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V tomto čísle: Lysá žila potřetí

Kino Lysá nad Labem a 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
 s podporou města Lysá nad Labem 

uvádí divadelní představení

ČOCHTAN 
VYPRAVUJE
15. 7. 2018 od 20.00 hodin
Letní kino Lysá nad Labem

Předprodej vstupenek: 
www.kinolysa.cz

Na poslední květnový víkend připravilo 
město spolu s místními organizacemi třetí 
ročník městských slavností Lysá žije. Dvou-
denní program přilákal několik tisícovek 
návštěvníků z Lysé nad Labem i okolí. Ač 
byl zájem především o vystoupení kapel, 
bez diváků, posluchačů a návštěvníků neby-
ly ani Muzeum Bedřicha Hrozného, místní 
kino, kostel sv. Jana Křtitele, atrium kláštera 
či Montmartre, které měly také co nabíd-
nout.  Největšímu zájmu se pak po oba dny 
těšil večerní hudební program v prostorách 

LY
SÁ NAD LABEM

letního kina v zámec-
kém parku, objevila 
se tu řada zajíma-
vých hudebních těles, 
mezi kterými si určitě 
vybral každý. Největ-
šímu zájmu se těši-
li pražská formace 
Queenie, jedna z nej-
uznávanějších Queen 
tribute kapel nejen 
u nás, a s romantic-
kými hity Jakub Smo-
lík. Zámecký park 
nabídl i prostor pro 
odpočinek, piknik ne-

bo soutěž pro děti v podobě Indiánské stez-
ky a v neposlední řadě i šapitó s DJ a jejich 
školou, divadlem či „divotvornou fotoscé-
nou“. Součástí programu Lysá žije byla i Noc 
kostelů. Již tradičně pak koncert hasičské 
dechovky v atriu kláštera, folklor v podání 
souboru partnerského města Břeclav a letos 
i barokní divadlo z Kuksu. K pohodové at-
mosféře bezesporu přispělo krásné počasí, 
dobrý zvuk a v neposlední řadě Vy všichni, 
kteří jste dorazili. Takže zase za rok.

redakce
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Městský úřad

Pokračování na str. 3

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
stavební sezona je v plném 

proudu. Rekonstrukce nadjezdu, 
která velmi citelně zasáhla do 
našich životů a do chodu města, 
probíhá podle harmonogramu. 
Komplikovaná demolice nad 
velmi frekventovanou železnič-
ní tratí byla dokončena do kon-
ce května a prvního června byla 
zahájena betonáž pilířů. V září 
bude zahájena montáž ocelové 
konstrukce (tři části na litol-
ské straně a tři na straně Lysé). 
V prosinci dojde k nasunutí 

obou konstrukcí a jejich spojení. 
V projektu je počítáno s tech-
nologickou přestávkou po dobu 
zimy. Obyvatelům městské čás-
ti Litol ulehčilo život výdejní 
místo České pošty. Našimi dů-
chodci je velmi pozitivně hod-
noceno Senior taxi, jehož čin-
nost neustále zkvalitňujeme a 
rozšiřujeme ve prospěch našich 
spoluobčanů. Především roz-
šíření o nákupy v obchodních 
domech pomohlo našim babič-
kám z Litole, kde jsou omeze-
né možnosti nákupu potravin 
a předmětů denní potřeby. 

Abychom ulehčili také život 
rodinám, které se starají o své 
seniory, zahájili jsme začátkem 
června v Domě s pečovatelskou 
službou výstavbu tolik potřeb-
ného denního stacionáře. Budou 
to důstojné prostory, kam bude-
te moci přes den umístit svého 
dědečka nebo babičku. 

Dále zahajujeme rekonstruk-
ci bytového domu Na Františku. 
Rekonstrukcí městského domu 

vznikne osm bytových jednotek 
určených k sociálnímu bydle-
ní na jeden rok, především pro 
matky nebo otce s dětmi.

Připravujeme soutěž na sta-
vební irmu, která provede re-
konstrukci základní umělecké 
školy a realizaci nástavby pavilo-
nu C, díky které se zvýší kapacita 
ZŠ J. A. Komenského. Rekonstru-
ovat se bude v dohledné době 
i budova bývalého Privumu a 
v létě bude instalována vzducho-
technika do kina. Další rekon-
strukcí bude procházet zbytek 
ohradní zámecké zdi v ulici Ke 
Skále a za kostelem, kde bude 
zřízena další odpočinková zóna. 
V běhu je i dokončení revitali-
zace zámeckých teras, které bu-
dou v létě konečně dokončeny. 
Odměnou pro nás bude nejkrás-
nější výhled do Polabské nížiny. 
Počítáme s tím, že tento prostor 
bude využit pro svatby a menší 
oslavy. Na spodní terase bude 
vysazena vinice a tím obnovena 
tradice z doby Františka Antoní-

na hraběte Šporka. Běží stavební 
řízení na chodníky v ulici Strži-
ště a Družstevní. Na dokončení 
cyklostezky se smíšeným provo-
zem v ulici Poděbradova, napo-
jení města na Labe cyklostezkou 
včetně rozšíření lávky na mostě 
přes Labe a napojení přístaviště 
pro rekreační lodě běží projek-
tová příprava, stejně tak projekt 
na zvýšení kapacity vodojemu. 
V plném proudu jsou i projekto-
vé práce na tělocvičnu v Litoli, 
novou mateřskou školu a na no-
vou multifunkční sportovní halu. 
Začínáme s projekční přípravou 
na obnovu části parku u Penny 
(tzv. „Burda park“), a to zejména 
v místech stávajícího dětského 
hřiště. Rádi bychom mimo jiné 
do těchto míst vrátili vodní pr-
vek, který v našem městě schází.

Školákům přeji krásné prázd-
niny a Vám všem příjemné pro-
žití léta a dovolenou plnou krás-
ných zážitků.

Ing. Karel Otava
starosta města

Z 13. jednání rady města 
dne 15. 5. 2018
RM schválila:
• výběr dodavatele vozu pro 
 potřeby odboru SM s názvem: 
 „Osobní automobil pro technic-
 kou skupinu a uzavření smlouvy 
 s dodavatelem irmou RENAULT 
 AUTO TICHÝ - centrum, s. r. o., 
 Milovice, za cenu 274 700 Kč 
 vč. DPH,
• uzavření smlouvy o dílo s ná-
 zvem: „Pokládka žulového od-
 seku u rozlučkové síně v Lysé 
 nad Labem“ s dodavatelem p. 
 Lukášem Havelkou, Kostelec nad 
 Labem, za cenu 122 110 Kč,
• uzavření smlouvy o dílo s ná-
 zvem: “Oprava části cesty ve 
 Dvorcích“ s dodavatelem p. Mi-
 lanem Brynychem, Lysá n. L., 
 za cenu 298 749 Kč vč. DPH,
• organizační řád komise rady 
 obce pro „Komunitní plán sociál-
 ních a návazných služeb Mikro-
 regionu Polabí“, 
• poskytnutí inančních prostřed-
 ků ve výši 2 000 Kč pro účely 
 uspořádání setkání „Zaslouži-
 lých hasičů Středočeského kraje“ 
 v národopisném muzeu v Pře-
 rově nad Labem dne 21. 6. 2018 

 včetně schválení návrhu veřejno-
 právní smlouvy,
• výběr zakázky na dodávky 
 „Rozvoj informačních systémů 
 a technologického centra“ a uza-
 vření smlouvy na předmět plně-
 ní s názvem: „Rozvoj informač-
 ních systémů a technologické-
 ho centra“ s uchazečem MARBES 
 CONSULTING, s. r. o., Plzeň, za 
 cenu 8 710 001 Kč bez DPH,
• výběr dodavatele: CAMEA Tech-
 nology, a. s., Brno, k uzavření 
 smlouvy na dodávky s názvem: 
 „Systém automatizovaného mě-
 ření rychlosti - Starý Vestec“ 
 a úpravu rozpočtu města na rok 
 2018 spočívající v ponížení in-
 vestiční položky „Parkoviště 
 P+R“ o částku 669 tis. Kč, a navý-
 šení položky „Radar“ na částku 
 2 169 tis. Kč včetně DPH,
• výběr dodavatele: Rekomont, 
 a. s., Praha Hloubětín, k uzavře-
 ní smlouvy na stavební práce 
 s názvem: „Rekonstrukce byto-
 vého domu Na Františku 253“ 
 za cenu díla 17 499 517,70 Kč 
 včetně DPH.
• výsledek poptávkového řízení 
 s názvem: „Oprava části ohradní 
 zdi kolem par. č. 4/1“ a uzavření 

 smlouvy s dodavatelem LOUČKA
 Pardubice, s. r. o., Pardubice, za 
 cenu 912 824,48 Kč včetně DPH,
• uzavření smlouvy na zakázku 
 „Oprava části ohradní zdi zámec-
 ké zahrady IV. etapa“ s  dodavate-
 lem: LOUČKA Pardubice, s. r. o., 
 za cenu 6 666 216,68 Kč vč. DPH.
RM souhlasila:
• s úpravou plochy podél domu 
 č. p. 74 ul. Na Písku (mezi objek-
 tem a komunikací) a s vybudo-
 váním nového přístupu do ob-
 jektu na náklady žadatele za 
 předpokladu, že si zajistí veške-
 rá potřebná povolení,
• s realizací projektu z Operačního 
 programu Výzkum, vývoj a vzdě-
 lávání „Šablony II. pro  ZŠ Lysá 
 nad Labem“ v ZŠ B. Hrozného, 
 Lysá nad Labem.

Z 3. jednání zastupitelstva 
města dne 16. 5. 2018
ZM schválilo:
• uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 č. 2018-0169/ŠSK o poskytnutí 
 dotace s Centrem rodinného po-
 radenství SEMIRAMIS, z. ú. 
• celoroční hospodaření a závěreč-
 ný účet města Lysá nad Labem 
 za rok 2017, a to bez výhrad a 

 účetní závěrku města Lysá nad 
 Labem za rok 2017,
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2018 – 10. a 11. rozpočtové 
 opatření.
ZM uložilo:
• radě města vyčíslit náklady na 
 dodatečné připojení domů 
 s č. p. na vodovod a kanalizaci 
 v lokalitě Byšičky, od nových ža-
 datelů, kteří o to požádali do 
 16. 5. 2018, a předložit k pro-
 jednání a rozhodnutí na ZM 
 20. 6. 2018 a odboru MI oslovit 
 písemně vlastníky nemovitostí 
 v lokalitě Byšičky s č. p., které 
 lze připojit k plánované infra-
 struktuře,
• odboru MI podat žádost o změ-
 nu územního rozhodnutí, týka-
 jící se dělení pozemků v lokalitě 
 Drážky ve vztahu ke 2 pozem-
 kům ve vlastnictví města, které 
 jsou určeny k výstavbě mateřské 
 školy,
• radě města prověřit možnost 
 umístění kamerového bodu 
 u bývalého pionýrského areálu 
 v ul. Čechova včetně vyčíslení 
 nákladů.
ZM stanovilo:
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Pokračování ze str. 2
• počet členů zastupitelstva města 
 pro volební období 2018–2022 
 na 15.
ZM vzalo na vědomí:
• petici za realizaci MŠ Drážky,
• petici za vybudování napojení 
 silničních komunikací v lokalitě 
 mezi ul. Družstevní a Na Vysoké 
 mezi.

Z 14. jednání rady města 
dne 29. 5. 2018
RM schválila:
• vyhodnocení Plánu odpadového 
 hospodářství za období 2017,
• uzavření smlouvy o dílo – 
 Údržba, opravy a provoz veřej-
 ného osvětlení v Lysé nad Labem 
 na dobu určitou 2 roky s irmou 
 Václav Bílek, Lysá n. L., za nabíd-
 kovou cenu 1 415 216 Kč vč. 
 DPH, nástup na opravu od doby 

 nahlášení 12 hodin,
• uzavření nájemní smlouvy od 
 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 k pro-
 storu sloužícímu k podnikání na 
 adrese Masarykova č. p. 214, 
 Lysá nad Labem, st. p. č. 219, 
 se Zdravotnickou záchrannou 
 službou Středočeského kraje, 
 se sídlem Kladno,
• pravidla pro vydávání měsíční-
 ku „Listy města Lysá n. L. a oko-
 lí“, upravená ve smyslu diskuse 
 z rady města a ceník inzerce,
• použití investičního fondu MŠ 
 Čtyřlístek na zastřešení pergoly 
 ve výši cca 80 tis. Kč,
• výběr dodavatele: Dopravní zna-
 čení K. H., s. r. o., Kutná Hora, 
 k uzavření smlouvy na akci 
 s názvem: „Realizace zvýšení 
 bezpečnosti přecházení přes sil-
 nice II/272 a II/331 v Lysé nad 
 Labem“ za cenu kupní smlouvy 

 404 923 Kč včetně DPH,
• výsledek zakázky s názvem „Pro-
 vozování služby Senior taxi Lysá 
 nad Labem“ a uzavření smlouvy 
 s dodavatelem ADDUCO RBS, 
 s. r. o., Lysá nad Labem. Nabíd-
 ková cena za 1 km jízdy při pře-
 vozu oprávněné osoby činí 17 Kč 
 vč. DPH.
• uzavření smlouvy o poskytování 
 údržby softwaru a servisní pod-
 pory aplikací T-WIST s jednotli-
 vými obcemi a základními škola-
 mi Mikroregionu Polabí, 
• výsledek poptávkového řízení 
 s názvem: „Instalace vzducho-
 techniky v Kině Lysá nad Labem“ 
 a uzavření smlouvy s dodavate-
 lem: Ondřej - Meissner, spol. 
 s r. o., Praha – Hrdlořezy, za cenu 
 1 192 505 Kč s DPH,
• cenovou nabídku irmy RNDr. 
 Václav Dubánek – FER&MAN 

 Technology, Praha 5, na řešení 
 nového systému ASŘTP pro na-
 pojení vrtu HV3, která činí 
 165 746 Kč s DPH a uzavření 
 dodatku k SoD,
• cenovou nabídku irmy Stavo-
 komplet, spol. s r. o., Zápy, Bran-
 dýs nad Labem, na stavbu 
 dochloračního, objektu pro VaK 
 Byšičky, akce „Vodovod a kanali-
 zace Byšičky“, která činí 
 2 314 179 Kč s DPH.
RM uložila:
• odboru SM připravit návrh do-
 pisu dotčeným lékařům v č. p. 
 214 s vysvětlením celé záleži-
 tosti a s návrhy na zlepšení úrov-
 ně služeb, termín: 31. 5. 2018.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá n. L.

Zajímavosti z města

Po městě nám vykvetla letní kvě-
tinová výzdoba, která dělá radost 
obyvatelům Lysé nad Labem i ná-
vštěvníkům. Bohužel dělá radost 

i nenechavým občanům a vanda-
lům, kteří květiny kradou, trhají 
či jinak poškozují. A znehodnocují 
tak píli pracovníků, kteří květiny 

vysázeli, starají se o ně a zalévají je.
Město pro občany, kteří podpo-

rují třídění odpadu, rozšiřuje se-
parační hnízda o nové komodity. 
Za posledních šest měsíců bylo při-
staveno přes 10 ks kontejnerů na 
tetrapak obaly (černé s oranžovým 
víkem) a 12 ks kontejnerů na kovy 
(šedé vysoké kovové krabice). A do 
vytížených hnízd dle potřeby při-
dány jednotlivě kontejnery na plas-
ty nebo papír. Na úřad do vestibulu 
byl přidán box Maxi Tube na všech-
ny typy baterek a baterií, tj. tužkové 
a kno líkové baterie, monočlánky, 
dobíjecí baterie (akumulátory). 
Tímto chceme poděkovat obča-
nům, že třídí odpad. Má to smysl. 
Protože vše, co skončí v černé po-

pelnici, se již nevytřídí! Znehodno-
cením obsahu barevných popelnic 
a kontejnerů dochází odkládáním 
nevhodných či znečištěných komo-
dit. Do barevných popelnic nepatří 
biologický odpad ze zahrad, chemi-
kálie, pohonné hmoty, ředidla, čis-
ticí prostředky, suť či jiný stavební 
odpad, velkoobjemový odpad nebo 
pneumatiky. Všechny tyto druhy 
odpadu jsou k odevzdání na sepa-
račním dvoře zřízeném městem 
Lysá nad Labem. Na adrese Ke Vru-
tici 1738. S otevírací dobou pondě-
lí až pátek od 8.00 do 12.00 a od 
13.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 
8.00 do 13.00 hodin.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň



4

Městský úřad

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Francouzské přísloví: „Zdvořilost je mince, která 
obohacuje toho, kdo ji vydává.“ 

80 let
Kopřiva Karel
Studený Arnošt
Novák Jaroslav
Kredbová Růžena
Brant Jiří
Bezucha Josef

85 let
Kudelová Marta

90 let
Dušáková Anna

91 let
Nováková Marie
Syrový Oldřich 

92 let
Linhartová Zdeňka

93 let
Urbánek Josef

94 let
Teichnerová Jaroslava

Blahopřání 
za měsíc květen

i

Krimi střípky
Tatínek pod vlivem alkoholu 

Dne 12. 5. 2018 v 12.25 ho-
din strážníci vyjížděli do ulice Na 
Mlíčníku na telefonické oznáme-
ní o muži, který leží na chodníku 
a pravděpodobně se mu udělalo 
nevolno. Strážníci na místě zto-
tožnili 61letého muže z Lysé nad 
Labem, u kterého zjistili, že původ 
jeho nevolnosti pramení z alkoho-
lu, jelikož provedenou dechovou 
zkouškou byla potvrzena hodnota 
2,59 ‰. Toto by pro strážníky ne-
byl ojedinělý případ, kdyby muž 
u sebe neměl 5leté dítě. Strážníci 
šetřením vyrozuměli matku, kte-
rá se na místo dostavila a dítě si 
převzala. Událostí se bude zabývat 
i příslušný orgán městského úřadu.

Víkend opilých řidičů 
Celkem rušný víkend (25.–27. 

5. 2018) měli za sebou strážníci 
mimo jiné i díky řidičům, kteří ří-
dili motorové vozidlo pod vlivem 
alkoholu.

První případ se odehrál 26. 5. 
2018 v 5.10 hodin, kdy si strážníci 
v ulici 9. května všimli osobního 
motorového vozidla, jehož řidič 
svojí jízdou upoutal jejich pozor-
nost. U 24letého řidiče z Milovic 
byla provedena dechová zkouška, 
která dopadla s pozitivním výsled-
kem 1,08 ‰.

Ještě týž den, ale ve večerních 
hodinách byl kontrolován 37letý 
řidič z Prahy v ulici Komenského, 
u kterého dechová zkouška potvr-
dila přítomnost alkoholu 1,73 ‰.

Poslední případ se odehrál 
v neděli 27. 5. 2018 v 19.30 hodin 
U Nové hospody, kdy strážník ob-
sluhující MKDS zpozoroval ženu, 
která se pohybuje v blízkosti za-
parkovaného vozidla a vykazuje 
známky požití alkoholu nebo ji-
ných návykových látek. Násled-
ně žena nastoupila do vozidla na 
místo řidiče, ve kterém se nachá-
zely další dvě osoby a pokoušela se 
z místa odjet. Ženě trvalo dobrých 
5 minut, než opustila parkoviště 
u vestibulu ČD a právě tato doba 
stačila strážníkům k tomu, aby 
dorazili včas na místo a vozidlo 
zastavili. Provedená dechová 
zkouška u 38leté řidičky ze Semic 
potvrdila přítomnost alkoholu, 
tentokrát ve výši 3,48 ‰. Šetře-
ním bylo zjištěno, že ve vozidle 
se nacházela 6letá dcera řidičky 
i skutečnost, že žena má správním 
orgánem vysloven zákaz činnos-
ti k řízení motorových vozidel. 
V tomto případě se událostí zabývá 
nejen Policie ČR, ale i příslušný or-
gán městského úřadu.

Všemi uvedenými případy se 
zabývá Policie ČR jako podezře-
ní ze spáchání trestného činu dle 
§ 274 trestního zákoníku – ohro-
žení pod vlivem návykové látky.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Své významné jubileum dále oslavili: 
Smejkalová Žofi e, Bendlová Marie, Charous Arnošt 

a Vodáková Alena.

Omlouváme se jubilantům a jejích rodinám, že významná jubilea 
nezveřejňujeme v Listech toho měsíce, kdy se uskuteční – důvodem 
je souhlas jubilantů se zveřejněním v městských Listech a od května 
2018 bude tento souhlas se zpracováním osobních údajů jubilanty 
i podepisován.

Dále bychom chtěli jubilanty informovat o tom, že gratulace nejsou 
možné v den jejich narozenin, i když se jedná o všední den, gratulaci 
mohou jubilan   zpravidla čekat v polovině měsíce a nebo na konci da-
ného měsíce.

Děkujeme za pochopení.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 21. 7. 2018 a 18. 8. 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) 10.30 12.30
U Vlečky (1x TDO, 1x BIO) 11.00 13.00

Kontejnery po navršení kapacity nebudou vyvezeny dříve 
než v termínu odvozu!!!

Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň  
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová
OSM čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 

V zářijovém vydání městského 
měsíčníku Listy bude pro každý 
politický subjekt, kandidující v le-
tošních podzimních komunálních 
volbách, vyčleněna ½ strany A4 
na šířku, tedy formát A5. Tento 
prostor bude kandidujícím politic-
kým subjektům poskytnut zdarma. 
Prostor může být využit jak pro 
text (písmo Times New Roman, 
velikost písma 12, řádkování 1,5), 
tak pro fotogra ie nebo např. pro 

Upozornění pro politické 
subjekty

kandidátku. Je na každém politic-
kém subjektu, jak s poskytnutým 
prostorem naloží.

Příspěvky zasílejte nejpozději do 
10. srpna na adresu redakce. 

Na příspěvky doručené po tom-
to termínu nebo na příspěvky pře-
sahující daný formát nebude brán 
zřetel! 

Jana Křížová
šéfredaktor
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Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

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

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

          Ing. Veronika Rybová
odbor SM

Návštěvní doba útulku:
pondělí–čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–12.00 
každá poslední
sobota v měsíci 9.00–11.00

Starší hodný pejsek, podobný 
špicovi by rád dožil v klidu 
domova. Je vhodný k seniorům 
a k domku se zahrádkou.

Ve dnech 25. a 26. května se 
uskutečnil třetí ročník měst-
ských slavností Lysá žije a ani 
tentokrát nebyla nouze o skvě-
lou atmosféru, návštěvníky a 
krásné počasí. Malebné prostře-
dí parku a louky přímo vybízely 
k uskutečnění slavností opět 
v letním kině. 

Už druhým rokem byl do 
programu „Lysá žije“ zařazen 
Montmartre v Zámecké ulici, 
který pro Vás připravila městská 
knihovna, a nedílnou součástí 
městských slavností byla Indi-
ánská stezka, kterou si pro děti 
připravili Duhoví Indiáni. Pro 
děti si svůj zábavně vzdělávací 
program připravila i společnost 
Ekokom. Rodáci se již tradičně 
postarali o příjemnou atmosféru 
v atriu kláštera, kde nechyběly 
krásné květiny, hudba a divadlo. 
Pozadu nezůstalo ani Muzeum 
B. Hrozného, kostel Narození 
sv. Jana Křtitele, zapojil se i evan-
gelický kostel.

Za gra ické zpracování celé 
akce vděčíme Markovi Synkovi 
z irmy DevCraft.cz, za propagaci 
akce na sociálních sítích pak Klá-
ře, která svými nápaditými pos-
ty nalákala na program nemálo 
návštěvníků. On-line jste byli 
v rámci celé akce díky Lysafree, 
z. s., a Jakubu Nedomovi, ten 
nám pomohl v obtížném terénu 
zajistit dostatečné pokrytí wi i. 
Živé vstupy, rozhovory ohledně 
programu před i během akce jste 
mohli sledovat díky úžasným 
Snews – lokálnímu informační-
mu servisu pro oblast středních 
Čech. O slavnostech jste mohli 
slyšet rozhovor na rádiu Patriot 
v programu Neighbours Watch 

Lysá žila pro Vás, 
Lysá žila společně

nebo z rádia Signal, jehož na-
fukovací bránu jistě nikdo při 
vchodu na akci nepřehlédl. Za i-
nanční podporu děkujeme irmě 
Sennheiser a za spokojenost ža-
ludků návštěvníků vděčíme stán-
kařům a místním podnikatelům.

Chtěla bych poděkovat kole-
gům, zvukařům a osvětlovačům 
z týmu Audiogang, technickému 
zázemí, členům ochranky, Lu-
káši a Jirkovi Fuchsovi a jejich 
týmu, fotografovi Filipu Tepero-
vi, Jirkovi Zimovi a hasičům SDH 
z Lysé nad Labem, Bc. Luďku Při-
bylovi, npor. Tomáši Rejmanovi, 
městským a státním strážníkům 
a všem, kdo se do programu za-
pojili, patří také velké poděková-
ní. Velkou práci odvedla technic-
ká skupina města, za pokosení 
parku vděčíme našemu zahrad-
níkovi a o úklid v areálu slečně 
Veronice Rybové. Skvělá podpo-
ra a spolupráce zajistila hladký 
průběh slavností a za takový je 
každý pořadatel vděčný.

Na závěr bych za sebe i kole-
gu Jana Bičáka chtěla poděko-
vat všem účinkujícím. Na Lysá 
žije 2018 se představilo téměř 
20 kapel a souborů, osm Dj, só-
listé, hrálo se divadlo, moderá-
torkou byla Ema Klementová, 
které patří také velký dík. Dě-
kujeme všem spolkům, organi-
zacím, dobrovolníkům, našim 
rodinám, kamarádům a blízkým. 
Byl to náročný půlrok, ale stálo 
to za to. Děkujeme za ohleduplný 
přístup k památkám a za to, že 
jste zavítali do areálu zámecké-
ho parku a dali tím najevo, že Vás 
městské slavnosti zajímají.

 Vendula Šmejkalová
referent kultury

Pátek 4. května byl krásným 
jarním dnem, slunce svítilo do 
rozkvetlých stromů. Lidé v čer-
ném oblečení, scházející se krátce 
po poledni ke kostelu Narození 
sv. Jana Křtitele, jako by nepatřili 
do této jásavé scenérie. Byl jsem 
mezi nimi a přišli jsme naposledy 
vzdát čest a rozloučit se s člově-
kem, který nás obohatil přede-
vším svým lidstvím, s panem Vác-
lavem Houšteckým. 

Pana Houšteckého, v té době 
starostu města, jsem poznal za-
čátkem roku 2003. Prožili jsme 
s ním na radnici řadu někdy ne-
lehkých situací, které řešil vždy 
s nadhledem a s noblesou, vždy 
se snažil najít řešení přijatelné 
pro všechny zúčastněné. Výbor-
ně se mu hodily zkušenosti sta-
vaře, které získal za desítky let 
v různých funkcích, které vyko-
nával v podniku Konstruktiva. 
Jeho osobní zásluhou bylo zklid-
nění politické situace ve městě. 

Křeslo starosty opustil po vol-
bách na podzim roku 2006, ale 
ještě v dalším volebním období 
působil v zastupitelstvu města. 
V březnu 2011 převzal z rukou 

Poslední rozloučení
tehdejšího starosty pana Mgr. 
Havelky čestnou medaili I. tří-
dy – zlatou – za celoživotní prá-
ci pro město a jeho rozvoj. Pan 
Houštecký stál i u zrodu part-
nerství Lysé s městem Břeclav a 
obcí Kuks.

Václav Houštecký prožil obdi-
vuhodný život, který byl ovliv-
něn historickými událostmi čes-
koslovenských dějin. Narodil se 
v březnu 1933 a zemřel necelé 
dva měsíce po dovršení krásných 
85 let.  

Rozsah článku neumožňuje 
zacházet do podrobností, životní 
osudy by vydaly určitě na dlouhé 
povídání. Za zmínku ale stojí i ce-
loživotní krásný vztah s manžel-
kou Františkou, který může být 
příkladem pro mladší generace.

Ve zmíněné páteční odpoled-
ne byl kostel Narození sv. Jana 
Křtitele zcela zaplněn námi 
všemi, kteří jsme Václava znali, 
měli jsme možnost s ním pra-
covat nebo prostě jen být. Vác-
lave, za vše děkujeme a budeme 
vzpomínat…  

Miloš Dvořák
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Vítání občánků

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

Romana Nováková
Odbor kultury

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

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami 
vytvořily děti z MŠ Pampeliška pod vedením paní učitelky 

Mgr. Oxany Chalupníkové a paní učitelky Hany Fridrichové.
 Patří jim za to náš velký dík.

Jitka Petrová
Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Mezi občany našeho města byly dne 24. 5. 2018 
přivítány tyto děti: 

 Isabela Jirásková  Matěj Novák 
 Vojtěch Šesták Vojtěch Pípal 
 Anna Liptáková  Kristýna Kohoutková 
 Karolína Juříčková Jakub Lešl 
 Jan Menšík  Nela Cabrnochová
 

Mezi občany našeho města byly dne 14. 6. 2018 
přivítány tyto děti: 

 Tereza Janásová Ema Kronbauerová
 Gabriela Burianová Klára Jalovecká
 Vanda Šimánková Teodor Dostál
 David Šubrt Natálie Pianezzer
 Antonín Šulc Pavel Břenek
 Anežka Daňková Zorka Benešová
 Klaudie Možišová

J J
n Menšík  Nela Cabrnoochchchhchhhhhhhhhhhhováá

die Možišová

Divadelní společnost Josefa Dvo-
řáka uvádí v neděli 15. července 
2018 od 20.00 hodin v letním kině 
legendární adaptaci hry Voskovce 
a Wericha Divotvorný hrnec v oso-
bité úpravě svého principála, nej-
slavnějšího představitele českých 
vodníků. V malebných kulisách zá-
meckého parku se odehraje pohád-
kový příběh českých přistěhovalců, 
hledajících v Americe nový domov, 
dobré bydlo a trochu štěstí. 

V komediálním příběhu, zasa-
zeném do pomyslného jihoame-
rického státu Missitucky, hraje 
vlastně hlavní roli hrnec plný zlata.  
A protože zmíněný hrnec má i kou-
zelnou moc splnit tři přání, není 
tu nouze o překvapivé dramatické 
zápletky. Divotvorný hrnec není 

Josef Dvořák v osobité úpravě 
muzikálu V+W

ovšem pohádkou v tradičním slova 
smyslu, protože v něm převládají 
ryze lidské problémy. 

Nestárnoucí muzikál Jiřího Vos-
kovce a Jana Wericha Divotvorný 
hrnec v osobité úpravě nejslavněj-
šího českého představitele vodníků 
Josefa Dvořáka.

V komediálním příběhu, zasa-
zeném do pomyslného jihoame-
rického státu Missitucky, hraje 
vlastně hlavní roli hrnec plný zla-
ta. Jihočech Josef Novák jej před 
odchodem z domova ukradne tře-
boňskému vodníkovi Čochtanovi 
v naivní víře, že díky němu v Ame-
rice snadno zbohatne a své jediné 
dceři Káče tak zajistí bezstarostný 
život. A protože zmíněný hrnec 
má navíc kouzelnou moc splnit tři 
přání, není tu nouze o překvapivé 
dramatické zápletky.

Divotvorný hrnec není ovšem 
pohádkou v tradičním slova smy-
slu, protože v něm převládají ryze 
lidské problémy. 

Hrají: Josef Dvořák, Karel 
Gult, Stanislava Topinková-Fořto-
vá, Markéta Hrubešová, Rostislav 
Trtík, Jan Burda, Jiří Veit, Blanka 
Tůmová, Vlasta Kahovcová, Lam-
brini Chaciosová, Nela Friebová.          
Autor: Burton Lane, Edgar Y. Har-
burg, Fred Saidy, Jiří Voskovec, Jan 
Werich, Josef Dvořák.

Jan Burda
publicista a divadelník

středa 3. října 2018 
kostel Narození sv. Jana Kř  tele
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• všechny občanské průkazy (OP)
 se strojově čitelnými údaji budou 
 vydávány pouze s kontaktním 
 elektronickým čipem (ruší se 
 vybírání správního poplatku 
 500 Kč za vydání občanského 
 průkazu s čipem),
• občan se může sám rozhodnout, 
 zda si čip při převzetí dokladu 
 aktivuje (může tak učinit i poz-
 ději); aktivace vyžaduje zadání 
 identi ikačního osobního kódu a
 deblokačního osobního kódu 
 (4–10 číslic) – zadání není po-
 vinné,
• aktivovaný čip umožní využívání 
 OP při vzdálené autentizaci 
 držitele a k přístupu k identi i-
 kačním údajům držitele,
• dosavadní občanské průkazy 
 bez čipu zůstávají v platnosti 
 (nebude prováděna hromadná 
 výměna dokladů),
• občanské průkazy bez strojově 
 čitelných údajů s dobou plat-
 nosti 1 měsíc budou vydávány 
 pouze z důvodu voleb,
• lhůta pro vydání občanského 
 průkazu zůstává 30 dnů, bude 
 však umožněno vydávat OP za
 správní poplatek v kratších
 lhůtách, a to v pracovních dnech 
 do 24 hodin nebo do 5 pracov-
 ních dnů,
• OP v kratších lhůtách budou vy-
 dávat nejen obecní úřady obcí
 s rozšířenou působností (v hl. m.
 Praze úřady městských částí

 Prahy 1 až 22), ale také Minister-
 stvo vnitra (MV),
• občan může při podání žádosti
 o vydání OP zadat své telefonní
 číslo nebo e-mail a na uvedený
 kontakt mu bude zaslána infor-
 mace o možnosti převzetí do-
 kladu,
• převzít OP vydávaný v pracov-
 ních dnech do 24 hodin lze
 pouze u Ministerstva vnitra –
 adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
 (metro C – stanice „Pražského 
 povstání“).

Vydání OP v pracovních 
dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností (v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22) nebo 
u Ministerstva vnitra (MV),
PŘEVZÍT lze – pouze u MV.

Vydání OP do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obec-
ního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností (v Praze u úřadů měst-

Od 1. července 2018 dochází 
ke změnám ve vydávání cestov-
ních pasů občanům, kteří po-
třebují urychleně vycestovat do 
zahraničí.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání 

cestovního pasu ve dvou zkráce-
ných lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, 
• do 5 pracovních dnů.

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

Občan může žádost o vydání ces-
tovního pasu podat ve zkrácených 
lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu 
 obce s rozšířenou působností 
 (ORP),
• v Praze u úřadu městské části 
 Praha 1 až 22 (ORP),
• u Ministerstva vnitra (MV).

Občan může při podání žádosti 
o vydání cestovního pasu zadat 

  Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů 
 Občané starší 15 let MV         MV = 6.000 Kč  MV         MV = 3.000 Kč  
  ORP       MV = 4.000 + 2.000 Kč  ORP       MV = 2.000 + 1.000 Kč
  4.000       2.000 = 6.000 Kč  2.000       1.000 = 3.000 Kč 
   ORP       ORP = 3.000 Kč 
 Občané mladší 15 let MV         MV = 2.000 Kč  MV         MV = 1.000 Kč 
  ORP       MV = 1.500 + 500 Kč  ORP       MV = 500 + 500 Kč 
  1.500          500 = 2.000 Kč 500              500 = 1.000 Kč 
   ORP       ORP = 1.000 Kč

  Vydání do 24 hodin v pracovních dnech Vydání do 5 pracovních dnů 
 Občané starší 15 let MV         MV = 1.000 Kč  MV         MV = 500 Kč  
  ORP       MV = 500 + 500 Kč  ORP       MV = 250 + 250 Kč
   500            500 = 1.000 Kč    250            250 = 500 Kč 
   ORP       ORP = 500 Kč 
 Občané mladší 15 let MV         MV = 500 Kč  MV         MV = 300 Kč 
  ORP       MV = 250 + 250 Kč  ORP       MV = 200 + 100 Kč 
   250            250 = 500 Kč   200            100 = 300 Kč 
   ORP       ORP = 300 Kč

své telefonní číslo nebo e-mail a na 
uvedený kontakt mu bude zaslána 
informace o možnosti převzetí vy-
hotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas 

vydaný v pracovních dnech do 24 
hodin pouze u Ministerstva vnitra 
– adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 
(metro C – stanice „Pražského po-
vstání“).

Cestovní pas vydaný do 5 pra-
covních dnů může převzít na MV 
nebo na OÚ obce s rozšířenou pů-
sobností či úřadu městské části 
Praha 1 až 22, u kterého podal žá-
dost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní popla-

tek při podání žádosti, pokud ces-
tovní pas převezme u úřadu, kde 
žádost podal. Pokud podal žádost u 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností či úřadu městské části 
Praha 1 až 22 a převezme cestovní 
pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí 
první část správního poplatku při 
podání žádosti a druhou při pře-
vzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za 
vydání cestovního pasu ve zkráce-
ných lhůtách.

ských částí Praha 1 až 22) nebo 
u MV,
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností 
v místě podání žádosti nebo u MV.

Vydání OP do 30 dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obec-
ního úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností (v Praze u úřadů měst-
ských částí Praha 1 až 22), nelze 
žádat u MV,
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností v místě po-
dání žádosti nebo u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který 
si občan uvede do žádosti za správ-
ní poplatek 100 Kč (nelze přebírat 
u MV).

Správní poplatky za vydání OP 
pro občana mladšího 15 let
• ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
• ve lhůtě do 5 pracovních dnů 
 – 300 Kč,
• ve lhůtě do 24 hodin 
 v pracovních dnech – 500 Kč.

Správní poplatky za vydání OP 
pro občana staršího 15 let ve 
zkrácené lhůtě
• ve lhůtě do 5 pracovních dnů 
 – 500 Kč,
• ve lhůtě do 24 hodin v 
 pracovních dnech – 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za 
vydání občanského průkazu ve 
zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občan-
ský průkaz v místě, kde podal žá-
dost, platí se celý správní poplatek 
při podání žádosti. Pokud požádá 
o vydání občanského průkazu 
u obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností (ORP) a převezme 
občanský průkaz u Ministerstva 
vnitra, vybírá se část správního 
poplatku u ORP a část správního 
poplatku u Ministerstva vnitra. 
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Fotogra icky

Ve dnech 23. až 27. května proběhla na lyském výstavišti jed-
na z největších a nejnavštěvovanějších výstav Natura Viva, 23. roč-
ník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu 
v přírodě. Na slavnostním zahájení byli i chovatelé dravých ptáků 
a loveckých psů.

Atrium plné květin a tónů – jedna z akcí v rámci slavností Lysá 
žije. Kromě krásné květinové výzdoby přinesla koncert hasičské 
dechovky, krásné kroje, moravský folklor Břeclavska a barokní 
divadlo z Kuksu. Škoda jen, že se ve vedru neměli diváci kam schovat. 
Akce se zúčastnily i senátorka Emilie Třísková a poslankyně Kateřina 
Valachová.

Druhý červnový večer patřilo 
kino skladbám hudebních veli-
kánů, jakými byl Bach, Paganini 
či Smetana v podání excelent-
ního houslového virtuosa Jaro-
slava Svěceného. V tento den 
v Lysé pro velký zájem hudeb-
ních fanoušků vystoupil hned 
dvakrát. Na podiu si s ním 
zahrál Lukáš Sommer, který 
s panem Svěceným absolvoval 
turné po severní Indie. Během 
obou koncertů zazněly i autor-
ské skladby obou protagonistů.

Nově zrekonstruovaná obřadní síň v historické části radnice kro-
mě svatebních obřadů a vítání dětí zažila už i předávání maturitních 
vysvědčení studentům obou středních škol, které v našem městě síd-
lí:  30. května absolventům Obchodní akademie a 4. června obdrželi 
maturitní vysvědčení z rukou starosty města Ing. Karla Otavy studen-
ti ze SŠ oděvního a gra ického designu.
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Začátek představení v Letním Kině dle setmění.
Červenec:
3. 7. od 21.30  Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
4. 7. od 21.30  Jurský svět: Zánik říše
5. 7. od 21.30  Ant-Man a Wasp PREMIÉRA
6. 7. od 21.30  Tátova volha
7. 7. od 21.30  Příšerky z vesmíru
8. 7. od 21.30   Debbie a její parťačky
10. 7. od 21.30  Deadpool 2
11. 7. od 21.30  Padesát ods  nů svobody
12. 7. od 21.30  Mrakodrap PREMIÉRA
13. 7. od 21.30  Úsměvy smutných mužů PREMIÉRA
14. 7. od 21.15  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená PREMIÉRA
15. 7. od 15.00  KVĚTINOVÝ SALÓN ŠVADLENKY MADLENKY 
   – Dětské divadlo Pruhované Panenky
15. 7. od 20.00  ČOCHTAN VYPRAVUJE 
  – Divadelní společnost Josefa Dvořáka
17. 7. od 21.15  Ant-Man a Wasp 
18. 7. od 21.15  Dvě nevěsty a jedna svatba
19. 7. od 21.15  Jurský svět: Zánik říše
20. 7. od 21.15  Mamma Mia! Here We Go Again PREMIÉRA
21. 7. od 21.15 Úsměvy smutných mužů 
22. 7. od 21.15  Teambuilding
24. 7. od 21.00  Než přišla bouře
25. 7. od 21.00  Úsměvy smutných mužů 
26. 7. od 21.00  Mamma Mia! Here We Go Again 
27. 7. od 21.00  Chata na prodej PREMIÉRA 
28. 7. od 21.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
29. 7. od 21.00  Mamma Mia! Here We Go Again 
31. 7. od 21.00  Chata na prodej 
Srpen:
1. 8. od 21.00  Vlasy
2. 8. od 21.00  Plán útěku 2 PREMIÉRA
3. 8. od 21.00  Úžasňákovi 2 PREMIÉRA
5. 8. od 21.00  Chata na prodej 
7. 8. od 21.00  Jurský svět: Zánik říše
8. 8. od 21.00  Mission: Impossible – Fallout PREMIÉRA
9. 8. od 21.00   Miss Hanoi PREMIÉRA
10. 8. od 21.00  Mamma Mia! Here We Go Again 
11. 8. od 21.00  Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená 
12. 8. od 21.00  Temné síly PREMIÉRA
14. 8. od 21.00  Chata na prodej 
15. 8. od 21.00  MEG: Monstrum z hlubin PREMIÉRA
16. 8. od 21.00  Equalizer 2 PREMIÉRA
17. 8. od 20.30  Úžasňákovi 2 
18. 8. od 18.00  Depeche Mode Party
19. 8. od 20.30  Mamma Mia! Here We Go Again 
21. 8. od 20.30  Jan Palach PREMIÉRA
22. 8. od 20.30  Upgrade PREMIÉRA
23. 8. od 20.30  Špión, který mi dal kopačky
24. 8. od 20.30  Kryštůfek Robin PREMIÉRA
25. 8. od 20.30  Teen Titans Go! To the Movies PREMIÉRA
26. 8. od 20.30  Jan Palach
28. 8. od 20.30  MEG: Monstrum z hlubin 
29. 8. od 20.30  Jan Palach
30. 8. od 20.30  Důvěrný nepřítel PREMIÉRA
31. 8. od 16.00 LETŇÁK FEST 2018 
  – 4. ročník fes  valu v Letním kině Lysá nad Labem
  WOHNOUT, LETY MIMO, ARTMOSFÉRA, CHECKPOINT, 
  SMRTISLAV,  PANKIX, VLASATÝ ŽÁROVKY, DIESEL
Září:
1. 9. od 20.30  Úžasňákovi 2 
2. 9. od 20.30  Alfa PREMIÉRA

Letní kino Lysá n. L.       7, 8/20181. července 2018 
od 15.00 hodin
koncert Hasičské 
dechové hudby
atrium kláštera
www.hasicilysa.cz

5. července 2018 
od 18.00 hodin
Slavnost k památce 
M. J. Husa
areál evangelické fary
www.lysa.evangnet.cz

6. července 2018 
od 13.00 hodin
Memoriál Evy Palyzové
Závodiště Lysá n. L.
www.dostihylysa.cz

12. – 15. července 2018 
Květy
výstaviště
www.vll.cz

15. července 2018 
od 15.00 hodin
Květinový salon 
švadlenky Madlenky
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

15. července 2018
od 20.00 hodin
Čochtan vypravuje
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

9. srpna 2018 
od 19.00 hodin
Jérémie Legrand
evangelický kostel
www.lysa.evangnet.cz

25. srpna 2018 
Slavnosti hraběte Šporka
Byšičky

31. srpna 2018 
od 16.00 hodin
Letňák fest
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

1. září 2018 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou 
– 55. ročník
zámecký park
www.sokol-lysa.cz

2. září 2018 
od 15.00 hodin
koncert Hasičské 
dechové hudby
atrium kláštera
www.hasicilysa.cz

Připravujeme:

4. září 2018 
od 16.30 hodin
Moravští Lucemburkové
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. září 2018 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

8. září 218
od 10.00 do 16.00 hodin
Den sportu
sportovní areál u ZŠ 
J. A. Komenského
www.mestolysa.cz

7.–9. září 2018
Domov a teplo
výstaviště
www.vll.cz

12. září 2018 
od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

19. září 2018 
od 16.00 hodin
Hudební toulky
městská knihovna 
– pobočka Litol
www.knihovnalysa.cz

19. září 2018 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

25. září 2018 
od 18.00 hodin
Osmimilimetrové 
vzpomínky
městská knihovna 
www.knihovnalysa.cz

26. září 2018 
od 16.30 hodin
Paličkování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

Kulturní přehled
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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 PÁ 8.00–15.30
ÚT   zavřeno SO 9.00–13.00 (pouze IC)
ST    8.00–18.00 NE zavřeno
ČT    8.00–18.00

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

Fotosoutěž 2018 – „Místo, které mám rád“
Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotogra ií min. formá-
tu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. 
Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. Název fotogra ie  3. Adresa bydliště
2. Jméno a příjmení autora   4. Kontakt (telefon, e-mail)

Připravujeme na září:
Moravští Lucemburkové – 4. září 2018 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.
Drátování – 5. + 19. září 2018 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.
Paličkování – 12. + 26. září 2018 od 16.30 hodin
V září opět začnou pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mo-
hou hlásit v knihovně!

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

Městská knihovna se i le-
tos se ctí  zhostila obnoveného 
Montmartru, který se v rámci 
slavností Lysá žije konal v Zá-
mecké ulici. Pohoda, příjemné 
prostředí, zajímavá hudební 
uskupení, divadlo, možnost po-
řídit si něco z umění či z rukou 
řemeslníků.  Celé by se dalo shr-
nout hrabalovským „poetickým 
dnem“.  Naše barvy reprezen-
tovali výtvarníci Helena Gro-

Poetický Montmartre

cholová, Jaroslav Mokrý nebo 
například Gennadij Alexandrov. 
O hudební část se spolu s buske-
ry postarali muzikanti místní 
„zušky“. Zkušenou Jazz Orches-
tru Víta Andršta doplnili mla-
dí a velmi nadějní muzikanti 
ze Šraml-Selah a Utřifous Trio.  
Celkovou pohodovou atmosféru 
doplnily milovické A-Z divadlo a 
místní Náplavka. Krásný den.

redakce

Hudební toulky – 19. září 2018 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.
Osmimilimetrové vzpomínky – 25. září 2018 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm ilmů mapujících historii lyské Vlastenec-
ko-dobročinné obce baráčníků. Díky ilmovému archivu Václava Hlavsy 
nahlédneme nejen do minulosti tohoto místního spolku, ale budeme mít 
možnost spatřit i historickou podobu našeho města.
 
Balení učebnic
připomínáme, že v knihovně si můžete celoročně nechat zabalit své 
knihy a učebnice. Cena za 1 kus je 5 Kč.
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Pozvánky

Hasičská dechová hudba
na Zámku v Lysé nad Labem
dne 1. července a 2. září 2018 

od 15.00 hodin v atriu 
bývalého augustiniánského kláštera

Všichni jste srdečně zváni!

V případě špatného počasí se koncerty ruší.
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Pozvánky
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Pozvánky

LY
SÁ NAD LABEM

22. 9. 2018
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Ze života škol

Chodíme sice zatím ještě na 
1. stupeň, ovšem už máme za se-
bou řadu zkušeností s vystoupe-
ními a kulturními akcemi. Kdo? 
My, mažoretky! Náš mažoretkový 
kroužek šlape jako hodinky a moc 
nás potěšilo, když p. uč. Tovarová 
uznala, že je na čase začít sbírat 
první soutěžní skalpy a porovnat 
se s konkurencí. 

Tou premiérovou příležitostí se 
stal jarní MIA Dance Festival Pra-
gue.  Soutěž v Praze s možností vy-
bojovat si postup do dalších kol? To 
jako fakt? Tak to je bomba! OMG! ... 
Asi takto vypadaly naše počáteč-
ní reakce. Počkat, ale to musíme 
pořádně trénovat. Termín soutěže 
je ještě daleko, nervozita pomalu 
začíná vystrkovat růžky, avšak je 
rychle umlčena obrovskou chutí 
dokázat něco, co jsme ještě nevy-
zkoušely. Naše sestava bude zařa-

Velké holky jsou dobré, ale ani ty menší se neztratily
aneb na cestě za úspěchy mažoretkové líhně

zena do kategorie Small Groups a 
semi inále – ta naše skutečná první 
soutěž! – se koná v Praze na Cho-
dově. Přípravu nepodceňujeme, 
zvýšily jsme frekvenci tréninků a 
jsme připraveny.

Ze soutěžního klání na Chodo-
vě jsme po povedeném výkonu 
postoupily ze 3. místa přímo do 
inále, které se konalo 2. 6. 2018 

v Lucerně. Vsadily jsme na rytmic-
ký song Doctor Witch – Ooh Eeh 
Ooh Ah Aah. Prvotní rozechvění 
skrýváme za úsměv. V průběhu 
vystoupení házíme trému za hlavu 
a užíváme si. Pozornost publika, 
atmosféru velké akce, samotný 
pohyb. Hlavně do zakončení refré-
nu se slovy Ting Tang Walla Walla 
Bing, tam se musíme přesně tre it! 
Se slovem Bing je to jako když od-
cvrnkneš třešňovou pecku. Trvá 
sice jen zlomeček vteřiny, ale po-
hyb musí být na tento moment ab-
solutně přesně načasovaný... Snad 
se nám vystoupení povedlo. Udý-
chané, ale rozzářené opouštíme 
pódium. Jak to dopadne?

Mezitím i naše starší kamarádky 
odprezentovaly svoji sestavu. Hol-
ky byly skvělé! Sdílíme společnou 
radost, když se dozvídáme, že byl 
jejich výborný výkon oceněn bron-
zem. Tleskáme a „řádíme“. A co 
my? Na nejvyšší příčku nepomýšlí-
me, přece jen nemáme žádné zku-
šenosti – a i účast se přece počítá. 
Vydaly jsme ze sebe maximum. Při 

vyhlašování jsme napjaté jak stru-
ny. COŽE?!?  Jsme... PÁTÉ? Slyšíme 
dobře? To je pro nás, úplné nováč-
ky, úžasný úspěch! 

A úspěchy lyských mažoretek 
pokračují! Skvěle si vedlo v sou-
těžní kategorii také duo Natálka 
Joostenová a Terka Kočová. Ze 
semi inálového kola v Brandýse 
nad Labem propluly do inále, kte-
ré hostila v sobotu 9. 6. Olomouc. 
Holky braly bronz! Gratulujeme!

Taková byla účast našich 
týmů na MIA Dance Festivalu. 
Radujeme se a s námi i paní 
učitelka. Pod naším úspěchem 
je podepsána právě ona. Díky! 
Jsme rády za každou příležitost, 
která nás posouvá v mažoretko-
vém „sportu“ dopředu. Doufá-
me, že i v budoucnu navážeme 
na letošní výsledky. Budeme se 
moc a moc snažit. Roztočíme 
hůlky! 

Za ZŠ BH na základě podkla-
dů J. Tovarové a materiálů MIA 

Olga Gruhnová
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TIRÁŽ

…ale nejenom ty, má také vyni-
kající, obětavé a úžasné učitele.

Mluvím o Základní umělecké 
škole F. A. Šporka. Umístění na sou-
těžích má jistě i řada jiných umě-
leckých škol, ale myslím si, že by 
se nenašlo mnoho takových, kde 
se téměř každý rok představí děti 
v muzikálu nebo baletu. Řada z vás 
možná viděla například Sindibá-
dova dobrodružství, Noc na Karl-
štejně nebo letošní krásný balet 
Zlatovláska. Jedna věc je zapojit do 
projektů jednotlivé odbory školy a 
hlavně děti všech věkových katego-

Lysá má šikovné děti…
rií. Všechny jsou úžasné, šikovné a 
je vidět, že je to hodně baví. Bavit 
to musí ale především i jejich učite-
le. Kolik času, práce a energie stojí 
zkomponování hudby, příprava 
choreogra ie, scény, rekvizit, ušití 
kostýmů, to si laik těžko představí.

A tak bych jenom chtěla podě-
kovat všem za krásný večer se Zla-
tovláskou. Všem šikovným dětem 
a hlavně jejich úžasným a oběta-
vým učitelům.

Ať se vám stále daří!
Olga Najmonová

Foto: Radek Vydra
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Ze života škol

I ke konci 
školního roku 
pestře, stále se 
na naší škole 
něco děje. Za 

všechny akce zmiňujeme ty nejpo-
vedenější. 

Dne 14. května proběhla popr-
vé ve škole J. A. Komenského Lysá 
nad Labem amatérská verze show 
“TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS”. 
Soutěže se účastnil jak první, tak 
i druhý stupeň. Soutěžilo celkem 
7 tříd. Žáci si pečlivě svá čísla při-
pravovali a nakonec si to na parke-
tu hlavně užili. Poslední číslo vtáh-
lo do akce dokonce i diváky! Soutěž 
se líbila i čtyřčlenné porotě složené 
ze dvou žaček devátých ročníků a 
dvou učitelů. Museli se dlouho roz-
hodovat, než vyhlásili vítěze. Celou 
akci organizoval Školní parlament 
s pomocí paní učitelky Mgr. Simony 
Sabákové. Poděkovat musíme také 
skvělým moderátorům Štěpánu 
Vydrovi a Mariánce Burdové. Cel-
kově akce působila úžasným  do-
jmem a navodila příjemnou před-
prázdninovou atmosféru! Slyšeli 

J.A.K. se žije...
jsme jen samé pozitivní ohlasy. Čím 
asi bude naše škola žít příště?

Burdová Anežka, 
Vocásková Michaela

členky Školního parlamentu
 

Učíme se učit...
V letošním školním roce jsme 

my, žáci 9. ročníků, opět vyučovali 
každou první středu v měsíci an-
gličtinu v  lyské mateřské školce 
Pampeliška. Začínali jsme s něko-
lika základními frázemi, základní 
slovní zásobou, jako je pojmenová-
ní barev a dopravních prostředků. 
Snažili jsme se děti zaujmout, a 
tak vše probíhalo pomocí her, aby-
chom vzbudili jejich zájem. Krátké 
hodiny výuky probíhaly s pomůc-
kami, většinou obrázky nebo ba-
revnými kartičkami, i když jsme 
někdy museli dost improvizovat 
a vypůjčit si několik amatérských 
rekvizit v podobě hraček. Můžeme 
upřímně říci, že jsme se těšili, jak 
my, tak děti ze školky. Naučili jsme 
se komunikovat pozitivně naladění 
a zapálení. Pochopili jsme, sice jen 
okrajově, kolik stojí učitele úsilí 

udržet pozornost žáků ve škole.  
Často jsme se museli přizpůsobit 
dětem, ale nakonec jsme to zvládli.

Rádi bychom poděkovali ředitel-
ce školky, paní Kristýně Kaňkové, 
za možnost zahrát si pro jednou na 
učitele, všem zúčastněným a pře-
devším dětem. 

Natálie Urbánková
žačka 9. A 

Policie ve školní družině
V dubnu 2018 se žáci z 2., 3. a 

7. oddělení školní družiny J. A. Ko-
menského již od rána těšili na ná-
vštěvu státní policie.  V úvodu be-
sedy se policisté dětem představili, 
poté vyprávěli o jednotlivých slož-
kách policie v okrese Nymburk. 
Přednášeli o své práci, o výstroji, 
kterou musí používat.  Pozorní žáci 
se také dověděli, že každý policista 
má nejenom svou uniformu, ale 
i svou policejní hodnost, a na své 
uniformě i odznak policie se svým 
služebním číslem. Prohlédnout si 
mohli i služební průkaz. Děti pře-
daly policistům krásné obrázky 
s policejní tematikou. Nadšení prv-
ňáci byli pro ně milou odměnou.

 Bc. Jana Braultová

Česko vesluje a naše škola také
V letošním školním roce se naše 

škola zapojila do projektu Česko 
vesluje, do školní ligy ve veslování 
na trenažérech. Žáci 2. stupně ab-
solvovali dvě soutěžní kola a umís-
tili se na krásném 5. místě.

Ve dnech 10.–11. května pro-
běhlo v Labe aréně v Račicích i-
nále této školní ligy. Díky předse-
dovi Veslařského klubu Lysá nad 
Labem panu Janu Krumpholcovi 
a paní Nadě Tlamichové, kteří 
nám zajistili dopravu, jsme se 
mohli této události zúčastnit. Na 
start závodu se postavilo více jak 
200 studentů z 15 základních a 
středních škol. Tým našich dívek 
ze 7. ročníku vybojoval 1. místo 
ve své kategorii! Byl to pro nás 
krásný, nejen sportovní zážitek, a 
už teď se těšíme na další ročník. 

Abychom mohli pilně trénovat, 
nabídl nám Veslařský klub Lysá 
nad Labem zapůjčení veslařské-
ho trenažéru přímo do naší ško-
ly. Této nabídky moc rádi využi-
jeme, díky!

Mgr. M. Trojanová
Ing. Radka Vydrová

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem hledá 

ASISTENTA/KU PEDAGOGA
Zkrácený úvazek. Nástup září 2018.
Podmínkou střední odborné vzdělání. 
Maturita a ukončený kurs AP výhodou. 

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

Více informací na 325 551 220.
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Ve třetím 
ročníku si 
žáci naší 
školy mo-

hou vybrat z několika volitelných 
předmětů: projektové a granto-
vé řízení, aplikovaná ekonomie 
– APE, marketing a zeměpis ces-
tovního ruchu. Záleží čistě na žá-
kově volbě, který předmět bude 
studovat.

Já a mých 11 spolužáků jsme 
si vybrali APE. Aplikovaná eko-
nomie je předmět, díky které-
mu jsme mohli zažít fungování 
opravdové irmy od založení, až 
po její likvidaci. Celkový chod 
irmy jsme si řídili sami s pomocí 

vyučující Mgr. Lenky Hrubčíkové.
V prvních hodinách existence 

irmy jsme určili její organizační 
strukturu, zvolili jsme generální-
ho ředitele, kterým jsem se stal 
já. Dále jsem si vybral ředitele 
jednotlivých oddělení a ti si ve vý-
běrovém řízení zvolili své „podří-
zené“. Když byly pozice ve irmě 
obsazeny, museli jsme určit před-
mět činnosti, podle něj jsme pak 
provedli marketingový průzkum 
a vytvářeli reklamu. Poté jsme 
začali vyrábět. K výrobě jsme při-
stupovali velice svědomitě a stá-
le jsme ji všelijak inovovali. Tyto 

inovace byly nejlépe vidět na na-
šich mýdlech, která postupem 
času nabývala velmi originálních 
designů. Zahanbit se nenechaly 
ani vodní bomby do koupele, kte-
ré byly u zákazníků velice oblíbe-
né a žádané. Mezi naše výrobky 
patřily i lip scruby. Během roku 
jsme vyzkoušeli mnoho barev a 
příchutí těchto peelingů na rty 
a se všemi jsme sklízeli veliký 
úspěch. Díky zanedbatelné ceně 
a originálnímu vzhledu se z nich 
rychle stal náš nejlépe prodávaný 
produkt, který při každé prodejní 
akci rychle zmizel z pultu.

Prodávali jsme na různých ak-
cích. Na nich jsme zjistili, jak je 
prodej složitý a náročný. Mezi 
největší prodejní akce roku pat-
řily veletrhy studentských irem, 
jako byla ta naše. Mohli jsme také 
samozřejmě prodávat i při jiných 
příležitostech, například během 
školních dnů otevřených dveří, 
na místních trzích, nebo jsme 
nabízeli výrobky přímo v pro-
storách naší školy spolužákům a 
učitelům.

Abychom mohli vyrábět a 
prodávat, bylo třeba nejdří-
ve provést kalkulaci celkových 
nákladů na výrobu. Když jsme 
tuto částku znali, nakoupili jsme 

potřebný materiál ze speciali-
zovaného e-shopu. Během ce-
lého roku jsme také vedli účet-
nictví, provozovali webové a 
facebookové stránky irmy atd. 
S koncem irmy přišlo několik 
povinností: spočítat náš celkový 
zisk a rozdělit si ho, určit výši 
částky, kterou jsme darovali psí-
mu útulku v Lysé nad Labem. 
Dále jsme vyhotovili výroční 
zprávu a předali své zkušenosti 
budoucím třeťákům.

Mnozí si tento předmět volí, 

protože se domnívají, že se jedná 
o předmět jednoduchý, na kterém 
budou moct odpočívat. Nemají 
ale tušení, jak moc se mýlí. Jiní 
vidí kvality tohoto předmětu již 
při jeho volbě a je pro ně napros-
to nemyslitelné zvolit jinak. Já 
osobně jsem velice rád, že jsem si 
APE zvolil. Nemyslím si, že by mi 
mohl jiný předmět dát do života 
více zkušeností než právě tento.

Libor Pošepný, 
ředitel studentské irmy 

OA Lysá nad Labem 2017/18

Aplikovaná ekonomie očima ředitele letošní studentské irmy

Na naší 
škole se ne-
snažíme žáky 
„jen učit“ 

různé předměty, ale snažíme se 
podporovat rozvoj jejich osobnosti 
směrem k okolí – aby byli schop-
ni spolupráce, pomáhali mladším 
spolužákům, starším lidem, aby 
dokázali nemyslet jen na sebe 
a současnost, ale i na ostatní a bu-
doucnost…

Tyto cíle se nám daří naplňovat 
také v rámci předmětu Projektové 
a grantové řízení, kde si žáci sami 
vymyslí sociální projekt a uvedou 
ho „do života“.  

Letošní projekty se opravdu 
vydařily, studentky třetího roč-
níku se s Vámi podělí o své zku-
šenosti:

Projekt „Staňte se Ježíškem“
Cílem projektu bylo obdarovat 

3 handicapované dívky a jednoho 
chlapce ze sociálně slabé rodiny. 

Nemyslet jen na sebe…
Spolupracovaly jsme s neziskovou 
organizací „Zajíček na koni“, díky 
které jsme zjistily příběhy dětí a 
mohly tak nákupem věcných dárků 
pomoci konkrétním dětem s jejich 
konkrétními potřebami. Finance 
jsme získaly ze školní sbírky, která 
byla za tímto účelem vytvořena. 
Projekt dopadl úspěšně, všechny 
děti byly obdarovány. Hřeje nás 
na srdci, že jsme mohly pomoct 
dětem, které nemají tolik štěstí 
v životě jako my! Rády bychom 
vyzvaly čtenáře, aby si stránky 
www.zajiceknakoni prohlédli a ta-
ké v rámci svých možností pomoh-
li. Děkujeme!  

Eliška Jamborová, 
Sára Radová, 

Karin Holexová
žákyně 3. A

Projekt „Dílnička pro děti 
z dětského domova“

Naše skupina se v rámci pro-
jektu rozhodla připravit hezký 

a zábavný den dětem z Dět-
ského centra Milovice. Hlavní 
činností tohoto zařízení je po-
skytování zdravotních služeb 
a zaopatření dětem, které ne-
mohou z různých důvodů vy-
růstat v rodinném prostředí. 
Datum projektu jsme stanovily 
na 24. března, a protože se blí-
žily Velikonoce, téma bylo jas-
né. Do dětského domova jsme 
s sebou přivezly obrázky, které 
jsme později všichni společně 
vybarvovali. Na dětičkách byla 
zpočátku vidět mírná nervo-
zita, ale jakmile se „otrkaly“, 
byly veselé a živé a bylo na 
nich vidět, jakou radost z nás 
mají. Projekt se nám vydařil a 
všechny jsme z něj měly skvělý 
pocit.

Míša Bóriková, 
Katka Kalíšková, 

Míša Kratochvílová
žákyně 3. A

Projekt „Radost dětem“
My jsme se dne 28. března 

vypravily do Mateřské školy ve 
Vrbové Lhotě. Zde jsme strávily 
celé dopoledne, během kterého 
jsme si s dětmi hrály, vyráběly 
jsme velikonoční zajíčky a va-
jíčka a venku na školní zahradě 
jsme pro ně připravily napína-
vou „cestu za pokladem“, v jejímž 
cíli čekala spousta čokoládových 
odměn. Naší odměnou byla ra-
dost malých dětí a jejich úsmě-
vy od ucha k uchu. V budoucnu 
bychom rády na tento projekt 
navázaly. 

Na náš projekt jsme získaly 
grant od starosty obce Vrbová Lho-
ta ve výši 2 000 Kč, z kterého jsme 
zakoupily pomůcky a odměny. Vše 
jsme řádně vyúčtovaly, jak to má 
u projektu být.

Sára Ramšáková a 
Terka Dvořáková

žákyně 3. A
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V rám-
ci projektu 
„Z českých 
školních la-

vic do kanceláří v Anglii“, který 
je spolu inancován z programu 
Evropské unie Erasmus+, absol-
vovali studenti Obchodní akade-
mie v Lysé nad Labem odbornou 
praxi v Anglii. Jeden z nich navíc 
zažil jedinečnou jízdu jedineč-
ným vozem!

V květnovém vydání Listů Vás, 
milí čtenáři, moje spolužačka se-
známila s dojmy z praxe v Anglii. 
Jak jsme slíbili, já a můj spolužák 
na ni navážeme a podělíme se 
s Vámi o naše zážitky ze zahra-
niční praxe.

Jmenuji se Tomáš Březina a 
studuji lyskou obchodní akade-
mii druhým rokem. První týden 
v Anglii jsem pracoval v Toftwood 
Infant and Junior School jako asi-
stent. Zde jsem vytvářel nástěn-
ky, třídil absenci dětí podle tříd 
a zpracovával dokumenty týkají-
cí se školní docházky.

Druhý týden jsem strávil v re-
alitní kanceláři Homeworks, kde 
jsem doprovázel realitní agenty 
při jednání se zájemci o koupi ne-
movitostí. Dále jsem třídil a kopí-
roval různé dokumenty.

Líbilo se mi, jak mě na obou 
místech velice mile přijali a byli 
ochotní a komunikativní. Několi-
krát mi dokonce řekli, že mluvím 
velmi dobře anglicky. S ochotou 
a vstřícností jsem se však nesetká-
val pouze v práci, ale všude, kde 
jsme se pohybovali. V autobusu do 
Derehamu nás oslovily dvě starší 
dámy, poradily nám se zavazadly 
a dlouhou dobu si s námi příjem-
ně povídaly. Lidé jsou zde opravdu 
milí a otevření. 

Už v letadle cestou domů mi An-
glie moc chyběla. Rád bych se podí-
val zpět co nejdřív.

Tomáš Březina, žák 2. A

Jmenuji se Andrej Tichý a jsem 
student 4. ročníku. Já jsem strá-
vil dva týdny ve irmě Westcotec. 
I když se jedná o malý podnik 
s dvaceti pěti zaměstnanci, 
patří mezi přední technolo-
gické irmy zabývající se vý-
robou chytrých dopravních 
značek aktivovaných vozidlem 
a vybavených LED diodami. 
Tato irma prodává své výrobky 
hlavně v Anglii a v severských 
zemích.

Má pozice ve irmě se nedala 
zcela jednoznačně určit, ale na-
zval bych ji „pomocná síla“, „Little 

Helper“, či jednoduše stážista. 
Činnosti, které jsem vykonával, 
byly různorodé. Od sestavová-
ní vlastních radarů, instalování 
značek, cestování po skoro celém 
Norfolku za účelem sbírání dat, 
až po drobnou administrativní 
práci. Práce se opravdu lišila den 
ode dne, pokaždé jsem zažil něco 
nového.

Moje angličtina byla vcelku dob-
rá, ale nebyla perfektní. Je něco 
jiného, když máte čas si své odpo-
vědi ve škole rozmyslet, a něco ji-
ného, když jste „v terénu“. I přesto 
mi kolegové říkali, že mám výbor-
nou angličtinu a všichni jsme se 
v pohodě domluvili.

Na praxi jsem byl opravdu 
spokojený, poznal jsem spoustu 
nových lidí, vyslechl si příběhy 
o irmě, naučil se užitečným do-
vednostem, a také jsem si našel 
důvody, proč se přestěhovat do 
Anglie!

Ale nejvíc se mi do paměti vryla 
jízda v automobilu Tesla v provede-
ní kombi. Jedná se o jediný takový 
typ Tesly na světě! Zaměstnanci ir-
my Westcotec totiž sami automobil 
Tesla Model S P90D přestavěli na 
kombi. Jízda v něm byla famóz-
ní a moc jsem si ji užíval – takové 
zrychlení snad nemá ani vesmírná 
raketa!

Andrej Tichý, žák 4. A

Dvoutýdenní praxe v Anglii byla skvělá! (2. díl)

Střední škola oděv-
ního a gra ického 
designu navštívila v 
dubnu město Opolí, 

hlavní město Opolského vojvod-
ství, které leží ve středním Slezsku 
na jihu Polska.  Návštěva se usku-
tečnila v rámci evropského pro-
gramu Erasmus+ a naše škola se 
setkala s francouzskou a polskou 
partnerskou školou. 

Během pobytu proběhly tři 
workshopy: textilní workshop, de-
signerský workshop a fotogra ic-
ký a ilmový workshop. Studenti 
naší školy pracovali ve skupinách 
spolu se studenty francouzskými 
a polskými a společně navrhovali 

Návštěva v polském Opolí
a konstruovali kavárenské stolky, 
vytvořili krátké ilmové příběhy 
města Opolí a připravili si vlastní 
kresbu zajímavých míst ve městě, 
která byla následně použita jako 
potisk na tričko. K dalším akti-
vitám projektu patřila kresba a 
malba v plenéru. Na závěr pobytu 
studenti připravili expozici prací 
vytvořených během setkání.

Návštěva v Opolí byla třetí part-
nerskou schůzkou, jež se uskuteč-
nila v rámci dvouletého meziná-
rodního projektu Erasmus+.  První 
setkání proběhlo v červnu v Lysé 
nad Labem na naší Střední škole 
oděvního a gra ického designu, 
druhé proběhlo v říjnu ve fran-

couzském Dijonu. Součástí projek-
tu s názvem „Portréty měst Opolí, 
Dijonu a Prahy“ je i společná práce 
na tvorbě publikace „Malý umělec-
ký průvodce městy Opolí, Dijon a 
Praha“. 

Partnerské setkání v Opolí po-

mohlo studentům nejen zlepšit 
jejich jazykové a komunikační do-
vednosti, přineslo i mnoho nových 
poznatků, zkušeností a navázaných 
přátelství. 

Ing. Eva Küblbeková
SŠ OGD Lysá nad Labem
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Napsali nám

Zámecké novinky

„Léto budiž pochváleno“. Me-
dard svůj svátek sice oslavil, ale 
ne a ne zapršet. Čtyřicetidenní 
Medardovo období snad nějaký 
ten déšť přinese a všichni víme, 
že by byl potřeba. Náš zámek se 
už pyšní každoroční květinovou 
výzdobou, o kterou je potřeba se 
náležitě starat. 

U nás v domově bude léto ve 
znamení inišujících stavebních 
prací při rekonstrukci výtahu. 
Už aby to bylo. Výtah bude krás-
ný, prostorný, a i klient upoutaný 
na lůžko se bude moci dostat na 
čerstvý vzduch. Rekonstrukce je 
náročná nejen pro klienty, ale i 
zaměstnance domova. Jak nejlépe 
manipulovat s imobilním klien-
tem jsme si připomněli na dvou 
seminářích zaměřených na tuto 
problematiku. Byl to seminář: 
„Prevence bolesti zad aneb jak 
zůstat it“ a „Bezpečná manipu-
lace klienta pracovníkem přímé 
péče aneb aby záda nebolela“. 
Lektorem obou seminářů byla náš 

fyzioterapeut Veronika Hodková, 
DiS.  Společně musíme překonat 
období, kdy bude vyřazen z pro-
vozu stávající výtah a nový bude 
ve výstavbě. Ještě, že máme pro-
storná schodiště. Využíváme také 
zapůjčené schodolezy (pomůcka 
pro transport klienta po schodiš-
ti). Částečně imobilní klient se tak, 
za pomoci personálu, dostane ven 
i na vozíku. 

Museli jsme omezit i naše ak-
tivity a společenské akce, ale ne-
přijdeme o ně. Všechno stihneme 
na podzim – Lyský pětiboj, Křeslo 
pro hosta a další. Ale přece jen 
jsme něco zvládli. Navštívily nás 
děti z mateřských škol: Sluníčko – 
Milovice, Pampeliška a Čtyřlístek 
z Lysé nad Labem. Jejich vystou-
pení byla oslavou „Dne matek“. 
Zatančily a zazpívaly nám, zahrály 
pohádku „O poslušných kůzlát-
kách“. Dalším zážitkem bylo vy-
stoupení chlapeckého pěveckého 
sboru „Voice Boys“, pod vedením 
paní Jany Erbenové ze Základní 

umělecké školy z Lysé nad Labem. 
Jejich zpěv se rozléhal celým zám-
kem. Navštívili jsme také výstavu 
„Natura Viva“ na lyském výstaviš-
ti. „Lysá žije“, to je název městské 
akce, která proběhla v květnu. 
Zámecký park a přilehlé okolí se 
proměnil v jedno velké setkání 
příznivců výtvarného umění, ře-
mesel, hudby, divadla a květin. 
I my jsme se do dění zapojili a to 
s našimi výrobky v prodejním 
stánku a výstavou obrazů našich 
klientů: pana Vladimíra Drbouta 
a paní Jaroslavy Šindlerové. 

Jak to jde, chodíme ven na ná-
dvoří a do zámeckého parku. Za-

koupili jsme také novou stolní 
hru: holandský billiard.

Před námi byla výstava: „Senior 
– handicap 2018“, která se konala 
21. – 24. 6. 2018 na lyském výsta-
višti. Připravovali jsme prezentač-
ní stánek. Ale o tom až příště.

Přejeme všem krásné léto, od-
počinek a načerpání tak potřebné 
energie.

S přáním krásných dnů! 
Jiří Hendrich, ředitel

Šárka Růžičková, 
aktivizační pracovnice

Domov Na Zámku 
Lysá n. L., p. o.

Spolek LysaFree zve členy na oslavu 
15 let založení svého založení 

Oslava se uskuteční v neděli 9. září 2018, zvláštní vlak pro členy 
odjíždí z železniční stanice Lysá nad Labem ve 13.00 hodin

Občerstvení a zábava pro děti i dospělé zajištěna.

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

Kvali ikační předpoklady: Vzdělání a délka přímé pedagogické 
praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, v platném znění, znalost problema-
tiky školských právních a ekonomických předpisů, organizační a 
řídící schopnosti, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdra-
votní 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 A4), lékařské potvrzení 
o způsobilosti vykonávat tuto funkci (ne starší 2 měsíců), výpis z 
rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), čestné prohlášení dle § 4 odst. 
3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví  některé další předpo-
klady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organi-
zacích 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. 10. 2018

Podávání přihlášek: Městský úřad Lysá nad Labem, 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, 

obálku označte „KONKURZ MŠ Mašinka - neotvírat“
Případné dotazy na telefonních číslech: 325510214, 

325510213.

Termín podání: do 8. 8. 2018
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V měsíci květnu se rozjíždí kul-
turní a společenský život v našem 
městě na plné obrátky. Samozřej-
mě a my, pravidelní návštěvníci 
Kavárničky, na nich nemůžeme 
chybět. 

Naší první květnovou akcí byla 
účast na celoměstských oslavách 
140. výročí založení sboru dobro-
volných hasičů Lysá nad Labem, 
která byla připravena s mnoha 
atrakcemi na lyském výstavišti. 
Na první květnové posezení v Ka-
várničce jsme pozvali pana Jaro-
slava Parduse, vedoucího MONE-
TA MONEY BANK z Masarykovy 
ulice. Představil nám, co všechno 
Moneta nabízí. Poskytuje půjčky, 
hypotéky, investování, spoření a 
inancování vozidel. Klienti mají 

možnost sledovat své účty u ji-

Kavárnička májová

ných bank, s vysokou úrovní za-
bezpečení. V předsíni při vstupu 
do objektu je bankomat, dostupný 
prakticky nepřetržitě.

O státním svátku Dne vítězství 
jsme vytvořili důstojný dopro-
vod při kladení věnců k pomní-
ku padlých na lyském hřbitově 
u příležitosti oslav osvobození od 
fašismu. S dojetím jsme nasloucha-
li projevu pana starosty a zpěvu 
paní Mgr. Jehličkové. Následovala 
účast na besedě s autorem výši-
vek na výstavě v muzeu Bedřicha 
Hrozného – Ing. Petrem Gregorem. 
A byl tu Den matek, na jehož oslavu 
s kytičkami, občerstvením, verši, 
hudbou a zpěvem nás pozvala lys-
ká Obec baráčníků. Vyvrcholením 
kulturních zážitků byly slavnosti 
města Lysá nad Labem – Lysá žije. 

Z programu jsme nejvíce prožíva-
li akce v átriu kláštera – koncert 
lyské hasičské dechovky s mažo-
retkami Queens Štětí a vystoupení 
souboru Old Stars Břeclav.

Na poslední květnovou Kavár-
ničku jsme pozvali paní Naďu 
Droznou, výživovou poradkyni 
střediska „Naturhouse“ na Ma-
sarykově ulici. Ta nám podrobně 
vyložila, jak se musíme naučit 
správně stravovat, abychom do-
sáhli své vlastní rovnováhy. Zdra-
vá, pestrá a chutná strava přispí-
vá nejen k ideální hmotnosti, ale 
také k lepšímu zdravotnímu sta-
vu a psychické pohodě. K tomu 
nám rozdala propagační letáčky a 
pozvánky ke konzultaci.

Jenom paní Drozná skončila, 
přišla k nám další vzácná návště-

va – pan starosta ing. Karel Otava. 
S nadšením jsme jej přivítali a 
těšili se na jeho nejčerstvější in-
formace z činnosti vedení města. 
Měl toho hodně k výkladu a nás 
nejvíce zajímaly záležitosti, týkají-
cí se nás, seniorů. Jak se vybuduje 
denní stacionář, máme-li naději na 
výstavbu nového domova důchod-
ců, jak se nejlépe propojíme s Lito-
lí po dobu rekonstrukce nadjezdu 
aj. Pan starosta pohotově odpoví-
dal. Pozval nás zhlédnout zrekon-
struovanou obřadní síň na radnici. 
Dnes je to nádherná zrcadlová síň 
jako vstup do nebeského ráje! No-
vomanželé budou mít správné vy-
kročení do společného života a my 
senioři si zde odbudeme stříbrné, 
zlaté a diamantové svatby.

 MVDr. Jan Kořínek  

Měsíc květen nám přinesl krás-
né, většinou velmi teplé dny. A je-
den slunečný den – 9. květen – byl 
dnem našeho prvního letošního 
výletu.

První naší zastávkou byl zámek 
Mnichovo Hradiště. Nejprve jsme 
se prošli zámeckou zahradou a 
nakoukli do osmiboké salla tereny. 
Pak nás čekala hodinová prohlídka 
původně renesančního, barokně 
přestavěného zámku.

Reprezentační místnosti mají 
honosnou barokní výzdobu a pyš-
ní se bohatou sbírkou porcelánu a 
holandské fajáns.

Naše cesta pak pokračovala do 
města Turnov, jedné z bran do 
Českého ráje. Toto město je zná-
mé hlavně zpracováním českého 
granátu a dalších polodrahokamů. 
V hotelu na náměstí jsme měli re-
zervována místa na oběd. Turnov 

je pěkné město, ale stejně jako ve 
všech jiných městech je zde vel-
kým problémem hustota dopravy 
a parkování. Náš řidič, pan Bořek 
Kučera, se v tomto směru ukázal 
jako velký profesionál a s klidem 
vznikající problémy vyřešil.

Po obědě jsme pokračovali na 
nedaleký zámek Hrubý Rohozec, 

Klub důchodců Litol v měsíci květnu

původně gotický hrad, přestavěný 
na renesanční zámek, později dále 
upravovaný barokně, klasicistně i 
novogoticky. Také vnitřní vybavení 
dvaceti místností zámku je v růz-
ných uměleckých stylech. Mezi nej-
krásnější prostory patří knihovna 
s portrétní galerií majitelů a novo-
gotická jídelna v podobě rytířské-

ho sálu. Kuriozitami jsou obrazy 
„alegorie života muže“ a „alegorie 
života ženy“. Paní průvodkyně byla 
velmi fundovaná, řekla nám mno-
ho zajímavostí o rodině posledních 
majitelů zámku, a tak prohlídka tr-
vala místo jedné skoro dvě hodiny.

Po celou dobu výletu nás prová-
zela dobrá nálada a krásné počasí. 
Teprve těsně před příjezdem do 
Lysé nás dohonila bouřka a déšť.

Na jednu naši pravidelnou úterní 
schůzku přišel pan Ing. Petr Gregor, 
zastupitel města, a seznámil nás 
s „Komunitním plánem rozvoje so-
ciálních služeb“. Tento plán je roz-
dělen do čtyř částí a nás samozřej-
mě nejvíce zajímala  ta část, která 
se týká seniorů.

Rozvinula se poměrně živá dis-
kuse nad problémy života nejen 
seniorů v oblasti Litole, kde chybí 
mnoho z občanské vybavenosti.

Klub důchodců Litol
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Všimli jste si u sebe či u ně-
koho ze svých blízkých, že ztrá-
cí paměť, nedokáže se postarat 
o chod domácnosti, je dezorien-
tovaný či má problém se správně 
vyjádřit? Často je jednoduché 
svést tyto příznaky prostě na 
stáří. Dnes už však víme, že se 
jedná o nemoc, kterou je dobré 

nepřehlížet. Umíme ji pojme-
novat, a i když to není mnoho, 
umíme zpomalit její postup, je-li 
odhalena včas. 

Máte-li zájem dozvědět se 
o tomto tématu více, přijďte 
za námi na setkání pečujících, 
které se koná každý 2. čtvrtek 
v měsíci od 18.00 hodin v pro-

Riziko jménem demence

Byšičky 2018

storách rodinného centra Fajn 
Klub, na adrese: Poděbradova 
1707. Kromě vzájemného pře-
dávání zkušeností se můžete 
dozvědět více například na 
téma: hygienická péče a správ-
ná komunikace, kompenzační 
pomůcky, inanční pomoc, opa-
trovnictví, sociální služby ve Va-

šem okolí, jak podnítit Vašeho 
blízkého k nějaké činnosti, jak 
předejít kon liktním situacím, 
nebo jak se při péči úplně nevy-
dat ze všech svých sil. Společná 
setkávání i veškeré odborné po-
radenství nabízíme díky podpo-
ře Evropské unie zcela zdarma. 
Konkrétní informace o projektu 
„Neformální péče“ naleznete na 
webových stránkách naší orga-
nizace www.dementia.cz.

Vloni si Byšičky připomněly 
mohutnou akcí své ojedinělé vý-
ročí – 300 let od znovuzaložení. 
I letos naše krásná obec bude sla-
vit, konkrétně v sobotu 25. srp-
na. Před 300 lety rody Sweertsů 
a Šporků vytvořily alianci, od 
té doby pokračovateli Šporků 
byli Sweerts-Sporckové. Spolek 
rodáků, osadní výbor a hasiči 
z Byšiček chtějí připomenout 
tyto události a postarají se o ná-
plň znovuobnovené „Slavnosti 
hraběte Šporka“. Neočekávejte 
velkolepou akci, půjdeme ve 
stopě nedávno minulých popu-
lárních setkávání u kapličky a 
na tůni s příjemnou muzikou 
a dobrým občerstvením. Dvě re-

staurační pohoštění vám budou 
sloužit od 15 hodin, odpolední 
program bude zaměřen pro ro-
diny s dětmi provázené dětským 
divadlem a muzikou a večer 

od 19 hodin s další tradiční ka-
pelou, s divadlem na návsi a na 
vodě. Pro pěší zajistíme place-
nou kyvadlovou dopravu. Další 
informace sledujte na městských 

webových stránkách a ve skříňce 
Spolku rodáků.

Ing. Bohumil Kolací
dramaturg Spolu rodáků

Evropská unie
Evropský sociální fond

 V měsíci dubnu naše preventiv-
ní skupina připravila pro naše nej-
menší z mateřských škol, ale i žáky 
prvního stupně základní školy, pre-
ventivní besedy se zaměřením na 
práci policistů i strážníků, včetně 
ukázky jejich taktického vybavení. 
Měsíc duben jako měsíc bezpeč-
nosti jsme si připomněli i v mateř-

Preventivní akce v měsíci dubnu 

ských školách. Dětem připomíná-
me zásady bezpečného chování při 
chůzi na silnici i chodníku, jízdě na 
kole, jakožto i chování v autě a hro-
madných prostředcích. Děti jsou za 
svoji pozornost odměněny nejen 
bezpečnostními prvky pro zvýšení 
jejich bezpečnosti, ale i drobnou 
sladkostí.

Již druhým rokem připravuje-
me pro děti z mateřských škol i 
ukázku technického vybavení slo-
žek IZS (Integrovaného záchran-
ného systému), která se koná na 
hřišti nového sídliště. I tentokrát 
nám počasí přálo a na hřišti jsme 
si to všichni pořádně užili. Velké 
poděkování při organizaci patří 
všem zúčastněným – Policii ČR, 

ÚO Policie ČR Nymburk, Zdravot-
nické záchranné službě, hasičům 
Lysá nad Labem, strážníkům a 
vedení MŠ Mašinka. Díky skvělé 
a osvědčené vzájemné spolupráci 
se všichni opět můžeme pomalu 
těšit na další ročník.      

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele

Městské policie Lysá n. L.      
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Sokolové slaví
Sokolská jed-

nota v Lysé nad 
Labem existuje 
neuvěřitelných 
150 let. Za tu 

dobu jí prošly tisíce sportumilov-
ných dětí i dospělých. Zaznamena-
la vzestupy i pády. Velkolepé Sokol-
ské slety, krutou dobu světových 
válek, nepřízeň komunistického re-
žimu, několikrát byla dokonce roz-
puštěna… Přesto všechno sokolové 
v našem městě a celé zemi patřili a 
patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve 
volnočasových aktivitách vzniklo.

Z historie se dozvídáme, že 
sokolský prapor byl na náměstí 
u farního kostela vysvěcen roku 
1872 a hrála k tomu slavná kolín-
ská Sokolská Kmochova kapela. 
Sjela se řada sokolských jednot a 
se Sokolem pražským i sám Dr. Mi-
roslav Tyrš. Matkou praporu byla 
kněžna Štěpánka Rohanová.  

„Nebývalý rozmach v životě naší 
jednoty nastal ve 30. letech minu-
lého století. V roce 1920 byl totiž od 

Sport

bývalého hraběte Kinského zakou-
pen hotel „U Města Prahy“. Sál byl 
rozšířen a adaptován na biograf. 
V roce 1922 měla jednota 356 čle-
nů,“ osvětluje historická fakta sta-
rosta Jaroslav Denemark. V histo-
rii jednoty je význačný rok 1925. 
Začalo se se stavbou provizorní 
tělocvičny, její slavnostní otevření 
proběhlo 2. února 1926. V tomto 
období bylo také vybudováno letní 
cvičiště, které se využívalo i v zimě 
jako kluziště. „Všesokolské slety 
v roce 1932 a 1938 byly pozname-
nány velkou účastí našich cvičen-
ců. Na bílou sobotu o Velikonocích 
v roce 1941 byla Sokolu na celém 
území protektorátu Čech a Moravy 
zastavena činnost. Stalo se tak bez-
prostředně po konání 1. ročníku bě-
žeckého závodu v zámeckém parku. 
Na podzim téhož roku byla sokolská 
organizace rozpuštěna. Byla to kru-
tá doba, ve které bylo zmařeno tolik 
nevinných lidských životů“, doplňu-
je starosta.

Když v květnu 1945 skončila na 

všech evropských bojištích II. svě-
tová válka, zahájilo české sokolstvo 
ihned svou násilně přerušenou 
činnost, do které se samozřejmě 
zapojili i místní. Na XI. všesokolský 
slet do Prahy bylo připraveno 60 
mužů, 80 žen, 32 dorostenců, 40 
dorostenek, 85 žáků a 100 žaček. 
Pak však zasáhl rok 1948 a po něm 
následovalo nedobrovolné začle-
nění Sokola do «Jednotné socialis-
tické tělovýchovy» a jeho umlčení 
na dlouhých 41 let. „V roce 1968 se 
celá naše veřejnost probudila v oče-
kávání změn, které bohužel netrvaly 
příliš dlouho. Nicméně v tomto roce 
jsme si v Lysé stačili připomenout 
významné výročí, 100 let od zalo-
žení naší tělocvičné jednoty. Byla to 
doba naděje, která předznamenala 
další období tvrdé ,normalizace‘ 
autoritářského systému“, vzpomíná 
pan Denemark. 

Rok 1989 přinesl zásadní změ-
nu. V červnu 1990 se uskutečnil 
zájezd místních sokolů na župní 
slet do Vídně.  A pak následovala 
cesta do Paříže, což bylo do té doby 
nepředstavitelné. „V červenci, na 
stadionu ve Vincenes, jsme spolu se 
sokoly z celého světa cvičili na onom 
památném sletu“, vysvětluje sta-
rosta. Tohoto významného sletu se 
z lyské jednoty zúčastnilo 5 žen a 
8 mužů. Činnost místní sokolské 
jednoty se rozeběhla na plné ob-
rátky. Kromě pravidelných cviče-
ní všech oddílů všestrannosti od 
nejmenších až po „věrnou gardu“ 
pořádají sokolové řadu akcí. At-
letický oddíl organizuje dvakrát 
ročně závody s účastí téměř 200 
závodníků, oddíl sportovního tan-
ce rovněž dvakrát ročně pořádá 

celostátní soutěž, které se zúčast-
ňuje přes 200 tanečních párů. Oba 
tyto oddíly se zaměřují především 
na výchovu mládeže, a to je i z hle-
diska našeho města velmi důleži-
té. Oddíl stolního tenisu je dalším 
sportovním oddílem jednoty, který 
v poslední době rozšiřuje podíl 
mládeže. Každoročně také organi-
zuje zářijový turnaj s účastí hráčů 
ze středních Čech. Úspěchy zazna-
menává i oddíl sportovní gymnasti-
ky žáků a dorostenců, kteří každo-
ročně reprezentují lyskou jednotu 
v Soutěži sokolské všestrannosti 
ČOS , a v neposlední řadě také oddíl 
basketbalu žactva.   

„Kromě již zmíněných pořádáme 
také akce pro širokou veřejnost.  
Patří k nim tradiční Běh zámeckou 
zahradou (letos již 55. ročník) nebo 
Silvestrovský běh (letos 44. ročník). 
Triatlon se bohužel letos vzhledem 
k rekonstrukci železničního nad-
jezdu konat nebude. V rámci naší 
jednoty pořádáme pro členy kaž-
doročně v únoru sokolské Šibřinky, 
v listopadu pak Tělocvičnou akade-
mii a pro děti mikulášskou nadílku 
a vánoční besídku“, doplňuje boha-
tý výčet starosta TJ Sokol Lysá n. L. 
Jaroslav Denemark. 

Pro pořádání akcí má jednota 
velice slušné zázemí v zrekonstru-
ované sokolovně, v současné době 
má TJ Sokol Lysá n. L. 510 členů a 
na 22. září připravuje oslavu svého 
kulatého výročí. Bližší informace 
přineseme v zářijových Listech.

Dovolte zakončit sokolskými  
slovy: „Byli jsme a budem... a bu-
dem stále dál“. 

redakce
Cvičitelé, rok 1927

Podzimní cena Tanečního klubu TJ Sokol, rok 2017Sokolský slet 2012
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Letní počasí nám přeje a všichni 
jsme rádi u vody. Veslaři tedy spíše 
na vodě, protože tradiční část se-
zony je opravdu v plném proudu. 
Trénujeme pravidelně, usilovně a 
hlavně závodíme.

Víkend ve dnech 26.–27. 5. zna-
menal pro náš oddíl zatěžkávací 
zkoušku. Pořádali jsme závody, 
které nesou na počest bývalého 
předsedy klubu název Memoriál 
Jiřího Vejlupka. Počet přihlášených 
startujících lodí překročil počet 
750 a celkem jsme za víkend pře-
dali vítězům 420 medailí. Na závo-
dy za námi zavítala milá návštěva. 
Ve svém nabitém programu si pan 
starosta Ing. Karel Otava s projek-
tovou manažerkou Ing. Karolínou 
Chudobovou udělali čas a přijeli 
předat pohár starosty města vítěz-

né posádce 4x juniorů, která jela 
jako společenství oddílů: Lysá n. 
L., (T. Mráz), Brandýs n. L., a Ústí n. 
L.. Medaile ještě stihl pan starosta 
předat ženám z VK Smíchov. Opět 
v disciplíně 4x – čtyřka párová. Zá-
vodnice ze Smíchova pocta velmi 
potěšila. Po celý víkend se bojovalo 
i o pohár oddílu, který získá nej-
větší počet bodů. Body se sčítají za 
jednotlivá umístění. Pohár získal 
náš oddíl. Vždyť jsme také na vodu 
vyslali všechny závodníky, kteří po-
dali skvělé výkony. Nemohu psát 
jmenovitě, protože výčet jmen je 
velmi obsáhlý.  A ještě velké podě-
kování všem dobrovolníkům, kteří 
svůj volný čas věnovali přípravě 
závodů a přidali ruku v dílu. Orga-
nizace fungovala jako na drátkách 
a bylo slyšet hodně chvály, jak jsme 

Veslařská sezona v plném proudu

se s množstvím lodí vypořádali.
Následující víkend jsme na lodě-

nici uvítali příznivce závodů dra-
čích lodí – zájem ze strany veřej-
nosti byl velký a SLAVNOSTI LABE 
jsme si všichni užili. Postupným vy-
řazovacím klíčem každý s každým 
změřilo své síly celkem pět plně 
obsazených dračích lodí, které ne-
sou jméno Markýz a Boženka. Do 
inále se probojovaly posádky MŠ 

Dráček a Veslaři. V náročném boji 
nakonec zvítězila posádka Veslaři. 
Posádka MŠ Dráček obdržela za 
svůj statečný výkon cenu útěchy – 
výborné koláčky. Těšíme se na dal-
ší ročník.

Prodloužený víkend 8.–10. 6. 
byl ve znamení 105. ročníku Praž-
ských PRIMÁTOREK. Naši mladší 

žáci na osmě získali první místo 
ve své rozjížďce. Závodili ve slože-
ní posádky: Karamon H., Dvořák 
V., Macháček T., Jechová A., Dědek 
Š., Kolomazníková Ž., Rálišová E., 
Franke R., kor. Cézová M. Dorosten-
ky na osmě ve společenství Slavia 
Praha, Lysá n. L., (Hrázská V., Mac-
ková K., Zavadilová A,) Hamr obsa-
dily 2 místo ve inále A.

Zatím největší letošní úspěch 
mají na svém kontě Zavadilová A. a 
Macková K. (Lysá n. L.) – 1. místo a 
zlatá medaile pro ČR na závodech 
olympijských nadějí CEFTA v pol-
ské Poznani 8. 6. 2018 v disciplíně 
4x. Doufejme, že jim forma vydrží 
a další úspěchy na sebe nenechají 
dlouho čekat.

Naďa Tlamichová

Dne 12. května 2018 se za 
slunného počasí uskutečnil již 
10. ročník Polabské stezky – zá-
vodu čtyřnohých parťáků a je-
jich pánů. Kromě již tradičních 
pěších okruhů na 10 a 30 kilo-
metrů si letos organizátoři pro 
účastníky připravili i běžeckou 
kategorii, ve které na závodníky 
čekala 10kilometrová trasa.

Na start se v areálu ZKO posta-
vilo celkem 52 nadšenců, kteří 
za doprovodu svých chlupatých 
kamarádů postupně vyrazili po 
vyznačených trasách. Po cestě 

Polabská stezka 2018
bylo nutné odpovědět na kont-
rolní otázky, které v cíli poslou-
žily organizátorům jako důkaz 
o absolvování celé délky trasy.

Všichni zúčastnění se do cíle 
vrátili ve stanoveném limitu a 
hlavně s úsměvem na tváři. Od-
měnou jim bylo nejen bohaté ob-
čerstvení, ale také hodnotné ceny, 
které věnovali ochotní sponzoři: 
Zahradnictví MONTANO Valtr, 
Autoservis MAJOR Cars, Provaz-
nictví ROMAK, Dodavatel strojů 
pro pekaře a cukráře MELVIA 
TRADE, Chovatelské potřeby Van-
dy Csillagiové, Přírodní kosmetika 
z Maroka ZÁHIR, Živočišná výroba 
PROAGRO Nymburk, členové ZKO 
Lysá nad Labem a přátelé.

Jubilejní 10. ročník Polab-
ské stezky proběhl stejně jako 

předchozí ročníky v duchu dob-
ré nálady, přátelské atmosféry 
a radosti z pohybu. V příštím 
roce se tak již těšíme na všech-
ny stávající i nové tváře, které si 
chtějí užít aktivní den se svými 
pejsky. Zároveň nám dovolte po-

zvat všechny psí přátele na agi-
lity dvojzkoušky, které se usku-
teční 2. září 2018 v areálu ZKO. 
Zdarma zde bude k vidění práce 
se psy různých ras.  

Zuzana Elišková
ZKO Lysá nad Labem
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Úžasné výsledky a perfektní zakončení závodní sezony 2017/18

Chtěli bychom poděkovat přede-
vším závodním týmům za skvělou 
sezonu 2017/2018. Týmy získaly 
neuvěřitelných 23 zlatých, 6 stří-
brných a 3 bronzové medaile. Tým 
zumby Super Girls «Zumbelo» 
kromě hromady zlatých umístě-
ní vybojoval titul Mistři podzimní 
ligy MIA v Německu, pak také na 
zahraniční soutěži v Polsku opět 
zlato  a na inále MČR MIA v Pra-

ze v Lucerně  v neděli 3. 6. děvča-
ta vyhrála nejen titul Mistři ligy 
v kategorii Talent, ale ten největ-
ší titul - Absolutní Mistři MIA ligy 
a zájezd v hodnotě 100.000,- do 
Chorvatska na MIA Beach Camp. 
Tým aerobiku «Farmářský sen» 
vyhrál zlato nejen na podzimním 
inále v Německu, ale také na tom-

to inále a k tomu titul Mistři ligy 
v kategorii Aerobik. Hromadná se-
stava «Do you really wan´t this?» se 
letos probojovala až na MČR Czech 
Dance Masters, kde se v obrovské 
konkurenci umístila na nečekaném 
a krásném 4. místě. Děvčata vybo-
jovala také 1. místo v Drážďanech i 
v Lucerně a získala titul Mistra ligy 
v kategorii Dance Show. Lepší zakon-

Sport / Inzerce

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green Shell 
- typ Araukana. Stáří slepiček 14–19 týdnů, 
cena: 159–195 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
11. srpna 2018 v 15.10 hodin, 13. srpna 2018 ve 10.00 hodin

a 16. srpna 2018 ve 13.55 hodin 

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

čení velice úspěšné závodní sezony 
jsme si ani nemohli přát. Samozřej-
mě naše poděkování patří také per-
fektnímu fanklubu rodičů – bez nich 
by to nebylo to pravé! Všem přejeme 

krásné prázdniny a děvčatům z týmu 
zumby Super Girls – užijte si moře, je 
to opravdu zasloužené!

trenérky Eva a Karolína
www.danceemotion.cz
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CENÍK RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

najdete na webových stránkách:

www.mestolysa.cz

Prezence 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Předškoláci (2012 a mladší), (120 m) 13.55 hodin
Žákyně mladší (2008–2011), 620 m 14.00 hodin
Žáci mladší (2008–2011), 620 m 14.10 hodin
Vyhlášení vítězů předškoláků 14.20 hodin
Žákyně starší (2004–2007), 780 m 14.30 hodin
Žáci starší (2004–2007), 780 m 14.40 hodin
Vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.50 hodin
Dorostenci a dorostenky 
(2000–2003), 2 070 m 15.00 hodin
Ženy, 8 280 m 15.10 hodin
Vyhlášení vítězů staršího žactva 16.00 hodin
Muži, 8 280 m 16.10 hodin
Vyhlášení vítězů ženy, muži 16.50 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 55. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 1. září 2018 již 
55. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou. V prvním 

ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. Loňského – 54. ročníku 

se zúčastnilo 170 závodníků. 

Věcné ceny pro 1. – 3. místo včetně věkových kategorií, 
ženy nad 40 (1977 a starší) a muži nad 40 (1958–1977) 

a nad 60 let (1957 a starší). 
Pohár města Lysá n. L. pro vítěze závodu žen a mužů.

Startovné:
dospělí – 100 Kč, senioři nad 60 let – 50 Kč, dorost – 20 Kč, 

žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a vás ostatní 
– přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 

prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

TJ Sokol Lysá nad Labem
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261Běh zámeckou zahradou 2017

E. Zátopek na Běhu zámeckou zahradou 1947

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.

Vykoupím staré knižní pozůstalosti 
a další staré tiskoviny. 

Tel.: 731 489 630


