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V tomto čísle:

Oslavy 140. výročí vzniku místního sboru 
dobrovolných hasičů se určitě zařadí mezi nej-
větší a nejzdařilejší akce letošního roku. Během 
slunečné soboty 5. května je na lyském výstaviš-
ti navštívilo několik tisícovek lidí. Celý den orga-
nizátoři pojali jako Den se záchranáři s pestrou 
nabídkou kulturních pořadů i stánků s občer-
stvením.  Program začal v 10 dopoledne a skon-
čil až v pozdních nočních hodinách při taneční 
zábavě. Přinesl i poučení a rady, jak se zachovat 
při požáru v domácnosti nebo například ukázku 
vyproštění zraněné osoby z havarovaného auta. 
Nakonec měli hasiči skutečný výjezd, spolu  
s kolegy z okolí zasahovali při požáru v bytovém 
domě v Milovicích.

Při přípravě programu mysleli lyští hasiči 
úplně na všechny. Pro děti byl připraven skáka-
cí hrad, odpoledne jim zazpíval Krejčík Honza, 
dospělým pak zahrála hasičská dechovka za 

Hasiči oslavili jubileum

doprovodu mažoretek nebo třeba Crossband, 
divadelním vystoupením přispěl soubor Ná-
plavka.  Pro zájemce probíhala v hale A projek-
ce o historii sboru a k vidění byla i historická 
hasičská technika.  Milovníci adrenalinu ocenili 
simulátor převrácení automobilu.  Oslav se zú-
častnily spřátelené hasičské sbory z širokého 
okolí a další složky Integrovaného záchranného 
systému ČR. Došlo i na ocenění práce profesio- 
nálních a dobrovolných hasičů a na skvělou 
koncertní show v podání Hanky Zagorové a 
Petra Rezka za doprovodu  Boom ! Bandu Jiřího 
Dvořáka. Koncert oblíbených zpěváků uspořá-
dalo město. Hasičům, a nejen těm našim lys-
kým, nejde dostatečně poděkovat za jejich práci 
a pomoc ve složitých situacích, jako jsou požáry 
nebo dopravní nehody. Často nasazují svůj ži-
vot, aby zachránili ten náš. Děkujeme.

redakce
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
stavební sezona je v plném 

proudu. Největší stavbou, která 
velmi zasáhla do života obyvatel 
našeho města, je rekonstrukce 
nadjezdu. Investorem je Stře-
dočeský kraj a stavba pokračuje 
podle harmonogramu. Pro uleh-
čení života obyvatel železnicí 
rozděleného města jsme po slo-
žitých a dlouhotrvajících jedná-
ních s Dopravním inspektorátem 
Policie ČR a díky velké vstříc- 
nosti statutárního ředitele KO-
VONY zajistili objízdnou trasu po 
jejich soukromém pozemku. Jíz-
da je umožněna pouze držitelům 
povolení MěÚ (parkovací znám-

ka), kterých bylo vydáno více než  
3 300.  Předpokládali jsme, že 
budou prováděny namátkové 
kontroly městskou policií. To, co 
se dělo na železničních přejez-
dech, předčilo všechna očekává-
ní. Aby nedošlo k tragédii, muse-
li jsme nasadit městskou polici  
a Policii ČR. Po deset dnů od rána 
do večera na místě „učili“ řidiče, 
jak se mají chovat na objízdné 
trase. Protože nešlo takto po-
kračovat donekonečna, instalo-
vali jsme kameru napojenou na 
městskou policii, kde je monito-
rován a zaznamenáván provoz 
na obou železničních přejez-
dech. Je to průkazný materiál při 
řešení dopravních přestupků. Při 
jízdě na červenou může být řidič 
postižen zákazem řízení až na 
půl roku, ztrátou 7 bodů a poku-
tou až 5 000 Kč.

Pro obyvatele městské části 
Litol se podařilo zajistit výdejní 
místo České pošty. Pamatujeme 
také na naše důchodce, pro kte-
ré jsme zajistili Senior taxi. Jízdy 
jsme rozšířili i do Nymburka, 
Milovic a především o nákupy  
v obchodních domech. 

Začátkem roku jsme se po 
více než padesáti letech pustili 
do rekonstrukce obřadní síně  
v podloubí radnice. Před každým 
obřadem bylo třeba prostor od-
větrat. Byla nahrazena shnilá 
podlaha, odstraněny obklady 
stěn, kde se držela vlhkost. Re-
konstrukcí prošla elektroinsta-
lace a ostatní zařízení. 5. 5. 2018 
došlo ke slavnostnímu otevření 
za účasti senátorky Emilie Třís-
kové a náměstka hejtmanky Mi-
loše Petery. Vše proběhlo podle 
návrhu Ing. arch. Jiřího Soukupa. 
Město tak získalo reprezentační 
prostor, který bude po dlouhá 
léta sloužit našim občanům. 

Stejný zásah si po více než  
40 letech zasluhuje i smuteční 
obřadní síň. Koncem zimy byly 
podle návrhu zahradního archi-
tekta Ing. Marka provedeny úpra-
vy dřevin a zeleně. Návrh na re-
konstrukci interiéru a chodníků 
vypracoval Ing. arch. Jiří Soukup. 
Rekonstrukcí projde i zastaralé 
sociální zařízení.

Pamatujeme také na naše 
seniory a jejich rodiny. Do kon-
ce srpna 2018 vybudujeme ve 

spolupráci s Centrem sociálních 
a zdravotních služeb v Domě  
s pečovatelskou službou v pro-
storách po lékárně Dr. Max tolik 
potřebný denní stacionář. Budou 
to prostory, kam si pracující lidé 
budou moci přes den umístit 
svého dědečka nebo babičku. 

Ve spolupráci s rybáři jsme 
zahájili postupnou revitalizaci 
lokality Mršník v Litoli, která po 
přeložce vysokého napětí bude 
moci sloužit pro rekreační účely. 

Po šestnácti letech příprav 
spěje ke zdárnému dokončení 
kanalizace a vodovod do Byši-
ček, zároveň po čtrnácti letech 
zahajujeme dostavbu kanalizace 
ve Dvorcích. 

Dále zahajujeme rekonstruk-
ci bytového domu Na Františ-
ku, kde vznikne osm bytových 
jednotek určených k sociálnímu 
bydlení, např. pro matky s dětmi.

O dalších projektech Vás budu 
informovat v letním vydání Listů.

Závěrem bych rád popřál všem 
školákům, aby měli na vysvědče-
ní jen samé dobré známky.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 9. jednání rady města  
dne 11. 4. 2018
RM schválila:
• nařízení města Lysá nad Labem  
 č. 1/2018 o placeném stání na  
 místních komunikacích v době  
 výstav, které mění a doplňuje  
 nařízení č. 4/2017, ze dne  
 24. 10. 2017.
RM souhlasila:
• s nákupem repasovaného vozi-
 dla Multicar za cenu do 200  
 tis. Kč pro potřeby TS za  před- 
 pokladu, že před koupí bude vo- 
 zidlo prohlédnuto odborníkem.

Z 10. jednání rady města  
dne 17. 4. 2018
RM schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na za- 
 kázku malého rozsahu „Výměna  
 oken a vchodových dveří v by- 
 tových domech v Milovicích“  
 s dodavatelem Baroch-okna,  
 s. r. o., Praha 7 – Holešovice, za  
 nabídkovou cenu 2 134 011 Kč  
 včetně DPH,
• veřejnoprávní smlouvu č. 2018- 
 -0169/ŠSK o přistoupení ke  

 smlouvě o pověření k poskyto- 
 vání služby obecného hospodář- 
 ského zájmu a o poskytnutí do- 
 tace s Centrem rodinného pora- 
 denství SEMIRAMIS, z. ú.,
• přijetí daru od firmy Praktik,  
 s. r. o., na provedení lékařského  
 vyšetření členů výjezdové jed- 
 notky SDH Lysá n. L. Částku za  
 tuto službu ve výši 20 tis. Kč  
 věnuje jako dar na provoz jed- 
 notky SDH Lysá n. L.,
• dle rozpočtových pravidel úpra- 
 vu rozpočtu města na rok 2018  
 – 9. rozpočtové opatření,
• nákup kamerového bodu pro  
 dohled nad železničními pře- 
 jezdy v ulici Ke Kovoně,
• rozšíření redakční rady Listů o p. 
 Ing. Otavu K., starostu města, p.  
 Buriana J., místostarostu města.
RM vzala na vědomí:
• upozornění DI Nymburk na pro- 
 jíždění vyššího počtu vozidel ze- 
 mědělské techniky ul. Na Zem- 
 ské stezce a přijetí příslušných  
 opatření.
RM konstatovala:
• že schválený rozpočet města pro  

 letošní rok nepočítá s prodejem  
 stavebních obecních pozemků  
 v lokalitě Hrabanov. Odbor měst- 
 ského investora má v letošním  
 roce zajistit projektovou doku- 
 mentaci potřebnou pro výstavbu  
 inženýrských sítí k předmět- 
 ným pozemkům.
RM souhlasila:
• s průjezdem cyklistů přes pozem- 
 ky p. č. 3532/5, 3752, 3532/3  
 a 3536, k. ú. Lysá nad Labem  
 s tím, že bude vydáno rozhod- 
 nutí o zvláštním užívání komu- 
 nikace při pořádání sportovní  
 akce Houštecký cyklomaraton.
RM nesouhlasila:
• s umístěním DZ B6 v ul. Na Zem- 
 ské stezce, Boženy Němcové,  
 Nerudova, Dukelská z ul. Mírová  
 do doby vyhodnocení monito- 
 rování průjezdnosti zemědělské  
 techniky a ukončení investičních  
 akcí.
RM neschválila:
• převzetí výkonu správce pozů- 
 stalosti nemovitosti č. p. 1037,  
 Vojanova, Lysá nad Labem, po  
 občanovi města.

RM povolila: 
• parkování vozidel na pozemku  
 p. č. 306/1, k. ú. Litol, po dobu  
 veslařských závodů ve dnech  
 25.–27. května 2018 návštěvní- 
 kům těchto závodů. Veslařský  
 klub Lysá nad Labem zajistí pří- 
 pravu pozemku a úklid pozemku  
 po skončení závodů.

Z 11. jednání rady města dne 
19. 4. 2018:
RM schválila:
• umístění dřevostavby do max.  
 zastavěné plochy 25 m2 na obec- 
 ním pozemku p. č. 12/8 v k. ú.  
 Litol, za stanovených  podmínek  
 pro nájemce, VIBRACE, z. s. Stav- 
 ba bude po dokončení i po celou  
 dobu výstavby výhradně v ma- 
 jetku města Lysá nad Labem a  
 s nájemcem, VIBRACE, z. s., bude  
 uzavřena nájemní smlouva na  
 užívání budovy.

Z 12. jednání rady města 
dne 2. 5. 2018:
RM schválila:
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• uzavření smlouvy na veřejnou  
 zakázku malého rozsahu „Den- 
 ní stacionář – stavební úpravy“  
 s dodavatelem Dvořák - Karlík  
 s. r. o., 53401 Holice v Čechách,  
 jehož nabídka byla hodnotící  
 komisí vybrána pro zadavatele  
 jako nejvýhodnější. Cena pro- 
 vedeného díla bude uhrazena  
 na základě položkového rozpoč- 
 tu skutečně dodaného materiálu  
 a provedených prací s oceněním  
 prací a materiálu. Nejvýše pří- 
 pustná cena je 2 907 925 Kč vč.  
 DPH,
• bezúplatné zapůjčení dráhy  
 pump track panu Michalu Ma- 
 roši – MAROSANA CO., Benátky  
 nad Jizerou, s vratnou kaucí  
 50 tis. Kč,
• přijetí sponzorského nepeněži- 
 tého daru od IRE, s. r. o., Milovi- 
 ce, ve výši 3 000 Kč pro ZUŠ  
 F. A. Šporka formou bezplatného  
 zapůjčení výstavních panelů,

• uzavření smlouvy s LN-AUDIT,  
 s. r. o., Louny, k provedení pře- 
 zkoumání hospodaření za rok  
 2018 za celkovou částku  42 350  
 Kč vč. DPH,
• výběr účastníka zadávacího ří- 
 zení k veřejné zakázce „Kanaliza- 
 ce Dvorce“ takto: vybraným  
 účastníkem je STAVOKOMPLET,  
 spol. s r. o., Zápy, PSČ 250 01,  
 s nabídkovou cenou 7 664 327  
 Kč bez DPH (9 273 836 Kč vč.  
 DPH),
• výběr účastníka zadávacího ří- 
 zení k veřejné zakázce „Bezba- 
 riérové přecházení vybraných  
 místních komunikací v Lysé nad  
 Labem 2018“ takto: vybraným  
 účastníkem je ROADSTAV, s. r. o., 
 s nabídkovou maximální cenou  
 553 000 Kč bez DPH (700 000 Kč  
 vč. DPH),
• provoz služby Senior taxi v Lysé  
 n. L. na období květen a červen  
 2018 obchodní společností AD- 
 DUCO RBS, s. r. o., za částku  

 50 000 Kč bez DPH měsíčně a  
 předložený návrh smlouvy.
RM uložila:
• právníkovi města ve spoluprá- 
 ci s Ing. Jaroslavem Glogarem a  
 provozovatelem VaK, společnos- 
 tí Stavokomplet, spol. s r. o., za- 
 hájit úpravu koncesní smlouvy  
 tak, aby mohla být předložena  
 ke schválení na SFŽP ČR ke kon- 
 ci roku 2018, a definovat budou- 
 cí vodohospodářský majetek,  
 který do 31. 12. 2022 bude spa- 
 dat pod koncesní smlouvu,
• první návrh úprav finančních  
 nástrojů předložit RM do 30. září  
 2018,
• odboru ŠSVZaK předložit návrh  
 pravidel pro obsah (rubriky)  
 Listů a složení redakční rady  
 s ohledem na dřívější usnesení  
 orgánů města.
RM souhlasila:
• se zveřejněním záměru na uza- 
 vření nájemní smlouvy od 1. 6.  
 2018 do 31. 5. 2020 k prostoru  

 sloužícímu k podnikání na adre- 
 se Masarykova č. p. 214, Lysá  
 n. L., se Zdravotnickou záchran- 
 nou službou Středočeského kra- 
 je, 272 01 Kladno. 
RM vzala na vědomí:
• informaci o průběhu jednání se  
 Státním fondem životního pro- 
 středí České republiky za účelem  
 možnosti rozšíření předmětu  
 koncesní smlouvy ze dne 29. 4.  
 2016 mezi vlastníkem VaK, měs-
 tem Lysá nad Labem a jejím  
 provozovatelem, Stavokomplet,  
 spol. s r. o.,
• petici za realizaci MŠ Drážky.
RM jmenovala:
• paní Ing. Dianu Samkovou ve- 
 doucí odboru životního prostře- 
 dí MěÚ Lysá nad Labem s účin- 
 ností od 3. 5. 2018.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Dne 1. 7. 2018 nabývá účin-
nosti zákon č. 199/2017 Sb., 
rádi bychom Vás tedy ve zkratce 
informovali o nejdůležitějších 
změnách:
• při podávání žádosti o řidič- 
 ský průkaz či kartu do digitál- 
 ního tachografu bude pořizo- 
 vána digitální fotografie, ne- 
 budete tedy již předkládat  
 fotografii v papírové formě  
 (netýká se však mezinárodní- 
 ho řidičského průkazu),
• dochází k částečnému rozvol- 
 nění místní příslušnosti, tzn.,  
 že žádosti můžete předkládat  
 i u jiné obce s rozšířenou pů-
 sobností. Jedná se především  

Změny na úseku řidičských 
průkazů od 1. 7. 2018

 o žádosti o řidičský průkaz,  
 profesní způsobilost, kartu do 
 digitálního tachografu, mezi- 
 národní řidičský průkaz, výpis  
 z evidenční karty řidiče nebo  
 výpis bodů, oznámení o vzdá- 
 ní se řidičského oprávnění,
• při změně trvalého pobytu již  
 nebude nutná výměna řidič- 
 ského průkazu,
• mění se výše některých po- 
 platků: vydání ŘP ve lhůtě do  
 20 kalendářních dní – 200 Kč,                                                                                 
 vydání ve lhůtě do 5 pracov- 
 ních dní – 700 Kč.

Alena Frankeová
odbor dopravy

Po městě Lysá nad Labem a  
v celém širokém okolí se rozší-
řil škůdce zavíječ zimostrázový 
– Cydalima perspectalis, škodící 
na okrasných dřevinách, a to pře-
vážně na zimostrázu vždyzeleném 
– Buxus sempervierens, druhot-
ně škodícím na růžích a vrbách. 
Pokud doma máte napadený keř 
tímto škůdcem a zamoření je sil-
né, tak je nejlepší likvidace keře 
spálením, aby se škůdce dále ne-
šířil. Pokud je napadení slabé, dá 
se použít na malinké housenky 
prvního a druhého instaru (veli-
kost housenky) prostředek LEPI-

Škůdce

NOX, na větší housenky CARATE, 
DECIS nebo CAREO, ale účinky na 
větší instary housenek jsou slabé. 
Na dospělce motýla se dají použít 
feromonové lapače, které zachytí 
jen část populace.

Na rostlinách škodí housenky 
žírem listů, pupenů a kůry. Při 
masivním zamoření housenka-
mi rostliny zimostrázu nejsou 
schopné dlouhodobě odolávat, 
rostlina nezvládá regeneraci a 
umírá.

Škůdce se na rostlinách pozná 
vyžranými plochami listů spře-
denými řídkou pavučinkou, ta-

kové plochy neobrůstají novými 
výhonky. Housenka má černou 
hlavičku, tělo je zelené s černými 
podélnými pruhy, řídce chloup-
katé. Housenka dorůstá velikosti 
30–40 mm. Mezi listy se pohy-
buje velice rychle. Motýl je bílý  
s šedým okrajem křídel o veli-
kosti 25–30 mm. Do roka může 
mít až čtyři generace. V průběhu 
sezony se stává, že se generace 

prolínají a mohou se na jedné 
rostlině vyskytovat housenky ně-
kolika velikostí, a zároveň může 
být pozorovatelný i motýlek.

Jako opatření proti šíření bu-
dou zlikvidovány nejvíce napade-
né keře zimostrázu na městském 
hřbitově, odkud se škůdce nekon-
trolovatelně druhotně šíří.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň
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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: „Nejsou krásnější pohádky než ty, 
které píše sám život.“ 

80 let
Laibnerová Jarmila
Čuřík Karel
Urbanová Hana

85 let
Kavalír Oldřich
Rosická Zdeňka

91 let
Světlá Věra

92 let
Turková Vlasta 

93 let
Hermová Věra
Zítková Emilie

94 let
Soukupová Anna

95 let
Merunková Vlasta

Blahopřání 
za měsíc duben

Krimi střípky
Falešní exekutoři

Dne 4. 4. 2018 v 15.10 hodin 
bylo na služebnu přijato telefonic-
ké oznámení od 32letého muže ze 
sídliště v Lysé nad Labem, že před 
malou chvílí se domáhali vstupu 
do bytu dva muži, kteří se před-
stavili jako soudní exekutoři. Když 
oznamovatel po osobách požado-
val služební průkaz s tím, že na 
místo volá policii, oba muži odešli 
i se sprškou vulgárních nadávek 
na adresu oznamovatele. I přes 
celkem podrobný popis falešných 
exekutorů bylo pátrání po nich bo-
hužel bezvýsledné.

Upozorňujeme občany, aby se 
v podobných případech zachovali 
stejným způsobem a nepokoušeli 
se podezřelé zadržet!

Nahlášená bomba
Dne 17. 4. 2018 v 11.05 hodin 

byla telefonicky nahlášena bom-
ba, která měla být umístěna v ob-
jektu České spořitelny na náměstí 
Bedřicha Hrozného v Lysé nad 
Labem. Strážníci spolu s policisty 
uzavřeli okolí v blízkosti objek-
tu ČS. Na místo dorazil i policejní 
psovod se speciálně vycvičeným 
psem, který po kontrole objektu 
na přítomnost výbušných látek 
žádnou hrozbu nenašel. Opatření 
bylo skončeno v 13.15 hodin.

Zadržený pachatel krádeže 
jízdního kola

Dne 22. 4. 2018 v 22.42 ho-

din byl strážníky v ulici K Šibáku 
v Lysé nad Labem kontrolován 
17letý muž, který při jízdě na 
jízdním kole vedl ještě další jízd-
ní kolo. Vzhledem ke skutečnosti, 
že muž nedokázal věrohodně vy-
světlit původ jízdních kol, byla na 
místo přivolána hlídka Policie ČR, 
která si muže převzala k podání 
vysvětlení.

Řídila i přes vyslovený zákaz
Dne 29. 4. 2018 v 14.20 hodin 

v ulici Ke Kovoně při dohledu na 
dodržování dopravního značení 
strážníci zastavili řidiče motoro-
vého vozidla, který byl podezřelý 
z porušení zákazu vjezdu v tomto 
úseku. Strážníci u 25leté řidičky  
z Krnska šetřením k osobě zjistili, 
že má platný zákaz řízení moto-
rových vozidel. Navíc bližším še-
třením k osobnímu motorovému 
vozidlu tov. značky Škoda Octavia 
bylo zjištěno, že registrační znač-
ky nepatří k předmětnému vozi-
dlu, které je již trvale odhlášeno  
z registru vozidel. Na základě zjiš-
těných skutečností byla na mís-
to přivolána Policie ČR, která si 
věc převzala k provedení dalších  
opatření.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

17. dubna Rada města Lysá nad Labem svým usnesením  
č. 292 schválila rozšíření redakční rady Listů o p. Ing. Karla Ota-
vu, starostu města, a p. Jana Buriana, místostarostu města.

Jana Křížová, šéfredaktor

Nová redakční rada

Vážení čtenáři, je nám moc líto, 
že distribuce Listů se nezlepšila, 
jak nám bylo slíbeno, ale na-
opak ještě zhoršila. A že řada  
z Vás nedostala květnové vydání 
do svých schránek.  Fakturu za 
jejich roznos jsme neuradili, po-
slali jsem stížnost na vedení Čes-
ké pošty, jednáme  o zkvalitnění 
této služby... Když se roznáška 
nezlepší, vypovíme České poště 
smlouvu a budeme hledat další 

možnosti, jak distribuci měst-
ského měsíčníku Listy zajistit. 

Pokud se Vám stane, že ne-
budete mít ve své schránce náš 
městský měsíčník, napište nebo 
zavolejte. Zároveň se, prosím, 
stavte pro Lisy na podatelně 
MěÚ,  v knihovně nebo na její 
pobočce v Litoli. Děkujeme za 
pochopení.

Jana Křížová
šéfredaktor 

Roznos Listů
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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

Baryk − kříženec jezevčíka, 
stáří 6 let. Je vychovaný, 
přátelský pejsek, zvyklý  
u domku se zahrádkou, 
vhodný i do bytu, ideální  
k seniorům.

Svoz bioodpadu

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

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu  
v měsíci – tj. 16. 6. 2018 – pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny dříve  
než v termínu odvozu!!!

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 červnu 2018

V průběhu května byly po 
městě rozmístěny kontejnery na 
separovaný kovový odpad.

Do těchto kontejnerů patří:
plechovky od nápojů, víčka, 
konzervy, kovové obaly od kos-
metiky, obaly z potravinářských 
výrobků, použitý alobal, znehod-
nocené alobalové tácky z grilo-
vání. Ostatní kovové předměty 
z domácnosti (příbory, hrnce, 
šrouby, hřebíky a podobně).

Nové kontejnery 
na tříděný odpad

Stanoviště na separovaný od-
pad s těmito kontejnery:
Byšičky, ČSA sídliště, Luční, 
Dvorce, Jedličkovo sídliště u Pe-
nny, Kpt. Jaroše, Litol u dětského 
hřiště u školy, Poděbradova, Ře-
hačka, sídliště u samoobsluhy, 
Sokolská u Penny, U Vlečky, Ve 
Skále.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň
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Fotograficky

Tradiční prvomájové dostihy, doprovázené krásným počasím, 
ušlechtilými koňmi, dobrým zázemím pro návštěvníky a profesionál-
ní organizací, navštívilo okolo čtyř tisíc diváků.  V rámci dostihového 
odpoledne se jelo celkem 9 dostihů. Šestý dostih -  Prvomájovou ste-
eplechace města Lysá n. L., vyhrál svěřenec Josefa Váni st. žokej Jan 
Kratochvíl na krásném Theophilovi. Mezi hosty nechyběla herečka 
Bára Štěpánová nebo například poslankyně Věra Kovářová.

5. května byla v 9 hodin dopoledne slavnostně otevřena nově 
zrekonstruovaná obřadní síň na místní radnici. Spolu se starostou 
města přestřihli pásku senátorka Emilie Třísková, náměstek hejt-
manky Středočeského kraje Miloš Petera a autor projektu, archi-
tekt Jiří Soukup. Rekonstrukce město včetně DPH přišla přibližně  
na 1,3 milionu korun.

V sobotu 5. května potěšily své příznivce legendy české pop-music, 
několikanásobná zlatá slavice Hana Zagorová a Petr Rezek.  Nezapo-
menutelné hity obou známých zpěváků si na lyské výstaviště přišlo 
poslechnout i zazpívat více než šest stovek fanoušků.

Také v letošním roce proběhlo 8. května u příležitosti oslav osvo-
bození od fašismu kladení věnců na městském hřbitově. Pietní akt 
uspořádalo ve spolupráci se Svazem bojovníků za svobodu, TJ Sokol 
a místními kluby důchodců město Lysá n. L. 
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Kulturní přehed

1. 6. od 15.00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
1. 6. od 17.00 Hledá se princezna 
1. 6. od 20.00 Deadpool 2
2. 6. od 10.00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
2. 6. od 17.00 Solo: Star Wars Story
2. 6. od 20.00 Teambuilding
3. 6. od 10.00 Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce
3. 6. od 15.00 Solo: Star Wars Story
3. 6. od 18.00 Teambuilding
4. 6. od 20.00 Jaroslav Svěcený & Lukáš Sommer - Tóny Indie
5. 6. od 17.00 Avengers: Infinity War
5. 6. od 20.00 Dámský klub
6. 6. od 17.00 Tátova volha AKCE KINO KLUB
6. 6. od 20.00 Dvě nevěsty a jedna svatba
7. 6. od 17.00 Pat a Mat znovu v akci PREMIÉRA
7. 6. od 20.00  Backstage PREMIÉRA
8. 6. od 17.00  Avengers: Infinity War
8. 6. od 20.00 Teambuilding
9. 6. od 10.00 Pat a Mat znovu v akci
9. 6. od 17.00  Taxi 5
9. 6. od 20.00  Backstage 
10. 6. od 10.00  Pat a Mat znovu v akci
10. 6. od 15.00  Pat a Mat znovu v akci
10. 6. od 18.00  Debbie a její parťačky PREMIÉRA
12. 6. od 17.00  Pat a Mat znovu v akci
12. 6. od 20.00 Debbie a její parťačky 
13. 6. od 17.00  Avengers: Infinity War  AKCE KINO KLUB
13. 6. od 20.00   Dvě nevěsty a jedna svatba AKCE KINO KLUB
15. 6. od 17.00  Hledá se princezna 
15. 6. od 20.00  Backstage 
16. 6. od 10.00  Příšerky z vesmíru PREMIÉRA
16. 6. od 17.00  Pat a Mat znovu v akci
16. 6. od 20.00  Solo: Star Wars Story
17. 6. od 10.00  Pat a Mat znovu v akci
17. 6. od 15.00  Příšerky z vesmíru
17. 6. od 18.00  Solo: Star Wars Story 3D PROJEKCE
19. 6. od 17.00  Příšerky z vesmíru
19. 6. od 20.00  Escobar PREMIÉRA
20. 6. od 17.00  Pat a Mat znovu v akci
20. 6. od 20.00  Deadpool 2 AKCE KINO KLUB
21. 6. od 17.00  Hledá se princezna 
21. 6. od 20.00  Jurský svět: Zánik říše PREMIÉRA
22. 6. od 17.00  Pat a Mat znovu v akci
22. 6. od 20.00  Jsem božská PREMIÉRA
23. 6. od 10.00  Příšerky z vesmíru 
23. 6. od 17.00 Jurský svět: Zánik říše 
23. 6. od 20.00  Teambuilding
23. 6. od 19.00  VRZAVÁ SUZY - LETNÍ KINO 
24. 6. od 10.00  Pat a Mat znovu v akci
24. 6. od 15.00  Jurský svět: Zánik říše 
24. 6. od 18.00  Jsem božská 
26. 6. od 17.00  Solo: Star Wars Story
26. 6. od 20.00  Debbie a její parťačky 
27. 6. od 17.00  Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce 
  AKCE KINO KLUB
27. 6. od 20.00  Solo: Star Wars Story
28. 6. od 17.00  Pat a Mat znovu v akci
28. 6. od 20.00  Sicario 2: Soldado PREMIÉRA
29. 6. od 15.00  Pat a Mat znovu v akci AKCE KINO KLUB
29. 6. od 17.00  Avengers: Infinity War  AKCE KINO KLUB
29. 6. od 20.00  Jurský svět: Zánik říše 
30. 6. od 10.00  Příšerky z vesmíru 
30. 6. od 17.00   Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                      6/2018do 2. června 2018
Obrazy malované jehlou
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz 

2. června 2018 od 12.30 hodin
Slavnosti Labe
Veslařský klub Lysá n. L.
www.vklysa.cz

4. června 2018 od 20.00 hodin
Tóny Indie
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

5. června 2018 od 16.30 hodin
Vymření Přemyslovců
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. června 2018  
 od 16.30 hodin

Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. června 2018  
 od 17.00 do 20.00 hodin

Řeč těla
RC Parníček
www.rcparnicek.cz

8. – 9. června 2018 
Pyžamová párty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

11. června 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

11. června 2018 od 17.30 hodin
EEG Biofeedback
RC Parníček
www.rcparnicek.cz

11. června 2018  
 od 16.00 do 18.00 hodin

Zápis do školky Parníček
RC Parníček
www.rcparnicek.cz

13. června 2018 
od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

13. června 2018 
od 17.00 do 19.00 hodin
Bazárek
spolek Ladoňka 
www.ladonka.cz

14. června 2018 od 20.00 hodin
Drum show
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

16. června 2018
Jarní autobusový zájezd
www.knihovnalysa.cz

17. června 2018 od 14.00 hodin
Pohádková cesta
zámecký park
www.rcparnicek.cz

17. června 2018 od 15.00 hodin
Crossband
zámecký park

19. června 2018 od 16.00 hodin
Malované boty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

20. června 2018  
 od 16.30 hodin

Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. – 24. června 2018 
Růžová zahrada,  

 Senior-Handicap
výstaviště
www.vll.cz

23. června 2018 od 9.00 hodin
Beach volejbalový turnaj
Borůvka – SportZone  

 Na Mlíčníku

25. června 2018 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

26. června 2018 
od 19.00 do 23.00 hodin
Vrzavá Suzy
louka u letního kina
www.vrzavasuzy.cz

27. června 2018 
od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

27. června 2018 od 17.00 hodin
Městem posedlí
výstaviště
www.ogdlysa.cz

30. června 2018 od 14.00 hodin
Dvorecká pouť
Dvorce 
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Městská knihovna

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

Otevírací doba knihovny od 1. 7. do 31. 8. 2018:
PO   8.00–18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00–18.00
ČT    8.00–18.00
PÁ   8.00–15.30
SO 9.00–13.00 (pouze IC)
NE zavřeno

Pobočka v Litoli bude fungovat v průběhu celých prázdnin ve standard-
ních otevíracích hodinách (úterý od 13.00 do 17.00 hodin). 

Vymření Přemyslovců – 5. června 2018 od 16.30 hodin
V červnu bude přednáška PaedDr. Marie Kořínkové věnována vrcholné-
mu období Přemyslovců v Čechách. Vstup zdarma.

Drátování – 6. a 20. června 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz drátování s Janou Procházkovou.

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!

Paličkování – 13. a 27. červen 2018 od 16.30 hodin
Pravidelný kurz s Helenou Kubíkovou.
 
Malované boty – 19. června 2018 od 16.00 hodin
Přijďte si do knihovny vyrobit originální malované plátěné tenisky! Na 
kurz je třeba přihlásit se předem, počet míst omezen.  Cena kurzu 100 Kč. 
V ceně nejsou zahrnuty bílé tenisky, které si každý účastník musí na kurz 
přinést vlastní!

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.

Otevírací doba knihovny
PO   8.00 –18.00
ÚT   zavřeno
ST    8.00 –18.00
ČT    8.00 –18.00
PÁ   8.00 –15.30

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé

Stručné dějiny Hnutí – HŮLOVÁ Petra
Ve svém posledním, tentokrát dystopickém románu 
Stručné dějiny Hnutí nás Petra Hůlová prostřednictvím 
vypravěčky Věry, lektorky převýchovné instituce Hnu-
tí, nesmlouvavě a se suverénním tahem uvádí do světa 
blízké budoucnosti. Ten je podřízen ideologii radikál-
ního humanismu, který lektorka Věra ve své Instituci 
uvádí do praxe. 

Sestřičky v nesnázích – DOUGLAS Donna
Se studentkami ošetřovatelství v prestižní londýnské 
nemocnici Nightingale se život nemazlí. Jejich učitelky  
a vrchní sestry mají vysoké požadavky a žádné slitování 
s mladými děvčaty. A to se musí naše přítelkyně potý-
kat i s osobními problémy. Violet je zde nová a okamžitě 
k sobě přitáhne pozornost... 

Naučná literatura pro dospělé
Království bambulek – BOCEK Myko Diann

Vítejte v království roztomilých figurek. Ruční výroba 
bambulky je jednoduchá. Podle popisu zvládnete tva-
rovat hlavičky a tělíčka, spojovat jednotlivé díly. Z plsti, 
drátu a bavlnky vykouzlíte nezbytné součásti jako uši, 
zobáčky a nohy. Kniha nabízí 25 návrhů, na nichž se 
naučíte, jak dát zvířátkům nevinný, sladký, hravý nebo 
uličnický výraz, aby vypadala jako živá. Moderní vypra-

cování dělá z těchto drobností jak hračky pro děti, tak nevšední dárky, ale 
i originální praktické doplňky.

Dar jménem Alzheimer  - LA TOURELLE Maggie
Tato kniha mění nejen náš pohled na Alzheimerovu 
chorobu, ale také otevírá okno do lidské duše. Autorka 
popisuje krásný příběh své matky, která touto choro-
bou onemocněla. Kniha nám dává nahlédnout do nej-
novějších neurovědeckých výzkumů i do změněných 
stavů vědomí, nabízí naději a novou cestu pro ty, kteří 
trpí touto ničivou chorobou.

Beletrie pro děti
Čarodějův učeň – PREUSSLER Otfried
Kouzelný příběh o Krabatovi, pocházející původně z In-
die a objevující se později v různých obměnách souboje 
čarodějova učně a mistra v mnoha zemích světa, je pří-
během chlapce, který se na prahu dospělosti přiblížil 

temným silám a je jimi fascinován, dokud nepozná, že jej mohou zahubit...

Tajná dvojka A+B: Zločin mezi dinosaury – SMOLÍKOVÁ Klára
Artur a Bára jsou spolužáci a kamarádi, ale ve třídě na 
sebe moc neupozorňují. Potřebují vypadat nenápadně. 
Jsou to totiž špičkoví detektivové, kteří za pomoci su-
permoderních technologií řeší zapeklité záhady. Měla 
to být poučná exkurze, při které se žáci dozvědí o živo-
tě v druhohorách, ale návštěva v muzeu se proměnila  
v nebezpečné drama...

Naučná literatura pro děti
Šikulové podruhé – GHERBETZ Petra
Víte, jak se vyrábí peněženka z obyčejné pet lahve či  
z bublinkové obálky? Uměli byste si vytvořit sedátko ze 
staré pneumatiky nebo veselé magnety z uzávěrů od 
limonády? Již podruhé je zde pro šikovné i ty méně ši-
kovné děti knižní podoba pořadu České televize Šikulo-
vé – pořadu, který motivuje děti k tomu využívat svých 

schopností a šikovnosti k vytváření zajímavých a originálních předmětů 
nejen pro vlastní potěšení. 

Velká kniha techniky – WOLLNY Volker
Moderní technologie nás obklopují téměř na každém 
kroku. Víte však, jak přesně funguje třeba mobilní tele-
fon, bankomat, pokladna v obchodě nebo výtah? Pokud 
si nejste zcela jisti, pak je tahle kniha určena právě vám. 
Názorné ilustrace vám dovolí nahlédnout do útrob jed-
notlivých zařízení a jednoduché experimenty usnadní 
pochopení základního principu jejich fungování.
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6. a 20. 6. 2018 od 16.30 hodin
VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA KURZ

                                               Jany Procházkové 
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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!

Místní lyští bubeníci pro lys-
ké publikum letos již počtvrté 
pořádají tematický hudební ve-
čer zaměřený na bicí nástroje ve 
všemožných podobách. Nebudou 
chybět tradiční nástroje jako bon-
ga a konga, moderní technologic-
ké výdobytky jako elektronické 
pady, ale i méně obvyklé indické 
nástroje nebo například jazzu 
dobře známý zvučný xylofon. Jako 
královna bubenického světa se 
představí klasická bicí souprava, 
známá nejen z populární hudby. 

Bubenická show vol. IV v kiněTóny Indie
Na letošní show se ukáže i zná-
mý perkusista a aranžér Tomáš 
Reindl se svým "jednočlenným 
sebesmyčkovacím orchestrem 
Omnion". Těšit se dále můžete na 
místní scénu s Lukášem Bukem a 
Vítkem Blažkem, nadějný dorost 
s Martinem Rampou a Vítem Mi-
kuškem, žáky ZUŠ v čele s Filipem 
Zajanem či na hudební dopro-
vod Utřifous Tria a závěrečnou 
jam session s dalšími muzikanty. 
Čtvrtek 14. června v kině, 20.00. 
Moderuje Lukáš Buk.

Vážení přátelé klasické hudby, 
dovolte mi pozvat Vás na jedineč-
ný koncert s názvem Tóny Indie. 
Houslový virtuos Jaroslav Svěce-
ný představí v Lysé nad Labem  
v české premiéře turné, se kterým 
jsme procestovali severní Indii. 
Zazní skladby Paganiniho, Sme-
tany, Giulianiho, Bacha, ale také 
naše skladby autorské. Jaroslav 

Svěcený je mimo jiné uznávaným 
znalcem houslí, do našeho města 
přiveze unikátní italský nástroj  
z počátku 18. století. Věřím, že 
Vás koncert zaujme nejen hudeb-
ně, ale také poutavým vyprávě-
ním o podivuhodném Indickém 
výletu...  

 Lukáš Sommer
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LY
SÁ NAD LABEM
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Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 
2. 6. 2018 od 12.30 hodin

                                               v areálu Veslařského klubu

PROGRAM:
12.30 – 14.00 
Hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00
Závody na veslařském trenažéru
14.15 – 17.00
Závody dračích lodí

V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

Přivítáme přihlášení předem domluvených posádek (firmy, zájmová 
sdružení, sportovci, kamarádi, atd.). Přihlášení celé posádky je možné 
i předem zasláním posádky na email: vklysa@seznam.cz. Případné 
dotazy směřujte tamtéž. Závodů dračích lodí i závodů na veslařském 

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.

pořádá výstavu žákovských prací a módní přehlídku s názvem

„MĚSTEM POSEDLÍ”
Závěrečná přehlídka studentských prací se koná  

ve středu 27. 6. 2018 na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Výstava žákovských prací bude zahájena od 17.00 hodin  

na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Módní přehlídka bude probíhat od 18.00 hodin 

na Výstavišti v Lysé nad Labem.
Srdečně Vás všechny zveme.

Střední škola
oděvního a grafického designu
Lysá nad Labem, Stržiště 475

SENIOR TAXI v Lysé nad Labem 
Služba je určena osobám s trvalým 
bydlištěm v Lysé n. L. ve věku 65 let  
a starším (od ročníku 1953) nebo 
držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P. 
Cena je 10 Kč za jednu jízdu po Lysé 
n. L. Mimo Lysou je cena 20 Kč za 
jednu jízdu. V rámci Lysé n. L. Vás 
přepravíme z místa bydliště k lékaři, do 
lékárny, na poštu, na nádraží ČD nebo  
na městský úřad a zpět, na masáž, fyzi-
oterapii a rehabilitaci (i do Milovic), na 
manikúru, pedikúru, na hřbitov, ke kadeřníkovi nebo holiči. Zároveň 
Vás přepravíme k lékaři i do Milovic a do Nymburka. Službu objed-
návejte v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin na mobilním 
tel. čísle 734 577 833 minimálně 1 den předem. Služba je dotována  
městem Lysá nad Labem a poskytována společností ADDUCO RBS.
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Ze života škol

Tak jako 
každý rok, 
patřil i letos 
konec dubna 

oblíbenému projektu „Učíme se 
chránit život a zdraví“. 

První ročníky se pod vedením 
zkušených zdravotnic z Českého 
červeného kříže učily poskytnout 
první pomoc, provádět masáž srd-
ce nebo ošetřit zranění. Aby si žáci 
uměli vše dokonale představit, 
zdravotnice si nejdříve vybraly dva 
dobrovolníky. Těm dovezenými lí-
čidly realisticky „způsobily“ zraně-
ní – jednalo se o rozsáhlou pohmož-
děninu lokte a popáleninu celé 
dlaně. Následně se spolužáci snažili 
pod odborným vedením obě zraně-
ní co nejlépe ošetřit. Nutno říct, že 
„popálená“ dlaň vypadala věrohod-
ně. Mnohým při pohledu na ni pře-
jížděl mráz po zádech. Rozhodně 
by nikdo nechtěl něco podobného 
zažít na vlastní kůži!  Následně se 
žáci naučili přetočení zraněného do 
stabilizované polohy, protože ve tří-
dě „omdlela“ jedna spolužačka. Zají-
mavý byl také nácvik masáže srdce, 
ke kterému posloužila speciální 
figurína. Model této figuríny umož-
ňuje simulovat správný záklon hla-
vy, podepření brady a nepřímou 
srdeční masáž, protože pomocí LED 
diod okamžitě ukazuje průtok krve 
ze srdce do mozku. Každý žák cvičil 

tak dlouho, dokud se techniku ne-
naučil správně. 

Druháci navštívili lyské hasi-
če. Žáci absolvovali prohlídku 
hasičské zbrojnice, podrobně 
si prohlédli vybavení hasičské-
ho vozu a vyzkoušeli si, jaké to 
je obléct si hasičské oblečení a 
výstroj. Odborný výklad jim po-
skytli dobrovolní hasiči Marek 
a Lukáš Vrátilovi. Třešničkou na 
dortu byla jízda v hasičském zá-
sahovém vozidle a hašení požá-
ru, kterého se aktivně účastnili 
naši žáci i jejich třídní učitel Mgr. 
Zdeněk Doležal. Ten se projevil 
jako nefalšovaný akční hrdina 
a požár uhasil tak bravurně, že 
sklidil obrovský aplaus! 

Žáci třetího ročníku se věno-
vali zdravému životnímu stylu a 
stravě. Lektorka Helena  Takačová 
Šnajdrová jim pomohla z nakou-
pených surovin připravit zdravou 
a pestrou snídani, která byla se-
stavena tak, aby v ní nechyběly 
žádné látky důležité pro naše tělo. 
Žáci se dozvěděli, že snídaně je 
opravdu základ a měla by tvořit 
20–25 % denního příjmu energie. 
Lektorka rovněž zdůraznila, jak je 
pro naše tělo i naši mysl důležité 
nejen to, co snídáme, ale také jak 
snídáme. Jíst bychom měli v kli-
du, jídlo si vychutnat a raději vstát  
z postele o deset minut dřív, než se 
odbýt rychle namazaným rohlíkem 
snědeným v poklusu. „Budeme se 

snažit její rady co nejvíc dodržo-
vat, protože už víme, že špatnými 
stravovacími návyky si zakládáme 
na budoucí zažívací obtíže,“ řekla 
žákyně Tereza Studeničová, která 
se po bloku věnovaném zdravé-
mu jídelníčku ujala role cvičitelky 
aerobiku a všechny své spolužáky 
pěkně prohnala v tělocvičně.

Projektový den se jako vždy vy-
dařil, žáci získali mnoho nových 
znalostí a zážitků a už se těší na 
další. My děkujeme tradičním part-
nerům – výživové poradkyni He-
leně Takačové Šnajdrové, lyským 
dobrovolným hasičům a zdravotni-
cím z Českého červeného kříže.

Iva Gecková
OA Lysá nad Labem

Oblíbený projektový den

Žáci naší 
školy Karo-
lína Dygrý-
nová a Libor 

Pošepný se zúčastnili finálového 
kola prvního ročníku Manažerské 

Manažerská simulační hra UNISIM – finále v Plzni

simulační hry UNISIM, ve kterém 
vyhráli malé finále. Celkově se 
tedy umístili na šestém místě. Jako 
odměnu si odvezli hodnotné ceny, 
zhlédli historickou část města Plz-
ně, ochutnali skvělé hovězí burgery 

ve vyhlášené plzeňské restauraci a 
navštívili Techmánii, kde si lámali 
hlavu nad nejrůznějšími interaktiv-
ními úkoly. Poznali také zajímavé 
lidi, navázali nová přátelství a své 
zážitky završili jízdou v pendolinu.

A jejich vzkaz pro příští rok? 
„Protože nám velké finále uteklo 
jen o chlup, příště PŘIJEDEME ZVÍ-
TĚZIT!“

Mgr. Lenka Hrubčíková
učitelka odborných předmětů

Pozn. redakce: pokračování článku  Dvoutýdenní praxe v Anglii přinese-
me v prázdninovém vydání Listů, na fotografii Tomáš Březina, student 
druhého ročníku.
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Každý rok se 
žáci naší školy 
účastní okresní-
ho přeboru škol 
ve volejbale.  
V letošním roce 

si dívky přivezly pohár za 2. místo  
a chlapci se umístili na 4. místě. 

Žáci 1. stupně si mají možnost 
zasoutěžit na okresní úrovni ve 
Štafetovém poháru. Je to celore-

publiková soutěž, kdy žáci 2.−3. 
tříd vytvoří štafetu 8x100 metrů, 
žáci 5. tříd 8x100 metrů a nakonec 
mladší žáci i starší žáci 8x200 met-
rů. Všechny časy se změří a sečtou. 

V letošním roce se opakoval 
úspěch z loňského i předloňského 
roku a žáci naší školy tento pohár 
vyhráli! Gratulujeme! 

za vyučující Tv 
Ing. Radka Vydrová

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).

Sportujeme úspěšně 
na ZŠ J. A. Komenského 

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

Úvazek dle dohody. 
Nástup srpen 2018.

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

Více informací na 325 551 220.

Slavná Ne-
rudova otázka 
byla hlavním 
motem akce, 
která na naší 
škole proběhla  

24. dubna v rámci projektového 
dne, zaměřeného na environmen-
tální výchovu. Domluvili jsme se, že 
přispějeme k jarnímu úklidu naše-
ho města. 

Vzali jsme igelitové pytle, 
ochranné rukavice a vyrazili růz-
nými směry do města.

Pytle se začaly plnit velmi rychle. 
Cesta jedné třídy vedla k nádra-
ží, kde žáci objevili značně zane-
řáděné okolí starých dřevěných 
skladišť. Mezi odpadky bohužel 
jednoznačně převažovaly lahve od 
alkoholu. 

Je zajímavé, že nánosy odpadu 
ležely v bezprostřední blízkosti od 
kontejnerů. Položili jsme si otázku, 

Kam s ním?

komu vadí ujít skutečně jen pár 
kroků, aby svoje odpadky vyhodil 
na patřičné místo. 

Naše úklidové trasy vedly přes 
nádraží na litolskou stranu města, 
kde jsme vyčistili okolí kolejiště 
podél strouhy  a pak jsme pokračo-
vali k břehům Labe. Celkově jsme 
všichni nasbírali několik desítek 
pytlů odpadků a uvědomili jsme si, 
jak se lidé chovají v místě, kde žijí. 
Všechny odpadky jsme pečlivě vy-
třídili do kontejnerů. Jen  nám bylo 
líto, že jsme od Labe nedokázali od-
nést dřevěnou toaletu, která byla 
těžká. Snad to zvládne někdo jiný, 
kdo nebude chtít rybařit na takto 
“vyzdobeném” místě. 

Do školy jsme se vrátili s dobrým 
pocitem, že jsme přispěli k hezčí-
mu jarnímu kabátu našeho města. 

žáci 2. stupně 
ZŠ J. A. Komenského
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Jaro pro nás letos začalo Veli-
konocemi hned v prvních dubno-
vých dnech. Svátky jsme prožili 
se svými nejbližšími a nesměla u 
toho chybět pomlázka. Pomalu se 
rozvíjí celospolečenské dění ve 
městě a my se – podle možností 
a zdravotního stavu – pravidelně 
zúčastňujeme.

Moc se nám líbila vernisáž vý-
stavy našeho milého kolegy Ing. 
Petra Gregora – Obrazy malované 
jehlou. Je to úžasně jemná a citlivá 
práce, zasluhující nejvyšší oceně-
ní. Výšivky významných objektů 
našeho města jsou tak precizní, že 
na první pohled nepoznáme, že to 
není malba! Vernisáže se zúčastni-

Kavárnička dubnová

lo na osmdesát návštěvníků.
Na první dubnové Kavárničce 

jsme přivítali pana starostu Ing. 
Karla Otavu a pracovnici odboru 
dopravy slečnu Kateřinu Uhrovou. 
Informovali nás, jak bude probí-
hat bourání nadjezdu a výstavba 
nového. Demolicí projde pouze 
oblouk a mostovka a opěrné pi-
líře nebo zdi zůstanou, projdou 
pouze sanací. V září roku 2019 by 
měl být nadjezd znovu uveden do 
provozu.     

V dubnu probíhá každoročně na 
lyském výstavišti výstava elegance 
a módy, k tomu výstava narcisů, 
tulipánů a jarních cibulovin spolu 
s výstavou měst, obcí a mikrore-

gionů. Moc jsme ji prožívali, ze-
jména při setkávání představitelů 
měst a obcí domácích i zahranič-
ních, před 300 lety osídlených ro-
dem Sweerts-Sporků. Na to téma 
jsme si vyslechli i přednášku.

O stejném víkendu jsme po-
drobně zhlédli již 10. řemeslný 
jarmark na náměstí Bedřicha 
Hrozného. S nadšením jsme ob-
divovali české rukodělné výrobky 
i práci kováře, hrnčíře, řezbáře 
a přadleny a kde to bylo možné, 
sami jsme se snažili přiložit ruku 
k dílu.

Na druhém dubnovém posezení 
jsme přivítali paní Ing. Vendulku 
Šmejkalovou z městského úřadu, 

která nám přiblížila celoměst-
ské květnové oslavy „Lysá žije“.  
Představila účinkující i podrobný 
program. Budou tam známí uměl-
ci – zpěváci a muzikanti, ale také 
divadelníci, fotokoutek, lyská ha-
sičská dechovka, folklorní soubor 
z Břeclavi. Bude zpřístupněn farní 
i evangelický kostel, Muzeum Bed-
řicha Hrozného a pro děti různé 
atrakce, v kině pak filmy pro děti a 
večer pro dospělé. Všechny atrak-
ce ani nestihneme zhlédnout.

Příště mezi námi přivítáme 
pana Jaroslava Parduse, vedoucí-
ho Moneta Money Bank z Masary-
kovy ulice. 

 MVDr. Jan Kořínek  

V těchto dvou měsících byla 
činnost poměrně pestrá. V krásně 
jarně a velikonočně vyzdobené 
klubovně jsme oslavily (jsme pou-
ze ženy) Velikonoce a také kulaté 
narozeniny dvou našich členek.

Na jedno naše sezení přišel pan 
mjr. Bc. Roman Zima, velitel hasič-
ské stanice Nymburk HZS Stře-
dočeského kraje. Protože je také 
dlouholetým členem HS v Lysé 
nad Labem, pozval nás nejprve na 
odlavu 140. výročí jeho založení. 
Společně s ním jsme zavzpomínali 
na bývalé významné členy této or-
ganizace. Seznámil nás také s cel-
kovým systémem HZS a přinesl a 
ukázal nám i nejnovější typ hasič-
ské přílby. Dozvěděly jsme se také, 
že během přestavby železničního 
nadjezdu v Lysé nad Labem bude 
protipožární bezpečnost v Litoli 
zajištovat právě HZS Nymburk.

Klub důchodců Litol v měsících březnu a dubnu

Ve čtvrtek 5. dubna jsme navští-
vily představení Čochtanův divo-
tvorný hrnec v pražském divadle 
Semafor. Zážitkem pro nás byl he-
recký výkon paní Jitky Molavcové, 

ale hlavně stále vitálního pana Jiří-
ho Suchého v hlavní roli.

Také ve čtvrtek, ale 19. dubna, 
jsme v naší klubovně přivítaly spi-
sovatelku paní Zdenku Hamerovou, 

která dnes žije v Sadské, ale pochází 
z Lysé n. L. Její detektivní romány 
jsou velmi poutavé, většinou se ode-
hrávají v blízkém a nám známém 
okolí. V jejích románech neřeší ni-
kdy kriminální čin  policisté. Beseda 
se uskutečnila v příjemném komor-
nějším prostředí a paní Hamerová 
nám prozradila mnoho ze své pro-
fese a soukromého života.

Naše poslední dubnové seze-
ní bylo slavnostní, neboť jsme  
30. dubna slavily čarodějnice. 
Díky vstřícnosti paní ředitelky MŠ 
Dráček Marcely Michňové jsme 
mohly využít příjemného prostře-
dí zahrady MŠ a při opékání špe-
káčků a přátelském povídání jsme 
strávily krásné odpoledne.

A teď se již těšíme na náš prv-
ní jarní výlet na zámek Mnichovo 
Hradiště a Hrubý Rohozec.

Klub důchodců Litol
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Zámecké novinky

Letní teploty přeskočily jaro, 
obilí se snaží zlátnout i přes velké 
sucho. Pylový poprašek z jehlična-
nů a řepky olejné zahaluje vše žlu-
tou pokrývkou. Den je tak dlouhý 
a večery příjemné, jako stvořené 
k procházce po zámeckém parku. 
Potřebovalo by zapršet…

Slunce nás láká ven. V zámec-
kém parku je nám krásně, kvete 
tu spousta známých i neznámých 
květin a vše voní jarem i létem. Tě-
šíme se, že zde strávíme co nejvíce 
času. Děkujeme našim dobrovol-
nicím za pomoc a doprovod při 
procházkách v parku.

S jarem a létem přicházejí  
i krásné výstavy na lyském vý-
stavišti. Navštívili jsme výstavu 
„Jarní zemědělec a Jaro s koň-
mi“. Prohlédli jsme si velikonoč-
ní aranžmá a zemědělské stroje, 
pokochali jsme se pohledem na 
krásné koně, kteří se svými jezd-
ci právě plnili jezdecké disciplíny  
v rámci jezdeckého festivalu. Kvě-
tiny krásné voněly a my se jejich 
krásou kochali. Ochutnali jsme i 
něco dobrého, zhlédli módní tren-

dy a zakoupili květinu pro radost.
Jako každý i my pečujeme  

o svůj zevnějšek, abychom se cítili 
co nejlépe. Návštěva kadeřnice či 
kadeřníka je pro nás samozřej-
mostí. Do našeho domova v sou-
časné době nedochází pravidelně 
kadeřnice, tak jsme oslovili stu-
denty ze Střední školy TOS Čelá-
kovice, kde se budoucí kadeřnice 
a kadeřníci učí svému řemeslu. 
Vždy si řekneme, jak má účes 
vypadat, a pak už jen stačí pus-
tit se do práce. Samozřejmě pod 
bedlivým vedením mistrových 
odborného výcviku. Nejde jen  
o samotné ostříhání, ale takové 
popovídání má také něco do sebe. 
Děkujeme budoucím kadeřnicím 
a kadeřníkům za jejich práci a tě-
šíme se na další společná setkání.

Pálení čarodějnic, nebo chce-
te-li filipojakubská noc, je lidový 
zvyk spojený s pálením ohňů, 
proutěných košťat a vírou v ča-
rodějnice. Kromě toho se v sou-
vislosti s nadcházejícím Prvním 
májem stavěla májka, uklízelo 
hospodářství a chlévy a umísťo-

valy se větvičky do oken za úče-
lem ochrany. I naším zámkem 
se rozletěla čarodějnická letka  
a připomněla toto období a snad 
i přiměla k úsměvům.

Naším dalším cílem je výstava: 
„Senior – handicap 2018“, která 
se bude konat 21.–24. 6. 2018 na 
lyském výstavišti. Připravujeme 
prezentační stánek. Bohužel z dů-

vodu rozsáhlé rekonstrukce výta-
hu se v letošním roce nebudeme 
moci účastnit doprovodného pro-
gramu. Máme toho nějak hodně. 
Tak na viděnou. 

S přáním krásných dnů! 
Jiří Hendrich, ředitel

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut
Domov Na Zámku 

Lysá n. L., p. o.

Dne 7. 5. 2018 oslavila paní 
Emilie Nováková 89. narozeniny. 

Milované mamince, babičce a 
prababičce přejeme nadále pevné 
zdraví, pohodu a hodně radosti. 
Za celou její velkou rodinu, dcera 
Hana.

Blahopřání

Smuteční oznámení
Hluboce zarmouceni oznamujeme všem příbuzným,  

přátelům a známým smutnou zprávu, že nás opustil milovaný  
manžel, tatínek, dědeček a bratr Ing. Josef Paulík, Csc. 

Zemřel po dlouhé nemoci v pátek 27. dubna 2018  
ve věku nedožitých 83 let.

Jménem pozůstalých  Libuše Paulíková, manželka.

Dne 28. 6. 2018 oslaví 
80. narozeniny náš 
tatínek, dědeček  
a pradědeček pan  
Václav Petrus

Kalendář zase píše o rok 
víc, slůvkem psaným 

chceme ti říct:
Svěží mysl, pevné zdraví, 

ať tě dalších 365 dnů 
baví. Hodně štěstí,  
pohodu a vždycky  

dobrou náladu přeje  
syn Petr a dcera Eva  

s rodinami.
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Honitba Mysliveckého spol-
ku Lysá nad Labem – Doubrava 
je protkána vysoce frekven-
tovanou silnicí Lysá−Milovi-
ce. Zde je každoročně sraženo 
auty 8−10 ks srnčí zvěře a ne-
počítaně zajíců. Toto číslo je 
pouze v případech, kdy Poli-
cie ČR nám sražený kus na-
hlásí. Číslo bude ještě větší  
v případech, kdy řidiči srážku 
neohlásí, kus naloží do auta  
a odjedou. Tyto případy se bo-
hužel často stávají.

Silnice je označena značkou  
pozor zvěř, někteří řidiči této 
značky nedbají a rychlost nepři-
způsobí. Zvěř pak nemá při pře-
cházení silnice vůbec šanci.

Zachraňme zvěř před auty
Mimo této silnice jsou i další, kde 

dochází k častým srážkám zvěře,  
a to jak srnčí, zajíců, bažantů a čer-
né zvěře.

Jedná se o silnice Lysá − B. Vru-
tice, Lysá−Dvorce a Lysá−Stratov. 
Zvěř tyto silnice často přechází.  
V současné době při stavbě nového 
nadjezdu je nejvíce dopravy na sil-
nici Lysá− Stratov.

Z uvedených důvodů se spolek 
rozhodl zabezpečit vybrané úseky 
těchto silnic novým elektronickým 
plašičem zvěře.

Toto plašící zařízení má za-
bránit střetům tím, že zrazuje 
zvěř od přecházení silnice v době 
průjezdu auta. Čidla zareagují 
na světla projíždějícího auta a 

zařízení začne vydávat světel-
ný a zvukový (vysokofrekvenč-
ní) signál, na který je zvěř velmi 
citlivá. Po projetí auta se plašič  
vypne a zvěř může bezpečně  
přejít silnici.

Tato nová technika byla roz-
místěna na vybraných silnicích 
v Ústeckém kraji již v roce 2016, 
dle hodnocení místních spolků  
se velmi osvědčila.

Hodnotíme-li současné znač-
né úbytky zvěře v honitbách, tak 
největším nebezpečím pro zvěř je  
tolik diskutovaná otázka chemi-
zace zemědělských kultur. Velko-
plošné hospodaření, řepka, ku-
kuřice apod. a v neposlední řadě 
stále sílící doprava.

Samotný lov zvěře je dnes již 
otázkou průběrného odstřelu  
z chovatelského hlediska. Zajíc  
v roce 2017 loven nebyl z dů-
vodu poklesu normovaných 
stavů. Myslivci v současné době 
hlavně zajišťují ochranu a péči 
o zvěř a samozřejmě přikrmo-
vání v zimním období. Dále se 
náš spolek snaží zlepšit životní 
prostředí pro zvěř a to zakládá-
ním nových políček topinam-
bur, vojtěšky, krmné kapusty  
a jiných plodin, které zvěř vy-
žaduje. Snažíme se o zachování 
stávajících stavů zvěře a naší 
zvýšenou aktivitou v honitbě 
stavy zvěře navyšovat.

Sajfrt Josef st.

Moc děkujeme sboru Policie 
ČR v Milovicích za navrácení kola, 
které synovi bylo ukradeno 3. 5.  
ze zamčeného kolostoje u bočního 
vchodu do školy J. A. Komenského 
v Lysé během tréninku. Díky fotce 
a dokumentaci výrobního čísla byl 
při ověření náhodně objeveného 
kola majitel jednoznačně proká-
zán a kolo jsme sice bez výbavy, 

Poděkování Policii ČR
ale v pořádku dostali zpátky. Kolo 
si prý pocestovalo po republice, 
ale my jsme šťastní, že zázraky  
se pořád ještě dějí! Děkujeme za 
profesionální přístup a rychlé jed-
nání. Máme radost, že pomáhat  
a chránit má i v takové „drobnosti” 
tak neuvěřitelný konec. 

Polednovi

Sobotní podvečer 12. května 
2018 zaplnili téměř do poslední-
ho místa kostel sv. Jana Křtitele 
v Lysé posluchači, kteří si přišli 
poslechnout vynikající soubor 
Prague Cello Quartet. 

Čtyři mladí violoncellisté na-
dchli publikum svým originálním 
provedením skladeb klasické, 
ale i filmové a muzikálové hudby  
a v neposlední řadě i svým ne- 
otřelým smyslem pro humor. 
Nadšení posluchači je po něko-
lika přídavcích odměnili potles-
kem vestoje.

Benefiční koncert se uskutečnil 
u příležitosti třetího výročí zalo-
žení Domácího hospice Nablízku 
v Lysé nad Labem a výtěžek z této 
akce 29 394 Kč bude věnován na 
podporu jeho služby umírajícím 
pacientům.

Před třemi lety, kromě myš-
lenky poskytovat domácí hospi-
covou péči, neměly zakladatelky 
v rukách prakticky nic. Během 
prvního roku se podařilo získat 
potřebné finanční prostředky 
na základní vybavení, aby vůbec 
hospic mohl začít poskytovat 
péči prvním klientům.  Samotnou 
péči domácí hospic poskytuje dva 
roky a za tu dobu doprovodil jeho 
tým 45 klientů.  

Benefiční koncert pro Domácí hospic Nablízku

Své poslání, podporovat ne-
vyléčitelně nemocné a jejich ro-
diny, by domácí hospic nemohl 
naplňovat bez ochoty a důvěry 
podporovatelů, dárců a sponzo-
rů. Tento benefiční koncert se 
konal díky podpoře města Lysá 
nad Labem, společnostem Mi-
reas Reality, Šporkova lékárna, 
Grafpoint a také díky Římskoka-
tolické farnosti Lysá nad Labem. 
Všem sponzorům, i štědrým 
návštěvníkům koncertu patří 
velký dík.

Těší nás, že myšlenka potřeb-
nosti hospicové a paliativní péče 
nachází u našich spoluobčanů 
pozitivní odezvu. I díky takto 
zdařilým benefičním akcím mů-
žeme svou službou být nablízku 
stále většímu počtu nemocných, 
kteří touží prožít závěr svého ži-
vota doma.

Tým Domácího hospice 
Nablízku

www.hospic-lysa.cz
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Ve středu 18. 4. 2018  proběhlo 
v Lysé nad Labem první setkání 
s občany, poskytovateli, uživateli 
sociálních služeb a představiteli 
města v rámci projektu komunit-
ního plánování sociálních služeb 
v Mikroregionu Polabí.  

Podněty a nápady, které na 
setkání zazněly, slouží dál jako 
jeden z podkladů pro vznikající 
strategický dokument týkající se 
sociální problematiky v našem 
městě.

V rámci setkání se řešila napří-
klad tato témata: dostupnost by-
dlení pro mladé rodiny a seniory 
včetně kapacit domova pro seni-
ory, nedostatečné kapacity po-
radenských služeb, péče o osoby  
s poruchou autistického spektra 
(především ve vztahu k bydlení 
a zaměstnání), Alzheimerovou či 
Parkinsonovou chorobou, péče  
o seniory a osoby s tělesným, 

Projekt komunitního plánování

Setkání se známým psychologem

mentálním či kombinovaným 
postižením, stavební bariéry ve 
městě, volný čas dětí a mládeže 
apod. Nejenom těmto tématům 
se budeme detailně věnovat  
v rámci našich dalších setkání.

Všem zúčastněným děku-
jeme za jejich aktivní přístup  
a těšíme se na další setkání, kte-
ré proběhne v úterý 5. 6. 2018 
od 18 hodin v jídelně ZŠ J. A. 
Komenského. Rádi bychom ješ-
tě jednou připomněli, že ko-
munitní plán sociálních služeb  
a služeb návazných připravujeme 
proto, aby se každému člověku, 
který se potýká s výše uvedený-
mi problémy, dostala potřebná 
pomoc. Je tedy třeba, aby tento 
plán vycházel ze skutečných po-
třeb obyvatel Lysé nad Labem, 
proto jsou setkání pracovních 
skupin otevřená a potěší nás 
účast kohokoliv z vás. 

Pokud byste se rádi setkání 
zúčastnili, ale v účasti Vám brání 
nebo ji ztěžují jakékoliv překážky, 
dejte nám, prosím, vědět. Poku-
síme se zajistit např. tlumočení/
přepis do českého znakového 
jazyka, hlídání dětí, dopravu na 
setkání apod.

Za město Lysá nad Labem vás 
srdečně zve Ing. Karel OTAVA 
– starosta, Ing. Tomáš Najmon – 
zástupce Odboru školství, sociál-
ních věcí, zdravotnictví a kultury 

MěÚ, za Centrum pro komunitní 
práci střední Čechy Petra Dobiá-
šová (petra.dobiasova@cpkp.cz; 
tel.: 601 087 773).

Setkání pracovních skupin se 
realizují  v rámci projektu „Plá-
nujeme v Mikroregionu Polabí“  
s číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_0
63/0006547. Projekt je financo-
ván z ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost. 

Foto: Jan Sobotka, 
GRADEFILM.cz

Evropská unie
Evropský sociální fond

Dne 26. 4. 2018 byl do školní 
jídelny ZŠ Komenského v Lysé 
nad Labem pozván organizáto-
ry MAP  uznávaný autor bestsel-
leru Poznej svého Marťana psy-
cholog PhDr. Marek Herman.

Přenáška byla určena jak pro 
rodiče, tak pro učitele a širokou 
veřejnost. Dozvěděli jsme se od-
borné, přitom však jednoduché 
a srozumitelné návody a postupy, 
jak dobře své děti učit, jak vybu-
dovat dobrou atmosféru ve třídě 
nebo doma, jak zabránit přehlce-
ní dětí i sama sebe a jaký zvolit  
k dítěti přístup. 

Vše bylo hrazeno z projektu  
MAP, reg. č. proj.CZ.02.3.68/0.0/ 
15_005/0004016.

Možná nevíte, co je zkratka 
MAP - Místní akční plán vzdělá-
vání. 

Je to aktuální proces, který je 
založen na principech komunit-
ního plánování. Zapojuje všech-
ny subjekty v území dle jejich 
možností, zájmu i kapacit. Hle-
dáme společná témata, zajišťu-
jeme projekty, shromaždujeme 
co nejvíce údajů o skutečných 
potřebách vzdělávacího systému 
v regionu. 

Rádi bychom vtáhli do dění  
i další subjekty, jež by měly ná-

pady, projekty, které bychom  
jim pomohli zajistit po stránce  
finanční, ale i organizační. V pří-
padě, že dojde k podpoře pro- 
jektu zřizovateli, budeme po-
kračovat v načaté cestě v dalším 
projektu. V současnosti se pode-
pisuje Memorandum o Partner-
ství MAP. 

Kontakt:
milada.caslavkova@maspolabi.cz
venp@centrum.cz

Jste již v důchodu a rádi byste 
ještě cestovali, chodili za kulturou 
a za zábavou? Přijďte mezi nás.

Klub důchodců je v Lysé již přes 
třicet let. To si můžete přečíst  
v kronikách klubu. Máme krásnou 
klubovnu s kuchyňkou v Domě  
s pečovatelskou službou. Pro-
gram naší činnosti je každý mě-
síc v klubové skřínce a na sídlišti 
před samoobsluhou. Jezdíme do 
divadel v Poděbradech, Nymbur-
ce a v Praze. Cestujeme po repub-
lice a v naší klubovně s hudbou 
nebo se zábavným programem 

Přijďte mezi nás
na videu, v televizi a pěknou zá-
bavou přímo v klubovně.

Máme kroužek, kde se scháze-
jí ženy a konají různé ruční prá-
ce. Zúčastňujeme se akcí města  
a našeho okresu. Rádi se touláme 
krásnou Prahou.

Každé pondělí po 17. hodině 
se můžete přihlásit u nás klubov-
ně, kde se v tu dobu schází výbor 
Klubu důchodců.

Přijďte mezi nás.
Božena Chmelová

Klub důchodců

Další plánované setkání  
u kulatého stolu: 

MŠ Mašinka
Lysá nad Labem

dne 5. 6. 2018 
od 13.00 do 15.00 hodin
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Napsali nám / Zajímavosti

Po neuvěřitelných čtyřech le-
tech se, po mnoha peripetiích, po-
dařilo administrativně dotáhnout 
k realizaci dva projekty na zvýše-
ní bezpečnosti přecházení přes 
krajské silnice v úseku od muzea 
po kino a u RC Parníček, který si 
vyžádali žáci škol a jejich rodiče 
v anketě Bezpečně do školy a ná-
vštěvníci přestěhovaného RC Par-
níček. Součástí projektu bohužel 
není řešení zlepšení přecházení 
u drogerie Teta, protože zde se 
ani na několikátý pokus nepoda-
řilo navrhnout řešení, které by 
bylo přijatelné pro dopravní in-
spektorát, jehož stanoviska jsou 
závazná.

Úpravy dopravního značení 
a betonové city bloky chrání-
cí chodce, zlepšující viditelnost 
mezi chodci a auty a zabraňující 
přestupcům v parkování na zá-
konem zakázaných místech se na 

Bezpečnější přecházení v centru města
ulicích objeví během letošního 
června nebo července podle toho, 
jak se podaří vysoutěžit veřejnou 
zakázku. Počet legálních parko-
vacích míst v dolní části náměstí 
Bedřicha Hrozného se nezmění 
a parkování tam nebude časo-
vě omezeno. Aby byla zajištěna 
bezpečnost přecházení u radni-
ce, možnost zastavení na Husově 
náměstí bude přesunuta na opač-
nou stranu než nyní. Parkovací 
místa před barem Mango budou 
ve stejném režimu časové regu-
lace jako na horní straně náměstí 
Bedřicha Hrozného a místa před 
radnicí budou vyhrazena pro 
městský úřad a pro hosty nově 
zrekonstruované obřadní síně.  
V úseku od radnice ke kinu bude 
nová široká krajnice na základě 
požadavku dopravního inspekto-
rátu osazena zákazem stání, tak-
že zde bude možné zastavit jen 

„na dobu nezbytně nutnou pro 
naložení a vyložení“, tedy skočit 
si do bankomatu, do pekařství 
a podobně. Toto řešení je také  
v souladu s vítězným návrhem 
architektonické soutěže na řešení 
Husova náměstí.

Místo pro přecházení u RC 
Parníček bude provedeno se 
středním ostrůvkem. Řešení je 
dočasné, protože přechod pro 
chodce ve stejném místě zde má 
vybudovat developer přilehlého 
areálu Zahrada. Protože ten však 
svůj areál staví již téměř deset let  
a pokročil méně, než se očeká-
valo, město přikročilo alespoň 
k provizornímu řešení na svoje 
náklady.

A na závěr z jiného soudku,  
k Listům. Do redakce Listů přišly 
v dubnu články od občanů Lysé 
nad Labem, které nebyly otiště-
ny. Chci tímto jejich pisatelům 

sdělit, že v radě města jsem se 
důrazně ohradil proti neotiště-
ní jejich článků v minulém čísle, 
včetně způsobu, jakým bylo o ne-
otištění rozhodnuto. Mezi členy 
rady města nyní probíhá debata 
o obsahu a existenci rubriky pro 
ohlasy občanů. Během debaty  
v radě jsem prosadil zpracová-
ní aktualizovaných pravidel pro 
obsah Listů, které měly být radě 
předloženy na konci května. 
Jsem přesvědčen, že zveřejňo-
vání pestrých názorů občanů a 
vůbec širší okruh přispěvate-
lů Listů vede k vyššímu zájmu  
o Listy. A věřím, že Listy budou  
i nadále důležitým zdrojem in-
formací pro obyvatele města  
a poskytnou jim zároveň i dosta-
tek prostoru pro vyjádření, byť 
by mělo jít o postoje kritické.

Martin Robeš
člen rady města

Big Band Lysá n. L. Jeden z oceněných hasičů

Kapela CrossbandVyprošťování z havarovaného auta

Hasiči oslavili jubileum - fotogalerie



22

Sport

Druhým rokem zorganizovala 
parta dospělých sršňů z FK Litol 
pálení čarodějnic pro širokou 
veřejnost. Týdny před magickou 
nocí se tak postupně hromadily 
za fotbalovými kabinami větve  
z prořezu porostu kolem vedlej-

Pálení čarodějnic na hřišti V Topolech se opět povedlo

Fotbalový turnaj v Litoli

šího Mršníku a další dobrovolníci 
přikládali dřevo nebo nepotřeb-
né palety. Pár dní před odpalem 
urovnal úctyhodnou sbírku dře-
vin do pohledné hromady bagr 
a na vrcholu byla vystavěna hra-
nice pro čarodějnici. Nádhernou,  

z větví upletenou, čarodějni-
ci opět dodaly mladé včeličky 
navštěvující ZŠ T. G. Masaryka  
v Litoli, která pro tuto akci též za-
půjčila některé vybavení. V den 
pálení čarodějnic se to již od čas-
ného rána kolem hranice hemžilo 
sršni, kteří stavěli stan, rozkládali 
zahradní nábytek, připravovali 
dřevo na malý ohýnek na pečení 
vuřtů, koše, venkovní občerst-
vení, ozvučení pro živou muziku 
apod. Počasí nám přálo, a tak se 
kolem páté hodiny začínalo hřiště 
plnit malými i velkými návštěvní-
ky, kteří si čekání na slavnostní 
odpal mohli zkrátit podívanou na 
snažící se sršní potěr, hrající na 
vyprahlém hřišti soutěžní utká-
ní. V sedm hodin pak legendární 
místní pyroman konečně zažehl 
vatru a zábava pro malé i velké 
se rozjela na plný proud. Odha-
dem asi tři sta hostů se bavilo, 

veselilo, radovalo z neobvyklých 
setkání nebo tančilo či zpívalo  
u živé muziky až do pozdní noci. 
Následující ráno nás potom če-
kal úklid placu a hned nato pře-
ložený zápas ze začátku jara, 
který byl lidmi vydávajícími se 
za vedení klubu vlastním roz-
hodnutím přeložen na tento ter-
mín proti naší vůli. Rádi bychom 
poděkovali všem sršňům i „ne-
sršňům“, kteří se na přípravě a 
hladkém průběhu akce podíleli, 
především pak panu A. Kapla-
novi. Doufáme, že se všem účast-
níkům „pálení“ líbilo a že se za 
rok opět setkáme. Že neztratíme 
chuť akce pro veřejnost ve vlast-
ním volném čase a zadarmo po-
řádat, když naše počínání nemá 
u lidí vydávajících se za vedení 
klubu FK Litol podporu.

Hráči mužstva dospělých
 z FK Litol

V předposlední dubnovou nedě-
li jsme hostili na našem litolském 
městském hřišti oblíbený fotbalo-
vý turnaj pro nejmenší děti. Dora-
zily k nám děti z blízkého okolí, tj. 
z Kostomlat nad Labem, Ostré, Se-
mic a Nehvizd. Nejprve dopoledne 
sehrály vzájemná utkání děti roč-
níků 2010–2012, které byly roz-
děleny do dvou kategorií tak, aby 
utkání byla co nejvíce vyrovnaná 
dle jejich schopností a úrovně fot-
balového rozvoje. Odpoledne se 
představily děti narozené v roce 
2009. Mnohé z nich se fotbalu vě-
nují již několik let a na předvede-
né hře to bylo znát. Sportujících 
dětí v Litoli je hodně, a tak jsme 
náš tým rozdělili na dvě druž-
stva – černé a žluté sršně. Obě 
družstva hrála nádherně a děti si 

užily jak zápasy proti přespolním 
rivalům, tak i zápas sršních barev.  
V pěkném dni bylo k vidění 
množství krásných fotbalových 
akcí. Hlavně však šlo o zábavu a  
o prezentaci práce s dětmi trenér-
ského týmu, který v Litoli dlouhá 

léta působí. Přítomní rodiče a 
prarodiče byli pyšní na své rato-
lesti a užili si krásný den spolu  
s nimi. Na akci dorazili i zástupci 
města, kteří tak měli možnost vi-
dět, jak s dětmi pracujeme a kdo 
se dětem v Litoli věnuje. 

Za celý náš trenérský tým mlá-
deže ve složení Miroslav Vítek, 
Michal Jareš, Jan Papáček, Radim 
Hanke, Josef Komárek a Radek 
Bernátek

Radim Hanke

LISTY MĚSTA LYSÉ NAD LABEM A OKOLÍ, periodický tisk územního samosprávného celku, den vydání 1. 6. 2018
Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, evidenční číslo: MK ČR E 10869, zajišťuje:  
Městský úřad Lysá nad Labem, odpovědný redaktor: Jana Křížová, redakční rada: Ing. Karel Otava, Jan Burian, Jana Křížová, Marie Kundrlíková,  
Vendula Šmejkalová, korektorka: Jana Křížová, adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo nám. 23, 289 22 Lysá nad Labem, kontakt:  
Jana Křížová, tel. 325 510 204, e-mail: listy@mestolysa.cz. Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Foto záhlaví titulní strany:  
Ing. Stanislav Svoboda. Grafická úprava: Jiří Pulda. Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel. 325 541 094, www.f-print.cz,  
náklad: 4 300 ks výtisků, zdarma do poštovních schránek v Lysé nad Labem, Byšičkách a Dvorcích. Distribuce: Česká pošta, s. p., Sokolská 40/1, Lysá n. L.,  
tel.: 325 551 292. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění. Příspěvky v elektronické  
podobě zasílejte na adresu redakce vždy do 10. dne v měsíci. Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz. Odběr elektronické verze je  
možné objednat na adrese: listy@mestolysa.cz.

TIRÁŽ



23

Sport / Inzerce

O víkendu čtvrtého a pátého 
května proběhlo v Ostravě celo-
republikové finále florbalových 
týmů kategorie veteráni (věk 
hráčů 35+). Liga veteránů je roz-
dělena do skupin dle regionů  
v České republice a celkem se jí 
účastní dvacet pět mužstev, kdy 
nejlepší celky z regionů postupují 
do finálového turnaje. Vzhledem 
k postavení týmů po základní 
části čekal ve čtvrtfinále play-off 
na borce z Litolicy nejlepší celek 
Moravy a Slezska, a to Vítkovice. 
Po nevydařeném začátku utkání 

Florbalová Litolica obhájila v Ostravě 7. místo

plném nervozity, nepřesností a 
individuálních chyb z naší stra-
ny to na konci druhé třetiny při 
hrozivém skóre 0:6 vypadalo, že  
v odvetě již nebude o co hrát. 
Hráči z Polabí ve žlutočerném 
však ještě dokázali zabojovat a 
dotáhnout první utkání do rela-
tivně nadějného výsledku 3:7. 
(Rozdíl čtyř branek není ve flor-
bale „nehratelný“ rozdíl.) Po mo-
tivační řeči o letošním kousku 
fotbalového AS Řím v Lize mistrů 
tak do odvety nastoupilo mužstvo  
s úplně jiným nasazením i odhod-

láním. Přestože jsme byli v dru-
hém zápase lepším týmem a po 
většinu zápasu jsme kontrolovali 
hru, zkušený soupeř s pomocí ně-
kolika šťastných branek nakonec 
zvítězil i v odvetě v poměru 4:6 
a  v turnaji vybojoval třetí místo. 
V neděli nás tedy čekal souboj  
o umístění s tradičním soupeřem 
ze Stodu. Přestože jsme již vedli 
rozdílem tří branek, houževna-
tý soupeř dokázal několik minut 
před koncem utkání srovnat skó-

re. Zápas „smutných“ nakonec 
rozhodla naše větší vůle po vítěz-
ství. Litolica tak obhájila pěkné  
7. místo v ČR, které je pro klub po-
cházející z města, kde stále nestojí 
hala s potřebnými parametry pro 
hraní florbalu, téměř zázrakem. 
Mistrem ČR roku 2018 se po ví-
tězství nad Mladou Boleslaví stal 
Tatran Střešovice, se kterým Lito-
lica v letošních střetnutích jednou 
zvítězila a jednou remizovala.

Litolica IBK
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Inzerce 

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

Formát š x v černobíle barevně
19x26 cm (celá strana) 4 800 Kč 6 000 Kč
19x13 cm (1/2 strany, na šířku) 2 400 Kč 3 000 Kč
9x13 cm (1/4 strany, na výšku) 1 200 Kč 1 500 Kč
9x10 cm 1 007 Kč 1 259 Kč
9x9 cm 908 Kč 1 135 Kč
9x8 cm 810 Kč 1 013 Kč
9x7 cm 712 Kč 890 Kč
9x6 cm 613 Kč 766 Kč
9x5 cm 515 Kč 644 Kč
9x4 cm  416 Kč 520 Kč
9x3 cm 318 Kč 398 Kč
9x2 cm 220 Kč 275 Kč
9x1 cm 120 Kč 150 Kč
9x0,5 cm (1 řádek)                                                       ZDARMA !!!
Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci! Text inzerátu  
zasílejte na listy@mestolysa.cz. Při platbě na fakturu uvádějte 
při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno 
zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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.


