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V tomto čísle:

16. fes  valový cyklus 
Musica Florea Bohemia 2018

VELIKONOČNÍ KONCERT

Vliv improvizace
na hudbu

17. a 18. stole  
Musica Florea, um. ved.

Marek Štryncl
kostel 

Narození sv. Jana Kř  tele
 v Lysé nad Labem

2. 4. 2018 
od 16.00 hodin
www.musicafl orea.cz

Málokdo si kdy všímá 
nebo si dodnes pamatuje, 
jak jsou roky s osmičkou 
na konci důležité pro naši 
vlast. Lysá jich má také ně-
kolik. Nejstarší pro nás vý-

znamné datum je 1478. Tehdy skonal Jindřich 
Smiřický ze Smiřic, tehdejší majitel Lysé, a měs-
to připadlo jeho synovi. Ten nechal hrad přesta-
vět na zámek. Rok 1508 byl opět významný pro 
rod Smiřických. Panství Lysá bylo propuštěno 
z manství a zapsáno jako dědictví Smiřických. 
V roce 1548 odkoupil lyské panství král Fer-
dinand I. a Lysá se tak dostala do majetku 
Habsburků. 

Rok 1738 znamenal pro Lysou přechod 
do rukou Sweerts-Šporků. V české zemi po bitvě 
na Bílé hoře převládali katolíci a tak se ani nemu-
síme pozastavovat nad informací, že v roce 1748 
byli souzeni evangelíci z našeho města, u kte-
rých se našli luterské knihy. V roce 1848 vznik-
la i v Lysé národní garda na podporu povstání 
v Praze. Sokol byl založen v roce 1868. Deset let 
na to, v roce 1878, byl taktéž založen hasičský 

Osmičková léta v dějinách 
Lysé nad Labem

sbor. Oba tyto spolky budou letos pořádat k vý-
ročí svého vzniku oslavy.

Dívky mohly začít chodit do nové měšťanské 
školy zprovozněné v roce 1908.

Přes Labe vedl železobetonový (již zboura-
ný) most v roce 1928. V roce 1938 byl zámek 
se zahradou prodán státu. V roce 1948 byla 
dokončena výstavba “starého” sídliště nedale-
ko dnešního nadjezdu. V roce 1978 byla zpří-
stupněna veřejnosti nová městská knihovna. 
Nakonec bych mohla uvést, že v roce 2008 byla 
provedena instalace solárních panelů nad školní 
jídelnou ZŠ Komenského.  

Toto je výčet jen některých dat, kdo bude chtít, 
jistě si najde ještě další “osmičkové” události.

Své informace jsem čerpala se souhlasem 
paní doktorky Marie Kořínkové z jejího se-
psání historie našeho města ve stolním kalen-
dáři pro rok 2011, o iciálních webových strá-
nek města, lyského hasičského sboru a webu 
http://lysa.evangnet.cz.

Natalie Urbánková
žákyně 9. A ZŠ JAK Lysá n L.

foto: zdroj facebook
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
je rozhodnuto. 1. 3. 2018 bude 

zahájena největší a pro chod 
našeho města životně důleži-
tá investice.  Jedná se o rekon-
strukci nadjezdu, který bude 
de initivně uzavřen 15. dubna 
na 19 měsíců. Do té doby budou 
provedeny přeložky sítí a vybu-
dována obslužná komunikace 
pro stavbu okolo Kovony. Jed-
ná se o investici Středočeského 
kraje. V soutěži byla vybrána 
renomovaná irma Metrostav. 
O iciální objížďka pro osobní 

automobily povede přes Ostrou 
a Stratov. Pro nákladní automo-
bily pak po komunikacích I. třídy 
přes Nymburk, Mladou Boleslav 
a Benátky nad Jizerou. Věřím, 
že v době uzavření nadjezdu si 
všichni najdeme možnosti, jak 
se pohybovat po městě, které je 
rozděleno železnicí. Budeme si 
muset zvyknout i na operativní 
řešení neočekávaných situací, 
které určitě vzniknou. Bude to 
vyžadovat velkou dávku vzá-
jemné ohleduplnosti.

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 se usku-
tečnilo v litolské tělocvičně setká-
ní z cyklu „Zeptejte se starosty“. 
Byl jsem překvapen velkým zá-
jmem veřejnosti o dění v našem 
městě. Okolo stovky zúčastně-
ných se aktivně zapojilo do dis-
kuse předevšímo tom, jak bude 
zajištěn provoz ve městě. V Litoli 
je bohužel minimální občanská 
vybavenost. Přestože pravidelně 
komunik ji se spoluobčany při 
různých příležitostech, setkání v 

Litoli bylo co do podnětů od obča-
nů velmi přínosné. Jeden z dotazů 
byl na fungování autobusové do-
pravy. Autobusy od Českého Bro-
du a od Nymburka budou končit 
na nové zastávce na křižovatce 
ulic Na Zemské stezce a U Nové 
hospody. Cestující na vlak půjdou 
do podchodu. Ostatní přestoupí 
na autobus, který pojede po ob-
jížďce přes Ostrou a Stratov. Cena 
jízdného zůstane stejná. 

Od 1. 3. 2018 spouštíme na 
zkoušku Senior taxi, kde bude 
zajištěna přeprava seniorů nad 
65 let k lékaři a pro léky. Klient si 
na tel. 325 538 444 objedná pře-
pravu (nutno 24 hod. předem). 
Při nástupu zaplatí 10 Kč. Pokud 
bude chtít i cestu zpět, uhradí 
dalších 10 Kč.

Setkání s občany města pova-
žuji za velmi důležitá a určitě v 
nich budeme pokračovat. V litol-
ské tělocvičně to bude 1. 3. 2018 
v 18.00 hodin letos již podruhé. 

Pracujeme na tom, aby od 
15. 4. 2018 bylo v Litoli zřízeno 
výdejní místo České pošty, kde 
by bylo možno podat zásilku, 
zaplatit poštovní poukázku, vy-
zvednout dopis a zásilku a prav-
děpodobně i důchod. O všem Vás 
budeme průběžně informovat 
prostřednictvím Listů, webo-
vých stránek města, facebooku, 
mobilního rozhlasu, místního 
rozhlasu a dalších médií.

Dovolte mi, abych u této pří-
ležitosti vyslovil ještě jedno 
své velké osobní přání. Aby-
chom se k sobě v letošním kri-
tickém roce, který je zároveň 
i rokem volebním, vzájemně 
chovali s úctou a slušností. Re-
konstrukce nadjezdu by byla 
bezproblémová, kdyby se ně-
kterým našim spoluobčanům 
nepodařilo před dvanácti lety 
úspěšně zablokovat výstavbu 
II. etapy obchvatu.  

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 1. jednání rady města 
dne 8. 1. 2018
RM schválila:
• přijetí částky 518 562,44 Kč a 
 517 645,59 Kč od ministerstva 
 zemědělství na výstavbu a tech-
 nické zhodnocení infrastruktu-
 ry vodovodu a kanalizace v By-
 šičkách,
• úpravu rozpočtu města r. 2017 
 – 34. a 35. rozpočtové opatření 
 dle návrhů,
•  uzavření smlouvy o dílo na akci 
 s názvem „II/331 Lysá nad La-
 bem, rekonstrukce křižovatek“. 
 Dodavatelem stavebních prací je 
 irma Metrostav, a. s., Praha 8.
RM uložila:
• odboru městského investora vy-
 pracování projektové dokumen-
 tace (PD) na veřejné osvětlení 
 (VO) v úseku od křižovatky se 
 silnicí II/331 – hájenka – směr 
 Stará Lysá, a realizaci VO součas-
 ně s akcí Kanalizace Dvorce,
• odboru správy majetku provést 
 provizorní opravu nezpevněné 
 „zadní“ cesty ve Dvorcích s ter-
 mínem realizace do 30. 5. 2018,
• místostarostovi města panu 
 Janu Burianovi zúčastnit se vý-
 běrového řízení na koupi 2 po-

 zemků v lokalitě Řehačka s auk-
 cí dne 31. 01. 2018 a pověřuje ho 
 v rámci aukce k podávání nabí-
 dek dle diskuze z jednání RM,
• panu starostovi odpovědět pe-
 tičnímu výboru občanů ze Sídli-
 ště, jakým způsobem bude měs-
 to postupovat při opravě pane-
 lové cesty v Sídlišti, termín: do 
 19.  1. 2018,
• panu starostovi na základě vyjá-
 dření jednotlivých odborů zpra-
 covat a zaslat OV Dvorce písem-
 nou odpověď a předložit ji za-
 stupitelstvu města dne 21. 2. 
 2018 na vědomí. 
RM vzala na vědomí:
• petici občanů ze Sídliště Lysá 
 nad Labem, v níž požadují opra-
 vu, případně rekonstrukci pane-
 lové cesty podél č. p. 1427 až 
 1433 a 1439 až 1448,
• informativní zprávu o čerpání 
 přesčasů strážníků městské po-
 licie v roce 2017.
 
Z 2. jednání rady města 
dne 23. 1. 2018
RM schválila:
• předložený návrh smlouvy na 
 zajištění provozu na místních 
 komunikacích a určených po-

 zemcích v době konání výstav 
 pro rok 2018,
• zahájení poptávkového řízení na 
 veřejnou zakázku malého roz-
 sahu s názvem: „Oprava výtluků 
 PATCH 2018 v Lysé nad Labem“,
• udělení výjimky z OZV Města 
 Lysá n. L. č. 2/2012 Tanečnímu 
 klubu dospělých k prodloužení 
 konání Společenského plesu dne 
 27. 1. 2018 od 19.30 hodin do 
 28. 1. 2018 do 03.00 hodin,
• udělení výjimky z OZV města 
 Lysá n. L. č. 2/2012 městu Lysá 
 n. L. k prodloužení konání Spo-
 lečenského plesu dne 2. 2. 2018 
 od 20.00 hodin do 3. 2. 2018 
 do 02.00 hodin,
• rozdělení dotací z programu na 
 podporu kultury města Lysá nad 
 Labem na rok 2018 včetně ve-
 řejnoprávních smluv s dvěma 
 výjimkami: RC Parníček se poní-
 ží inanční prostředky na Aktivi-
 ty pro celé rodiny na 30 tis. Kč 
 a 10 tis. Kč se poskytne SDH Lysá 
 n. L. na Oslavy 140 let vzniku 
 sboru,
• předložený návrh na rozdělení
 dotací z programu na podporu 
 sportu a volného času města 
 Lysá nad Labem na rok 2018 

 včetně veřejnoprávních smluv,
• poskytnutí roční dotace Centru 
 služeb pro silniční dopravu, Pra-
 ha 1, na spolu inancování do-
 pravní výchovy BESIP ve výši 
 10 tis. Kč včetně veřejnoprávní 
 smlouvy,
• poskytnutí sponzorského daru 
 ve formě inančního příspěvku
 ve výši 10 tis. Kč panu Martinu 
 Náhlovskému včetně veřejno-
 právní smlouvy doplněné o pro-
 pagaci města,
• úpravu rozpočtu města dle roz-
 počtových pravidel na rok 2018 
 – 1. rozpočtové opatření dle ná-
 vrhu, 
• inanční podporu Českému sva-
 zu ochránců přírody - základní 
 organizace 09/07 Polabí, na pro-
 voz stanice pro zraněné a hen-
 dikepované živočichy ve výši 
 10 000 Kč,
• zahájení zadávacího řízení na 
 podlimitní veřejnou zakázku na 
 stavební práce s názvem: „Kana-
 lizace Dvorce“,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2018 – 2. rozpočtové opatření 
 spočívající ve vytvoření nové po-
 ložky s názvem „Projektová do-
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Pokračování ze str. 2
 kumentace Přístavba a nástavba 
 hasičské zbrojnice v Lysé nad 
 Labem“ s částkou 700 tis. Kč 
 včetně DPH.
RM vzala na vědomí:
• informaci o dopravní situaci 
 před hospodou ve Dvorcích, 
• poděkování organizací Domova
 Mladá Milovice, Linky bezpečí 
 a Dětského domova Nymburk 
 za poskytnutí dotace z Charita-
 tivního programu v roce 2017,
• přehled levných opatření na 
 zvýšení bezpečnosti a atraktivi-
 ty cyklodopravy, zpracovaný cy-
 klokoordinátorkou města Lysá 
 nad Labem,
• informaci o vznikající dokto-
 randské práci ČVUT na téma 
 „Analýza technických opatření 
 ke zvýšení bezpečnosti cykli-
 stické dopravy“.
RM uložila:
• odboru správy majetku a měst-
 skému právníkovi pokračovat 
 v jednání s vlastníky pozemku 
 u hospody ve Dvorcích, termín: 
 do vyřešení.
• odboru městského investora za-
 hájit činnost vedoucí k zadání 
 veřejné zakázky na nové zaříze-
 ní na měření rychlosti v obci 
 Starý Vestec., termín: ihned.  
RM souhlasila: 
• s  konáním Svatojánské pouti na 
 ploše Husova náměstí v termínu 
 od 18. 6. do 25. 6. 2018, provo-
 zovatel pan Josef Tříška, Praha 9, 
 za podmínek uvedených v roz-
 hodnutí,
• s vypracováním a projednáním 
 dokumentace umístění svislých 
 dopravních značek „Pozor, cyk-
 listé a chodci“ na vybraných sta-
 novištích ve městě,
• s vedením kanalizačního řadu 
 v ulici Průmyslová po pozemku 
 města p. č.  527/17, k. ú. Lysá 
 n. L., s tím, že město nebude 
 investorem,
• s převzetím záštity jmenovitě 
 panem starostou, Ing. Karlem 
 Otavou, nad výstavou pana Ing. 
 Gregora ve dnech 10. 4. – 2. 6. 
 2018 v prostorách Muzea Bed-
 řicha Hrozného v Lysé nad La-
 bem.

Z 3. jednání rady města 
dne 6. 2. 2018
RM schválila:
• zahájení poptávkového řízení 

 vedeného mimo zadávací řízení
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu s názvem: „Bezbariéro-
 vé přecházení vybraných míst-
 ních komunikací v Lysé nad 
 Labem 2018“,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2018 dle návrhů,
• uzavření dodatku č. 4 k man-
 dátní smlouvě uzavřené se spo-
 lečností Manola video na výro-
 bu zpravodajství a jeho realiza-
 ci prostřednictvím kabelové sítě 
 a lokálního televizního vysílače, 
 spočívající ve zvýšení měsíčního
 příspěvku na částku 30 000 Kč
 včetně DPH s platností od 1. 3. 
 2018 a každoroční navyšování 
 odměny o in laci vyhlášenou ČSÚ,
• zahájení poptávkového řízení 
 vedeného mimo zadávací řízení 
 na veřejnou zakázku malého 
 rozsahu s názvem: „ZŠ Lysá nad 
 Labem, pavilon D - úprava a vý-
 měna instalací ústředního tope-
 ní a zdravotně technických 
 instalací“,
• udělení čestných medailí města 
 II. a II. třídy a pamětních medailí
 občanům dle návrhů (podrobná
 informace následuje v Listech 
 4/2018 z předávání medailí dne 
 4. 3. 2018),
• koncepci sportu města Lysá nad 
 Labem,
• smlouvu o partnerství mezi 
 městem Lysá nad Labem a Cen-
 trem pro komunitní práci Střed-
 ní Čechy, upravenou ve smyslu 
 diskuse a pověřuje pana staros-
 tu jejím podpisem,
• veřejnoprávní smlouvu o po-
 skytnutí dotace na Oslavy 150 let
 Sokola a Veřejnoprávní smlouvu 
 o poskytnutí dotace na Šporko-
 vy slavnosti,
• udělení výjimky z OZV města 
 Lysá n. L. č. 2/2012 TK Slovan 
 Lysá nad Labem, z. s., k prodlou-
 žení konání Reprezentačního 
 plesu dne 3. 3. 2018 od 20.00 
 hodin do 4. 3. 2018 do 03.00 
 hodin,
• návrh předložené dohody o par-
 tnerství mezi Městem Lysá n. L. 
 a OS HIPPODROM, z. s., Lysá n. L. 
 na rok 2018,
• smlouvu o mediálním partner-
 ství mezi městem Lysá nad La-
 bem a rádiem Patriot Nymburk 
 na rok 2018,
• uzavření smlouvy na veřejnou 
 zakázku malého rozsahu na do-

 dávku kancelářského materiálu 
 pro MěÚ Lysá nad Labem s do-
 davatelem: FRANKOSPOL OFFI-
 CE, Frýdek-Místek,
RM vzala na vědomí:
• předloženou urbanistickou stu-
 dii uspořádání okolí budoucí 
 sportovní haly v Komenského 
 ulici zpracovanou Ing. arch. 
 Petrem Macharem, 
• informaci společnosti Šporkova 
 lékárna, s. r. o., o ukončení spolu-
 práce se společností Pilulka 
 Lékárny. Převod nájemní smlou-
 vy nebude uskutečněn,
• návrh ústředního inspektora 
 ČŠI Mgr. Tomáše Zatloukala na 
 vyhlášení konkurzu na ředitele/
 ku MŠ Mašinka a písemné vzdá-
 ní se funkce ředitelky MŠ Mašin-
 ka ke dni 31. 7. 2018.
RM uložila:
• odboru městského investora za-
 dat vypracování projektové do-
 kumentace (PD) k demolici a 
 zajistit demoliční výměr části 
 budovy č. p. 1745 a PD na re-
 konstrukci zbývající části budo-
 vy pro potřeby Policie ČR a 
 městské policie a zajistit staveb-
 ní povolení, termín: ihned,
• odboru ŠSVZaK vyhlásit kon-
 kurz na ředitele MŠ Mašinka, 
 Sídliště 1512, 1516, Lysá nad 
 Labem,

RM souhlasila:
• s ponecháním jednoho volného 
 bytu v seznamu volných bytů 
 pro případ mimořádné situace, 
 např. ubytování občanů ve složi-
 tých životních situacích, za ná-
 jemné ve výši 59 Kč/m2,
• s výkonem práce na pracovním 
 místě ředitele školy na další 
 šestileté období od 1. 8. 2018 
 do 31. 7. 2024 u následujících 
 škol: ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. 
 Masaryka – Litol,  MŠ Dráček, 
 MŠ Čtyřlístek a od 1. 9. 2018 do 
 31. 8. 2024  ZUŠ F. A. Šporka,
• s pořízením změny č. 3 regulač-
 ního plánu Lysá nad Labem - Vy-
 soká Mez zkráceným způsobem 
 spojeným s úpravou regulační-
 ho plánu Lysá nad Labem – Vy-
 soká Mez,
• s pořízením územní studie Lysá 
 nad Labem – K Závodišti na ná-
 klady vlastníků dotčených po-
 zemků.
RM odvolala:
• Bc. Jaroslavu Černou z funkce 
 ředitelky MŠ Mašinka, Sídliště 
 1512, 1516, Lysá nad Labem, 
 ke dni 31. 7. 2018.  
 

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Krimi střípky
Nález odcizených vozidel

V krátké době strážníci prově-
řovali telefonická oznámení na 
odstavená osobní motorová vozi-
dla. První vozidlo Škoda Octavia 
se nacházelo v ulici Brandlova a 
druhé vozidlo Volkswagen Golf 
v ulici Dvorecká. U obou vozidel 
bylo šetřením zjištěno, že se jedná 
o motorová vozidla, která byla je-
jich majitelům odcizena. Oba pří-
pady byly předány Policii ČR.

Poděkování patří občanům, kte-
ří strážníky na oba případy upo-
zornili.

Za volantem bez řidičáku
Dne 31. 1. 2018 krátce po 14. ho-

dině prováděli strážníci v Lysé 
nad Labem-Dvorce měření 
rychlosti projíždějících vozidel. 
V tuto dobu kolem hlídky pro-
jížděla dodávka tovární značky 
Ford Transit, za jehož volantem 
seděl řidič, u kterého je stráž-

níkům známo, že nevlastní ři-
dičský průkaz. Strážníci vozidlo 
tedy zastavili a u řidiče provedli 
kontrolu potřebných dokladů 
k řízení motorového vozidla. Ná-
sledným dotazem do centrální 
evidence řidičů bylo potvrzeno, že 
34letý muž z Lysé nad Labem ři-
dičský průkaz opravdu nevlastní. 
U řidiče byly provedeny kontroly 
na přítomnost alkoholu v dechu 
a přítomnost omamných látek, 
které dopadly s pozitivním vý-
sledkem. Na základě zjištěných 
skutečností byla na místo při-
volána Policie ČR, která si muže 
převzala k provedení dalších 
opatření.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.
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Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé nad 
Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku www.pejscilysa.
wz.cz a průběžně na vývěsce u Městské policie v Lysé nad Labem, 
která zajišťuje odchyt toulavých psů, vždy po odchytu pejska odveze 
do místního útulku, se sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 
221 nebo na tel.: 723 342 174, paní Čápová. 

Město Lysá n. L. děkuje všem občanům, kteří projeví zájem 
o naše opuštěné pejsky a kočičky.                       

          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

Kačenka je mladá 
fenka cca 1,5 roku stará, 
velikost plemene Bígl, 
velmi hodná a mazlivá 
s temperamentem 
mládí. Je vhodná 
k domku se zahrádkou. 
Kočky a slepice nemusí.

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Franklin: „Jediné, čeho je třeba se bát, je samotný strach.“

80 let
Gregor Jiří

85 let
Jirovský Jaroslav
Posseltová Marie

90 let
Coubal Miroslav
Stehnová Ludmila

Blahopřání 
za část měsíce
ledna 

Vítání občánků

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami vytvořily
děti z MŠ Mašinka pod vedením paní ředitelky Bc. Jaroslavy Černé 

a paní učitelky Ivany Špeciánové. Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 8. 2. 2018 
přivítány tyto děti: 

 Kateřina Škochová Nela Gregorová
 Viktorie Žďárská Jan Štumar
 Vilém Nohejl Elena Sajfrtová
 Václav Brtek Rostislav Kuchař
 Vojtěch Jirsa Anežka Otavová Vojtěc J sa e a Otavov

V současné době jsou školáci 
z Lysé nad Labem - Litole (a rovněž 
z obcí Stratov a Ostrá) dopravová-
ni do zastávky "Lysá nad Labem, 
škola" autobusovou linkou 480, 
která odjíždí z obce Stratov v 6.43 
hodin. V úseku "Lysá nad Labem, 
Litol, Borek - Lysá nad Labem, žel. 
st." (přes školu) je ve dnech škol-
ního vyučování v provozu posilo-
vý spoj, který zvyšuje nabízenou 
kapacitu právě pro Litol. Po skon-
čení výuky jsou od školy v provo-
zu dva spoje, a to ve 13.50 a 15.50 
hodin, které jedou přes Litol, obce 
Stratov a Ostrou do Kostomlat 
nad Labem. V době, kdy bude uza-
vřen nadjezd, budou spoje linky 
480 ukončeny v náhradní zastáv-
ce "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih" 
v ul. Na Vlečce v cca 5minutové 
docházce od budovy nádraží.

Pro zajištění přepravy školních 
dětí z Litole, obcí Ostrá a Stratov 
bude zřízena dočasná náhradní 
autobusová linka (pracovně X480) 
v trase "Lysá nad Labem, žel. st. - Jih - 
Ostrá - Ostrá, Šnepov - Stratov - Lysá 

Školní spoje v době uzavření 
železničního nadjezdu

n. L., škola - Lysá n. L, žel. st.", která po-
jede ve směru ke škole ráno jedním 
spojem (ze Stratova bude doplněna 
kvůli kapacitě druhým spojem). V od-
poledních hodinách pojede od školy 
náhradní linka cca ve 13.50 a 15.50 
hodin (tedy zhruba ve shodných ča-
sech jako dnes) přes Stratov, Ostrou, 
Šnepov a dále do Litole. Tímto opat-
řením bude i nadále zajištěna pře-
prava dětí do školy v Lysé n. L., byť 
z důvodu objížďky bude především 
pro děti z Litole doba jízdy prodlou-
žena ze 4 na cca 20 min.

Finanční vícenáklady spojené 
s objížďkou budou uhrazeny Stře-
dočeským krajem z rozpočtu, kte-
rý je určen na úhradu objížděk na 
trasách spojů základní dopravní 
obslužnosti v oblasti měst a obcí na 
území Středočeského kraje. Celko-
vá výše bude známa až po uzavření 
inálních výlukových jízdních řádů.

Vlastimil Janoušek 
Dopravní úsek 

koordinátor jízdních řádů 
a integrace

Integrovaná doprava SK
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Městský úřad

Po dobrých 
zkušenostech 
z předchozích 
let se bude opa-
kovat úspěšná 
akce Finanč-

ního úřadu Nymburk (dále jen 
FÚ), při níž budou pracovníci 
FÚ poskytovat konzultace a vy-
bírat daňová přiznání v budo-
vě MěÚ Lysá nad Labem. Rok 
od roku se počet občanů, kteří 
využívají tuto službu, zvyšuje – 
v roce 2017 bylo tímto způso-
bem podáno více než 300 daňo-
vých přiznání.

Všichni daňoví poplat-
níci, kteří budou za rok 
2017 podávat daňové při-
znání k dani z příjmů
fyzických osob, mohou 
v rámci služeb FÚ přijít ve 
středu 21. března 2018 od 
8 do 18 hodin na Městský 
úřad v Lysé nad Labem, 
(velká zasedací místnost 
ve staré budově). V provo-
zu budou 2 pracoviště.

Pracovníci FÚ ve výše uve-
deném termínu umožní daňo-
vým poplatníkům, aby si v kli-
du  mohli vyřídit své záležitosti. 
Daňoví poplatníci zde mohou 
platně podat daňové přiznání, 
mohou získat pomoc při vyplně-
ní daňového přiznání do přísluš-
ných formulářů a rovněž mohou 
obdržet složenku pro případné 

Finanční úřad opět 
jeden den na radnici

zaplacení daně. Formuláře daňo-
vého přiznání je možné vyzved-
nout již od ledna v podatelně 
MěÚ v přízemí. 

Informace nezbytné pro správ-
né plnění daňových povinností 
k daním z příjmů jsou zveřejněny 
na adrese www. inancnisprava.cz
v záložce „Daně a pojistné“ a budou 
aktuálně doplňovány v „Novin-
kách“. Daňové přiznání lze nejsnad-
něji vyplnit a podat elektronicky 
prostřednictvím aplikace EPO na 
Daňovém portálu, dostupném též 
na adrese www.daneelektronicky.
cz. Interaktivní formuláře DAP 
k DPFO a DPPO jsou také k dispo-
zici na stránkách FS v záložce „Da-
ňové tiskopisy“. 

Pokud má daňový subjekt 
nebo jeho zástupce zpřístupně-
nu datovou schránku nebo má 
zákonem uloženou povinnost mít 
účetní závěrku ověřenou audito-
rem, je povinen podání řádného 
daňového přiznání a dodatečné-
ho daňového přiznání k daním 
z příjmů, silniční dani a vyúčtová-
ní daně z příjmů ze závislé činnos-
ti a daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně učinit pouze 
elektronicky – datovou zprá-
vou, a to pouze způsoby, uve-
denými v § 71 odst. 1 daňového 
řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). 
V tomto případě nelze využít 
podání tzv. e-tiskopisu.  

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

V průběhu února byly po městě 
Lysá nad Labem rozmístěny do 
hnízd na separovaný odpad kon-
tejnery na Tetrapaky.

V našem městě je vzhled kon-
tejnerů v barvách černé nádoby 
s oranžovým víkem.

Nová místa, kde kontejnery 
naleznete:

K Borku, Byšičky, Dvorce, Ko-
menského – u školy, Nerudova – 
u samoobsluhy, Pivovarská, Řehač-
ka, Sídliště – Okružní u školky, Síd-
liště Lomená, Vichrova ulice.

Nápojové kartony čili 
tetrapak obaly

Do kontejnerů nepatří:
Obaly od chipsů, blistry od léků, 

kombinované obaly, měkké sáčky 
od kávy, sáčky od potravin v práš-
ku, znečištěné nápojové obaly či 
se zbytky potravin. Komunální 
odpad.

Do kontejnerů patří:
Krabice od džusů, vína, omáček, 

mléka a mléčných výrobků.

Co může z recyklovaného 
kartonu vzniknout?

Recyklované nápojové kar-
tony jsou vhodné k použití ve 

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili 
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních po-
platcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti 
v pokladně inančního odboru Městského úřadu Lysá nad Labem 
nebo platbou bezhotovostně na účet číslo 19-0504268369/0800, 
variabilní symbol: 1341 a číslo poplatníka, který Vám byl přidělen. 
Variabilní symbol je důležitý pro identi ikaci poplatníka.

Darina Košvancová
inanční odbor

Pro majitele psů

stavebnictví na izolační či sta-
vební desky. Taková výroba 
probíhá už i v České republice. 
Postup zpracování: tetrapaky 
se nadrtí, vypláchnou a vysu-
ší, aby hmota neobsahovala 
žádné choroboplodné zárodky. 
Usušená drť se nanáší do fo-
rem, kde se při teplotách přes 
200 °C lisuje do desek. Takové 
desky mají stejné ne-li lepší 
vlastnosti než sádrokarton. Sa-
motné desky lze kombinovat 
s ostatními stavebními mate-
riály, ze kterých vznikají pane-
ly s konkrétními vlastnostmi, 

např. tepelné, zvukové, izolač-
ní. Ze zpracovaných tetrapaků 
se dá postavit celý dům, včet-
ně obvodových zdí a koupelny. 
V Čechách takhle stojí již desít-
ky domů.

PODPOŘME TEDY TŘÍDĚNÍ 
TETRAPAKŮ V NAŠÍ OBCI  TŘÍ
DĚNÍM DO SPRÁVNÉHO KONTEJ
NERU.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň
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Fotogra icky

Více než stovka lidí přišla 25. ledna do tělocvičny v litolské základní 
škole na další večer z cyklu Zeptejte se starosty. Nejvíce dotazů se týka-
lo rekonstrukce železničního nadjezdu a ulic Mírová a ČSA, která téměř 
na dva roky odřízne Litolské od zbytku města. 

Šest tříd prvnáčků převzalo poslední lednový den své první vysvěd-
čení. Tři třídy ZŠ J. A. Komenského je obdržely přímo na radnici, dvě 
třídy ZŠ B. Hrozného a jedna ZŠ T. G. Masaryka Litol  přímo ve školách. 
Všechny děti, kromě vysvědčení, dostaly krásné knížky a z rukou sta-
rosty města Ing. Karla Otavy pamětní list.

První únorový páteční večer proběhl na výstavišti Ples města, který 
navštívilo více než 300 lidí. Byli mezi nimi i starostové okolních měst 
a obcí a zástupci partnerské Břeclavi. O program se spolu s kapelou 
Conto postaraly místní taneční soubory. Hostem plesu byla Olga Lou-
nová, skvělá zpěvačka a showmanka, nechyběla ani show světelná 
a samozřejmě bohatá tombola.

Padesát šest britských hudebníků a zpěváků z Radley College z Vel-
ké Británie naplnilo 10. února evangelický kostel hudbou Antonína 
Dvořáka, G. F. Hӓndela a dalších světových a britských autorů. Krásný 
koncert. Britští studenti kromě Lysé n. L. koncertovali i v Poděbradech 
a v Praze.
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Kulturní přehed

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
3. 3. od 10.00  Triky s trpaslíky 
3. 3. od 15.00  Pračlověk
3. 3. od 20.00  FOLK TEAM  KONCERT
4. 3. od 10.00  Pračlověk
4. 3. od 15.00  Triky s trpaslíky 
4. 3. od 10.00  Pračlověk
4. 3. od 15.00  Triky s trpaslíky 
4. 3. od 18.00  Padesát ods  nů svobody
6. 3. od 17.00  Pračlověk
6. 3. od 20.00  Prezident Blaník
7. 3. od 17.00  Alenka v zemi zázraků
7. 3. od 20.00  Věčně tvá nevěrná
8. 3. od 20.00   Original Vintage Orchestra koncert
9. 3. od 17.00  Včelka Mája: Medové hry  PREMIÉRA
9. 3. od 20.00  Tátova volha  PREMIÉRA
10. 3. od 10.00  Triky s trpaslíky 
10. 3. od 20.00  Poupata odkvétají v máji - DS NÁPLAVKA
11. 3. od 10.00  Včelka Mája: Medové hry 
11. 3. od 14.00  DĚTSKÝ KARNEVAL 
11. 3. od 18.00  Tátova volha
13. 3. od 20.00  Věčně tvá nevěrná
14. 3. od 17.00  Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu  AKCE KINO KLUB
14. 3. od 20.00  Přání smr    PREMIÉRA
15. 3. od 17.00  Včelka Mája: Medové hry 
15. 3. od 20.00  Oni 2: Noční kořist  PREMIÉRA
16. 3. od 17.00  Pračlověk
16. 3. od 20.00  Tlumočník  PREMIÉRA
17. 3. od 10.00  Včelka Mája: Medové hry 
17. 3. od 17.00  Tomb Raider  PREMIÉRA
17. 3 od 20.00  Tátova volha
18. 3. od 10.00  Pračlověk
18. 3. od 15.00  Alenka v zemi zázraků
18. 3. od 18.00  Přání smr   
20. 3. od 17.00  Tomb Raider 
20. 3. od 20.00  Přání smr   
21. 3. od 17.00  Čertoviny  AKCE KINO KLUB
21. 3. od 20.00  Padesát ods  nů svobody 
22. 3. od 17.00  Králíček Petr  PREMIÉRA
22. 3. od 20.00  Pacifi c Rim: Povstání  PREMIÉRA
23. 3. od 17.00  Pračlověk
23. 3. od 20.00  Tátova volha
24. 3. od 10.00  Králíček Petr 
24. 3. od 15.00  Planeta Česko  
24. 3. od 17.00  Cesta za králem trollů
24. 3. od 20.00  Pacifi c Rim: Povstání
25. 3. od 10.00  Triky s trpaslíky 
25. 3. od 15.00  Králíček Petr 
25. 3. od 18.00  Tátova volha
27. 3. od 17.00  Včelka Mája: Medové hry 
27. 3. od 20.00  Máří Magdaléna  PREMIÉRA
28. 3. od 17.00  Králíček Petr 
28. 3. od 20.00  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci  AKCE KINO KLUB
29. 3. od 17.00  Odpoledne pro seniory: Máří Magdaléna 
29. 3. od 20.00  Operace Entebbe  PREMIÉRA
30. 3. od 17.00  Králíček Petr 
30. 3. od 20.00  Tátova volha
31. 3. od 10.00  Sherlock Koumes   PREMIÉRA
31. 3. od 17.00  Tomb Raider 
31. 3. od 20.00  Ready Player One: Hra začíná
1. 4. od 10.00  Králíček Petr 
1. 4. od 15.00  Sherlock Koumes 
1. 4. od 18.00  Ready Player One: Hra začíná  3D PROJEKCE

Kino Lysá n. L.                      3/20181.3.2018 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
v ZŠ T. G. Masaryka v Litoli

3. 3. od 20.00 hodin
FOLK TEAM
koncert v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

3. 3. 2018 od 20.00 hodin
WORLD CUP 2018
fotbalový ples
na Výstavišti Lysá n. L.

6. 3. 2018 od 16.30 hodin
Slavníkovci, Vršovci 
a Přemyslovci
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 3. 2018 od 18.30 hodin
Vaše budoucnost 
ve inanční pohodě
setkání ve Fajn klubu

7. + 21. 3. 2018 od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. 3. 2018 od 20.00 hodin
Original Vintage Orchestra 
koncert v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

10. 3. 2018 od 20.00 hodin
Poupata odkvétají v máji
divadelní představení 
DS Náplavka
kino na Husově nám.
www.kinolysa.cz

11. 3. 2018 od 14.00 hodin
Dětský karneval
kino na Husově nám.
www.kinolysa.cz

11. 3. 2018 od 18.00 hodin
Tvořím, tedy jsem
setkání s Michalem Čagánkem
Spolek Ladoňka

15. 3. 2018 od 18.00 hodin
Varhany
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

15.–31. 3. 2018
Výstava Varhany
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

16. 3. 2018 od 18.00 hodin
Madeirová vejce 

 zdobená voskem
kurz v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16. 3. – 15. 4. 2018
Jaro na vsi
výstava ve Skanzenu 
v Přerově nad Labem

17. 3. 2018 od 8.00 hodin
Jarní cena TJ Sokol Lysá n.L.
soutěž ve společenských tancích
Výstaviště Lysá nad Labem

19. 3. – 29. 3. 2018
Velikonoční prodejní výstava 

 Domova Na Zámku
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

20. + 27. 3. 2018 
 od 9 do 10 hodin

PC kurz pro pokročilé
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. – 25. 3. 2018
Jarní Zemědělec
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22. 3. 2018 od 16.30 hodin
Dekorace ze starých knih
kurz v městské knihovně, 
pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

22. 3. 2018 od 18.00 hodin
Z Čukotky na Aljašku
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23. – 24. 3. 2018 
Noc s Andersenem
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

27. 3. 2018 od 18.00 hodin
Velikonoční vazba
kurz v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 3. 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna,
pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

29. 3. 2018 od 8 do 14 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz
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Městská knihovna

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

Slavníkovci, Vršovci a Přemyslovci 
– 6. března 2018 od 16.30 hodin
V březnu nás PaedDr. Marie Kořínková seznámí s historií českého rodu 
Slavníkovců, Vršovců a Přemyslovců. Vstup zdarma.

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

Varhany – 15. března 2018 od 18.00 hodin
Společně se vydáme za historií královského nástroje, zrod a vývoj var-
han až po současnost nám přiblíží Jan Mikušek. Přednáškou zároveň 
zahájíme výstavu věnovanou tomuto hudebnímu nástroji, která bude 
probíhat v prostorách městské knihovny. Vstup volný. 

Výstava Varhany – od 15. do 31. března 2018
Výstava věnovaná mechanicky nejsložitějšímu hudebnímu nástroji, var-
hanám. Kouzlo varhan neztratilo své kouzlo ani dnes, nejen kvůli jeho 
různorodosti barvy tónů, ale i unikátnosti. Výstava bude zahájena 15. 
března přednáškou Jana Mikuška, který nás seznámí s historií varhan až 
po současnost. Výstava nabídne fotogra ie a texty věnované nejen var-
hanám v Čechách a ve světě, ale i místním v kostele Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem.

Madeirová vejce zdobená voskem 
– 16. března 2018 od 18.00 hodin
Velikonoční kurz výroby madeirových vajec s Andreou Říhovou. Na kurz 
je třeba přihlásit se předem, počet míst omezen. Cena kurzu 270 Kč. 
V ceně husí vejce, slepičí vejce, kuželový pilník, vosk na zdobení, decou-
page pomůcky a materiál.

Velikonoční prodejní výstava Domova Na Zámku 
– od 19. do 29. března 2018
V prostorách knihovny bude v březnu probíhat velikonoční prodejní 
výstava výrobků klientů lyského domova pro seniory. Přijďte si prohléd-
nout, co vše dovedou šikovné ruce našich seniorů. Koupí těchto výrobků 
pak můžete udělat radost nejen svým blízkým, ale i podpořit aktivity 
Domova Na Zámku.

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

Dekorace ze starých knih
– 22. března 2018 od 16.30 hodin, pobočka LITOL
Kurz výroby dekorace ze starých knih. Na kurz je třeba přihlásit se pře-
dem, počet míst omezen.  Cena kurzu 50 Kč. V ceně kniha, sušené květi-
ny a dekorace. Akce se uskuteční v prostorách knihovny v Litoli.

Z Čukotky na Aljašku – 22. března 2018 od 18.00 hodin
Poutavé vyprávění na téma dálkové plavání a otužování s extrémním 
plavcem Zdeňkem Tlamichou. Součástí besedy bude promítání ilmu 
o zdolání Beringova průlivu. Vstup volný.

Noc s Andersenem – 23. – 24. března 2018
Tradiční celorepubliková knihovnická akce spojená s přespáváním 

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

v knihovně. Děti ve věku 7–11 let, které mají zájem o Noc s Andersenem, 
ať napíší příběh nebo nakreslí obrázek na téma „Pejsek a kočička“. V pří-
padě velkého zájmu budou zájemci o akci vylosováni. 

Velikonoční vazba – 27. března 2018 od 18.00 hodin
Kurz vypichovaného aranžmá ze živých květin s lektorkou Terezou Pel-
tanovou. Na kurz je třeba přihlásit se předem, počet míst omezen. Cena 
kurzu 300,- Kč. V ceně materiál na tvoření: košíček, aranžovací hmota, 
květiny, velikonoční dekorace.

Hudební toulky – 28. března 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. 

Prázdniny s knihovnou – 29. března 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit velikonoční prázdniny aktivně. 
Tentokrát děti pojedou na výlet do Botanické zahrady v Praze. Na akci je 
třeba přihlásit se předem!

Zápis do tanečních kurzů 2018
Zápis do tanečních kurzů 2018 bude zahájen 1. března 2018 v měst-
ské knihovně. Kurzy budou probíhat od září do prosince v prostorách 
Záložny v Benátkách nad Jizerou pod vedením tanečního mistra Ladisla-
va Fišera. Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

Připravujeme na duben:
Velikonoční koncert – 2. dubna 2018 od 16.00 hodin
Tradiční Velikonoční koncert v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé 
n. L., na kterém se tentokrát představí hudební soubor Musica Florea.

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Banánové dítě – NGUYEN JIRÁSKOVÁ, Duong
Jsem banánové dítě – zvenku žlutá, uvnitř spíše bílá. 
Politicky nekorektní (sebe)ironie, švejkovský humor, 
nadsázka, prořízlá huba – to vše tvoří moji osobnost 
a knihu. Ta obsahuje dvacet příběhů z mého života. 
K některým zásadním událostem přidal svůj pohled 
na věc můj český muž.

Husitská epopej VI. – VONDRUŠKA, Vlastimil
Předposlední díl celé ságy představuje léta, kdy byl 
český král Jiří z Poděbrad na vrcholu své moci. Právě 
v té době se mu podařilo zlomit odpor vedlejších 
zemí Koruny české...

Naučná pro dospělé
Peklo pod španělským nebem – MOTL, Stanislav
Velká část světa je obdivuje. U nás se na ně takřka už 
zapomnělo. Zapomnělo se na stovky Čechoslováků, 
mužů a žen, kteří v letech 1936–1939 bojovali 
a umírali ve Španělsku, kde se rozhořela krvavá 
občanská válka... 
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Pozvánky

Z ČUKOTKY NA ALJAŠKU
aneb otužilci jako první na světě zdolali Beringův průliv 

– byl mezi nimi jediný Čech – ZDENĚK TLAMICHA

Spolek Rodáků vás srdečně zve na besedu 
s  mto extrémním plavcem, která se koná 

22. 3. 2018 od 18.00 hodin v prostorách 
Městské knihovny Lysá nad Labem

- Máte rádi adrenalin?
- Zajímá vás, jak vypadá taková mezinárodní expedice?
- Jste zvědaví, jaké to je plavat v ledových vodách 
 Severního ledového oceánu s kosatkami na dohled?
- Láká vás myšlenka otužování?

Právě pro vás je nachystané poutavé vyprávění na téma 
dálkové plavání a otužování. 

Uvidíte fi lm o zdolání Beringova průlivu.
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Pozvánky

JARNÍ JARMARK
10. JUBILEJNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK

sobota 14. dubna 2018 od 9 do 17 hodin 
náměs   Bedřicha Hrozného

 Lysá nad Labem
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Pozvánky

ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy     

 

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem          
Komenského 1534, okres Nymburk

Mgr. Marie Nováková, ředitelka školy                                                   

zvou na

Setkání s rodiči 
předškoláků

všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí 
a zájemce z řad veřejnosti

úterý 20. března 2018 
v 16.30 hodin 

v ZŠ B. Hrozného, v budově TGM I. stupně 
(Školní náměstí 1318)

Povídání nejen o přípravě na povinnou školní docházku,
průběhu zápisu do 1. tříd ve školním roce 2018/2019 
v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní docházky, 

školních vzdělávacích programech obou škol
a dalších věcech, které Vás zajímají…
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Ze života škol

Stalo se 
již tradicí, 
že naši žáci 
vyjíždějí ka-

ždý rok na odbornou praxi do za-
hraničí. Díky projektu Erasmus+, 
č. 2017-1-CZ01-KA102-034478, 
který nese název „Z českých škol-
ních lavic do kanceláří v Anglii“, se 
opět podívají do Anglie, kam pra-
videlně jezdí již od roku 2004. Žáci 
mají v rámci projektu hrazené veš-
keré cestovní a pobytové náklady a 
samozřejmě také stravné. Jako bo-
nus dostanou kapesné, které mo-

Praxe žáků Obchodní akademie Lysá nad Labem v Anglii
hou využít například na vstupy do 
historických památek či k výletům 
do okolních starobylých měst. 

Projekt jsme zahájili 1. 12. 2017. 
O jeho oblíbenosti svědčí vysoký 
počet žáků přihlášených do výbě-
rového řízení. V něm bylo pro le-
tošní rok vybráno šest nejlepších, 
kteří dne 5. března 2018 odletí na 
dva týdny do anglického města De-
reham. Tam už na ně čeká předem 
sjednaná praxe na pozicích sekre-
tář/sekretářka či asistent/asistent-
ka v místních irmách. 

Vybraní studenti v současné 

době absolvují přípravné kurzy, 
které se skládají ze tří částí – od-
borné, kulturní a jazykové, aby ješ-
tě před odletem zdokonalili a vy-
pilovali své znalosti a dovednosti. 
Díky projektu žáci získají pracovní 
zkušenosti v zahraničním prostře-
dí a zdokonalí se v angličtině. Ob-

drží mezinárodně platný certi ikát 
Europass.

Všem žákům přejeme šťastný 
pobyt a spoustu pracovních i vol-
nočasových zážitků!

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka školy

Náš matu-
ritní ples se 
konal v pátek 
2. 2. 2018 

v Kulturním domě Čelákovice. 
Pečlivě jsme se na něj od podzimu 
připravovali, trénovali slavnostní 
nástup, sbírali ceny do soutěže, za-

Maturitní ples

jistili jsme hudbu, fotografa i před-
tančení. Děkujeme tímto všem, 
kteří nám s organizací plesu pomá-
hali, děkujeme také sponzorům a 
návštěvníkům plesu. 

Ples se vydařil, maturita je blíž a 
blíž. Tak nám držte palce!

žáci 4. A OA Lysá nad Labem

W e b o v é 
stránky naší 
studentské 
irmy htt-

ps://scoolmadeoalysa.wixsite.
com/scool-made jsou již zcela 
v pohybu stejně jako stránky face-
bookové https://www.facebook.
com/scoolmadeoalysa. Také jsme 
si pro vás připravili e-mailovou 
adresu Scoolmadeoalysa@gmail.
com, přes kterou si můžete objed-
nat naše výrobky. V únoru jsme 
vytvořili novou speciální valen-
týnskou kolekci plnou mýdlových 
srdíček, o které byl velký zájem. 

Aktuálně nabízíme dekorativní 
mýdla a bomby do koupele. 

V únoru jsme se zúčastnili vý-

Studentská irma - přijímáme objednávky!

Rada města Lysá nad Labem
vyhlašuje v souladu s vyhláškou MŠMT č.54/2005 Sb.

konkurz na obsazení funkce ředitele/ky 
Mateřské školy Mašinka, Sídliště 1512, 1516, 

Lysá nad Labem, okres Nymburk

Kvali ikační předpoklady: Vzdělání a délka přímé pedagogické 
praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problematiky 
školských právních a ekonomických předpisů, organizační a řídící 
schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav, 
komunikační a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo 
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, 
datum a vlastnoruční podpis.
K přihlášce předložte úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém 
vzdělání (u VŠ  vysvědčení i diplom), doklad o průběhu zaměstnání 
potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního 
zařazení, strukturovaný životopis, koncepci rozvoje školy 
(maximálně 3 strany formátu A4), lékařské potvrzení o způsobilosti 
vykonávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců), výpis z rejstříku trestů 
(ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona 
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro 
výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních 
údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2018

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá nad Labem, 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,
obálku označte „KONKURZ MŠ Mašinka - neotvírat“
Případné dotazy na telefonních číslech: 325510214, 325510213

Termín podání: do 19. 3. 2018

stavy „Řemesla“ na Výstavišti Lysá 
nad Labem, kde jste kromě nás a 
výrobků mohli vidět prezentaci 
naší školy. Měsíc březen věnujeme 
přípravám na největší událost roku 
– Veletrh JA Czech Firem, který se 
uskuteční v Galerii Harfa v Praze. 

Nezapomeňte nás sledovat na so-
ciálních sítích vždy pod názvem 
S/cool – Made.

Nikola Havěrníková
S/Cool – Made

specialista pro styk s veřejností 
(studentka 3. A  OA Lysá n. L.)
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Ze života škol

Každoročně seznamujeme zá-
konné zástupce dětí s organizací a 
kritérii zápisu neboli přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání. Stejně 
tak činíme i letos.

Zápisové dění bude začínat 
v měsíci dubnu, kdy všechny ma-
teřské školy v Lysé nad Labem 
zorganizují informační schůzky. 
Během nich vyslechnou zákonní 
zástupci informace o škole, obdrží 
formuláře, prohlédnou prostory, 
budou moci vznést jakékoliv dota-
zy atd. Schůzky proběhnou v jed-
notlivých školách vždy od 16.00 
hodin v těchto termínech:

• MŠ Mašinka 9. 4.
• MŠ Dráček 10. 4.
• MŠ Čtyřlístek 11. 4.
• MŠ Pampeliška 12. 4. 

Cílem schůzek bude předat zá-
konným zástupcům dětí vyčerpá-
vající informace, proto v dalším 
textu uvedeme především přehled 
závazných termínů, kriteria a po-
stup zápisu (informace bude nadá-
le možné vyhledávat na webových 
stránkách nebo nástěnkách jednot-
livých škol).

Zápisový proces, tzv. správní ří-
zení (řídí se Zákonem č. 500/2004 
Sb., správní řád) lze zjednodušeně 
rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vydání 
rozhodnutí).

Data jednotná pro všechny 
lyské mateřské školy

Podání žádostí:
(rodiče zváží, kolik žádostí poda-
jí - do kterých mateřských škol); 
ve čtvrtek 3. 5. 2018 od 13 do 18 
hodin, v pátek 4. 5. 2018 od 7 do 
12 hodin; místo: Hasičská zbrojni-
ce – kulturní místnost, Pivovarská 
1518, Lysá nad Labem

Zápis dětí do mateřských škol od školního roku 2018–2019
Nahlížení do správního spisu:
(žadatel má možnost nahlédnout 
do správního spisu založeného na 
základě podané žádosti); v pondělí 
14. 5. 2018 od 10 do 12 hodin; mís-
to: ředitelny jednotlivých mateř-
ských škol
Předání rozhodnutí:
(rodiče zváží, kterou mateřskou 
školu upřednostní, pokud bude 
dítě přijato do více mateřských 
škol); ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 13 
do 18 hodin; místo: Hasičská zbroj-
nice – kulturní místnost, Pivovar-
ská 1518, Lysá n. L.

Kritéria pro přijímání dětí jed-
notná pro všechny lyské MŠ

Město Lysá n. L. vymezilo OZV 
č. 4/2016 s účinností 1. 1. 2017 
školský obvod spádových mateř-
ských škol. Školský obvod tvoří 
celé území města Lysá nad Labem 
včetně městských částí Litole, 
Byšiček a Dvorců. Spádovými ma-
teřskými školami jsou MŠ Čtyřlís-
tek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ 
Pampeliška.

Město Lysá nad Labem uzavře-
lo dohodu o stanovení spádové 
mateřské školy pro děti s trvalým 
bydlištěm v obcích Jiřice a Stará 
Lysá plnící povinnou předškolní 
docházku. Spádovými mateřskými 
školami jsou v Lysé nad Labem MŠ 
Pampeliška a MŠ Čtyřlístek. Na zá-
kladě tohoto dokumentu dochází 
k odchylce v 1. kriteriu u MŠ Mašin-
ka a MŠ Dráček.

Kritéria budou uplatněna v pří-
padě, kdy počet žádostí o přijetí 
přesáhne počet míst uvolněných 
v MŠ od školního roku 2018–2019.

1. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přednostně 
přijímají děti s místem trvalého po-
bytu v dané obci, pro které je od po-

čátku školního roku následujícím 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku, předškolní vzdělávání 
povinné, s dodržením výše uvede-
ných dokumentů o školských spá-
dových obvodech mateřských škol. 
Pokud nelze z kapacitních důvodů 
přijmout všechny děti splňující 
toto kritérium, informuje ředitel-
ka zřizovatele, aby mohl zřizovatel 
zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne 
ostatní žadatele z důvodů nedosta-
tečné kapacity MŠ.

2. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijímají děti 
s místem trvalého pobytu v dané 
obci podle spádové vyhlášky od 
nejstaršího po nejmladší, zpravidla 
tříleté.

3. K předškolnímu vzdělávání 
do mateřské školy zřizované obcí 
nebo svazkem obcí se přijímají 
děti s trvalým pobytem mimo spá-
dovou vyhlášku od nejstaršího po 
nejmladší, zpravidla tříleté.

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

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

Postup jednotný pro všechny 
lyské mateřské školy

Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání podává dítě zastoupené 
zákonným zástupcem.

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

K žádosti jsou zákonní zástup-
ci dítěte povinni předložit doklad 
o trvalém bydlišti dítěte. V případě, 
že má dítě trvalý pobyt v Lysé nad 
Labem, Jiřicích a Staré Lysé, nebu-
de potřeba tento údaj dokládat, 
ředitelky budou pracovat s infor-
macemi poskytnutými z evidence 
obyvatel Lysé n. L., Jiřic a Staré Lysé.

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

Každá žádost o přijetí, kterou 
osobně podají zákonní zástupci 
dítěte k rukám ředitelky ve stano-
veném místě a termínu, bude ředi-
telkou posouzena dle kritérií a ná-
sledně zpracována do pořadníku. 
O všech žádostech ředitelka písem-
ně rozhodne.

Zveřejnění výsledků přijímání se 
uskuteční ve čtvrtek 17. 5. 2018 od 
13 do 18 hodin (Hasičská zbrojni-
ce – kulturní místnost, Pivovarská 
1518, Lysá n. L.) a od téhož dne 
v jednotlivých mateřských školách 
(způsobem obvyklým).

V současné době je v lyských 
mateřských školách 378 míst. 
Předpokládáme, že pro nástup od 
školního roku 2018 – 2019 se uvol-
ní nejméně tolik míst jako v před-
chozím roce. Tento počet by měl 
dostatečně pokrýt poptávku po 
místech v předškolních zařízeních 
pro děti od nejstarších po nejmlad-
ší, zpravidla tříleté.

Ředitelky MŠ v Lysé n. L.

MŠ Čtyřlístek
Brandlova 1590

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 164

www.ms-ctyrlistek.cz

MŠ Dráček
Mírová 430

289 22  Lysá nad Labem – Litol
tel.: 325 561 079

www.msdracek.cz

MŠ Mašinka
Sídliště 1512, 1516

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 421

www.ms-masinka.cz

MŠ Pampeliška
Sídliště 1464/45 

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 423 

www.mspampeliskalysanl.cz
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Ze života škol

ZÁPIS SE LVEM BEDŘÍŠKEM
Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku

Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. 

3. 4. 2018 od 13.30 do 17.00 hodin
4. 4. 2018 od 13.30 do 15.00 hodin 
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného 
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)

Náhradní termín zápisu: 10. 4. 2018
od 13.00 hodin. 

Co Vás čeká? 
Putování, při kterém vás budou 
provázet rozliční obyvatelé zvířecí říše 
i jejich král Bedříšek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 22. 3. 2018 (čtvrtek) 

od 7.45 hod do 11.25 hodin 
Nabízíme Vám:
* klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň)
* otevření školy rodičům a veřejnosti
* ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst 
* adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
* individuální přístup k žákům
* žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je 
 poskytována komplexní péče kvali ikovanými pedagogy
* možnost využití činnosti asistenta pedagoga
* celoškolní projekty, odpolední dílny
* školy v přírodě (1x za dva roky)
* moderně vybavené učebny
* interaktivní výuku pomocí moderní techniky

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí 
dáváme dostatečný časový prostor ve výuce. 
Nabízíme AJ pro žáky 1. ročníků jako nepovinný předmět, 
povinně se AJ vyučuje od 2. třídy. Od 6. ročníku probíhá 
výuka druhého cizího jazyka - RJ, nebo NJ.

...a dále nabízíme řadu kroužků:
* keramický kroužek a kroužek mažoretek
* kroužek Veselá věda
* sportovní hry, lorbal
* hvězdářský kroužek… aktuální přehled nabízených 
 kroužků je na www.zsbhrozneho.cz 

Pro starší děti navíc:
* moderní počítačová učebna
* kroužek 3D tisk
* semináře z matematiky a českého jazyka
* zahraniční exkurze a zájezdy 
* adaptační programy a lyžařský výcvikový kurz…

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás…
Kolektiv zaměstnanců ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá n. L.

ZÁPIS PLNÝ BAREV

Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018–2019.

V úterý 3. dubna 2018 od 13.30 do 17.00 hodin,
ve středu 4. dubna 2018 od 13.30 do 15.00 hodin

v budově školy - pavilon B

Pro dě   si paní učitelky se školním parlamentem 
připravily barevnou zábavu na čtyřech 

různých stanoviš  ch.

Náhradní termín zápisu v úterý 10. 4. 2018 po předchozí dohodě 
s vedením školy na telefonu 325 551 220 nebo 

na e-mailu info@zsjaklysa.cz

S sebou: rodný list a kar  čku pojišťovny dítěte; potvrzení 
o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný zástupce jinde; 

případné soudní rozhodnu   o svěření do péče

Podrobnější informace o škole i zápisu na www.zsjaklysa.cz

Den otevřených dveří
ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem Komenského 1534, 
okres Nymburk zve na Den otevřených dveří ve čtvrtek 

22. března 2018 od 7.45 do 11.30 hodin
Doporučujeme vidět

● výuku ve třídách ● nově vybavené učebny
● výstavy výtvarných prací po celém areálu školy

● školní družinu č. 1 v pavilonu A
● promítání prezentací ze školních akcí v přízemí pavilonu D 

● zajít na oběd do Scolarestu od 11.15 do 14.00 hodin

Zákl d í šk l J A K
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Od posledního posezení v Ka-
várničce v loňském roce nám 
čas rychle utíkal a my se sešli až 
po Třech králích. S vervou jsme 
vykročili do nového roku, plni 
dojmů a samozřejmě s novoroč-
ními předsevzetími, v čem se 
rozhodně zlepšíme.

V letošním roce toho budeme 
hodně prožívat. Je to rok velmi 
významný, s oslavami stého vý-
ročí vzniku naší republiky. Ale 
taky třeba pětiletého trvání naší 
Kavárničky. Hlavně ale - budou to 
ještě jiná, velmi významná výro-
čí, například 150. výročí založení 
obce sokolské. K tomuto výročí 
jsme zaměřili naše první letoš-
ní setkání a do Křesla pro hosta 
pozvali starostu lyského Sokola – 
pana Jaroslava Denemarka. 

Kavárnička lednová

Hodně nám toho pověděl. 
Sokol v našem městě byl zalo-
žen 12. září 1868 a samotná jeho 
existence byla pro město velmi 
významná, a to nejen v oblasti 
tělocvičné, ale i kulturní a spole-
čenské. I když procházel složitým 
vývojem díky požáru v r. 1873, 
rozvinul svoji bohatou činnost 
s účastí na 3. Všesokolském sletu 
v r. 1895 a na všech dalších. Po-
dařilo se vybudovat sokolovnu, 
dodnes sloužící. Ani rozpuštění 
Sokola za protektorátu neubralo 
sil bratřím sokolům a cvičili spo-
lečně s DTJ. Ale ani po válce to ne-
bylo jednoduché a teprve po roce 
1989 se činnost Sokola rozvinula 
na dnešní vysokou úroveň.

Velmi nás potěšilo pozvání 
lyské Obce Baráčníků na valné 

volební zasedání, konané dne 
13. ledna 2018 za účasti delegá-
tů okolních baráčnických obcí, 
s družným povídáním a zpěvem. 
Bylo to hezké posezení a zdravici 
na setkání přednesl za Kavárničku 

pan Vladimír Novák. Ve stejném 
termínu jsme se zúčastnili prv-
ního kola prezidentských voleb a 
v kole druhém pak jsme volebním 
lístkem potvrdili své rozhodnutí 
o prezidentském kandidátovi.

Proč být žákem nebo žákyní 
ZŠ J. A. Komenského
Lysá nad Labem?

- vše pod „jednou střechou” – všechny učebny, tělocvičny, školní 
 družina, školní klub, školní knihovna, školní restaurace Scolarest
- možné využití venkovní přírodovědné učebny a blízkého 
 sportovního hřiště
- povinná výuka angličtiny již od 1. ročníku
- povinná výuka dalšího cizího jazyka (francouzského, německého 
 a ruského) od 7. ročníku
- velmi aktivní žákovský školní parlament – jeho významné akce: 
 Podzimní a Jarní hrátky, Jarmark, Den otevřených dveří, Aprílové 
 dny, besedy s významnými osobnostmi….
- široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky technické, 
 sportovní a výtvarné, anglická družinka Milischool aj.)
- úzká spolupráce se všemi spádovými MŠ – prvňáčci chodí pozvat
 předškoláky do školy, návštěva předškoláků v prvních třídách
- vybavení celé školy moderní didaktickou technikou, např. v každé 
 třídě interaktivní tabule nebo projektor, a velkým množstvím 
 didaktických pomůcek pro názornou výuku

Jak to v lednu bývá, pomalu se 
prodlužuje den a při odcházení 
z Kavárničky nejdeme už potmě. 
Snad proto na druhém posezení 
se nás sešlo více. Byla v tom i 
trochu zvědavost, koho přivítá-
me v Křesle pro hosta a co se od 
něj dozvíme. Byla to paní Lucie 
Šaňková, vedoucí školní jídelny 
„Scolarest“ u Základní školy Jana 
Ámose Komenského.

Sympatická mladá paní Šaň-
ková nás mile překvapila už při 
samotném příchodu. V náručí 
nesla dvě přepravky, plné dob-

rot z jejich kuchyně k ukázce i 
ochutnávce. Hned k tomu struč-
ně pohovořila, jak to v jejich 
provozu chodí – a hlavně – co 
všechno si můžeme u nich ob-
jednat na rodinné oslavy. Výklad 
doplnila obrázky v přineseném 
albu. Všechny dobroty nám moc 
chutnaly a už přemýšlíme, co si 
u nich co nejdříve objednáme.

Pak už byl jen zpěv a tanečky, 
nakonec s rozloučením a zvolá-
ním „Těšíme se na Vás!“

 MVDr. Jan Kořínek  

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
hledá 2 ASISTENTY PEDAGOGA 
na zkrácený úvazek od března – dubna 2018. 
Podmínkou střední odborné vzdělání, 
maturita a kurz AP výhodou. 

Strukturovaný životopis s referencemi 
a motivačním dopisem zasílejte na 
info@zsjaklysa.cz. 

Více informací na 325 551 220.



19

Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Všeobecná sestra
   • 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

Venkovní teploty poukazují na 
zimní období a to je dobře i kvůli 
chřipkovým onemocněním, kte-
rá potrápila celou republiku. I my 
jsme byli nuceni vyhlásit zákaz ná-
vštěv v našem domově a to přede-
vším z preventivních důvodů. Rádi 
bychom zůstali zdraví a svěží. 

Ke konci února vrcholily přípra-
vy k realizaci velkých stavebních 
prací a stavebních zásahů v našem 
zámku. Konečně jsme se dočkali a 
budeme mít nový výtah. Prostor-
ný, moderní, evakuační. Přestavba 
s sebou přinese jistě určitá omeze-
ní, ale my to společně zvládneme. 
I když stále vyjednáváme výstavbu 
domova nového, (se stále měnícím 
se složením vedení Středočeského 
kraje, našeho zřizovatele), přestav-
ba je nutná a je dlouhodobě pláno-
vaná. O její nutnosti není pochyb, 
byť třeba i na krátkou dobu. Žijeme 
nyní a opravy a rekonstrukce jsou 

nevyhnutelné a v žádném případě 
by neměly ovlivnit případnou stav-
bu domova nového.

Pro naše klienty se snažíme ne-
ustále vymýšlet nové aktivity a tak 
jim zpříjemňovat život v našem 
domově, udržovat a dále rozvíjet 
jejich schopnosti a dovednosti. Po-
dařilo se zprovoznit a organizačně 
zajistit provoz keramické pece. 
Práce s hlínou je krásně uklidňují-
cí, a tak jsme modelovali a sochali, 
zkrátka zkoušeli, co nám půjde. Už 
teď se těšíme na další vyrábění a 
doufáme, že našimi výrobky udě-
láme radost nejen sobě, ale i ve-
řejnosti při prodejních výstavách. 
Vydali jsme se na výlet. Jeli jsme 
se podívat na naše oblíbené divoké 
koně do Milovic. Ale protože cesta 
kolem ohrad byla dost mokrá a my 
bychom se bořili, rozhodli jsme se 
podívat i po nějakých nákupech a 
udělali si radost. Volili jsme prezi-

denta České republiky. O volby byl 
velký zájem. Rádi bychom poděko-
vali milé volební komisi, která až 
k nám do domova při všech vol-

bách dochází a my jsme za to rádi. 
Je to příjemná společenská událost. 

Již několik let pořádáme „Zámec-
ký – Valentýnský ples“, s předtan-
čením, muzikou, spoustou dobrot 
a bohatou tombolou. Letos jsme 
se rozhodli udělat změnu. Ples se 
proměnil v „Zámecký masopustní 
karneval“. Jak se nám všechno po-
dařilo a jak jsme si masopust užili, 
se dozvíte příště. Také jsme upravi-
li otevírací dobu naší kavárny, dou-
fáme ku prospěchu a využití nás 
i široké veřejnosti. Vše se dozví-
te na našich webových stránkách 
www.domovnazamku.cz a také na 
facebooku.

S přáním krásných dnů
Jiří Hendrich, ředitel

Domov Na Zámku Lysá n. L., p. o.
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Zajímavosti

Dobrovolní hasiči v Lysé nad Labem v letošním roce 
slaví 140. výročí založení

Sbor dobrovolných hasičů 
Lysá nad Labem si v letošním 
roce připomíná již 140. výročí 
svého založení. 

V rámci oslav tohoto výročí se 
v sobotu dne 5. května 2018 od 
10.00 hodin bude na Výstavišti 
v Lysé nad Labem konat Den se 
složkami Integrovaného záchran-
ného systému. Hasiči ve spoluprá-
ci s Policií ČR, Zdravotnickou zá-
chrannou službou Středočeského 
kraje a Městskou policií Lysá nad 
Labem předvedou svou techniku 
a zajímavé ukázky ze své činnosti, 
např. hašení požáru, vyproštění 
osob z havarovaného osobního 
vozidla, práce lezecké skupiny, 
nácvik oživování, ukázku služební 
kynologie a mnoho dalšího. 

Chybět nebude ani bohatý kul-

turní program. Je připraveno krátké 
divadelní představení. Koncerto-
vat bude Hasičská dechová hudba 
s mažoretkami. Vystoupí skupina 
Crossband. Možná přijede i Hana 

Zagorová se svým hostem! Večer se 
bude v hale C konat taneční zábava 
pro veřejnost se skupinou Fire band 
Pavla Stříbrného. Pro děti bude při-
pravený skákací hrad a opravdový 

klaun. Pro všechny občerstvení. 
Srdečně vás na tuto akci zve-

me! Vstup zdarma.
Jiří Zima

starosta SDH Lysá n. L.

Na základě Zákoníku zemského 
království Českého, O zakládání 
dobrovolných hasičských sborů, 
vydalo tehdejší Obecní zastupi-
telstvo Lysé nad Labem tzv. "Pro-
hlášení k občanstvu za účelem 
zřízení hasičského sboru". Za pří-
kladem jiných měst bylo učiněno 
obecním zastupitelstvem Vyzvání 
ku přihlášení se členů ke sboru, 
který, co dobrovolný sbor hasič-
ský, se ve městě zříditi měl. Obec, 
co protektor sboru, uvolila se poří-
diti výzbroj a zjednání stejnokroje 
z režného plátna. Zároveň byly po-
dány Stanovy ku schválení vyso-
kému C. K. místodržitelství, které 
dne 9. srpna 1878  schváleny byly, 
a načež se volby velitele a cvičite-
le provedly. Stěží si kdo v té chvíli 
uvědomil, že právě byly položeny 
základy velmi silné organizace 
s dobrovolným závazkem poskyt-
nutí pomoci svému bližnímu.

Současná Jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů se svým vyba-
vením a odbornou způsobilostí 
členů může směle měřit s kolegy 
z profesionálního Hasičského zá-
chranného sboru ČR. Zřizovate-
lem jednotky je Město Lysá nad 
Labem. Jednotka je inancována 
z rozpočtu města. Je zařazena do 
kategorie JPO II, s časem výjezdu 
do 5 minut od vyhlášení poplachu! 
V denní i noční době! Profesioná-
lové s touto jednotkou počítají a 

140 let Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem
plně ji využívají v případě potřeby 
řešení událostí nejen v Lysé nad 
Labem a jejím okolí i mimo něj. Do 
výjezdové jednotky je dnes zařaze-
no celkem 30 hasičů. Počet výjezdů 
se ročně pohybuje okolo číslovky 
100–150.  Jednotka zasahuje nejen 
při požárech, ale i při dopravních 
nehodách a jiných mimořádných 
událostech. Jednotka vrací do roz-
počtu města každoročně nemalé 
inanční prostředky získané např. 

z náhrad za zásahy při dopravních 
nehodách nebo v podobě cílených 
dotací na nákup věcných nebo 
technických prostředků. 

Samozřejmostí je pro Sbor dob-
rovolných hasičů také provádění 
preventivně výchovné činnosti, 
ostatní veřejně prospěšné, propa-
gační a spolkové činnosti. 

Chápejme, prosím, tento příspě-
vek, jako projev díků všem členům 
sboru. Všem, kteří se aktivně něja-
kým způsobem podíleli, či dosud 
podílejí, na pokračování obrovské 
dobrovolné hasičské tradice v Ly-
sé nad Labem.

Do budoucnosti života sboru 
zbývá vyslovit přání, ať se daří 
současné hasičské generaci vý-
chova budoucích nástupců k od-
povědnosti, k úctě ke sboru i k tra-
dičním hodnotám našeho státu a 
naší demokratické společnosti. 

Jiří Zima
starosta SDH Lysá n. L.
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Napsali nám

Výstaviště v Lysé nad Labem 
bylo dne 27. 1. 2018 opět svěd-
kem perfektně odvedené práce na 
výzdobě a zútulnění průmyslové 
haly pro potřeby 11. Reprezen-
tačního plesu Tanečního klubu 
dospělých Lysá nad Labem. Řady 
milovníků tance a dobré zábavy 
mohly obdivovat nápaditost čle-
nů klubu, neboť ztvárnit letošní 
ústřední téma plesu „Tanec kolem 
světa“, nebylo vůbec jednoduché. 
Uměleckého návrhu Veroniky Ton-
dlové se ostatní členové zhostili 
velmi dobře a výsledkem velkého 
nadšení pak vzniklo příjemné kul-
turní prostředí, jehož originalita 
vynikla použitím záclon a závěsů, 
tentokrát v barvě tyrkysové, lila a 
vínové. To vše doplněné velkými 
dominantami měst z celého světa 
a obrazy tanečnic po obvodě sálu. 
Sálu opět vévodil již tradiční zavě-
šený centrální kruh, v jehož středu 
zářil globus světa, doplněný po ob-
vodu kruhu stříbrnými dámskými 
a pánskými tanečními střevíci a ba-
revnými látkovými průvěsy. Boční 
podium pak upoutalo významným 
prvkem, monumentální sestavou 
jednotlivých barevně provede-
ných světadílů, nasvícené na tma-
vě modrém látkovém podkladu. 
A konečně byly součástí výzdoby 
opět obrázky dětí z MŠ Čtyřlístek, 
kterým tímto znovu veřejně dě-
kujeme za vymalování barevných 
tanečnic, jimiž byly v dětských  
představách krásné princezny. Ani 
tentokrát nechyběla na pódiu živá 
zeleň naaranžovaná v květináčích, 
plných brslenů, thují a barevných 
petrklíčů, v jejichž středu trůnil 
velký proutěný koš s barevnými 
gerberami. 

Každý příchozí byl pořadateli 
přivítán a obdržel skleničku sektu 
k tradičnímu přípitku. Moderová-

Tanec kolem světa na plese TKD

ní plesu přijala paní Lída Hessová, 
která hned po přivítání hostů pře-
kvapila taneční orchestr ECHO 91 
energickou výzvou k nástupu na 
pódium, aby je mohla představit. 
Pak již předseda TKD v Lysé nad 
Labem Ing. Miloslav Škoch prohlá-
sil 11. Reprezentační ples za o i-
ciálně zahájený a pozval hosty na 
taneční parket.  

Nádherný večer nám zpříjem-
nili "profesionálové" třemi před-
tančeními. To vstupní předvedla 
formace 8 párů z taneční školy 
TKG Hlinsko. Vystoupení se nes-
lo v duchu  krásného provedení 
waltzu s názvem „Look inside – 
Purpurové variace“, kde tanečnice 
nastoupily v originálních purpu-
rových šatech a překvapivě ladily 
i s výzdobou sálu. Druhé vystoupe-
ní TKG Hlinsko bylo provedeno v la-
tinsko-americkém rytmu s názvem 
„Z pohádky do hororu“. Tanečním 
mistrovstvím bylo pak vystoupení 
tanečního páru Martin Hejhal, Ni-
kola Langerová z STK Praha, kteří 
mají vytancovanou třídu A a před-
vedli nám ukázky čtyř latinsko-
amerických tanců.

Nejen k poslechu, ale především 
pro společenský tanec po celý večer 
hrála kapela ECHO 91 ze Starého 

Kolína, vedená kapelníkem Pavlem 
Doležalem a večer plynul dle pro-
gramu tanečních bloků opravdu 
v tanci. Na závěr se sluší poděkovat 
za organizaci a výzdobu nádherné-

ho plesu všem členům Tanečního 
klubu dospělých a jejich kamará-
dům, kteří pro nás tento příjemný 
zážitek připravili. Děkujeme všem 
sponzorům, včetně města Lysá n. 
L., ale také všem, kdo přišli a svoji 
přítomností a tancem krásu večera 
dotvořili. Právě pro Vás se snažíme, 
aby plesy TKD byly tradiční kultur-
ně společenskou akcí propagující 
naše město. Budeme se na Vás těšit 
i příští rok a doufáme v setkání u 
příležitosti pořádání 12. Reprezen-
tačního plesu TKD Lysá n. L.

Bližší informace včetně foto-
albumu jsou dostupné na našich 
webových stránkách www.tkdlysa.
estranky.cz.

Miloslav Škoch, TKD                                                
foto: Miroslav Firman
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Pokaždé, když se mají konat 
v Lysé nad Labem dostihy, rozčilují 
mne plakáty, které  zvou na HORSE 
RACING. Pro kolik pouze anglicky 
mluvicích příznivců dostihů je tato 
informace určena. Nebo pořadatel 
chce tímto dosáhnout větší svě-
tovosti? Hlavně aby občerstvení, 
tribuny a WC byly na světové úrov-
ni. Co mne ale rozčílilo na nejvyšší 
míru a donutilo napsat tento člá-
nek, je skutečnost, že nová úschov-
na kol u nádraží v Lysé nad Labem 

 WHY – PROČ
nese název BIKE TOWER. Opět se 
ptám, kolik „Angličanů“ využije 
možnost úschovy kola v Lysé nad 
Labem? Fašisti nám měnili nápisy 
do němčiny, bolševik nám vnuco-
val, že všechno sovětské je nejlep-
ší, ale dnes  WHY – PROČ anglické 
nápisy?

Zajímalo by mne a možná i další 
spoluobčany, kteří „vlastenci“ tuto 
nehoráznou blbost navrhli a od-
souhlasili a hlavně WHY – PROČ ?!! 

Pavel Vydra

Vážený pane Vydro, rozumím Va-
šemu rozhořčení a nejste první, který 
na toto upozorňuje. Již od počátku 
v roce 2011 byl celý projekt i vzhle-
dem ke kladnému ohlasu ze zahra-
ničí považován jako do budoucna 
mezinárodní. To sebou neslo i volbu 
názvu tak, aby se například v ma-
pách nebo GPS našel pod stejným 
označením. Připadalo nám schůd-
nější zvolit raději stávající název i pro 
české cyklisty, než třeba pro Poláky, 
Italy nebo Němce název CYKLOVĚŽ. 
Stejný název a stejné logo. Mysleli 
jsme přitom na návaznost na další 
mezinárodní projekty, jako je na-
příklad Labská stezka. V současné 
době je již tento projekt takto uváděn 
nejen ve velkém množství propagač-
ních a obchodních materiálů v České 
republice a v zahraničí, ale takto je 

i ochrannou registrační známkou, 
Takže změna názvu by mu nyní již 
spíše ublížila. Snažíme se ale dopad 
tohoto názvu na české vlastence 
zmírnit alespoň tím, že při umístění 
jednotlivých realizací třeba na Mapy.
cz popisujeme věž například jako: 
Automatická kolárna BIKETO-
WER v Lysé nad Labem – samo-
obslužný automatický systém pro 
uskladnění jízdních kol.

A jen doplňuji, že v propagačních 
a prezentačních materiálech, v ná-
vodech k obsluze v českém jazyce je 
výrobek uváděn prostě jen jako cyk-
lověž nebo kolárna.

V každém případě děkuji za Váš 
názor i zájem.

Rudolf Bernart
 za SYSTEMATICA s. r. o.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti 

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 látky (min. 1 m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 20. dubna 2018 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 21. dubna 2018 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, leků, s funkčními zipy, s kno líky, s patenty, 
 gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do separačního dvora 
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  

CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

najdete na webových stránkách:

www.mestolysa.cz
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 Inzerce

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

nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby 

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

XIX. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů 

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě 
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 
2018, která se uskuteční ve dnech 21. – 24. 6. 2018 společně 
s Lázeňským veletrhem a výstavou růží – Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 22. 6. 2018 
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech – ruční práce, literární práce a fotografi e.

Každý okruh činností má své propozice.
Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 21. května 2018 – odevzdat přihlášku a seznam prací.

Literární práce na téma:
„Svět v pohybu“
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povíd-
ka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 
21. května 2018.
Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: pří-
jmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 
2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafi ckého zpraco-
vání. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. 
Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí 
obsahovat kromě soutěžního textu i jméno autora a adresu.

Fotografi cká soutěž na téma:
„Svět v pohybu“
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či 
dvěma fotografi ckými cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografi e mohou 
být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18x24 cm. Fotografi e 
zašlete společně s přihláškou do 21. května 2018. Autory fotografi í, 
které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlá-
šení, které je na internetových stránkách. 

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

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

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

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

Za organizátory 
Bc. Věra Součková

JARO NA VSI 
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA 
V POLABSKÉM NÁRODOPISNÉM MUZEU 
PŘEROV NAD LABEM

Výstava začíná v první chalupě z Chvalovic, zvláštní krajovou
zábavou zvanou „šplochan“, zabíjačkou a průvodem starých
masek na konci masopustu. Ten ve druhé chalupě z Draha 
střídá čtyřicetidenní předvelikonoční postní období se šesti 
postními nedělemi, provázenými mimo jiné vynášením 
„smrtky“, chozením s lítem a předvelikonočním pečením. 
„Pašijový týden“ od Zeleného čtvrtku do Božího hodu 
velikonočního má tradičně své místo ve „staročeské 
chalupě“, kde je i pomlázka o Pondělí velikonočním. K té se 
vztahuje také velká výstava kraslic, velikonočních dekorací 
a zvykoslovného pečiva ve všech výstavních prostorách 
bednárny.

V dolní části skanzenu pokračuje výstava „Jaro na vsi“ 
připomenutím svatovojtěšských poutí, májových zábav 
mládeže a májových pobožností. Poslední chalupa z 
Pojed je věnována lidovému léčitelství, spojenému se 
svátkem sv. Jana Křtitele.

Už při jarní výstavě jsou ve skanzenu zpřístupněny 
všechny stálé expozice v komorách, špýcharech, ve 
velké stodole i ve staré škole. Po celou dobu trvání jarní 
výstavy jsou o víkendech doprovodné programy, spojené 
s jarním zvykoslovím (zdobení vajec, perníčků, pletení 
pomlázek a ukázky lidových řemesel). 

Otevřeno je od úterý do neděle od 9.00 do 17.00 hodin. 
Poslední vstup doporučujeme v 16.00 hodin. Pondělí 
velikonoční 2. 4. 2018 – otevřeno od 9.00 do 17.00 hodin.

Hromadné zájezdy a školní výpravy, včetně dílniček 
pro děti, nutno objednat na telefonním čísle 325 565 272, 
733 715 342 nebo ne e-mailu skanzen@polabskmeuzeum.cz. 
Cena dílničky pro dítě je 60,- Kč.
 
VSTUPNÉ:
Dospělí: 100,- Kč
Senioři (od 65 let), studenti (do 26 let) 
a školáci (do 15 let): 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby a 2–3 školáci)
Předškoláci, držitelé průkazů ZTP/P, AMG: zdarma

od 16.3.
do 15.4.

2018  
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KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2018
v tábořiš   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 Fran  šek

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

e-mail: blazekfra@atlas.cz

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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách a slepičky 
Geen Shell typu Arakauna. Stáří slepiček 15–20 týdnů, 
cena: 159–195 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
2. března 2018 v 10.00 hodin, 11. března 2018 v 15.10 hodin 

a 26. března 2018 v 13.55 hodin

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

TRŽIŠTĚ VOLNÉHO ČASU
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o.p.s. 
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0004016 je na internetových 

stránkách h  ps://map-polabi.webnode.cz/ zveřejněn 
SEZNAM VOLNOČASOVÝCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT 

PRO RODIČE A DĚTI pod názvem Tržiště volného času. 
Partnerem projektu je město Lysá nad Labem.

Projekt se zabývá problema  kou vzdělávání v území. 
Zájemci, kteří mají zájem a chtějí se do projektu zapojit, 

nás mohou kontaktovat na info@maspolabi.cz.

Budeme se těšit.
Realizační tým 


