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V tomto čísle:

PLES MĚSTA
LYSÁ NAD LABEM
PÁTEK 2. ÚNORA 2018 
OD 20.00 HODIN 
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

moderátor: Jan Burda
host: Olga Lounová

kapela: Conto
program:
DANCE EMOTION A TSK DYNAMIK
LUCIE SLOUKOVÁ A MATTHIAS FENCAK
ILUSIAS - SHOW COLOUR PARTY
TOMBOLA
Předprodej vstupenek Městská knihovna Lysá n. L.

VSTUPNÉ
200 Kč

O celkové opravě a uzavření nadjezdu přes 
železniční trať jsme poprvé informovali už na 
sklonku léta roku 2016. A jelikož se zahájení 
rekonstrukce železničního nadjezdu a vý-
znamných křižovatek a komunikací nezadrži-
telně blíží, shrňme si ty nejdůležitější informa-
ce: Celková rekonstrukce nadjezdu je krajskou 
investicí a bude stát 276 306 749 korun včetně 
DPH. Náklady pokryje dotace z evropských 
fondů. Zhotovitelem stavby bude  společnost 
sdružující firmy METROSTAV, PORR a Chládek 
a Tintěra. Tato společnost byla Radou Středo-
českého kraje vybrána v tendru, do kterého 
se přihlásili čtyři zájemci, 13. listopadu 2017. 
Nadjezd bude zcela přestavěn. Současný most 
bude demolován a bude postaven most nový.

Opravu čekají i dvě křižovatky. Křižovatku 
Litol ulic Mírová, Na Zemské stezce a Družstev-
ní, která je v těsném sousedství s nadjezdem, 
a křižovatku ve Dvorcích. I tady dodavatelem 
stavby bude firma METROSTAV. Náklady na 
rekonstrukci obou křižovatek budou téměř  
12,5 milionu korun včetně DPH s tím, že město 
v  rámci opravy křižovatky v Litoli vymění na 
své náklady kanalizaci a vodovod. Během le-
tošního a příštího roku se také opraví silnice, 
chodníky a vysadí nová zeleň v ulicích Mírová  
a ČSA. Směrem na Benátky bude vybudován 

Železniční nadjezd bude uzavřen 
v polovině dubna

kruhový objezd. V souvislosti s  těmito roz-
sáhlými opravami nás čeká řada dopravních 
omezení a také výluky v železniční dopravě. 
Nadjezd bude uzavřen od 15. nebo 16. dubna 
a zprovozněn bude nejdříve v polovině září 
příštího roku. Termín ukončení prací bude zá-
ležet na počasí v zimních měsících. Dopravní 
omezení, tedy objízdné trasy, budou platit po 
celou dobu uzavírky nadjezdu. Pro nákladní 
dopravu to znamená objížďku přes Nymburk, 
pro osobní přes Stratov a Ostrou. Pěší a cyklisté 
pak budou moci využívat železniční podchod. 
Harmonogram prací je naplánován tak, že  
1. března se počítá s předáním staveniště a 
do zmíněné poloviny dubna s přípravnými 
pracemi. Už během nich, od 3. 3. 2018, musí-
me počítat s prvními výlukami. Další výluky 
by měly probíhat v měsíci květnu a červnu a 
dále dle postupu výstavby. Podrobnosti o výlu-
kách budeme uveřejňovat na městském webu  
a facebooku. Cestující o nich budou informo-
váni ve stanicích, na webu www.cd.cz pod zá-
ložkou "omezení provozu" a v tisku. Na stavbě  
se budou pořádat jednou za dva týdny kontrol-
ní dny, kde se zúčastní i zástupci MěÚ a jejich 
prostřednictvím Vás budeme o postupu stavby 
pravidelně informovat.

redakce

Město Lysá n. L. zve na další 
večer z cyklu

Zeptejte se starosty
22. února 2018 od 18.00 hodin 

v Restauraci Na Sídlišti 
Lysá nad Labem
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v podve-
čer 1. 1. 2018 jsme spolu s krás-
ným ohňostrojem přivítali nový 
rok 2018. Při zahájení jsem vedle 
přání pevného zdraví, pracov-
ních a osobních úspěchů mluvil  
o vzájemné toleranci, kterou bu-
deme potřebovat jako nikdy jindy. 
Vstupujeme do roku, kdy budou 
zahájeny pro naše město životně 

důležité investice, které na několik 
let zasáhnou do života nás všech. 
Jedná se především o rekonstruk-
ci nadjezdu, který bude v polovině 
dubna uzavřen na 19 měsíců. Ob-
dobí, kdy tranzitní doprava bude 
odkloněna mimo naše město, 
bude využito pro dlouhodobě a 
složitě připravovanou rekonstruk-
ci severojižního průtahu městem. 
Všechny investice, které připravu-
jeme společně se Středočeským 
krajem, jsou vázány na získání do-
tací z EU. Nedokážeme-li vše při-
pravit v daných termínech, město 
propásne poslední šanci jak na-
pravit dluh z minulosti. Bohužel 
nám do hry opět vstoupily známé 
ekologické spolky, které už 20 let 
úspěšně maří nebo oddalují a pro-
dražují investice v našem městě. 
Přitom se jedná pouze o několik 
jednotlivců. 

Věřím, že v době uzavření 
nadjezdu si všichni najdeme 
možnosti jak se pohybovat po 
městě, které je rozděleno želez-
nicí. Říká se tomu „místní zna-
lost“. Všichni, včetně mě, jsme 
se naučili dojet si všude autem. 
V dnešní uspěchané době si to 
zdůvodňujeme nedostatkem 
času. Mnozí jsme zapomněli, že 
do Polabí patří také kolo. Jistě 
využijeme podchod i vysprave-
né polní cesty po obou stranách 
nádraží.  Budeme si muset zvyk-
nout i na operativní řešení ne- 
očekávaných situací, které urči-
tě vzniknou. Starosti mi dělají 
naši senioři a zdravotně posti-
žení. Snažíme se najít řešení, jak 
jim usnadnit cestu k lékaři a za 
dalšími potřebami. O všem Vás 
budeme průběžně informovat. 

Zastupitelstvo schválilo 13. 12. 

2017 rozpočet města na rok 
2018.  Vedle velkých investic, se 
kterými jsem Vás seznámil v mi-
nulých Listech, připravujeme po 
více než padesáti letech rekon-
strukci obřadní síně. Stejný zá-
sah si po více než čtyřiceti letech 
zaslouží i smuteční obřadní síň. 
Život chceme ulehčit našim se- 
niorům. V DPS vybudujeme den-
ní stacionář, který v našem městě 
velmi chybí. Počítáme s tím, že 
provozovatelem bude Centrum 
sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, které se bude finan- 
čně podílet. Připravujeme také 
řadu oprav chodníků, komunika-
cí a dalších drobnějších věcí, kte-
ré by spolu s velkými investicemi 
měly do budoucna zkvalitnit život 
nás všech, kteří v Lysé žijeme.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 28. jednání rady města 
dne 5. 12. 2017
RM schválila:
• zahájení zadávacího řízení dru- 
 hem zjednodušeného podlimit- 
 ního řízení na podlimitní veřej- 
 nou zakázku na stavební práce  
 s názvem: „Rekonstrukce byto- 
 vého domu Na Františku 253“  
 a hodnocení nabídek dle ekono- 
 mické výhodnosti nabídky, tj.  
 nejnižší nabídkové ceny uvede- 
 né v Kč bez DPH,
• uzavření smlouvy na zpracování  
 projektové dokumentace na akci  
 s názvem: „Cyklostezka – pravý  
 břeh“ firmě PONTEX, Praha 4,  
 za cenu 478 313 Kč s DPH, v pří- 
 padě schválení rozpočtu města  
 na rok 2018,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 – rozpočtové opatření  
 spočívající ve snížení jednotli- 
 vých položek v rozpočtu města  
 a jejich přesun v celkové výši  
 64 697 tis. Kč do rezervního  
 fondu,
• uzavření nájemní smlouvy mezi  
 městem Lysá nad Labem a státní  
 organizací Správa železniční do- 
 pravní cesty, se sídlem Praha 1, 
 na část pozemku p. č. 3483/2 o  
 výměře 513 m2, k. ú. Lysá n. L.,  
 za roční nájemné ve výši  
 10 260 Kč bez DPH, na dobu  
 neurčitou s tříměsíční výpověd- 
 ní lhůtou, s účinností nejpozději  

 do 7. 5. 2019, tj. ode dne proto- 
 kolárního převzetí předmětu  
 nájmu – 14 dnů před zahájením  
 samotné stavby parkoviště P+R  
 Lysá nad Labem,
• navýšení úhrad za stravování  
 dětí v MŠ v Lysé nad Labem, kte- 
 ré odebírají stravu ze školní jí- 
 delny Scolarest, spol. s r. o.,  
 Komenského 1534, Lysá n. L.,  
 o 1 Kč v každé položce, tj. násle- 
 dovně: přesnídávka za 8 Kč,  
 oběd za 22 Kč a svačina za 8 Kč  
 s účinností od 1. 1. 2018 a doda- 
 tek č. 1 ke smlouvě o zajištění  
 stravování ze dne 11. 6. 2013,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy  
 s TK Slovan Lysá nad Labem na  
 realizaci projektu Závlaha 2017,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy  
 s p. Lukášem Fuchsem o poskyt- 
 nutí dotace na činnost a údržbu  
 kin za předpokladu schválení  
 návrhu rozpočtu na rok 2018,
• finanční příspěvek na činnost  
 Tanečního a sportovního klubu 
 Dynamik, z. s., ve výši 73 720 Kč, 
 finanční příspěvek na činnosti  
 spolku Dance Emotion Lysá n. L., 
 ve výši 73 720 Kč, finanční pří- 
 spěvek na činnost FK Litol, mlá- 
 dež, z. s., ve výši 73 720 Kč,  
 a vyplacení výše uvedených  
 příspěvků,
• poskytnutí příspěvku Českomo- 
 ravské myslivecké jednotě na  
 nákup soli a léčiv pro spárkatou  

 zvěř ve výši 30 tis. Kč a veřejno- 
 právní smlouvu.
RM odvolala:
• pana Ing. Jana Hladíka z funkce  
 vedoucího Stavebního úřadu  
 MěÚ Lysá nad Labem s účinností  
 k 1. 12. 2017.
RM pověřila:
• paní Irenu Šulcovou řízením  
 Stavebního úřadu MěÚ Lysá n. L.  
 s účinností od 4. 12. 2017.
RM uložila:
• odboru správy majetku ve spo- 
 lupráci s městským právníkem  
 vypracovat písemnou výzvu FK  
 Litol, z. s., aby valná hromada po- 
 věřila konkrétní osobu k podpi- 
 su dodatku č. 1 ke kupní smlou- 
 vě č. 2017-0002/SMI s FK Litol  
 a k dalšímu jednání ohledně  
 rekonstrukce objektů šaten na  
 fotbalovém hřišti,
• tajemníkovi zahájit kroky k ob- 
 sazení místa vedoucího SÚ.
RM vzala na vědomí:
• informaci o připravované rekon- 
 strukci silnice II/272 včetně  
 mostu přes Labe a o souběhu  
 termínů s akcí rekonstrukce  
 nadjezdu a dalších připravova- 
 ných velkých staveb, a souhlasí  
 s vydáním kladného stanoviska 
 k technickému řešení stavby  
 II/272, most ev. č. 272-004 přes  
 Labe za městskou částí Litol a  
 rekonstrukci komunikace II/272 
 – I. etapa,

• návrh Koncepce sportu města  
 Lysá nad Labem a zapracované  
 změny a připomínky od p. Mgr.  
 Havelky,
•  informativní zprávu o financo- 
 vání oddílu FK Litol a o rizikách  
 stávajícího stavu.

Z 8. zasedání zastupitelstva 
města dne 13. 12. 2017
ZM schválilo:
• vyplacení finančního příspěvku  
 na činnost Tanečního a sportov- 
 ního klubu Dynamik, z. s., spolku  
 Dance Emotion Lysá nad Labem,   
 spolku FK Litol, mládež, z. s.,  
 všem ve výši po 73 720 Kč,   
 včetně veřejnoprávních smluv  
 doplněných o účel využití,
• úpravu rozpočtu města roku  
 2017 – 28. rozpočtové opatření,
• snížení jednotlivých položek  
 v rozpočtu města dle návrhů a  
 jejich přesun v celkové výši  
 64 697 tis. Kč do rezervního  
 fondu,
• rozpočet města Lysá nad La- 
 bem na rok 2018 jako schodko- 
 vý, v předloženém znění. Cel- 
 kové příjmy jsou 216 336 tis. Kč,  
 zdroje z minulých let činí 
 115 000 tis. Kč a celkové výdaje  
 činí 331 336 tis. Kč. Rozpočet se  
 závazně schvaluje na úrovni se- 
 skupení položek oddílu a para- 
 grafu, překročení jednotlivých  
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování ze str. 2
 položek není považováno za po- 
 rušení rozpočtové kázně,
• doplnění stanov Mikroregionu  
 Polabí v čl. 4 Předmět činnosti 
 – zajištění služeb pověřence pro  
 ochranu osobních údajů pro  
 členy Mikroregionu Polabí a je- 
 jich zřizované organizace,
• měsíční odměny neuvolněným  
 členům zastupitelstva za výkon  
 funkce ve výši dle příslušného  
 nařízení vlády. V případě sou- 
 běhu výkonu více funkcí neuvol- 
 něných členů ZM se stanovuje  
 odměna jako souhrn odměn za  
 výkon funkcí člena RM a před- 
 sedy nebo člena výboru ZM,  
 nebo předsedy nebo člena komi- 
 se RM ve výši jednotlivých od- 
 měn schválených ZM. Odměna  
 bude poskytována od 1. 1. 2018, 
• termíny jednání ZM v I. pololetí  
 r. 2018 takto: 21. 2., 28. 3.,  
 16. 5., 20. 6., 
• ideový návrh Ateliéru Machar –  
 Sportovní hala v Lysé n. L., před- 
 ložený na ZM dne 13. 12. 2017,  

 jako součást zadávací dokumen- 
 tace pro výběr projektanta, kte- 
 rý zhotoví projektovou doku- 
 mentaci vedoucí ke stavebnímu  
 povolení, pro výstavbu „Sportov- 
 ní hala Lysá nad Labem“.
ZM vzalo na vědomí:
• úpravu rozpočtu města – roz- 
 počtová opatření č. 23, 24, 25, 26  
 schválená radou města dle roz- 
 počtových pravidel,
• příkazní smlouvu o závazku ve- 
 řejné služby ve veřejné linkové  
 dopravě k zajištění ostatní do- 
 pravní obslužnosti na území  
 okresu Nymburk pro r. 2018,  
 kde částka na občana činí 180 Kč, 
 celkem 1 702 800 Kč,
• stanovení ceny vodného a stoč- 
 ného na rok 2018.

Z 29. jednání rady města 
dne 19. 12. 2017
RM schválila:
• zadání urbanistické studie uspo- 
 řádání okolí sportovní haly ve  
 variantě A za podmínek zacho- 
 vání pump tracku a skateparku  

 a prověření potenciálu území po  
 konzultaci s odborem školství,  
 sociálních věcí, zdravotnictví a  
 kultury,
• rozpracování dalšího projekto- 
 vého stupně předložené studie  
 tělocvičny ZŠ Litol s následující- 
 mi podmínkami: světlá výška  
 6 m, zachování stávajících roz- 
 měrů haly dle studie var. 0, vy- 
 tápění bude zajištěno rekon- 
 strukcí stávající kotelny a zma- 
 pování stávajícího stavu vytápě- 
 ní v ZŠ T. G. Masaryka v Litoli,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 – 29. rozpočtové opatření  
 v rámci oddílu – Vodní hospo- 
 dářství a odvádění a čištění od- 
 padních vod,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 na kapitole 331 Kultura  
 – 30. rozpočtové opatření a roz- 
 počtová opatření č. 31 až 33 dle  
 návrhů,
• rozpočty na rok 2018 a středně- 
 dobé výhledy na roky 2019 a  
 2020 pro příspěvkové organiza- 
 ce města: MŠ Pampeliška, MŠ  

 Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Ma- 
 šinka, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ  
 B. Hrozného, ZŠ T. G. Masary- 
 ka, ZUŠ F. A. Šporka a městskou  
 knihovnu.
RM vzala na vědomí:
• poděkování Městské nemocnice 
 Městec Králové, a. s., za dotaci  
 na nákup polohovatelného lůžka  
 s příslušenstvím.
RM uložila:
• odboru městského investora za- 
 jistit zpracování urbanistické  
 studie a předložit ji zastupitel- 
 stvu města, termín: 31. 1. 2018,
• odboru správy majetku uskuteč- 
 nit v lednu 2018 pracovní jed- 
 nání s vlastníky pozemků v loka- 
 litě mezi tratí ČD Lysá n. L. –  
 Nymburk, budoucím obchvatem  
 města a Borkem a seznámit je  
 s návrhem možnosti zřízení  
 lesoparku.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Rozpočet města na rok 2018

Rozpočet města Lysá nad La-
bem byl schválen zastupitel-
stvem města dne 13. 12. 2017. 
Na výdajové straně dosáhl částky  
331 336 000 Kč. Předpokláda-
né příjmy jsou 216 336 000 Kč. 

Schodek rozpočtu je vyrovnán 
použitím zůstatků na účtech 
města k 31. 12. 2017 ve výši  
115 000 000 Kč. Výdajová položka 
rozpočtu je rozdělena na běžné 
provozní výdaje a investice. Na 

běžné provozní výdaje připadá  
v rozpočtu města částka ve výši 
183 384 000 Kč. Je složena  
z nákladů na lesní hospodářství, 
čištění a údržbu komunikací 
včetně chodníků, nákladů spo-
jených s dodávkou pitné vody 
a odváděním odpadních vod, 
na předškolní i základní vzdě-
lávání, na kulturu, na podporu  
v sociální oblasti, Městskou po-
licii, ochranu životního prostře-
dí, požární ochranu, všeobec-
nou veřejnou správu a finanční 
operace, bydlení a komunální 
služby. Na investice, které jsou  

v rozpočtu města, připadá část-
ka 147 952 000 Kč. Graf znázor-
ňuje výši plánovaných investic 
do jednotlivých odvětví. 

O hlavních investičních ak-
cích jste byli informováni již 
v minulých Listech ve článku 
Slovo starosty, a tak si dovolím 
pouze poslední doporučení – 
kompletní rozpočet s rozpisem 
plánovaných investic je zveřej-
něn na internetových strán-
kách města. 

Jan Burian
místostarosta města

Poplatek za svoz komunálního odpadu je stejný jako v roce 
2017, tj. 540 Kč za osobu s trvalým pobytem ve městě, fyzická 
osoba vlastnící nemovitost bez trvale hlášené osoby uhradí po-
platek ve výši 690 Kč (např. majitel chaty, bytu nebo jiné nemo-
vitosti, kde nemá nikdo trvalé bydliště).

Romana Novotná
komunální odpad

Poplatek za svoz 
komunálního odpadu 
na rok 2018
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Městský úřad / Blahopřání

Krimi střípky
Zadržení hledané osoby

Dne 3. 12. 2017 v 0.50 hodin 
vyjížděli strážníci na telefonické 
oznámení k fyzickému napadení  
v ulici Uzavřená. Při příjezdu na 
místo strážníci zjistili, že 37letý 
muž fyzicky napadl svoji 38letou 
přítelkyni tak, že ji udeřil otevře-
nou dlaní do tváře a poškozená 
trvá na projednání fyzického napa-
dení. Při zjišťování totožnosti osob 
se muž dal před strážníky na útěk, 
který ale po krátké chvíli skončil 
spoutáním uprchlíka. Následně 
strážníci zjistili důvod jeho poku-
su o útěk, muž se totiž nacházel  
v policejní databázi hledaných 
osob. O události byla vyrozuměna 
Policie ČR, která si 37letého výteč-
níka z Jílového převzala k provede-
ní dalších opatření.

Dopravní nehoda
Dne 19. 12. 2017 v 18.40 hodin 

bylo na služebnu přijato telefo-
nické oznámení, že na křižovatce 
Stará Lysá/Dvorce se stala malá 
dopravní nehoda osobního auto-
mobilu bez zranění, při které došlo 
ke škodě na majetku třetí osoby. 
Strážník na místě zajistil místo do-
pravní nehody a vyrozuměl Policii 
ČR. V této době došlo v tomto úse-
ku k další dopravní nehodě osob-
ního automobilu, jehož řidič vyjel 
ze silnice a s vozidlem se převrátil 
na střechu. Řidiči se naštěstí také 
nic nestalo. Příčinou dopravních 
nehod bylo nepřizpůsobení jízdy 
stavu a povaze vozovky.

Alkohol za volantem
Dne 31. 12. 2017 krátce po  

14. hodině bylo přijato telefonické 
oznámení o vozidle, které jede po 
litolském mostě a směřuje do Lysé 
nad Labem –  Litole, jehož řidič 
ohrožuje ostatní účastníky silnič-
ního provozu tím, že přejíždí do 
protisměru. Strážníci uvedené vo-
zidlo zastavili a u 31letého řidiče 
provedli dechovou zkoušku, která 
dopadla pozitivně s naměřenou 
hodnotou 2.22 ‰. Na základě 
tohoto zjištění byla na místo při-
volána Policie ČR, která si řidiče 
následně převzala k provedení 
dalších opatření.

Silvestrovský vandal 
Dne 1. 1. 2018 v 0.15 hodin 

bylo přijato oznámení, že se na 
Husově náměstí nachází mladík, 
který rozbil skleněnou výplň 
okna prodejny Jednota. Strážníci 
podezřelého 20letého muže za-
drželi v ulici Masarykova a bliž-
ším šetřením k události zjistili, 
že muž rozbil další skleněné vý-
plně v této ulici. Jelikož měl muž 
vážné poranění ruky, které si při-
vodil právě svým vandalstvím, 
byla na místo přivolána i rychlá 
záchranná služba, která muže 
po prvotním ošetření převezla 
do zdravotnického zařízení. Věc 
byla zadokumentována a bude 
se jí zabývat správní orgán Měst-
ského úřadu v Lysé nad Labem.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie 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 
každá poslední 
sobota v měsíci 9.00–11.00

Kříženec labradora – krásný 
přátelský přibližně 2letý pes,  
který je plný energie. 
Při seznamování je zpočátku 
trochu opatrnější. 
Umí se smát.

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

Ardrey: „Změna je elixírem lidského bytí, 
a přijetí výzvy je naší cestou vpřed.“

80 let
Náprstková Maří-Magdalena
Češka Jiří
Dobrovolná Marie
Nožířová Růžena
Žíla Josef
Vondra Josef
85 let
Bělíková Ludmila
Dobrovolný Miroslav
Thálová Marie
90 let
Švejdová Miloslava
Dufek Zdeněk

91 let
Houštecký Jaroslav 
Ježek František 
Rychta Evžen
92 let
Drbout Vladimír
Hauserová Ludmila
93 let
Nováková Věra 
Vejnarová Jana

Blahopřání 
 za měsíc prosinec 
a část ledna 

20. 1. 2018 se dožil 
krásného věku 90 let 
náš tatínek a dědeček 

Miroslav Coubal.

Hodně zdraví a životní 
pohody do dalších let

přejí synové Michal a Miroslav,
snachy Lada a Vendula a

vnoučata Anna, Eliška a Míra.

V lednovém vydání Listů vyšel vzpomínkový článek na Antonína 
Dohalského. Nedopatřením se stalo, že článek vyšel neopravený, za 
což se autorovi, Ing. Mílovi Kolacímu, omlouvám. 

Jana Křížová, odpovědný redaktor

Omluva
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                          2018  
 týden den datum týden den datum
 3 úterý 16. 1. 3 čtvrtek 18. 1.
 7 úterý 13. 2. 7 čtvrtek 15. 2.
 12 úterý 20. 3. 12 čtvrtek 22. 3.
 16 úterý 17. 4. 16 čtvrtek 19. 4.
 21 úterý 22. 5. 21 čtvrtek 24. 5.
 25 úterý 19. 6. 25 čtvrtek 21. 6.
 29 úterý 17. 7. 29 čtvrtek 19. 7.
 34 úterý 21. 8. 34 čtvrtek 23. 8.
 38 úterý 18. 9. 38 čtvrtek 20. 9.
 42 úterý 23. 10. 42 čtvrtek 25. 10.
 47 úterý 20. 11. 47 čtvrtek 22. 11.
 51 úterý 18. 12. 51 čtvrtek 20. 12.
 Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky         Lokalita: Litol 

Přehled svozových dnů
pytlového sběru 

...Vymyslet a realizovat hez-
ký ohňostroj je to samé, jako 
složit hudbu či namalovat ob-
raz...

Začátek nového roku 2018 
jsme již tradičně oslavili velkole-
pou ohnivou show. Město pořádá 
novoroční ohňostroj pravidelně 
od roku 2009. Letos to bylo tedy 
již podesáté. Počasí nám přálo, 
a tak stovky malých i velkých 
návštěvníků mohly po dvanáct 
minut pozorovat za hudebního 
doprovodu na ztemnělém nebi 
nádherné barevné obrazce. Bo-
hatá návštěvnost, mohutný zá-
věrečný potlesk a kladné reakce 
přítomných diváků potěšily ne-
jen organizátory, ale především 
strůjce lyského ohňostroje firmu 
„Ohňostroje na míru, v. o. s.“, které 
děkujeme za úžasný zážitek. 

Velký dík patří také všem pod-
nikatelům za finanční dary, bez 

nichž by se novoroční ohňostroj 
nekonal. Jde o tyto firmy: Ther-
moservis spol. s r. o., JUDr. Dalimil 
Mika LL.M., Stavokomplet spol.  
s r. o., FCC Česká republika s. r. o., 
ARS Altmann Praha s.r.o., SKL Re-
cyklostav s. r. o., VEXTA a. s., Louč-
ka Pardubice s. r. o., PMS spol.  
s r. o., Bc. David Kolářský - zahrad-
nictví, YABOK s. r. o. komplexní 
úklidový servis, Václav Bílek - 
elektroservis, Baroch okna s. r. o., 
Miroslav Pšenička, SCOLAREST  
spol. s r. o., LK Advisory s. r. o.,  
DELISA – Martin Bláha. 

Zvláštní poděkování za asis-
tenci při realizaci ohňostroje pa-
tří SDH Lysá nad Labem, Městské 
policii Lysá nad Labem a Policii 
ČR. Děkujeme též panu Dědkovi 
za občerstvení, které zpříjemnilo 
tuto slavnostní novoroční akci.

Odbor ŠSVZaK    
foto: RNDr. H. Grocholová    

Papír je nejčastěji recyklovanou 
surovinou. Každá česká domácnost 
vytřídí ročně skoro 46 kilogramů 
papíru – zhruba 90 % z toho je re-
cyklováno a znovu využito.

Nejčastější způsob recyklace 
je výroba nového papíru v papír-
nách. Papír se zpětně recykluje 
5–7x, protože opakovanou recyk-
lací se celulózová vlákna, z nichž 
je papír tvořen, lámou a postupně 
zkracují.

Provozovatelé třídicích linek 
jsou schopni sběrový papír vytří-
dit až na 23 různých druhů papí-
ru a ten znovu zpracovat.

Zajímavosti o papíru
Papírny vyrábějí jak 100% 

recyklovaný papír (např. sešity, 
archivní boxy, šanony, toaletní 
papír), tak papír jen s určitým po-
dílem recyklátu. Každá papírna 
má svůj výrobní program a zamě-
řuje se jen na některé druhy papí-
ru. Téměř je možné říci, že každý 
papír, který si koupíte, obsahuje 
určitý podíl vláken ze sběrového 
papíru.

Podpořme tedy třídění pa-
píru v naší obci – tříděním do 
správného kontejneru.

DO MODRÉHO KONTEJNERU PATŘÍ
• časopisy, noviny, sešity, knihy bez pevné vazby
• papírové obaly, krabice, vše z lepenky
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

DO MODRÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• uhlový, mastný nebo znečištěný papír
• mokré papírové kapesníky, ručníky
• rulička od toaletního papíru, plato od vajíček
• dětské pleny

Novoroční ohňostroj se vydařil

V Lysé nad Labem slouží ke třídění papíru modré kontejnery.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň
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V pátek 1. 12. 2018 byla slavnost-
ně předána do užívání cyklověž 
neboli parkovací zařízení na jízdní 
kola v Lysé nad Labem. Někdy se 
pro označení stavby užívá název 
kolárna. Zařízení je plně automa-
tizované, ale je nepřetržitě dálkově 
monitorováno. Po šesti týdnech 
provozu zaznamenalo „počítadlo“ 
1000 uložených kol! Očekávaný 
okamžik nastal v pondělí 15. ledna 
2018 po poledni. 

Jubilejním tisícím zákazníkem 
se stala studentka Anna Coubalová  
z Lysé, která při této příležitos-
ti obdržela drobné upomínkové 
předměty. Součástí významného 
okamžiku byl i krátký rozhovor.

Tisící uživatel parkovacího 
zařízení na kola

Jak dlouho jezdíte na kole?
Od svých čtyř let, nyní studuji 

střední školu v Poděbradech.
Od kdy kolárnu využíváte?

Asi dva týdny, s fungováním jsem 
spokojená.
Myslíte si, že přispívá ke komfortu 
cestujících?

Cyklověž je super! Využívám ji 
denně při cestě do školy. Tím, že si 
zde mohu bezpečně uložit své kole, 
zkracuje čas potřebný k přepravě. 
Navíc nemám strach, že se z kola 
něco ztratí, jako se to běžně stávalo 
dříve. Oceňuji také to, že s InKartou 
mám parkování zdarma.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Po Vánocích v průběhu ledna 
probíhal dvakrát týdně svoz vá-
nočních stromků od kontejnerů 
na odpad a separačních hnízd po 
celém městě. V průběhu února a 
března se budou odstrojené stro-
mečky odvážet od separací a kon-
tejnerů pouze v pondělí.

Je škoda, že ne všichni obyvatelé 
Lysé nad Labem jsou zodpovědní 
a pořádkumilovní, když provádějí 
praktiky téměř hazardující s živo-
tem ostatních. Kdy vyhodí strome-
ček z okna a více se nestarají o to, 
co s ním bude dál. Takové obyvate-
le bych tímto chtěla pokárat za je-
jich lajdácký přístup, kdy své okolí 
ohrožují a znečišťují!!!

Další téma k zamyšlení někte-
rých obyvatel Lysé nad Labem 
jsou psí exkrementy na veřejných 
prostranstvích. Nikdo nejsme rád, 
když si na botě domů přineseme 
„voňavé“ překvapení.

Převážná většina pejskařů je 
zodpovědná a po svých psích mi-
láčcích uklízí. Ale všude se najdou 
černé ovce, které se nenaučily 
uklízet po svém pejskovi a bez vý-
čitek nechají mazlíčka vykálet se 

K čistotě ve městě
na chodníku, v záhonu s okrasnou 
zelení či v blízkosti dětského hřiště. 
Pejskům nelze vyčítat, že potřebují 
vykonat potřebu, nicméně veš-
kerá zodpovědnost za znečištění 
padá na nepořádné majitele zví-
řat! Proto Vás občany, kterých se 
to týká, žádáme o lepší přístup ke 
svému okolí. Město udělá vstříc-
ný krok a ve vybraných lokalitách 
umístí odpadkové koše a pytlíky  
na exkrementy.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň

Ve druhé polovině loňské-
ho roku proběhla oprava další 
části zámecké zdi. Tentokrát 
se jednalo o 73 m dlouhý úsek  
v ulici Ke Skále. Kořenový sys-
tém stromů v zámecké zahradě 
zeď natolik vyklonil, že dle sta-
tika hrozilo její zřícení. Původní 
zeď byla zbourána a vystavěna 
nová. Celkové náklady včetně 

Oprava zámecké zdi

DPH činily 5 630 216 Kč. Minis-
terstvo kultury pomohlo částkou  
1 576 000 Kč. Zbytek hradi-
lo město ze svého rozpočtu. 
Opravu, která byla dokončena  
11. prosince 2017, provedla 
pardubická společnost Loučka. 
Rekonstrukce zámecké zdi bude 
pokračovat i v letošním roce.

redakce

V pátek 29. prosince byla slav-
nostně uvedena do provozu opra-
vená komunikace K Borku. Pásku 
spolu se starostou města Ing. Kar-
lem Otavou přestřihli senátorka 
Emilie Třísková, spolumajitel spo-
lečnosti Stavokomplet Ing. Martin 
Fučík, která byla zhotovitelem stav-
by, a místostarosta města Jan Bu-
rian. Otevření komunikace se dále 
zúčastnili radní města Jan Krum-
pholc a Josef Kolman, vedoucí od-

boru dopravy Ing. Alena Novotná, 
za odbor  městského investora 
jeho vedoucí PaedDr.  Jan Štěpánek 
a Ing. Caroline Chudobová a JUDr. 
Jiří Zvěřina. Rekonstrukce komu-
nikace trvala 2 měsíce a celkové 
náklady činily 4 miliony 866 tisíc 
Kč. Součástí opravy 311 m dlouhé 
komunikace byly i nový vodovod, 
kanalizace, veřejné osvětlení a pří-
prava na napojení na další lokalitu.

redakce

Opravená ulice K Borku
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Fotograficky

Na Štědrý den jsme mohli tradičně u kostela sv. Jana Křtitele obdi-
vovat živý betlém, potkat se a popřát si s přáteli a známými, zahřát se 
čajem či svařeným vínem, v kostele si poslechnout děti z pěveckého 
sboru Jany Erbenové a přispět na dobrou věc.

Stěžejní část programu tradičního vánočního koncertu tvořila  Ry-
bova Česká mše vánoční v podání orchestru přerovské Dykyty a Vox 
Nymburgensis pod taktovkou Jana Mikuška. Krásný koncert zazname-
nal nejen hojnou účast, ale i štědrost – na opravu kostelních varhan se 
vybralo 15 845 Kč.

Na letošní 43. ročník Silvestrovského běhu se přihlásil rekordní po-
čet závodníků, provázelo jej krásné počasí a velký zájem veřejnosti. 
Více se o něm dočtete na straně 22 tohoto vydání Listů.

Letošní výstavní sezonu zahájil na lyském výstavišti Náš chovatel, 
krajská výstava drobného zvířectva. Při slavnostním zahájení byli oce-
něni nejlepší chovatelé Středočeského kraje. Nymburk má prvenství 
v chovu holubů, Příbram v chovu králíků a Mělník v chovu drůbeže.  
V celkovém pořadí pak zvítězili Kolínští. Součástí výstavy byl i celostát-
ní trh drobných zvířat.
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Kulturní přehled

1.2. od 17.00  Coco
1.2. od 20.00  Prezident Blaník    PREMIÉRA
2. 2. od 17.00   Dukátová skála
2. 2. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
3. 2. od 10.00  Coco
3. 2. od 20.00  DS Náplavka: Poupata odkvétají v máji
4. 2. od 10.00  Dukátová skála
4. 2. od 15.00  Čertoviny
4. 2. od 18.00  Prezident Blaník    
6. 2. od 17.00  Čertoviny
6. 2. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
7. 2. od 17.00  Ferdinand  AKCE KINO KLUB
7. 2. od 20.00  Všechny prachy světa
8. 2. od 17.00  Coco
8. 2. od 20.00  Padesát odstínů svobody  PREMIÉRA
9. 2. od 17.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  PREMIÉRA
9. 2. od 20.00  Prezident Blaník    
10. 2. od 10.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
10. 2. od 20.00  LENKA DUSILOVÁ  KONCERT
11. 2. od 10.00  Coco
11. 2. od 15.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  3D PROJEKCE
11. 2. od 18.00  Padesát odstínů svobody   
13. 2. od 17.00  Coco
13. 2. od 20.00  Prezident Blaník    
14. 2. od 17.00  Dukátová skála
14. 2. od 20.00  S láskou Vincent
15. 2. od 17.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
15. 2. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
16. 2. od 17.00  CIRKUS BUDE
16. 2. od 20.00  Všechny prachy světa
17. 2. od 10.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
17. 2. od 17.00  Black Panther  PREMIÉRA
17. 2. od 20.00  Padesát odstínů svobody   
18. 2. od 10.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
18. 2. od 15.00  Loutkové divadlo principála Václava Vokolka
18. 2. od 18.00  Prezident Blaník    
20. 2. od 17.00  Dukátová skála
20. 2. od 20.00  Hmyz  PREMIÉRA
21. 2. od 17.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  
21. 2. od 20.00  Já, Tonya  PREMIÉRA
22. 2. od 17.00  Pračlověk  PREMIÉRA
22. 2. od 20.00  Věčně tvá nevěrná  PREMIÉRA
23. 2. od 17.00  Black Panther
23. 2. od 20.00  Padesát odstínů svobody   
24. 2. od 10.00  Pračlověk  
24. 2. od 17.00  Hmyz  
24. 2. od 20.00  Věčně tvá nevěrná 
25. 2. od 10.00  Pračlověk  
25. 2. od 15.00  Divadlo pruhované panenky:  
  O Třech neposlušných kůzlátkách
25. 2. od 18.00  Loutkové divadlo principála Václava Vokolka
27. 2. od 17.00 Pračlověk  
27. 2. od 20.00  Ewa Farna 10: Neznámá známá
28. 2. od 17.00   Coco  AKCE KINO KLUB
28. 2. od 20.00  Věčně tvá nevěrná 

Připravujeme:
1.3. od 17.00  Triky s trpaslíky PREMIÉRA
1.3. od 20.00  Winchester: Sídlo démonů  PREMIÉRA
2. 3. od 17.00  Pračlověk  
2. 3. od 20.00  Akta Pentagon: Skrytá válka  PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                      2/2018do 5. 2. 2018
Farnost na dlani 
– výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2. 2. 2018 
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

2. 2. 2018 od 20.00 hodin
Ples města
Výstaviště Lysá n. L.
www.mestolysa.cz

3. 2.–31. 3. 2018
Obrazy slavných malířů  

 štětcem Jaroslava Cicu
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

3. 2. 2018 od 20.00 hodin
Poupata odkvétají v máji 
– DS Náplavka
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

5. 2. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

6. 2. 2018 od 16.30 hodin
Sámova říše a Velká Morava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. + 21. 2. 2018 od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 2.–5. 3. 2018
Paličkovaná krajka 
– výstava
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

10. 2. 2018 
od 9.00 do 11.30 hodin
Bazárek
Ladoňka

10. 2. 2018 od 17.00 hodin
Radley School
evangelický kostel
www.mestolysa.cz

10. 2. 2018 od 20.00 hodin
Lenka Dusilová
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

13. 2. 2018 od 17.30 hodin
Divadlo je podivuhodná věc
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14. + 28. 2. 2018 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14. 2. 2018 od 17.30 hodin
O vztazích a naší 3. čakře
Salonek restaurace U Bílé labutě

16. 2. 2018 od 17.00 hodin
Cirkus bude
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

19. 2. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

20. 2. 2018 od 9 do 10 hodin
PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

20. 2. 2018 
od 10.00 do 16.00 hodin
Den otevřených dveří
www.oalysa.cz

21. 2. 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna 
– pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

22.–24. 2. 2018
Stavitel
výstaviště
www.vll.cz

22. 2. 2018 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
Restaurace Na Sídlišti
www.mestolysa.cz

25. 2. 2018 od 15.00 hodin
Pruhované panenky
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

27. 2. 2018 od 9 do 10 hodin
PC kurz pro začátečníky
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

27. 2. 2018 od 17.00 hodin
Čas s batohem nejen 
po Sečuánsku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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Beletrie pro děti
Snídal drak bramborák – ŠOTOLOVÁ Alena
Nejznámější a nejoblíbenější pohádky vypráví autorka 
ve verších, které svým laděním připomenou klasika 
české poezie pro děti – Františka Hrubína. 

Mí praštění rodiče – JOHNSON Pete
Když se rodiče zeptali Louise na rady, jak být in, nelámal 
si s tím hlavu. Zpočátku to byla totiž docela sranda – učili 
se dávat si pěst a používat slova jako hustý, cool a vostrý. 
To bylo ale předtím, než se jeho táta objevil u školy oble-
čený jako drsný rapper… Tady končí veškerá legrace!

Naučná literatura pro děti
VelMistr E a ztracená šifra dokonalosti 
– CHALUPA Jiří
Stal se zázrak! Klárka si myslela, že už se nikdy nevrátí 
do Království Etikety, kde strávila spoustu času. Zniče-
honic se však objevil Mistr E a požádal ji o pomoc.

Po stopách baroka v Čechách 1648–1740 
– BEDŘICH Martin
Děti se v knížce seznámí s principy barokního umě-
ní, architektury, sochařství, malířství a literatury, se 
základními historickými událostmi, ale také s tím, jak 
vypadala města a vesnice, jak probíhaly dobové slav-
nosti, co se jedlo a jak se lidé oblékali.

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

Prázdniny s knihovnou – 2. února 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit pololetní prázdniny aktivně. Na 
akci je třeba se přihlásit v knihovně předem!

Sámova říše a Velká Morava – 6. února 2018 od 16.30 hodin
V únoru se podíváme s PaedDr. Marií Kořínkovou do raného středověku. 
Těšit se můžete na povídání o historii Sámovy říše a Velké Moravy. Vstup 
zdarma.

Paličkování – 7. a 21. února 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Divadlo je podivuhodná věc – 13. února 2018 od 17.30 hodin
Historií ochotnického divadla v Lysé n. L. nás provede paní Vladimíra 
Jiřičná. Řeč bude nejen o výstavě, která probíhá v místním archivu, ale 
především o materiálech, které se na tuto výstavu již nevešly. Vstup 
volný. 

Drátování – 14. a 28. února 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

PC kurz pro začátečníky 
– 20. + 27. února 2018 od 9.00 do 10.00 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání 
počítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit mož- 
nosti internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu  
v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Otevírací doba knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –18.00

Městská knihovna

Hudební toulky 
– 21. února 2018 od 16.00 hodin, pobočka LITOL
Cyklus přednášek věnovaný dějinám evropské hudby spojený s hudeb-
ními ukázkami. Přednáškami Vás provede Mgr. Jana Bajerová. Vstup 
zdarma. Akce se uskuteční v prostorách knihovny v Litoli. 

Čína s batohem nejen po Sečuánsku 
– 27. února 2018 od 17.00 hodin
Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou celkem dvanácti 
provinciemi nejlidnatější země světa. Na své cestě ušli 160 km pěšky, 
500 km se plavili lodí, 2 500 km jeli autobusy a 3 000 km strávili ve  
vlaku. Vstup volný. 

Paličkovaná krajka – 7. února – 5. března 2018
Výstava z prací účastníků kurzu paličkování, který již rok probíhá v naší 
knihovně.  Výstava ukáže vše, co lze zvládnout po roce pilné práce pod 
vedením lektorky Heleny Kubíkové. 

Kroužky pro děti v Litoli:
Od února budou opět probíhat kroužky ručních prací a zdravovědy. Ak-
tuální informace najdete na webu knihovny. 

Připravujeme na březen:
Zápis do podzimních tanečních kurzů 2018!
Noc s Andersenem – 23.–24. března 2018 – tradiční celorepubliková 
knihovnická akce spojená s přespáním dětí v knihovně.

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Hořící stromy – OHLSSON Kristina
Železný kříž a hořící strom nevěstí nic dobrého. Lydia, 
Fanny a Lucas o tom ví své. Po dívkách jako by se sleh-
la zem, jen Lucase našli ve velmi zuboženém stavu se 
ztrátou paměti. Deset let poté se Lucas vrací do rodné-
ho města a pátrá po tom, co se mu vlastně stalo...

Specialistka – MEYER Stephanie
Bývalé agentce na útěku před někdejšími zaměstna-
vateli nezbývá než vzít ještě jeden případ, aby očisti-
la své jméno a zachránila si život. Jen málo lidí ví, že 
pracovala pro vládu Spojených států. Pro oddělení tak 
tajné, že nemá ani vlastní název... 

Naučná literatura pro dospělé
Čechoslováci v Gulagu – DVOŘÁK Jan
Kniha se věnuje téměř neznámé historii represí 
vůči občanům Československa a Čechům žijícím na 
území Sovětského svazu ve 20. až 50. letech minu-
lého století...

Austrálie s dílky v zádech – VACKOVÁ Monika
Ani předešlá zkušenost z přejezdu Nového Zélandu na 
kolech na těžko i s malými dětmi ve vozíku neodradila 
Moniku a Jirku Vackovy, aby stejným způsobem po-
kračovali o půl roku později v sousední Austrálii.
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Pozvánky

14. a 28. 2. 2018 od 16.30 hodin
VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KURZ

                                               Jany Procházkové 
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

Studium v oborech

Obchodní akademie 
Ekonomické lyceum

Zaměření a specializace

Ekonomika a podnikání
Projektové a grantové řízení

Cestovní ruch a průvodcovství
Marketing a reklama

Den otevřených dveří:

20. 2. 2018 od 10.00 do 16.00

Obchodní akademie,
Lysá nad Labem,
Komenského 1534

www.oalysa.cz
oalysa@oalysa.cz

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy si Vás dovoluje po-
zvat na „Veletrh učňovských a stu-
dijních oborů - ŘEMESLA 2018„ 
který se koná ve dnech 22.–24. 2. 
2018  na Výstavišti v Lysé nad La-
bem. Jako  v předchozích ročnících 
je pro účastníky veletrhu připrave-
no zajímavé soutěžní klání a pro 
návštěvníky velice pestrý program, 
který zajistí prezentující se střední 
školy. Na  akci se představí střední 
školy z regionů Nymburk, Mladá 
Boleslav, Mělník, Kolín, Praha-vý-
chod a Praha. Kromě prezentace ve 
stáncích  se školy zúčastní Soutěže 
o nejlepší prezentaci školy, kterou 
pro ně KHK Střední Čechy připra-
vila. Pro tuto soutěž si každá ško-
la připravila krátkou prezentaci, 
kterou přednesou studenti škol na 
pódiu. 

Kromě hlavní aktivity budou 
mít střední školy možnost přilá-
kat pozornost návštěvníků další-
mi způsoby. Každá škola bude mít  
k dispozici svůj stánek, kde před-
staví žákům ZŠ, jejich rodičům a 
dalším návštěvníkům akce obory, 
které nabízí. Gastronomické školy 
si  připraví ochutnávky svých vý-

robků, v dalších stáncích se budou 
mít  návštěvníci možnost zkrášlit, 
či ostříhat, popř. vyrobit si drobný 
dárek. Program nabízí také sezná-
mení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů  
s nabídkou některých firem z okolí, 
které chtějí motivovat žáky k výbě-
ru studijního oboru a mohou na-
bídnout absolventům práci v jejich 
firmě. Pro žáky ZŠ je připravena 
zajímavá soutěž, která jim pomůže 
získat víc informací o jednotlivých 
vystavujících školách a pobavit se.  
Prezentace škol budou doplněny 
zajímavým doprovodným progra-
mem, souběžně dne 22. 2. 2018 
proběhne „Veletrh odborných 
dovedností“, kdy studenti 5 střed-
ních škol zapojených do projektu 
předvedou své výrobky,  vrcho-
lem programu v obou dnech bude 
jako každý rok módní přehlídka 
SŠ oděvního a grafického designu 
Lysá nad Labem.  

Zahájení akce dne 22. 2. 2018 
v 10.00 hodin, v dalších dnech  je 
program zahájen již v 9.00 hodin.

 Další informace na www.
khkstrednicechy.cz, Vladislava Šiz-
lingová, tel.: +420 702 020 489,  
e-mail: sizlingova@komora.cz

Veletrh učňovských a studijních oborů – Řemesla 2018
Termín: 22.–24. 2. 2018

Hledáme nového majitele pro 4letého křížence, momentálně 
pobývajícího v útulku v Lysé nad Labem. Je středně veliký  
se zlatavou srstí, vhodný k domku se zahradou. Nesnáší  

ptactvo a tudíž ani slepice a kachny. 
V případě zájmu se prosím ozvěte na tel: 721 506 001 

nebo 604 131 391, lze zaslat na e-mail i fota.
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Ze života škol

Vážení rodiče, v následujícím 
textu Vás chceme informovat  
o zápisu dětí do 1. ročníku na-
šich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 
školách ve stejném termínu: 
v úterý 3. dubna 2018 od 
13.30 do 17.00 hodin a ve 
středu 4. dubna 2018 od 
13.30 do 15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu se 
bude konat na obou školách 
ve stejném termínu: 
v úterý 10. dubna 2018 ve 
13.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na tento náhradní 
termín na níže uvedených kon-
taktních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného 
– budova Masarykovy školy, 
Školní náměstí 1318/14
ZŠ J. A. Komenského
– zelený pavilon B,
Komenského 1534

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny,  
 u níž je dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákon- 
 ného zástupce (občanský prů- 
 kaz, u cizinců pas),
4.  potvrzení o trvalém pobytu  
 dítěte v Lysé nad Labem nebo  
 v některé z tzv. spádových  
 obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá,  
 Stratov, pokud má zákonný  
 zástupce trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě  
 soudního rozhodnutí ke změ- 
 nám v osobách zákonných  
 zástupců dítěte, je třeba tuto  
 skutečnost doložit (nejlépe 
 kopií rozsudku příslušného  
 soudu). Tento krok je nezbyt- 
 ný i tehdy, pokud je např. je- 
 den z biologických rodičů dí- 
 těte omezován při výkonu svých 
 práv. I v takovém případě je  
 nutné tuto skutečnost doložit  
 kopií soudního rozhodnutí.  
 Tyto dokumenty jsou považo- 
 vány zásadně za důvěrné.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. 

Nedoporučuje se před zápisem  
s dítětem cvičit jakoukoliv do-
vednost a znalost. Smyslem zá-
pisu je posoudit školní připrave-
nosti dítěte. Součástí zápisu bývá 
rozhovor s učitelem či přeříkání 
básničky, a to z důvodu posou-
zení verbálního projevu dítěte. 
Nechybí ani kresba, podle níž je 
možné určit vývojovou úroveň 
grafomotoriky předškoláka. Dítě 
se setká i s otázkami ze všeobec-
ného přehledu, mezi něž patří 
časová a prostorová orientace, 
znalost barev, geometrických 
tvarů, zkouší se, zda dítě zná 
svoje jméno, adresu, věk, jestli 
pozná některá čísla či písmena, 
což ale není nutné. Vyučující 
také pozorují chování dítěte bě-
hem zápisu, jeho samostatnost, 
případnou úzkostnost, závislost 
na rodičích, ochotu poslouchat 
cizí autoritu a plnit dané instruk-
ce. Svoji roli hraje i koncentrace 
pozornosti. Samotný zápis je 
spojen s hravými a relaxačními 
prvky. Děti obchází různá stano-
viště po škole, plní určité úkoly 
a nakonec odchází s drobným 
dárkem.

Co důležitého byste měli 
vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 
tzv. školského zákona č. 561/2004 
Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku, 
tedy v roce 2018, šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce 
(tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), 
odloží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolo-
žena 2 doporučeními - posouze-
ním příslušného školského pora-
denského zařízení + odborného 
lékaře (pediatra) nebo klinické-
ho psychologa. Žádost o odklad 
musí být tedy podána nejpozději 
do 30. dubna 2018. Pokud ředi-

telka školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky, infor-
muje zákonného zástupce o po-
vinnosti předškolního vzdělává-
ní dítěte a možných způsobech 
jejího plnění.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011, 
o stanovení spádových obvodů 
základních škol města Lysá nad 
Labem je zajistit místo vzdělávání 
pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
1.  trvalý pobyt dítěte v katastru  
 města Lysá nad Labem včetně  
 Litole, Dvorců a Byšiček,
2. trvalý pobyt dítěte v některé  
 z tzv. spádových obcí, tedy  
 v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé  
 a Stratově.

V ostatních případech bude 
dítě zapsáno pouze tehdy, pokud 
nebude naplněna kapacita 1. tříd 
školy žáky uvedenými podle bodu 
1 a 2.

Pokud bude převýšena na ně-
které ze škol kapacita počtu dětí 
přijatých do 1. tříd, bude platit 
vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem.     

Bližší informace budou podá- 
ny na schůzce rodičů s ředi-
telkami škol, která se bude ko-
nat v úterý 20. března 2018 
v 16.30 hodin v ZŠ Bedřicha 
Hrozného Lysá nad Labem.

Bližší informace o školách 
získáte také na webových strán-
kách škol: 

ZŠ B. Hrozného 
– www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského 
– www.zsjaklysa.cz

Je možné si školy 
prohlédnout?
Vhodné je využít k návštěvě 
obou škol Dne otevřených 
dveří: ve čtvrtek 22. břez-
na 2018 od 7.45 do 11.30 
hodin.

Kontakty

ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová

tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková

tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 

ilustrační foto, zdroj: internet
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Ze života škol

Dne 13. 
p r o s i n c e 
jsme se s naší 
studentskou 

firmou S/Cool – Made zúčastnili 
Veletrhu studentských JA Firem  
v Hradci Králové. Dosavadní práci 
jsme mohli porovnat s ostatními 
firmami, poznali jsme konkuren-
ci. Akce tak pro nás byla velmi 
prospěšná. Poučili jsme se z chyb, 
kterým se musíme příště vyhnout. 
Naše výrobky byly na veletrhu vel-
mi žádané, podařilo se nám jich 
hodně prodat. 

Prodej výrobků jsme před Váno-
ci zahájili u nás ve škole, prodávali 
jsme také na Základní škole J. A. 
Komenského Lysá nad Labem. Do 

nového roku jsme vkročili s novým 
výrobkem. Jde o svíčky různých 
vůní ve skleničkách. 

Ve dnech 22.–24. února 2018 
budeme prezentovat naši firmu  
a Obchodní akademii Lysá nad La-
bem na lyském Výstavišti, kde se 
v rámci výstavy Řemesla koná již 
tradičně přehlídka odborných škol 
a učilišť našeho regionu. 

Pokud vás fungování studentské 
firmy i výrobky zajímají, informace 
najdete na našich webových strán-
kách: https://scoolmadeoalysa. 
wixsite.com/scool-made.

Nikola Havěrníková
S/Cool – Made, specialista  

pro styk s veřejností  
(studentka 3. A OA Lysá n. L.)

Studentská firma – seznámení s konkurencí a nový výrobek

Umět poskyt-
nout první pomoc 
je jistě nesporná 
schopnost každé-
ho z nás. Základy 

první pomoci by měli ovládat jak 
dospělí, tak i děti. Více než 75 % 
obyvatel si však bohužel s poskyt-
nutím první pomoci neví rady. 
Právě proto pokládáme za důleži-
té, aby se se základy první pomoci 
seznamovaly v průběhu povinné 
školní docházky už i děti, neboť  
v současném světě se do situace, ve 
které můžeme někomu zachránit 
život, může dostat opravdu každý 
z nás. 

Děti ze Základní školy Bedřicha 
Hrozného se se základy první po-
moci seznámily ve dnech 11. a 12. 
prosince 2017 v rámci projektu 
„Dny pro záchranu života“. V tyto 

Dny pro záchranu života na ZŠ Bedřicha Hrozného

dny navštívili naši školu dva zá-
chranáři Martin a Zbyněk ze vzdě-
lávací instituce Zdravotníci s. r. o. 

Zkušení záchranáři seznámili 
žáky pátých, šestých a sedmých 
ročníků s tím nejdůležitějším, co 
by mohli v případě nutnosti po-
skytnout někomu první pomoc 
potřebovat. Připravený program 
byl veden moderní, zábavnou a 
interaktivní formou. Nejprve se 
žáci seznámili se základy biologie 
lidského těla a v průběhu seminá-
ře se pak naučili rozpoznat život 
ohrožující stavy, ošetřit drobná po-
ranění, zafixovat zlomeniny, zasta-
vit krvácení, resuscitovat a zajistit/
přivolat lékařskou pomoc. 

Program byl rozdělen do dvou 
částí – teoretické a praktické.  
V obou částech však měli žáci 
možnost si všechny důležité kroky 

sami vyzkoušet díky výborně při-
praveným modelovým situacím a 
reálně namaskovaným poraněním. 
Nejprve žáci pracovali ve třídě, ve 
druhé části se ale přesunuli do „te-
rénu“, kde si měli možnost prohléd-
nout vybavení sanitky a poznat na 
vlastní kůži práci záchranářů. Z vy-
braných jedinců se v tu chvíli stali 
pacienti a jejich spolužáci se na-
opak proměnili v tým lékařů. Díky 
týmové spolupráci se nakonec 
podařilo všechny případy úspěšně 
vyřešit, což udělalo radost všem 
přítomným. V závěru programu se 
žáci spolu s panem záchranářem 
přesunuli znovu do školy, kde na ně 
čekal závěrečný případ, na kterém 
měli žáci prokázat všechno, co se  
v průběhu dvou hodin naučili. 

Na památku obdržel každý žák 
diplom „Mladý záchranář“. Z naše-
ho pohledu je však úplně nejdůleži-

tější to, že děti se záchranáři nadše-
ně spolupracovaly a naučily se tak 
spoustu nového. Budeme doufat, 
že získané znalosti žáci nebudou 
potřebovat příliš často, pokud by 
se ale přeci jen dostali v životě do 
situace, ve které by mohli někomu 
pomoci, jistě to i díky absolvová-
ní tohoto programu zvládnou na 
výbornou a udělají maximum.  
A o to přeci jde! My jsme se o tom na 
vlastní kůži přesvědčili – I DĚTSKÉ 
RUCE MOHOU ZACHRÁNIT ŽIVOT!

Veliké poděkovaní patří celému 
týmu organizace Zdravotníci s.r.o. 
a zejména našim průvodcům Mar-
tinovi a Zbyňkovi, kteří nám zábav-
nou a poutavou formou ukázali, jak 
bychom se měli zachovat v těžkých 
životních situacích správně.  

Za žáky a učitele 
ZŠ B. Hrozného zapsal 

Petr Pokorný
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Zajímavosti / Napsali nám

Rozsvítili jsme vánoční strom 
na náměstí a nastala nám doba 
adventní. Sice bez okázalých a 
veselých prožitků, ale s radost-
ným očekáváním příchodu nej-
krásnějších svátků v roce – Vá-
noc. Využili jsme této doby tak, 
jak nám poradila na posledním 
setkání paní Jitka Soldátová, 
manažerka výstav na lyském 
výstavišti, a na tradičních vánoč-
ních trzích jsme pořídili spoustu 
dárků pro naše nejbližší. Když je 
pak vnoučci rozbalovali, zářila 
jim očka.

Ale k našemu setkání, které 
proběhlo v měsíci prosinci jen 
jedenkrát, pár dnů po Mikuláš-
ské nadílce. V Křesle pro hosta 
jsme přivítali našeho pana sta-
rostu, Ing. Karla Otavu. Přišel 

Kavárnička prosincová

Tříkrálová sbírka Poděkování

nám popřát hezké prožití svátků 
vánočních a hodně zdraví, elá-
nu a štěstí v novém roce, stého 
to výročí vzniku naší republiky. 
Přání předával osobně každé-
mu z nás, s podáním pravice  
a s úsměvem na rtech.

Využili jsme této příležitosti a 
předali mu mikrofon, jak činíme 
pokaždé, po přivítání návštěvy  
v „Křesle“. Pan starosta nezavá-
hal a seznámil nás s mnoha ak-
cemi ve městě připravovanými. 
Ať už to byl nadjezd, domov dů-
chodců, úschovna kol, přechod 
pro chodce u Parníčku, rekon-
strukce ulice Čs. armády, to vše 
nás velice zajímalo a vznášeli 
jsme k tomu podrobné dotazy. 
Velmi pohotově nám na ně odpo-
vídal a přesvědčil nás, že to má 

vedení města dobře rozpracova-
né. Za to mu moc držíme palce, 
aby to všechno dobře dopadlo. 

Po pořízení nezbytných foto-
grafií do kroniky se naše dámy 
panu starostovi odměnily vyzvá-
ním k tanci a doslova se o něj na 
parketu přetahovaly. Zachránilo 
jej jenom to, že od 16 hodin mu-
sel řídit plánované zasedání na 
radnici. 

Posezení jsme ukončili při-
pomenutím akcí, kterých se do 
konce roku ještě zúčastníme. 
Tak hned následující den jsme 
zavítali na vánoční posezení do 
Milovic, na úchvatnou show jed-
noho pianisty a dvou náruživých 
múz. A nejkrásnějším zážitkem 
pak pro nás byla návštěva živé-
ho betlému a vánočního zpívání 
v našem lyském kostele. To nám 
navodilo tu pravou vánoční nála-

du, se kterou jsme pak usedali se 
svými nejbližšími ke štědrove-
černímu stolu.

Bylo to hodně svátečních pro-
žitků, na které budeme dlouho 
vzpomínat. Třeba i na ten veliký 
novoroční ohňostroj u černých 
vrat zámeckého parku. Právě 
jím se nám uzavřel již čtvrtý 
ročník naší Kavárničky dříve na-
rozených. Jubilejní pátý ročník 
budeme organizovat tak trochu 
ve stylu stého výročí vzniku naší 
republiky. K tomu budeme zvát 
do Křesla pro hosta osobnosti, 
jejichž projev bude směřovat 
právě k tomuto výročí. A přiví-
táme i vzpomínky našich účast-
níků na uplynulá léta, prožitá  
v naší republice. Přijďte, těšíme 
se na Vás!

 MVDr. Jan Kořínek  

V lednu proběhla v našem městě, také v Milovicích a Kostomlatech 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Celkem se vybralo 37 011 Kč. Všem, kdo na 
tuto sbírku přispěli, patří velké poděkování.

J. Labutová
Farní charita v Lysé nad Labem

Rádi bychom poděkovali ce-
lému týmu domácího hospice 
Nablízku, který nám byl více než 
nablízku při péči o naši babičku  
v posledních týdnech jejího ži-
vota. Díky profesionálnímu, ale 
hlavně i lidskému a osobnímu 
přístupu sestřiček Markéty, Bo-
hunky  a p. doktorky Kordíkové 
jsme si mohli nechat babičku 
doma a nemuseli jsme ji vystavo-
vat stresu z prostředí nemocnice. 
I přes svoji těžkou nemoc mohla 
babička v klidu a bez velkých 

bolestí odejít obklopená svými 
blízkými. Všichni z celého hospi-
ce nám byli velkou oporou a po-
mocí. A to pomocí jak materiální, 
kdy nám zapůjčili mnoho zdra-
votních pomůcek, které ulehčily 
péči o babičku, tak pomocí mo-
rální, kdy díky vlídným a přátel-
ským rozhovorům s námi zmír-
nili naše obavy, jestli vše doma 
zvládneme, a ujistili nás, že to, co 
děláme, děláme správně.  

Vědomí toho, že máme za se-
bou někoho, na koho se může-
me kdykoli a s čímkoli obrátit, je  
v takové situaci dar, který nelze 
ani popsat, ani zaplatit.

Za to jim patří náš velký vděk.
Jaromír a Petra Sajdlovi

Lysá nad Labem
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Všeobecná sestra,
Pracovník v sociálních službách – 
přímá obslužná péče (pečovatel),

Fyzioterapeut/ka
   • Termín nástupu – dle dohody, ihned
   • 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.

Napsali nám

Zima je v plném proudu, a to ve 
všech svých podobách. Je to vidět 
i na návštěvnících našeho zámec-
kého areálu, který je i v tomto ob-
dobí otevřený. Láká k procházkám 
a načerpání zimní atmosféry. Rádi 
bychom se však vrátili ke konci 
minulého roku. Poděkování patří 
všem, kteří nám zpříjemnili vá-
noční čas. Lyským základním a 
mateřským školám a dalším, kteří 
nás v tomto období navštívili. Při-
spěli tak k hezkému prožití Vánoc 
u nás v domově. Rádi bychom také 
poděkovali Vám všem, všem mi-
lým dárcům, za vánoční vstřícnost 
k obyvatelům našeho domova pro 
seniory, Domova Na Zámku v Lysé 
nad Labem. V rámci dvou projektů: 
„Strom splněných přání“ a „Ježíško-
va vnoučata“ jste vyslyšeli přání 

našich obyvatel a pomohli Ježíško-
vi tato přání splnit. Dárků se sešlo 
obrovské množství a udělaly ra-
dost, vykouzlily úsměvy na tvářích 
a mnohdy i slzičky štěstí. Děkuje-
me, že myslíte na druhé, na ty, kteří 
potřebují pomoc a povzbuzení do 
dalšího života. Věřte, že jakákoliv 
pomoc je pro nás velice přínosná. 
Budeme rádi, pokud nám zůstane-
te nakloněni. Moc si toho vážíme. 
Vánoční dárky přišli předat také 
zástupci měst a obcí – Lysé nad La-
bem, Staré Lysé, Sadské, Brandýsa 
nad Labem. Děkujeme skautům 
z Lysé za předání betlémského 
světla. Poděkování patří i všem 
sponzorům, kteří nám v minulém 
roce poskytli finanční příspěvek. 
V součtu částka přesáhla 240 tisíc 
korun. A v neposlední řadě patří 

poděkování i všem dobrovolní-
kům. Závěr loňského roku jsme 
oslavili opět velkolepě. Silvestrov-
ská oslava proběhla v duchu dob-
ré nálady, úsměvů, dobrého jídla, 
veselých písniček, soutěží, tance a 
vyprávění. O program se postarala 
skupina Duo Adamis. Už dvacet let 
jsou spolu manželé Adéla Suchá a 
Milan Suchý. A to nejen jako part-
neři, ale také jako muzikanti. Pod 
uměleckým jménem Duo Adamis 
vystupují na celé řadě kulturních 
a společenských akcí. Zároveň  
v poslední době patří mezi „známé 
tváře“ TV Šlágr. Celým programem 
provázel pan Kaňka. Závěrem jsme 
si společně popřáli především pev-

né zdraví, klid a pohodu v novém 
roce s magickou „osmičkou“ na 
konci. Nechyběl přípitek s „bublin-
kami“ a improvizovaný ohňostroj. 

První lednovou sobotu v novém 
roce se konala tradiční Poutní tří-
králová mše v naší zámecké kapli. 
O duchovní záležitosti se postaral 
jáhen Mgr. Alois Zoubek a lyský 
Chrámový sbor u sv. Jan Křtitele 
pod vedením pana Petra Bajera.

Už teď se těšíme na „Zámecký – 
Valentýnský ples“ a další společná 
setkávání.

S přáním krásných dnů
Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.

První svátek vánoční se na litol-
ské pláži sešlo několik otužilců, aby 
okusili chladných vod našeho vele-
toku a poté se zahřáli několikakilo-
metrovým během.

Během akce jsme vzpomína-
li na zesnulého pana Antonína 
Bořka Dohalského.  Pan hrabě byl 
známý svými otužileckými výko-
ny a výdrží extrémních teplot na-
příč Celsiovou stupnicí. Otužilci 
extrémy 25. prosince neokusili. 

Na Boží hod vánoční do Labe!

Ráda bych touto cestou pozvala 
milovníky zimních sportů a pří-
rodního koupání na druhý otu-
žilecký ročník vánoční koupele  
v Labi 25. 12. 2018 v 11 hodin na 
litolskou pláž u mostu.  Počítáme, 
že v souvislosti s globálním otep-
lováním a mírnými zimami přilá-
ká tento memoriál mnoho začí-
najících otužilců. Akce se koná za 
jakéhokoli počasí.

Ilona Doležalová
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Napsali nám
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TIRÁŽ

Milí přátelé a podporovatelé 
domácího hospice Nablízku,

dovolte nám malé ohlédnutí za 
rokem 2017.  Doprovodili jsme  
v něm 24 umírajících pacientů a 
poskytli jejich rodinám potřeb-
nou podporu v tak těžkém ob-
dobí, jakým je odchod blízkého 
člověka. Vykonali jsme také více 
než dvě desítky konziliárních 
návštěv k dalším nevyléčitelně 
nemocným a poskytli odborné 
sociální poradenství mnohým 
rodinám, které se na nás obráti-
ly s žádostí o pomoc. V loňském 
roce se nám podařilo zakoupit 
automobil, který byl financován 
z dotací Ligy proti rakovině, Kraj-
ského úřadu Středočeského kra-
je a ze sponzorských darů. Díky 
dalším grantům jsme doplnili 
potřebné kompenzační pomůcky 
a získali prostředky na částečnou 
úhradu mezd zdravotních sester. 
Postupně získáváme podporu 
větších měst, ale i malých obcí  
v našem regionu. Zvláštní dík 
patří Zastupitelstvu města Lysá 

nad Labem, které nám na konci 
loňského roku poskytlo význam-
nou finanční podporu na provoz 
našeho hospice.

A co nás čeká do budoucna? 
Dalším krokem je otevření ambu-
lance paliativní medicíny v Lysé 
n. L. začátkem tohoto roku. Zájem 
o naše služby neustále roste. Sna-
žíme se – často s vypětím všech 
sil – poskytnout péči všem, kteří 
nás o to požádají. K nezbytnému 
rozšíření kapacity hospice potře-
bujeme náš tým doplnit dalšími 
zdravotními sestrami a získat  
finanční prostředky na jejich 
mzdy. Navzdory nadějným zprá-
vám, které proběhly médii, je 
financování mobilní hospico-
vé péče ze strany zdravotních 
pojišťoven stále v nedohlednu. 
Jsme tedy i nadále odkázáni na 
získávání finančních prostředků  
z nadací, grantů a od soukromých 
dárců. V roce 2018 budeme usilo-
vat zejména o finanční zajištění 
provozu, abychom mohli vybudo-
vat stabilní tým a co možná nejví-
ce tak pokryli poptávku po našich 
službách. Budeme rádi, pokud se 
rozhodnete nás podpořit. Pomůže 
i sebemenší částka pravidelně za-
sílaná na náš transparentní účet 
(číslo účtu: 2300803840/2010 
Fio banka). Jinou vítanou formou 

pomoci je nabídka výrobků, které 
pak můžeme dávat za dobrovol-
ný příspěvek při různých akcích  
v našem prezentačním stánku. 
Velmi významnou pomocí je 
uspořádání benefiční akce na 
podporu hospice.

Závěrem bychom Vám rádi po-
děkovali za veškerou dosavadní 
přízeň, která nás ujišťuje o důle-
žitosti a smysluplnosti naší služ-
by. I díky Vašim darům a pomoci 
můžeme poskytovat nepřetrži-
tou komplexní péči našim umí-

rajícím pacientům tak, aby mohli 
prožít závěr svého života bez 
bolesti, obklopeni láskou svých 
blízkých v důvěrně známém pro-
středí domova.

Přejeme Vám, abyste v no-
vém roce zakoušeli vzájemnou 
blízkost své rodiny a radovali se  
z každého nového dne. Setkáte-li 
se ve svém okolí s potřebou naší 
služby, budeme i Vám ochotně 
nablízku svou pomocí.

Tým Domácího hospice
Nablízku

Co čeká domácí hospic v tomto roce

Ráda bych touto cestou podě-
kovala manželům Kořínkovým, 
kteří pro babičky a dědečky 
připravili v předvánočním čase 
krásné odpoledne. Besídka se 
uskutečnila v kulturní místnosti 
v Domě s pečovatelskou služ-
bou. Pan Kořínek hrál koledy a 
jeho paní Maruška přečetla něco 

Poděkování 
málo z bible. Program se nám 
moc líbil a byli jsme překvapeni, 
kolik přišlo lidí.

Pozváni byli i zástupci města  
a my jako správci domu. 

Děkuji za přípravu celé akce, 
program i pohoštění.

 Ivana Crhová
správa budov

Dne 1. 1. 2018 tomu bylo 20 let, co nás navždy opustil  
náš tatínek, dědeček, pan František Čerešňák.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.     Děkujeme.
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Napsali nám

21. prosinec byl obyčejný, po-
šmourný předvánoční den. Ne 
však pro obyvatele Litole. V pod-
večer, okolo páté hodiny, se před 
litolskou školou shromáždilo 
množství obyvatel této části Lysé 
n. L., aby si zpříjemnili adventní 
čas a oddechli si od předvánoční-
ho spěchu.

Během cesty od školy ke kap-

ličce se k nám přidávali další a 
další lidé a před ní byl už také 
shromážděn početný dav. Žáci 
Základní školy TGM za dopro-
vodu kytary p. ředitele Elišky 
a dud, na které hrál p. Kusov-
ský, zazpívali několik známých 
i méně známých koled. Mnozí  
z přítomných si s dětmi s chutí 
zazpívali také.

Vznikne nová tradice?

Dne 23. prosince 2017 zemřel 
lyský (litolský) rodák, grafik a 
výtvarník – pan Karel Janoušek.

Karel Janoušek se narodil dne 
30. října 1933 v Litoli v čísle po-
pisném 204. 

V Lysé nad Labem – Litoli žil 
pouze několik let. V roce 1936 se 
odstěhoval do severních Čech a 
tam prožil celý svůj další život. 

Vystudoval Střední umělecko-
průmyslovou školu v Praze a po 
ukončení studia se věnoval přede-
vším propagační grafice a grafické 
úpravě tiskovin. Ve volné tvorbě 
se začal věnovat netradičním ob-
razům a objektům, jejichž základ-
ním prvkem je písmo – písmo jako 
symbol. Tento výtvarný směr vy-
cházející z tvaru písma se nazývá 
lettrismus.

Své práce vystavoval Karel Ja-
noušek na mnoha místech v České 
republice i v zahraničí. 

V roce 2011 uspořádal výstavu  
i v Lysé nad Labem. Výstava pod 
názvem Poetika písma byla ote-
vřena dne 18. června 2011 v bu-
dově Státního okresního archivu 
Nymburk se sídlem v Lysé nad 
Labem. 

Odešel člověk …

Karel Janoušek nezapomí-
nal na své rodné město a stále 
k němu měl silný citový vztah. 
Velmi mu na výstavě záleželo. 
Bohužel, jak už jsem tehdy na-
psala do Listů, výstava proběhla 
za naprostého nezájmu vedení 
města. I pozdější nabídka na da-
rování obrazů městu zůstala bez 
odezvy.

Vše napravilo až současné vede-
ní města. Karel Janoušek převzal  
v roce 2017 vyznamenání města 

a daroval Lysé nad Labem několik 
svých obrazů. 

Později mu již nemoc nedovo-
lila rodné město navštívit, proto 
jsem ráda, že ještě mohl vyzname-
nání města převzít osobně. 

Přestože byl vynikající a známý 
grafik a výtvarník, zůstával stále 
skromným a laskavým člověkem, 
kterému nebyl lhostejný osud 
ostatních lidí. Z jeho korespon-
dence je možné vyčíst, že daroval 
mnoho svých obrazů pro dražby,  

z nichž byly peníze použity pro 
charitativní účely. 

V korespondenci Karla Ja-
nouška se nachází obálka s ad-
resou, která plně vystihuje jeho 
osobu:

Člověk a grafik
Karel Janoušek
Tady

Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé n. L.

Po ukončení jsme si mohli na-
vzájem popovídat při čaji a la-
hůdkách, které si přítomní sami 
připravili. Mnozí si také domů 
odnášeli betlémské světlo, kte-
ré do Litole přinesli skauti. My  
z Klubu důchodců Litol jsme si ho 
odnášeli dokonce v ozdobných 
svícnech, které pro nás vyrobili 
žáci litolské školy a předali nám 
je při svém tradičním vystou-

pení v našem klubu již dva dny  
předtím.

Za příjemně strávený předvá-
noční podvečer děkujeme všem, 
kteří se na jeho organizování po-
díleli, především však žákům ZŠ 
Litol a jejich učitelům. Těšíme se 
na shledanou na příštím našem 
setkání.

Klub důchodců Litol
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Sport

Poslední den v roce se již 
tradičně uskutečnil Silvestrov-
ský běh, kterého se tentokrát 
zúčastnil rekordní počet star-
tujících – celkem 127. Svoji roli 
jistě sehrálo i nezvykle teplé 
počasí, bylo +11 °C. Nejmladším 
závodníkem byl dvouletý Miku-
láš Basel z Kralup nad Vltavou  
a naopak seniorem závodů opět, 
již po několikáté, 68letý Josef 
Navrátil ze Stránčic.

V průběhu závodů byly překo-
nány tři traťové rekordy – v ka-
tegorii mladších žákyň Danielou 
Mandíkovou z Prahy – Jižní Měs-
to, v kategorii žen Janou Lenčo-
vou z Milovic a v kategorii žen 
nad 40 let Monikou Limbergo-
vou z Prahy 10. O zpestření sil-
vestrovského odpoledne se po-
staraly opět tzv. „Báječné ženy  
v běhu“, kterým sice jejich obleč-
ky nedovolily bojovat o stupně 
vítězů, ale zato potěšily všechny 
diváky. V hlavním závodu mužů, 
kde startovalo celkem 38 borců, 
zvítězil tentokrát borec z naše-
ho města Václav Jisl. Tělocvičná 
jednota Sokol Lysá nad Labem, 
která v tomto roce oslaví 150 
let od svého založení, zároveň 
zve zájemce na letošní akce:  
v neděli dne 10. června na So-
kolský triatlon (trať vzhledem 
k rekonstrukci nadjezdu zatím 
není jasná), Běh zámeckou za-
hradou v sobotu dne 1. září a 
samozřejmě poslední den v roce 
na Silvestrovský běh. A nezapo-
meňte opět – humorné doplňky 
vítány.  

43. ročník Silvestrovského běhu 

LY
SÁ NAD LABEM

Pořadatel – Sokol Lysá nad La-
bem děkuje touto cestou za po-
moc při zajištění závodů:

městu Lysá nad Labem, Měst-
ské policii Lysá n. L., Miroslavu 
Hukovi – mistru zvuku, man-
želům Blažkovým – Vinotéka a 
všem, kteří se na přípravě a prů-
běhu celé akce podíleli.

Výsledková listina je umístě-
na na www.sokol-lysa.cz (včetně 
bohaté fotodokumentace) a na 
www.behej.com. 

Jaroslav Denemark 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:
Muži hlavní závod – 6 200 m (38 běžců vč. seniorů)
1. Václav Jisl  Sokol Lysá nad Labem
2. Radomír Novotný Lysá nad Labem
3. Karel Prager  GEOLYS CZ
Muži nad 40 let – 6 200 m (20 běžců) 
1. Miloš Lambert  Bříství
2. Jan Martínek  TK Vyšehrad Praha 
3. Lubomír Jokel  ATLET Šestajovice
Muži nad 60 let – 6 200 m (1 běžec)
1. Josef Navrátil  SK Strančice
Ženy – 3 100 m (20 běžkyň vč. seniorek)
1. Jana Lenčová  Cyklocross Milovice
2. Helena Poborská  KERTEAM
3. Monika Limbergová Praha 10
Ženy nad 40 let – 3 100 m (8 běžkyň)
1. Monika Limbergová Parha 10
2. Štěpánka Trnková SABZO Praha
3. Karolína Hanáková ATLET Šestajovice
Dorostenci – 1 550 m (2 běžci)
1. Vojtěch Bouřil  Atletika St. Boleslav 
2. David Martínek  Atletika St. Boleslav
Starší žáci – 1 550 m (11 běžců)
1.   Ondřej Sadílek  VK Lysá nad Labem
2.   Jan Tatar  ATLET Šestajovice
3.   Jaroslav Kratochvíl Přerov nad Labem 
Starší žákyně – 1 550 m (8 běžkyně)
1. Daniela Mandíková Atletika Jižní Město
2. Aurora Tlamichová Atletika St. Boleslav
3. Monika Florová  AC Sparta Praha
Mladší žáci – 800 m (19 běžců)
1. Nicolas Schejbal  ATLET Šestajovice
2. Michal Mandík  Atletika Jižní Město
3. Adam Martínek  ZŠ Kounice
Mladší žákyně – 800 m (6 běžkyň)
1. Daniela Mandíková Atletika Jižní Město
2. Denisa Morávková ATLET Újezd nad Lesy
3. Anežka Heřtusová Kounice
Předškolní žáci – 150 m (13 běžců)
1. Jáchym Malich  Sokol Lysá nad Labem
2. Kryštof Kulíšek  Líbeznice
3. Tomáš Rambousek Líbeznice
Předškolní žákyně – 150 m (5 běžkyň)
1. Sára Jakubalová  Sokol Lysá nad Labem
2. Anička Spudichová Lysá nad Labem
3. Monika Větrovcová Kocanda
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KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2018
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 30. 6. do 14. 7. 2018 – 15 dnů a 

II. běh od 14. 7. do 28. 7. 2018 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 4 000 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní  
v termínu 29. 7. až 10. 8. 2018 v ceně  

pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek František

Klicperova 553, 289 22 Lysá n. L.
Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, 

e-mail: blazekfra@atlas.cz

Bližší informace vč.fotogalerie najdete  
na stránkách www.dltsumava.cz

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

Prodavače/ku náhradních dílů 
s dobrou znalostí práce na PC, orientací v problematice nákupu 
náhradních dílů zejména pro nákladní automobily,

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

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

Naše týmy začaly novou zá-
vodní sezonu opravdu úžasnými 
výsledky. Závodní tým aerobi-
ku ve věkové kategorii 8−10 let 
"Farmářský sen" se zúčastnil od 
listopadu třech soutěží a vždy 
stála děvčata na bedně. Přivezla 
si zlato, bronz a ze zahraniční 
soutěže dokonce stříbro. Závod-
ní tým Dance Crazy ve věkové 
kategorii 15 a více let "Do you 
really want this"  se zúčastnil cel-
kem čtyř závodů a kromě první 
soutěže, kde děvčata vybojova-
la stříbro, přivezla vždy zlatou 
medaili, a to i ze zahraničního 
podzimního finále soutěže v 
Drážďanech. Závodní tým zumby 
Super Girls "Zumbelo" předvedl 
dokonalou zlatou jízdu. Děvčata 
se zúčastnila celkem pěti závodů 
a i přes velmi těžkou konkurenci 
vždy vybojovala zlato! Na finále 

Skvělý začátek závodní sezony 
2017/2018

podzimní ligy soutěže MIA do-
konce získala to největší oceně-
ní − vyhrála Mistra MIA League 
podzim 2017. Je to až neuvěři-
telné, ale během podzimu jsme 
získali 9x zlato, 2x stříbro a 1x 
bronz. Děvčatům patří obrovské 
DÍKY! Jako malé poděkování za 
jejich skvělé výsledky jim spolek 
uhradil autobusovou dopravu  
i startovné na zahraničním finá-
le v německých Drážďanech. Při 
cestě zpět z této soutěže jsme na-
vštívili vánoční trhy na pevnosti 
Königstein a moc jsme si to užili.

Musíme ovšem zmínit i akce, 
které se velice vydařily. 5. listopa-
du proběhlo Halloweenské cvi-
čení, které mělo úspěch u našich 
členů i u veřejnosti. Ve čtvrtek  
14. prosince se uskutečnila Vánoč-
ní akademie našeho spolku v kině 
v Lysé nad Labem. V pátek 15. pro-
since jsme si užili vánoční posezení 
a první část sezony jsme zakončili 
v neděli 17. 12. 2017 vystoupením 
na Výstavišti v Lysé n. L. 

V další části sezony nás čeká 
spousta soutěží a akcí a nezbývá 
než všem popřát "hodně štěstí!"

Eva Rejmanová
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VETERINÁRNÍ ORDINACE 
manželů Matušinových
Lysá Litol oznamuje, že
počínaje únorem 2018 

ruší pravidelné ordinační hodiny.

Od tohoto data je nutno termín návštěvy 
ordinace dohodnout předem telefonicky 

na tel. 603 440 517.

VČELAŘSKÁ PRODEJNA
již nově otevřena naproti Výstavišti
Masarykova 984
www.vcelarstvi-lysa.cz
E-mail: info@vcelarstvi-lysa.cz  
Tel.: 607 524 666

ZUBNÍ ORDINACE V PŘEROVĚ NAD LABEM 
nabízí profesionální dentální hygienu pro širokou veřejnost. 
Nabízíme odstranění zubního kamene, skvrn od kávy, čaje  

a cigaret, nácvik vhodné techniky čištění zubů včetně  
výběru správných zubních kartáčků, bělení zubů. 
Možnost objednání na telefonu 731 955 366 nebo 

e-mailu zubni.prerovnl@seznam.cz. 
Ceník k nahlédnutí na www.zubniprerovnl.cz.

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

OPERÁTORY - OBSLUHA 
SVÁŘECÍHO CENTRA

OPERÁTORY, SEŘIZOVAČE CNC
ÚDRŽBÁŘ - STROJNÍ 
ELEKTROMECHANIK

Požadujeme:
- Zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost
- Manuální zručnost
- Technické vzdělání velkou výhodou

Nabízíme:
- Motivační mzdové ohodnocení
- Smlouva na dobu neurčitou
- Práce v perspektivní firmě a v příjemném kolektivu
- Týden dovolené navíc, bonusový systém, příspěvek na stravování

Datum nástupu – IHNED
V případě zájmu zašlete e-mailem životopis zaměstnavateli:
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
mob.: 733 734 422

Tyto údaje jsou poskytovány  společnosti MCGA Czech, s.r.o. výhradně za účelem prostředkování 
zaměstnání a to na dobu výběrového řízení, nejdéle však na 6 měsíců od jejich zaslání. Kdykoli 
můžete požádat společnost MCGA Czech, s.r.o.  o smazání nebo o opravu osobních údajů.


