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V tomto čísle:

Letos si kromě 100. výročí vzniku samo-
statného československého státu připomene-
me i v našem městě řadu důležitých mezníků.  
O některých jsme Vás informovali v předchá-
zejících vydáních Listů.  Jedním z těch důleži-
tých je rok 1718, kdy se spojily rody Swéerts 
a Špork. Z historie se dovídáme, že František 
Antonín hrabě Špork (1662–1738) nezane-
chal mužské potomky. Svou mladší dceru 
Annu Kateřinu (1689–1754) provdal dne 
17. 4. 1712 s papežským svolením za svého 
synovce (a jejího bratrance) Františka Karla 
Rudolfa barona Swéerts-Reist (1688–1757), 
kterého v roce 1718 adoptoval a ustanovil 
svým dědicem. František Karel Rudolf byl 
dekretem císaře Karla VI. ze dne 15. 12. 1718 
povýšen do hraběcího stavu a přijal jméno 
Swéerts-Sporck. Proslavil se jako pokrokový 
hospodář a svůj majetek znamenitě rozšířil, 
byl hejtmanem boleslavského kraje. Tomuto 
pro Lysou a Kuks významnému datu budou 

na území našeho města věno-
vány dvě akce. Jednak výsta-
va Regiony, která na lyském 
výstavišti proběhne ve dnech  
12. až 15. dubna, a Šporko-
vy slavnosti 25. srpna v By-
šičkách. Na výstavu Regiony 
2018 přijali pozvání i zástup-
ci bývalých držav hraběcího 
rodu z České republiky, Polska 
a Ukrajiny, kteří se zúčastní  
i slavnostního zahájení ve 
čtvrtek 12. dubna od 10 ho-
din. Přítomni by měli po-
tomci slavného Šporkova 
rodu, zástupci partnerského 
Kuksu, polského velvysla-
nectví a v neposlední řadě 
hraběcí pár v podání Jarosla-
va Bittnera a Věry Škvrnové.  
V barokním duchu se ponese 
vystoupení Šporkova tria a 
další doprovodný program, 
který pro Vás město ve spo-
lupráci s výstavištěm na celý 
víkend připravuje. Město Lysá 

bude mít s pozvanými obcemi – bývalými dr-
žavami – společný stánek. Budeme moc rádi, 
když k nám během výstavy zavítáte. Během 
veletržního víkendu můžete také navštívit vý-
stavy Elegance a  Narcis.

 redakce

Výstava Regiony připomene 
významné výročí

Erb Sweerts-Sporcků    

LY
SÁ NAD LABEM

Město Lysá nad Labem Vás srdečně 
zve na večer z cyklu

ZEPTEJTE
SE 

STAROSTY
Přijďte se zeptat starosty města, 

pana Ing. Karla Otavy, na všechno, 
co Vás o současných problémech 

Lysé zajímá.

čtvrtek 
5. dubna 2018

 od 18.00 hodin
SŠ oděvníhoa grafického designu

Stržiště 475,  Lysá nad Labem
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Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 1. 3. 2018 byla za-

hájena rekonstrukce nadjezdu. 
Stavba je rozdělena na jednotli-
vé dílčí fáze tak, aby dopady na 
pohyb obyvatel, autobusovou 
a automobilovou dopravu byly 
minimalizovány a uzavírky ko-
munikací byly co nejkratší. Velký 
důraz je kladen na bezpečnost, 
kvalitu provedeného díla a na ja-
kost materiálů. 

Od 1. 3. 2018 budou zaháje-
ny přípravné práce – přeložky 
inženýrských sítí, příprava do-
pravně-inženýrských opatření, 

přípravné práce v kolejišti, zaří-
zení staveniště, geodetické práce 
a zpevnění účelové staveništní 
komunikace podél Kovony.

Od 15. 4. 2018 od 8.00 ho-
din bude úplná uzavírka silnice 
II/272 v úseku mezi křižovatkami 
Smetanova, Mírová, přístupy do 
okolních nemovitostí zůstanou 
zachovány s občasným omeze-
ním dle postupu stavebních prací, 
aktivace dopravně inženýrských 
opatření – objízdné trasy a zřízení 
dočasných autobusových zastá-
vek. Frézování stávající vozovky 
a snesení stávajícího veřejného 
osvětlení a vybavení mostu. De-
molice stávajícího nadjezdu bude 
probíhat pro zajištění bezpečnosti 
železničního provozu za výluk na 
trati, především v nočních hodi-
nách a v dobách dopravního klidu 
(demolice zahrnuje zřízení pod-
pěrných prostředků, konstrukcí 
pro demolici střední části nosné 
konstrukce nadjezdu, která bude 
odstraněna za pomoci řezání  
a snášení částí nosné konstruk-
ce nad tratí a dále bude probíhat 

rozebrání částí nosné konstrukce 
nadjezdu na lyské a na litolské 
straně včetně demolice schodišť, 
bourání spodní stavby nadjezdu 
a základů a odvozy vybourané-
ho materiálu – zde budou rea-
lizovaná i dočasná krátkodobá 
omezení provozu na místních 
komunikacích v okolí nadjezdu 
pro automobilový i pěší provoz. 
Demolice bude probíhat do konce 
května 2018.

Od června budou zahájeny 
práce na výstavbě nového nad-
jezdu. Souběžně bude probíhat 
výroba jak betonových, tak oce-
lových částí nosných konstrukcí 
nadjezdu, ložisek a mostních 
dilatačních závěrů v příslušných 
výrobnách. 

Od podzimu budou již zahá-
jeny práce na osazení nosných 
konstrukcí nadjezdu z prefabri-
kovaných betonových dílců, kte-
ré budou následně spřaženy se 
železobetonovou deskou. V další 
fázi zima 2018/2019 bude pro-
bíhat příprava a výsun střední 
ocelové části nosné konstrukce 

nadjezdu a usazení nosné kon-
strukce do definitivní polohy na 
ložiska. Na zimní měsíce, pro pří-
pad nepříznivých klimatických 
podmínek, je stanovena klima-
ticko-technologická přestávka. 

V jarních měsících a v létě 2019 
budou probíhat práce na rekon-
strukci opěrných zdí na obou 
stranách nadjezdu, na odvodně-
ní, izolacích, římsách, zábradlí, 
veřejném osvětlení a celkovém 
vybavení. Dokončovací práce se 
budou týkat pokládek živičných 
vrstev vozovky, dále bude zřízeno 
trvalé dopravní značení a osazení 
konstrukcí schodišť včetně jejich 
propojení s navazujícími chodní-
ky. Dále budou provedeny terénní 
úpravy a opravy komunikací pod 
mostem včetně chodníků.

Na přelomu září a října 2019 
dojde ke zrušení dopravních 
opatření a ke zprovoznění nad-
jezdu a přilehlých komunikací. 

Závěrem mi dovolte popřát 
vám krásné Velikonoce.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 4. jednání rady města  
dne 19. 2. 2018
RM schválila:
• uzavření smlouvy na opravu,  
 údržbu a provoz veřejného  
 osvětlení na území města Lysá  
 n. L. do 30. 6. 2018 s firmou  
 Václav Bílek, Na výsluní 1787,  
 289 22 Lysá n. L.,
• výsledek poptávkového řízení  
 na veřejnou zakázku malého  
 rozsahu na stavební práce s ná- 
 zvem: „Oprava výtluků techno- 
 logií PATCH 2018 v Lysé nad  
 Labem“ a uzavření smlouvy  
 o dílo s dodavatelem firmou  
 ROADSTAV, Poděbrady, za cenu  
 2 806 Kč/1t vč. DPH,
• uzavření smlouvy o dílo na dál- 
 kovou správu dat a opravy po- 
 ruch a havárií stroje pro Parko- 
 vací zařízení pro jízdní kola Lysá  
 nad Labem se společností SYS- 
 TEMATICA, Pardubice, na 5 let  
 od data jejího uzavření.
RM uložila:
• odboru SM vypsat veřejnou za- 
 kázku na opravu, údržbu a pro- 
 voz VO na území města Lysá n. L.  
 do 31. 3. 2018.
RM souhlasila:

• s vypracováním a projednáním  
 dokumentace s Dopravním in- 
 spektorátem Policie ČR Nym- 
 burk pro zřízení přechodu pro  
 chodce v ul. U Nové hospody  
 v Lysé n. L.

Z 1. zasedání zastupitelstva 
města dne 21. 2. 2018:
ZM schválilo:
• urbanistickou studii sportovní  
 haly ve variantě C – jako součást  
 zadávací dokumentace pro  
 výběr projektanta, který zhotoví  
 projektovou dokumentaci (PD)  
 vedoucí ke stavebnímu povolení,  
 pro výstavbu „Sportovní hala  
 Lysá nad Labem“ s tím, že pro  
 zpracovatele PD bude závazné  
 řešení nástupní plochy, haly  
 a parkoviště,
• plánovací smlouvu uzavřenou  
 mezi městem Lysá n. L. a PMS,  
 s. r. o., ve věci odstranění části  
 domu č. p. 1745 (stodola) na  
 pozemku p. č. 29/8 a vybudo- 
 vání infrastruktury v souvislosti  
 s výstavbou bytového domu  
 v bývalém areálu ČSAP, 
• veřejnoprávní smlouvy o po- 
 skytnutí dotace na činnost OS  

 Hippodrom, dotace na Prvomá- 
 jový dostih, dotace na 140 let  
 SDH Lysá nad Labem,
• výsledek jednacího řízení bez  
 uveřejnění, které navazovalo na  
 soutěž o návrh s názvem „Revi- 
 talizace a případná dostavba  
 Husova náměstí v Lysé nad La- 
 bem“, kde s vítězným sdružením  
 XTOPIX architekti, s. r. o., byla  
 dojednána cena za projektovou  
 dokumentaci vedoucí ke sta- 
 vebnímu povolení za cenu  
 3 073 000 Kč + DPH, a který byl  
 schválen komisí dne 29. 11.  
 2017, včetně předložené smlou- 
 vy o dílo,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2017 – 36. rozpočtové opatření,
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2018 – 3. rozpočtové opatření,
• koncepci sportu města Lysá nad  
 Labem.
ZM uložilo:
• panu starostovi jednat s firmou  
 Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vo- 
 dovodního řadu do této lokality  
 v Poděbradově ulici včetně mož- 
 nosti výkupu stávající vodovod- 
 ní přípojky, termín: 30. 4. 2018,
• RM zpracovat návrh na řešení  

 odkanalizování této lokality  
 s vedením kanalizačního řadu  
 v ulici Průmyslová po pozemku  
 města ve spolupráci s panem  
 Ing. Mokošem a společností  
 Stavokomplet, s. r. o., termín:  
 30. 4. 2018.
• odboru správy majetku aktuali- 
 zovat výpůjční smlouvu mezi  
 městem Lysá n. L. a FK Litol, z. s.,  
 a předložit ji ZM ke schválení  
 dne 28. 3. 2018,
• RM zpracovat návrh variantních  
 možností využití polní cesty  
 mezi Poděbradovou ulicí a Litolí  
 s využitím pozemků města a  
 předložit ZM dne 28. 3. 2018.
ZM souhlasilo: 
• s pořízením změny č. 3 regulač- 
 ního plánu Lysá nad Labem –  
 Vysoká Mez zkráceným způso- 
 bem spojeným s úpravou regu- 
 lačního plánu Lysá nad Labem –  
 Vysoká Mez.

Z 5. jednání rady města  
dne 5. 3. 2018
RM schválila:
• povolení výjimky z počtu dětí  
 podle § 23 školského zákona  
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Pokračování ze str. 2
 pro školní rok 2018/2019 u MŠ  
 Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ  
 Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Drá- 
 ček z 24 na 25 dětí ve všech tří- 
 dách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě  
 z 24 na 28 dětí,
• realizaci koncertu Hany Zago- 
 rové dne 5. 5. 2018 na Výstavišti  
 v Lysé nad Labem,
• termín a místo konání zápisu  
 k předškolnímu vzdělávání do  
 MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ  
 Čtyřlístek a MŠ Dráček v Lysé  
 n. L. dne 3. 5. 2018 od 13 do  
 18 hodin a dne 4. 5. 2017 od 7  
 do 12 hodin v Hasičské zbroj- 
 nici, kulturní místnost, Pivovar- 
 ská 1518, Lysá n. L.,
• zakoupení 2 ks osmimístných  
 cyklostojanů BIKEPARK s mon- 
 táží od firmy street park v zelené  
 barvě.
RM vzala na vědomí:
• záznam z jednání s vlastníky po- 
 zemků v lokalitě mezi tratí  
 ČD Lysá nad Labem – Nymburk,  
 budoucím obchvatem města a  
 Borkem, ve věci možnosti zří- 
 zení LESOPARKU konaného dne  
 31. 1. 2018, kde bylo doporu- 

 čeno celou záležitost řešit v rám- 
 ci komplexních pozemkových  
 úprav. 
RM uložila:
• odboru finančnímu odboru pro- 
 jednat návrh úpravy rozpočtu  
 na rok 2018 z důvodu finan- 
 cování technické skupiny (TS)  
 ve finančním výboru a předložit  
 rozpočtové opatření ZM dne  
 28. 3. 2018 k projednání,
• tajemníkovi připravit změnu  
 organizačního řádu spočívající  
 v zařazení pracovníků TS včetně  
 vedoucího TS do oddělení pod  
 odborem správy majetku, ter- 
 mín: 20. 3. 2018.
RM souhlasila:
• s vydáním rozhodnutí na zvlášt-
 ní užívání komunikace a záboru  
 cest v parku na Nám. B. Hroz- 
 ného, Fajn spolku, z. s., v termí- 
 nu 14. 4. 2018, od 8.00 do 18.00  
 hodin z důvodu konání Řemesl- 
 ného jarmarku, na pokladně  
 města bude složena vratná kau- 
 ce ve výši 5 tis. Kč,
• s uzavřením kupní smlouvy na  
 veřejnou zakázku malého roz- 
 sahu s názvem: „Osobní automo- 
 bil pro technickou skupinu“ s vy- 

 braným dodavatelem, a to s fir- 
 mou RENAULT AUTO TICHÝ -  
 centrum, Milovice, za cenu  
 274 700 Kč vč. DPH,
• s provedením opravy kanalizace  
 Stržiště s firmou BMH, Olomouc,  
 za nabídkovou cenu díla 2 756  
 tis. Kč na základě znění konces- 
 ní smlouvy s přímým zadáním  
 bez výběrového řízení,
• s přijetím věcných a finančních  
 darů do soutěže o ceny Plesu  
 města Lysá nad Labem 2018 dle  
 návrhu odboru školství, soc.  
 věcí, zdravotnictví a kultury,
• s vypracováním a projednáním  
 dokumentace s Dopravním in- 
 spektorátem Policie ČR pro  
 omezení rychlosti jízdy náklad- 
 ních automobilů na průtahu sil- 
 nice II/272 přes starou Litol,
• s odložením časové regulace  
 parkování na spodní části nám.  
 Bedřicha Hrozného, Lysá n. L.
RM odvolala:
• paní Miluši Pilařovu z funkce  
 vedoucí Odboru životního pro- 
 středí MěÚ Lysá nad Labem  
 s účinností k 5. 3. 2018 a pově- 
 řila řízením odboru paní Ing.  
 Dianu Samkovou.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Na základě častých dotazů ná-
vštěvníků zámeckého parku, je 
třeba zodpovědět několik otázek 
ohledně „zarostlých a rozpadají-
cích“ se dřevěných figur nachá-
zejících se v anglické části, podél 
cesty bludnicí.

Jedná se o figury hub a postavy 
z hmyzí říše, které se nacházejí na 
stanovištích Hmyzoviště, Houbovi-
ště a Včeloviště.

Většina těchto figur není naim-
pregnována a namořena. Je to  

Broukoviště

z důvodu pozorování přiroze-
ného osidlování dřevní hmoty 
hmyzem nebo houbami a samo-
volným rozkladem dřeva.

Údržba stanovišť v průběhu 
vegetační sezony probíhá ve vy-
sekávání trávy, sběrem odpadků, 
na podzim vyčištěním od přerost-
lé vegetace a podsypáním rozdr-
cené borky.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu  
v měsíci – tj. 21. 4. 2018 – pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.00 10.00
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00 12.00

Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň  
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová
odbor SM

Přistavování kontejnerů  
v měsíci dubnu 2018

U pytlového sběru nebude na-
čten var. symbol 7010006874 (py-
tel obsahoval polystyren).

Romana Novotná
komunální odpad

Pytlový sběr
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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

Německý ovčák – stáří 
6–7 let, zdravý, velmi 
hodný pes, pro kterého 
hledáme nový domov. 
Tel.: 605 316 755.

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Pollak: „Můj názor na určitého člověka svědčí více 
o mně samém než o tom člověku.“ 

80 let
Dědek Ladislav
85 let
Vašáková Jáchyma
Volfová Ludmila
Slámová Jiřina
90 let
Ernekrová Jarmila
Vaňousková Hana

91 let
Novotná Miluše
Kochová Miloslava
95 let
Chvojková Božena
97 let
Rámišová Bedřiška

Blahopřání 
za měsíc únor

Krimi střípky
Za volantem stále bez řidičáku

V krátké době strážníci zadrželi 
34letého muže z Lysé nad Labem, 
který sedá za volant bez řidičské-
ho oprávnění a nemá ani zábrany 
se před jízdou posilnit alkoholem 
nebo jinými návykovými látkami. 
Tentokrát strážníci dotyčného za-
stavili dne 10. 2. 2018 krátce po 
17. hodině v ulici Poděbradova. 
Strážníci u řidiče provedli decho-
vou zkoušku na alkohol, která do-
padla „opět“ pozitivně s naměře-
nou hodnotou 0,51 ‰. Přivolaná 
policie u dotyčného provedla ještě 
kontrolu na přítomnost jiných 
návykových látek, která dopadla 
také pozitivně. Policisté si řidiče 
následně převzali k provedení 
dalších opatření.

Měření rychlosti
I v zimních měsících strážní-

ci provádějí měření rychlosti ve 
schválených úsecích, které najdete 
na webu městské policie. Měření 
probíhá standardním způsobem 
za využití měřícího zařízení ProLA-
SER, který dokáže projíždějící vozi-
dlo bezpečně změřit na vzdálenost 
až 250 m.  

A jak mohu být postižen  
za překročení nejvyšší povolené 
rychlosti?
• Do 5 km/h v obci se body ne- 
 oznamují a přestupek je možné  
 projednat na místě pokutou  
 příkazem do 1 000 Kč.
• V rozmezí 5 km/h do 20 km/h  
 v obci a do 30 km/h mimo obec,  
 mohou strážníci i policisté tento  
 přestupek projednat na místě  

 pokutou příkazem do výše  
 1 000 Kč a poté ho oznámí pří- 
 slušnému úřadu za účelem za- 
 psání 2 „trestných“ bodů do  
 karty řidiče.
• V rozmezí od 20 km/h do 40  
 km/h v obci nebo od 30 km/h  
 do 50 km/h mimo obec, je mož- 
 né přestupek projednat příka- 
 zem na místě do výše 2 500 Kč  
 a řidiči se přičtou 3 „trestné“  
 body. Pokud tento přestupek  
 řidič spáchá dva a vícekrát bě- 
 hem jednoho roku, není jej mož- 
 no projednat pokutou příkazem,  
 oznamuje se příslušnému správ- 
 nímu orgánu, který za spáchaný  
 přestupek mimo vyšší pokuty  
 uloží rovněž zákaz činnosti spo- 
 čívající v zákazu řízení motoro- 
 vých vozidel na území ČR v roz-
 mezí jednoho až šesti měsíců.  
 Ani v tomto případě řidič trest- 
 ným bodům neunikne.
• V rozmezí o 40 km/h a více  
 v obci nebo mimo obec o 50  
 km/h a více, předává obecní i  
 republiková policie tyto pře- 
 stupky přímo ke správnímu ří- 
 zení místně příslušnému správ- 
 nímu orgánu. Řidič přichází  
 o 5 bodů, výše uložená sankce  
 se pohybuje v rozmezí od  
 5 000 Kč do 10 000 Kč a řidiči  
 je vysloven zákaz činnosti v roz- 
 mezí šesti až dvanácti měsíců.

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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Městský úřad

Nedělní odpoledne 4. března 
2018 ve vyzdobené vstupní hale 
na výstavišti bylo věnováno obča-
nům, kteří byli oceněni čestným 
vyznamenáním města. Stalo se tak 
již po desáté. Z rukou starosty měs- 
ta, pana Ing. Karla Otavy, a mís-
tostarosty pana Jana Buriana pře-
vzali městská vyznamenání lidé, 
kteří dlouhodobě pracují s mládeží  
v oblasti sportu a kultury, repre-
zentují město nebo pomáhají dru-
hým. Ke sváteční atmosféře přispě-
lo i vystoupení Chrámového sboru 
u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem 
se sbormistrem Petrem Bajerem. 
Čestné medaile města Lysá nad La-
bem – vyznamenání II. třídy – byly 
uděleny PhDr. Kateřině Jančaří-
kové, Ph.D. za reprezentaci české 
záchranářské kynologie ve světě a 
Jaroslavu Horovi za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve. Čestné me-
daile Města Lysá nad Labem – vy-
znamenání III. třídy – byly uděleny: 
Vladimíru Hruškovi za celoživotní 
přínos požární ochraně města, 
MgA. Lukáši Sommerovi za vyni-
kající úspěchy v oblasti hudby a za 
rozvoj kultury a výchovu mladé 
generace v Lysé nad Labem, Mgr. 
Janu Mikuškovi za vynikající úspě-
chy v oblasti hudby, Janu Krum-
pholcovi za dlouhodobou činnost  
v oblasti veslařského sportu, Mi-
lanu Horvátovi za dlouholetou 
činnost ve Sdružení romských ob-

čanů a za rozvoj vzájemného poro-
zumění majoritní a minoritní části 
společnosti v ČR, Nguyenu Thai 
Dai Vanovi za reprezentaci města 
v šachové hře a Zdeňku Tlamichovi 
za reprezentaci města v dálkovém 
plavání. Pamětní medaile města 
Lysá nad Labem byly uděleny: Pav-
lu Stříbrnému za výborné výsledky 
a reprezentaci města ve funkci di-
rigenta Hasičské dechové hudby 
Lysá nad Labem, Růženě Merunko-
vé za celoživotní přínos pro kultu-
ru a reprezentaci města, Miroslavu 
Pokornému za významné počiny  
v divadelní oblasti, Stanislavu Dvo-
řákovi za celoživotní přínos požár-
ní ochraně města, Evě Křivánkové 
za dlouholetou činnost v oddíle ro-
dičů s dětmi TJ Sokol, Jitce Branto-
vé za dlouholetou činnost v oddíle 
žákyň TJ Sokol, JUDr. Václavu Krá-
lovi za zachování kulturního bohat-
ství města, Ing. Luboru Otáhalovi 
za přínos k propagaci kulturního 
bohatství Lysé nad Labem v celo-
státním měřítku, Josefu Fišerovi 
za přínos pro rozvoj sportovního 
života města, Jozefu Plevovi za pří-
nos pro rozvoj sportovního života 
města, Jaroslavu Urbanovi za pří-
nos pro rozvoj sportovního života 
města, Ing. Františku Gregarovi  
p. p. za přínos pro rozvoj sportov-
ního života města, Mgr. Vlastě Blaž-
kové za rozvoj kultury a výchovu 
mladé generace v Lysé n. L., Bc. Janě 

Rada města udělila vyznamenání

Lysá nad Labem o posledním 
květnovém víkendu opět ožije,  
v pátek 25. 5. budou již potřetí za-
hájeny slavnosti města. Program 
prvního dne začne v brzkých od-
poledních hodinách v prostoru let-
ního kina, kde budou připraveny 
aktivity nejen pro děti, ale samo-
zřejmě i pro dospělé.  Z večerních 
hudebních vystoupení můžeme 
už nyní prozradit například Ivan 
Hlas Trio, v latinsko-amerických 
rytmech vás roztančí Mezcla 

Lysá žije 2018 

Erbenové za rozvoj kultury a vý-
chovu mladé generace v Lysé nad 
Labem, Ing. Petru Gregorovi za re-
prezentaci města Lysá nad Labem 

v oblasti umění – vyšívání obrazů. 
Všem gratulujeme a děkujeme.

Věra Bodnárová 
Foto: MVDr. J. Kořínek

Orquesta a opravdovou bombou 
budou Queenie, kapela hrající hity 
slavných  Queen. Paralelně se slav-
nostmi bude v pátek probíhat Noc 
kostelů, při této příležitosti bude 
otevřen římskokatolický kostel 
Narození sv. Jana Křtitele i kostel 
evangelický.

Sobotní program odstartuje-
me v dopoledních hodinách na 
Montmartre (Zámecká ulice) v du- 
chu řemesel a hudby. Můžete se 
těšit na vystoupení žáků ZUŠ, 

Utřifous Trio a na místní divadel-
ní spolek Náplavka.

V atriu bývalého augustiniánské-
ho kláštera zazní známé skladby  
v podání místní hasičské dechové 
hudby, barokní divadlo přivezou 
divadelníci z Kuksu, moravský 
folklor soubor  z Břeclavi. 

V zámeckém parku postavíme 
indiánský duhový svět pro děti  
i rodiče, kde si na několika sta-
novištích indiánské stezky užijí 
spoustu her a zábavy a také se lec-
cos naučí. Každý indián, který pro-
jde celou stezku, dostane slušivou 
indiánskou čelenku.

Odpolední hudební program 
na hlavní scéně v letním kině 
přinese známé kapely a inter-
prety, jako je Jakub Smolík, slo-
venská stoupající hvězda Katar-
zia nebo například energetičtí 
Circus Problem.

Kousek od hlavní scény letního 
kina jsme připravili program na-
zvaný Svět divů. V hudebním stanu 
si budete moci poslechnout po celý 
den vybrané DJ, ale také se aktiv-
ně zapojit a zkusit si jejich práci  
v rámci hudebně-naučného pro-
jektu COOL-DJ-SCHOOL. 

Po celou dobu konání měst-
ských slavností bude otevřeno 
Muzeum Bedřicha Hrozného. Ve-
dle klasické prohlídky nabídne 
zábavně-vzdělávací hru „O poklad 
chetitské princezny“.

Stranou nezůstane ani místní 
kino, které na oba dva dny připra-
vuje program pro děti i dospělé. 

V neposlední řadě pak pama-
tujeme i na široký výběr stánků  
s občerstvením.

Finální program přineseme  
v květnových Listech.

Tým Lysá žije
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Fotograficky

22. února v restauraci Na Sídlišti a 1. března již po druhé v tělo-
cvičně litolské ZŠ T. G. Masaryka odpovídal starosta města Ing. Karel 
Otava na dotazy lyských občanů na večerech z cyklu Zeptejte se sta-
rosty. Kromě starosty města na dotazy odpovídali i zástupce městské 
policie Bc. Luboš Zita, ředitel OAD Kolín Ing. Martin Pípal a zástupci 
odboru městského investora.

Při příležitosti slavnostního předávání čestných vyznamenání měs-
ta, které letos proběhlo už po desáté, byl pro přítomné oceněné připra-
ven krásný kulturní program v podání místního  Chrámového sboru  
u sv. Jana Křtitele. 

Starosta města Ing. Karel Otava se spolu s tajemníkem Městského 
úřadu Lysá n. L., Ing. Milošem Dvořákem, zúčastnil 13. února maso-
pustního posezení litolského klubu důchodců. 
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Kulturní přehed

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
3. 4. od 17.00  Králíček Petr
3. 4. od 20.00  No Manifesto film o Manic Street Preachers
4. 4. od 17.00  Pračlověk  AKCE KINO KLUB
4. 4. od 20.00  Věčně tvá nevěrná  AKCE KINO KLUB
5. 4. od 17.00  Králíček Petr
5. 4. od 20.00  Do větru  PREMIÉRA
6. 4. od 17.00  Sherlock Koumes
6. 4. od 19.00  FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA
7. 4. od 10.00  Králíček Petr
7. 4. od 20.00  Poupata odkvétají v máji - DS NÁPLAVKA
8. 4. od 10.00  Sherlock Koumes
8. 4. od 15.00  Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času 
8. 4. od 18.00  Tátova volha
10. 4. od 17.00  Cesta za králem trollů
10. 4. od 20.00  Ready Player One: Hra začíná
14. 4. od 10.00  Sherlock Koumes
14. 4. od 15.00  Rampage: Ničitelé  PREMIÉRA
14. 4. od 20.00  Lubomír Brabec Jubilejní koncertní turné 2018
15. 4. od 10.00  Králíček Petr
15. 4. od 15.00  Divadlo pruhované panenky: Pohádka O Sněhurce
15. 4. od 18.00  Pepa  PREMIÉRA
17. 4. od 17.00  Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času 
17. 4. od 20.00  Pepa 
18. 4. od 17.00  Králíček Petr  AKCE KINO KLUB
18. 4. od 20.00  Ready Player One: Hra začíná
19. 4. od 17.00  V husí kůži  PREMIÉRA 
19. 4. od 20.00  Pepa 
20. 4. od 17.00  Králíček Petr
20. 4. od 20.00  Hastrman  PREMIÉRA
21. 4. od 10.00  V husí kůži 
21. 4. od 17.00  Rampage: Ničitelé
21. 4. od 20.00  Pepa 
22. 4. od 10.00  V husí kůži 
22. 4. od 15.00  Cesta za králem trollů
22. 4. od 18.00  Do větru 
24. 4. od 17.00  V pasti času
24. 4. od 20.00  Ztratili jsme Stalina  PREMIÉRA
25. 4. od 17.00  V husí kůži 
25. 4. od 20.00   Vadí nevadí  PREMIÉRA
26. 4. od 17.00   Avengers: Infinity War  PREMIÉRA
26. 4. od 20.00  Dvě nevěsty a jedna svatba  PREMIÉRA
27. 4. od 17.00  Odpoledne pro seniory: Tátova volha  PROJEKCE FILMU 
27. 4. od 20.00  Pepa 
28. 4. od 10.00  Králíček Petr
28. 4. od 17.00  Avengers: Infinity War 
28. 4. od 20.00  Dvě nevěsty a jedna svatba
29. 4. od 10.00  V husí kůži 
29. 4. od 15.00  Avengers: Infinity War  3D PROJEKCE
29. 4. od 18.00  Dvě nevěsty a jedna svatba

Kino Lysá n. L.                      4/2018do 15. 4. 2018
Jaro na vsi
výstava ve Skanzenu 
v Přerově nad Labem

Služba je ur-
čena osobám 
s trvalým by-
dlištěm v Lysé 
nad Labem ve 
věku 65 let a 
starším (od 

ročníku 1953) nebo držitelům 
průkazu TP, ZTP, ZTP/P.

Cena je 10 Kč za jednu jízdu.
V rámci Lysé n. L. Vás přepra-

Senior taxi
víme z místa bydliště k lékaři, do 
lékárny, na poštu, na nádraží ČD 
nebo na městský úřad a zpět.

Službu objednávejte v pra-
covních dnech od 7.00 do 15.00 
hodin na mobilních tel. číslech: 
606 748 158 nebo 602 475 560 
minimálně 1 den předem.

Služba je dotována  městem 
Lysá nad Labem a poskytována 
společností ADDUCO RBS.
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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

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.

Doba Přemyslovců – 3. dubna 2018 od 16.30 hodin
V dubnu bude přednáška PaedDr. Marie Kořínkové věnována období 
Přemyslovců. Vstup zdarma.

PC kurz pro pokročilé 
– 3. + 10. dubna 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.

PC kurz pro začátečníky 
– 3. + 10. dubna 2018 od 13.30 do 14.30 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět něco více o ovládání po-
čítače, chtějí se naučit pracovat s textovým editorem a objevit možnosti 
internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu v 
knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Tibet – od 4. do 30. dubna 2018
Výstava fotografií Hany Činčerové zachycujících život v Tibetu.

Paličkování – 4. a 18. dubna 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Přírodní jedlá zahrada – 5. dubna 2018 od 18.00 hodin
Toužíte tvořit zahradu, která je v souladu s přírodou a skoro celý rok 
Vám bude poskytovat nejrůznější druhy ovoce, ořechů, léčivých bylin a 
divoké zeleniny při minimálním vynaloženém úsilí a bez chemie? Ing. 
Petra Vodenková Vám představí méně známé druhy ovoce, vynikající 
jedlé trvalky a plevele a pravidla bezúdržby.

Život v Tibetu – 10. dubna 2018 od 17.30 hodin
Češka žijící střídavě v Česku a v Tibetu přiblíží současný obyčejný život 
na střeše světa. Přednáší Hana Činčerová. Vstup volný.

Čižba na Bon Repos – 17. dubna 2018 od 18.00 hodin
Přednáška k historii ptáčnictví na nedalekém zámečku Bon Repos. Tou-
to problematikou nás provede Ing. Stanislav Svoboda. Vstup volný. 

PC kurz pro pokročilé 
– 17. a 24. dubna 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.

Hudební toulky – 18. dubna 2018 od 16.00 hodin, pobočka LITOL
V dubnové přednášce se budeme věnovat hudbě baroka. Přednáší Mgr. Jana 
Bajerová. Vstup zdarma. Akce se uskuteční v prostorách knihovny v Litoli.

Třídíme odpad – 19. dubna od 18.00 hodin
Přednáška pořádaná v rámci oslav Dne Země je věnovaná novým tren-
dům v třídění odpadu a jeho následného využití pro výrobu nových 
předmětů. Přednáší  Bc. Andrea Rousková.

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

Tajemno a napětí – 24. dubna 2018 od 17.00 hodin
Jak se zaplétají příběhy plné intrik a manipulace, které vám nedovolí 
knihu odložit, si budeme povídat se spisovatelkou a lyskou rodačkou 
Zdenkou Hamerovou. Vstup zdarma.

Prázdniny s knihovnou 
– 30. dubna 2018 od 8.00 do cca 14.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit volno aktivně. Na akci je třeba 
přihlásit se předem!

Fotosoutěž 2018 – „Místo, které mám rád“
Každoroční fotografická soutěž pro všechny, kteří svůj čas rádi tráví s 
objektivem v ruce…. Bližší informace na webu knihovny.

Taneční kurzy 2018
Žáci 9. tříd se v knihovně mohou zapisovat do podzimních tanečních 
kurzů, které budou probíhat od září do prosince v prostorách Záložny v 
Benátkách nad Jizerou pod vedením tanečního mistra Ladislava Fišera. 
Při přihlášení je nutné uhradit kurzovné.

Připravujeme na květen:
Prázdniny s knihovnou – 7. května 2018 od 8.00 do cca 14.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit volno aktivně.
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky

6. 4. 2018 
od 19.00 hodin

KINO Lysá n. L.

JARNÍ JARMARK
10. JUBILEJNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK

sobota 14. dubna 2018 
od 9 do 17 hodin 

náměstí Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem
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Pozvánky
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Pozvánky

HERPETA, BELECO, z. s.
Město Lysá n. L., Polabské muzeum Poděbrady

připravili pro zájemce program na

DEN ZEMĚ 2018
  Přednáška Stanislava Svobody „Čižba na Bon 
Repos“ se uskuteční v Městské knihovně v Lysé nad 
Labem  v úterý 17. dubna 2018 od 18 hodin.
 Přednáška Andrey Rouskové „Třídíme odpad“ se 
uskuteční v Městské knihovně v Lysé nad Labem ve 
čtvrtek 19. dubna 2018 od 18 hodin.
 Terénní exkurze „Žabí kvákání.“ Setkání účastníků 
bude v pátek 27. dubna u ZŠ TGM v Litoli za 
jakéhokoli počasí. Od 16:30 žabí hry a soutěže nejen 
pro děti (zahrada). Od 17:30 promítání, určování 
hlasů, ukázka živých obojživelníků a představení 
obojživelníka roku (ve třídě). V 18:00 odchod od 
školy na terénní exkurzi k Litolskému mokřadu 
(pod mostem Bohumila Hrabala). Průvodcem bude 
Martin Šandera. S sebou kvalitní obuv a teplé oblečení. 
Výhodou je vlastní baterka na svícení. 
 Terénní exkurze „Vítání ptačího zpěvu“ se 
uskuteční v sobotu 28. dubna. Sraz zájemců je v 7.30 
hodin u vstupu do zámeckého parku v Komenského 
ulici. Průvodcem bude Vilém Járský, Petra Málková  
a Pavel Marhoul. S sebou dalekohled a kvalitní obuv. 
V případě vytrvalého deště se akce ruší.

Aktuální informace na 
stanislav.svoboda@mestolysa.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.

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 děti si paní učitelky se školním parlamentem 
připravily barevnou zábavu na čtyřech 

různých stanovištích.

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 kartičku pojišťovny dítěte; potvrzení  
o trvalém pobytu dítěte, pokud ho má zákonný zástupce jinde; 

případné soudní rozhodnutí o svěření do péče

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

A je to 
tady! Pomalu 
se blíží ko-
nec školního 

roku a my, žáci třetího ročníku, 
kteří se od září učíme podnikat  
v předmětu aplikovaná ekonomie, 
si vyzkoušíme, co jsme se v prů-
běhu roku naučili. Dne 12. dubna 
2018 se zúčastníme soutěže „JA 
Studentská firma roku 2018“, která 
se koná v Galerii Harfa v Praze.

V předchozích měsících jsme na-
brali zkušenosti během prodejních 
akcí ve škole, na mezinárodním 
veletrhu JA Firem v Hradci Králové  
a na výstavě „Řemesla 2018“ v Lysé 
nad Labem. V současné době se za-
měřujeme hlavně na výrobu origi-
nálních mýdel, která potěší nejen 
vůní a barvou, ale hlavně svým no-
vým vzhledem. 

„JA Studentská firma roku 2018“ 

Na soutěž studentských firem si 
připravujeme propagační materiá-
ly a reklamu naší firmy, pracujeme 
také na návrhu výstavního stánku, 
aby nás na soutěži bylo vidět. Věří-
me, že se naše práce vyplatí a zís-
kané zkušenosti uplatníme nejen 
na veletrhu, ale i ve svém životě.

Budeme rádi, když nás do Gale-
rie Harfa v Praze přijdete podpořit. 
Dále nás uvidíte v květnu během 
lyských slavností „Lysá žije“. Pro 
více informací sledujte naše webo-
vé stránky https://scoolmadeo-
alysa.wixsite.com/scool-made. 
Aktivní jsme také na facebooku 
a instagramu, vždy pod jménem 
scoolmadeoalysa.

Nikola Havěrníková
S/Cool – Made

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

Studenti OA Lysá nad Labem na výstavě Řemesla 2018

L e t o s  
v únoru jsme 
navštívili ně-
mecké město 

Lichtenfels, kde jsme společně se 
studenty Gymnázia Bamberk zpra-
covávali téma “Partnerství v srdci 
Evropy”.

Společně jsme se zamýšleli nad 
tím, co naše národy spojuje a čím 
se od sebe odlišují. Výsledky naší 

Tradiční Lichtenfels

práce jsme po skupinách prezento-
vali v anglickém jazyce a ti nejlepší 
byli odměněni sladkou maličkostí.

Nikdo z nás nelitoval účasti na 
této akci. Kromě toho, že jsme se 
zdokonalili v anglickém i němec-
kém jazyce a poznali nové kamará-
dy ze sousední země, jsme ochut-
nali výtečnou bavorskou kuchyni.

studenti 2. A
OA Lysá nad Labem
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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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Představujeme

Vážení čtenáři, 
V tomto vydání Listů nava-

zujeme na rubriku „Představu-
jeme“ a v následujícím rozho-
voru Vás seznámíme s lyskou 
spisovatelkou, paní Ivou Gec-
kovou. Rodačka z jihočeského 
Písku, absolventka obchodní 
akademie a matka tří dětí si 
před rokem začala plnit jeden 
ze svých snů – psát a vydávat 
knihy pro dětské čtenáře. Tím 
druhým bylo přestěhovat se do 
našeho města, což se jí splnilo 
před necelými dvěma lety.

Nedávno Vám vyšla knižní 
prvotina, mohla byste ji našim 
čtenářům trošku představit?

Knížka má název „Florentýna 
a kouzelná kniha“ a odehrává se 
v Čechách v období secese. Hlav-
ní hrdinkou je obyčejná dívka 
Florentýna, která žije se svým 
tatínkem, majitelem továrny na 
klobouky, v malém městečku. 
Ač se může zdát, že má všech-
no, není tomu tak - chybí jí ma-
minka. Život jí navíc komplikuje 
přísná vychovatelka, osoba bez 
špetky citu a laskavosti. Jednoho 
dne se Florentýně dostane do ru-
kou stará kniha, která jí převrátí 
život doslova vzhůru nohama… 
Jak vše dopadne, si už musí pře-
číst každý sám. Knížka je určena 
pro děvčata přibližně od 8 do  
13 let, ale mám na ni spoustu po-
zitivních ohlasů i od dospělých 
čtenářek, což mě velice těší.

Chtěla jste vždycky psát pro 
děti?

Vždy jsem ráda četla, na zá-
kladní a střední škole jsem měla 
ráda češtinu, literaturu a sloh a 
„něco napsat“ byl vždy můj sen. 
Na poslední mateřské dovolené 
jsem se konečně odhodlala a se-
psala pár věcí, které jsem dlou-
ho nosila v hlavě. A vzhledem  
k tomu, že mám tři děti, byla té-
mata mých knih jasná.

Máte v letošním roce v plánu 
vydat ještě další knížky?

Letos by mi jich mělo vyjít cel-
kem osm, mám na ně už i uza-
vřené smlouvy.  

Ty budou také pro děti?
Ano, všechny budou pro děti. 

V květnu by měla vyjít Čertí ba-
bička a pak velká legrace – po-

hádky Jak to chodí ve psí školce. 
Ty vznikaly ve spolupráci s před-
školáky v MŠ Mašinka a máte se 
opravdu na co těšit! Tímto bych 
chtěla všem tamním předškolá-
kům ještě jednou moc poděko-
vat, stejně tak paním učitelkám 
a paní ředitelce, že mi tento pro-
jekt umožnila realizovat.

A to vše se dá stihnout?
Ano, určitě dá. Neříkám, že je 

to vždy jednoduché a že to vždy 
jde – jsou dny, kdy nenapíšu ani 
písmenko. Ale když děláte něco, 
co vás baví a těší, ten čas si vždy 
nějak vyšetříte... Já navíc měla 
štěstí na skvělé nakladatelství 
Grada a paní Gabrielu Plicko-
vou, vedoucí oddělení dětské 
literatury. Rukopisy zde dlou-
ho „neleží“ a když se líbí a jsou 
schváleny, je spolupráce rychlá 
a přímo pohádková.

Spolupracujete s významnými 
ilustrátory, jako je třeba Draho-
mír Trsťan. Bylo těžké se k němu 
„dostat“?

Ne, neřekla bych. V nakladatel-
ství přede mne položili několik 
knih, abych si vybrala, které ilu-
strace mě nejvíce osloví a pana 
Trsťana jsem si vybrala právě pro 
Čertí babičku (ukázky z knihy 
jsou na mém facebooku). Pak už 
ilustrátora osloví přímo naklada-
telství,  a když se mu líbí ukázka, 
domluví se na termínu, kdy má 
ilustrace dodat. Jen se musíte 
nějak „vejít“ do diářů, které mají 
ilustrátoři většinou dost nabité, 
někdy třeba rok i déle.

Každý umělec, tedy i spisovatel, 
musí někde čerpat inspiraci, kde 
ji berete Vy?

Inspirací jsou mi hlavně děti a 
jejich svět. A pak také každodenní 
příběhy ze života, zážitky, vyprá-
vění, která zaslechnu, někdy stačí 
i jen název článku v novinách, aby 
„naťuknul“ a vnukl nějakou myš-
lenku... Je to různé.

redakce

Iva Gecková
Pokud se se spisovatel-

kou Ivou Geckovou chcete 
osobně setkat a seznámit 
se s její tvorbou, navštivte 
výstavu Regiony a v pátek 
13. 4. 2018 mezi 15. a 17. 
hodinou zavítejte do stán-
ku města, kde si budete 
moci knížku „Florentýna a 
kouzelná kniha“ nejen za-
koupit, ale nechat si ji od 
autorky i podepsat.
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Napsali nám

Moc jsme se těšili, že s měsícem 
lednem odejde zima a v nastávají-
cím masopustu budeme očekávat 
jaro. Jenomže počasí nám opravdu 
nepřálo. Zima se vrátila a byla tak 
silná, jak jsme ji už dlouho nezažili. 
S neustálým střídáním sněžení a 
trochou sluníčka, čas tak akorát na  
nastydnutí a chřipku. Uzavíraly se 
nemocnice před návštěvami a my, 
senioři, jsme raději zůstávali doma 
v teple. A to se projevilo i na účasti 
v Kavárničce.

Na prvním únorovém posezení 
jsme v Křesla pro hosta přivítali 
paní Lindu Kinkorovou, poradky-
ni lyské České spořitelny. Chtěli 
jsme se dozvědět, co všechno se 
změnilo po rekonstrukci v našem 
oblíbeném finančním ústavu. Paní 
Linda své vystoupení vzala hezky 
zeširoka. Připomněla již 192. vý-
ročí vzniku nynější České spoři-
telny, založené v podstatě pro nej-
chudší vrstvy obyvatelstva. Jako 
první finanční úřad vydala plateb-
ní karty, zprovoznila bankomaty, 
telefonní a internetové bankov- 
nictví. Dnes má zavedenou tech-

Kavárnička v únoru

niku na všech pobočkách a právě 
„manipulace“ s touto technikou je 
pro nás, seniory, trochu náročná. 
Když nám to nepůjde, bude v po-
hotovosti asistentka, která nám 
s tím ochotně pomůže. Vysvětlila 
nám i novou formu platebních 
karet, jak je používat, a také jaké 
další výhody můžeme využívat  
– něco třeba jako bývalé spoření 
na výherních vkladních knížkách 
a další možnosti. 

Na dalším posezení jsme si při-
pomněli letošní významné výročí 
– 140 let od založení lyského hasič-
ského sboru. K povídání o slavné 
historii lyských hasičů a jak budeme 
oslavy prožívat, jsme do Křesla pro 
hosta pozvali pana Jiřího Zimu, sta-
rostu SDH Lysá nad Labem, který je 
součástí Sdružení hasičů Čech, Mo-
ravy a Slezska.

Pan starosta přišel ve slavnost-
ní uniformě, vyzdobené řadou 
vyznamenání, v ruce s překrás-
nou hasičskou přilbou. A hned 
se pustil do výkladu o činnosti 
lyského sboru od založení až do 
dnešních dnů. Připomněl jména 

zakladatelů sboru a jejich poz-
dějších následovníků, na které 
si mnozí z nás dobře pamatují. 
K tomu uváděl, jak se postup-
ně rozšiřovala zásahová činnost 
sboru. Už to není jenom likvidace 
požárů! Dnes zasahují při živel-
ných pohromách, při dopravních 
nehodách, při poruchách na kon-
strukčních zařízeních – zkrátka 
všude tam, kde hrozí nebezpečí 
ohrožení života a zdraví. Hasiči 

jsou dnes v podstatě jedinou or-
ganizací, která je schopna tako-
vou činnost zabezpečit.

Pan Zima hovořil velmi zaujatě, 
a tak mu čas rychle uplynul. Čeka-
ly jej služební povinnosti v Praze. 
Stačil nás ještě pozvat na oslavy  
v květnu na výstavišti a pak se mu-
sel po tanečku rozloučit. A my už se 
těšíme na Kavárničku příští, snad 
už konečně „jarní“!

 MVDr. Jan Kořínek  

Klub důchodců, resp. důchod-
kyň v Litoli má neobyčejně pes-
trou činnost. Pravidelně se schá-
zíme každé úterý v naší malé, 
útulné a vždy vkusně vyzdobené 
klubovně. O to se stará jedna z na-
šich členek – pí. Tonička Procház-
ková a její výtvarná šikovnost. Za 
to jí patří náš dík.

Seznamujeme se s historií na-
šeho města, připomínáme vý-
znamná výročí, události i osob-
nosti. Zajímáme se i o aktuální 
otázky a problémy. Velmi zajíma-
vá pro nás, důchodce, byla např. 
beseda s příslušníky městské po-
licie Bc. L. Zitou a M. Zitovou.

V únoru na masopustní pose-
zení přišli mezi nás starosta měs-

Aktivity klubu důchodců – Litol

ta Ing. K. Otava a tajemník MěÚ 
Ing. M. Dvořák. A tak se diskuto-
valo o problémech, které se nás  
v současné době nejvíce dotýkají. 
Samozřejmě je to výstavba nad-
jezdu, rekonstrukce některých 
ulic v Lysé, v Litoli i oprava mostu 
přes Labe. Diskuze byla pestrá a 
většina našich otázek byla zodpo-
vězena.

Na svých setkáních si nejen 
povídáme, vypijeme kávu nebo 
čaj, sníme něco dobrého, ale také 
plánujeme naši další činnost. 
Vybíráme návštěvu divadelních 
představení, besedy a nyní hlav-
ně plánujeme výlety, na které se 
moc těšíme.

Klub důchodců Litol

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
hledá kvalifikovaného VYCHOVATELE/KU 
na zkrácený úvazek.

Nástup srpen 2018.

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

Více informací na 325 551 220.
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Napsali nám

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.

Silné mrazy vystřídaly krásné  
a příjemné jarní teploty, a to je 
dobře. Přestáli jsme nával chři-
pek a respiračních onemocnění 
a náš domov je opět otevřený. Po-
malu se vydáváme na procházky 
po nádvoří a po zámeckém parku. 
Začínají jarní udržovací práce, 
opravy, nákupy pomůcek ke zkva-
litnění péče o naše klienty.

Ve dnech 24. 2. – 25. 2. 2018 
jsme umožnili Domovu Mladá  
z Milovic natáčení sci-fi příběhu  
v prostorách našeho domova. Film 
se bude jmenovat Cesta časem“  
a jedná se o projekt „Mental Power 

Prague Film Festival“. Jde o mezi-
národní filmový festival (ne)herců 
s mentálním postižením. Festival 
se bude konat 7. 6. – 9. 6. 2018  
v Praze. Domov Mladá se tohoto 
festivalu účastní již popáté, a to 
ve spolupráci se studenty FAMU. 
Film ,,Cesta časem“ můžete kromě 
festivalu také vidět v rámci Týdne 
sociálních služeb přímo v Domově 
Mladá v projektu ,,Ozvěny Mental 
Power“. Ze srdce přejeme Domovu 
Mladá, aby jejich soutěžní film byl 
na festivale úspěšný.

Předjaří a jaro je nádherné 
roční období, příroda se probou-

zí, slunce sílí. Tomuto období nic 
„neodpáře“ svátek žen, Mezi-
národní den žen. Květina udělá 
radost snad každé ženě. I když 
se někomu může zdát, že tento 
svátek je už takovým přežitkem, 
naše klientky si na něj hodně 
pamatují a spojují si s ním etapy 
svého života. My ho prostě sla-
víme. Příznačný karafiát udělal 
všem dámám velkou radost. Za-
městnankyně našeho domova 
také nepřišly zkrátka.

Stejně jako každý rok i letos se 
připravujeme na Velikonoce, na 
tradiční velikonoční prodejní vý-
stavu prací klientů poskytovatelů 
sociálních služeb ve Středočes-
kém kraji, která se bude opět ko-
nat v prostorách krajského úřadu. 
Práce v zámecké dílně, ale i na 
pokojích klientů vrcholily. Moc 

nás těšilo jejich nadšení a i určitá 
soutěživost při tvořivé činnosti. 
Kvůli nemocnosti jsme byli nuce-
ni odložit náš Zámecký ples, ale 
už jsme zdraví a ples, v letošním 
roce v novém kabátě a s názvem 
„Zámecký masopustní karneval“, 
byl před námi. Vrcholily přípravy 
– tombola, výroba masek, pozvání 
hostů. Dáme vědět, jak to dopadlo.

Rádi bychom Vás také pozvali 
do českých kin na zbrusu nový 
film Jiřího Vejdělka – „Tátova vol-
ha“. Několik scén se uskutečnilo i 
v našem domově, zahráli si klienti 
i zaměstnanci. Posuďte sami, jak 
se film podařil.

S přáním krásných dnů.
Jiří Hendrich, ředitel

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Domov Na Zámku 

Lysá n. L., p. o.
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Napsali nám

Moje rodiště

Zlomyslní lidé

Je jím Lysá nad Labem. Neo-
bávejte se, že budu sledovat, čím 
toto moje město prošlo od svého 
založení v roce 1291.   
Stalo se, že 5. 5. 1945 od Milovic 
a od východu přijížděla nákladní 
auta s německými vojáky. Na ná-
městí se auta zastavila, náměstí 
se rázem vylidnilo, až na jednoho 
statečného hocha jménem Lučík, 
který patřil už jako kluk k ostrým 
dětem. Měl problémy s místními 
policajty, i když šlo většinou jen 
o klukovské nápady.  Spíše mi 
připomínal kluka jménem Gav-
roche z Bídníků Viktora Huga. A 
tento hoch, blížící se věku mla-
distvému, byl jediný ze všech 
původně shromážděných Lysáků, 
kdo německým ozbrojencům šel  
s puškou přes rameno v ústrety. 
Těch pár lidí, co zbylo na náměstí, 
strnule přihlíželo. Němečtí vo-

jáci, byť měli pušky připravené 
ke střelbě, se však pouze chtěli 
zeptat, kudy cestička, pochopitel-
ně na západ, jak ani jinak nebylo 
možno očekávat. 

Ale i v tak tragické době, jakou 
byla německá okupace, došlo  
k následující scéně. V každém měs-
tě, jak píše Karel Čapek, žije nejen 
obecní žebrák a opilec, ale i posta-
vička pro to či ono nezapomenu-
telná. Takovou byla jedna výborná 
žena z lidu. Byla zhruba středního 
věku, postižená tím, že měla ústa 
viditelně nakřivo, proto se jí říkalo 
Marjána křivohubá. Pokud snad 
ona, či někdo z jejich příbuzných 
žije, ať mi odpustí. Do kategorie 
opilců ani žebráků nepatřila, ne-
boť nepila ani nežebrala. Stalo se 
jednou, těsně po okupaci v  břez-
nu roku 1939, že paní Marjána  šla 
někam po krajnici silnice na okraji 

Lysé. Ve stejnou minutu na stej-
ném místě projíždělo osobní auto 
s německými důstojníky. Auto za-
vadilo o paní Marjánu a odhodilo 
ji do pole. Důstojníci zastavili, své 
oběti pomohli na nohy, a když vi-
děli, že má ústa nakřivo, vyložili 
si to jako důsledek nehody. I jali 
se jí v dobré víře ústa narovnávat 
neboli dát je doprostřed obličeje, 
kam normálně ústa patří. V tom 
okamžiku nebohá paní spustila 
takovou salvu českých nadávek, 
že stát se to o několik měsíců poz-
ději, skončila by Marjána patrně 
v koncentračním táboře. Němci, 
kteří česky nerozuměli ani slovo, 
nic nechápali, a protože si zřejmě 
byli vědomi svého podílu na neho-
dě, odjeli a nechali paní Marjánu 
dál láteřit. A tak se stalo, že česká 
žena vynadala ostrými slovy elitě 
wehrmachtu. 

A ještě jedna epizoda z doby 
okupace. Byl u nás dentista jmé-
nem Souček. Ten využil povin-
nosti, že veškeré nápisy muse-
ly být německo-české a v jeho 
případě měl nápis znít ZÄHNE  
ZUBY SOUČEK. K napsání cedu-
le velikým černým písmem na 
bílém podkladě skutečně došlo. 
Buď lakýrník neovládal něm-
činu, nebo jej vedl pan Souček 
záměrně, byly vynechány nad  
A dvě tečky, takže nápis zněl ZA-
HNE ZUBY SOUČEK. A pan zubař 
takhle „zahýbal“ zuby po velmi 
dlouhou dobu k velkému gaudiu 
místních občanů. Do doby, než si 
tohoto gaudia všiml jeden místní 
Němec a upozornil na to přísluš-
né orgány. Skončilo to pouze tím, 
že pan Souček musel ty dvě tečky 
nad A domalovat. 

dr. Václav Král

Málokdo se odváží o tomto 
tématu hovořit anebo dokonce 
psát. Situace v Lysé nad Labem je 
ale již neudržitelná. V čem ta ne-
smyslná zloba spočívá? Město se 
správně rozhodlo vybudovat pro 
své starší občany denní stacionář. 
Po jednání odborníků bylo zvole-
no zcela správně místo po bývalé 
lékárně Dr. Max. Umístění stacio-
náře je velice příhodné a mělo by 
se s přispěním města vybudovat 
na jaře tohoto roku. Vzhledem 
k tomu, že se připravuje rekon-
strukce, je tato část nemovitosti 
zatím nevyužita a je zcela po-
chopitelné, že město nemá z pří-
padného pronájmu momentálně 
žádné finance. Rozhodně nejde  
o špatnou správu majetku. Komu-
nální politika není firma, hlavním 
posláním je zabezpečování slu-

žeb pro obyvatelstvo. Městský 
majetek není přednostně určen 
pro generování zisku, ale pro 
zkvalitňování služeb pro občany 
a úpravy se v tomto případě ne-
dají dělat za provozu.

Existují však zlomyslní lidé, 
kteří si asi nepřejí zabezpečit ob-
čany města ve stáří a jsou schop-
ni veškerých podlostí. Dokonce 
vyhrožují trestním oznámením. 
To ale není všechno. Jen jako další 
příklad uvádím, jaké jsou problé-
my s rádoby ekologickými orga-
nizacemi a s občany, v jejichž blíz-
kosti by se měla stavět občanská, 
velice potřebná, vybavenost. Mís-
to toho, aby občané byli solidární, 
tak kladou v řadě případů pouze 
uměle vytvořené překážky za ka-
ždou cenu. Ne všichni jsou však 
stejní. Mnozí naši občané i město 

mají své „zkušenosti“ s ekologic-
kými spolky působícími v Lysé 
a okolí. Ty se zde v Lysé nad La-
bem za posledních 10 let „aktiv-
ně“ podílely na úředních řízeních  
k výstavbě za více jak 0,5 mld. 
Kč (obchvat – II. etapa, výstavba 
domova pro seniory, rozšíření ob-
chodních ploch apod.). Výsledek 
všichni známe! Sdružení ve své 
destrukční činnosti často pokra-
čují bohužel i nadále. Středočeský 
kraj se v Lysé nad Labem již obá-
vá podpořit jakoukoliv investici. 
Pokud do roku 2020 nezvládne-
me např. realizovat nebo zahájit 
investice jako je dokončení ob-
chvatu, rekonstrukce ulice ČSA, 
ulice Mírové, výstavbu domova 
pro seniory a podobně, tak reálně 
hrozí, že tady rozhodně dalších 
20 let nic nebude.

Na besedách se starostou 
města se často vyskytují názo-
ry, zvláště z řad nových občanů 
města, že v Lysé chybí celá řada 
občanské vybavenosti (rozsáhlej-
ší obchodní síť, dislokace dalších 
škol a školek, kulturní, sportov-
ní a zdravotnická zařízení atd.),  
a to v jednotlivých částech města. 
Mají sice pravdu, ale někteří si 
vynucují realizaci slušně řečeno 
nestandardními způsoby. Přitom 
na úpravy jen např. komunikací 
čekají trpělivě starousedlíci více 
jak 50 let. Je to přinejmenším  
z jejich strany neomalenost.  
O čem se nehovoří, je skutečnost, 
že hlavní příčinou je tzv. rádoby 
„demokratický“ režim, „to nejlep-
ší, co na světě existuje“.

Ing. Petr Gregor
zastupitel
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Napsali nám

Tak se opět sešel rok s rokem  
a město předávalo svá vyzna-
menání. Letos jich bylo předáno 
opravdu hodně, vyznamenání 
dostali i dva koaliční zastupitelé.

Vzhledem k tomu, že na tuto 
významnou a tradiční událost 
nebyli pozváni ostatní zastupite-
lé, zeptal jsem se pana starosty 
Otavy na důvod. Prý se na to za-
pomnělo.

Alespoň touto cestou

Smutná současnost
v památkové zóně

Osobně to považuji za chybu, ov-
šem chybovati je lidské. Kdo někdy 
na něco nezapomněl, že?  Nicméně 
mne velmi mrzí, že jsem oceněným 
nemohl pogratulovat osobně. Ne-
pochybuji o jejich pečlivém výběru.

Proto využívám této možnosti 
a gratuluji všem vyznamenaným 
alespoň touto cestou.

Mgr. Jiří Havelka
 zastupitel

Bydlíme v památkové zóně  
a vážíme si toho. Domečky v pod-
zámčí vyvolávají atmosféru sta-
rých dob a uměleckého prostředí 
všem, kteří tudy procházejí. Však 
i proto v našich uličkách vznikly 
před časem slavnosti Montmar-
tre. Ovšem současnost nás, oby-
vatele, vrací do minulosti dnes  
a denně.

Každý den nás uvede do do-
mněnky, jestli snad pan hrabě ne-
pořádá svůj proslavený parforzní 

hon a právě v naší uličce se shro-
máždili lovci se svými psy. Hon už 
zřejmě začal, nikde nikdo! Takže 
na nás zůstal úkol vysbírat psí na-
vštívenky z trávníků i domovních 
prahů. Například dnes (20. úno-
ra) jich bylo u mne a u souseda  
k úklidu devět. Samozřejmě ne-
radi tu naši městskou zeleň očis-
tíme, ale roste v nás zlost. Copak 
není řešení?

Jana Uhlířová Křížová
Žižkova ulice

Připadá mně poněkud křečo-
vitá. A platí to dvojnásob, když 
nesetrvá v minulosti a začne si 
vymýšlet, co výjimečného by-
chom měli očekávat v letošním 
osmičkovém roce. Je to taková 
magie čísel. Ale lidi magie odjak-
živa vzrušuje, a novináři to vědí. 
V nadpise úvodního článku břez-
nových Listů mne tedy neupou-
taly ani tak ty „magické osmičky“ 
jako odkaz k dějinám Lysé nad 
Labem. Každá událost se však 
samozřejmě odehrává v čase,  
a proto jí nějaké datování příslu-
ší. V uvedeném článku mne nej-
více zaujala věta, v níž pisatelka 
připomíná v roce 1748 souzené 
evangelíky: „V české zemi po bi-
tvě na Bílé hoře převládali katolíci  
a tak se ani nemusíme pozastavo-
vat nad informací, že v roce 1748 
byli souzeni evangelíci z našeho 
města, u kterých se našly luterské 
knihy.“ 

Nejprve spíše okrajovou po-
známku. V roce 1748 bylo v čes-
kých zemích bezesporu více ka-
tolíků nežli evangelíků. Vždyť to 
bylo už 128 let po zmiňované bi-
tvě na Bílé hoře a 120 let po vydá-

Osmičková mánie
ní Obnoveného zřízení zemského. 
Tento zákon prohlásil katolické 
náboženství za jediné povolené. 
Svobodní občané, pokud nebyli 
katolíky, měli dvojí možnost. Buď 
se jimi stát, nebo se do půl roku 
ze země vystěhovat. Poddaný lid 
volbu neměl. Ten byl tak dlouho 
ekonomicky a fyzicky týrán, do-
kud se nepodvolil. Anebo dokud 
zemi ilegálně neopustil. Odhadu-
je se, že po vydání Obnoveného 
zřízení zemského opustila české 
země více než pětina obyvatel-
stva. Tato emigrace se masivním 
a dramatickým způsobem týkala 
i Lysé. Jinak by Julius Zeyer ne-
situoval děj své básně nazvané 
„1628“ právě do ní.

Vnitřně se nemohu ztotožnit  
s vyjádřením, že se nad uvede-
ným odsouzením evangelíků 
nemusíme pozastavovat. Mám za 
to, že bychom se nad ním naopak 
pozastavovat měli. Došlo zde pře-
ce k tomu, že dominantní spole-
čenská skupina soudí a následně 
trestá lidi kvůli jejich přesvědče-
ní. Ti evangelíci přece nikoho ne-
zabili, nic neukradli, nikomu neu-
blížili, jen si doma četli své knihy. 

A přesto vpadli (z popudu pátera 
Koniáše, který právě tehdy konal 
v Lysé „misii“) do jejich domů bi-
řici, obrátili jim je vzhůru nohama 
a onen usvědčující materiál našli. 
I to je mimochodem tvář onoho 
velebeného baroka. Nepozasta-
vit se nad uvedenou událostí, je 
jako říci – to je normální. Jistě,  
v té době se takové věci dály. Ale 
ani tehdy to nebylo normální. Co 
je normální, to je přece správné.  
A tohle správné nebylo. 

Jak to dopadlo? K vlastnímu 
zatýkání došlo už v roce 1747. 
Vyšetřováno bylo jedenáct lys-
kých občanů, kterým bylo za-
baveno 17 zakázaných knih.  
V březnu roku 1748 se s nimi 
jako s „kacíři“ konal proces. Praž-
ský apelační soud část z nich od-

soudil k ročnímu obecnímu dílu  
„v železech a poutech“, část  
k odvedení do armády, část k „os-
trému napomenutí“. Všichni pak 
museli v místním kostele veřej-
ně vyznat katolickou víru. (Ně-
kteří tak činili už po několikáté.) 
Příjmení těchto odsouzených se 
po vydání tolerančního patentu 
(1781) objevují na seznamu čle-
nů vznikajícího lyského evange-
lického sboru. Možná to nebyli 
už oni, možná to byly jejich děti. 
Ať tak či tak, je z toho zřejmé, že 
ačkoli se v průběhu 160 let pobě-
lohorské rekatolizace podařilo 
změnit původně většinově evan-
gelickou zemi ve většinově kato-
lickou, tito lidé násilné převýcho-
vě odolali.

Emanuel Vejnar

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, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, 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.  

Valná hromada spolku LysaFree 
se uskuteční v neděli 13. května 2018 od 16.00 hodin 

ve školní jídelně Scolarest v ulici Veleslavínova v Lysé n. L.
Srdečně zveme všechny členy! 

Více informací na webových stránkách LysaFree.



23

Názory občanů

Jako člen Výboru pro obchvat 
a správy majetku našeho města 
patřím k těm, kdo podporují nové 
projekty a stojí o funkční a smys-
luplný obchvat Lysé n. L. Proto se 
zajímám o to, proč se tak dlouho 
nic neděje…?  V roce 2006 bylo 
vydáno Územní rozhodnutí  
o umístění stavby „Silnice II/272 
– obchvat Lysá n. L. – MVII. eta-
pa“ č. j. SÚ/1068/12/05/Ja. V zá-
konné lhůtě se odvolali 2 dotčení 
vlastníci a občanské Sdružení 
Lysin. Odvolací orgán rozhod-
nutí potvrdil č. j. ÚSŘ/1530/06/
Bi dne 25. 5. 2006. Právní moci 
nabylo dne 22. 6. 2006 a od této 
doby bylo možné pokračovat  
v dalších řízeních (výkup po-
zemků, st. projekt, stavební ří-
zení). Sdružení Lysin v řízení  
o vydání souhlasného závazné-
ho stanoviska o umístění silnice 
II/272 č. j.: ŽP320/105/03 Sv 
upozorňovalo na fakt, že projekt 
vede obchvat blízko domů obča-
nů města. Lysin tehdy navrhoval 
možnost zvážení jiné trasy tak, 
aby obchvat obsluhoval i obce 
Ostrá, Milovice, Benát. Vrutice 
a Jiřice. Středočeskému kraji se 
zdála tato trasa zajímavá (vychá-
zela totiž ze starých map, kde se 
tato trasa již historicky pláno-
vala), ale město trvalo na trase, 
která byla v projektu navržena 
přímo kolem města. Důvodem 
tohoto zatvrzelého postoje bylo 
tehdy plánované překladiště 
MAERSK, které by tím mělo pří-
stupovou silnici za peníze kraje a 
města Lysá n. L. (tedy za peníze 
daňových poplatníků) a změ-
nilo by k horšímu mikroklima 
v Lysé, protože by muselo být 
vybetonováno a zpevněno cca 
54 ha zemědělské půdy. Teh-
dy obyvatele města před tímto 
ostudným nápadem zachránil 
soukromý zemědělec, který své 
pozemky na tuto stavbu nepro-
dal. Asi v r. 2012 jsem prověřo-
vala, proč se obchvat nestaví a 
na kraji mi bylo řečeno, že ne-
jsou peníze a dlouho nebudou. 
To, že se někdo v zákonné lhůtě 
v územním řízení odvolal, nemě-
lo na financování stavby žádný 
vliv. Tři čtvrtě miliardy zkrátka 
na stavbu obchvatu kraj neměl 
a ani je prý neměl možnost zís-
kat. Kdo však nyní brzdí to, aby 
se obchvat dostavěl? Po městě 

Fakta a pravda
běhá pan Gregor (dle archivu 
STB MV, sig. 822389, krycím 
jménem IVOŠ) a tvrdí, že za to 
mohou Ti, kteří nechtějí prodat 
své pozemky. Skutečnost je jiná. 
Majitelé pozemků, které ještě 
zbývá vykoupit, jsou totiž země-
dělci a ti chtějí směnu pozemků. 
Půda je pro zemědělce výrobní 
prostředek a peníze jsou pro ně 
nepotřebné. Na jejich požadav-
ky, které jsou korektní, starosta 
dodnes neodpověděl a dokonce 
i zastupitelé, kteří jsou v koalici 
se starostou, odhlasovali, že se 
nemá s těmito majiteli jednat, 
ale má se vyvlastňovat, tím by se 
samozřejmě dostavba obchvatu 
odložila na léta. Pouze zastupi-
telé z ODS a Hnutí ANO hlasovali 
pro jednání s majiteli a urychlení 
procesu. Obchvat je stavba Stře-
dočeského kraje, dotázala jsem 
se tedy tam, do kdy je platné 
územní rozhodnutí, protože vím, 
že se muselo již 2x prodlužovat, 
aby mu nevypršela platnost.  
A co jsem zjistila? Územnímu 
rozhodnutí již před několika mě-
síci vypršela platnost! To tedy 
znamená, že se vše bude dělat 
znovu – celý proces včetně pro-
jektu atd. Po vypršení platnosti 
ÚR se nemají ani vykupovat po-
zemky, protože vlastně neplatí 
projekt. Pokud se nyní v novém 
územním řízení bude projekt 
obchvatu měnit, jsou vykoupe-
né pozemky k ničemu a budou 
se zase muset vykupovat jiné. 
Pan starosta slibuje občanům na 
svých besedách ve městě, že ob-
chvat bude do r. 2020 postaven, 
ale to je v tuto chvíli nesmysl, 
protože právě pan starosta se 
svou koalicí neuhlídal to, co měl.

Romana Smolíková

Reakce
Odbor městského investora 

by chtěl předejít určitým ne-
přesnostem v článku paní Smo-
líkové tímto doplněním. Projek-
tová dokumentace na obchvat je 
v současnosti aktualizovaná a 
do měsíce by mělo být požádáno  
o nové územní rozhodnutí.  
Aktualizace probíhala hlavně 
z toho důvodu, že dle platného 
Územního plánu města Lysá n. 
L. budou na trase tři kruhové 
objezdy. Na výkupy pozemků 
nemá tento proces vliv, resp. 

pouze v prostoru nově vznik-
lých okružních křižovatek dojde 
k drobným změnám. S občany, 
od kterých město ještě nemá 
vykoupeny pozemky, jednáme 
za stejných podmínek jako s ob-
čany, kteří již městu vyšli vstříc 
a pozemky odprodali nebo smě-
nili. Věříme, že všechny pozem-
ky budou vykoupeny co nejdří-
ve a výstavba obchvatu tak bude 
moci začít v roce 2020. Vyvlast-
ňovací proces by stavbu zdržel o  
2–3 roky.

Ing. Caroline Chudobová
projektový manažer

K článku Fakta a pravda
Od samého počátku členství ve 

výboru, o kterém se zmiňuje paní 
R. Smolíková, patří k těm, kteří 
kladou výstavbě všemožné nere-
álné překážky a má zcela nesmy-
slné požadavky. Vůbec není prav-
dou, že se v posledních letech nic 
neděje. Ano, v období 2006–2013 
se vedení města o řešení II. etapy 
nijak nestaralo a kdo město vedl, 
se dá ověřit.

O obnovení šancí na dostav-
bu jsem se v roce 2013 postaral 
na kraji já, občané o tom vědí, 
vyjednal jsem a přivezl jsem ná-
vrhy nové smlouvy mezi krajem  
a městem. Některé volební sub-
jekty ještě cca 1,5 roku podpis za 
město  blokovaly.  Investice byla 
předána k řešení plně kraji a s kra-
jem komunikuje velice intenzivně 
pan starosta. Pokud se něco v le-
tech 2016–2018 zanedbalo, tak 
vina je na stranách, které v  čele 
kraje stály nebo stojí.

Ostatní informace jsou pouze 
vlastním výkladem situace ko-

lem obchvatu a je to pouze jedna 
paní povídala. Nevím, kde vzala 
paní Smolíková tu drzost uvádět 
o mně nepravdivé informace, a 
to bez jediného důkazu. Jde po-
chopitelně o lži, které dále neko-
mentuji, protože za to nestojí.

Ujišťuji veřejnost, že jednání  
s majiteli pozemků proběhla ně-
kolikrát, ale pro jejich obstrukce 
zcela neúspěšně. Další jednání 
jsou věcí kraje, příp. projektan-
ta, který k tomu účelu podepsal  
s krajem i dodatek.  Projektant je 
pověřen řešit spolu se SÚ v Lysé  
nedořešené majetkové vztahy.  
V případě, že se kraj o vykou-
pení pozemků se zbývajícími 
majiteli nedohodne, může dojít 
k vyvlastňovacímu procesu za 
finanční náhradu.

Pokud jsem byl na besedách 
pana starosty s občany přítomen, 
tak nikdy nesliboval, že bude ob-
chvat v roce 2020 postaven. Pouze 
uváděl, že pokud bude mít Stře-
dočeský kraj do podzimu 2018 
územní rozhodnutí, bude moci 
žádat o dotaci. Pak by bylo reálné 
zahájení dostavby pravděpodob-
ně v roce 2020.

Předpokládám, že se na tyto lži 
ozvou další kompetentní osoby vč. 
projektanta. Pokud se však ukáže, 
že se něco zanedbalo, tak zejména 
na kraji.

Občané mají alespoň ukázku 
toho, kam se město Lysá dosta-
ne, pokud při volbách na podzim 
2018 budou volit strany, které in-
vesticím ve městě nepřejí.

 Ing. Petr Gregor
zastupitel, člen Výboru pro 

dostavbu obchvatu, dokončení 
pozemkových úprav a majetek 

města Lysá n. L.

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

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

18. 4. od 16.00 do 18.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
- poradenství poskytuje advokátka

Mgr. Radka Bláhová
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

BEZPLATNÁ RODINNÁ 
PORADNA

- pod vedením psycholožky 
a speciální pedagožky 
PhDr. Marie Soukupové

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

KROUŽKY A KURZY
Pro děti od 0 do 3 let:
– Babyklubko
– Hudební všeználek 
   (pro děti 1–2 roky)
    = VŠEZNÁLKOVA 
   HUDEBNÍ KOLÉBKA
– Hudební všeználek
   (pro děti 2–3,5 let)
   = VŠEZNÁLKOVO 
   HUDEBNÍ HŘIŠTĚ
– Cvičení s rodiči 
   (pro děti 1,5–3,5 let)
Pro děti od 3 do 12 let:
– Výuka hry na flétnu 
   (pro děti 4–8 let)
– Tvoříme a malujeme 
   (pro děti 4–10 let)
– Hudební všeználek
   (pro děti 3–6 let)
   = VŠEZNÁLKOVA CESTA 
   K PÓDIU
– Nezávodní aerobik pro 
   začátečníky a pokročilé 
   pod vedením TSK Dynamik
   (pro děti 4–12 let)
– Cvičení (pro děti 3–6 let)
– Break dance pro začátečníky 
   a pokročilé (pro děti 6–12 let)
Pro dospělé:
– Cvičení pro ženy i těhotné
   (s hlídáním)
– Předporodní kurzy

Inzerce 

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

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
12. dubna, 22. května 2018 v 10.00 hodin, 15. dubna, 13. května, 

10. června 2018 v 15.10 hodin a 4. května, 15. června 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

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
pro děti narozené 2007–2012
9. 7. – 13. 7. = Putování minulostí

16. 7. – 20. 7.= Děti v pohybu
23. 7. – 27. 7. = Prima parta
30. 7. – 3. 8. = Po stopách 

Sherlocka Holmese
6. 8. – 10. 8. = Vynálezci a objevitelé

13.8. – 17.8.= Máme rádi zvířata
20. 8. – 24. 8.= Báječná jízda

Více na www.rcparnicek.cz


