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V tomto čísle:

Květnové akce odstartují hned první má-
jový den dostihy. Na závodišti je připrave-
na tradiční Prvomájová steeplechase, letos  
o Pohár města Lysá n. L. V sobotu 5. května 
oslaví Dnem se záchranáři na lyském výsta-
višti místní hasiči 140. narozeniny. V rámci 
bohatého programu se představí např. regio-
nální hudební uskupení  Crossband, pro děti 
zahraje a zazpívá Krejčík Honza, pro všechny 
pak od 16.00 Hana Zagorová s Petrem Rez-
kem. Nebude chybět ani koncert Hasičské 
dechové hudby a večerní taneční zábava. 
Třetí květnovou sobotu se příznivci Katapul-
tu mohou těšit na další koncert této rocko-
vé legendy, která se v Lysé a nymburském  
regionu těší velké popularitě. Na posled-
ní květnový víkend se již po třetí chystají 
městské slavnosti Lysá žije. I letos přinesou 

Květen ve znamení hudby, 
divadla a koní 

dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Kro-
mě velké scény v letním kině ožije Zámecká 
ulice, zámecký park, atrium bývalého au-
gustiniánského kláštera, Muzeum Bedřicha 
Hrozného, zimní kino, kostely i šapitó. Slav-
nosti poskytnou prostor muzikantům růz-
ných žánrů, výtvarníkům, řemeslům, divadlu, 
dětské fantazii i dovednosti. Atrium kláštera 
zaplaví vůně květin, řízná dechovka, barokní 
divadlo a moravský folklor.  Na všechny akce 
v rámci slavností je stejně jako v předchozích 
letech vstup zdarma. Více k programu těchto 
stěžejních květnových akcí naleznete uvnitř 
Listů. Podrobné informace k městským slav-
nostem Lysá žije  najdete na www.lysazije.cz  
a na facebookových stránkách města.

Těšíme se na vaši návštěvu.
redakce

Lysá žije 2017
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Krátce z radnice

Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
vzhledem k častým dotazům 

na stav přípravy výstavby druhé 
etapy obchvatu a k nepravdivým 
informacím na sociálních sítích a 
v minulých Listech, jsem se roz-
hodl vás informovat o aktuálním 
stavu akce. 

Především bych chtěl upo-
zornit na to, že se jedná o inves-
tici Středočeského kraje nikoliv 
města. Proto veškerá rozhod-
nutí a zvolené postupy jsou na 
straně Kraje! Projektová přípra-
va byla z důvodu nemožnosti vy-
koupení pozemků (vysoké cenové 
požadavky vlastníků), rozhod-
nutím Rady Středočeského kraje  
v roce 2011 ukončena. V té době 
měla akce zajištěno právoplat-
né územní rozhodnutí. Až v roce 

2013 došlo díky snaze zastupitele  
Ing. Petra Gregora  k vyjedná-
ní nového rozjezdu projektové 
přípravy. Krajem navrženou 
smlouvu o spolupráci veřejných 
zadavatelů zastupitelstvo města 
schválilo bohužel až 13. 5. 2015. 
Na jejím základě město zajišťuje 
výkup potřebných pozemků nebo 
jejich směnu. S těmi, kteří odmítli 
i po osobních jednáních prodat 
nebo směnit, byla jednání ukon-
čena. Vše bylo předáno začátkem 
roku 2017 Středočeskému kraji  
k dalšímu řešení.  

Na podzim 2017 proběhlo 
jednání k aktualizaci projektu  
z roku 2004 za účasti dotčených 
stran i některých zastupitelů. Bylo 
konstatováno, že došlo ke změně 
některých technických norem a 
předpisů, dále ke změně územní-
ho plánu města Lysá nad Labem 
(okružní křižovatky), napojení prů-
myslové komunikace a mostu přes 
nově elektrizovanou trať do Milo-
vic. V této souvislosti bych chtěl de-
mentovat poplašné zprávy, šířené 
na sociálních sítích, že se uvažuje  
o výstavbě kontejnerového termi-
nálu firmy MAERSK. Tato dánská 
společnost ukončila svoje aktivity 
a 30. 1. 2003 vydala prohlášení, že 
v ČR žádný terminál stavět nebude.

Vzhledem k tomu, že druhá eta-
pa obchvatu má být financována  
s využitím dotace z evropských 
fondů, kdy by mohlo být zpochyb-
něno staré územní rozhodnutí, 
Středočeský kraj se rozhodl, že 
požádá o nové územní rozhodnu-
tí. Proto nebylo původně vydané 
územní rozhodnutí již prodlou-
ženo. 

K dnešnímu dni je aktuali-
zace projektu hotová a zaslána  
k vyjádření dotčeným orgánům.  
Rozhodnutí Středočeského kraje 
požádat o nové územní rozhod-
nutí nebude mít vliv na realizaci 
obchvatu. Podání žádosti o nové 
územní rozhodnutí se předpoklá-
dá do konce měsíce dubna 2018. 
Vzhledem k tomu, že trasa je vede-
na dle původního projektu, budou 
v současnosti vykoupené pozemky 
použity pro stavbu obchvatu. 

Středočeský kraj vydal k této 
problematice písemné stanovisko, 
které přijel na zasedání zastupitel-
stva města 4. 4. 2018 prezentovat 
zástupce investora. Zároveň odpo-
věděl na dotazy zastupitelů a pří-
tomných spoluobčanů.

Ze stejného důvodu Vás infor-
muji o možných objízdných trasách 
mimo stanovené objížďky.

Díky kladnému postoji statutár-

ního ředitele Kovony bude umož-
něn průjezd vozidel po jeho sou-
kromém pozemku. Město zadalo 
firmě Pragoprojekt vypracování 
situace dopravního řešení, která  
byla několikrát projednávána  
s dotčenými orgány a s Doprav- 
ním inspektorátem.

Pro nás to bude znamenat ná-
sledující:

Bude umožněn obousměrný 
průjezd Švermovou ulicí, a to 
pouze osobním automobilům  
s povolením městského úřadu, tedy  
s platnou parkovací známkou. 

Po obslužné komunikaci pro 
stavbu budou jezdit vozidla stav-
by, kamiony Kovony a zeměděl-
ská technika.

Původní varianta objízdné 
trasy by znamenala obousměr-
ný provoz osobních automobilů, 
včetně stavební a zemědělské 
techniky po užší komunikaci, 
než je ulice Švermova.

Věřím, že toto nové řešení 
bude pro nás všechny znamenat 
ulehčení této složité situace.

Přeji Vám všem krásný máj a 
příjemné prožití nadcházejících 
květnových svátků.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 6. jednání rady města
dne 20. 3. 2018
RM schválila:
• prodloužení příkazní smlouvy  
 na obstarání právní pomoci  
 s JUDr. Drábkem do konce  
 12/2018 s tím, že součástí do- 
 datku bude vypuštění mimořád- 
 né odměny a mimosmluvní od- 
 měny přiznané při soudních  
 jednáních,
• udělení výjimky z OZV města  
 Lysá n. L. č. 5/2008 městu Lysá  
 nad Labem k prodloužení ko- 
 nání městských slavností Lysá  
 žije dne 26. 5. 2018 do 3.00 ho- 
 din a 27. 5. 2018 do 3.00 hodin, 
• udělení výjimky z OZV města  
 Lysá n. L. č. 2/2012 městu Lysá  
 nad Labem na konzumaci alko- 
 holu na veřejném prostranství –  
 zámeckém parku v rámci konání  
 městských slavností Lysá žije ve  
 výše uvedených termínech,
• poskytnutí sponzorského daru  
 ve výši 2 000 Kč pro účely  

 uspořádání kulturní a spole- 
 čenské události v parku pod  
 nymburskými hradbami včetně  
 schválení návrhu veřejnoprávní  
 smlouvy,
• umístění archivu města do č. p. 
 1745 nám. B. Hrozného (nyní  
 údržbářská dílna) a přesun zá- 
 zemí pro technickou skupinu  
 do objektu č. p. 29 v ul. Čs.  
 armády, Lysá n. L.,
• uzavření smlouvy na veřejnou  
 zakázku „Obnova klášterních  
 teras – dokončení realizace“  
 s vybraným dodavatelem  
 LOUČKA Pardubice, za cenu  
 4 472 582,45 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy na veřejnou  
 zakázku „Komunikace U Vodár- 
 ny“ s vybraným dodavatelem  
 STAVOKOMPLET, Zápy, za cenu  
 1 111 083 Kč vč. DPH.
RM souhlasila:
• s provedením okamžité hava- 
 rijní opravy kotelny v domě  
 č. p. 620, Milovice, provozova- 

 telem, firmou Thermoservis,  
 spol. s r. o., tj. výměna obou kotlů  
 za nové a výměna komínové  
 vložky.
RM nesouhlasila:
• s prodloužením 3 nájemních  
 smluv k městským bytům v Mi- 
 lovicích s 3 občany pro dlouho- 
 dobé porušování podmínek vy- 
 plývajících z nájemní smlouvy. 

Z 7. jednání rady města 
dne 3. 4. 2018
RM schválila:
• úpravu rozpočtu města na rok  
 2018 spočívající v navýšení vý- 
 dajové položky Údržba budovy  
 MěÚ – opravy o 500 tis. Kč  
 (z 1 500 tis. Kč na 2 000 tis. Kč)  
 a ve snížení investiční položky  
 Informační centrum zřízení po  
 MP o 500 tis. Kč (z 1 150 tis. Kč  
 na 650 tis. Kč),
• uzavření smlouvy na veřejnou  
 zakázku „Mobilní laserový měřič  
 rychlosti“ s vybraným dodavate- 

 lem ATS – Telcom Praha, Praha 7,  
 za cenu 352 594 Kč včetně DPH.
RM vzala na vědomí:
• vyhodnocení pilotního projektu  
 Senior Taxi v Lysé nad Labem za  
 březen 2018,
• zprávu o rozšíření služeb České  
 pošty, s. p., na adrese Jiráskova 5,  
 289 22 Lysá nad Labem – Litol.
RM uložila:
• odboru školství, sociálních věcí,  
 zdravotnictví a kultury vyhlásit  
 konkurz na ředitele MŠ Mašinka,  
 Sídliště 1512, 1516, Lysá nad  
 Labem, termín: ihned.
RM souhlasila:
• s ukončením nájmu k prostoru  
 sloužícího k podnikání na adrese  
 Husovo náměstí 550/5, Lysá nad  
 Labem, k 31. 3. 2018, tj. bez  
 3měsíční výpovědní lhůty, za  
 předpokladu zaplacení dlužného  
 nájemného,
• s kácením dřevin pro stavbu  
 „II/272 Litol – Lysá nad Labem,  
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Pokračování ze str. 2
 2. stavba“ dle dendrologického  
 průzkumu na pozemcích města  
 s tím, že před podáním žádosti  
 o kácení bude zpracována pro- 
 jektová dokumentace sadových  
 úprav – náhradní výsadby (spe- 
 cifikace dřevin, druh, velikost,  
 počty a určení pozemku), a že  
 náklady na náhradní výsadbu  
 uhradí investor akce.

Z 2. zasedání zastupitelstva 
města dne 4. 4. 2018
ZM schválilo:
• úpravu rozpočtu města pro rok  
 2018 spočívající ve zřízení nové  
 položky v rozpočtu města na rok  
 2018 Provoz Senior Taxi v částce  
 400 tis. Kč převodem z rezervní- 
 ho fondu,
• pokračování pilotního projektu  
 do 30. 6. 2018 s rozšířením po- 
 skytovaných služeb dle diskuze  
 v ZM,

• předložený návrh na rozdělení  
 dotací z programu na činnost  
 sportovních organizací a spole- 
 čenských organizací pracujících  
 s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé  
 nad Labem včetně veřejnopráv- 
 ních smluv s žadateli dotací,
• hospodářské výsledky příspěv- 
 kových organizací MŠ Pampeliš- 
 ka, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek,  
 MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského,  
 ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masa- 
 ryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka,  
 Městské knihovny za rok 2017  
 a přidělení do fondů dle návrhu  
 ředitelů,
• úpravu rozpočtu roku města na  
 rok 2018 – 6., 7. a 8. rozpočtové  
 opatření,
• vytvoření nové položky v roz- 
 počtu města na rok 2018 s ná- 
 zvem: „PD – rekonstrukce domu  
 č. p. 1745, Nám. B. Hrozného“.
ZM uložilo:
• radě města zadat veřejnou za- 

 kázku na provoz Senior Taxi  
 s parametry, jaké jsou užívány  
 v okolních městech, tj. limitní  
 cena za ujetý km s klientem ve  
 výši 25 Kč, nástupní sazba pro  
 klienta 15 Kč za jednu jízdu,  
 limitní cena za celkovou službu  
 za rok 2018 ve výši 400 tis. Kč  
 vč. DPH, termín: do 30. 6. 2018,
• radě města převzít majetek  
 města a ustanovit správce kabin  
 FK Litol, který bude zajišťovat  
 jejich provoz a využití za nedis- 
 kriminačních podmínek respek- 
 tující dotační titul, termín: do  
 30. 6. 2018,
• radě města pokračovat v práci  
 na rekonstrukci kabin FK Litol  
 podle schválené kupní smlouvy,
• p. Bc. Robešovi svolat pracovní  
 zasedání ZM k projednání při- 
 pomínek k vítěznému návrhu  
 na revitalizaci Husova náměstí,  
 termín: do 30. 4. 2018,
• starostovi města bezodkladně,  

 nejpozději do 7. 4. 2018, pode-
 psat smlouvu o dílo s vítězem  
 jednacího řízení, které navazo- 
 valo na soutěž o návrh s názvem  
 „Revitalizace a případná dostav- 
 ba Husova náměstí v Lysé n. L.“.  

Z 8. jednání rady města 
dne 4. 4. 2018
RM schválila:
• otevření detašovaného praco- 
 viště České pošty, s. p., Výdejního  
 místa II Lysá nad Labem – Litol,  
 v budově v majetku města, č. p. 5  
 Jiráskova ulice, a uzavření smlou- 
 vy o zajištění služeb pro Českou  
 poštu, s. p., smlouvy o prodeji  
 poštovních cenin a rámcové  
 smlouvy o prodeji povinného  
 sortimentu. 

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

V neděli 15. 4. 2018 v 8.00 hodin 
došlo k uzavření nadjezdu. Ve sna-
ze ulehčit život našim spoluobča-
nům jsme pro osobní automobily 
s platnou parkovací známkou při-
pravili možnost jízdy ulicemi Šver-
mova a Ke Kovoně přes soukromý 
pozemek Kovony. Tato trasa vede 
přes velmi frekventované želez-
niční přejezdy, které jsou vybaveny 
světelným přejezdovým zabezpe-
čovacím zařízením bez přerušova-
ného bílého světla.

Je si potřeba uvědomit, že jde  
o křížení dvou komunikací, silni-
ce s železnicí, kde přednost má 
vždy vlak. 

Z důvodu hrubé nekázně řidičů 
a alarmující neznalosti, jak se na 
železničních přejezdech chovat, 
uvádím z § 28, zákona č. 361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích následující:
1) Před železničním přejezdem si  
  musí řidič počínat zvlášť opa- 
  trně, zejména se přesvědčit,  
  zda může železniční přejezd  
  bezpečně přejet.
3) Ve vzdálenosti 50 m před želez- 
  ničním přejezdem a při jeho  
  přejíždění smí řidič jet rychlostí  
  nejvýše 30 km/hod. Při přejíž- 
  dění železničního přejezdu  
  nesmí řidič zbytečně prodlužo- 
  vat dobu jeho přejíždění.

Bezpečnost na železničních přejezdech

Cituji z § 29: 1) Řidič nesmí vjíž-
dět na železniční přejezd
a) je-li dávána výstraha dvěma  
  červenými střídavě přerušova-
  nými světly signálu přejezdo- 
  vého zabezpečovacího zařízení,
b) je-li dávána výstraha přerušo- 
  vaným zvukem houkačky nebo  
  zvonku přejezdového zabezpe- 
  čovacího zařízení,
c) sklápějí-li se, jsou-li sklopeny,  
  nebo zdvihají-li se závory,
d) je-li již vidět nebo slyšet při- 
  jíždějící vlak nebo jiné drážní  
  vozidlo nebo je-li slyšet jeho  
  houkání nebo pískání,
e) dává-li znamení k zastavení  
  vozidla zaměstnanec dráhy  
  kroužením červeným nebo žlu- 

  tým praporkem a za snížené  
  viditelnosti kroužením červe- 
  ným světlem,
f) nedovoluje-li situace za želez- 
  ničním přejezdem jeho bezpeč- 
  né přejetí a pokračování  v jízdě.

Znamená to: není-li přejezdové 
zabezpečovací zařízení vybaveno 
přerušovaným bílým světlem, a ne- 
bo když nesvítí, musí se řidič mo-
torového vozidla chovat na želez-
ničním přejezdu tak, jako by byl 
přejezd vybaven jenom výstražný-
mi kříži. To znamená, že 50 m před 
přejezdem může jet rychlostí nej-
výše 30 km/hod. a podle rozhledu 
na železniční trať se musí rozhod-
nout, zda může železniční přejezd 

bezpečně přejet. Nikdo nesmí  
z jakéhokoliv důvodu zůstat stát na 
trati. Zábrzdná vzdálenost vlaku je 
až 1 000 m.

Je především na nás řidičích, 
abychom ubrali plyn a nepou-
štěli se do nerovného souboje 
s vlaky, které většinou vítězí.  
V případě, že dojde k jakékoliv 
mimořádné události, je Policie 
ČR připravena používání této 
objízdné trasy zakázat. 

Chovejme se proto na tomto úse-
ku obzvlášť obezřetně, abychom 
objízdnou trasu mohli všichni vy- 
užívat po celou dobu uzavření nad-
jezdu.

 Ing. Karel Otava
starosta města
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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

H. Ch. Andersen: „Celý svět je plný zázraků, na které jsme 
si však zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“ 

97 let
Černá Miloslava 

95 let
Zumrová Věra
Barochová Bohumila

91 let
Váňová Anna
Mrkvička Václav

90 let
Cerhová Milena
Křena Josef
Provazníková Milena

85 let
Houštecká Františka
Houštecký Václav
Procházka Jaroslav
Pírová Jaroslava
Soukupová Alžběta

80 let
Forró Pavel
Hladíková Marie
Hlubučková Hana
Káža Stanislav
Marcaníková Hana
Žiak František

Blahopřání 
za měsíc březen

Krimi střípky
Zadržený pachatel krádeže

Dne 5. 3. 2018 krátce po  
20. hodině bylo přijato telefonické 
oznámení, že v bytovém domě na 
náměstí B. Hrozného v Lysé nad 
Labem se pohybuje cizí osoba, 
která tam nemá co dělat. Strážníci, 
kteří na místo krátce po oznámení 
dorazili, provedli u 37letého muže 
z Čelákovic potřebné úkony k jeho 
ztotožnění. Po provedených úko-
nech byl muž propuštěn bez dal-
ších opatření. V krátké době bylo 
přijaté další telefonické oznámení, 
tentokrát o odcizeném batohu, 
který byl odložen v chodbě rodin-
ného domu v ulici Raisova. Jelikož 
batoh odpovídal popisu, který měl 
u sebe kontrolovaný muž, stráž-
níci provedli kontrolu blízkého 
okolí a podezřelého muže zadrželi 
v ulici 28. října. Muž byl následně 
předán policistům s podezřením 
ze spáchání přečinu dle trestního 
zákoníku.

Zadržený sprejer přímo při činu
Dne 14. 3. 2018 v 22.15 hodin 

při běžné hlídkové činnosti spat-
řili strážníci dvě osoby, které se 
pohybují u odstaveného osobního 
vlaku. Při spatření strážníků se 
však osoby daly na útěk. Po krát-

ké honičce se jednoho ze spreje-
rů podařilo strážníkům zadržet. 
Při následné kontrole vlakové 
soupravy bylo zjištěno, že vlak 
je částečně posprejován. Jelikož 
zadržený 19letý muž z Prahy byl 
důvodně podezřelý z přečinu po-
škozování cizí věci dle trestního 
zákoníku, byla na místo přivolána 
Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření.

Alkohol za volantem
Dne 28. 3. 2018 v 23.07 hodin 

byli strážníci požádáni Policií ČR 
o součinnost při pátrání po 18le-
tém muži z Lysé nad Labem, který 
je podezřelý, že jako řidič moto-
rového vozidla způsobil dopravní 
nehodu a z místa utekl. Strážní-
kům se muže podařilo zadržet  
v blízkosti místa bydliště a předat 
policistům. U zadrženého byla 
provedena dechová zkouška s po-
zitivním výsledkem 0.78 ‰.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Vážení spoluobčané, mám milou 
povinnost informovat Vás o prove-
dených krocích, které se týkají  cíle, 
který jsem si vytyčil, a tím je zlepšit 
kvalitu pitné vody v Lysé nad La-
bem a okolí.

Jen krátce zrekapituluji historii. 
S problémy se zvýšeným obsahem 
dusičnanů ve vodě se naše město 
potýkalo již v roce 2013 a 2014 v 
období přechodu jaro/léto a léto/
podzim. V roce 2014 tyto problé-
my přetrvaly až do zimních měsíců. 
Město si nechalo zpracovat několik 
variant možných řešení. Zastupite-
lé nakonec schválili variantu, která 
doporučila instalaci ionexových 
filtrů do úpravny vody, i když z ně-
kolika stran zaznívala doporučení 
volit z dalších navržených variant. 
Jedna z nich doporučovala pořízení 
nového vrtu do cenomanské zvod-
ně ve stávajícím prameništi.

V lednu 2017 byl s nákladem 
815 000 korun vyhlouben nový 
120metrový vrt, označovaný HV-3. 
Hydrodynamické zkoušky proká-

Zdravější pitná voda
zaly využitelné množství artéské 
vody vrtu HV-3 s vydatností v úrov-
ni 4 l.s-1 s maximálním překroče-
ním do 5 l.s-1. Čerpaná podzemní 
voda vrtu HV-3 byla neutrální reak-
ce (pH 6,9 –7,07), velmi měkká (0,7 
mmol.l-1), nízké až střední celkové 
mineralizace, hydrogenuhličitano-
vého genetického typu… Nebudu 
Vás ale zahlcovat dalšími, pro vět-
šinu z nás nesrozumitelnými infor-
macemi o naměřených hodnotách 
a jednoduše to shrnu. 

Voda ve vrtu HV-3 je velmi měkká, 
bez dusičnanů s vyšším obsahem 
železa. Tyto naměřené hodnoty jsou 
v souladu s očekáváním odborníků. 
Jsou příznivé pro technologický 
záměr mísení surové vody z HV-3 
a HV-2 s kvartérní vodou získanou  
z mělkého vrtu, která má vysoký 
obsah dusičnanů a síranů. Správ-
ným nastavením míchacích poměrů 
surové vody z vrtů bude možné jed-
noduše dorovnat parametr velmi 
měkká voda na straně jedné a na 
druhé vyšší obsah minerálů. Můj cíl 

– ukončení užívání ionexových filtrů 
– tím bude dosažen a věřím, že se to 
na dodávané vodě kladně projeví.

V současné době probíhá sta-
vební řízení na povolení realizace 
stavby, která zajistí propojení no-
vého cenomanského vrtu HV-3 do 
úpravny vody. Jakmile projdeme 
stavebním povolením, uskuteční 

se veřejná soutěž na realizaci díla. 
Plán zhotovení do konce letošního 
roku tak zatím stále platí. Výši cel-
kových nákladů na realizaci před-
pokládáme do 2 700 000 korun.

Jan Burian
místostarosta

Vážení čtenáři,
opět se nám v redakci množí 

stížnosti na špatnou roznášku Lis-
tů, především v Litoli, ale například 
i na sídlišti, což nás velmi mrzí. Dis-
tribuci, jak jsme již na stránkách 
Listů psali, pro město zajišťuje Čes-
ká pošta. Bohužel často roznášku 
zajišťují brigádníci, kteří nejsou tak 
zodpovědní jako doručovatelky. 
Někdy část Listů (a asi nejen Lis-
tů) prostě vyhodí. Dubnové vydání 
dokonce roznášeli ve Staré Lysé 
namísto v našem městě!!! Snažíme 
se, aby roznáška byla kvalitnější  

Roznos Listů
a abyste ve svých schránkách kaž- 
dý měsíc Listy měli. I jsme pře-
mýšleli o změně distributora, ale −  
i když se to tak nejeví − Česká pošta 
je přes všechny potíže nejspoleh-
livějším distributorem v našem 
regionu. Pokud se Vám stane, že 
nebudete mít ve své schránce 
náš městský měsíčník, napište 
nebo zavolejte. Zároveň se, pro-
sím, stavte pro Listy na podatelně  
MěÚ nebo v knihovně. Děkujeme 
za pochopení.

Jana Křížová
šéfredaktor 
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Městský úřad

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

Starší kříženka velikosti  
feny německého ovčáka byla 
nalezena uvázaná nedaleko 
Lysé n. L. Jedná se o klidnou  
a hodnou fenku, která je 
vhodná  k seniorům. 

Svoz bioodpadu

Pytlový sběr

Město Lysá nad Labem ve spo-
lupráci se společností FCC Česká 
republika spol. s r. o. nabízí za-
jištěný komplexní systém svozu  
a využití biologicky rozložitelné-
ho odpadu ze zahrad a z domác-
ností občanů. 

Co nabízíme?
• Přistavení sběrových nádob  
 o objemu 120 a 240 litrů.
• Pravidelný vývoz 1x za 14 dní  
 přímo od vašeho domu (zejmé- 
 na v době vegetačního období).
• Zajištění využití bioodpadu dle  
 platné legislativy.

Proč se do systému zapojit?
• Věděli jste, že biologicky roz- 
 ložitelný odpad tvoří v součas- 
 nosti až 40 % komunálního  
 odpadu? Odděleným sběrem  
 umožníte jeho další využití.
• Odpadnou Vám každoroční sta- 
 rosti, kam s padanými jablky,  
 listím a trávou.
• Na odpad Vám dodáme popel- 
 nice se speciální konstrukcí  
 o objemu 120 nebo 240 litrů,  
 která omezuje zahnívání a šíře- 
 ní zápachu.
• Kompostování je levnější než  
 skládkování a není zatíženo  
 rostoucími zákonnými poplat- 
 ky za uložení odpadu na skládku. 

Pro jaký odpad je služba určena? 
• BIOODPAD ZE ZAHRAD 
 listí, tráva, plevel, spadané ovo- 
 ce, větve keřů a stromů (zkráce- 
 né, rozštěpkované ap).
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ
 zbytky zeleniny a ovoce, pečivo,  
 odpad z přípravy kávy a čaje,  
 skořápky z vajec, ořechů, exkre- 
 menty drobných domácích zví- 
 řat apod.

Jaký odpad do nádoby nepatří?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiný nerozložitel- 
 ný odpad.

Cenové podmínky pro vývoz 
1x za 14 dní, 1. 4. – 30. 11. (cena 
zahrnuje pronájem nádoby, svoz 
odpadu a využití dle platné legis-
lativy).
Nádoby o objemu:
120 l ………….. 625 Kč vč. DPH
240 l ………….. 894 Kč vč. DPH

Kontakt pro rezervace nádoby:
FCC Česká republika s. r. o. 
provozovna Lysá na Labem
Hana Krejčíková
Čechova 67, 289 22  Lysá n. L. 
Tel.: +420 602 146 573

U pytlového sběru nebudou na-
čteny tyto var. symboly:
Var. symbol 7010008618 – pytel 
obsahoval umělé květiny.
Var. symbol 7010001047 – pytel 
obsahoval hliníková víčka, která do 
pytlového sběru vůbec nepatří!
Var. symbol 7010008878 – pytel 
obsahoval polystyren a plastový 
kotouč, který do pytlového sběru 
nepatří!
Var. symbol 7010001913 – pytel 
měl štítek Druh: Pet lahve, přeškrt-
nuto na papír.

Štítky na tříděný sběr se vydávají 
v pondělí a středa od 7.00 do 11.30  
a od 12.00 do 18.00 hodin.

Vážení občané,
pokud posíláte poplatky za ko-

munální odpad bankovním převo-
dem, zkontrolujte si výši poplatku. 
Poplatek na osobu s trvalým byd-
lištěm v Lysé n. L. na rok 2018 činí  

540 Kč, někteří z Vás stále hradí 520 
Kč za osobu.

Romana Novotná   
komunální odpad

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu  
v měsíci – tj. 19. 5. 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 květnu 2018
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Fotograficky

Na konci března byl na výstavě Zemědělec představen největší 
funkční bublifuk na světě. A aby mohl být zapsán do Guinnessovy 
knihy rekordů, musel být také řádně přeměřen. Autorem bublifuku je 
profesionální bublinář, Lysák Matěj Kodeš, který patří ve svém oboru 
mezi světovou špičku. 

Na Velikonoční pondělí připravila městská knihovna v kostele  
sv. Jana Křtitele nádherný koncert pod názvem Vliv improvizace na 
hudbu 17. století. Musica Florea v rámci svého vystoupení zahrá-
la skladby barokních autorů na původní hudební nástroje či jejich  
repliky a právem si vysloužila od publika dlouhý potlesk.

7. dubna proběhla v atriu Muzea Bedřicha Hrozného slavnostní 
vernisáž výstavy Obrazy malované jehlou, která je průřezem dvace-
tileté tvorby Ing. Petra Gregora. Výstavu můžete v prostorách muzea 
navštívit do 2. června.

V polovině dubna přivítalo výstaviště návštěvníky výstav Regiony, 
Narcis a Elegance. Regiony, které se věnovaly 300 letům spojení rodů 
Sweerts a Sporck, navštívila řada významných hostů včetně zástupců 
bývalých Šporkových držav z Polska, Ukrajiny a obce Svatý Jan pod 
Skalou.  Součástí výstavy bylo i vyhlášení výsledků 3. ročníku sou-
těžní přehlídky turisticko-propagačních materiálů TURISTPROPAG. 
V neděli pak Lysou a samotnou výstavu navštívil i potomek rodu, 
Mag. Stephan Sweerts-Sporck s rodinou. 
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Kulturní přehed

1. 5. od 20.00  Pepa 
2. 5. od 17.00  Triky s trpaslíky AKCE KINO KLUB
2. 5. od 20.00   Avengers: Infinity War
3. 5. od 17.00  V husí kůži
3. 5. od 20.00 Kluci z hor PREMIÉRA
4. 5. od 17.00   Avengers: Infinity War
4. 5. od 20.00   Dvě nevěsty a jedna svatba
5. 5. od 10.00  V husí kůži
5. 5. od 17.00  Avengers: Infinity War
5. 5. od 20.00  Pepa 
6. 5. od 10.00  Králíček Petr
6. 5. od 15.00  V husí kůži
6. 5. od 18.00  Kluci z hor
8. 5. od 17.00  Avengers: Infinity War
8. 5. od 20.00  Neznámý voják PREMIÉRA 
9. 5. od 17.00  Cesta za králem trollů AKCE KINO KLUB
9. 5. od 20.00  Tátova volha AKCE KINO KLUB
10. 5. od 17.00  Avengers: Infinity War
10. 5. od 20.00  Escobar PREMIÉRA
11. 5. od 17.00  Taxi 5 PREMIÉRA
11. 5. od 20.00  Pepa 
12. 5. od 10.00  Sherlock Koumes
12. 5. od 20.00  DS NÁPLAVKA: Poupata odkvétají v máji
13. 5. od 10.00  V husí kůži
13. 5. od 15.00  Liduščino divadlo: Rozpustilý kabaret
13. 5. od 18.00  Dvě nevěsty a jedna svatba
15. 5. od 17.00  Psí ostrov
15. 5. od 20.00  Taxi 5 
16. 5. od 17.00  Králíček Petr AKCE KINO KLUB 
16. 5. od 20.00  Dvě nevěsty a jedna svatba
17. 5. od 17.00  Hledá se princezna PREMIÉRA
17. 5. od 20.00  Deadpool 2 PREMIÉRA
18. 5. od 17.00  Deadpool 2 
18. 5. od 20.00  Dvě nevěsty a jedna svatba
19. 5. od 20.00  KATAPULT – Letní kino Lysá nad Labem
20. 5. od 15.00  Hledá se princezna 
20. 5. od 18.00  Deadpool 2 
25. 5. od 15.00  Králíček Petr
25. 5. od 17.00  Avengers: Infinity War
25. 5. od 20.00  Pepa
26. 5. od 10.00  V husí kůži
26. 5. od 15.00  Sherlock Koumes
26. 5. od 17.00  Deadpool 2
26. 5. od 20.00  Dvě nevěsty a jedna svatba
27. 5. od 10.00  Hledá se princezna
27. 5. od 15.00  Solo: Star Wars Story PREMIÉRA
27. 5. od 18.00  Solo: Star Wars Story 3D PROJEKCE
29. 5. od 17.00  Hledá se princezna 
29. 5. od 20.00  Deadpool 2 
30. 5. od 17.00  Sherlock Koumes
30. 5. od 20.00  Solo: Star Wars Story
31. 5. od 17.00  Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce PREMIÉRA
31. 5. od 20.00  Teambuilding PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                      5/201813. 5. od 16.00 hodin
Valná hromada LysaFree 
Školní jídelna ZŠ JAK
www.lysafree.net

15. 5. 2018  
 od 17.00 do 19.30 hodin

Psychosomatické principy  
 zdraví a nemoci

RC Parníček
www.rcparnicek.cz

15. a 22. 5. 2018 
od 9.00 do 10.00 hodin
PC kurz pro začátečníky
městská knihovna

18. 5. 2018 od 20.00 hodin
Návrat do budoucnosti
Club Calypsso
www.calypsso.cz

19. 5. 2018 od 10.00 hodin
Komentovaná prohlídka  

 zámeckým parkem
zámecký park
www.knihovnalysa.cz

19. 5. 2018 od 20.00 hodin
Katapult
Letní kino 
www.kinolysa.cz

22. 5. 2018 od 18.00 hodin
Skutečné příběhy nemocí
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

23. 5. 2018 od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna  

 – pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

23. 5. 2018 od 18.00 hodin
Večer propojení 
na téma láska
Spolek Ladoňka
www.ladonka.cz

23. –27. 5. 2018 
Natura Viva 2018
výstaviště
www.vll.cz

25. 5. 2018 
Noc kostelů

25. a 26. 5. 2018
Lysá žije
www.lysazije.cz

26. 5. 2018 od 10 do 17 hodin
Montmartre
Zámecká ulice
www.knihovnalysa.cz

26. 5. 2018 od 16.00 hodin
Atrium plné květin a tónů
atrium kláštera
www.spolekrodakulysa.cz

26. a 27. 5. 2018
Memoriál Jiřího Vejlupka
Loděnice 

28. 5. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

do 2. června 2018
Obrazy malované jehlou
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

1. 5. 2018 od 13.00 hodin
Prvomájová steeplechase
Závodiště 

2., 16. a 30. 5. 2018 
od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

3. – 28. 5. 2018
15 let pro vás a s námi
www.knihovnalysa.cz

5. 5. 2018 od 10.00
140 let dobrovolných hasičů
výstaviště
www.hasicilysa.cz

5. 5. 2018 od 16.00 hodin
Hana Zagorová a Petr Rezek
výstaviště
www.mestolysa.cz

7. 5. 2018 od 8 do 14 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. 5. 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

8. 5. 2018 od 9.00 hodin
Kladení věnců
městský hřbitov
www.mestolysa.cz

9. 5. 2018 od 10.00 hodin
Pietní akt k uctění památky  

 padlých hrdinů
městský hřbitov

9. a 23. 5. 2018 od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

10. 5. 2018 
od 17.00 do 18.30 hodin
Stimulace psychomotorického  

 vývoje hrou
RC Parníček
www.rcparnicek.cz

11. 5. 2018 od 17.00
III. dětský benefiční koncert
evangelický kostel

11.–14. 5. 2018 
Ženství a mateřství
Fajnklub
www.fajnklub.eu

12. 5. 2018 od 20.00 hodin
DS Náplavka:
Poupata odkvétají v máji
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

13. 5. 2018 od 15.00
Liduščino divadlo:  

 Rozpustilý kabaret
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

Město Lysá nad Labem ve spolupráci 
se Svazem bojovníků za svobodu,  

s TJ Sokol a Kluby důchodců
Vás srdečně zve k účasti na

 Kladení věnců
u příležitosti oslav osvobození od fašismu

8. května 2018 v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem
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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

Paličkování – 2., 16. a 30. května 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou. 

Prázdniny s knihovnou 
– 7. května 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit volno aktivně. Na akci je třeba 
přihlásit se předem!

Drátování – 9. a 23. května 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

PC kurz pro začátečníky 
– 15. + 22. května 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 možnosti 
internetu. Vzhledem k omezenému místu je nutné si účast na kurzu  
v knihovně rezervovat předem. Kurz je pro všechny zájemce zdarma.

Komentovaná prohlídka zámeckým parkem 
– 19. května 2018 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komento-
vanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D. 
Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo na prohlídce 
předem v knihovně rezervovat!!!! Vstupné zdarma. Prohlídka není určená 
pro organizované skupiny!

Skutečné příčiny nemocí – 22. května od 18.00 hodin
Beseda pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet zdravotním 
disharmoniím a nemocem u dětí i dospělých nebo jak se jich následně 
zbavit. Přednáší  irisdiagnostička Mgr. Andrea Šmídlová.

Hudební toulky – 23. května 2018 od 16.00 hodin, LITOL
Květnová přednáška se bude věnovat velikánům hudebního baroka. Před-
náší Mgr. Jana Bajerová. Vstup zdarma. Akce se uskuteční v prostorách 
klubu seniorů v Litoli.

Montmartre – 26. května 2018 od 10.00 do 17.00 hodin
Tradiční představení lyských výtvarníků v rámci městských slavností 
„Lysá žije“. Součástí bude i malý řemeslný trh. Místo konání: Zámecká 
ulice. 

15 let pro VÁS a s NÁMI – 3. – 28. května 2018 
Výstava fotografií z činnosti spolku Maminky dětem, z. s. Milovice.

Rande s knihou „naslepo“ – květen 2018
Vyberte si knižního společníka na májové večery! V průběhu měsíce květ-
na si v knihovně můžete vypůjčit knihu v neprůhledném obalu a až doma 
zjistíte, jaká kniha se stane Vaším společníkem...

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

Připravujeme na červen:
Pyžamová párty –  8.–9. června 2018 
Knihovní akce spojená s přespáním v knihovně. Akce je určená pouze 
pro dívky ve věku 7–11 let. Na akci je nutné se přihlásit předem! 

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

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé
Dračí náhrdelník – VONDRUŠKA, Vlastimil
V průběhu okázalé slavnosti, kterou na svém hradě 
uspořádá Jaroslav ze Šternberka, zmizí jeho krásná 
neteř Elška, manželka veverského purkrabího Drslava. 
Mezi hosty to vyvolá posměch, protože nemá pověst 
ctnostné manželky, jenže její manžel vyhledá Oldřicha 
z Chlumu a se slzami v očích ho prosí o pomoc...

Houbařka – HANIŠOVÁ, Viktorie
Mladá Sára žije ve staré chalupě na Šumavě a živí se 
sběrem hub. Už sedm let chodí po stejné trase, sedm 
let od jara do podzimu sbírá houby na týchž místech 
a prodává je za pár stovek jedné hospodě. Jako dobro-
volná poustevnice se s nikým nepřátelí ani neopouští 
Pošumaví. Jen občas vyrazí za psychiatričkou do Plzně 
přesvědčit ji o svém vyrovnaném duševním stavu...

Naučná literatura pro dospělé
Kapitán Otakar Jaroš – KLŮC, Jiří
Kniha přináší první ucelený pohled na osud jednoho z 
nejvýznamnějších příslušníků čs. zahraničního odboje 
kapitána Otakara Jaroše. Díky více než 150 unikátním a 
nikdy nepublikovaným fotografiím z jeho předválečné-
ho života má kniha za cíl ukázat jeho pravou tvář... 

Schwarzenbergové – JUŘÍK, Pavel
Schwarzenbergové patří mezi nejvýznamnější šlech-
tické rody, které ovlivňovaly nejen dějiny českých zemí, 
ale celé střední Evropy v 17. – 19. století. 

Beletrie pro děti
Serafina a rozštěpené srdce – BEATTY, Robert
Velká a ničivá bouře se blíží… Serafině se stalo něco 
zvláštního. Probudila se do temnoty a světa, kterému 
nerozumí. Biltmorské panství se tolik změnilo, její staří 
přátelé dělají nemyslitelné věci a zdá se, že nepřátelé 
jsou všude okolo...

Skoro úplný seznam těch nejhorších nočních můr 
– SUTHERLAND, Krystal
Sedmnáctiletá Ester nežije zrovna v ukázkové rodině. 
Solarovi jsou totiž pronásledování Velkým strachem – 
její otec už šest let nevyšel ze sklepa, matka se chorob-
ně obává smůly a bratr nedokáže žít bez světla. Sama 
Ester zatím svůj Velký strach nenašla...

Naučná literatura pro děti
Po stopách stoleté dámy – PECHALOVÁ, Lenka
Kniha ke stému výročí vzniku Československa prochází 
jednotlivými roky republiky a v každém z nich upozor-
ňuje na zajímavosti, které se tehdy udály. 
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Pozvánky

9. a 23. 5. 2018 od 16.30 hodin
VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KURZ

                                               Jany Procházkové 
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Pozvánky

JARNÍ AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD
v sobotu 16. 6. 2018

odjezd v 7.30 hodin z parkoviště u Kina Lysé nad Labem

Program:
Libochovice / Ploskovice / Stadice / 

Bastei / Kurort Ratheu
Všechna místa mají svou atraktivitu, především Basteibrücke!

Cena zájezdu: 500 Kč, vstupné si hradí každý účastník sám dle zájmu.

Přihlášky: Městská knihovna v Lysé nad Labem, tel.: 325 551 255
Těšíme se na vás!

Memoriál Jiřího Vejlupka  
26.–27. května 2018

Loděnice Lysá n. L.
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Pozvánky
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Pozvánky

Vzhledem k tomu, že letošní 
festival Lysá žije (25. a 26. 5.) 
se časově kryje s mezinárod-
ní akcí „Noc kostelů“ (pátek  
25. 5.), připravili jsme program 
v katolické farnosti až na so-
botu. Přesto bude kostel v pá-
tek 25. 5. otevřen od 18.00 do 
22.00 hodin a bude možné si 
prohlédnout bohatou výzdobu 
barokního interiéru.

Noc kostelů 2018 a Lysá žije 
v chrámě Narození sv. Jana 
Křtitele v Lysé nad Labem

V sobotu 26. 5. bude kostel 
otevřen od 10.00 do 16.00 hodin. 
Program: 15.30 – komentovaná 
prohlídka vzácných varhan s var-
haníkem; 14.00 – komentovaná 
prohlídka farní zahrady a jejího 
využití. Návštěvníci kostela budou 
také moci zhlédnout foto-výstavu 
o životě ve farnosti a zahrát si po-
znávací kvíz. Srdečně zveme!

Kotva, z. s.
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Pozvánka
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Pozvánky
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Pozvánka
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Ze života škol / Napsali nám

Žáci školy J. 
A. Komenského 
pravidelně na-
vštěvují festival 
dokumentár-
ních filmů Jeden 

svět na školách, který patří mezi 
aktivity organizace Člověk v tísni. 
Svou nabídkou se snaží přispívat 
k výchově zodpovědných mladých 
lidí, kteří se orientují v současném 
světě, nejsou lhostejní a kriticky při-
stupují k informacím. Letos poprvé 
se mezi pořádající města zapojil  
i Nymburk, a tak vyrazili žáci šes-
tého ročníku na festival právě tam. 
Jubilejní 20. ročník tohoto meziná-
rodního festivalu měl pro věkovou 
kategorii 12–13 let v nabídce tři 

Jeden svět na školách
krátké dokumenty ze zahraničí. 
Holandský dokument Poslouchám 
přiblížil práci na Lince bezpečí a 
zabýval se především tématy spo-
jenými s dospíváním a krizovou 
intervencí. Žáci nejvíce ocenili 
druhý dokument s názvem Rodin-
né řeznictví, s tématem předávání 
rodinné tradice a volby povolání. 
Španělský dokument Poklad pak 
otevřel téma stáří a rodinných 
vztahů. Moderátor Jan Kára po kaž- 
dém dokumentu s dětmi debato-
val o detailech zhlédnutého filmu 
a vyslechl názory dětí. Příjemně 
strávené dopoledne žáky přimělo 
zamyslet se nad tématy, se kterými 
se dosud nesetkali.

Bc. Z. Burdová, DiS.

L i t e r á r n ě 
d r a m a t i c k ý 
seminář patří 
na naší škole  
k oblíbeným vo-
litelným před-

mětům, kde žáci postupně objevují 
taje i kouzlo divadelního kumštu.

Vyučující připravily žákům pře-
kvapení – 5. 4. se jede do hradecké-
ho divadla DRAK!

Žáci s velkým zájmem zhlédli 
představení “Ikaros” na motivy 
známé řecké báje. Hra byla velmi 
vtipná, poučná, herci dokázali obe-
censtvo zapojit do děje. Následoval 
velmi zajímavý workshop. Probí-
hal v sále, kde si děti na osvětleném 
jevišti vyzkoušely základní herecké 
dovednosti - představily se pomo-
cí výrazných hereckých gest, pak 
měly ve skupinách ztvárnit jednot-
livá dějství Shakespearovy hry Ro-
meo a Julie. Děj mohly převést do 
dnešní doby, takže ve výsledku hrál 

Literárně dramatický seminář  
v hradeckém divadle DRAK!

Romeo na ukulele a Juliina chůva 
sledovala Ordinaci v Růžové zahra-
dě. Všichni si užili zábavu a zároveň 
si při ní uvědomili mnohé aspekty 
divadelní práce.

Třešničkou na dortu byla pro-
hlídka interaktivní divadelní dílny, 
která je přístupná v nejvyšším patře 
divadla Drak. Žáci zjistili, jak vzni-
kají loutky, pracovali se zvukovými 
a světelnými efekty, mohli si zahrát 
loutkovou verzi Červené Karkulky. 
Vyzkoušeli si i práci kulisáka a do-
zvěděli se mnoho zajímavých infor-
mací o divadelním zákulisí.

V závěru programu si všichni 
prošli labyrint a v prostorách, vě-
novaných dětskému časopisu Ra-
keta, zanechali postavené domky  
z kartonové lepenky, koláže i něja-
ký ten podpis.

A pak už hurá domů! Divadelní 
den v Draku stál za to!

žákyně a vyučující literárně 
dramatického semináře

. . .zajímavě, 
takže namátkou 
vybíráme za za-
jímavých akcí 
informace, kte-
ré mohou být i 

inspirací, poučením.
Dne 22. 3. 2018 proběhla ve ško-

le ZŠ J. A. Komenského přednáška 
unikátního projektu České asoci-
ace paraplegiků-CZEPA, která již 
čtvrtou sezonu zajišťuje program 
prevence úrazů páteře a míchy  
s názvem Banal Fatal – banální situ-
ace-fatální následky! Tým lektorů,  
v čele s Hynkem Čermákem, jezdí 
do všech krajů České republiky 
a pořádá pro žáky II. stupně zá-
kladních škol semináře, které jsou 
založené na autentických videích 
a živých debatách k tématu úrazů 
páteře a míchy.

Na této přednášce jsme se my, 
žáci osmého ročníku, dozvědě-
li, jak těmto úrazům předcházet.  

Jak se žije na ZŠ J. A. K. na jaře?

Na videoukázkách jsme se dozvě-
děli, jaké fatální chyby při dané ak-
tivitě jejich účastníci udělali a jaké 
dopady to mělo na jejich zdraví.

Přednášku prezentovali dva 
pracovníci Banal Fatal, z nichž je-
den takové závažné zranění utrpěl, 
když nedával pozor při jízdě na 
kole – dnes je na vozíčku s malou 
nadějí, že by se kdy mohl postavit 
na nohy. Oba pracovníci věděli,  
o čem mluví a dokázali nám přes-
ně vylíčit následky a omezení způ-
sobená zraněními. Také jsme se 
dozvěděli přímé informace o způ-
sobech poranění míchy. Na konci 
přednášky jsme měli možnost ptát 
se pracovníků na informace ohled-
ně zranění. Náš osmý ročník před-
nášku hodnotil kladně, velmi se 
nám líbila a rozhodně si z ní mno-
ho odneseme.

Kamila Štenglová
žákyně 8. C

Nikdy nekvetly šeříky tak krás-
ně jako onoho památného jarního 
dne roku 1945. Český národ se 
mohl konečně nadechnout vánku 
svobody, která byla zašlapána v kal 
a zbita na dlouhých 7 let od dob 
začátku protektorátu. Za to, že tu 
dnes jako národ vůbec můžeme 
být, vděčíme z velké míry bratr-
ské Rudé armádě, která za cenu 
nezměrných obětí osvobodila naši 
překrásnou českou vlast. Po zákeř-
ném útoku německých fašistických 
vojsk na SSSR v roce 1941, došlo 

po mnoha urputných bitvách, ať už  
u Stalingradu či Leningradu, k oto-
čení vývoje východní fronty a ne-
porazitelná armáda hrdinů získala 
kontrolu nad hlavním městem říše 
zla v podobě Berlína a dopomohla 
porazit A. Hitlera. Nehynoucí slá-
va budiž všem 144 tisícům vojáků 
Rudé armády, kteří padli na našem 
území za naši svobodu. Zemřeli pro 
to, abychom my mohli žít!

Ing. D. Kváč
 zastupitel města

9. květen 1945

PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY 
PADLÝCH HRDINŮ

9. 5. 2018 od 10.00 hodin na hřbitově u památníku Rudoarmějců
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Ze života škol

Ráda bych 
se s Vámi, 
milí čtená-
ři, podělila 

o zážitky a dojmy ze zahraniční 
praxe. Já a mých pět spolužáků 
jsme dne 3. března 2018 odletěli 
na čtrnáct dní do Velké Británie.  
V malebném a starobylém měs-
tečku Dereham jsme měli v růz-
ných místních firmách zajiště-
nou odbornou praxi. 

Já jsem první týden pracova-
la na místním úřadě „Breckland 
Council“ ve finančním oddělení. 
Každé ráno jsem třídila poštu  
a zapisovala faktury do účetní-
ho programu. Překvapilo mě, že  
v Anglii jsou zvyklí většinu pla-
teb provádět šeky. Ty jsem poz-
ději skenovala a zadávala do po-
čítače.

Druhý týden jsem se spolužač-
kou Terezou strávila v „Dereham 
Neatherd High School“. Zde jsme 
prováděly klasické kancelář-
ské práce, jako jsou skenování, 
kopírování, laminování nebo 
skartování. Při setkání s žáky 
Hight School jsme přednesly 
prezentaci o ČR a mezinárodním  
obchodě, o naší škole a o Lysé 
nad Labem. Pracovaly jsme také 
ve školní knihovně a pomáha-
ly ve skupině „The Link“, která 
pracuje se zdravotně znevýhod-
něnými žáky. Na obou pracoviš-
tích jsme vedly telefonní hovory  
v angličtině.

Dvoutýdenní praxe v Anglii byla skvělá! (1. díl)

Co se nejen mně, ale i spolu-
žákům velmi líbilo, byl charak-
ter lidí žijících v Anglii. Všichni 
jsou ohromně milí, začnou si  
s vámi jen tak povídat a jsou 
vždy ochotní vám nezištně po-
moct. Mají velmi vyvinutý smysl 
pro pomoc ostatním – všude vi-
díte obchody s použitými věcmi 
(oblečení, knížky, nábytek…), 
které tam lidé přinášejí, když je 
již nepotřebují. Peníze získané 
z prodeje jdou na charitu, pro 
kterou je daný obchod zřízen, 
pracují v něm dobrovolníci. Všu-
de visí kasičky na pomoc znevý-

hodněným osobám a například  
i použité poštovní známky se 
dají zhodnotit pro dobrou věc.

Práce v anglickém jazyce mi 
vyhovovala. Zhruba po dvou 
dnech počáteční nejistoty jsem 
svůj strach překonala a zbytek 
pobytu v Anglii jsem komuniko-
vala téměř bez problémů.

Ve volném čase jsme společně 
navštívili mořské pobřeží v Cro-
mer, dále Norwich a s ním spo-
jené nákupy v Primarku. Velice 
silně na nás zapůsobila návštěva 
univerzitního města Cambridge, 
ve kterém na nás na každém 

kroku dýchala historie a zvláštní 
atmosféra. 

Jsem moc ráda, že jsem tuto 
praxi absolvovala. Získala jsem 
mnoho zkušeností, měla jsem 
možnost uplatnit své znalosti 
ze školy a získala jsem jistotu  
v mluvené angličtině. Tajně dou-
fám, „že se zadaří“ a já se do An-
glie podívám i příští školní rok!

Renáta Trnková
žákyně 3. A

…a jak se v Anglii líbilo chlap-
cům? Dozvíte se v příštích Lis-
tech…

V pátek 
16. 3. 2018 
jsme si v ma-
nažerské si- 
mulační hře 

UNISIM vyzkoušeli, jak naši žáci 
umí propojit znalosti předmětů 
ekonomika, účetnictví a statistika. 

Hry se zúčastnily i dva týmy 
ve složení našich žáků 3. roční-
ku - Libora Pošepného a Karolíny 
Dygrýnové, Karin Holexové a Te-
rezy Dvořákové. Žáci pracovali ve  
virtuální firmě, kde měli za úkol 
vytvořit produkty, které by pro-
dali na trhu cestovního ruchu. 
Měli dosáhnout co nejlepšího 

hospodářského výsledku, tedy 
zisku, a kladného parametru EVA 
(ekonomická přidaná hodnota).

Během čtyř kol analyzovali 
počáteční reporty, ze kterých se 
dozvěděli základní informace  
o rozdělení trhu, o poptávce a 
konkurenci. Po každém kole prá-
ci vyhodnotili a z výsledků vyšli  
v dalším kole.

Hry se zúčastnilo celkem  
44 týmů z celé ČR. Do finále jich 
poustoupilo 10, mezi nimi i tým 
Libora Pošepného a Karolíny Dy-
grýnové. Ti se utkají s ostatními 
finalisty 18. a 19. dubna v Plzni. 
Cenou pro první tři vítězné týmy 

Manažerská simulační hra UNISIM

je předplatné manažerské simu-
lační hry UNISIM pro naši školu 
na jeden rok.

Věřím, že získané znalosti a 
dovednosti z oblasti vedení fir-

my využijí naši žáci ve svém bu-
doucím zaměstnání nebo pod- 
nikání. 

Mgr. Lenka Hrubčíková
učitelka odborných předmětů
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Pozvánky / Inzerce

Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2018/2019
pro výuku v Lysé nad Labem

Výtvarný obor:
29. 5. 2018 v 16.00 hodin (6 + 7 let) nebo 17.00 hodin (od 8 let)
13. 6. 2018 v 16.00 hodin (6 + 7 let) nebo 17.00 hodin (od 8 let)
2. patro vpravo, učebna č. 21, H. Malíková akad. mal.,
Mgr. D. Hermanová-Říhová, M. Volvovičová

Taneční obor (od 5 let):
7. 6. 2018 v 15.30 nebo 16.30 hodin a 13. 6. 2018 v 15.30 nebo 16.30 hodin
přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová

Lit. – dramatický obor (od 7 let):
29. 5. 2018 v 16.30 nebo 17.00 hodin a 7. 6. 2018 v 17.30 nebo 18.00 hodin
přízemí vpravo, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
Do přihlášky uveďte, prosím, zvolený hudební nástroj, na který by Vaše dítě rádo hrálo.
děti od 6 let: 7. 6. a 13. 6. 2018 ve 14.00 – 16.30 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
děti od 7 let: 7. 6. a 13. 6. 2018 ve 14.00 – 16.30 hodin
1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2018.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 
v ZUŠ v úterý 20. června 2018 (webové stránky, nástěnky).

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

pracovního místa ředitele/ky 
Mateřské školy Mašinka,  

Sídliště 1512, 1516, Lysá nad Labem,  
okres Nymburk

Kvalifikační 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 proble-
matiky školských právních a ekonomických předpisů, organizač-
ní a řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý 
zdravotní stav, komunikační a tvůrčí schopnosti. 

Náležitosti  přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo na-
rození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, 
datum a vlastnoruční podpis.

 K přihlášce  předložte   úředně ověřené  kopie dokladů  o dosa-
ženém vzdělání (u VŠ  vysvědčení   i diplom),  doklad o průběhu 
zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uve-
dení  funkčního zařazení, strukturovaný  životopis, koncepci roz-
voje školy (maximálně 3 strany   formátu A 4), 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: 
325 510 214, 325 510 213

Termín podání: do 7. 5. 2018
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První jarní měsíc jsme moc 
neprožívali. Zima přetrvávala a 
chřipka nás hodně trápila. Jaro 
se ale nezadržitelně blížilo a ná-
vštěvnost v Kavárničce pozvolna 
narůstala. A my přicházíme s po-
těšením, že se zase budeme věno-
vat zpěvu a tanci.

Na první březnové posezení 
jsme do Křesla pro hosta pozvali 
pracovnice Centra sociálních slu-
žeb v Lysé nad Labem, z. ú., paní 
ředitelku Petru Martiníkovou a 
sociální pracovnici Bc. Marii Do-
stálkovou. Chtěli jsme se dovědět, 
co toto centrum přináší, zejména 
nám, seniorům. 

Centrum sociálních služeb se 
zabývá poskytováním právě těchto 
služeb a volnočasovými aktivitami 
pro děti a mládež. Poskytované 
sociální služby mají za cíl pomáhat 
sociálně znevýhodněným skupi-
nám obyvatel, které nedokážou 
samy, bez další pomoci, překonat 
tíživá období. Výklad obou pracov-
nic byl velmi přesvědčivý a potě-
šilo nás, že můžeme u nich nalézt 
pomoc v nouzi nejvyšší. K tomu 
odpovídaly na vznášené dotazy 
z publika. Zasloužily si proto naši 
pozornost a za to je pánové po spo-
lečných fotografiích vyvedli k tanci.

Kavárnička březnová

Dalším bodem programu byla 
gratulace panu Ing. Petru Grego-
rovi k vyznamenání městskou 
medailí na slavnostním zasedání  
4. 3. 2018. Pan inženýr byl oceněn 
po zásluze za svoji bohatou činnost 
zastupitele města, kde úspěšně 
prosazuje zejména pomoc nám, 
seniorům. Jenom namátkou při-
pomeňme budování stacionáře  
v objektu bývalé lékárny dr. Maxe 
a zavedení levné taxislužby pro 
seniory. Ale také jeho neskutečně 
úchvatné vyšívané obrazy, ze kte-
rých bude mít výstavu v městském 
muzeu, kam nás všechny pozval. Ke 
slovu se přihlásil ještě pan Beneš, 
předseda ZO SPCCH s pozváním 
na besedu o změnách v předpisech  
k poskytování sociálních dávek a 
příspěvku pro zdravotně postižené 
a seniory.

Příští setkání bylo o svátku  
sv. Josefa. Nikdo ale z našich Pepíč-
ků pro onemocnění nepřišel. Tak 
jsme se věnovali záležitostem, kte-
ré nás nemohou míjet. Třeba zápis 
vnoučků do první třídy základní 
školy. Je to sice věc naší mladší 
generace, ale my jako dědečkové 
a babičky to s vnoučky prožíváme 
velice intenzívně. A jak to bude 
probíhat, nám přišla sdělit paní 

Mgr. Marie Nováková, ředitelka 
Základní školy Jana Ámose Ko-
menského. 

Poutavý výklad paní ředitelka 
doplnila videem a různými tiš-
těnými informacemi. Vše jsme 
pozorně sledovali a vznesli i 
upřesňující dotazy. A jako vždy 
po společných fotografiích pozvali 

naši pánové paní magistru na ta-
neční parket. Na rozloučenou nám 
ještě paní ředitelka rozdala dětské 
výrobky současných prvňáčků. 
Moc nás tím potěšila.

Příště budeme hovořit o změ-
nách v městské dopravě po dobu 
rekonstrukce nadjezdu. 

 MVDr. Jan Kořínek  

V sobotu 7. dubna 2018 dopole-
dne proběhla další úklidová akce  
s názvem Ukliďme Česko / Ukliď-
me Lysou.

Letos jsme se vrhli do likvidace 
černých skládek, a to u pěšiny po-
dél železniční trati směrem na Měl-
ník, u dětského hřiště Vichrova a  
v neděli se ještě pár nadšenců vy-
dalo na úklid Šibáku u spalovny.

Celkem jsme posbírali téměř  
70 pytlů odpadu a hromadu volně 

loženého, jako např. velký nákupní 
koš, matrace, televizory, kusy lino-
lea, trubky. Odhadované celkové 
množství odpadu je 1 600 kg. Akce 
za zúčastnilo celkem 17 dobrovol-
níků, z čehož bylo sedm osob ve 
věku do 18 let.

Všem zúčastněným dobrovol-
níkům patří velké poděkování za 
jejich práci a nadšení.

Jana Hostinská
spolek Ladoňka, z.s.

Akce Ukliďme Lysou

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.
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Všeobecná sestra
   • 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.

Slunce sílí, tráva se zelná. 
Všechno se v přírodě probouzí 
k životu a i my s obavami očeká-
váme příchod „ledových mužů“ 
– Pankráce, Serváce a Bonifáce.  
I když se všeobecně tradovalo: 
„Je-li květen prostuzený, bude 
roček vydařený“, tak přílišné 
ochlazení nesvědčí především 
ovocným stromům a vinné révě. 
Snad tedy nebude letos jejich síla 
tak chladivá, aby ublížila probou-
zející se přírodě.

Kvůli nemocnosti jsme byli nu-
ceni odložit náš Zámecký ples, ale 
hned, jak jsme se ze všech nedu-
hů zotavili, ples jsme uspořádali. 
Konal se ve čtvrtek 22. března a 
v letošním roce byl celý v novém 
kabátě, s názvem „Zámecký ma-
sopustní karneval“. 

Samotný masopust nepatří 
mezi svátky a jeho termín je po-
hyblivý a určuje se podle data 
Velikonoc. Letos trval 38 dní. Je 
doprovázen nejen postním obdo-
bím, ale i řadou lidových zvyků, 
setkání, karnevalů a zábav.

I když později, pěkně jsme si 

náš masopustní karneval užili. 
Pečlivě jsme se na něj připravo-
vali. Vyráběli jsme masky, vy-
zdobili zámecký sál, připravili 
program a občerstvení. Tučný 
čtvrtek, Taneční neděli, Maškar-
ní úterý i Popeleční středu jsme 
zvládli během jednoho odpole-
dne. Už dopoledne prošel zám-
kem masopustní průvod, aby si i 
imobilní klienti připomenuli toto 
období a zavzpomínali, jaké to 
bylo v dobách jejich mládí. Prů-
vod zahájil i odpolední program. 
V maskách se předvedli klienti 
i zaměstnanci domova. Stoly se 
prohýbaly pod připraveným ob-
čerstvením, příznačně jitrnicemi, 
jelity, uzeninou, pečivem, hořčicí, 
křenem a okurkami. Nechyběly 
ani masopustní koblihy a na při-
vítanou, kdo měl chuť, si dopřál 
doušek něčeho tvrdšího (proč 
ne), aby byla nálada ještě vese-
lejší.  O  hudební stránku se staral 
muzikoterapeut pan Josef Homo-
la a paní Božena Nádvorníková 
se svou harmonikou. Své umění 
nám předvedly mažoretky ze ZŠ 

B. Hrozného z Lysé nad Labem a 
děti z tanečního klubu TJ Sokol 
Lysá nad Labem. Vystoupení se 
jim moc povedla. Vrcholem ma-
sopustního dne byla bohatá tom-
bola, ze které si všichni odnesli 
pěknou cenu. Děkujeme všem, 
kteří do tomboly přispěli.

Rekonstrukce našeho nového 

výtahu je v plném proudu. Samo-
zřejmě to pro nás znamená jistá 
omezení, ale zatím vše zvládáme 
dobře. Držte nám palce, ať se 
nám to daří až do konce.

Jiří Hendrich, ředitel
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut

Domov Na Zámku 
Lysá n. L., p. o.
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...něco málo k „tej“ naší krásné 
tradici... 

Řehtání je tradiční velikonoční 
obchůzka, jedna z mála, která se 
v prostředí českého venkova udr-
žela i v jednadvacátém století. Je 
výsadou chlapců a koná se po tři 
dny Svatého týdne, tj. od Zelené-
ho čtvrtka do Bílé soboty. Nahra-
zuje zvonění kostelních zvonů, 
které „odletěly do Říma“. Doba a 
četnost hrkání během těchto dnů 
není všude stejná, liší se kraj od 
kraje, mnohdy i obec od obce. Ob-
vykle se poprvé hrkání rozeznělo 

Velikonoční řehtání Dvorce 2018
na Zelený čtvrtek v poledne a pak 
v době večerního klekání, na Vel-
ký pátek se hrkalo čtyřikrát: ráno, 
v poledne, ve tři hodiny odpoled-
ne (v hodinu biblické Ježíšovy 
smrti) a večer, na Bílou sobotu jen 
jednou ráno.

Obchůzka má svá pevná pravi-
dla. Hrkání řídí nejstarší chlapci 
nebo volení vedoucí, mnohdy 
mají svá specifická jména (páni 
a půlpáni, velitelé, hejtmani, ná-
čelníci apod.). Průvod bývá řazen 
podle věku s právem užití urči-
tých hrkacích nástrojů.

Průvody hrkačů vycházejí ob-
vykle od kostela, respektive kříže, 
kaple, zvoničky a většinou mají 
formu kruhu kolem vesnice, pří-
padně směřují z jednoho jejího 
konce na druhý apod.

Charakteristický je pro celý 
obřad živelný, pronikavý hluk, 
vyluzovaný dřevěnými hrkacími 
nástroji, od prostých klepaček 
a hrkaček po pojízdné trakáčky, 
jejichž název i podoba se liší kraj 
od kraje.

Za hrkání jim náleží „mzda“, ko-
lední výslužka, kterou hrkači vy-
bírají většinou během posledního 
hrkání, tj. v sobotu ráno či do-
poledne (sladkosti, vejce apod.),  
o niž se potom společně všichni 
rozdělí. Kolední výslužku dostá-
vají poté, co u každého domu za-
zpívají koledu a poděkování. 

Tato krásná velikonoční tradi-

ce se podařila udržet ve Dvorci  
i v tomto roce, díky velkému snaže-
ní a obětavosti manželů Herclíko-
vých, kteří zabezpečili klidné řeh-
tání v dané dny a ochranu našich 
řehtáčů. Za to jim patří velký dík. 
Děti procházely celé Dvorce v urče-
ných časech a řehtaly v tzv. párech. 
Odměnou jim byla sobotní výsluž-
ka, při které se zastavily u každého 
domu a zazpívaly koledu a podě-
kování. Právě pod  dohledem man-

želů Herclíkových byla výslužka  
i spravedlivě rozdělena mezi děti.

Věříme, že se tato tradice ve 
Dvorci udrží i pro další generace, 
zrovna tak jako „Dvorecká pouť“ 
a prosincové „Čertování“. Určitě se 
najdou mezi námi i další obětaví 
nadšenci, kteří vždy pomohou.

Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří se již zapojili, a nebo se 
k nám teprve přidají…

OV Dvorce

Projekt vznikl v roce 2016 na 
podporu plynulého přechodu lidí 
s mentálním postižením ze škol-
ního prostředí do běžného spole-
čenského života. Naším cílem je 
plnohodnotný a smysluplný život 
těchto osob. K tomu přispívají pra-
covní činnosti v naší zahradě, kte-
ré dávají člověku pocit užitečnosti  
a zodpovědnosti. 

Již druhou sezonu pracujeme 
pod záštitou společnosti Kotva Lysá 
nad Labem, z. s., a ve spolupráci se 
Základní školou J. A. Komenského 
praktickou a speciální v Lysé nad 
Labem na pozemcích, které nám 
poskytla Římskokatolická farnost 
Lysá nad Labem. Na pozemku cca 
700 m² pěstujeme různé plodiny 
pro radost, krásu i kuchyni.

Naši činnost jsme mohli před-
stavit 4. dubna 2018 také panu 

Otevřená zahrada Christiny Mirabilis Lysá nad Labem
starostovi Ing. Otavovi na naší 
Jarní slavnosti. Pan starosta při-
jal pozvání a navštívil nás, za 
což jsme velmi rádi. Slavnost,  
i přes dlouhou zimu proběhla  
v jarní náladě také díky dětem 
ze základní školy speciální, které 
pro tuto slavnost připravily veli-
konoční výzdobu. Přivítali jsme 
také skupinku „přespolních“ dětí 
z Lesního klubu Skřítek z Milovic. 
Díky všem zúčastněným se akce 
vydařila a jaro jsme mohli přiví-
tat opravdu zvesela.

Zveme také veřejnost na pro-
hlídku zahrady v rámci slavností 
Lysá Žije. Komentovaná prohlídka 
bude probíhat v sobotu 26. 5. od 
14.00 do 14.30 hodin.

Více: www.facebook.com/kotva-
lysanadlabem/ a www.facebook.
com/Zahrada.CH.Mirabillis/ 
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TIRÁŽ

Ladoňky

Hudební zážitek v Calypssu

V první dubnové dekádě jsme si 
užili doslova letní počasí. Na sním-
ku, který byl pořízen 5. dubna  
v Zahradní ulici, zachytil desetiletý 
Štěpán Kostroun krásně rozkvetlé 
ladoňky. Děkujeme.

V lyském klubu Calypsso zahrá-
ly 24. března dvě skvělé kapely, 
domácí Artmosféra a částečně 
regionální Vanua 2. Artmosféra   
s frontmanem Martinem Blažkem 
má už své stálé publikum i fanklub. 
Vlastní tvorbu hraje v klubech i na 
festivalových pódiích. Excelentní 
bubeník Vítek Blažek (na fotogra-
fii) hraje s Vildou Čokem. Nová 
česká kapela Vanua 2 přivezla do 
Calypssa rytmiku legendárního 
Blue Effectu, v kapele jsou i býva-
lí Hladíkovi spoluhráči Wojttech 
Říha a Vít Beneš.

Diakonie ČCE Vás zve cyklus  
kurzů Pečuj doma a s námi. Je  
určen laickým pečujícím z rodin, 
starajícím se zejména o seniory. 
Na kurzech získají potřebné rady 
a informace, vymění si zkušenosti, 
prakticky nacvičí ošetřovatelské 
techniky. Obdrží také soubor pří-
ruček k pečování a DVD s instruk-
tážními videi. Kurzy se uskuteční 
na náměstí B. Hrozného 442/16 ve 
sboru ČCE v Lysé n. L. a jsou pro pe-
čující, stejně jako příručky, zdarma.

Pečuj doma v Lysé od 4. května
Vzhledem k omezené kapa-

citě se, prosím, na akci zaregis-
trujte. Přednost mají zájemci  
o celý cyklus. Přihláška platí pro 
celý cyklus – pokud máte zájem 
jen o jednotlivé kurzy, uveďte 
prosím termíny do políčka po-
známka. Přihlášku Vám potvr-
díme. Přihlášky a případné do-
tazy vyřizujeme také na e-mailu  
michaela.lengalova@diakonie.cz 
nebo telefonu 604 283 571.

• 4. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin
 Ošetřovatelský kurz, Michaela Lengálová, DiS.
• 4. 5. 2018 od 16.00 do 19.00 hodin
 Praktický a nácvikový kurz 1, Michaela Lengálová, DiS.
• 5. 5. 2018 od 8.00 do 11.00 hodin
 Praktický a nácvikový kurz 2, Michaela Lengálová, DiS.
• 5. 5. 2018 od 11.00 do 17.00 hodin
 Sociálně právní kurz, Mgr. Eva Provazníková
• 6. 5. 2018 od 11.30 do 17.30 hodin
 Doprovázení v závěru života, Mgr. Dagmar Pelcová, DiS.
• 18. 5. 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
 Demence, Michaela Lengálová, DiS.
• 18. 5. 2018 od 14.00 do 20.00 hodin
 Kurz komunikace 1 a 2, Michaela Lengálová, DiS.
• 19. 5. 2018 od 9.00 do 15.00 hodin
 Fyzioterapeutický kurz, Mgr. František Vaňous

Když jsem se 4. března zúčast-
nila jako host slavnostního pře-
dávání pamětních medailí naše-
ho města, byl mezi oceněnými  
i Zděnek Tlamicha, můj „kolega“ 
veslař a bývalý člen turistického 
oddílu Střelka. Neviděli jsme se 
dlouho, a tak jsem měla ze se-
tkání radost. Z malého „turisty“ 
se stal dospělý, stižádostivý muž, 
sportovec a vytrvalostní plavec 
– otužilec, který si za svůj výkon 
– přeplavání Beringovy úžiny, 
ocenění z rukou starosty města 
jistě zaslouží.

A tak se rada Spolku rodáků 
domluvila s jeho sestrou Naďou, 
že by bylo zajímavé nejenom pro  
členy, ale i pro naše občany uspo-
řádat besedu, v níž by se s námi 
podělil o své pocity a zážitky.

Sešli jsme se v městské knihov-
ně a posluchačů bylo opravdu 
víc než dost. Takové množství 
návštěvníků jsme ještě na našich 
besedách nezažili. Přišla rodina, 
známí, členové spolku, ale i obča-
né našeho města, kteří se s ním 
chtěli osobně poznat.

Poutavé a dobrodružné vyprá-
vění doprovázel promítáním fil-
mu. Dozvěděli jsme se, že teprve 
před 3 lety začal s otužováním,  
a to ještě netušil, kam se podívá  
a čeho se mu podaří dosáhnout.

Spolu s mezinárodní skupi-
nou plavců a otužilců přeplaval 
Beringovu úžinu. Z původních  
84 km se vzhledem k nepříz-
ni počasí a vodním proudům 
plavba protáhla na celých 136 
km. Střídali se po 20 minutách 
a každý plaval asi 12x, ve dne i  
v noci, za každého počasí, ve 
vodě o teplotě 5 °C. Jak je tato 
voda studená, jsme si mohli  
v knihovně sami vyzkoušet. Občas 
nás z toho až mrazilo, neboť v ně-
kterých situacích šlo i o život.

Žije mezi námi...

Zděnku, jsi opravdu dobrý! 
Přejeme Ti ještě hodně hezkých 
zážitků při plnění Tvých dal-
ších sportovních plánů a třeba 
někdy se budeme těšit zase na  
shledanou.

Dana Papáčková
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Zima se konečně loučí a jaro 
je tady. Že si letos ale dalo na-
čas. Od Žáby (ukončení sezony) 
se malí i velcí veslaři pravidelně 
scházeli v tělocvičně, posilov-
ně i bazénu a připravovali se na 
letošní sezonu. Zimní přípravu 
není možné ošidit. Spousta ki-
lometrů poctivě naběhaných, ki-
logramů zvedaných činek a dal-
ších oblíbených i nepříjemných 
posilovacích cviků je nezbytná 
pro úspěchy v nastávající zá-
vodní sezoně. Jakmile to ale bylo 
jen trochu možné, vyrazili jsme 
na vodu. Lodě už na nás čekaly.  
S prvními kilometry přicházejí 
i nezbytné první jarní puchýře 
na rukou – poznávací znamení 
všech správných veslařů.

Starší kategorie (dorost, juni-
oři, ženy a muži) prověřují svou 
kondici pravidelně po celou 
zimu. Účastní se různých úrovní 
závodů na trenažeru, testová-
ní pro zařazení do Sportovního 
centra mládeže (SCM) a pře-
devším zařazení do reprezen-
tačního výběru ČR. Při prvním 
letošním startu v  Hoříně na šes-
tikilometrové trati se rozhodně 
v obrovské konkurenci veslaři  

Veslaři mají za sebou 
první kilometry

z Lysé neztratili.
Naše žáčky první start teprve 

čeká. Nejdříve vyzkouší svoje 
dovednosti v Praze a potom už 
zůstaneme většinou věrní Labi. 
Zavítáme postupně např. do Ústí 
nad Labem, Litoměřic.  Hlavně 
však všechny „Lysáky“ zveme na 
naši loděnici ve dnech 26.–27. 5., 
kdy pořádáme již tradiční závo-
dy  – Memoriál Jiřího Vejlupka. 
Přijďte naše závodníky povzbu-
dit a prožít hezké chvilky u vody. 

Žádný úspěch nepřijde sám 
od sebe a za každou medailí je 
schovaná spousta práce našich 
trenérů, kteří závodníky připra-
vují. Žákovské kategorie trénují: 
Lenka Zavadilová, Marcela Cézo-
vá a jako pomocní trenéři Tere-
za Šoukalová, Matěj Pertlík, Jiří  
Ryšavý. Starší kategorie trénuje 
Jan Lapáček. Nepostradatelnými 
pomocníky jsou Hugo Rejthar, 
Petr Bříza, Leon Rakušan.

Těšíme se na první medaile 
a všem závodníkům přejeme 
úspěšnou veslařskou sezonu.

Více informací o činnosti klu-
bu se dozvíte na www.vklysa.cz. 

Naďa Tlamichová



24

Inzerce 

CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

najdete na webových stránkách:

www.mestolysa.cz

Přijmu zdravotní sestru
do ordinace praktické lékařky

v Lysé nad Labem
Tel.: 723 611 297

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Mladý pár koupí byt/dům v této lokalitě. 776 081 912, pz1982@email.cz 
Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.


