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V tomto čísle:

Slavný lyský rodák, univerzitní profesor 
MUDr. Rudolf Tomáš Jedlička slaví letos 150 let 
od svého narození. Rudolf Jedlička se narodil  
20. února 1869 v Lysé nad Labem a zemřel dne 
26. října 1926 v Harrachově. Byl především čes-
kým lékařem – chirurgem, mecenášem a velkým 
lidumilem. Jeho odkaz tkví především ve vědec-
ké, pedagogické a zakladatelské činnosti. Nebyl 
to pouze velký myslitel, ale zároveň se snažil co 
nejrychleji převádět své vědecké výzkumy do 
praxe a uplatnit je na svých pacientech. Založil 
proto věhlasně známé Jedličkovo sanatorium 
v Praze, které je nejstarším českým zařízením 
pro děti a mládež s tělesným postižením a fun-
guje dodnes. V době svého založení (20. léta  
20. století) byl Jedličkův ústav považován za nej-
modernější zařízení tohoto druhu.

Profesor Jedlička vyrůstal v rodině lyského 
lékaře MUDr. Michala Jedličky a jeho ženy Elišky 
Jedličkové. Narodil se jim v domě Na staré poště 
č. 18 v Lysé nad Labem. Mladý Jedlička zahájil 
svá středoškolská studia na německém gymná-
ziu na Malé Straně. Na autoritativně vedeném a 
přísném gymnáziu se mu však nelíbilo a tak pře-
stoupil na Akademické gymnázium, kde v roce 
1889 i úspěšně odmaturoval. Za vysokou školu 
si zvolil Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze. 
Po dokončení univerzity v roce 1895 se věnoval 

jako lékař chirurgii a vědecké práci, především  
v oblasti rentgenologie a radiologie.

Ze svých vlastních prostředků si zakoupil 
jeden z prvních rentgenových přístrojů, který 
používal při diagnostice i klinické praxi jako 
ortoped. Kvůli neznámým škodlivým účinkům 
rentgenového záření utrpěl profesor Jedlička 
nenapravitelné škody na zdraví. Trpěl těžkou 
anémií a jeho prsty na rukou byly postiženy, tak-
že si je následně sám amputoval. Z estetických 
důvodů pak nosil na rukou vycpané rukavice.

Během Jedličkova působení v sanatoriu vy-
pukla první světová válka. Pro Jedličkův ústav 
to znamenalo nedostatek lékařů, protože byli 
odvedeni na frontu. Dne 23. srpna 1914 byl od-
veden k Páté armádě do bosenské Bijeljiny sám 
profesor Jedlička. Jedličkovi přátelé v Čechách 
se proto ze všech sil snažili přesvědčit vojenské 
úřady o nutnosti, aby se profesor vrátil ke své 
práci v Praze. Bylo jim vyhověno a profesor se 
mohl po měsíci z fronty vrátit.

Motto profesora Jedličky: „Není důležité pro 
člověka, aby žil dlouho, ale aby byl spokojen se 
svým způsobem života a šťasten svým konáním. 
Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, 
pak je život krásný.“

redakce
Foto zdroj: Muzeum B. Hrozného v Lysé n. L. 

150. výročí od narození profesora 
MUDr. Rudolfa Jedličky
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Vážení spoluobčané,
v podvečer 1. 1. 2019 jsme spo-

lu krásným ohňostrojem přivítali 
nový rok 2019. Při zahájení jsem 
vedle přání pevného zdraví, pra-
covních a osobních úspěchů mluvil 
o vzájemné toleranci a politické 
stabilitě, kterou bude naše město 
potřebovat jako nikdy jindy. Vstu-
pujeme do roku, kdy je v běhu 
rekonstrukce nadjezdu a zaháje-
ny budou další, pro naše město 
životně důležité investice, které 
na několik let zasáhnou do živo-
ta nás všech. Jedná se především  
o neskutečně dlouho připravova-
nou rekonstrukci ulic ČSA, Mírová, 
křižovatky pod nadjezdem a II. eta-

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 30. jednání rady města 
dne 13. 11. 2018
RM vzala na vědomí:
• podnět firmy BRAZEL, s. r. o.,  
 Lysá nad Labem – Litol na řešení 
 situace s parkováním kamionů  
 před vjezdem do areálu firmy,  
 ul. K Labi, p. č. 323/1.
RM souhlasila:
• s instalací dopravních značek  
 B28 (zákaz zastavení) v ulici  
 K Labi, za předpokladu kladné- 
 ho stanoviska DI Nymburk a sta- 
 novení místní úpravy provozu  
 odborem dopravy.
RM schválila:
• poskytnutí finančních prostřed- 
 ků pro účely konference „Labská  
 cyklotrasa - od pramene k moři -  
 napříč Evropou - bez bariér“ a  
 celoroční činnost spolku Labské  
 stezky z. s. ve výši 5 000 Kč, 
• 1) zajištění vánočních balíčků  
  pro občany do Domova Na  
  Zámku v Lysé nad Labem a  
  Domova Rožďalovice, kteří  
  měli poslední trvalé bydliště  
  v Lysé n. L. a malý dárek pro  
  všechny seniory umístěné  
  v Domově Na Zámku v Lysé, 

 2) poskytnutí dotace pro děti,  
  které mají trvalé bydliště  
  v Lysé nad Labem a jsou  
  v institucionální péči do maxi- 
  mální výše 25 550 Kč,
• rozpočtové opatření č. 36 dle  
 návrhu,
• předložený návrh na vyhlášení  
 veřejné sbírky na pomoc rodi- 
 nám s dětmi v sociální tísni,
• programové prohlášení RM na  
 období 2018–2022.
RM pověřila:
• Mgr. Jiřího Havelku, Romanu  
 Fischerovou, Josefa Kolmana,  
 Ing. Karolínu Chudobovou a Ing.  
 Petra Elišku oddáváním v mat- 
 ričním obvodu Lysá nad Labem  
 s tím, že při občanských obřa- 
 dech uzavírání manželství mo- 
 hou užívat odznak se státním  
 znakem České republiky.

Z 8. zasedání zastupitelstva 
města dne 21. 11. 2018
ZM schválilo:
• Mgr. Jiřího Havelku jako určené- 
 ho zastupitele pro územní plá- 
 nování na volební období  
 2018–2022,

• úpravu rozpočtu města r. 2018  
 spočívající v přesunu finančních  
 prostředků z položky 3612 č. p.  
 253 realizace – Dům Na Fran- 
 tišku (rozpočet 17 500 000 Kč)  
 ve výši 7 311 427 Kč do oddílu  
 6171 položky 6119 Org 1035,
• vyhlášení veřejné sbírky k finan-
 cování rekonstrukce domu na  
 adrese Zámek 4/25 po požáru 
 17. 11. 2018 a pověřuje odbor  
 ŠSVZaK realizací veřejné sbírky  
 od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

Z 31. jednání rady města 
dne 23. 11. 2018
RM schválila:
• návrh rozpočtu na r. 2019 a  
 předložila ZM dne 12. 12. 2018  
 ke schválení.

Z 32. jednání rady města 
dne 28. 11. 2018
RM souhlasila:
• s uzavřením příkazní smlouvy  
 o závazku veřejné služby ve ve- 
 řejné linkové dopravě k zajiště- 
 ní ostatní dopravní obslužnosti  
 na území okresu Nymburk pro  
 r. 2019, kde částka na občana či- 

 ní 200 Kč, celkem 1 910 200 Kč,
• prodej publikace Josefa Václava  
 Vojáčka za symbolickou částku  
 50 Kč/ks,
• s úpravou rozpočtu č. 37 a 38,  
 dle návrhu,
• s uzavřením dodatku č. 2 smlou- 
 vy technické podpoře s dodava- 
 telem VITA software s. r. o., Praha. 
 Předmětem dodatku je rozšíření  
 technické podpory o dokoupené  
 licence propojení do IDM – PRO- 
 XIO EOS. Cena technické podpo- 
 ry je stanovena na 5 % z ceny za- 
 koupených licencí a celkem za  
 rok činní 99 685 Kč včetně DPH.
RM schválila: 
• zahájení výběrového řízení ve- 
 deného formou jednacího řízení  
 bez uveřejnění (JŘBU) na veřej- 
 nou zakázku malého rozsahu na  
 dodávku služeb s názvem: „Za- 
 jištění a provoz agendy správy  
 dopravních přestupků“.
RM jmenovala:
• p. Bc. Aleše Zounu vedoucím  
 stavebního úřadu MěÚ Lysá nad  
 Labem s účinností od 1. 12. 2018.

pu obchvatu. Všechny tyto investi-
ce, které připravujeme společně se 
Středočeským krajem, jsou vázány 
na získání dotací z EU. Nedokáže-
me-li vše připravit v daných ter-
mínech, město propásne poslední 
šanci, jak napravit dluh z minulosti. 
Bohužel nám do hry opět vstoupily 
známé ekologické spolky s odvo-
láním proti kácení stromů a těsně 
před vydáním územního rozhod-
nutí s požadavkem na cyklostezku. 
Už 20 let se jim úspěšně daří mařit, 
nebo oddalovat a prodražovat in-
vestice v našem městě. Přitom se 
jedná pouze o několik jednotlivců. 

Po počáteční nervozitě přede-
vším obyvatelů Litole, jsme se na-
učili žít a fungovat s dlouhodobě 
uzavřeným nadjezdem. Přispělo  
k tomu především umožnění ob-
jízdné trasy přes soukromý poze-
mek KOVONY. Majitelům za to patří 
velké poděkování. Zvykli jsme si na 
operativní řešení neočekávaných 
situací. Důchodcům a zdravotně 
postiženým jsme ulehčili život 
zřízením velmi oceňované služby 
Senior taxi.  Kladně je hodnoceno i 
zřízení výdejního místa České poš-

ty v Litoli. V současnosti probíhají 
svářecí a brousící práce na 90 m 
dlouhé ocelové konstrukci. Přesně 
podle harmonogramu, bude 15. 2. 
2019 zahájeno nasouvání kon-
strukce přes ulici 9. května na 
pilíř P6. V noční výluce 17/18. 2. 
od 20.00 do 4.00 hodin bude kon-
strukce posunuta na pilíř P5 v koleji-
šti a 18/19. 2. od 20.00 do 4.00 ho-
din bude dokončeno posunutí celé  
90 m dlouhé konstrukce až na pilíř 
P4 a na závěr proběhne spuštění  
o 2 m a usazení do konečné polohy. 
Při této náročné a unikátní mani-
pulaci, kterou je možno provádět 
do – 10 st. C, bude zastaven provoz 
na železnici. 

Především Litolí v současnosti 
hýbe uměle vyhrocené téma vý-
stavby nové tělocvičny. Projekt má 
název „Zvýšení kapacity ZŠ v Litoli 
včetně výstavby nové tělocvičny“ 
a je součástí programového pro-
hlášení Rady města na volební ob-
dobí 2018–2022. Stejně tak jako 
jiná města, budeme tuto investici 
realizovat za předpokladu získání 
dotace. Děláme vše proto, aby byla 
kapacita školy opravdu rozšířena  

o další kmenové třídy, družinu a jí-
delnu včetně nové tělocvičny, která 
se velikostí blíží menší sportovní 
hale. Do doby realizace bude stá-
vající tělocvična opravena tak, aby 
vyhovovala pro výuku tělesné vý-
chovy. Ve snaze získat dotaci stej-
ně postupovaly nedaleké Kounice, 
Nehvizdy, Český Brod, Líbeznice, 
Černošice, Jirny, Velim a další. Do 
těchto obcí opravdu doputovaly 
stovky milionů. Nechutná je snaha 
některých zastupitelů zmanipulo-
vat spoluobčany neznalé této slo-
žité problematiky, vyprovokovat je 
k petiční akci, působit citově přes 
děti, čistě odbornou věc zpolitizo-
vat a ještě o tom zkresleně infor-
movat na stránkách Listů.  

Našim cílem je získat co nejvíce 
finančních prostředků na dotacích, 
abychom mohli naplňovat progra-
mové prohlášení rady a rozvíjet 
město tak, aby se nám v něm co 
nejlépe žilo. K tomu je potřeba po-
litická stabilita a rozum, aby nedo-
šlo k rozkladu zastupitelstva jako  
v minulém volebním období.  

Ing. Karel Otava
starosta města

Pokračování na str. 3
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Krátce z radnice
Z 33. jednání rady města 
dne11. 12. 2018
RM schválila: 
• zvýšení ceny nájemného bytů  
 s platností od 1. července 2019,
• výsledek poptávkového řízení na  
 VZ s názvem: „Přeložení chodní- 
 ku Sídliště – II. etapa“, dle výsled- 
 ků hodnocení nabídek hodnotící  
 komisí ze dne 26. 11. 2018 a  
 souhlasila s uzavřením smlouvy  
 na uvedenou VZ s dodavatelem  
 AVE Kolín s.r.o., Kolín V, za cenu  
 729 887,62 Kč, vč. DPH, za před- 
 pokladu schválení rozpočtu na  
 rok 2019,
• nařízení města Lysá n. L. č. 3/2018 
 o placeném stání na místních 
 komunikacích v době výstav.
RM souhlasila:
• s uzavřením smlouvy na realiza- 
 ci stavby rekonstrukce sítí VaK  
 křižovatky pod nadjezdem ČD  
 - Litol a úseku od křižovatky pod  
 nadjezdem k ul. Kollárova s fir- 
 mou Stavokomplet spol. s r. o., 
 Brandýs n. L. na základě znění  
 koncesní smlouvy správce měst- 
 ských sítí VaK s přímým zadáním  
 v částce hodnoty díla dle polož- 
 kového rozpočtu,
• uzavření smlouvy o zajištění  
 projektu Vánoční Artování ve  
 výši 8 000 Kč,
• veřejnoprávní smlouvy na po- 
 skytnutí dotace z charitativního  
 programu pro děti v institucio- 
 nální péči,
• dotaci z charitativního programu 
 na činnost Svazu postižených  
 civilizačními chorobami v ČR,  
 z. s., základní organizace Lysá nad 
 Labem ve výši 7 000 Kč, včetně  
 veřejnoprávní smlouvy,  
• uzavření smlouvy o dílo na sta- 
 vební práce s názvem: „Rekon- 
 strukce bytového domu Na Fran- 

 tišku 253“ s firmou Rekomont,  
 a. s. Praha.

Z 9. zasedání zastupitelstva 
města dne 12. 12. 2018
ZM schválilo: 
• termíny jednání ZM v I. pololetí  
 r. 2019 do 30. 6. 2019 takto:  
 13. 2., 17. 4., 26. 6. 2019,
• rozpočet města Lysá n. L. na rok  
 2019 jako schodkový, ve znění,  
 které je přílohou tohoto usnese- 
 ní. Celkové příjmy jsou 325 013  
 tis. Kč, celkové výdaje činí  
 443 987 tis. Kč, schodek je kryt  
 zdroji z minulých let, které činí  
 118 974 tis. Kč. Rozpočet se zá- 
 vazně schvaluje na úrovni sesku- 
 pení položek oddílu a paragrafu,  
 překročení jednotlivých položek  
 není považováno za porušení  
 rozpočtové kázně.

Z 34. jednání rady města 
dne18. 12. 2018
RM souhlasila:
• s návrhem ceny vodného a stoč- 
 ného na rok 2019 v ceně  
 84,16 Kč/m³.
RM schválila:
• dodavatele veřejné zakázky na  
 poskytnutí a provoz agendy  
 správy dopravních přestupků,  
 detekovaných automatizovaným  
 měřicím zařízením pro měření  
 rychlostí na pozemních komu- 
 nikacích a to společnost ICZ a. s.,  
 Praha 4, za cenu 150 Kč bez DPH  
 za jedno validované měření.
RM vzala na vědomí:
• ukončení pracovního poměru p.  
 Ing. Miloše Dvořáka – tajemníka  
 MěÚ dohodou k 31. 12. 2018.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Andrea Nováková

Pokračování ze str. 2
Veřejná sbírka

Dne 17. 11. 2018 došlo k požáru 
domu v městské památkové zóně 
v areálu zámeckého parku. Vinou 
ohně bylo zničeno celé podkroví a 
střecha domu. Přízemí bylo poniče-
no hasící vodou. V současné době 
je dům vysoušen a zabezpečován 

proti atmosférickým srážkám a na 
jaře letošního roku je plánovaná 
rekonstrukce střechy a obytného 
podkroví.

Dům je historicky spjatý s rodi-
nami Thurn-Taxisů, Kinských a Bo-
řek-Dohalských. 

Z důvodu stavebních prací bude v období od 8. 1. 2019 do  
31. 5. 2019 dočasně uzavřená křižovatka ulic Mírová/Družstevní/
Na Zemské stezce (křižovatka u železničního nadjezdu v Litoli). 
Uzavírka je označena dopravním značením, žádáme řidiče o jeho 
respektování.

Iva Řeháková
referent OSM – komunikace

Dočasná uzavírka 
křižovatky v Litoli
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…Vymyslet a realizovat hezký 
ohňostroj je to samé, jako složit 
hudbu či namalovat obraz...

Začátek nového roku 2019 jsme 
již tradičně oslavili velkolepou ohni-
vou show. Letos to bylo už po jede-
nácté. I přes nepřízeň počasí se na 
louce za zámeckou zdí sešly stovky 
malých i velkých návštěvníků. Po 
dobu dvanácti minut jsme mohli za 
hudebního doprovodu na ztemně-
lém nebi sledovat nádherné barevné 
obrazce. Mohutný závěrečný potlesk 
a kladné reakce přítomných diváků 
potěšily nejen organizátory, ale pře-
devším strůjce lyského ohňostroje 
firmu „Ohňostroje na míru v. o. s.“, 
které děkujeme za úžasný zážitek. 

Velký dík patří také všem podni-
katelům za finanční dary, bez nichž 

Novoroční ohňostroj se vydařil

by se novoroční ohňostroj nekonal. 
Jde o tyto firmy: Thermoservis 
spol. s r. o., Stavokomplet spol.  
s r. o., H.A.N.S. prefa a. s.,  ARS Alt- 
mann Praha s. r. o.,  Loučka Pardu-
bice s. r. o., PMS spol. s r. o., Elektro-
centrum Skuhrovec s.r.o., Bc. David 
Kolářský - zahradnictví, Baroch 
okna s. r. o., Miroslav Pšenička, 
SCOLAREST  spol. s r. o., ak soch. 
Josef Majrych, umělecké kovářství 
František Treml. 

Zvláštní poděkování za asistenci 
při realizaci ohňostroje patří SDH 
Lysá nad Labem, Městské policii 
Lysá nad Labem a Policii ČR. Děku-
jeme též panu Dědkovi za občers-
tvení, které zpříjemnilo tuto slav-
nostní novoroční akci.

 Odbor ŠSVZaK    

Rok se sešel s rokem a pro mne 
nastal čas loučení. Poslední den 
roku 2018 pro mě byl posledním 
pracovním dnem na pozici tajem-
níka městského úřadu. Jednou  
z činností, kterou jsem vykoná-
val, bylo pravidelné informování 
o tom, co projednávají rada a za-
stupitelstvo města. Kdo se o tuto 
oblast zajímá, dovede si představit 
mnohahodinová a někdy nelehká 
jednání. Vybrat to důležité bylo ně-
kdy stejně náročné, jako se jednání 
zúčastnit přímo.

Měsíční informace do Listů jsem 

Mým čtenářům

Upozornění

psal od nástupu do funkce v břez-
nu 2003. Forma textu se časem 
vyvíjela, od literární podoby až po 
tu dnešní strukturovanou. Děkuji 
všem čtenářům, kteří dění na rad-
nici se mnou sledovali po více než 
15 let. Jak to uteklo!

Z Lysé tak úplně nezmizím, budu 
pokračovat v práci ve Spolku ro-
dáků a přátel města a připravovat 
pro vás akce, které se staly tradič-
ními v kulturním kalendáři města. 
Závěrem všem přeji do roku 2019 
pevné zdraví a všechno dobré.

Ing. Miloš Dvořák

Upozornění pro spolky a or-
ganizace k pořádání kulturních, 
společenských a sportovních akcí  
v Lysé nad Labem.

Upozorňujeme, že při pořádá-
ní kulturních, společenských a 
sportovních akcí na veřejném pro-
stranství či na pozemní komuni-
kaci je pořadatel povinnen si včas 
zařídit na příslušných odborech 
povolení k užívání takovéhoto 
prostranství či pozemní komuni-
kace. 
- Povolení k užívání veřejného  

 prostranství – vyřizuje odbor  
 správy majetku 
- Povolení ke zvláštnímu užívání  
 pozemní komunikace – vyřizuje  
 odbor dopravy, odbor správy  
 majetku a vyjádření k žádosti  
 vystavuje Dopravní inspektorát  
 PČR Nymburk.

Pokud pořadatel akce nebude 
mít vyřízeno povolení nemůže  
MěP ani PČR spolupracovat při za-
jištění dané akce . 

Bc. Luděk Přibyl
ředitel  MěP Lysá nad Labem

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

Karel Čapek: 
„Na světě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky.“ 

80 let
Šimonová Anna

85 let
Černohorská Bohumíra

90 let
Hueberová Marie
Suchomelová Marta

91 let
Veselý Zdeněk

92 let
Ježek František
Rychta Evžen

94 let
Nováková Věra

Blahopřání 
    za měsíc prosinec

Kříženec – pes stáří 1 rok
Jsem Fík, nejspíš kříženec 

australského honáckého psa, 
velikostí tak odpovídám. 
Jsem mladý přátelský pes, 
který hledá aktivního pá- 
níčka. Protože jsem energi-
cký s loveckým pudem, tak 
kočky, slepice a jiné obyva- 
tele dvorku mám chuť lovit. 
Jsem čistotný a zvyklý na byt. 
Pokud budu bydlet u domku 
se zahradou, budou potřeba 
dobré ploty, ne však z pletiva. 
S ostatními psy si vyhraju, 
ale občas se najde i výjimka. 
S dětmi nemám zkušenost, 
tak nevím, jak s nimi vyjdu. 
Pokud o mě budete mít 
zájem, tak více informací 
dostanete na telefonním čísle 
605 316 755 nebo na www.
pejscilysa.wz.cz.

Fík hledá domov!

Psí útulek - Lysá nad Labem 
Hrabanov 535
289 22  Lysá nad Labem
Kontakty:
325 551 221, 723 342 174
602 664 839
e-mail: pejscilysa@email.cz
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Celý den strávil Marian Jurečka, 
lidovecký poslanec a někdejší mi-
nistr zemědělství, minulé pondělí  
v zemědělském Polabí. Navštívil 
Milovice, Benátky nad Jizerou, 
Lysou nad Labem a setkal se také  
s vězni v nedalekých Jiřicích.

Na závěr svého středočeského 
„turné“ zavítal do Lysé nad Labem. 
Koneckonců právě Lysáci někdejší-
ho ministra do této lokality pozvali.

„Konkrétně do Lysé jsme pozvali 
pana Jurečku ze dvou důvodů: aby 
poznal naše město (KDU-ČSL tady 
měla nejvyšší volební výsledek  
v Čechách z měst s rozšířenou pů-
sobností) a aby poznal naši radnici. 
Zároveň nám pomohl lobbovat za 
tělocvičnu v Litoli a rozšířil dis-

Exministr lobboval za tělocvičnu v Litoli
kusi o úroveň výš,“ konstatoval 
lídr uskupení Lysá nás baví, Karel 
Marek, který Jurečkovi představil 
projekt Litolské tělocvičny přímo 
na místě.

„Tělocvična je dobré téma. Mám 
zkušenost nejen od nás z obce, ale  
i z dalších obcí, které zdaleka nedo-
sahují takové velikosti jako místní 
část Litol a mají přitom lepší tělo-
cvičnu. Ta slouží nejen dětem, ale 
také ostatní veřejnosti a přispívá  
k prevenci obezity. To si myslím, že 
by mělo být aktivně řešeno ze stra-
ny vedení města a já jsem panu sta-
rostovi Lysé nabídl podporu v této 
věci,“ nastínil Jurečka. Je to nejen 
téma kvality života v daném městě, 
obezita dětí stojí Českou republiku 

Výstavba této školní tělocvičny 
má skutečně pohnutou historii, 
trvající již cca 3 roky. Na ZM dne  
12. prosince 2018 se „konstruk-
tivní opozice“ opět předvedla. Za 
průběh jednání nemohou vykři-
kující a tleskající občané, ti byli 
bohužel částí zastupitelů zmani-
pulováni a hlavně pravděpodobně 
záměrně i podvedeni, protože byli 
zcela mylně informováni o do-
savadním průběhu vyjednávání. 
K problematice bylo napsáno již 
několik článků a stavební komise 
RM se vyjádřila ke stávající studii 
velice negativně.

Materiál k projednání předložil 
pan Ing. Jan Marek a další spo-
lupředkladatelé se v něm odvolá-
vali na usnesení ZM č. 149 z 1. 11. 
2017, které ale interpretovali zce-
la zkresleně. Přitom již po jednání 
zastupitelů na pracovní schůzce 
21. 11.2018, kterého se zúčastnili, 
byl konstatován potřebný postup, 
jehož splnění podmiňuje výstavbu 
nové školní tělocvičny. Pokud je 
známo, žádná z podmínek - důvo-
dů umožňujících zahájení výstav-
by dosud nebyla splněna, kromě 
zajištění finančních prostředků 
odborem MI do rozpočtu 2018 na 
pokračování akce ve výši 9 mil. Kč, 
800 tis. Kč určených na demolici 
stávající tělocvičny a pokračování 
v procesu stavebního řízení. Žád-
ný definitivní projekt nebyl zastu-
piteli doposud schválen.

Pro osvěžení paměti uvádím, 
že se původně předpokládalo, že 
bude rekonstruována, resp. posta-

vena pouze nová tělocvična na stá-
vajícím půdorysu (PD Agora), což 
se později rozšířilo o malou re-
konstrukci vlastního objektu ško-
ly s předpokládaným nákladem 
cca 17 mil. Kč. Pro získání dotace 
byla zpracována studie zahrnující 
i částečné rozšíření školy. Později 
se přestalo mluvit o školní tělo-
cvičně, ale začalo se jednat o malé 
hale a běžecké dráze. Zpracovaná 
studie haly pro košíkovou od Ing. 
Svačiny, protlačovaná vehement-
ně úzkou skupinkou lidí, před-
stavovala bez nezbytného zázemí 
finanční zatížení zhruba ve výši 
více jak 40 mil. Kč, s větším zábo-
rem pozemku u školy. Tuto studii 
vzalo ZM dne 1. 11. 2017 pouze na 
vědomí s tím, aby se na dopraco-
vání studie pokračovalo a hlavně 
se zjistily podmínky dotace. A to  
s tím, že se počítá s výstavbou mul-
tifunkční sportovní haly umož-
ňující i kulturní využití za více 
než 120 mil. Kč na pozemku u ZŠ  
J. A. Komenského. Již tehdy byl 
mnou předložen návrh na řešení 
obdobným způsobem jako byla 
výstavba provedena např. v Ko-
pidlně, kde byla na výstavbu tělo-
cvičny a rekonstrukci školy získá-
na dotace cca 80 %.

V tomto směru je podivuhodná 
důvodová zpráva k předloženému 
materiálu, na kterou návrh usne-
sení vůbec nenavazuje. V průbě-
hu roku od 11/2017 do 11/2018 
bylo prověřováno, za jakých pod-
mínek lze získat dotaci na mini-
halu a sportoviště výše uvedené-

Výstavba nové tělocvičny v Litoli

zhruba 40 miliard korun ročně.
Během jednání na radnici, které-

ho se zúčastnil pan starosta, paní 
místostarostka, člen rady i řadoví 
zastupitelé, se řešila řada dalších 
témat. 

Pan starosta prezentoval si-
tuaci ohledně obchvatu města a  
s tím souvisejícími problémy, kte-
ré zbytečně zdržují jeho realizaci. 
Parlament už schválil zákon, kte-
rý zjednodušuje výstavbu dálnic, 
ale na náš obchvat se nevztahuje. 
Ohledně dopravy se řešila také 
otázka prodloužení trati z Milovic 
do Mladé Boleslavi. To by podle 
Jurečky výrazným způsobem po-
mohlo nejen Mladé Boleslavi, ale 
i obyvatelům Lysé či Milovic, kteří 

by měli rychlé dopravní spojení do 
Mladé Boleslavi, ať už za službami, 
lékařskou péčí nebo za prací.

Diskutována byla také situace 
Domova Na Zámku, který je umís-
těn v nevyhovujícím prostředí 
zdejšího zámku a neodpovídá sou-
časnému trendu života seniorů, 
kteří se o sebe již nedokáží posta-
rat sami.

Marian Jurečka vyjádřil radost 
nad úspěchem místního výstaviště, 
které je mimořádně známé zvláště 
mezi zemědělci, chovateli či mys-
livci. Závěrem poděkoval všem za 
čas, který mu zúčastnění věnovali.

Mgr. Karel Marek a 
Mgr. Štěpánka Vošická

Lysá nás baví, KDU-ČSL 

ho typu a bylo zjištěno, že žádný 
ze stávajících dotačních titulů to 
neumožňuje. V předložené studii 
vybrané předkladateli návrhu, 
kromě jiného, chybí studie prove-
ditelnosti (feasibility study). 

Odvolávka na stávající Koncep-
ci rozvoje školství v Lysé je irele-
vantní, protože právě za poslední 
3 roky došlo v Litoli k výstavbě 
dalších bytových domů ve Vichro-
vě ulici až na počet 19 a je připra-
veno cca 80 parcel na výstavbu 
rodinných domů nebo vil. Počet 
obyvatel stoupne v této lokalitě 
na cca 3,5 tisíce. Proto se zde také 
počítá s výstavbou další MŠ a  

s rozšířením stávající školky a na 
to musí zcela jasně navazovat i od-
povídající zvýšení kapacity ZŠ.

 Souhlasím s názorem, že stá-
vající tělocvična je ve špatném 
stavu. Rozhodně budu podporo-
vat urychlené zpracování jedno-
duchého projektu, který by řešil 
její opravu a možnost využití jako 
provizoria do doby realizace no-
vého komplexního řešení vč. nové 
nářaďovny, třeba i formou kon-
tejneru. Tento návrh jsem již RM 
podal.

S pozdravem a přáním hezkého 
dne.

Ing. Petr Gregor

Krimi střípky
Neodbytný sportovec 

Dne 6. 12. 2018 v 14.05 ho-
din řešili strážníci neodbytného 
19letého sportovce z Lysé nad 
Labem, který nerespektoval uza-
vření víceúčelového hřiště v ulici 
Komenského a do areálu vniknul 
přes plot. Jelikož muž nereagoval 
na výzvy správce areálu, byla na 
místo přivolána hlídka strážníků, 
která muže na místě ztotožnila  
a poučila o pravidlech jeho vyu-
žití. 

 
Alkohol za volantem 

Dne 14. 12. 2018 v 22.55 ho-
din vyjížděli strážníci k dopravní 
nehodě osobních automobilů, 
která se stala v ulici Švermova. 
Na místě strážníci zjistili, že řidič 
rumunské národnosti nezvládl 

řízení a narazil do protijedoucí-
ho vozidla. Nehoda se obešla bez 
zranění, nicméně řidič se choval 
ke svému okolí velmi agresivně  
a pokusil se ukrýt v nedale-
ké ubytovně, odkud ho museli 
strážníci společně s policisty vy-
vést. Velmi nestandardní chová-
ní objasnila provedená dechová 
zkouška, která dopadla pozitivně 
s naměřenou hodnotou 2,46 ‰. 
Řidič se bude zpovídat z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové 
látky.  

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.
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Zeptejte se starosty
čtvrtek 28. února 2019 od 18.00 hodin

v litolské tělocvičně.
Další z večerů, na kterém se starosty města Lysá n. L. 
můžete zeptat na vše, co Vás o našem městě zajímá.

V průběhu měsíce července 
2018, bylo po městě Lysá nad La-
bem a spádových oblastech (Litol, 
Dvorce) rozmístěno 9 kontejnerů 
na oděvy, obuv a textilie. Kontej-
nery jsou pravidelně vyprazdňo-
vány max. po 7 až 14 dnech nebo 
na výzvu.

Do těchto nádob se odkládají 
oděvy, obuv a textilie v čistém 
složeném stavu. U obuvi, v páru 
zabalené. Pokud máte doma se-
prané či opotřebované textilie  
i s dírkami, tak do kontejnerů se 
také odkládají.

Do nádob nepatří oděvy, obuv 
a textilie ve znečištěném stavu, 
mokré či roztrhané.

Místa rozmístění jsou po  
Lysé nad Labem: Čechova ulice, 
Jedličkovo sídliště u Penny, Podě-
bradova ulice, Sběrný dvůr, Síd-
liště – Okružní u školky. V Litoli  
u dětského hřiště u školy, U Vleč-
ky, Vichrova ulice (u dětského 
hřiště) a ve Dvorcích.

Vytříděný odpad, který je  
v nádobách na separované ko-
modity nekončí na skládkách či 

Kontejnery na textil

Kvalita městské vody

Vodné a stočné nezdraží

ve spalovnách ale na třídících 
linkách, kde jsou přetříděny a 
dle typu komodity jsou znovu 
použity.

Třiďme. Má to smysl.
Ing. Veronika Rybová

SM čistota a zeleň

Vážení spoluobčané,
přes 4 roky město řeší kvalitu 

pitné vody poté, kdy v ní stouply 
hodnoty dusičnanů na stano-
venou normu. Akutní problém 
se podařilo vyřešit před 3 lety 
zprovozněním iontových filtrů 
na úpravně vody. Po opakují-
cích se problémech s kvalitou  
a dostatkem vody a s ohledem na 
stoupající počet obyvatel města 
je ale jednou z priorit současné 
radniční koalice dlouhodobé ře-
šení, které spatřujeme v napoje-
ní městského vodovodu na ná-
hradní zdroje kvalitní vody pro 
případ havárie na současném 
prameništi nebo zvýšení spotře-
by. V následujícím textu popisuji 
stav nejdůležitějších projektů  
a plánů, které směřují k tomuto 
cíli.

Prameniště
Je uzavřena smlouva se zho-

tovitelem na napojení nového 
vrtu HV3 v lyském prameništi na 
úpravnu vody. Práce zajistí firma 
Stavokomplet spol. s r. o. s před-
pokládaným termínem dokončení  
v polovině roku 2019.

Vodojem
V současnosti máme hoto-

vou projektovou dokumentaci 
pro územní rozhodnutí. Nový 
vodojem bude dvoukomorový  
o objemu 2× 1000 m3. Umožní 
napojení až tří na sobě nezávis-
lých zdrojů vody. Prvním je stá-
vající prameniště ve vlastnictví 
města, druhým je přivaděč vody 
z Benátecké Vrutice a třetí možné 
napojení bude rezervní. V rámci 
rekonstrukce vodojemu se počítá 
i s vytvořením nového tlakového 
pásma tak, aby domácnosti, které 
v současné době trpí malým tla-
kem vody (objekty na Zámeckém 
vrchu v okolí Skály), získaly tlak 
dostatečný.

Propojení soustav s VaK 
Nymburk a VaK Mladá Boleslav

Zmíněné dlouhodobé řešení 
vidíme především v napojení lys-
kého vodovodu na mladoboleslav-
skou vodárenskou soustavu, která 
disponuje několika vydatnými 
zdroji kvalitní vody. Nejjednoduš-
ším způsobem bude využít jako 
„most“ vodárenskou soustavu VaK 
Nymburk. Na začátku tohoto roku 

jsem proto navázal na předchozí 
dohody s představiteli VaK Mladá 
Boleslav, kteří této myšlence vyjá-
dřili podporu. Na dalším jednání, 
tentokrát se zhotovitelem studie 
propojení vodárenských soustav, 
jsem obdržel další potřebné infor-
mace:

Ve studii je počítáno s propoje-
ním soustavy VaK Mladá Boleslav 
a VaK Nymburk až do vodojemu  
v Lysé n. L.! V tuto chvíli má VaK  
Nymburk vydáno nepravomocné 
stavební povolení na připojení 
vodojemu v Benátecké Vrutici 
na vodovod VaK Mladá Boleslav. 
Propojení mezi vrutickým a lys-
kým vodojemem existuje ještě  
z dob, kdy se naopak uvažovalo  
o zásobování Vrutice vodou  

z Lysé, nikdy ovšem nebylo vyu-
žito. Tlakovou zkouškou již byla 
ověřena jeho funkčnost. Nyní 
budou následovat jednání s VaK 
Nymburk o konkrétních smluv-
ních a technických podmínkách 
pro možnou dodávku vody z no-
vého zdroje.

Vrt Kovona
I nadále probíhají jednání se zá-

stupci Kovony a. s. o převzetí vrtu 
v areálu podniku. V tuto chvíli jde 
o finální podobu smlouvy. Dále 
prověřujeme možnost využití vrtu 
pro potřeby města. 

S přáním hezkých dní.
Mgr. Jiří Havelka

místostarosta

V závěru roku 2018 souhlasila 
rada města v souladu s koncesní 
smlouvou s výší vodného a stoč-
ného pro rok 2019 a to v částce 
84,16 Kč za m3 včetně DPH. To 
znamená mírné snížení ceny 
oproti roku 2018 cca o 1 koru-

nu za m3. V průběhu roku 2019 
může ještě dojít k úpravě DPH. 
To by znamenalo další snížení 
ceny vodného a stočného. 

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

 Cena vodného a stočného Cena vodného a stočného
 v roce 2018 v roce 2019
 85,09 včetně DPH 84,16 včetně DPH

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé n. L. 
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 nad Labem dě-
kuje všem občanům, kteří 
projeví zájem o naše opuštěné 
pejsky a kočičky.                       

          Ing. Veronika Rybová
odbor SM
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Silvestr byl v Lysé nad Labem jako dělaný pro sportovní nadšence. TJ 
Sokol Lysá nad Labem uspořádal 31. 12. 2018 již tradiční 44. ročník „Sil-
vestrovského běhu“. Běželo se hned v několika kategoriích – předškoláci, 
mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Všem běžcům a běžkyním gratulu-
jeme a přejeme v novém roce 2019 mnoho dalších sportovních úspěchů.

 Ve středu 26. prosince 2018 se v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
konal tradiční Vánoční koncert, na kterém se letos představila sopra-
nistka Jana Jehličková, tenorista Daniel Klán, houslistka Alena Žáková 
a klavírista Vítězslav Podrazil. Výtěžek benefičního koncertu ve výši  
15 371 Kč byl určen na obnovu místních varhan. Děkujeme všem, kteří 
se koncertu účastnili a na tento účel přispěli. Opravdu krásný vánoční 
zážitek.

 
   

Na Štědrý den jste mohli u kostela Narození sv. Jana Křtitele navštívit 
živý betlém, kde byla k vidění i nejrůznější zvířátka. U betléma zazpí-
valy děti Pěveckého sboru ZUŠ F. A. Šporka pod vedením J. Erbenové  
a ženský pěvecký sbor Quantumtet.

 

Vánoční atmosféru šířili opravdu všude. Děti z Junáku – český skaut 
byly přítomny i u kostela, abyste si zde od nich mohli vzít do svých do-
movů kousek betlémského světla. 

15. 12. 2018 zavítala 
na výstaviště v Lysé naše 
„Saxana“ aneb Petra Čer-
nocká. Měla zde vánoční 
koncert se svým manže-
lem Jiřím Pracným. V rám-
ci vystoupení zazpívala své 
nejznámější hity.

Zpříjemnila tak přítom-
ným vánoční čas a naladi-
la nás na vánoční atmo-
sféru. Za vystoupení moc 
děkujeme. 

 

Předposlední den v roce jste mohli navštívit evangelický kostel, 
kde proběhl koncert na trubku a varhany v podání Karla Mužátka  
a Matěje Boka. 
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Kulturní přehled

1. 2. od 17.00 Ovečky a vlci 
1. 2. od 20.00 Narušitel 
2. 2. od 10.00 Ovečky a vlci 
2. 2. od 17.00 Ticho před bouří  PREMIÉRA
2. 2. od 20.00 Ženy v běhu 
3. 2. od 10.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
3. 2. od 15.00 Psí domov 
3. 2. od 18.00 Ženy v běhu 
5. 2. od 17.00 Husí kůže 2: Ukradený Halloween
5. 2. od 20.00 Narušitel 
6. 2. od 17.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
6. 2. od 20.00 Ženy v běhu 
7. 2. od 17.00 LEGO® příběh 2  PREMIÉRA
7. 2. od 20.00 Metallica - koncert v Nimes  PREMIÉRA
8. 2. od 17.00 Psí domov 
8. 2. od 20.00 Na střeše  PREMIÉRA
9. 2. od 10.00 LEGO® příběh 2
9. 2. od 17.00 Na střeše 
9. 2. od 20.00 Xavier Baumaxa 
10. 2. od 10.00 LEGO® příběh 2
10. 2. od 15.00 Dětský Karneval – Diskotéka
10. 2. od 20.00 Na střeše 
12. 2. od 17.00 LEGO® příběh 2
12. 2. od 20.00 Marie, královna skotská  PREMIÉRA
13. 2. od 17.00 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru 
  AKCE KINO KLUB
13. 2. od 20.00 Bohemian Rhapsody 
14. 2. od 17.00 Odpoledne pro seniory
14. 2. od 20.00 Léto s gentlemanem  PREMIÉRA
15. 2. od 17.00 LEGO® příběh 2
15. 2. od 20.00 Bohemian Rhapsody 
16. 2. od 10.00 LEGO® příběh 2
16. 2. od 17.00 Alita: Bojový Anděl  PREMIÉRA
16. 2. od 20.00 Ženy v běhu 
17. 2. od 10.00 LEGO® příběh 2
17. 2. od 15.00 Divadlo pruhované panenky – O Červené Karkulce
17. 2. od 18.00 Léto s gentlemanem
19. 2. od 17.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
19. 2. od 20.00 Na střeše 
20. 2. od 17.00 Alita: Bojový Anděl 
20. 2. od 20.00 Léto s gentlemanem 
21. 2. od 17.00 Jak vycvičit draka 3  PREMIÉRA
21. 2. od 20.00 Úhoři mají nabito  PREMIÉRA
22. 2. od 17.00 LEGO® příběh 2
22. 2. od 20.00 Na střeše 
23. 2. od 10.00 Jak vycvičit draka 3 
23. 2. od 17.00 Úhoři mají nabito 
23. 2. od 20.00 Léto s gentlemanem 
24. 2. od 10.00 Jak vycvičit draka 3 
24. 2. od 15.00 Alita: Bojový Anděl  3D PROJEKCE
24. 2. od 18.00 Úhoři mají nabito 
26. 2. od 17.00 Jak vycvičit draka 3 
26. 2. od 20.00 Všichni to vědí  PREMIÉRA
27. 2. od 17.00 LEGO® příběh 2
27. 2. od 20.00 Mrazivá pomsta  PREMIÉRA
28. 2. od 17.00 Úhoři mají nabito 
28. 2. od 20.00 Colette: Příběh vášně  PREMIÉRA
1. 3. od 17.00 Jak vycvičit draka 3 
1. 3. od 20.00 Úhoři mají nabito 
2. 3. od 10.00 LEGO® příběh 2
2. 3. od 17.00 Alita: Bojový Anděl 
2. 3. od 20.00 Ženy v běhu 
3. 3. od 10.00 Jak vycvičit draka 3 
3. 3. od 15.00 Jak vycvičit draka 3 3D PROJEKCE
3. 3. od 18.00 Léto s gentlemanem 

Kino Lysá n. L.                      2/20191. 2. 2019 od 8.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
www.knihovnalysa.cz

2. 2. 2019 od 8.00 hodin
Exotika trh
Výstaviště Lysá nad Labem 
www.vll.cz

2. 2. 2019 od 20.00 hodin
Hasičský ples SDH Lysá n. L.
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz 

3. 2. 2019 od 9.00 hodin
Rodinné konstelace
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

4. 2. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

5. 2. 2019 od 8.30 hodin 
PC kurz MS WORD
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

5. 2. 2019 od 16.30 hodin
Osudy rodiny Münsterbergů
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6. 2. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

6. 2. až 4. 3. 2019 
Paličkovaná krajka
výstava v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

7. 2. 2019 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8. 2. 2019 od 20.00 hodin
Ples města Lysá nad Labem
Výstaviště Lysá nad Labem
www.mestolysa.cz

9. 2. 2019 od 20.00 hodin 
Xavier Baumaxa
koncert v Kině Lysá n. L.
www.kinolysa.cz 

9. 2. 2019 od 20.00 hodin
Veslařský ples
Sokolovna Semice

11. 2. 2019 od 9.30 hodin
Vaříme pro děti
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

12. 2. 2019 od 8.30 hodin 
PC kurz MS WORD
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

12. 2. 2019 od 17.00 hodin
Tajemnými stezkami 
nymburského regionu
přednáška v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

13. 2. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

14. 2. – 16. 2. 2019 
od 9.00 hodin 
Stavitel 2019, Řemesla 2019, 
Ligna Bohemia 2019
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

17. 2. 2019 od 15.00 hodin
O Červené Karkulce
divadlo v Kině Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

18. 2. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

20. 2. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

26. 2. 2019 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové 
vzpomínky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

27. 2. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

27. 2. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

28. 2. 2019 od 16.30 hodin
První pomoc u dětí
workshop v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

28. 2. 2019 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
v litolské tělocvičně

28. 2. 2019 od 18.30 hodin
Československo v roce 1919
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

2. 3. 2019 od 20.00 hodin
Fotbalový společenský ples
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

9. 3. 2019 
Bleší trh
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz 
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Městská knihovna

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

Prázdniny s knihovnou – 1. února 2019
Dopolední výlet pro děti ve věku 6 až 10 let, které nerady tráví prázd-
niny doma. Na program je nutné se přihlásit předem! Bližší informace 
v knihovně.

Osudy rodiny Münsterbergů - 5. února 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

PC kurz MS WORD – 5. + 12. února 2019 od 8.30 do 9.30 hodin
Kurz je určen pro všechny, kteří s prací v aplikaci MS Word začínají nebo 
jej v základní formě používají a mají zájem své dovednosti zlepšit a rozší-
řit. Na kurz je nutné se přihlásit v knihovně předem. Kurz je pro všechny 
pořádán zdarma. 

Paličkovaná krajka – 6. února – 4. března 2019
Výstava prací účastníků kurzu paličkování, který probíhá v naší 
knihovně. Výstava ukáže vše, co lze zvládnout pod vedením lektorky 
Heleny Kubíkové.

Drátování – 6. + 20. února 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Šachy pro seniory – 7. února 2019 od 18.00 hodin
Přijďte se seznámit s touto královskou hrou do knihovny! Můžete si zahrát 
mezi sebou nebo se členy šachového klubu.

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

Tajemnými stezkami nymburského regionu s knihami 
Jana Řehounka – 12. února 2019 od 17.00 hodin 
Nymburský spisovatel Jan Řehounek, který se věnuje především literatu-
ře faktu, pohovoří o své vášni poznávat jednotlivá místa v našem nejbliž-
ším okolí a zprostředkovávat čtenářům mnohdy překvapivé informace. 
Přednáška se koná v rámci cyklu univerzity volného času.

Paličkování – 13. + 27. února 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci, hlašte se v knihovně!

Osmimilimetrové vzpomínky – 26. února 2019 od 18.00 hodin
Projekce historických filmů věnujících se lidové myslivosti v Lysé n. L. Díky 
filmovému archivu Václava Hlavsy nahlédneme do minulosti našeho města.

Hudební toulky – 27. února 2019 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Československo v roce 1919 – 28. února 2019 od 18.30 hodin
Přednáška PhDr. Aleše Dvořáka na téma historie Československa v prv-
ním roce své existence. Pořádá Spolek pro rozvoj města Lysá n. L. ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Lysá nad Labem.

Připravujeme:
Taneční 2019 (září–prosinec 2019) - aktuální informace najedete na 
webu knihovny www.knihovnalysa.cz

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé

Matčina volba – KING, Samantha
Tehdy: Madeleine žila pro svá dvojčata, Aidana a 
Annabel. Vždycky byla přesvědčená, že by pro ně 
byla ochotná i zemřít. Jenže v den jejich desátých 
narozenin prošla její láska zatěžkávací zkouškou. Na 
dveře u nich totiž zaklepal vrah a přinutil ji učinit dě-
sivé rozhodnutí: které z dětí přežije, a které zemře 
– syn, nebo dcera? 

Kavárnička na pobřeží – COLGAN, Jenny
Floru přivede pracovní cesta na ostrůvek Mure, kde 
prožila dětství. Musí proto opustit hektický život v Lon-
dýně plném světel, což je pro ni velmi náročný úkol. Ani 
pohled na jasně modré moře ji příliš netěší. Podaří se 
Floře najít po letech v Mure své místo, velkou lásku, i 
sebe samotnou?

Naučná literatura pro dospělé
Zpráva o mém muži – SLANSKÁ, Josefa
Syrové svědectví o době, která za velké ideály skryla 
ty nejtěžší zločiny. Vzpomínky manželky generálního 
tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, popraveného ve 
vykonstruovaném procesu v roce 1952. Tentokrát se 
nejedná o pohled „jasné oběti“, ale manželky jednoho 
z těch, kteří obludnou mašinerii pomáhali budovat, aby 
nakonec skončili na jejím popravišti. Vzpomínky Josefy 

Slánské, manželky generálního tajemníka KSČ, nás zavedou na demon-
strace ve třicátých letech 20. století, do emigrace v Moskvě, ale i do Česko-
slovenska poválečné doby. 

Moudrost starých psů – RADINGER Elli H.
Psi jsou úžasní – v každém věku! Život se starým psem 
nám otevírá oči a srdce víc, než si umíme představit. 
Staří psi nás mohou mnohému naučit: Například brát 
každý den jako dar, ničeho nelitovat, starat se o svou 
smečku, poznat, na čem skutečně záleží, ale také od-
pouštět nebo brát věci tak, jak jsou...

Beletrie pro děti
Draci na hradě Ruinově a jiné povídky 
– PRATCHETT, Terry
Nejneuvěřitelnější příběhy se nemusejí odehrávat  
v dalekém vesmíru, ani v hlubinách oceánů...

Strašidelná chůva 
– TUUTIKKI, Tolonen
Zábavná, humorná, lehce strašidelná knížka vypráví 
příběh obyčejné současné rodiny, jejíž život se zcela 
nečekaně obrátí vzhůru nohama, když se u nich na 
prahu jednoho dne objeví vlasatá příšera páchnoucí 
močálem...

Naučná literatura pro děti
TGM
Komiks sleduje veřejný i soukromý Masarykův život 
a zaměřuje se na klíčové události, které jej směrovaly 
k vyvrcholení jeho kariéry coby prvního prezidenta 
samostatného Československa. Začínáme před jeho 
narozením a provázíme ho dětstvím, dospíváním  
i studiemi...
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Pozvánky

Rodinné centrum Parníček
zve dospělé na

PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
ve čtvrtek 28. 2. 2019

od 16.30 do 19.00 hodin
Cílem workshopu je, aby účastníci byli schopni poskytnout adekvátní 

první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby, 
kdy o dalším životě poraněných dětí rozhodují vteřiny 

a znalosti základů první pomoci.
Pro účastníky je k dispozici obvazová technika pro nácvik zástavy 

krvácení, rescitutační modely dospělého a dítěte pro nácvik 
KPR - rescitutace při zástavě oběhu.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování.

Workshopem Vás provede profesionální zdravotnický záchranář 
Bc. Jan Veselý, který pracuje na ZZS a má několikaleté zkušenosti 

se školením první pomoci.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ
Je však nezbytné nahlásit počet dětí a věk předem.

CENA: 200 Kč
Prosíme o rezervace:

na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 
na e-mailu: info@rcparnicek.cz

              Tato aktivita je podpořena z dotačního programu MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček, Jedličkova 1398/9, 289 22 Lysá n. L.
e-mail: info@rcparnicek.cz, tel. 775 685 501

Vaříme pro děti (1–3 roky)
11. 2. 2019 od 9.30 hodin,
RC Parníček - Lysá nad Labem

Seminář o stravování malých dětí
Nevíte si rady s jídelníčkem svého dítěte?
Řekneme  si základní informace o tom, jaké by 
mělo být složení jídelníčku a skladba potravin 
u dítěte ve věku 1–3 roky.Uvedeme si konkrétní
tipy na snídaně, hlavní jídla i večeře vhodné
pro děti. Neustále nestíháte, máte pocit, že 
v kuchyni trávíte hodiny, ztrácíte inspiraci 
a nevíte, co stále vařit? Ukážu vám své 
jednoduché a rychlé recepty, které jsou vhodné
pro děti, ale chutnají i dospělým.

Informace o kurzu
● Doba trvání: 2 hodiny (+ následná diskuze)
● Cena: 150 Kč
● Přihlášení nutné předem jednou z těchto forem:
 na webu www.mamavkuchyni.cz (záložka kurzy),
 přes e-mail mamavkuchyni@seznam.cz,
 osobně v RC Parníček
● hlídání dětí: zajištěno zdarma
 (nutno předem nahlásit)

           Tato aktivita je podpořena z dotačního programu MPSV „Rodina“

Kdo jsem?

Bc. Barbora Charvátová

pyšná maminka
pětileté Karolínky a 

vášnivá kuchařka

autorka blogu a
stejnojmenné kuchařky

„Máma v kuchyni“

administrátorka
facebookové skupiny

„Vaříme malým dětem“

lektorka školy
„Zdravá 5“

► Správné složení jídelníčku  dítěte
► Nevhodné potraviny po prvním roce
► Bílkoviny, sacharidy a tuky v praxi
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Pozvánky

Vážení příznivci zábavy a dobrého humoru, 
dovolte nám, abychom Vás pozvali na 

ONE MAN SHOW Lukáše Pavláska 
„Kdo nepláče není Čech“. 

Akce se uskuteční 2. DUBNA 2019 OD 19.00 HODIN 
v Kině Lysá nad Labem. 

Předprodej vstupenek zahájen 4. 2. 2019, vstupné 150 Kč.
Těšíme se na společně strávený večer plný humoru.
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Pozvánky
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Pozvánky

Den otevřených dveří:
12. února 2019 

od 10.00 do 16.00 hodin

Obchodní akademie 
Lysá nad Labem
Komenského 1534
www.oalysa.cz | oalysa@oalysa.cz
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Ze života škol

Vážení rodiče, v následujícím 
textu Vás chceme informovat  
o zápisu dětí do 1. ročníku na-
šich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou 
školách ve stejném termínu: 
v úterý 2. dubna 2019 od 
13.00 do 17.00 hodin a ve 
středu 3. dubna 2019 od 
13.00 do 15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu se 
bude konat na obou školách 
ve stejném termínu: 
v úterý 9. dubna 2019 ve 
13.00 hodin.

V případě, že se nebudete moci 
zúčastnit řádného termínu, je nut-
né se objednat na tento náhradní 
termín na níže uvedených kon-
taktních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného 
– budova Masarykovy školy, 
Školní náměstí 1318/14
ZŠ J. A. Komenského
– zelený pavilon B,
Komenského 1534

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny,  
 u níž je dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákon- 
 ného zástupce (občanský prů- 
 kaz, u cizinců pas),
4.  potvrzení o trvalém pobytu  
 dítěte v Lysé nad Labem nebo  
 v některé z tzv. spádových  
 obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá,  
 Stratov, pokud má zákonný  
 zástupce trvalý pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě  
 soudního rozhodnutí ke změ- 
 nám v osobách zákonných  
 zástupců dítěte, je třeba tuto  
 skutečnost doložit (nejlépe 
 kopií rozsudku příslušného  
 soudu). Tento krok je nezbyt- 
 ný i tehdy, pokud je např. je- 
 den z biologických rodičů dí- 
 těte omezován při výkonu svých 
 práv. I v takovém případě je  
 nutné tuto skutečnost doložit  
 kopií soudního rozhodnutí.  
 Tyto dokumenty jsou považo- 
 vány zásadně za důvěrné.

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. 

Nedoporučuje se před zápisem  
s dítětem cvičit jakoukoliv do-
vednost a znalost. Smyslem zá-
pisu je posoudit školní připrave-
nosti dítěte. Součástí zápisu bývá 
rozhovor s učitelem či přeříkání 
básničky, a to z důvodu posou-
zení verbálního projevu dítěte. 
Nechybí ani kresba, podle níž je 
možné určit vývojovou úroveň 
grafomotoriky předškoláka. Dítě 
se setká i s otázkami ze všeobec-
ného přehledu, mezi něž patří 
časová a prostorová orientace, 
znalost barev, geometrických 
tvarů, zkouší se, zda dítě zná 
svoje jméno, adresu, věk, jestli 
pozná některá čísla či písmena, 
což ale není nutné. Vyučující 
také pozorují chování dítěte bě-
hem zápisu, jeho samostatnost, 
případnou úzkostnost, závislost 
na rodičích, ochotu poslouchat 
cizí autoritu a plnit dané instruk-
ce. Svoji roli hraje i koncentrace 
pozornosti. Samotný zápis je 
spojen s hravými a relaxačními 
prvky. Děti obchází různá stano-
viště po škole, plní určité úkoly 
a nakonec odchází s drobným 
dárkem.

Co důležitého byste měli 
vědět?

Zápis do školy upravuje § 36 
tzv. školského zákona č. 561/2004 
Sb. Vzhledem k povinné školní 
docházce je nutné zapsat do školy 
všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku, 
tedy v roce 2019, šesti let věku.

Odklady povinné školní do-
cházky upravuje § 37 téhož zá-
kona. Není-li dítě tělesně nebo 
duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný 
zástupce dítěte v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce 
(tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), 
odloží ředitelka školy začátek 
povinné školní docházky o jeden 
školní rok, pokud je žádost dolo-
žena 2 doporučeními - posouze-
ním příslušného školského pora-
denského zařízení + odborného 
lékaře (pediatra) nebo klinické-
ho psychologa. Žádost o odklad 
musí být tedy podána nejpozději 
do 30. dubna 2019. Pokud ředi-

telka školy rozhodne o odkladu 
povinné školní docházky, infor-
muje zákonného zástupce o po-
vinnosti předškolního vzdělává-
ní dítěte a možných způsobech 
jejího plnění.

Místo povinné školní docházky 
upravuje § 36 školského zákona. 
Školu pro zápis si můžete vybrat 
podle svého uvážení. Cílem obec-
ně závazné vyhlášky č. 4/2011, 
o stanovení spádových obvodů 
základních škol města Lysá nad 
Labem je zajistit místo vzdělávání 
pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absol-

vování zápisu na některé z uvede-
ných dvou škol jsou:
1.  trvalý pobyt dítěte v katastru  
 města Lysá nad Labem včetně  
 Litole, Dvorců a Byšiček,
2. trvalý pobyt dítěte v některé  
 z tzv. spádových obcí, tedy  
 v Jiřicích, Ostré, Staré Lysé  
 a Stratově.

V ostatních případech bude 
dítě zapsáno pouze tehdy, pokud 
nebude naplněna kapacita 1. tříd 
školy žáky uvedenými podle bodu 
1 a 2.

Pokud bude převýšena na ně-
které ze škol kapacita počtu dětí 
přijatých do 1. tříd, bude platit 
vyhláška č. 4/2011 o stanovení 
spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem.     

Bližší informace budou podá- 
ny na schůzce rodičů s ředi-
telkami škol, která se bude ko-
nat v úterý 26. března 2019 
v 16.30 hodin v ZŠ JAK Lysá 
nad Labem.

Bližší informace o školách 
získáte také na webových strán-
kách škol: 

ZŠ B. Hrozného 
– www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského 
– www.zsjaklysa.cz

Je možné si školy 
prohlédnout?
Vhodné je využít k návštěvě 
obou škol Dne otevřených 
dveří: ve čtvrtek 28. břez-
na 2019 od 7.45 do 11.25 
hodin.

Kontakty

ZŠ B. Hrozného
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová

tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz

ZŠ J. A. Komenského
ředitelka Mgr. Marie Nováková

tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 

ilustrační foto, zdroj: internet
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Ze života škol

Poslední před-
vánoční týden je 
vždy velice výživ-
ný. Většina z nás 
už má myšlenky 

zabalené v dárcích pod stromeč-
kem a přimět někoho k nějaké 
činnosti je mnohdy opravdu 
nadlidský úkol. Všude kolem nás 
je zmatek. Lidé se předhánějí  
v obchodech, tatínkové vyráží pro 
stromeček a pro kapra, mamin-
ky sepisují nekonečné seznamy 
toho, co je potřeba ještě nakoupit, 
připravit a doladit. V supermarke-
tech je vskutku natřískáno a ulice 
velkých měst jsou na tom podob-
ně. Ano, chaos! Na druhou stranu 
ale všude zní koledy, ze stánků tr-
žišť voní kaštany, mandle a trdlo. 
Mmm, to je najednou hned krásná 
a lákavá představa, nemyslíte? 

I my ve škole trávíme obdo-
bí před nejoblíbenějšími svátky  
v roce různorodě. Na jednu stranu 
se blíží pololetí, takže přichází čas 
zkoušení a písemek, z opačného 
pohledu si ale užíváme zpívání 
vánočních písní, kreativní tvoření  
a předvánoční výlety.

I žáci 5. B a 5. C se na jeden 
takový výlet vypravili. A nutno 
podotknout, že to byla opravdu 
nefalšovaná předvánoční výpra-
va! Ale nepředbíhejme… Výlet 
byl naplánovaný na čtvrtek 20. 
prosince 2018 a naším hlavním 
cílem měla být procházka histo-
rickým centrem matičky stově-
žaté, jež měla být zakončena vý-
stupem na Petřínskou rozhlednu. 
Počasí nám ale náš předvánoční 

Páťáci na procházce 
vánoční Prahou

výlet zařídilo úplně jinak. Ptáte se 
jak? Ihned poté, co jsme na Masa-
rykově nádraží vystoupili z vlaku, 
začalo vydatně sněžit. My jsme se 
ale i tak zahalili do čepic a kapucí 
a vydali se na procházku po vá-
noční Praze. Nejprve jsme zamířili 
na Náměstí Republiky, odkud jsme 
pokračovali na Václavské náměs-
tí. Odtud jsme se vydali Národní 
třídou k Národnímu divadlu, pře-
šli jsme přes Vltavu, prošli se po 
Kampě a po Karlově mostě jsme 
se vrátili na Staroměstské náměstí. 
Vzhledem k tomu, že opravdu celou 
cestu velice hustě sněžilo, nápad  
s Petřínem jsme okamžitě pře-
hodnotili, neboť vystoupit na 
rozhlednu a hledět do mlhy nás 
příliš nelákalo. Na Staroměst-
ském náměstí jsme si prohlédli 
vánoční trhy a krásný vánoční 
strom a následně jsme zamířili 
do tepla. Zima byla totiž v kom-
binaci s hustým sněžením váž-
ně vcelku nepříjemná. Útočiště 
před vlezlou zimou nám poskytlo 
Palladium, kde jsme se zároveň  
i občerstvili a kolem půl jedné 
jsme se vypravili zpět do Lysé. 

Troufnu si říct, že jsme si všichni 
náš předvánoční výjezd do Prahy 
naplno užili. Ano, sníh, který nám  
po cestě létal do očí, byl sice nepří-
jemný, nicméně kdo ví, kdy se dočká-
me nějaké další sněhové nadílky…

Dovolte mi, abych vám tímto 
jménem všech žáků 5. B a 5. C po-
přál krásné prožití vánočních svát-
ků a vše krásné do roku 2019.

Petr Pokorný
za žáky 5. B a 5. C

Po mnoho let 
se v naší škole 
dodržuje tradice 
– vyrobit a daro-
vat obyvatelům 

Domova Na Zámku vánoční přá-
ní. Také letos jsme tuto tradici 
dodrželi a svá úžasná přání jsme 
donesli na zámek. Bohužel jsme je 
ale nemohli sami osobně předat, 
protože v zámku je nyní karanté-
na. Předali jsme je proto sociálním 
pracovnicím a vydali se dál. Naším 

Předvánoční čas ve 4. C
dalším cílem byl útulek pro psy.

Každý z nás nesl nějakou dob-
růtku pro čtyřnohé kamarády.  
V útulku jsme část dobrot dali jako 
vždy pod jejich vánoční stromek a 
část jsme pejskům rovnou házeli, 
aby si pochutnali hned. Přinesli 
jsme jim i hračky, aby si krátili čas 
při čekání na nové majitele. Letos 
však v útulku bylo o hodně méně 
psů, což nám udělalo obrovskou 
radost.

J. Pítová a 4. C

Na 25. ledna 
měli prvňáč-
ci z naší školy 
n a p l á n o v a -
nou besedu 
v knihovně  

s autorkou dětských knížek paní 
Ivou Geckovou. Proč právě s ní? 
Nejen proto, že tato spisovatelka 
bydlí a působí v našem městě, 
ale i proto, že jí v minulém roce 

vyšla krásná knížka s názvem 
Čertí babička. Tuto knížku do-
stal každý prvňáček na Slavnosti  
1. vysvědčení a překvapením 
bylo osobní věnování přímo od 
autorky. Moc jí tímto děkujeme 
za ochotu a vstřícnost. A my, 
paní učitelky, se už těšíme, až si 
knížku spolu se žáčky ve třídě 
přečteme.

Mgr. Romana Bäumeltová

Střípky ze ZŠ JAK
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Zámecké novinky

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách
– přímá obslužná péče

   • Termín nástupu – dle dohody, ihned
   • Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění  
 pozdějších předpisů
   • Více informací na www.domovnazamku.cz
   • V případě zájmu zasílejte, prosím, vaše CV  
 na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz nebo volejte 602 154 221.

Přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás.

Poslední ohlédnutí 
za rokem 2018

Rádi bychom ještě zavzpomí-
nali na život na zámku na konci 
minulého roku a podělili se s Vámi  
o zážitky z akcí, které neoddělitel-
ně patří k našemu domovu. Jako 
každý rok nás v prosinci navštívi-
lo mnoho „Ježíšků“ s dárečky pro 
naše klienty. Tradičně k nám skauti 
donesli Betlémské světlo – symbol 
přátelství, klidu a míru. Děti z milo-
vické ZŠ TGM napekly a nazdobily 
cukroví, speciální škola v Lysé nad 
Labem uspořádala sbírku vánoč-
ních dárků. Nezapomněly na nás 
ani mateřské školky, a to Parníček 

a Sluníčko. S vánočním přáním a 
dárečky přišli i zástupci městských 
úřadů ze Sadské, Poděbrad, Bran-
dýsa nad Labem a samozřejmě  
z Lysé nad Labem. Prvním rokem 
nás navštívili odsouzení z věznice  
v Jiřicích. Darovali nám krásné ke-
ramické stromky z vlastní dílny. 
Bez vánočního cukroví by ani ne-
byly ty pravé Vánoce a tak jsme si 
opět vyzkoušeli, jestli ještě nějaké 
to cukroví zvládneme upéct. Nejde 
nám to už tak rychle, ale výsledek 
byl na výbornou. Čekání na Je-
žíška nám zpestřily studentky VOŠ 
zdravotnické z Nymburka se svou 
vzdělávací přednáškou o ústní hy-

gieně a než jsme se nadáli, Vánoce 
byly tu. Štědrý den na zámku ply-
nul klidně ve sváteční atmosféře. 
Střídaly se návštěvy těch nejbliž-
ších našich klientů, Ježíšek roz-
dal všechny dárky a všichni jsme  
k sobě měli tak nějak blíž a přáli 
jsme si, aby nám to vydrželo po 
celý rok. Sváteční atmosféru ještě 
umocnili hudebníci z Hasičské de-
chové hudby Lysá nad Labem, kteří 
na nádvoří zámku hráli koledy. Vá-
noční nadílka byla letos opravdu 
štědrá a to i díky Vám. Rádi bychom 
všem milým dárcům chtěli alespoň 
touto cestou poděkovat za vstříc-
nost k našim klientům. V rámci 
dvou projektů: „Strom splněných 
přání“ a „Ježíškova vnoučata“ jste 
vyslyšeli přání našich obyvatel a 
pomohli Ježíškovi tato přání splnit. 
Poděkování patří i všem spřízně-
ným duším. Děkujeme, že myslíte 

na druhé, pro které je tato pomoc 
povzbuzením do dalšího života. 
Moc si toho vážíme a těšíme se na 
další spolupráci. No a byl tu Silvestr. 
My jsme se se starým rokem začali 
loučit už v pátek 28. prosince. Zám-
kem se nesly nejznámější písničky 
Waldemara Matušky, se kterými k 
nám přijel jeho nejslavnější dvojník 
– Vladimír Walda Nerušil. Waldovi 
písníčky máme rádi a Silvestr nám 
s nimi utekl jako voda. Koncert 
skončil a byl čas na slavnostní pří-
pitek, který pronesl ředitel domo-
va Mgr. Jiří Hendrich. Popřál všem 
klientům i zaměstnancům domova 
vše nejlepší, pevné zdraví a mnoho 
šťastných dní v roce 2019. A to vše 
ještě jednou přejeme i Vám.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          
Domov Na Zámku

Lysá nad Labem, p.o.                                                                                                                                           

Velmi rádi bychom poděkovali 
partě lidí z Dvorců za pěkný zá-
žitek, jež jsme si užili 8. 12. Tento 
den v podvečer uspořádali v sále 
dvorecké hospody mikulášskou 
besídku. Děti i dospělí si užili pana 
Zdeňka Polácha (známého ze sou-
těže Česko Slovensko má talent), 
který svým vystoupením pobavil 
všechny přítomné, hlavně ale dět-
ské publikum. Samozřejmě nechy-
běl ani Matýsek. Děti se s panem 
Poláchem a Matýskem rozloučily 

bouřlivým potleskem. Poté byly 
přítomným dětem předány miku-
lášské balíčky, v kterých mohly děti 
najít ovoce, sladkosti, drobné hrač-
ky a jiná zajímavá překvapení. Po 
ochutnávce z balíčků následovala 
zábavná diskotéka a hry pro děti. 
Byl to opravdu velice pěkný večer. 
Ještě jednou díky za zorganizování 
manželům Minaříkovým, Švásto-
vým, panu Hellerovi, paní Mixové  
a panu F. Kaiserovi. 

Rodiče přítomných dětí

Poděkování  Dvorečákům!
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Bylo to naše poslední spole-
čenské posezení v loňském roce. 
Vánoce byly za dveřmi a my se na-
dechovali předvánoční atmosféry 
a vzpomínali na koledy, které jsme 
jako děti rády zpívaly. A abychom 
si připomněli vánoční tradice, po-
zvali jsme do Křesla pro hosta his-
toričku – paní dr. Marii Kořínko-
vou, která pro nás měla skutečně 
zajímavé vyprávění, doplňované 
známými koledami, ke kterým 
jsme se přidávali zpěvem.

Bylo to velmi milé posezení, 
které nás doslova chytilo za srdíč-
ko. Paní doktorka vycházela z mi-
lovaných vánočních tradic, které 
jsme se jako děti učily už ve škole 
v hodinách náboženství. K tomu 
jsme si zazpívali známou koledu  

a s úctou a pokorou si představo-
vali, jak nastávající Vánoce připra-
víme a prožijeme. Samozřejmě 
jsme si přáli navzájem radostné 
prožití svátků vánočních a co nej-
více zdraví do Nového roku.

Po skočeném vystoupení se  
s námi paní doktorka rozloučila. 
Popřála nám všem ještě jednou 
hezké vánoční prožitky a odešla si 
odpočinout od svých pohybových 
potíží. Na taneček neměla ani po-
myšlení. 

Na závěr našeho posezení jsme 
nečekaně přivítali další návštěvu. 
Byl to sám pan starosta Ing. Karel 
Otava, který nám všem přišel také 
popřát. Pronesl pár povzbudivých 
slov k našemu aktivnímu senior-
skému věku s přáním pevného 

zdraví, hodně elánu a chuti ke spo-
lečenské činnosti v našem podzi-
mu života. Připomněl, jaké akce do 
konce roku budou ve městě probí-
hat a že se jich jistě zúčastníme. Ať 
už jsou to Zlaté trhy na výstavišti  
a s nimi spojená vystoupení Pavlí-
ny Filipovské, Petry Černocké a ha-
sičské dechovky. Nesmíme zapo-
menout na Živý Betlém a koncert 
pro záchranu varhan ve farním 
kostele.

Akcí, jak je pan starosta vyjme-
noval, jsme se opravdu zúčastnili. 
Na výstavišti nás čekal Mikuláš 
nebo Santa Klaus, se kterým jsme 
se hezky vyfotili. Potěšily nás pís-
ně z mládí v podání uvedených 
zpěvaček a hlavně koncert hasič-
ské dechovky, doprovázející křest 

nového disku s nahrávkami právě 
této dechovky.

Štědrý den v odpoledních ho-
dinách jsme prožili se živým Bet-
lémem, kde nás vítalo usměvavé 
miminko. V kostele nás čekalo 
vánoční zpívání dětí a ženského 
pěveckého sboru pod vedením 
Jany Erbenové. Nu a na Štěpána 
jsme nemohli chybět na vánoč-
ním koncertě pro záchranu var-
han, kde vystupovali naši přední 
sólisté a hudebníci.

Do Nového roku jsme vstou-
pili s novoročním ohňostrojem 
a opět se budeme pravidelně 
scházet v naší Kavárničce. Těší-
me se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička poslední v loňském roce

Poděkování
Chtěl bych tímto veřejně po-

děkovat panu Mgr. Miloslavu 
Koškovi, který zakoupil v ulici 
Na Homolce dlouho nepoužíva-
ný a zanedbaný pozemek a na 
své náklady zde vybudoval dět-
ské hřiště vybavené brankami, 
lavičkami, houpačkami a v létě 
i pingpongovým stolem. Z důvo-
du bezpečnosti hrajících si dětí 

celý pozemek na své náklady  
i oplotil.

V letních měsících zde pro děti 
pořádá sportovní odpoledne  
s hrami a soutěžemi. V dnešní 
době je toto úctyhodná aktivita  
a chvályhodná veřejná činnost, za 
kterou patří výše jmenovanému 
velké poděkování.

Václav Janula

Naše první prosincové schůz-
ky byly naladěny na příjemnou 
předvánoční notu. Příprava vý-
zdoby, výměna receptů apod., 
to byla jejich hlavní náplň. Tuto 
pohodu nám ještě vylepšili žáci 
naší ZŠ TGM, kteří nám spo-
lečně s ředitelem školy Mgr.  
P. Eliškou přišli do naší klubov-

Klub důchodců Litol – prosinec 2018

ny zazpívat několik krásných 
koled.

Tuto naši pohodu nám však po-
kazilo seznámení se schváleným 
rozpočtem města na rok 2019. Ne-
jsou v něm zahrnuty finance na vý-
stavbu tělocvičny v litolské škole. 
Většinu z nás mrzí hlavně to, že i ve 
starším věku a při svých životních 

zkušenostech, jsme uvěřili před-
volebním slibům pana starosty a 
naivně si mysleli, že budou plněny. 
Jsme teď jen zvědavi, zda se mo-
derní tělocvičny, která je slibována 
již nejedné generaci zdejších žáků, 
vůbec dočkáme.

Závěr kalendářního roku byl 
i přesto v Litoli velmi hezký. Po-
starali se o to právě žáci a učitelé 
zdejší školy. Stejně jako v minulém 
roce připravili „zpívání u kapličky“. 
Na této akci se opět sešlo mnoho 

lidí, většina si s dětmi a hudebním 
doprovodem pana P. Elišky se sy-
nem (kytary) a panem Kusovským 
(dudy) s chutí zazpívala známé  
i méně známé vánoční koledy. Ve-
dle žáků a učitelů této školy se na 
akci podílelo i mnoho dalších dob-
rovolníků. Připravili výzdobu kap-
ličky a celého jejího okolí, postarali 
se i o občerstvení. Všem jim patří 
náš veliký dík.

Klub důchodců Litol
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Myšlenka na uspořádání ta-
nečního večera se zrodila, jak je 
v našich krajích tradicí, u piva. 
Realizace byla trnitá, dokonce to 
vypadalo, že nic pořádat nebu-
deme. Nebyl k dispozici prostor. 
Najednou však svitla naděje, byl 
k zapůjčení sál Jack Diesel baru 
ve Staré Lysé, termín byl domlu-
ven na 13. října 2018. Realizace 
se rozběhla. Jak se datum blížilo, 
vynořovaly se dotěrné otázky. Co 
jsme přehlédli? Přijde vůbec ně-
kdo? Nevypadne elektřina? Pote-
če voda? Povede se to?

Místo vlastního hodnocení 
předkládáme čtenářům raději 
ohlasy účastníků tanečního veče-
ra. Posuďte sami:

Na hudbu kapely pana Stříbrné-
ho se skvěle tancovalo, parket byl 
neustále zaplněn tanečníky, kteří 
předváděli užasné taneční figury. 
Spinové otáčky střídaly pivotové, 
volty lehce přecházely v botafoga, 
dámám vířily sukně při cha cha 
přeměnách. Celý večer byl pastva 
pro oči. Zaujaly mě nádherné grafi-
ky pana G. Alexandrova, které byly 
vystaveny kolem tanečního parke-
tu, abychom se jimi mohli během 
korzování mezi tanci pokochat. 
Celkově se taneční večer vydařil, 
moc jsem si ho užila a těším se na 
další ročník.

Bára Kolrosová
účastnice večera 

Taneční večer, 
který si na nic nehrál

V sobotu večer 13. října uspořá-
dal neformální spolek milovníků 
společenského tance svůj První 
taneční večer pro nás tancechtivé 
z Lysé a okolí v sále restaurace ve 
Staré Lysé.

Sál, který byl příjemně vytopen, 
není z největších, do prodeje bylo 
dáno právě tolik vstupenek, aby se 
tanečníci pohodlně vešli a mohli si 
vyzkoušet všechny taneční grify, 
které se snaží nejen v tanečních 
pro starší a pokročilé trénovat.

Pochvalu zaslouží kapela pod 
vedením pana Stříbrného, která ze 
svého repertoáru vybrala nejzda-
řilejší taneční skladby od walzu 
přes cha-chu až po polku. A musím 
říci, že hráli pro nadšené publikum 
jako o život.

Organizátoři spolu s naturalizo-
vaným lyským malířem vyzdobili 
sál povedenými grafickými listy 

1. Taneční večer

Tříkrálová sbírka

pro chvíle, kdy si kapela i tanečníci 
potřebovali odpočinout.

Díky patří i majiteli a  personálu 
restaurace ve Staré Lysé, který do 
nabídky nápojů zařadil i nealko 
pivo a další nealkoholické nápo-
je, čímž nám umožnili nejen bez-
pečné vytáčení figur na sále, ale 
hlavně potěšili tanečníky-řidiče. 
I nabídka pohoštění teplé i stude-
né kuchyně si našla příznivce a vli-
la nové síly do žil a hlavně žaludků 
vyčerpaných tanečníků.

Závěrem chceme poděkovat or-
ganizátorům za pečlivou přípravu 
a milé zpříjemnění místního pro-
středí, taneční pořádky a celkovou 
organizaci. Bravo!

Večer jsme si užili a rozcházeli 
jsme se natěšení: Tak zase příště!

IS + MS

Velmi rádi jsme vyhověli po-
žadavku pořadatelů zahrát na  
1. tanečním večeru. I když tolik ta-
nečních skladeb běžně nehrajeme, 
připravili jsme se a pilně nacvičili 
některé další. Odměnou nám byl 
plný  parket od prvních tónů a po-
hled na výborně tančící páry lidí, 
kteří se s tímto cílem sešli a s chutí 
si zatančili. Věříme, že i my jsme 
přispěli k velmi povedenému veče-
ru a budeme se těšit na případnou 
další spolupráci.

Pavel Stříbrný s kapelou

Sobota 13. 10. byla plná kultury 
i  společenských zážitků. Po krás-
ném koncertu Západočeského 
symfonického orchestru "Má vlast" 
na Výstavišti v Lysé nad Labem 
jsme se přemístili do Staré Lysé 
na první taneční večer milovníků 

společenského tance. A hned na-
poprvé organizátoři nasadili laťku 
hodně vysoko – krásná výzdoba, 
představení místního umělce, pří-

jemná hudba, taneční pořádek, 
společenské oděvy a hlavně – bylo 
na co koukat. Taneční páry se vzná-
šely na parketu v rytmu standard-
ních i latinsko-amerických tanců, 
předváděly různé taneční kreace 
a bylo vidět, že si všichni ten večer 
báječně užívají. A o tom to je.

Moc děkujeme organizátorům 
za myšlenku i realizaci prvního 
společenského večera a těšíme se 
na další.

Dana Papáčková a 
Ing. Miloš Dvořák, tajemník

Letos chystáme pokračování  
a zatím máme ve výhledu čtyři 
termíny. O všem budeme včas in-
formovat.

Na všechny nadšené tanečníky 
se těší pořadatelé

Jan Krejsa a  
Vladimír Podivínský

Také v letošním roce proběhla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v Lysé nad La-
bem, Milovicích a Kostomlatech nad Labem. 

Celkem bylo vybráno 30 156 Kč. Z toho v Lysé nad Labem 15 833 Kč, 
Milovicích 12 563 Kč a Kostomlatech n. L. 1 760 Kč. Vám všem, kdo jste 
přispěli na tuto sbírku, patří veliké poděkování. Také moc děkujeme na-
šim malým koledníkům.

J. Labutová
Farní charita v Lysé n. L.
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Můj život s Alzheimerem…
Starat se o blízkého člově-

ka, který trpí ztrátou paměti, 
znamená postarat se o všech-
ny jeho potřeby. Co konkrétně 
se ale ode mne, jako rodinné-
ho pečujícího, vlastně očekává? 
Postupně přicházím na to, že 
musím omezit vlastní zaměst-
nání a věnovat se obdobné práci 
jako profesionální pečovatelé 
a ošetřovatelé, aktivizační pra-
covníci, sociální pracovníci,  
fyzioterapeuti, či nutriční tera- 
peuti. Zároveň že musím vše 

zvládnout dobře zorganizovat, 
protože informace dostávám po-
stupně a „od každého něco“. A to 
vše bez toho, aby mě tomu někdo 
naučil, a v rozsahu až 24 hodin 
denně…

Právě vás všechny, kteří jste se 
v minulosti nebo nedávno ocitli  
v této nelehké roli, zveme na se-

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

S příchodem nového roku se 
mnoha občanům do schránek 
dostaly lednové Listy, v nichž se 
nedalo přehlédnout okénko pana 
starosty, v němž reaguje na vznik-
lou situaci ohledně výstavby litol-
ské tělocvičny. Nutno podotknout, 
že nás, samotné občany, kterým 
není lhostejné, jestli v Litoli bude 
či nebude tělocvična, překvapilo, 
kam až jsme se v této kauze dosta-
li. Zápis z 1. 11. 2017 totiž hovořil 
pro nás jasně – zastupitelstvo od-
souhlasilo výstavbu tělocvičny  
u ZŠ Litol včetně ceny stavby a sou-
hlasilo s pokračováním této akce. 
Měli jsme tedy za to, že zastupitel-
stvo zná projekt a to včetně ceny. 
Stejně tak tento projekt byl zahr-
nut do rozpočtu 2018. Najednou 
se však dozvídáme, že tělocvična 
je předražená a že se opět vlastně 
musí jednat o tom, jak rozšířit ka-
pacitu školy. Ptáme se proč? Proč 
není plněno heslo ČSSD „Nechte 
nás to dokončit?“. Proč máme opět 
dalších několik let čekat? Nejed-
ná se přeci o projekt, který bude 
sloužit rok či dva, ale měl by být 
zde desítky let a jeho využitelnost 
není jen pro školu, ale i pro ostat-
ní sportovní spolky a veřejnost.  

Očima občanů aneb tak takto opravdu ne!
V Litoli žije třetina obyvatel, za 
každého tohoto obyvatele získává 
město do rozpočtu peníze. Ptáme 
se, kolik z těchto peněz jde ročně 
do Litole? Z našeho pohledu JE 
tělocvična v havarijním stavu a 
skutečně si myslíme, že děti mezi 
nářadím cvičit nemají. Není se 
tedy čemu divit, když to právem 
chápeme, jako podvod na voli-
čích? Výstavba tělocvičny (nikoliv 
navýšení kapacity ZŠ) bylo jedním 
z programů ČSSD! Ostatně pan 
Otava, pan Gregor i pan Kolman 
v listopadovém jednání pro tento 
projekt hlasovali. Máme to chápat 
tak, že si již nestojí za svými názo-
ry anebo dokonce vlastně ani ne-
věděli, pro co hlasují? Asi ano. 

Ale toto není úplně předmětem 
tohoto článku. 12. 12. 2018 jsme 
se přišli na zastupitelstvo infor-
movat na bod 15, který se týkal 
právě zmiňované litolské tělo-
cvičny, respektive vyčlenění pou-
ze 800 000 Kč na její realizaci do 
rozpočtu. Pan Otava nám pěkně  
v Listech poděkoval za hojnou účast 
na jednání, zřejmě z nás měl tako-
vou radost, že společně s ostatními 
zástupci ČSSD, ODS, ANO a Naše 
Lysá zamítli požadavek opozice ten-

to bod předjednat (a to několikrát) 
a umožnit nám odejít domů dříve. 
Nutno podotknout, že se skutečně 
nejednalo jen o „pár“ jedinců.  Z to-
hoto důvodu jsme se k bodu 15 do-
stali až po cca 2 hodinách jednání, 
přičemž se někteří z nás zapojili i do 
diskuse k jiným bodům programu.  
A že jsme se nestačili divit. Jednání 
a odpovědi hlavních představitelů 
města, kteří mají hájit především 
zájmy nás, občanů, byly více jak za-
rážející a to nejen odpovědi nám, 
občanům, ale i odpovědi na dotazy 
z řad opozice. 

Odpověď pana Otavy, kterou 
jsme vnímali jako nejvíce výsměš-
nou až arogantní, na dotaz obča-
na, jak bude využita budova Music 
Clubu Calypssa, o jejíž případné 
koupi bylo jednáno (a to i přesto, 
že prozatím hlavní představitelé 
nedokázali zodpovědět, kde by na 
ní v rozpočtu města vzali peníze), 
byla opravdu nehodna postave-
ní starosty města. Pan Fajmon se 
pro jistotu nedokázal tázajícímu 
podívat ani do očí, zřejmě jej více 
zaujala deska stolu. Z celého jed-
nání bylo však naprosto jasné, kdo  
v tuto chvíli vládne na radnici.

Všem občanům bychom oprav-

du doporučili, aby se šli na zase-
dání zastupitelstva alespoň 1x 
podívat. Je to skutečně velká škola 
o tom, jak se může chování někte-
rých představitelů změnit po vol-
bách. Možná je na čase radnici při-
pomenout, že by měla nejen hájit 
zájmy nás, občanů, kteří jsme si je, 
zastupitele zvolili, ale že by také 
naše názory měly být vnímány  
a přikládán k nim také patřičný 
respekt, který se z radnice bohu-
žel vytratil. Může se totiž také stát, 
že přestože nám na radnici tvrdí, 
že překladiště se v Litoli určitě 
realizovat nebude a my jim ve sle-
pé víře důvěřujeme (jsou to přeci 
radní, kteří by nám nelhali), že zde 
potichoučku časem vyroste, pro-
tože z územního plánu tento pro-
jekt vyjmut prozatím nebyl. 
Lucie Šestáková, Zbyněk Šesták, 

Věra Zoubková, Tomáš Petřek, 
Kateřina Trnková, 

Kateřina Dubová a Jan Pivoňka

Celé zasedání zastupitelstva  
z 12. 12. 2018 můžete shlédnout 
na YouTube https://www.youtu-
be.com/watch?v=9__geIcf 7CA-
&t=936s, zejména zajímavé jsou 
minuty 14:00 a 1:03)

tkání pečujících, které v Lysé nad 
Labem pořádá organizace De-
mentia I.O.V., z.ú. každý 2. čtvrtek 
v měsíci od 18.00 hod. Scházíme 
se v prostorách rodinného centra 
Fajn Klub, na adrese: Poděbradova 
1707. Další setkání proběhne ve 
čtvrtek 14. 2. Konkrétní informa-
ce o projektu «Neformální péče» 

naleznete na webových stránkách 
naší organizace www.dementia.cz.

Společně se dá vše zvládnout 
snadněji… Těší se na vás Petra Pe-
tříková, koordinátorka neformální 
péče (tel.: 724 076 964, e-mail:  
petra.dementiaiov@gmail.com).
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Výstaviště Lysá nad Labem 
ve dnech 14.–16. 2. 2019

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy si Vás dovoluje po-
zvat na „Veletrh učňovských a stu-
dijních oborů - ŘEMESLA 2019„ 
který se koná ve dnech 14.–16. 2. 
2019 na Výstavišti v Lysé nad La-
bem. Jako v předchozích ročnících 
je pro účastníky veletrhu připra-
veno zajímavé soutěžní klání a 
pro návštěvníky velice pestrý pro-

gram, který zajistí prezentující se 
střední školy. Na akci se představí 
střední školy z regionů Nymburk, 
Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Pra-
ha východ a Praha. Kromě prezen-
tace ve stáncích se školy zúčastní 
Soutěže o nejlepší prezentaci 
školy, kterou pro ně KHK Střední 
Čechy připravila.  Pro tuto soutěž 
si každá škola připravila krátkou 
prezentaci, kterou přednesou 
studenti škol na pódiu. Kromě 
této soutěže budou ve stáncích 
prezentovány výrobky škol vyro-
bené v rámci Generační tour, tzn. 
vzniklé spoluprací mezi žáky ZŠ  
a SŠ a vyrobené ve školních díl-
nách středních škol.  

Kromě těchto hlavních budou 
mít střední školy možnost přilá-
kat pozornost návštěvníků dal-
šími způsoby. Každá škola bude 
mít k dispozici svůj stánek, kde 
představí žákům ZŠ, jejich ro-
dičům a dalším návštěvníkům 
akce obory, které nabízí. Gastro-
nomické školy si připraví ochut-
návky svých výrobků, v dalších 
stáncích budou mít návštěvníci 
možnost zkrášlit se, či ostříhat, 
popř. vyrobit si drobný dárek. 
Program nabízí také seznámení 
žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s na-
bídkou některých firem z oko-
lí, které chtějí motivovat žáky  
k výběru studijního oboru a 

Veletrh vzdělávání – Řemesla 2019

Řešme věci společně

mohou nabídnout absolventům 
práci v jejich firmě. Pro žáky ZŠ 
je připravena zajímavá soutěž, 
která jim pomůže získat víc in-
formací o jednotlivých vysta-
vujících školách a pobavit se. 
Prezentace škol budou ve dnech  
14. a 15. 2. 2019 doplněny za-
jímavým doprovodným progra-
mem – módní přehlídkou, po-
hádkou apod. 

Zahájení akce dne 14. 2. 2019 
v 10.00 hodin, v dalších dnech je 
program zahájen již v 9.00 hodin.

Další informace na stránkách 
www.khkstrednicechy.cz, Vladi-
slava Šizlingová, tel.: 702 020 489, 
e-mail: sizlingova@komora.cz

Na ustavujícím zasedání Za-
stupitelstva města (ZM) dne  
30. října 2018, jsem po volbě ve-
dení radnice a výborů jako občan 
popřál zvoleným funkcionářům, 
zároveň zdůraznil, že jsem si 
představoval jiné složení koalice. 
Také jsem všechny zastupitelé 
požádal, aby problémy města ře-
šili věcně, aby naplnili své sliby, 
které prezentovali ve volebních 
programech, aby se neopakova-
lo minulé volební období, kdy se 
dva roky (ne)vládlo a naše město 
stagnovalo.

Před napsáním tohoto článku, 
jsem si opět přečetl volební pro-
gramy všech politických subjek-
tů, které jsou v ZM. Společným 
jmenovatelem jsou hlavní akce, 
které byly zapracovány do Pro-
gramového prohlášení RM (Lis-
ty 12/2018) a společně je plnit. 
Pro příklad uvedu dva citáty  
z volebních programů: „Vytvoř-
me spolu město“, „Pojďme spo-
lečně růst.“ 

Od volby vedení města vy-
šly dva články, na které chci 
reagovat. První článek je z 
dílny zastupitelů za KDU-ČSL  
„O pozoruhodné koalici v Lysé 
nad Labem“, Listy 12/2018. 
K tomuto článku se velmi ob-
sáhle vyjádřil zastupitel Ing. 
P. Gregor (Listy 1/2019). Chci 
jen podtrhnout, že dooprav-
dy koalice mohla být jiná, 

bohužel není, právě záslu-
hou zastupitelů za KDU-ČSL. 
Vyjednávači nebyli schop-
ni sebereflexe, přehodnoce-
ní vzniklé situace a předložit 
přinejmenším rovnocennému 
uskupení vedoucí ČSSD reál-
nou nabídku spolupráce. Dále 
je nutno pro čtenáře Listů, 
opravit  tvrzení, že jejich (před-
volební) koalice (KDU-ČSL, 
Kulturně, Cesta města), 
má 6 zastupitelů a proto si 
může klást podmínky. Podle  
litery zákona by to platilo, kdy-
by zmíněné politické subjekty 
ve volbách kandidovaly společ-
ně a staly se vítězi voleb. Pro 
koaliční vládnutí v ZM je potře-
ba minimálně 8 zastupitelů! 

Jako člena Komise pro rodinu 
a školství mne v Listech 1/2019 
zaujal článek,,Tak nám zabili...“-
zastupitelů KDU-ČSL, Kulturně 
a Cesta města, týkající se problé-
mu výstavby nové tělocvičny pro 
litolské školáky. Je pravdou, že 
většina politických subjektů má 
ve volebních programech rekon-
strukci stávající tělocvičny ZŠ  
v Litoli. Je také pravda, že usne-
sení ZM z listopadu 2017 vzalo 
předložený materiál na vědo-
mí a uložilo, aby se dále v roce 
2018 na tom pracovalo. Je také 
pravda, že na tento rok ZM ne-
schválilo finanční prostředky 
na rekonstrukci tělocvičny. To 

neznamená, že by nám jí (za-
bili...). Hledejme společně, jak 
danou situaci řešit a nevytvářej-
me názor, že ZM tuto záležitost 
nechce vyřešit ke spokojenosti 
děti v ZŠ v Litoli. Programové 
prohlášení je na léta 2018–2022, 
tak nelze vše realizovat prvním 
rokem. Jsou dvě cesty jak dále 
naše město rozvíjet: 1. vycházet 
z vlastních finančních možností  
s využitím dotací. 2. neuváženě 

se zadlužit. Nevím, jak se napří-
klad splní záměr volebního pro-
gramu KDU-ČSL, vysadit ve měs-
tě a okolí 9551 stromů...?

Znovu jako občan žádám 
všechny zastupitelé, aby při pro-
jednávání otázek týkajících se 
rozvoje města, si nehráli na koa-
lici a opozici, ale aby je společně 
řešili, tak jak nám slibovali před 
volbami. 

Ján Šturm

Jednou z povedených akcí, 
které v našem městě proběhly 
před Vánoci, bylo Vánoční Arto-
vání. Vůni Vánoc spolu s krásně 
zdobenými vánočními perníčky 
přinesly i skladby v podání do-
mácí kapely Artmosféra a jejích 
hostů. Těmi byli Lážo Plážo, 
pěvecký sbor AMA Musica ZUŠ 
F. A. Šporka pod vedením Jany 
Erbenové a parta mladých mu-
zikantů HUAFI. Vše dotvořily 
vizuální efekty VJ Earla a profe-
sionální zvuk.  To, že kapela Art-
mosféra vždy přináší na pódium 
kvalitní muziku, že je sehraná  
s AMA Muzikou a že Lážo Plážo 
jsou stálicí regionální folkové 
scény, už žádného hudebního 
fanouška nepřekvapí. Zato vy-
stoupení HUAFI překvapilo. 

Kapela Artmosféra se svými 
hosty vyprodala kino

Kapela, kterou tvoří bývalí žáci 
místní „zušky“, se vrací k rocko-
vým kořenům a nedělá to vůbec 
špatně.

„Mnohokrát děkujeme všem 
za vytvoření naprosto neuvě-
řitelné atmosféry na prvním 
ročníku našeho Vánočního Ar-
tování,“ řekl po skončení akce 
frontman Artmosféry Martin 
Blažek. Už teď kapela kromě 
řady koncertů a klipu k nové 
písni Ke štěstí netřeba skrýš 
připravuje druhý ročník, kte-
rý v místním kině proběhne  
14. prosince 2019. Akce pro-
běhla za finanční podpory měs-
ta Lysá nad Labem.

Jana Křížová



21

Sport

44. ročník Silvestrovského běhu 
Poslední den v roce se již tradič-

ně uskutečnil Silvestrovský běh. 
Zúčastnilo se celkem 102 závod-
níků. Nejmladšími závodnicemi  
byly dvouleté – Elen Bláhová a 
Tereza Jirsová a naopak seniorem 
závodů, již po několikáté, 69 letý 
Josef Navrátil ze Stránčic. V prů-
běhu závodů byl překonán jeden 
traťový rekord a to v kategorii žen 
nad 40 let Monikou Limberkovou 
z Prahy. O zpestření odpoledne se 
opět postaraly tzv. „Báječné ženy  
v běhu“, kterým sice jejich oblečky 
nedovolily bojovat o stupně vítězů, 
ale zato potěšily diváky. Tělocvičná 
jednota Sokol Lysá nad Labem, zve 

letos zájemce na 56. ročník Běhu 
zámeckou zahradou v sobotu dne 
7. září a samozřejmě poslední den 
v roce na 45. ročník Silvestrovské-
ho běhu a nezapomeňte opět - hu-
morné doplňky vítány.

Pořadatel – Sokol Lysá nad 
Labem děkuje touto cestou za 
pomoc při zajištění závodů: MěÚ 
Lysá nad Labem, Městské policii, 
Miroslavu Hukovi – mistru zvuku 
a všem členům Sokola, kteří se na 
přípravě a průběhu celé akce po-
díleli. Výsledková listina je umís-
těna na www.sokol-lysa.cz (včet-
ně bohaté fotodokumentace). 

TJ Sokol

Dne 26. 12. tedy na Štěpána pro-
běhl 2. ročník Memoriálu Antonína 
Bořka Dohalského.

U Labe pod mostem na oblíbe-
ném místě místních otužilců se 
sešlo třináct statečných mužů, žen 
a dokonce i dětí, kteří svým činem 
vzdali poklonu A. Dohalskému, 
známému místnímu otužilci.

Počasí bylo příznivé, Labe mělo 
krásné tři stupně.

Dorazilo  spoustu fanoušků, zvě-
davců i náhodných kolemjdoucích, 
kteří na břehu vytvořili nádhernou 
atmosféru a výkony účastníků od-
měnili velkolepým potleskem.

Akce se však neúčastnili pouze 
místní borci, ale i lidé z Neratovic, 
Prahy, Nymburka a Dvorců. Za což 
jim moc děkujeme. Veliké dík patří 
také Karlu Nádeníčkovi, který nás 
všechny ohříval svým ohněm v sudu.

Věříme, že tuto předloni zalo-
ženou tradici udržíme i v dalších 
letech a že se naše řady rozrostou  
o nové tváře.

Trénink pro případné zájemce 
probíhá celou zimu, každou neděli 
od 14.00 hodin u mostu.

Zdraví, otužování a ledu zdar!
Martin Podaný

Foto: Anna Podaná

Otužilci v Lysé 

Favorizovaná 3. A si na vánoč-
ním volejbalovém turnaji došla 
opět pro vítězství.

Poslední předvánoční čtvrtek 
jsme v naší škole jako každoroč-
ně pořádali vánoční volejbalový 
turnaj. Na tento den se třídy  
v rámci tělesné výchovy začína-
ly připravovat již od listopadu. 
Každá třída si vytvořila tým, 
který ji reprezentoval.

Soutěže se zúčastnilo 6 týmů, 
hrálo se ve dvou tělocvičnách. 
Týmy byly losem rozděleny do 
dvou skupin, vítězové se nako-
nec utkali ve finále. Po prvních 
zápasech se začala projevovat 
u některých týmů nervozita. Ne 
všem se dařilo ukázat, že je vo-
lejbal jejich silnou stránkou.

Nejlepším zápasem nejen pro 
hráče, ale i pro diváky se stal fi-

Drama se nekonalo, 
favorit nezaváhal

nálový souboj mezi 1. B a 3. A. 
Po nelehkém boji se podařilo 
zvítězit favorizované 3. A, kte-
rá ve stejném složení vyhrála  
i vloni. Zápas okomentoval orga-
nizátor turnaje a zároveň třídní 
profesor vítězů Zdeněk Doležal: 
„Nečekal jsem, že se to opět po-
daří a zvítězíme. Už teď se těším 
na další ročník.“

Odměnou pro vítěze bývá 
každoročně exhibiční zápas se 
zatím neporaženými kantory. 
Ten se letos neuskutečnil, proto 
budou mít vítězové šanci vyzvat 
učitele až příští rok, tentokrát 
už jako čtvrťáci.

Celé sportovní dopoledne se 
vydařilo, spokojeni byli nejen 
hráči, ale i diváci. A o to přece ve 
sportu jde především!

David Štěrba, 3. A

V Dynamiku to opět zacinkalo
Před Vánoci, v neděli 16. 12. 

2018, se naše sólo a duo vydalo 
na svou první zahraniční sou-
těž MIA DANCE LEAGUE VIE-
NNA. Cesta to byla sice dlouhá, 
ale stála za to. Tereza Mlchová  
s Annou Marií Turkovou vybo-
jovaly zlato a Veronika Mlchová 
si domů vezla stříbro. Po tomto 
velkém úspěchu následovala 
ještě malá odměna v podobě ná-
vštěvy krásných vánočních trhů 
a ve večerních hodinách je již 
čekala cesta domů.

Po oddechu během vánočních 
prázdnin se v neděli 6. 1. 2019 Te-
reza, Anna Marie a Veronika vydaly 
na další závod. Tentokrát odjely se 
svými sestavami na Tříkrálový ae-
robik do Kutné Hory. Nálada byla 
skvělá, výkony úžasné, protože 

opět neodjížděly domů s prázdnou. 
Naopak, všem se na krku houpala 
zlatá medaile.

Gratulujeme a držíme palce do 
dalších závodů.

za náš spolek  
Mlchová a Turková    
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Naše týmy začaly další zá-
vodní sezónu opravdu skvělými 
výsledky. Závodní tým zumby  
s novou sestavou přivezl hned ze 
své první Vánoční soutěže 8. 12. 
v Praze zlato. Na další soutěž vy-
razil tento tým i s týmem staršího 
závodního aerobiku 16. 12. na za-
hraniční závody do Vídně. Nejen 
že si týmy přivezly super umístě-
ní – zumba zlato a aerobik stříbro 
– navštívily také vánoční trhy ve 
Vídni a adventní náladu si společ-
ně moc užily. Oběma týmům patří 
obrovské DÍKY! Jako poděkování 
za jejich skvělé výsledky jim spo-
lek uhradil startovné na těchto 
soutěžích i dopravu na závody do 
Rakouska. Děkujeme také za pod-

Perfektní začátek závodní sezony 2018/2019

poru našemu úžasnému rodičov-
skému fanclubu – bez nich by to 
nebylo to pravé!

Musíme ale zmínit i akce naše-
ho spolku na konci roku, které se 
velice vydařily. Ať už to byla spe-
ciální závěrečná hodina s dáreč-
ky – všech 160 členů závodních 
i nezávodních týmů dostalo od 
spolku krásné sportovní legíny 
navržené přímo pro náš spolek, v 
kterých si na všech vystoupeních 
zatančili společnou sestavu "Chci 
tančit". V sobotu 15. 12. vystoupi-
ly naše týmy na Výstavišti v Lysé 
nad Labem v rámci programu zla-
tých vánočních trhů. Na závěr se  
18. 12. uskutečnila Vánoční aka-
demie našeho spolku tentokrát  

v Hálkově divadle v Nymburce, kde 
se opět předvedly všechny naše zá-
vodní i nezávodní týmy a opravdu 
bylo na co se dívat – všichni byli 
moc šikovní a vše se povedlo na 
výbornou. 

V další části sezóny nás čeká 

Druhý lednový víkend se napl-
no rozhořely boje šachových druž-
stev z Lysé nad Labem v klubových 
soutěžích. Největší pozornost se 
upínala k Extralize, ve které druž-
stvo Výstaviště Lysá nad Labem 

v posledním zápase porazilo fa-
vorita a tím si připravilo skvělou 
pozici do dalších bojů. V sobotu 
hostilo v krásných prostorách fir-
my Misan šachisty Turnova a zís-
kalo proti papírově slabšímu sou-

Třináctka byla šťastná

spousta soutěží, akcí, příměstský 
taneční tábor a samozřejmě spor-
tovní soustředění závodních týmů 
a proto nezbývá než všem popřát 
"hodně štěstí!"  

Eva Rejmanová
www.danceemotion.cz

peři povinné tři body za vítězství, 
když vyhráli Najer, Plát, Kislinski a 
Jansa a o dělbu bodů se postarali 
Oral, Rogozenko a Priehoda. To byl 
dobrý počin před nedělí.

V nedělním „zápase pravdy“ byl 
naším soupeřem dosud vedoucí 
tým DASKO Pardubice, který za-
tím těžil ze zaváhání našich hráčů 
v prvním kole, kdy jen remizovali. 
Neponechali jsme nic náhodě a 
postavili nejlepší sestavu, kterou 
jsme mohli, v čele s velmistrem 
Ponomarjovem. Přestože papíro-
vé předpoklady hovořily mírně 
ve prospěch soupeře a sázkové 
kanceláře dávaly nejvyšší kurz na 
remízu, houževnatost a bojovnost 
triumfovala. Velmistři Nabaty a 
Najer dokázali své soupeře po-
razit. O dělení bodů se zasloužili 
velmistři Ponomarjov, Plát, Oral, 
Jansa a mezinárodní mistr Šu-
ráň. A tak jediná prohraná partie 

našeho celku stanovila konečné 
skóre zápasu 4,5:3,5 ve prospěch 
Lysé.  Tím se družstvo Výstaviš-
tě Lysá nad Labem vyhouplo na 
první místo celkového pořadí a 
vede o bod před družstvy Nového 
Boru a Pardubic. Úspěšné dvojko-
lo tak otevírá „A“ družstvu cestu  
k celkovému vítězství v soutěži, 
ale je před námi ještě 5 kol, ve kte-
rých se může stát cokoli. Věříme 
však, že dobře rozehranou soutěž 
zdárně dotáhneme do konce.

Snad k dobré pohodě velmis-
trů přispělo i páteční kolo Blitz 
ligy našeho šachového klubu.

Kromě cenných bodů z Extraligy 
byly připsány důležité body za ví-
tězství i druholigovému družstvu 
„C“, které porazilo šachisty Pan-
kráce „B“ a také v Krajské soutěži 
hrajícímu družstvu „F“, jež porazilo 
Kutnou Horu „B“.

ŠK JOLY Lysá nad Labem
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KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2019
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 29. 6. do 13. 7. 2019 – 15 dnů a 

II. běh od 13. 7. do 27. 7. 2019 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 4 100 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní  
v termínu 28. 7. až 9. 8. 2019 v ceně  

pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek František

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

e-mail: blazekfra@atlas.cz

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

PRODEJ SLEPIČEK
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: 159–209 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
10. března 2019 v 15.10 hodin, 25. března 2019 v 13.55 hodin

a 30. března 2019 v 10.00 hodin 

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
ŘÁDKOVÁ INZERCE
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