svačina 
– řízek, sekaná, tatranka, ma-
linovka, pivo. Děkujeme všem 
zúčastněným za vytvoření pří-
jemné atmosféry, sociálnímu 
odboru lyského úřadu – Tomá-
ši Najmonovi, Aleně Uhlířové, 
Lence Sedláčkové za to, že peč-
livě bděli nad celým průběhem 
soutěžního klání v nádherných 
dobových kostýmech a všem 
sponzorům této akce. Ve čtvr-
tek 25. 5. nás navštívil pan Jiří 

      

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),

Fyzioterapeut, Prodavačka – 
provozní pracovník kavárny,

Uklízečka
   • Termín nástupu - dle dohody, evidence na ÚP výhodou, 
 není podmínkou
   • 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.

Baloun se svým psem Yamem. 
Pan Baloun je zkušený policejní 
psovod, který dokázal vycvičit 
řadu psů. Společně nám uká-
zali, jak takový správný poli-
cejní pes reaguje na povely, jak 
se chytá zločinec i jak se např. 
hledají různé předměty. Na-
konec jsme se mohli s Yamem 
pomazlit a vyfotit. V pátek 
26. 5. jsme se vydali na výsta-
vu „Natura Viva“. Podpořili 
jsme akci „Dobroděj na kole“, 
která se konala ve dnech 29. 5. 
– 2. 6. 2017 na trase Louny – 
Teplička nad Váhom. Peloton 
se během pěti dnů zastavil ve 
20 městech ČR a 2 městech SR. 
V každém městě byl umístěn 
interaktivní stánek projektu 
„Slyším, tedy čtu“. Jednou ze 
zastávek byl altán na nádvo-
ří našeho domova. Záměrem 
akce bylo upozornit na proble-
matiku dostupnosti literatury 
pro zrakově postižené spolu-
občany, navázat vzájemnou 
spolupráci mezi knihovnami, 
domovy pro seniory a zástupci 

projektu „Slyším, tedy čtu“. Dal-
ším cílem bylo zapojení veřej-
nosti do sportovní aktivity dle 
svých možností. My si společně 
s žáky lyských škol vyzkoušeli 
i různé pomůcky pro zrakově 
handicapované, tedy jaké to je, 
jen slyšet… a oprášili jsme si 
své hmatové dovednosti.

Přeji krásné léto.
Ludmila Hlatká – fyzioterapeut

Domov Na Zámku 
Lysá nad Labem, p. o.



17

 Zajímavosti

Letos již podruhé se naše tra-
diční „Květinovka“ stala součás-
tí celoměstských slavností „Lysá 
žije“. A Lysá opravdu žila! Tak 
to má být! Vždy jsem záviděla 
našemu partnerskému městu 
Břeclavi jejich tradiční Svato-
václavské slavnosti, organizo-
vané vedením města, i množství 
inancí, které na ně měli. Když 

kdysi naši předchůdci začínali 
se Šporkovskými slavnostmi, 
neměli to jednoduché a každý 
rok byl lepší, organizátoři „vy-
spívali“, učili se z chyb předcho-
zího roku a „nabalovali“ na sebe 
další a další pomocníky i místní 
subjekty. Nejinak tomu bylo i le-
tos. Vyšší návštěvnost, bohatší 
program, Montmartre, prostře-
dí zámeckého parku.

Gratuluji, Aneto i Vojto (Duš-
ková a Černohorský), jako or-
ganizátor si umím představit, 
kolik času a námahy se za tím 
vším skrývá.

Atrium plné květin a tónů

Program Spolku rodáků 
v atriu bývalého augustinián-
ského kláštera (je velká škoda, 
že tento esteticky i akusticky 
nádherný prostor není ke kul-
turním akcím využíván častěji) 
zahájil pan starosta se svým 
hostem, předsedou vlády Bohu-
slavem Sobotkou.

Záplava hrnkových květin, kte-
rou jsme sponzorsky obdrželi 
od Ing. Valtra a od Ing. Červinky,
stejně jako krásná květinová 
aranžmá z řezaných květin z ru-
kou „mistrovské“ dílny paní Jany 
Jakubalové, tvořily krásnou at-
mosféru 4hodinovému kulturní-
mu programu. Letos poprvé se 

na květinové výzdobě podílel pan 
Vlastimil Šindelář z Receptáře, 
který připravuje květiny i pro vý-
staviště.

Mažoretky paní učitelky Jany 
Tovarové, pěvecké sbory Jany Er-
benové, módní přehlídka Střed-
ní školy oděvního a gra ického 
designu, orientální tanečnice, 
písně mladé talentované zpěvač-
ky Majdy Šumpíkové i tradiční 
koncert Hasičské dechové hud-
by se moc líbily, diváků bylo stá-
le dost (škoda jen, že těch míst 
k sezení nebylo také dost!). Všich-
ni za svá vystoupení dostali od-
měny – jak jinak než květinové! 
Byla jsem moc ráda, že jich zbylo 
dost i na naše „pomocníky“, členy 
Spolku, ale i jejich přátele, kteří 
přišli a pomohli. Velký dík patří 
Vám všem!

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků 

a přátel města

Dne 12. 5. 2017 se v dopoled-
ních hodinách na hřišti našeho 
sídliště uskutečnilo setkání složek 
Integrovaného záchranného sys-
tému, na které se přišli podívat 
naši nejmenší z mateřských škol.  
Na místě byli k vidění příslušníci 
Hasičského záchranného sboru, 
Zdravotnické záchranné služby, 
strážníci městské policie, a útvary 
Policie ČR, zastoupené policisty 
ÚO Nymburk, kriminalistických 
techniků OKT SKPV, policisté OOP 
Milovice, policisté dopravního od-
dělení NBK a z dalších útvarů P ČR,
psovodi a policisté z pořádkové jed-
notky KRPS, policisté z odd. hipolo-

gie KRP hl. m. Prahy a pyrotechnici 
PS P ČR. Děti se postupně střídaly 
na všech stanovištích, na kterých 
bylo vždy něco zajímavého. Vyvr-
cholením této akce byla dynamická 
ukázka policistů na koních, kteří 
čelili střelbě, ohni, různým překáž-
kám i zacházením s donucovacími 
prostředky. Cílem této akce bylo 
zejména seznámit děti s technikou 
a vybavením záchranných složek. 

Děkujeme nejen všem organi-
zátorům, kteří se podíleli na této 
akci, ale i dětem, které se na nás 
přišly v hojném počtu podívat. 

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele MP

Setkání se složkami IZS
Dne 20. 5. se v Příbrami konalo 

krajské kolo dětské vědomostní 
soutěže Zlatá včela.

Náš včelařský kroužek z Lysé 
nad Labem výborně reprezento-
val Václav Dědeček a Dávid Čovan. 
Děti prokazovaly odborné včelař-
ské znalosti v písemném testu, 
poznávání včelařských pomůcek, 
botanice, mikroskopování, stlou-
kání rámků a výrobě svíček.

V konkurenci 10 včelařských 
kroužků z celých středních Čech 
a více než 50 soutěžících dětí se 
v kategorii mladších žáků dokázal 
umístit Václav Dědeček na per-
fektním 2. místě! A Dávid Čovan, 
soutěžící v kategorii starších žáků, 
byl na 20. místě. Kluci si odvezli 

pěkné ceny a snad i zážitky.
Oběma včelaříkům děkujeme 

za skvělou reprezentaci našeho 
kroužku i města a k dosaženým 
výsledkům gratulujeme.

Přičteme-li k tomu „obří včelu 
zámeckou“, kterou děti vyrobily 
z přírodních materiálů, a ta doká-
zala porotu natolik zaujmout, že 
kroužku bylo uděleno překrásné 
3. místo v loňské celostátní sou-
těži včelařských kroužků VŠUDE 
SAMÁ VČELA, dá se říci, že v klu-
bovně na zámku se nezahálí.

Martina Zachariášová
za zřizovatele Včelařského 

kroužku mládeže, ZO Českého 
svazu včelařů, z. s., Lysá n. L.

Včelaříci ze zámku bodovali
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Chtěla bych poděkovat členu 
Sboru dobrovolných hasičů Lysá 
nad Labem za pomoc ve svízelné 
situaci. 

Šla jsem s manželem na libic-
kou pouť. Manžel, 90 let, špatné 
nohy, berle. Z půli cesty jsme se 
museli vrátit. Měla jsem strach, 
že upadne. Požádala jsem tedy 
nějaké manžele, kteří z pouti 
právě odjížděli svým vozem, zda 
by mi muže neodvezli domů. Vel-
mi ochotně mi vyhověli. Problém 
byl již jen muže dostat do auta. 
Z auta to šlo o něco lépe. Snad si 
muž konečně uvědomí, že dlou-
hé vycházky jsou již nad jeho síly. 
Je to těžké... 

Manželé ještě jeli do Přerova 
n. L. k babičce. Bohužel, v tom 
rozčilení jsem se zapomněla ze-

Poděkování
ptat na jejich jméno. Sympatic-
ký chlapík, tři děti, velké auto a 
ještě větší dobré srdce. Říkal, že 
je u hasičů v Lysé. Snad tento 
popis stačí, abyste mu to vyřídi-
li. Ještě jednou děkuji za pomoc. 
Též jeho manželce za pochopení. 
Máte dobré členy v organizaci. 
Zdravím a přeji mnoho úspěchů 
ve vaší práci. 

Zd. Převrátilová
Libice nad Cidlinou

 
Nám se podařilo zjistit, že 

oním ochotným pomocníkem byl 
člen Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Lysá nad Labem pan 
Karel Hejný. Děkujeme a dopis 
v plném znění zveřejňujeme.

Jiří Zima
starosta SDH Lysá n. L.

Rády bychom touto cestou podě-
kovaly moc maminkám, tatínkům, 
babičkám, dědečkům, ale i všem 
kamarádům a hlavně trenérce Evě 
Rejmanové, nejenom za čas, který 
jste a určitě i dál budete s námi trá-
vit při naší další sportovní aktivitě 
– ZUMBA. V tomto roce bylo tolik 
vlivů na náš výkon, kdy vedení klu-
bu chtělo, abychom skončily a šly si 
kam chceme, protože jsme podpo-
rovaly a stály za trenérkou ZUMBY 
Evou Rejmanovou, nevzdaly jsme 
to i kvůli Vám, kteří za nás bojovali 
a stáli za námi.

Přes všechny překážky jsme 
zůstaly skvělá parta holek, ma-
lých i velkých z TSK Dynamiku 
ZUMBA a snažily jsme se doká-
zat, že trenérka ZUMBY Eva je 
kvalitní člověk, nejen profesně, 
ale i lidsky.

Přes všechna úskalí nás vedla 
s Vámi po soutěžích, trávili jsme 
společně soboty a neděle, kdy 
víme, že jste mohli dělat i svo-
je aktivity, ale byli jsme spolu, 
semknutí jak mušketýři. „Jeden 
za všechny, všichni za jednoho“, 
ta nejlepší parta lidí-přátel, a 
že nás bylo a je vždy slyšet i vi-
dět. Dokázali jsme to, hurá jsme 

Poděkování
mistři ligy a mistři ČR – vyhráli 
jsme mezinárodní soutěž!!! Zá-
roveň i možnost dostat se až 
do inále pro i Mistrovství ČR – 
Czech Dance Masters, je obrov-
ský úspěch. Děkujeme velkým 
holkám, že nás vedly, minulý rok 
ony, teď zase my mladší zvítězi-
ly. Tolik skvělých novinek, tolik 
prezentace TSK Dynamik klubu, 
letos 21x zlato, 14x stříbro a 
7x bronz a nestojíme ani za to, 
aby nám někdo, ze stále ještě ve 
vedení klubu, popřál.

Ne, máme štěstí, že máme Vás, 
rodiče, z Vás si budeme brát pří-
klad pro své další sportovní výko-
ny a život, a trenérku Evu chceme 
i další roky, má skvělé nápady, se-
stavy a je to človíček pro děti.

Teď hurá na prázdniny, nabrat 
sílu. Čeká nás soustředění a nové 
sestavy. Už se těšíme na další se-
zonu. Zase budou v republice vě-
dět, kde je Lysá nad Labem.

Kdyby měl někdo chuť se 
k nám do té naší party přidat, ať 
do závodní nebo do nezávodní 
ZUMBY, Breakdancu, Originál dy-
namiku, je vítán. Opravdu jsme 
správná parta a vše je tu pro děti.

Děti ze ZUMBY

Milí přátelé Domácího hospi-
ce Nablízku, chtěli bychom Vám 
touto cestou velice poděkovat za 
Vaši podporu během akce Lysá 
žije. Náš nový stánek jste mohli 
vidět u kostela Narození sv. Jana 
Křtitele. Na této akci bylo vybráno 
10 698 Kč, které použijeme na 
nákup automobilu. Automobil 
bude sloužit k cestám našich 
sestřiček a lékaře ke klientům. 
Díky automobilu budeme moci 
také snadněji klientům přepra-
vovat zdravotní pomůcky. Velký 

Domácí hospic Nablízku děkuje

dík patří dětem z MŠ Pampeliš-
ka, které pro nás vytvořily krás-
né výrobky. A poděkování patří 
samozřejmě našim sestřičkám a 
dobrovolnicím, se kterými jste 
se u stánku mohli potkat, nebo 
dobrovolnicím, které upekly 
sladkosti a připravily nejrůznější 
výrobky. 

I díky Vaší přízni domácí hos-
pic v Lysé nad Labem funguje 
a poskytuje služby terminálně 
nemocným klientům v jejich 
domácím prostředí. Příběhy 

našich klientů a jejich rodin 
nás každý den ujišťují o tom, že 
služby domácího hospice jsou 
potřebné a důležité.

Mnohokrát děkujeme!
zakladatelský tým

Domácího hospice Nablízku
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6. května 2017 se konal 
v Drážďanech již šestý Meziná-
rodní den sv. Floriána – patrona 
hasičů. Účast byla taková, že byl 
problém, aby se množství hasi-
čů vtěsnalo do kostela sv. Kříže 
v centru Drážďan, kde se konala 
slavnostní mše. Nedokážu od-
hadnout, jaký byl celkový počet 
hasičů, ale už jenom to, že do 
průvodu od kostela na zámek 

Hasičská dechová hudba Lysá n. L. reprezentovala 
na Mezinárodním dnu sv. Floriána v Drážďanech

bylo přihlášeno cca 50 delegací 
s vlajkou, a to z Německa, Polska 
nebo České republiky, mi dává 
velmi vysoké číslo. Na přilože-
ném plakátu je možno si přečíst, 
že na zámeckém nádvoří, v rámci 
přehlídky dechovek, účinkovala 
Drážďanská hasičská hudba BO 
112, ale i orchestr z Lysé n. L. 
(„Feuerwehrblasorchester Lysá 
nad Labem“). Škoda, že scházel 
orchestr z Polska.

 Bylo vybráno velice prestižní 
místo pořádání akce – vystoupe-
ní se konalo na nádvoří zámec-
ké jízdárny ve středu Drážďan, 
v místě zvaném “Stallhof“. Samo-
zřejmě, že naše dechová hudba 
účinkovala pod taktovkou Pavla 
Stříbrného a se zpěváky Alenou 
Mravcovou a Mírou Radochem. 
Byli jsme v Drážďanech podruhé 
a kontakty s místní kapelou ve-
denou dirigentem Gerolfem Jun-
ghannasem se stále utužují. Hráli 
jsme s drážďanskými střídavě, 
ale velkolepě vyzněly zejména 
skladby, které orchestry zahrály 
společně. Náš úspěch navíc pod-

trhl výkon mažoretek ze Štětí, 
se kterými jsme vystupovali po-
prvé, ale spolupráce fungovala 
výborně. 

Je zajímavé, že z mnoha ně-
meckých titulů se vyklubaly 
skladby českých skladatelů – 
naše tradiční skladby z oblasti 
dechové hudby jsou velmi zná-
mé a závidějí nám je po celém 
světě. Ale nehrály se jen typické 

dechovky, ale i skladby z oblasti 
populární nebo ilmové hudby - 
například melodie z ilmu „Star 
Wars“. Německý orchestr se na 
svých stránkách chlubí spolupra-
cí s Felixem Slováčkem nebo Kar-
lem Gottem, ale myslím, že mohu 
s naprosto klidným svědomím 
prohlásit „Byli jsme lepší“.  

Ing. Jiří Fišer

Rádi bychom jako spolek La-
doňka navázali na úspěšnou akci 
Ukliďme Lysou konanou letos 
na jaře. Jak jsme již zmiňovali, 
chceme úklid pořádat i na pod-
zim. Hlavní podzimní úklidový 
termín vychází na 23. 9. 2017 a 
Vás se ptáme: Kde byste chtěli 
uklízet? 

Míst, kde by bylo potřeba ukli-
dit je (bohužel) spousta, a proto 
bychom rádi posbírali tipy na 
oblasti, kde je nepořádku oprav-
du hodně a kde vnímáte potřebu 
uklidit jako nejdůležitější. Např. 
kde se s odpadky setkáváte nej-
častěji, kde je to nebezpečné z 
hlediska častého pohybu dětí, 
černou skládku, apod. Či zkrát-
ka oblasti, které byste chtěli na 
podzim s pomocí dalších uklidit 
a vidět čisté. 

S Vašimi náměty nás, prosím, 
kontaktujte nejlépe na e-mail: 
ladonka@centrum.cz nebo na 
jakýkoliv z dalších kontaktů (tře-
ba vzkaz do poštovní schránky 
v sídle spolku – Masarykova 
582). Příchozí návrhy zhodnotí-

Podzimní Ukliďme Lysou

me a včas Vám dáme vědět, kde 
se bude uklízet.

Děkujeme předem za Vaše tipy 
a všem aktivním za udržování 
čisté Lysé a okolí. Přejeme Vám 
příjemně prožité léto.

Jana Hostinská
Ladoňka, z. s. 

Před rokem jsem na tomto 
místě kritizovala náš lyský pa-
mátník obětem 2. světové války. 
Po roce jsme se přišli podívat 
na svátek osvobození naší vlasti 
spojný s kladením věnců. Letos 
byly hroby upravené a osázeny 
květinami. Něco se pohnulo… 
Avšak samotný státní svátek? 
K zamyšlení…

V celém městě nebyl 7. 5. 
2017 jediný plakátek s pozván-
kou na pietní akt, ani na radnici, 
ani jinde.

Účast jako obvykle ve věkové 
hranici 65–70 let. Projev pana 
místostarosty bych doporuči-
la zveřejnit v Listech, abyste si 
mohli udělat úsudek… Ani slo-
vo o podstatě státního svátku, 
o osvobození, o obětech… Být 
mladší a nemít tuto část naší his-
torie v hlavě, vůbec bych nevědě-
la, proč jsme se sešli.

Pietní program chrámového 
sboru byl sice kvalitní, nicméně 
obsahově bych uvítala české smu-

teční písně. Příjemně však překva-
pila zpívaná státní hymna. 

Závěrem bych všem činným ve 
veřejné a státní správě vzkázala: 
Zamyslete se nad prací s mladou 
generací. Možná že jednou z ne-
vědomosti vlastní minulosti ten-
to státní svátek zruší.

Marie Benešová a spol.

Vážená paní Benešová,
velice si vážíme toho, že se zají-

máte o dění v našem městě. Také 
jsem se zúčastnila pietního aktu 
8. května a viděla jsem jej trochu 
jinak. Slova místostarosty města 
Jana Buriana připomněla význam 
tohoto dne a program chrámové-
ho sboru byl velmi krásný, důstoj-
ný a působivý. O kladení věnců 
8. května byla lyská veřejnost in-
formována prostřednictvím květ-
nového vydání Listů, na webu 
města, ve vývěsních skříňkách…

Jana Křížová
odpovědný redaktor

měsíčník Listy

Ohlédnutí za státním svátkem 
8. 5. 2017
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TIRÁŽ

Vážení spoluobčané, po ně-
kolika letech jsme se zúčastnili 
pietního aktu – kladení věnců 
u příležitosti oslav osvobození 
od fašismu, konaného pod zá-
štitou města a dle Listů ve spo-
lupráci se Svazem bojovníků za 
svobodu, s TJ Sokol, Kluby dů-
chodců a Chrámovým sborem 
u kostela sv. Jana Křtitele.

Rozhodli jsme se k účasti, 
přestože termín 8. května je 
zcela historicky nesmyslný, dří- 
ve jsme vzpomínali 9. květen. 

Pietní akt k 72. výročí konce II. světové války
Dle našeho názoru byl průběh 
aktu, kterého se z desetitisí-
cového města zúčastnilo cca 
70 občanů, z toho pouze dva 
zastupitelé (pan Burian a pan 
Gregor), 1 ředitelka školy, zcela 
nestandardní. Projev pana mís-
tostarosty byl netradiční, vyso-
ce obecný, ale nedozvěděli jsme 
se z něj, kdo nás vlastně v tom 
roce 1945 osvobodil. Kladem 
je, že nebylo sděleno, tak jako 
obecně ve veřejnoprávních 
médiích, že Američané, což by 

také odpovídalo počtu obětí ze 
strany armád. Američanů padlo 
při „osvobození“ cca 7 % úze-
mí 116, kdežto rudoarmějců 
144 000. Vcelku jde o nepatrný 
rozdíl. Zkrátka, bylo to trapné. 
Chrámový sbor zpíval sice hez-
ky, ale poslech asi 6 židovských 
písní nebylo právě to ořechové. 
Hezky vyzněla poslední píseň, 
ze které pochází naše hymna, 
ale domníváme se, že měla být 
na začátku pietního aktu. Kdo 
to vlastně organizoval a reží-

roval, nevíme. Co víme určitě, 
že půjdeme příště na pietní akt 
zase 9. 5., třeba i v deseti. Po-
slechneme si projev o pravdi-
vých událostech a zazpíváme 
hymnu na počátku aktu. Pokud 
nebudeme „trhat partu“, pře-
konáme i ten fakt, že termín 
není správný, tak by ten pietní 
akt, i jeho obsah, musel vypa-
dat jinak.

Ing. D. Kváč 
člen ZM

Dne 10. 6. 2017 se mladí hasiči 
z 3. lyseckého okrsku sešli u ha-
sičárny v Byšičkách za krásného 
letního počasí, aby se zúčastnili 
Okrskového závodu požárnické 
všestrannosti. Sešlo se celkem 
13 družstev dětí od 6 let až do 
15 let ve třech kategoriích – star-
ší, mladší a přípravka ze sborů 
z Lysé nad Labem, Byšiček, Sta-
ré Lysé, Milovic a Milovic-Mladé. 

Hasiči soutěžili

Soutěžilo se ve střelbě, topogra-
ii, požární ochraně, zdravovědě, 

uzlování. Soutěže se coby pozo-
rovatel zúčastnil i pan starosta 
z Lysé nad Labem Ing. Karel Ota-
va, který v závěru předal soutěží-
cím odměny za jejich výkony. Po 
vyhlášení výsledků se všichni již 
těšili do pěny, kterou přijeli vy-
tvořit dospěláci ze sboru z Lysé 
nad Labem. Myslím, že soutěž 

se nám vydařila, za což patří dík 
SDH Byšičky za obstarání občer-
stvení, městu Lysá nad Labem 
za dodání pohárů pro vítěze 
a všem ostatním, kteří se podíle-
li na zdárném průběhu soutěže 
(těm, kteří připravili trať, zastáva-
li roli rozhodčích na stanovi-
štích), i těm, kteří připravují 
děti na pravidelných schůzkách, 
tedy jejich vedoucím.

Hana Krejčíková
3. lysecký okrsek
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Veslařská sezona je opravdu 
v plném proudu. Nestihneme in-
formovat o všech úspěšných star-
tech, protože vlastně každý ví-
kend trávíme u vody na nějakých 
závodech. Je skvělé, že máme 
takovou velkou základnu v žá-
kovských kategoriích. Trenérky a 
trenéři mají plné ruce práce s tím, 
aby vybrali nejideálnější posád-
ky na mistrovství ČR. Proto stále 
kombinují a hledají sestavu, které 
se společně bude dobře závodit. 
Zároveň se snaží, aby ti zkušeněj-
ší závodníci pomohli těm novým 
získat zkušenosti, ale hlavně i ně-
jakou medaili. Je to velká radost 
sledovat, jak se závod od závodu 
výkony zlepšují. 

Jedním z důležitých závodů 
byl již tradiční Memoriál Jiřího 
Vejlupka, který náš oddíl pořá-
dá. Letos jsme neměli štěstí ve 
volbě termínu, který kolidoval 
s regatou v Essenu a mezinárodní 
regatou v Brně.  Přesto nás účast 
startujících lodí mile překvapila. 
Celkem jsme rozdali 300 medailí 
ve všech kategoriích. Pořadatel-
sky jsme zvládli všechno, myslím, 

Veslařská sezona v plném proudu
na jedničku a všem, kdo se na 
přípravě závodů podíleli, patří 
obrovský dík.  Byli jsme potěšeni, 
že v sobotu závody navštívil pan 
starosta města Ing. Karel Otava, 
který si našel čas ve svém velmi 
nabitém diáři a přijel předat po-
hár starosty města vítězům páro-
vé čtyřky mužů. Vítězná posádka 
společenství Pardubice a Louny 
závodila ve složení: Chmelař B., 
Jung O., Lacina M., Lacina J.. Po-
hár z rukou pana starosty přijal 
veslovod (štrok) posádky. Pan 
starosta také z člunu sledoval sta-
tečné výkony nejmladších závod-
níků. Se zájmem si poté vyslechl, 
co nás těší, co se daří i jaké jsou 
naše plány. Těšíme se, že pana 
starostu opět u vody přivítáme. 
V neděli nám počasí nepřálo. Při-
šla bouřka a museli jsme závody 
přerušit. Mužské dvojskify měly 
tu smůlu, že se nestačily vrátit a 
řádně promokly. Prokřehlí závod-
níci byli v cíli odměněni zvláštní 
cenou ředitele závodu (oblí-
beným nápojem námořníků) a 
vděčně tuto odměnu přijali.

Největším veslařským svát-

kem, který jsme mohli letos v ČR 
sledovat, bylo mistrovství Evropy. 
Početná delegace „Lysáků“ vyjela  
do Račic podpořit naše reprezen-
tanty. Byli jsme svědky úžasných 
výkonů a největší radost byla, 
když pro ČR zacinkala medaile 
1x bronzová čtyřka lehkých vah 
mužů – Kopáč J., Viktora M., Hájek 
V., Vetešník J., a 2x zlatá dvojskif 
žen – Antošová L., Fleissnerová K., 
a nejsledovanější skifař Synek O. 
Atmosféra na tribuně byla napja-
tá, nadšená – prostě neopako-

vatelná. Když jeli „ naši“, tribuna 
fantasticky bouřila. 

No a co tedy čeká naše závod-
níky? Především mistrovství ČR,
kde máme určitě svá želízka 
v ohni a chceme získat některý 
z titulů. Potom se rozjedeme na 
prázdniny. Ale loděnice nezůsta-
ne prázdná. Naopak využijeme 
letní čas pro trénink a přípravu 
pro podzimní sezonu.

Krásné léto přejeme všem 
z Lysé nad Labem.

Naďa Tlamichová

Dne 23. dubna 2017 se u nás 
v Lysé n. L. opět konala soutěž ve 
standardních a latinskoameric-
kých tancích Jarní cena Tanečního 
klubu TJ Sokol Lysá nad Labem. 
Jedná se o celostátní soutěž, která 
je organizována Českým svazem 
tanečního sportu České republiky 
(dále jen ČSTS). Do této soutěže 
mají možnost přihlásit se taneč-
ní páry ze všech klubů v ČR. Páry 
získávají na každé soutěži body 
podle svého umístění a po získání 
potřebného množství bodů a iná-
lových umístění mohou postoupit 
do vyšší výkonnostní třídy. Soutěž 
byla vypsána pro děti v různých 
věkových kategoriích a v letošním 
roce jsme rozšířili soutěž také 
o kategorii seniorskou. Organizace 
soutěže vyžaduje přípravy s vel-
kým předstihem, na ní se společně 
podíleli rodiče i děti tanečního klu-
bu a členové TJ Sokol Lysá. 

V letošním roce se nám podařilo 
získat další sponzory: Mirakulum 
Milovice, Mireas Lysá n. L., rodinná 
farma Kratochvíl Přerov n. L. Moje 
kytice Milovice a Veronika Še l 
z Operačního programu Výzkum, 

Taneční soutěž TJ Sokol Lysá nad Labem

vývoj a vzdělávání MŠMT ČR. Sou-
těže se zúčastnilo celkem 196 párů 
z celé ČR, oproti loňskému roku jde 
o 100% nárůst. Vzhledem k dobré 
propagaci soutěže přišla soutěžící 
podpořit široká veřejnost, která 
vytvořila v tělocvičně příjemnou 
sportovní atmosféru. Zpestřením 
bylo vystoupení TSK Dynamik Lysá 
nad Labem.

Za TJ Sokol Lysá nad Labem se 
soutěže účastnily 4 taneční páry. 
Pro dva z nich – Kateřinu Pixovou 
s Honzíkem Šáfrem a Matiáše Říhu 
s Míšou Macichovou – to byla první 
soutěžní zkušenost. Všichni jsme 

to hodně prožívali a oba páry se 
se svým úkolem popraly opravdu 
statečně. A zde jsou jejich výsledky:
• kategorie Děti  I.E KOMBI: 
Jan Šáfr a Kateřina Pixová – 4. místo 
• kategorie Děti  I.E KOMBI: 
Matyáš Říha a Michaela Macichová 
– 5. místo 
• kategorie Děti II.E KOMBI: 
Jan Šáfr a Kateřina Pixová – 5. místo 
• kategorie Děti II.E KOMBI: 
Matyáš Říha a Michaela Macichová 
– 6. místo 
• kategorie Junior II.B Latina: 
Štěpán Gajdošík a Klára Mali-
novská – 6. místo

• kategorie Dospělí C Latina: 
Martin Reiser a Tereza Steinbacho-
vá – 1. místo 

Naším cílem při pořádání tako-
véto soutěže je především zpro-
středkování informací o tanečním 
sportu, a to jak dětem, tak i jejich 
rodičům. Dalším cílem bylo zvidi-
telnit TJ Sokol Lysá n. L. v taneč-
ním světě. 

Pevně doufáme, že jsme si po 
dvou úspěšných ročnících vybudo-
vali důvěru naší Tělocvičné jednoty 
i Českého svazu tanečního sportu. 
Společně již řešíme termíny jarní 
i podzimní soutěže v roce 2018. 
Děkujeme městu Lysá nad Labem 
za podporu a panu místostarosto-
vi Janu Burianovi, že s námi strávil 
celý den, reprezentoval naše město 
a věnoval se spolu s mnoha dalšími 
předávání cen vítězům. Děkujeme 
také všem, kteří pomáhali, i těm, 
kteří nás přišli podpořit v publiku. 
Moc si toho vážíme.
Lucie Slouková, Matthias Fenčák, 

Daniel a Ilona Malinovských
taneční klub TJ Sokol Lysá n. L. 
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Dne 18. 5. 2017 se naši hráči 
starší přípravky zúčastnili tra-
dičního mezinárodního turnaje 
v Břeclavi. 

Turnaje se zúčastnila 4 muž-
stva: FK AŠK Slavia Trnava (Slo-
vensko), KS Beskyd Andrychòw 
(Polsko), TK Slovan Lysá n. L. 
a domácí mužstvo MŠK Břeclav. 

Turnaj se odehrával na celou 
polovinu hřiště s počtem hráčů 
7 + 1, což bylo pro naše chlapce 
nezvyklé, jelikož se s tímto sys-
témem setkali poprvé. Doba hry 
byla 2x 15 min. Systém hry byl 
každý s každým, a hrála se 2 kola. 

Turnaj partnerských měst Břeclav

Po prvním byl chlapcům podá-
ván oběd a poté měli dostatečný 
čas na regeneraci. Důležité pro 
nás bylo vyhledávat místa ve stí-
nu, protože herní den bylo nebe 
bez mráčku a slunce pálilo obrov-
skou silou. 

Nejlepším hráčem turnaje byl 
vyhlášen Jakub Horvát (TK Slovan 
Lysá nad Labem).

Nejlepší střelec našemu hráči 
unikl pouze o kousek, když Marek 
Čejka na turnaji vstřelil 14 branek, 
bohužel k výhře této trofeje mu 
scházela jedna jediná branka.

Účast na tomto turnaji byla pro 

1. kolo
FK AŠK Slavia Trnava : TK Slovan Lysá nad Labem 1:4 (0:2)
Branky: Čejka, Pavliš, 2 x Horvát
KS Beskid Andrychòw : TK Slovan Lysá nad Labem 3:2 (1:1)
Branky:  2x Čejka
MŠK Břeclav : TK Slovan Lysá nad Labem 6:3 (3:1)
Branky: 3x Čejka

2. kolo 
FK AŠK Slavia Trnava : TK Slovan Lysá nad Labem 2:4 (0:3)
Branky:  4x Čejka
KS Beskid Andrychòw : TK Slovan Lysá nad Labem 1:0 (1:4)
Branky: 3x Čejka, 1x Tattermusch
MŠK Břeclav : TK Slovan Lysá nad Labem 4:1 (1:0)
Branky:  Čejka

kluky obrovským přínosem, a ur-
čitě získali hodně zkušeností, kte-
ré, věřím, uplatní i v další době. 

Chtěl bych tímto poděkovat 
všem hráčům za prezentaci lys-
kého fotbalu, a to jak na hřišti, 
tak i mimo něj. Dále bych chtěl 
poděkovat organizátorům to-
hoto turnaje za výbornou práci, 
a péči, s jakou se o nás starali. 
Všem členům představenstva 
lyského fotbalu za zprostředko-
vání naší účasti na tomto turnaji. 
A v neposlední řadě všem členům 
realizačního týmu, kteří se tohoto 

turnaje s námi zúčastnili a bez kte-
rých by to prostě nešlo.

Hráči Lysé: Vít Šesták, Marek 
Čejka, Jan Lom, Vojtěch Grezsik, 
Daniel Říman, Marek Říman, To-
máš Tattermusch, David Bízek, 
Jakub Horvát, Jan Hochman, Matěj 
Novák, Lukáš Kubala, Alex Mika a 
Adam Pavliš

Členové realizačního týmu: 
Radek Říman, Pavel Bízek, Josef 
Pavliš, Dana Lomová a Tomáš 
Karel

Tomáš Karel
trenér

Na cvičáku ZKO Lysá nad Labem 
bylo v sobotu 13. 5. 2017 živo od 
časného rána. Podle předpovědi – 
možná slunce, možná déšť, se vy-
pouštěcí a měřící komise zařídila 
a nechala si nad hlavou postavit 
příjemný stánek – útočiště až do 
podvečerních hodin…

Vytyčení tras a přípravy map 
s kontrolními otázkami si vzali na 
bedra Šárka s Láďou.

Desetikilometrová procházka 
tentokrát provedla soutěžící týmy 
polní cestou k Milovicím a okolo 
Šibáku zpět. Zde jsou celkové časy 
předních příček velice těsné, každá 
minutka hraje roli.

Kdo si zvolil výlet na 30 km, 
prošel se přes Starou Lysou, Sojo-
vice, Káraný a Byšičky. Borci, kteří 
si vybojovali umístění na „bedně“, 
trasu doslova prolétli, vždyť první 
místo s časem necelé tři hodiny je 
v historii Polabské stezky opravdu 
senzační! 

K dispozici všem účastníkům 
byla nadprůměrně vybavená kan-
týna a na place různé překážky. 
Všechna umístění si vysloužila od-

měnu – děkujeme městu Lysá nad 
Labem, dále irmám Montano Valtr 
s. r. o., Elektrocentrum Skuhrovec, 
Vinotéka Milovice, Záhir Cosme-
tics, Provaznictví Podbrahy, Cho-

vatelské potřeby Vandy Csillagiové, 
Studio Perfekt, TomiZOO.cz a čle-
nům ZKO Lysá nad Labem, kteří se 
na organizaci aktivně podíleli nebo 
reprezentovali klub v závodě.

Polabská stezka 2017
V roce 2018 nás čeká desátý 

ročník Polabské stezky a už teď se 
proslýchá, že by mohly být nachys-
tány větší výzvy… Každopádně se 
těšíme!

Procházka 10 km – 31 týmů
1. místo: Peter Stolárik a Hot 
Chocolate Song (NKO), 1:01:25
2. místo: Květa Kačírková a Berg 
(dobrman), 1:05:39
3. místo: Pavel Mikulka a Xavier 
(NO), 1:09:28

Výlet 30 km – 27 týmů
1. místo: Daniel Bašta a Antony 
od Mlynařice (hovawart), 2:55:11
2. místo: Helena Bayerová a Arthur 
Smiling (borderkolie), 3:21:09
3. místo: Matúš Lajda a Mexx 
(barvářský mix), 3:54:30

Kompletní přehled výsledků 
naleznete na www.zkolysa.cz; foto-
gra ie z celého dne pak na http://
zkolysa.rajce.idnes.cz/Polabska_
stezka_2017/.

Simona Šádková
ZKO Lysá nad Labem
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Inzerce

Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

So 1. 7. MUDr. Chocholová
Ne 2. 7. MUDr. Chocholová
Po 3. 7. MUDr. Čerňanská
Út 4. 7. MUDr. Matasová
St 5. 7. MUDr. Čerňanská
Čt 6. 7. MUDr. Čerňanská
Pá 7. 7. MUDr. Chocholová
So 8. 7. MUDr. Matasová
Ne 9. 7. MUDr. Matasová
Po 10. 7. MUDr. Dáňová
Út 11. 7. MUDr. Matasová
St 12. 7. MUDr. Dáňová
Čt 13. 7. MUDr. Dáňová
Pá 14. 7. MUDr. Matasová
So 15. 7. MUDr. Dáňová
Ne 16. 7. MUDr. Dáňová
Po 17. 7. MUDr. Dáňová
Út 18. 7. MUDr. Matasová
St 19. 7. MUDr. Matasová
Čt 20. 7. MUDr. Dáňová
Pá 21. 7. MUDr. Dáňová
So 22. 7. MUDr. Matasová
Ne 23. 7. MUDr. Matasová
Po 24. 7. MUDr. Čerňanská
Út 25. 7. MUDr. Matasová
St 26. 7. MUDr. Čerňanská
Čt 27. 7. MUDr. Dáňová
Pá 28. 7. MUDr. Matasová
So 29. 7. MUDr. Chocholová
Ne 30. 7. MUDr. Chocholová
Po 31. 7. MUDr. Čerňanská
Út 1. 8. MUDr. Čerňanská

St 2. 8. MUDr. Chocholová
Čt 3. 8. MUDr. Čerňanská
Pá 4. 8. MUDr. Chocholová
So 5. 8. MUDr. Čerňanská
Ne 6. 8. MUDr. Čerňanská
Po 7. 8. MUDr. Čerňanská
Út 8. 8. MUDr. Matasová
St 9. 8. MUDr. Čerňanská
Čt 10. 8. MUDr. Matasová
Pá 11. 8. MUDr. Čerňanská
So 12. 8. MUDr. Dáňová
Ne 13. 8. MUDr. Dáňová
Po 14. 8. MUDr. Matasová
Út 15. 8. MUDr. Matasová
St 16. 8. MUDr. Dáňová
Čt 17. 8. MUDr. Dáňová
Pá 18. 8. MUDr. Matasová
So 19. 8. MUDr. Matasová
Ne 20. 8. MUDr. Matasová
Po 21. 8. MUDr. Čerňanská
Út 22. 8. MUDr. Matasová
St 23. 8. MUDr. Chocholová
Čt 24. 8. MUDr. Chocholová
Pá 25. 8. MUDr. Matasová
So 26. 8. MUDr. Čerňanská
Ne 27. 8. MUDr. Čerňanská
Po 28. 8. MUDr. Čerňanská
Út 29. 8. MUDr. Matasová
St 30. 8. MUDr. Chocholová
Čt 31. 8. MUDr. Chocholová
Pá 1. 9. MUDr. Čerňanská
So 2. 9. MUDr. Chocholová

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

ZŠ J. A. Komenského 
Lysá nad Labem 

hledá 

vychovatele a 
asistenty pedagoga 

na plný zkrácený úvazek. 
Nekvalifi kovaným AP umožníme studium.

Nástup srpen 2017.

Strukturovaný životopis s referencemi 
a mo  vačním dopisem zasílejte na reditelka@

zsjaklysa.cz.

Více informací na 325 551 220.

Prezentace 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (680 m) 14.00 hodin
Žáci mladší (680 m) 14.10 hodin
Žákyně starší (800 m) 14.20 hodin
Žáci starší (800 m) 14.30 hodin
Dorostenci a dorostenky (2 070 m) 14.40 hodin
Ženy (8 280 m) 14.50 hodin
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.45 hodin
Muži, vytrvalci - hlavní závod (8 280 m) 16.00 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 54. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 2. září 2017 již 
54. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním 

ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. Loňského – 53. ročníku 

se zúčastnilo 123 závodníků. 

Věcné ceny pro 1. – 3. místo včetně seniorských kategorií, 
ženy nad 40 a muži nad 40 a nad 60 let. 

Pohár města Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 

žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a vás ostatní 
– přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 

prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261

TJ Slovan Lysá nad Labem pořádá

NÁBOR  DÍVEK 8–10 LET
ODDÍL VOLEJBALU

začátek tréninků od září 2017, předpokládaný den 
tréninků – pondělí od 17.00 hodin

KDE? antuková volejbalová hřiště TJ Slovan Lysá, 
vchod z ulice Na Mlíčníku

KONTAKT:  Mgr. Radka Sklenářová
email: volejbalsklenarova@gmail.com

Ostatní věkové kategorie dle domluvy, dotazy pište prosím na email.
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Inzerce

 cena za 1 kg

Prsa kuřecí čerstvá 106,90 Kč
Čtvrtky kuřecí čerstvé 39,90 Kč
Křídla gril čerstvá 39,90 Kč
Kostry kuřecí čerstvé 15,90 Kč
Panenka vepřová  167,00 Kč
Hovězí falešná svíčková 169,00 Kč

HAMIPE Čerstvá drůbež
Lysá nad Labem, Masarykova
Nová prodejna u pošty
Prodejní doba: PO 9.30–17.30, ÚT až PÁ 7–17.30, SO 7.00–12.00
Nabízíme do vyprodání zásob.

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Formát š x v černobíle barevně
19x26 cm (celá strana) 4 800 Kč 6 000 Kč
19x13 cm (1/2 strany, na šířku) 2 400 Kč 3 000 Kč
9x13 cm (1/4 strany, na výšku) 1 200 Kč 1 500 Kč
9x10 cm 1 007 Kč 1 259 Kč
9x9 cm 908 Kč 1 135 Kč
9x8 cm 810 Kč 1 013 Kč
9x7 cm 712 Kč 890 Kč
9x6 cm 613 Kč 766 Kč
9x5 cm 515 Kč 644 Kč
9x4 cm  416 Kč 520 Kč
9x3 cm 318 Kč 398 Kč
9x2 cm 220 Kč 275 Kč
9x1 cm 120 Kč 150 Kč
9x0,5 cm (1 řádek)                                                       ZDARMA !!!

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci! Text inzerátu 
zasílejte na listy@mestolysa.cz. Při platbě na fakturu uvádějte 
při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno 
zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.
Zákl. kynolog. org. Mochov přijímá nové členy. Tel. 607 855 650, 775 360 266.
Hledám garáž k pronájmu, tel.: 736 173 102.
Doučování matematika, fyzika, 1., 2. st. ZŠ, přijímačky. ucitel.lysa@icloud.com

Rolnická 1619, Brandýs nad Labem 250 01
Autorizovaný servis ŠKODA, FORD s tradicí od roku 1990

Přijme do svého teamu:

AUTOMECHANIK ŠKODA
AUTOMECHANIK FORD

DIAGNOSTIK 
CO OD VÁS OČEKÁVÁME: 
• SŠ/SOU s dopravním/technickým zaměřením
• servisní praxi a skvělé technické znalos  
• znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B
• spolehlivost a loajalitu

CO VÁS ČEKÁ U NÁS: 
• práce s nejmodernější automobilovou technikou 

 v příjemném, dynamickém kolek  vu
• zázemí moderní, prosperující společnos  
• osobní rozvoj a další vzdělávání
• odpovídající platové ohodnocení a benefi ty
 PLAT 25 000–45 000 Kč

Pokud Vás naše nabídka oslovila neváhejte mě kontaktovat.

Václav Brtek
Vedoucí servisu
724 828 223
vaclav.brtek@skodakruml.cz 
www.skodakruml.cz, www.fordkruml.cz


