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V tomto čísle:

V pondělní podvečer 4. března 2019 si z ru-
kou představitelů města převzali ocenění ob-
čané, kteří významnou měrou obohacují život 
nás všech, reprezentují město nebo pomáha-
jí druhým. Ke slavnostní atmosféře přispělo  
vystoupení pěveckého sboru Ama musica pod 
vedením Bc. Jany Erbenové. Těm, co se v ten-
to den nemohli akce zúčastnit osobně, budou 
vyznamenání předána v náhradním termínu. 
Čestná medaile Města Lysá nad Labem – vy-
znamenání I. třídy bylo uděleno plk. letectva 
i. m. Bedřichu Krátkorukému za hrdinství ve  
2. světové válce. Čestné medaile Města Lysá 
nad Labem – vyznamenání II. třídy byly 
uděleny: Vlastimilu Jansovi za první místo 
na seniorském MS šachistů kategorie nad  
65 let a Matěji Kodešovi za práci s mýdlový-
mi bublinami na světové úrovni a za držení 
světových rekordů v této oblasti. Čestné me-
daile Města Lysá nad Labem – vyznamenání 
III. třídy byly uděleny: Jaroslavu Minaříkovi 
za celoživotní přínos požární ochraně města,  
Bc. Romanu Zimovi za významný přínos 
požární ochraně města, Františku Blažko-
vi za celoživotní práci s dětmi a mládeží, 
Mgr. Emanuelu Vejnarovi za aktivní podíl 
na kulturně-osvětových aktivitách města, 
Mgr. Josefu Žílovi za celoživotní přínos při 
výchově mladé generace, Kamilu Mrázko-
vi za 80 bezpříspěvkových odběrů krve  
a Mgr. Zdeňku Tlamichovi za 80 bezpříspěv-

Městská vyznamenání udělena

kových odběrů krve. Pamětní medaile byly 
uděleny: Boženě Chmelové za celoživotní 
přínos v oblasti kultury a propagace města 
Lysá nad Labem, Aloisi Kaplanovi za aktiv-
ní činnost v Rybářském spolku v Lysé nad 
Labem, Zdeňce Štolovské za aktivní čin-
nost v obci Baráčníků v Lysé nad Labem,  
Jaroslavu Benešovi za významný přínos 
požární ochraně města Lysá nad Labem, 
Heleně Hlaváčkové za významný přínos 
požární ochraně města Lysá nad Labem, 
Miloslavu Hlavsovi za podporu kulturní-
ho života ve městě, Františku Jirouskovi 
za aktivní činnost v oblasti kultury, Janě 
Černohorské za dlouholetou ekonomickou 
činnost pro TJ Sokol, Tomáši Jakubalovi za 
dlouholetou činnost v oddíle lehké atletiky 
TJ Sokol a Ellině Belčikové za rozvoj kul-
tury a výchovu mladé generace v Lysé nad 
Labem. Dále byly na návrh ředitele Měst-
ské policie uděleny medaile Za věrnost 
strážníkům MěP Lysá nad Labem: medaile 
„Za věrnost“ I. stupně str. Bc. Luďku Přiby-
lovi za 20 let u MěP a medaile „Za věrnost“  
III. stupně str. Miroslavu Ambrožovi za 10 let  
u městské policie. Starosta města udělil 
zvláštní ocenění paní Jaroslavě Labutové za 
práci pro charitu. Všem oceněným gratulu-
jeme a přejeme jim hodně úspěchů v jejich 
další činnosti.

Odbor ŠSVZaK 
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, máme za 
sebou rok prožitý s nejnáročnější 
investicí, která tolik zasáhla do ži-
vota nás všech, významně ovlivni-
la provoz města a především nám 
ukázala, jak velkým problémem je 
nerovnoměrně rozložená občan-
ská vybavenost v našem městě. Ve 
čtvrtek 1. 3. 2018 byla zahájena re-
konstrukce nadjezdu. Stavba byla 
rozdělena na jednotlivé dílčí fáze 

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 5. jednání rady města
dne 12. 2. 2019
RM schválila: 
•  u ZUŠ F. A. Šporka, Školní ná- 
 městí 906, Lysá n. L. výmaz  
 místa poskytovaného vzdělávání 
 na adrese Komenského 581, Mla- 
 dá, Milovice a snížení kapacity 
 z 1 100 žáků na 900 žáků s účin- 
 ností od 1. 9. 2019 za předpokla- 
 du, že město Milovice bude ga- 
 rantovat, v případě nutnosti, vy- 
 placení odstupného zaměstnanců 
 ze svých prostředků a zajistí 
 přestěhování majetku ve vlast- 
 nictví ZUŠ F. A. Šporka na adresu  
 Školní nám. 906, Lysá n. L.
RM souhlasila:
• se zapojením do projektu Se- 
 niorská obálka.

Z 6. jednání rady města
dne 18. 2. 2019
RM odvolala:
• pana Bc. Aleše Zounu z funkce  
 vedoucího stavebního úřadu ve  
 zkušební lhůtě. Termín odvolání  
 je určen datem doručení ozná- 
 mení o zrušení pracovního po- 
 měru ve zkušební lhůtě.

Ze 7. jednání rady města
Dne 26. 2. 2019
RM souhlasila: 
• s návrhem ceny stočného pro  
 obec Stratov na rok 2019 v ceně  
 26,66 Kč/m3,

• s přijetím finančního daru na  
 ples města Lysá n. L. v částce  
 5 000 Kč od firmy H.A.N.S Prefa, a. s.
RM schválila:
• směrnici č. 4/2019 Bezpečnost- 
 ní směrnice IS pro uživatele  
 IS RŽP s účinností od 1. 1. 2019,
• navrženou směrnici č. 5/2019 Od- 
 měňování a náhrady zastupitelů  
 a členů výborů ZM a komisí RM, 
• návrh pro vypracování žádostí  
 o souhlasy vlastníků pozemků  
 na cyklotrase v úseku katastru  
 Lysá n. L. a projednání vydání  
 souhlasů vlastníků pozemků,
• připravení návrhu na zrušení  
 placeného parkování na Husově  
 náměstí mimo dobu výstav, 
• uvolnění městského bytu pro  
 účely nabídky bytu při výběro- 
 vém řízení na pozici strážníka  
 městské policie, 
• s okamžitou platností zastave- 
 ní přidělování volných měst- 
 ských bytů v Milovicích ul. Slepá  
 a ul. Sportovní, 
• uspořádání výstavy k 150. výro- 
 čí narození prof. Rudolfa Jedličky  
 a 140. výročí narození prof.  
 Bedřicha Hrozného ve dvoraně  
 Poslanecké sněmovny v termí- 
 nu od 7. 5. 2019 do 24. 5. 2019.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

tak, aby dopady na pohyb obyvatel, 
autobusovou a automobilovou do-
pravu byly minimalizovány a uza-
vírky komunikací byly co nejkratší. 
Velký důraz byl kladen na bezpeč-
nost, kvalitu provedeného díla a na 
jakost materiálů. Problémy se čás-
tečně podařilo eliminovat otevře-
ním výdejního místa České pošty v 
Litoli, zavedením Senior taxi a ote-
vřením objízdné trasy okolo Kovo-
ny pro místní. Dá se konstatovat, že 
po počátečních obavách a nervo-
zitě jsme se naučili s tímto problé-
mem žít a jsme připraveni na další 
náročné investice, které nás čekají. 
Jde především o rekonstrukci kři-
žovatky pod nadjezdem, která byla 
zahájena 7. 1. 2019, křižovatky ve 
Dvorcích, rekonstrukci ulice Stržiš-
tě, ulice Mírová, výstavbu parkoviš-
tě P+R na nádraží. Budou zahájeny 
rekonstrukce domu pro městskou 

policii, Základní umělecká škola, 
Dům čp. 253 Na Františku na soci-
ální bydlení a Dům čp. 28 (bývalý 
PRIVUM). Zahájena bude dostavba 
pavilonu C v ZŠ JAK, zkapacitnění 
vodojemu, rekonstrukce ulice Za 
Zámkem a v Zátiší. Přestože jsme 
vyvíjeli maximální úsilí, aby rekon-
strukce ulice ČSA proběhla v době 
uzavření nadjezdu, díky odvoláním 
známých ekologických spolků kvů-
li kácení stromů a podruhé kvůli 
cyklostezce, se to nepodaří. To při-
nese velké komplikace v dopravě. 

Majitel klubu Calypsso v říj-
nu 2018 sdělil městu svůj úmysl 
prodat sál a také svoji představu  
o ceně. Město si objednalo zna-
lecký posudek. Následovalo vy-
jednávání o ceně. Ta se ustálila na 
částce 10 200 000 Kč.  Zastupitel-
stvo města 13. 2. 2019 schválilo 
koupi sálu bývalého hotelu Po-

Naše město Lysá nad Labem se 
zapojilo do projektu Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, v jehož 
rámci je pro seniory vytvořena 
pro případ nouze karta I. C. E. 

Tiskopis či informace, které se-
nioři (i za pomoci příbuzných nebo 
svého praktického lékaře) vyplní 
do karty v obálce, pomohou všem.
Například kontaktovat příbuzné a 
sdělit jim, co se seniorovi stalo. Se-
nioři vyplní základní údaje o svých 
alergiích, nemocech, lécích (včetně 
dávkování) i kontakty na své blízké 
osoby a praktického lékaře. Dobře 
vyplněná a aktualizovaná Senior-
ská obálka urychlí čas zásahových 
jednotek ZZS, HZS, PČR v případě 
potřeby. Zefektivní i následnou 
nemocniční péči. Údaje pak bu-
dou umístěny na viditelném místě 
v bytě (na dveřích lednice nebo 
vnitřní straně vchodových dveří)  
v plastové obálce tak, aby si jich  
záchranáři i policisté všimli a mohli 
s údaji pracovat.

Obálka obsahuje tiskopis určený 
lidem staršího věku, především pak 
těm, kteří žijí osamoceně, nebo hůře 
komunikují či se již plně neorientují 
v reálném čase. Seniorská obálka 
má za cíl pomoci v tísni, v ohrožení 
zdraví, či života. Může pomoci pře-
devším záchranářům a policistům, 
kteří zasahují u seniora, který není 
schopný sdělit potřebné údaje.

Tiskopis seniorské obálky Vám 
přikládáme přímo v Listech. Záro-
veň je k dispozici na webu a face-
booku města anebo si ji můžete 
osobně vyzvednout na městském 
úřadě, městské policii a přímo  
u Vašich obvodních lékařů. 

O projekt „Seniorské obálky“ se 
v Lysé nad Labem zasloužila paní 
místostarostka Romana Fischero-
vá. Nad jejím projektem převzal, 
se ctí záštitu ministr zdravotnictví 
pan Adam Vojtěch, za což mu moc 
děkujeme. 

Romana Fischerová
místostarostka města

Seniorská obálka už pomáhá

labí, dříve Král, kde je dnes pro-
vozována diskotéka. Město tak 
získá zařízení, kde bude možno 
okamžitě pořádat různé kulturní 
akce. Následovat bude příprava 
rekonstrukce, která by měla sál 
uvést do původního stavu tak, 
aby zde bylo možno pořádat ta-
neční, plesy, divadelní představe-
ní a další kulturní akce.   

Objevují se názory, že město 
mělo koupit za 6 500 000 Kč re-
stauraci Dallas v Litoli. Tato mož-
nost byla aktuální v květnu 2018.  
Koupi nedoporučil Výbor pro 
správu majetku města a ani Komi-
se pro rodinu, školství a kulturu. 
Rada města se 26. 6. 2018 rozhodla  
o koupi neusilovat. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám 
krásné Velikonoce.

Ing. Karel Otava
starosta města

Upozorňujeme občany, kteří 
jsou majiteli psů a ještě neuhra-
dili poplatek, daný obecně závaz-
nou vyhláškou města o místních 
poplatcích, do 15. února, aby ne-
prodleně poplatek zaplatili v ho- 
tovosti na pokladně finančního 
odboru MěÚ Lysá nad Labem ne- 

Pro majitele psů
bo platbou bezhotovostně na účet  
19-0504268369/0800, variabilní 
symbol - 1341 a číslo známky psa. 
Variabilní symbol je důležitý pro 
identifikaci poplatníka.

Darina Košvancova
finanční odbor
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Senior obálka – pokyny
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Městský úřad

Mobilní rozhlas

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

Pierre de Coubertin: 
„Nejdůležitější v životě není vyhrát, ale bojovat. 

Hlavní není zvítězit, ale bít se.“ 

80 let
Olga Čápová

85 let
Irena Gottwaldová
František Bárta

90 let
Jarmila Ernekrová

91 let
Hana Vaňousková

92 let
Miloslava Kochová
Miluše Novotná 

96 let
Božena Chvojková

Blahopřání 
    za měsíc únor

Mezi občany našeho města byly dne 28. 2. 2019  
přivítány tyto děti: 

 Marek Oupický  Lukáš Kment 
 Barbora Beranová  Anežka Švarcová 
 Jan Levý  Kryštof Klindera 
 Václav Prokeš  Toníček Ledašil 
 Adam Kvasnička  Adam Nádeníček 
 Tereza Vávrová

Vítání občánků

Dětem a rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Odbor kultury

Ve městě máme zavedenou službu Mobilní rozhlas, což znamená, 
že po registraci budete ZDARMA dostávat SMS zprávy, e-maily a zprávy 
do aplikace (kterou si můžete stáhnout do svých mobilních telefonů,
 taktéž zdarma) o důležitých aktualitách. 

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti  

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Sbírka se uskuteční:
v pátek 12. dubna 2019 v době od 8.00 
do 17.00 hodin a v sobotu 13. dubna 2019 
v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za  budovou MěÚ.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. 
a Farní charita Lysá n. L.  

Bližší informace na tel.: 777 959 221.  

Žádosti o dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad 
Labem – 2. kolo se mohou na MěÚ podávat do 31. 5. 2019.

Více informací: https://mestolysa.cz/cz/mestsky-urad/odbory-
-uradu/odbor-skolstvi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-kultury/
formulare 

Hana Foltýnová,  ŠSVZaK

Dotace na kulturu

Dne 24. 4. 2019 od 8.00 do 18.00 hodin proběhne odstávka vody 
v celé Litoli. Umístění stanovišť cisteren bude včas oznámeno. 

Jiří Navrátil, Odbor správy majetku

Odstávka vody v Litoli
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Krimi střípkyREVOLUTION TRAIN –
– protidrogový vlak

Alkohol za volantem I
Dne 2. 2. 2019 ve 2.39 hodin pro-

jednávali strážníci dopravní přestu-
pek s 44letým řidičem z Jablonce 
nad Nisou, který projížděl jedno-
směrnou ulicí v protisměru. Při pro-
jednávání dopravního přestupku 
pojali strážníci důvodné podezření, 
že řidič motorového vozidla požil 
před jízdou alkoholické nápoje. 
Následně provedenou dechovou 
zkouškou se podezření potvrdilo 
naměřenou hodnotou 0,60 ‰. Na 
základě tohoto zjištění byla na mís-
to přivolána Policie ČR, která si věc 
na místě převzala. Řidiči hrozí ve 
správním řízení pokuta od 25 000 
do 50 000 Kč a zákaz řízení až na 
dva roky.

Alkohol za volantem II 
Dne 7. 2. 2019 v 1.42 hodin zpo-

zoroval strážník obsluhující MKDS 
tři osoby, které vyšly z restaurace,  
z nichž jedna usedá za volant za-
parkovaného osobního automobi-
lu. Strážníci byli o poznatku vyro-
zuměni, jelikož osoba již při chůzi  
k vozidlu vykazovala možné požití 
alkoholických nápojů. Strážníci vo-
zidlo zastavili v ulici Masarykova a 
u 44leté řidičky z Lysé nad Labem 
provedli dechovou zkoušku na pří-
tomnost alkoholu, která dopadla 
pozitivně s naměřenou hodnotou 
0,93‰. Z tohoto důvodu byla na 
místo přivolána Policie ČR, která si 
událost převzala k dalšímu opatře-
ní. Řidičce hrozí ve správním řízení 
pokuta od 25 000 do 50 000 Kč a 
zákaz řízení až na dva roky.

Zadržení sprejeři krátce po činu 
Dne 20. 2. 2019 ve 23.55 hodin 

prověřovali strážníci oznámení  
o podezřelém pohybu osob kolem 
odstavené soupravy osobního vla-
ku na místním nádraží. Strážníci 
podezřelé osoby vyrušili přímo při 
sprejování soupravy, které se při 

spatření strážníků daly okamžitě na 
útěk. I s pomocí kamer MKDS, které 
jsou v blízkosti umístěny, byl po-
hyb osob monitorován a informace 
předávány strážníkům i následně 
zasahujícím policistům. 26letý muž 
z Prahy a 30letý muž z Trutnova 
byli po chvíli dopadeni v nedaleké 
zahradě. Muži se budou zpovídat 
z přečinu poškozování cizí věci dle 
trestního zákoníku.

Alkohol za volantem III 
Dne 22. 2. 2019 ve 22.10 hodin 

vyjížděli strážníci na dopravní ne-
hodu, která se stala v ulici U Nové 
hospody nedaleko vestibulu ná-
draží ČD. Strážníci na místě zajistili 
osobní automobil, jehož řidič nara-
zil do vzrostlého stromu v blízkosti 
silnice. 45letá žena z Lysé nad La-
bem naštěstí vyvázla bez zranění, 
ale bude si muset pravděpodobně 
sáhnout hluboko do kapsy. Jak se 
následně zjistilo, žena vykazovala 
známky požití alkoholických nápo-
jů před jízdou, což potvrdila decho-
vá zkouška s naměřenou hodnotou 
1,8 ‰. Přivolaní policisté si nehodu 
převzali k provedení dalších opatře-
ní. Řidička se bude zpovídat z přeči-
nu ohrožení pod vlivem návykové 
látky dle trestního zákoníku.

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

Bc. Luboš Zita 
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 20. 4. 2019 pouze na tyto stanoviště:
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (1x BIO) 08.00 10.00
Ke Skále (1x BIO) 09.00 11.00
Brandlova (u trafa) (1x BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (1x BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x BIO) 10.30 12.30

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

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který 
je otevřen celý rok v tyto dny: pondělí – pátek  8.00 – 12.00, 
13.00 – 17.00, sobota 8.00 – 13.00. Sběrný dvůr je u sídliště – 
bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
  
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 

Vážení občané, svoz Bioodpa-
du v sezoně 2019 začíná od 27. 
března. Od tohoto data bude pra-
videlně probíhat svoz hnědých 
biopopelnic každých 14 dnů. Dle 
kalendáře to vychází na každou 
lichou středu do listopadu (po-
slední svoz 20. 11. 2019). Cena 
služby je: 625 Kč za 120 l nádo-
bu, 894 Kč za 240 l nádobu pro 

rok 2019. Tuto službu si můžete 
zaplatit u firmy FCC, Česká re-
publika, s. r. o. 

Kontaktní osoba je Hana Krej-
číková, tel.: 602 146 573. Firma 
sídlí na adrese Čechova ulice, 
Lysá nad Labem, 289 22.

Ing. Veronika Rybová
referent OSM čistota a zeleň

Svoz BIO odpadu v roce 2019

navštíví Lysou nad Labem dne

8. 4. 2019
Preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a inter-

aktivitě, který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární proti-
drogové prevenci. 

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikát-
ním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preven-
tivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem 
vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských 
smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled 
na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním 
životním volbám.

Program pro veřejnost od 16.00 do 18.00 hodin.

Vstup volný – náklady jsou hrazeny z rozpočtu města 
Lysá nad Labem.

Městský úřad
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Fotograficky

 

 

Na radnici v obřadní síni se 28. února 2019 uskutečnilo další kolo vítá-
ní občánků. Paní radní Ing. Karolína Chudobová měla tu čest mezi námi 
přivítat 11 nových občánků. Rodičům přejeme hodně radostí a málo sta-
rostí a dětem, aby dobře rostly. 

 

 

Na výstavišti proběhlo 4. března 2019 udělování městských vyzna-
menání. Ocenění předával starosta Karel Otava, místostarostka Roma- 
na Fischerová, místostarosta Jiří Havelka a radní Jiří Kolman. Ke slav-
nostní atmosféře přispělo vystoupení pěveckého sboru Ama musica 
pod vedením Bc. Jany Erbenové.

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se sešla početná veřejnost v litolské tělocvičně 
na dalším z cyklu „Zeptejte se starosty“, aby diskutovala a projednávala  
dění v našem městě. 

 Dne 26. února 2019 se na radnici konala schůzka ohledně zahájení 
územního řízení a veřejné projednání k obchvatu. Schůzka proběhla za 
velkého zájmu veřejnosti. 

Ve Scolarestu proběhlo 27. 2. 2019 veřejné projednání Strategické-
ho plánu rozvoje města. 

 
Dne 10. března 2019 se za účas-

ti starosty města Ing. Karla Otavy 
uskutečnila Valná hromada Tělo-
výchovné jednoty Sokol Lysá nad 
Labem. Se svými 490 členy patří 
mezi nejpočetnější a také nejak-
tivnější zájmové organizace v Lysé 
nad Labem. Po mnohaletém půso-
bení ukončil svoji činnost starosty 
Jaroslav Denemark. Novou sta-
rostkou byla zvolena Petra Jůzová, 
gratulujeme.
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Kulturní přehled

2. 4. od 19.00 Lukáš Pavlásek: ONE-MAN SHOW
  Kdo nepláče, není Čech - Stand-up comedy speciál.
3. 4. od 17.00 Psí veličenstvo AKCE KINO KLUB
3. 4. od 20.00 Captain Marvel  AKCE KINO KLUB
4. 4. od 17.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku PREMIÉRA
4. 4. od 20.00 Teroristka  PREMIÉRA
5. 4. od 17.00 Dumbo 
5. 4. od 20.00 Shazam!
6. 4. od 10.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku 
6. 4. od 17.00 Dumbo 
6. 4. od 20.00 Teroristka 
7. 4. od 10.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku 
7. 4. od 18.00 Ženy v běhu 
11. 4. od 17.00 Hellboy  PREMIÉRA
11. 4. od 20.00 Teroristka 
12. 4. od 17.00 Kouzelný park 
12. 4. od 20.00 Hellboy 
13. 4. od 10.00 Velké dobrodružství Čtyřlístku 
13. 4. od 17.00 Dumbo 
13. 4. od 20.00 Teroristka 
14. 4. od 10.00 Kouzelný park 
14. 4. od 18.00 Teroristka 
16. 4. od 18.00 Westwood: Punk, Icon, Activist  DOKUMENTÁRNÍ
16. 4. od 20.00 After: Polibek  PREMIÉRA
17. 4. od 17.00 Jak vycvičit draka 3  AKCE KINO KLUB
17. 4. od 20.00 Trabantem tam a zase zpátky
18. 4. od 17.00 Hledá se Yetti  PREMIÉRA
18. 4. od 20.00 Brankář
19. 4. od 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova  PREMIÉRA
19. 4. od 20.00 Shazam!
20. 4. od 10.00 Hledá se Yetti 
20. 4. od 17.00 Hellboy 
21. 4. od 10.00 Hledá se Yetti 
21. 4. od 20.00 To jsme my! Náplavka grotesque
  Lyské divadlo Náplavka uvádí kabaretní zločin roku!  
  Autorské představení s živou hudbou a tancem  
  inspirované humorem P. H. Camiho.
23. 4. od 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 
23. 4. od 20.00 Řbitov zvířátek
24. 4. od 17.00 Shazam!
24. 4. od 20.00 LOVEní Akce Kino Klub
25. 4. od 17.00 Avengers: Endgame PREMIÉRA
25. 4. od 20.00 Avengers: Endgame 3D projekce PREMIÉRA
26. 4. od 20.00 Kytarová Noc v Kině No. 12
  Andrea Selcedo, Stanislav Barek, Duo NANA,  
  Markéta Zdeňková
27. 4. od 10.00 Hledá se Yetti 
27. 4. od 17.00 Avengers: Endgame 
27. 4. od 20.00 Avengers: Endgame 
28. 4. od 10.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 
28. 4. od 15.00 Divadlo Pruhované panenky - Kuchyňská skříň
  Veselá zpěvavá klauniáda odehrávající se ve staré  
  secesní skříni. Pohádka o nešťastně zamilovaném  
  hrnci, který nepřeje lásce princezny vařečky a  
  smaltované mísy. Za pomoci kuchyňského náčiní,  
  porcelánu a smaltovaného nádobí se láska dvou  
  zamilovaných šťastně naplní. 
28. 4. od 18.00 Avengers: Endgame 
30. 4. od 17.00 Avengers: Endgame 
30. 4. od 20.00 High Life 

Kino Lysá n. L.                      4/20191., 15. a 29. 4. 2019 
od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

2. a 9. 4. 2019 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
kurz v knihovně 
www.knihovnalysa.cz

2. 4. a 3. 4. 2019 od 13.00 hodin
Zápis do 1. ročníku
ZŠ JAK

2. 4. 2019 od 16.30 hodin
Gotické umění v Čechách
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

2. 4. 2019 od 19.00 hodin
One man show – Lukáš Pavlásek
stand-up comedy
www.kinolysa.cz

3. – 5. 4. od 9.00 hodin
Bazárek
prodej dětského oblečení 
www.rcparnicek.cz

3. a 17. 4. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

3. 4. 2019 od 19.00 hodin
Koncert nejstarší jihočeské  

 dechovky – BABOUCI 
Kongresový sál Lázeňská  

 kolonáda, Poděbrady

3. – 6. 4. 2019 
Prodejní výstava grafik
výstava v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

4. 4. 2019 od 18.00 hodin
Palmový olej, máme se ho bát?
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

9. 4. 2019 od 17.00 hodin
Polabské tvrze
přednáška v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10. a 24. 4. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

11. 4. 2019 od 17.00 hodin
Vyrovnaná žena, 
vyrovnaná matka
seminář v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

11. – 13. 4. 2019 
Regiony České republiky 2019,  

 Komunál 
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

11. – 14. 4. 2019 
Elegance – Avantgarda 2019,  

 Narcis 2019
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

12. 4. 2019 od 18.00 hodin
Madeirová vajíčka 
kurz v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16. 4. 2019 od 16.30 hodin
Jarní věnce
kurz v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

16. 4. 20149 od 17.00 hodin
Vstup dítěte do mateřské školy
přednáška v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

21. 4. 2019 od 20.00 hodin
To jsme my! 
Náplavka grotesque
divadelní představení v kině
www.kinolysa.cz

22. 4. 2019 od 16.00 hodin
Velikonoční koncert 
koncert v evangelickém kostele 

23. 4. 2019 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
v městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

24. 4. 2019 od 16.00 hodin
Hudební toulky
v městské knihovně Litol
www.knihovnalysa.cz

24. 4. 2019 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory 
akce v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

25. 4. 2019 od 10.00 hodin
Matky a děti
přednáška v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

25. 4. 2019 od 18.00 hodin
Péče o člověka s demencí 
přednáška v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

26. 4. 2019 od 20.00 hodin
Kytarová noc
představení v kině
www.kinolysa.cz

28. 4. 2019 od 15.00 hodin
Divadlo Pruhované panenky 
– Kuchyňská skříň 
pohádkové představení
www.kinolysa.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

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

Gotické umění v Čechách – 2. dubna 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání českou historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

PC kurz pro začátečníky – 2. + 9. dubna 2019 od 8.30 do 9.30 hodin
Kurz je určen pro všechny, kteří s prací s počítačem začínají a chtějí se 
naučit základní ovládání textového editoru a vyhledávání na internetu. 
Na kurz je nutné se přihlásit v knihovně předem. Kurz je pro všechny 
pořádán zdarma. 

Drátování – 3. + 17. dubna 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Palmový olej - máme se ho bát? – 4. dubna 2019 od 18.00 hodin 
V současné době nejdiskutovanější olejnina na trhu, která ničí pralesy na 
druhé straně světa. Je všechno, co se o palmovém oleji říká, pravda? Jak 
moc se nás celá problematika týká? Co můžeme dělat, abychom zabrá-
nili ubývání živočišných druhů v oblastech s nejvyšší biodiverzitou na 
planetě Zemi? Vydejte se se mnou po stopách palmového oleje na ostrov 
v jihovýchodní Asii – Sumatru, kde jsem strávila necelý měsíc a poznala 
reálnou tvář palmy olejné. Přednáší studentka Gymnázia Bohumila Hra-
bala v Nymburce Markéta Štekrtová.

Polabské tvrze – 9. dubna 2019 od 17.00 hodin
Přednáška o středověkých tvrzích v okolí řeky Labe na Čelákovicku a ko-
lem Lysé. Kdo byli a jak žili obyvatelé těchto tvrzí?  Čím je zdejší regiony 
lákaly? Co se s jejich sídly děje dnes? Přijďte si poslechnout přednášku 
historika Martina Hůrky s promítáním řady fotografií.

Paličkování – 10. + 24. dubna 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit  
v knihovně.

Madeirová vajíčka – 12. dubna 2019 od 18.00 hodin 
Velikonoční kurz výroby madeirových vajec s Andreou Říhovou. Na kurz 
je třeba přihlásit se předem, počet míst omezen. Cena kurzu 270 Kč.  
V ceně husí vejce, slepičí vejce, veškeré pomůcky a další materiál.

Jarní věnce – 16. dubna 2019 od 16.30 hodin
Kurz, na kterém si sami vyrobíte jarní věnec na dveře či vrátka. Na kurz 
je třeba přihlásit se předem, počet míst omezen. Cena kurzu 150 Kč.  
V ceně je zahrnutý veškerý materiál. 

Velikonoční koncert – 22. dubna 2019 od 16.00 hodin
Tradiční Velikonoční koncert v evangelickém kostele v Lysé nad La-
bem, na kterém se tentokrát představí žesťový soubor Brasstet.

Osmimilimetrové vzpomínky. To byl Josef Havlín. 
– 23. dubna 2019 od 18.00 hodin
Projekce historických filmů věnujících se čestnému předsedovi míst-
ních hasičů. Díky filmovému archivu Václava Hlavsy nahlédneme do 
minulosti našeho města.

Hudební toulky – 24. dubna 2019 od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Šachy pro seniory – 24. dubna 2019 od 18.00 hodin 
Přijďte se seznámit s touto královskou hrou do knihovny! Můžete si 
zahrát mezi sebou nebo se členy šachového klubu.

Péče o člověka s demencí – 25. dubna 2019 od 18.00 hodin
Přednáška je určena zejména pečujícím rodinám, které se starají o někoho 
blízkého s Alzheimerovou nemocí, či jinými typem demence. Nabídne návod-
né rady a podněty, jak postupovat, kam se obrátit, co očekávat a kde hledat 
pomoc v této náročné situaci. Akce se koná ve spolupráci s Dementia I.O.V., z. ú.

Tajemný svět za plotem věznice - obrazy Miroslava Bartoně 
– 3. dubna – 6. května 2019
Prodejní výstava grafik poskytnutých spolku Kotva Lysá n. L.. Veškerý 
výtěžek z prodeje bude použit na opravu a obnovu varhan v kostele Na-
rození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem. 

Tip ke čtení
Beletrie pro dospělé
Okamžik pravdy – BERRY Steve
Když v dubnu roku 1968 třeskl výstřel a Martin Lu-
ther King zůstal ležet v tratolišti krve, Amerika se 
otřásla v základech. Ovšem teprve nyní, o půlstoletí 
později, začínají vycházet najevo okolnosti, které tuto 
zlomovou událost staví do zcela jiného světla, než jak 
ji popisuje historie. Cotton Malone váhá, zda světu 
odkrýt celou pravdu. Není to snadné rozhodování. Ve svých úvahách se 
musí vrátit na samotný začátek vlastní kariéry, kdy velmi rád přijal na-
bídku jakési Stephanie Nelleové z ministerstva spravedlivosti.
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Pozvánky

Město Lysá nad Labem Vás i letos zve na slavnosti Lysá Žije, které se uskuteční 24. – 25. 5. 2019 v letním kině a v areálu zámeckého parku. Slavnosti 
začnou v pátek v 17.00 hodin a celý festival zahájí skupina Yetti on Schelinger Revival. V pátek se také můžete těšit na skvělého českého zpěváka 
Kamila Střihavku a mnoho dalších účinkujících. Celý pátek i sobotu je pro Vás připraven zajímavý program, výběr dobrého jídla a pití. Paralelně se 
slavnostmi bude v pátek probíhat Noc kostelů, při této příležitosti bude otevřen římskokatolický kostel Narození sv. Jana Křtitele i evangelický kostel.

Sobotní program odstartujeme v dopoledních hodinách v části Montmartre (Zámecká ulice) v duchu řemesel a hudby. Sobotní program na 
Montmartru zahájí hudební dílna pro malé i velké, v odpoledních hodinách rozezní Montmartre kapela Bee Band, která se zaměřuje na 20. a  
30. léta, kdy světem hudby hýbaly rytmy jazzu a swingu. Dětské publikum jistě ocení pohádku Ježibabu z Babína v podání AZ Divadla.

V zámeckém parku bude pro rodiče i děti čekat „Cesta do pravěku“. Tato stezka bude plná úkolů, dobrodružství a kdo ví, třeba potkáte i pravého 
dinosaura.

V atriu bývalého augustiniánského kláštera zazní známé skladby v podání místní hasičské dechové hudby a večer toto historické místo rozezní stře-
dověká hudba kapely Rebule.

Sobotní hudební program na hlavní scéně v letním kině přinese známé kapely a interprety, jako je The Beatles Revival, Silva Šírová Sextet a další.  
O odpolední radovánky pro děti se postará Maxim Turbulenc. Mladé fanynky a fanoušky jistě potěší známý zpěvák Raego.

Druhá stage „Chapito” se letos nově rozroste o živé kapely. Oproti předchozím ročníkům, kdy v Chapito vystupovali převážně DJ’s a slyšet jste mohli 
zejména elektronickou muziku, bude program obohacen o živé kapely. Vystoupí zde například domácí Hard To Frame, The Seniors + 1, Utřifous trio, 
Ventolin nebo pražský Lazer Viking, kterému v únoru vyšla nová deska a dorazí s novou kapelou. Mezi DJ’s bude hlavním hostem legendární DJ Bidlo, 
který vystoupí v sobotu.

Po celou dobu konání městských slavností bude otevřeno Muzeum Bedřicha Hrozného. Stranou nezůstane ani místní kino, které na oba dva dny 
připravuje program pro děti i dospělé. 

Sledujte nás na facebooku: Lysá Žije nebo na webu www.lysazije.cz
Tým Lysá Žije

 

Zveme příznivce společenského tance na

1. TANEČNÍ VEČER
díl II.

standardních a latinskoamerických rytmů s kapelou 
Fire Band Pavla Stříbrného

27. dubna 2019 od 20.00 hodin
Sál Jack Diesel baru, Stará Lysá 51, 

osvěží zajímavá umělecká díla
 

Vstupenky za 250 Kč  budou k dispozici od 8. 4. 2019 
v Městské knihovně Lysá n. L. 

Počet vstupenek je omezen z důvodu rozšíření parketu na 90 m2!

Kvalitní občerstvení zajištěno.

   Pořádá neformální skupina milovníků společenského tance 
z Lysé n. L. Přidejte se k nám!

 Dotazy na 608 214 416 nebo 604 209 856
E-mail: pleskanec.lysa@gmail.com

Sledujte facebookovou skupinu 1. Taneční večer

    
    Akce se koná za finanční podpory

města Lysá nad Labem.

LY
SÁ NAD LABEM

Velikonoce ve farnosti 
Lysá nad Labem

Velikonoční události – umučení a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista
 – jsou základním kamenem křesťanské víry a jejich bohoslužebné 
prožívání představuje vyvrcholení celého liturgického roku.

Zelený čtvrtek 18. 4. 
Lysá nad Labem: mše svatá od 18.00 hodin  
Velký pátek 19. 4.
Lysá nad Labem: pobožnost křížové cesty  od 15.00 hodin 
Velkopáteční obřady po skončení křížové cesty
(Velký pátek, kdy si připomínáme utrpení našeho Pána Ježíše Krista a jeho smrt 
na kříži, je jediný den v roce, kdy církev na celém světě neslouží mši svatou.) 
Bílá sobota 20. 4. 
Lysá nad Labem: vigilie ze Slavnosti 
zmrtvýchvstání Páně (mše sv.) 20.00 hodin
Neděle 21. 4. – Slavnost zmrtvýchvstání Páně (mše sv.)
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin
Kostomlaty nad Labem 11.00 hodin
Velikonoční pondělí 22. 4. (mše sv.)
Milovice 8.00 hodin
Lysá nad Labem 9.30 hodin

                 Ze srdce přeji milostiplné a radostné Velikonoce, lásku Boží 
                     a připojuji tradiční pozdrav, jímž se o Velikonocích zdravívají 
                       východní křesťané: „Ježíš Kristus vstal z mrtvých!“ – 
 „                     Vpravdě vstal z mrtvých!“ 

Váš otec Pavel
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24. 8. 2019
od 13.00 hodin

Srpnové
dostihy

19. 4. 2019
od 13.00 hodin
Velikonoční 

dostihy

1. 5. 2019
od 13.00 hodin

Prvomájová
steeplechase

6. 7. 2019
od 13.00 hodin
Memoriál

Evy Palyzové

Akce je pořádána za finanční podpory města Lysá nad Labem.

20%
SLEVA
NA VSTUPNÉ
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Ze života škol

V rámci 
výstavy Ře-
mesla 2019 
se na veletr-

hu středních škol představila Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem.

Studenti třetího ročníku připra-
vili spolu s učiteli výstavní stánek 
a v něm informovali o vzdělává-
ní v naší škole, o praxích v ČR a  
v Anglii, o mimoškolních akcích a 
o volitelných předmětech, pomocí 
nichž si volí své budoucí zamě-
ření. Jedním z těchto předmětů 
je Aplikovaná ekonomie (APE).  
V rámci APE se studenti učí pod-
nikat. Sami založí a provozují stu-
dentskou společnost, sami si zvolí 
předmět podnikání. V letošním 
roce pracují dvě firmy – ApEko a 
Golden-Hands. 

Dalším volitelným předmětem, 
který studenti na lyském Výsta-
višti představili, je Zeměpis ces-
tovního ruchu (ZCR). Mimo jiné 
se v něm seznamují s možnostmi 
cestovního ruchu, posuzují a vy-
hodnocují jeho předpoklady a 
realizaci v jednotlivých regionech 
světa. V nejbližší době budou při-
pravovat kulturní program pro 
skupinu ruských učitelů, kteří na-
vštíví Lysou nad Labem v rámci 
spolupráce Středočeského kraje  
s Voroněžskou oblastí.

Prezentace Obchodní akademie 
Lysá nad Labem byla letos porotou 
vyhodnocena jako třetí nejlepší.  
Děkuji studentům třetího ročníku 
za vzornou reprezentaci školy.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka OA Lysá n. L.

Obchodní akademie Lysá n. L. 
na veletrhu středních škol 

Měsíc březen 
je již po cca 60 
let měsícem 
knihy. Proto i 
v tento čas se 
naše paní uči-

telky vypravily s dětmi do měst-
ské knihovny. Spolupráci s ní si to-
tiž již dlouhou dobu velice chválí. 
Lyská knihovna totiž připravuje 
pro žáky všech škol velice atrak-
tivní a poučný program. Hned  
v úterý 5. března proto 2. B pu-
tovala “Od kamene ke knížce”.  
O týden později se na totéž místo 
vypravili druháčci. V knihovně za-
žili spoustu legrace i poučení při 
projektu na rozvíjení čtenářské 
gramotnosti - Jsem čtenář. Knihov-
na v tomto měsíci přilákala také 
celý 3. ročník. Žáci se mohli do-
zvědět něco o těch, kteří do knih 
přispívají svými výtvarnými do-
vednostmi, tedy s ilustrátory. Děti 
ze Školního klubu a Školní družiny 
si přinesly ukázky ze svých oblí-
bených knih a seznámily ostatní s 
tím, proč se právě tato kniha stala 
jejich oblíbenou.

Ve středu 6. března se naši pá-
ťáci a šesťáci vžili do situace zne-
výhodněných lidí. Mohli si v rámci 

projektu Den s handicapem vy-
zkoušet, jaké je si např. namazat 
rohlík poslepu nebo se obléknout. 
Cílem tohoto snažení bylo přede-
vším odstranit bariéry v našich 
myslích.

5. A a 5. C si 12. března vyjeli 
do Prahy, aby navštívili ďáblickou 
Hvězdárnu. To šesťáci odjeli dal-
ší týden do Liberce. Rozhodli se 
totiž, že se podívají do IQ Landie. 
Měli štěstí, že mohli porovnat svo-
je zážitky s těmi, které si odnesli  
z Muzea smyslů minulý měsíc. 

Ani v březnu jsme nezapomína-
li na preventivní program. Semi-
ramis v tomto měsíci absolvovaly 
7. ročník, 8.AB a 9.AB. I tentokrát 
přinesly tyto tři hodiny žákům 
mnoho nových poznatků přede-
vším o nich samých.

Stále rychleji se blíží nejen 
přijímací zkoušky na střední 
školy, ale také zápis do prvních 
tříd. Otevřené dveře budoucí 
prvňáčky přilákaly předškoláč-
ky z okolních mateřských škol. 
Naši šikulkové ze 2. C si pod 
vedením paní učitelky Betkové 
a paní asistentky Braultové při-
pravili představení O perníkové 
chaloupce. 

Střípky ze ZŠ JAK
28. březen se stal svátkem 

všech učitelů, protože je oslavou 
narození J. A. Komenského. I pro-
to cílíme Den otevřených dveří ve 
výuce právě na tento den. Jsme 
rádi, že i tentokrát se za námi za-
šla veřejnost podívat.

Mgr. Jitka Sedláčková

Ve středu 27. února vyrazili žáci 
Literárně-dramatického semináře 
zahrát představení „Malý princ“ 
v Domově na zámku. Vystoupení 
s tématy přátelství, lásky a me-
zilidských vztahů vůbec, obyva-
telé i personál domova přivítali  
s nadšením. Výkony herců odmě-
nili krásným potleskem. Doufáme, 
že v navázané spolupráci budeme 
pokračovat!

O tom, že se na nás díky mé-
diím a sociálním sítím každý 
den valí neuvěřitelné množství 
zpráv, není pochyb. A to, že ne 
všechny jsou pravdivé, je také 
jednoznačné. Jak se v tom ale 
vyznat? Čtvrtek, 28. únor, byl u 
nás na škole projektovým dnem 
na téma „Mediální výchova“. Sed-
mý ročník navštívil v městské 
knihovně přednášku paní Zrc-
kové „Jak poznat falešnou zprá-
vu“. Žáci odhalovali, jak poznat 
účelně upravenou fotografii či 
zprávu. Diskutovali o tom, za ja-
kým účelem se zprávy odhalují a 
jak se proti manipulaci ze strany 
médií bránit.  

Bc. Zuzana Burdová, DiS.
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Ze života škol / Napsali nám

Každoročně seznamujeme zá-
konné zástupce dětí s organizací 
a kritérii zápisu přijímání dětí  
k předškolnímu vzdělávání. 

Zápisové dění začalo již v břez-
nu, kdy všechny mateřské školy 
v Lysé nad Labem zorganizovaly 
informační schůzky. Během nichž 
byli zákonní zástupci informováni 
o škole, obdrželi potřebné formu-
láře, prohlédli si prostory škol a 
mohli vznést jakékoliv dotazy atd.

Cílem schůzek bylo předat zá-
konným zástupcům dětí informa-
ce, proto v dalším textu uvedeme 
především přehled závazných ter-
mínů, kritéria přijímání a postup 
zápisu (informace bude nadále 
možné vyhledávat na webových 
stránkách nebo nástěnkách jed-
notlivých mateřských škol). 

Zápisový proces, tzv. správní 
řízení (Zákon č. 500/2004 Sb., 
správní řád) lze zjednodušeně 
rozčlenit do třech etap (podání 
žádosti, nahlížení do spisu, vydání 
rozhodnutí). 

Rodičům dětí, na které se ne-
vztahuje povinné předškolní 
vzdělávání, doporučujeme podat 
přihlášky do více mateřských 
škol, na základě spádové vyhlášky 
města Lysá nad Labem:   https://
mestolysa.cz/cz/samosprava/

Zápis dětí do mateřských škol 
do školního roku 2019–2020

obecne-zavazne-vyhlasky-a-nari-
zeni-mesta/ozv-c-4-2016-kterou-
-se-vymezuje-skolsky-obvod-spa-
dovych-materskych-skol 

Podání žádostí:
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 do 
18.00 hodin v pátek 3. 5. 2019 od 
7.00 do 12.00 hodin, místo: Hasičská 
zbrojnice – kulturní místnost, 
Pivovarská 1518, Lysá n. L. 

Nahlížení do správního spisu: 
Ve středu 15. 5. 2019 od 10.00 
do 12.00 hodin, místo: ředitelny 
jednotlivých mateřských škol 
(žadatel má možnost nahlédnout 
do správního spisu založeného na 
základě podané žádosti).

Předání rozhodnutí: 
Ve čtvrtek 23. 5. 2019 od 13.00 
do 18.00 hodin, místo: Hasičská 
zbrojnice – kulturní místnost, 
Pivovarská 1518, Lysá n. L. 

(Rodiče předem zváží, pokud 
bude dítě přijato do více mateř-
ských škol, kterou mateřskou ško-
lu upřednostní.  Následně se vzda-
jí míst v mateřských školách, do 
kterých nebudou chtít nastoupit a 
to nejlépe přímo v době vydávání 
rozhodnutí.)

Přijďte mezi nás, rádi Vás mezi 
sebou přivítáme.

Na každý měsíc plánujeme mno-
ho akcí, ať už v naší klubovně, po 
okolí nebo výlet třeba do Prahy.

V letošním roce jsme již stihli 
dvakrát zavítat do divadla na Vino-
hradech a Smíchově. Kdo má rád 
vážnou hudbu, potěší ho občas-
ný výlet do pražského Rudolfína 
na českou filharmonii. Mezi naše 
návštěvy rádi zařazujeme zámek, 
muzeum a archiv v našem městě. 
Další kulturní akce jsme měli v naší 
klubovně, která se nachází v zadní 
části domu s pečovatelskou služ-
bou, za bývalou lékárnou (vchod je 
z boční ulice). 

Náš program můžete nalézt  
v naší skříňce v domě s pečova-
telskou službou, vedle restaurace  
u Bílé Labutě nebo na sídlišti. Mezi 
naše aktivity patří zábavné odpole-
dne, které připravuje paní Machov-

Klub důchodců v Lysé 2019
cová. Ať už je to veselé skládání  
z karet nebo zápalek či různé há-
danky na procvičení paměti. Pra-
vidlem se u nás stalo pondělí, kdy 
je kroužek ručních prací. Přijdou 
ženy, které se tím zabývají a své 
výrobky také vystavují na výstavě 
„Šikovné ruce našich seniorů“.

K výročí 150 let sokola jsme si 
promítali film. Byl o Sokolu v Lysé 
nad Labem.

Každých čtvrt roku pořádá-
me odpoledne s oslavenci, kteří  
v daném čtvrtletí slaví kulaté nebo 
půlkulaté narozeniny. Také rádi jen 
tak posedíme při kafíčku, čaji nebo 
u dobrého vínečka s chlebíčky a 
zákusky. Další oblíbenou aktivitou 
je pouštění hudby, při které si za-
zpíváme i zatančíme. První takové 
posezení se konalo na Nový rok.

Budeme se těšit na nové tváře. 
Klub důchodců

Lysá nad Labem

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

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

24. 4. od 16.30 do 18.00 hodin
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poslytuje advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

BAZÁREK
dětského oblečení, potřeb 

pro děti, těhotenského 
oblečení a hraček

NA OBDOBÍ JARO, LÉTO

PŘÍJEM VĚCÍ: pondělí 1. 4. a
úterý 2. 4. od 9 do 12 a 

od 14 do 18 hodin
PRODEJ VĚCÍ: středa 3. 4. až

pátek 5. 4. od 9 do 12 a 
od 14 do 18 hodin

Vstup dítěte do  
mateřské školy

v úterý 16. 4. 2019
od 17.00 do 19.00 hodin
Přednášku povede psycholožka 

PhDr. Ilona Špaňhelová

- Příprava dítěte na vstup do MŠ
- Pravidelné rituály pobytu v MŠ
- Jak pomoci dítěti odpoutat se 
  od rodiče
- Kdy školku “vzdát” a jak dítě 
  dál psychicky utužovat

CENA : 70 Kč
HLÍDÁNÍ DĚTÍ JE MOŽNÉ

Je však nutné předem nahlásit počet dětí a jejich věk.

Vyrovnaná žena
vyrovnaná matka

JAK ŽÍT VŠECHNY SVÉ ROLE PLNĚ 
A CÍTIT SE V NICH DOBŘE.

ve čtvrtek 11. 4. 2019
od 17.00 hodin

Co nám brání v tom, být vyrovnanou  
– šťastnou ženou, matkou, manželkou? 

Jak si stanovit své životní priority?  
Jak se vyhnout syndromu vyhoření?  

Z čeho čerpám energii?  
Znám dobře sebe sama?  
Jak poznám své hranice?

To jsou jen některé z otázek, na které 
budeme společně hledat odpovědi.

Interaktivní seminář pod vedením
Mgr. Denisy Chopard Pištorové 

CENA : 150 Kč
Rezervace nejpozději do 9. 4.

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

prožitkový sebezkušenostní seminář

MATKY A DĚTI
z pohledu hlubinné psychologie 

a astrologické symboliky

ve čtvrtek 25. 4. 2019
od 10.00 do 12.00 hodin

Jak dítě vnímá svojí matku?
Co od ní potřebuje? Jakým přístupem 
může matka své dítě nejlépe podpořit? 

Seznámíme se s umístěním Luny 
v horoskopu, která představuje matku 
a niterné potřeby. Porovnáme umístění 
Luny u dětí a u rodičů, upozorníme na 

možné rozdíly v potřebách a tudíž 
ve výchově.

Na setkání se těší terapeutka 
Jana Lojková, PhD.

CENA : 150 Kč
Rezervace nejpozději do 22. 4.

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

PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY

pro děti od 3 do 6 let
ve Školce Parníček

o letních prázdninách

1. 7.–4. 7. Co se děje v trávě
8. 7.–12. 7. Letem barevným světem
15. 7.–19. 7. Expedice Vesmír
22. 7.–26. 7. Týden plný her
29. 7.–2. 8. Pod pirátskou vlajkou
5. 8.–9. 8. Tajemství středověku
12. 8.–16. 8. Bubáci a strašidýlka
19. 8.–23. 8. Za zvířátky na statek
 i do chaloupky

Cena: 1 200 Kč/týden
U tábora 1. 7.– 4. 7. je cena 960 Kč/týden.

V ceně je oběd, 2x svačina, 
pitný režim a program. 

Záloha 500 Kč je splatná do 10 dnů.

Tábory probíhají od 7 do 16.30 hodin.
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Zámecké novinky

Letošní rok jsme zahájili milou 
návštěvou. Přijely mezi nás šanso-
niérka Marta Balejová a herečka 
Libuše Švormová. Marta Balejová 
patří mezi nejvýznamnější součas-
né šansoniérky, které se v České re-
publice profesionálně zabývají tímto 
specifickým hudebním žánrem. Ob-
divuhodně interpretuje písně Edith 
Piaf s jejími originálními texty, ale i  
v češtině ve svém vlastním překladu. 

Nemalou část jejího repertoáru tvoří 
také vlastní šansonová tvorba. Libuši 
Švormovou známe nejen z divadel-
ních představení, ale hlavně z filmu 
a z dabingu. Kdo by si nevzpomněl 
na krásnou Angeliku v podání Mi-
chele Mercier, které propůjčila svůj 
nádherný hlas. Svým vystoupením 
nás seznámily se životem slavné 
šansoniérky Edith Piaf. Bylo to pří-
jemné setkání plné krásného zpěvu 

a mluveného slova. Začátek každého 
roku je spjat s plesy, bály a karnevaly. 
I my jsme navázali na tyto tradice a 
uspořádali u nás tradiční Zámecký 
Valentýnský ples. Jeho přípravy vy-
vrcholily ve čtvrtek na sv. Valentýna 
v odpoledních hodinách, kdy byl 
ples slavnostně zahájen. Letos při-
jaly naše pozvání děti z Tanečního 
klubu TJ Sokol Lysá n. L. Čtyři páry 
malých tanečníků ve věku 9–12 let 
nám předvedly své umění. Zcela 
bravurně zvládly tance jako je jive, 
cha – cha , rumba, samba, quickstep, 
valčík, polka a waltz. O tom, že jim 
tancování jde, svědčí i jejich účast na 
různých tanečních soutěžích, na kte-
rých zaznamenali nejeden úspěch. 
Jedna z takových soutěží proběhne  
i na výstavišti v Lysé nad Labem a to 
v sobotu 6. dubna. Jedná se o celore-
publikovou soutěž v latinsko-ame-
rických tancích pro děti i dospělé. 
Určitě to bude velký zážitek. Když 
nám to vyjde, půjdeme se podívat.  
O další taneční vystoupení se po-

starali zaměstnanci domova, kteří 
zatančili country. Vyvrcholením ka-
ždého plesu je tombola, která opět 
byla velmi bohatá. Sešlo se kolem  
150 cen, o které se postarali přede-
vším zaměstnanci domova a naši 
tradiční sponzoři. Všem touto ces-
tou děkujeme za podporu a přízeň. 
Valentýnský ples byl největší úno-
rovou akcí, ale naše ostatní aktivity 
probíhají již s železnou pravidelností 
– společenské hry, muzikoterapie, 
práce v ergodílně , canisterapie a dal-
ší. Nezapomněli jsme ani na výstavu 
„Stavitel“, kterou jsme navštívili v pá-
tek 15. února.

Závěrem Vás srdečně zveme 
na další setkání v rámci projektu: 
,,Křeslo pro hosta“. Tentokrát to 
bude setkání s herečkou Hanou 
Maciuchovou, které se bude konat 
v pátek 26. 4. 2019 od 17.00 hodin 
v sále 1. patra. 

Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          
Domov Na Zámku

Lysá nad Labem, p.o.                                                                                                                                           

Prožíváme plesovou sezónu, ale 
samotné plesy moc nenavštěvu-
jeme. Většinou pečujeme o naše 
vnoučky, aby si mladí mohli užít 
tance a zábavy. Ale dovídáme se, že 
zatím nejhezčí byly ples hasičský 
a ples našeho města, oba pořáda-
né na výstavišti. Oba plesy měly 
bohatý program, významné hosty 
a bohatou tombolu. K poslechu 
i tanci vyhrávala oblíbená kape-
la FIRE BAND Pavla Stříbrného. 
Zkrátka, byly to plesy, jak se patří  
a s bohatou návštěvností.

Do Křesla pro hosta přijaly po-
zvání pracovnice z Centra sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady  
o. p. s., střediska Lysé nad Labem: 
paní vedoucí Bc. Věra Součková a 
zdravotní sestra Hana Lajnerová. 
Téma vystoupení bylo pro nás velmi 
zajímavé – jak probíhá péče v nově 
otevřeném denním stacionáři na 
Masarykově ulici. Moc nás to zají-
malo, protože nikdy nevíme, kdy 
tam také budeme hledat místečko.

Paní Bc. Součková velice po-
drobně popsala, jak se ve stacio-
náři pracuje. Od přihlášení se k po-
skytnutí pomoci až po její průběh. 
Pracují tam obětaví zaměstnanci, 
kteří společně vytvářejí oprav-
du spolehlivé zázemí pro klienty, 
včetně stravování a zabezpečení 

veškerých tělesných potřeb. Neza-
pomíná se ani na zapojení všech 
klientů do společenské činnosti. 
K tomu se ujala výkladu sestřič-
ka Lajnerová. Předvedla směsici  
geometrických obrazců – tvarů 
zvaných mandala, které se nechá-
vají klientům vybarvovat. Je to  
v podstatě lék na psychické a fyzic-
ké potíže. Pečlivé vybarvování po-
máhá klientovi „porozumět sobě 
samému“ a nalézt cestu z psychic-
kých nesnází k lepšímu zapojení se 
do kolektivu, v němž se nachází.

Druhým únorovým hostem byla 
paní Alenka Nováková z Lékárny Dr. 
Maxe. Velice zaujatě a podrobně se 
pustila do výkladu, jak začíná a pro-
bíhá chřipková epidemie. Zpravidla 
to začíná kašlem a poté rýmou, kte-
rá zhoršuje pocit celkové pohody  
a trvá nejčastěji jeden až dva týdny. 
Ale může to být také rýma chro-
nická, dlouhotrvající. A jak máme 
postupovat, pokud nejsme v přímé 
péči lékaře? Musíme zachovávat 
klid a doplňovat tekutiny minimál-
ně 2 litry za den. Dbát na důslednou 
hygienu a používat jednorázové 
kapesníky a roušky. V bytě větrat 
a zvlhčovat vzduch. Ale postihne-
-li nás horečka nad 38° C a bolesti 
hlavy, pak musíme navštívit lékaře  
a léčit se podle jeho pokynů.

Paní Alenka nám rozdala hodně 
tiskovin z Lékárny Dr. Maxe, popi-
sujících vhodná léčiva a přípravky, 
abychom infekci ve zdraví přežili. 
K tomu názorně některé z nich  
i předvedla a poradila, jak je pou-

žívat. Zkrátka – moc nám pomohla 
ve stávající probíhající chřipkové 
epidemii. Tak jsme jí za vděk ale-
spoň vyzvali k tanečku a pořídili 
hromadnou fotografii.

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička únorová
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„Volební“ valná hromada

Rybáři v Lysé: Nejen lov ryb,
ale i ochrana vod a přírody

Nejen lov ryb, ale též ochrana 
přírody, čistoty vod a životního 
prostředí je posláním Českého 
rybářského svazu (ČRS). Organi-
zace věnuje značnou pozornost 
údržbě břehů, porostů a úklidu 
nepořádku po neukázněných 
návštěvnících, i z řad samotných 
rybářů. Usiluje o záchranu tůně 
Doubka, pořádá akce pro veřej-
nost a vede děti ke sportovnímu 
rybářství. 

Místní organizace ČRS eviduje 
téměř sedm set členů, a je tak nej-
početnějším spolkem v Lysé. Vloni 
bylo členům organizace vydáno cel-
kem 616 povolenek k lovu ryb. „Do 
tůní a Labe 20 se v loňském roce 
vysadilo přes 47 tisíc kusů ryb o cel-
kové hmotnosti téměř 21 tun,“ zdů-
raznil na březnové výroční členské 
schůzi hospodář spolku Jiří Valiska.

Organizace se také aktivně věnu-
je výchově dětí a mládeže v oboru 
rybářství a rybářského sportu. 
Spolek rozvíjí činnost rybářského 
kroužku dětí a provádí jejich škole-
ní i při ZŠ v Lysé nad Labem - Litoli. 
Dětem a jejich vedoucím poskytuje 

Rybářský spolek byl ve městě 
založen již v roce 1927

prostory klubovny a rybníky Okro-
uhlík a Mršník. Kroužek se zamě-
řuje na praktickou činnost a pobyt 
v přírodě, nabízí tak dětem tolik  
v dnešní době potřebné odpočin-
kové a relaxační činnosti. Podporu 
a poděkování města vyjádřil v tom-
to směru rybářům i starosta Ing. 
Karel Otava.

K nejvýznamnějším akcím pro 
veřejnost patří i letos tradiční ry-
bářský bál a závody v lovu pro 
děti a dospělé 25. a 26. května na 
Okrouhlíku. Dlouhodobým úko-
lem je pak zlepšení situace na tůni 
Doubka a její propojení s tokem 
Labe. Rybáři poukazují na deficit 
kyslíku, nemožnost rekreačního 
využití a masivní úhyny ryb. Loni 
se sice rozběhla projekční příprava, 
pravděpodobný nejbližší termín 
realizace se podle jednoho z ini- 
ciátorů petiční akce, Aloise Kapla-
na, posouvá na rok 2021. 

Rybářský spolek byl v Lysé nad 
Labem založen již v roce 1927. 
Hospodaří na revírech Labe 20 a 
tůních Labe 20A o rozloze 91 ha, 
spadá pod Územní svaz města 
Prahy.  

Mgr. Jiří Pinka
jednatel MO ČRS

Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Poděbrady, o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady
vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby 

důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení 
Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XX. ročník soutěže
Šikovné ruce našich seniorů  

– pro radost a potěšení
Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě  
v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior – Handicap: aktivní život 
2019, která se uskuteční ve dnech 13. – 16. 6. 2019 společně  
s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada. 
Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2019  
v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště. 
Soutěží se v činnostech – ruční práce, literární práce a fotografie.

Každý okruh činností má své propozice.
Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých 
druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, 
pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit 
do soutěže do 10. května 2019 – odevzdat přihlášku, seznam prací a 
souhlas.

Literární práce na téma: „Podej mi ruku, půjdeme spolu“
Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu  
(povídka, fejeton, vyprávění…)
Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou  
do 1. května 2019.
Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: pří-
jmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 
2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpraco-
vání. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. 
Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí 
obsahovat kromě soutěžního textu i jméno autora a adresu.

Fotografická soutěž na téma: „Podej mi ruku, půjdeme spolu“
Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či 
dvěma fotografickými cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografie mohou 
být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18x24 cm. Fotografie 
zašlete společně s přihláškou do 10. května 2019. Autory foto-
grafií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného 
prohlášení, které je na internetových stránkách.

Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a 
fotografické záznamy. Aby byly splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, 
že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své osoby, 
nebude našimi fotografy a filmaři snímán. 

Kontaktní adresy:
Organizátor soutěže: 
Bc. Věra Součková, středisko Centra sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady o. p. s., Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 
1722, PSČ 289 22 Lysá n. L., č. tel. 325 551 353, 775 760 777, 
e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách 
www.centrum-podebrady.info  

Ředitelství organizace:
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s., 
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás  
a Vaše práce.

Za organizátory Bc. Věra Součková

Tělocvičná jednota Sokol Lysá n. 
L. uspořádala letošní „volební“ val-
nou hromadu v neděli dne 10. břez-
na v sokolovně, za účasti starosty 
města pana Karla Otavy. Jako vždy 
byla zhodnocena činnost jednoty 
nejen v oblasti všestrannosti, ale sa-
mozřejmě také sportovních oddílů, 
jako jsou sportovní tanec, atletika a 
stolní tenis. Potěšila nás také zprá-
va o ekonomické situaci jednoty. 
Vyrovnaný rozpočet je dílem ně-
kolika zdrojů, jako jsou příspěvky 
členů, pronájem tělocvičny školám, 
dotace, a to především od našeho 
města. Uplynulý rok byl ve znamení 
oslav 150. výročí založení sokolské 
jednoty v našem městě a zhod-
noceny akce, kterými jsme naším 
členům, ale i široké veřejnosti tuto 
skutečnost připomněli – výstavou 
v městském muzeu a slavnostním 
večerem 22. září v kině, kde mimo 
jiné byl promítnut film o historii a 
současnosti naší sokolské Jednoty. 
Připomněli jsme si rovněž účast na-

šich cvičenců na XVI. Všesokolském 
sletu. Reprezentovalo nás 9 žen ve 
skladbě „Ženobraní“ a 8 párů rodičů 
s dětmi ve skladbě „Méďové“. Věří-
me, že na příští slet pojede z Lysé 
podstatně více sokolů a sokolek, 
jako to bývalo v minulosti. Možná, 
že nové vedení jednoty to dokáže. 
Ano „nové vedení“. Starostkou jed-
noty byla totiž zvolena sestra Pet-
ra Jůzová, která nahradila po 18ti 
letech Jaroslava Denemarka a jed-
natelka sestra Martina Horčičková 
nahradila Bohunku Černohorskou, 
která tuto funkci vykonávala celých 
26 let. Náčelnicí jednoty se stala Eva 
Křivánková. Všichni věříme, že toto 
nové vedení bude pracovat stejně 
dobře jako to odcházející. Na závěr 
valné hromady jsme poděkovali 
všem cvičitelům za jejich celoroční 
činnost. A úplně na závěr společné 
foto činovníků a cvičitelů  s panem 
starostou města.

Jaroslav Denemark
bývalý starosta jednoty
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Jako předsedkyně Správní rady 
bych na tomto místě ráda poděko-
vala Domácímu hospici Nablízku 
za jeho působení v Lysé nad Labem 
a okolí. Letos v březnu uplynuly již 
tři roky od chvíle, kdy tato nezisko-
vá organizace přijala do své péče 
první klienty.

Domácí hospic, nebo také může-
me říct mobilní, pomáhá vážně ne-
mocným lidem v závěrečné fázi živo-
ta, aby mohli zůstat doma, se svými 
nejbližšími, až do poslední chvíle. 
Celý tým, včetně lékaře a zdravotních 
sester, s veškerým potřebným vy-
bavením, včetně speciálních postelí 
a dalších zdravotnických pomůcek, 
podle potřeby dojíždí do rodin kli-
entů. Služby nabízí non-stop, 24 ho-
din denně, i o víkendech a svátcích. 
Chtěla bych vyzdvihnout, že v dneš-
ní době, kdy rakovina a podobná 
onemocnění trápí hodně lidí, máme 
právě tady u nás, v Lysé nad Labem, 
organizaci, která jim nabízí pomoc. 
Řada lidí v České republice tuto 
možnost vůbec nemá. Co považuji za 
úžasné je možnost využít moderní 
medicínu tak, že i  lidé v konečném 
stádiu rakoviny mohou umírat zba-
veni bolestí, v klidu a důstojně. To 
všechno zajistí hospicový tým klien-
tovi na míru.

Překvapilo mě, když jsem viděla 
výsledky průzkumů STEM/MARK 
(ve spolupráci s Domácím hospi-
cem Cesta domů), kdy opakovaně 
vyšlo najevo, že 78% Čechů si přeje 
dožít doma. Podaří se to ale jen ne-
patrnému procentu lidí. V Lysé nad 
Labem a nejbližších obcích už služ-
by využilo za uplynulé tři roky dva-
cet rodin. V dojezdu do 30 km od 
Lysé pak doprovodili zaměstnanci 
Domácího hospice Nablízku dal-
ších 57 klientů v jejich domovech. 
Překvapivé možná je, že to nebyli 
jen staří lidé, ale i klienti v produk-
tivním věku a přes počáteční obavy 
v minulém roce pracovnice hospi-
ce přijali do péče i dospívající a dět-
ské klienty.

Celá Správní rada, která je slo-
žená z lidí napříč profesemi, sle-
dujeme činnost Domácího hospice 
Nablízku už od jeho počátku. Vidí-
me i reakce pozůstalých, kteří přes 
všechno to těžké, co prožívají, jsou 
vděční za tyto služby. Vedle toho, 
že pracovnice dojíždí do rodin ře-
šit zdravotní problémy (a často  

Leden a únor jsou v klubu mě-
síce, ve kterých rekapitulujeme 
a vzpomínáme na vše, co jsme  
v minulém roce prožili. Ale jsou to  
i měsíce, ve kterých plánujeme 
svou další činnost.

Na jedno naše lednové sezení 
přišel starosta města Ing. Karel 
Otava. Popřál nám vše nejlepší a 
seznámil nás s některými plány 
městského úřadu na rok 2019. 
Dalším hostem v naší klubovně 
byl pan MVDr. Jan Kořínek. Je 
předsedou „Komise pro aktivní 
a šťastný život seniorů“ a přišel 

nás seznámit s plány této komi-
se a požádal nás také o případné 
podněty, které bychom z pohledu 
litolských důchodců pro tuto ko-
misi měli.

Na dalších našich posezeních 
jsme se seznamovali s pověstmi  
o Lysé nad Labem a okolí. Také 
nás velmi zajímaly zvyky a tra-
dice, které se týkají povánočního 
a masopustního období v Polabí. 
Konec masopustu jsme v naší 
pěkně vyzdobené klubovně řád-
ně oslavili.

Klub důchodců Litol

Klub důchodců Litol Poděkování Domácímu 
hospici Nablízku

v případě potřeby opravdu i v 
noci), nabízí i sociální poradenství, 
nebo pomáhají zajistit příspěvek 
na péči, jsou v kontaktu s psycholo-
gy i duchovními různých církví. Na-
víc hospic zapůjčuje kompenzační 
pomůcky, elektrické polohovací 
postele, kyslíkové koncentrátory, 
invalidní vozíky a další pomůcky 
usnadňující péči o nemocné. Od 
loňského ledna Domácí hospic ote-
vřel pro veřejnost paliativní ambu-
lanci, což znamená, že lékař podle 
potřeby jezdí na konziliární návště-
vy v rodinách po celém regionu a 
pomáhá nevyléčitelně nemocným.

Ráda bych zdůraznila, že Domácí 
hospic Nablízku nechce být konku-
rencí jiným zdravotním a sociálním 
službám v našem městě, ale naopak 
je připraven ke spolupráci s nimi  
v zájmu zajištění co nejlepší péče 
pro každého konkrétního nemoc-
ného. Svůj úkol spatřuje v odbor-
ném i lidském doprovázení rodin 
pečujících o umírajícího člověka, 
jehož stav je komplikovaný a vyža-
doval by jinak hospitalizaci, kterou 
si však nepřeje on ani jeho rodina.

Pojišťovny hradí hospicovou 
péči jen hospicům ve velkých 
městech, pro malé hospice jsou 
nastavené podmínky pojišťoven 
zcela nevyhovující.  Domácí hos-
pic Nablízku si tak musí finanční 
zdroje na provoz obstarat sám.  
V tomto roce přislíbilo město Lysá 
nad Labem částku, která pokryje 
plat jedné zdravotní sestry na půl 
roku. Další finance hospic získává 
z různých benefičních akcí, kon-
certů, od jednotlivých dárců, firem 
i některých okolních měst a obcí. 
Je na místě všem podporovatelům  
a dárcům poděkovat. 

Letos 13. 4. od 9 do 17 hodin se 
uskuteční tradiční Řemeslný jar-
mark v Lysé nad Labem, jehož vý-
těžek poputuje právě pro Domácí 
hospic Nablízku. Ráda bych tedy 
také poděkovala vedení Fajn Klubu 
i všem, kdo se na jarmarku budou 
jakkoliv podílet nebo kdo přispě-
jí. Na náměstí bude mezi mnoha 
stánky také ten hospicový, kde se 
mohou zájemci po celý den setkat 
s pracovnicemi hospice a zeptat se 
na vše, co je zajímá. Více informací 
nadejte také na www.hospic-lysa.
cz nebo na facebooku.

Mgr. Štěpánka Vošická 
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Žijeme v době, kdy forma velmi 
často vítězí nad obsahem. Na to si 
už pomalu zvykám, ale po účasti 
na zasedání zastupitelstva dne  
13. 2. 2019 musím konstato-
vat, že v prvních třech hodinách 
chvílemi jednání postrádalo ne-
jen formu, ale i logiku a ke konci 
i slušné chování. Představu si 
všichni můžete udělat ze zázna-
mu zveřejněném na YouTube 
(https://www.youtube.com/
watch?v=uqkM2iRo4MM).

Osobně jsem se zasedání účast-
nila podruhé ve svém životě. Popr-
vé jsem zasedání navštívila těsně 
před volbami v roce 2018, které 
bylo plné příslibů. Podruhé mě  
k návštěvě vyburcovaly články  
z Listů, kde jsem se dočetla o mani-
pulaci okolo petice za výstavbu nové 
tělocvičny v Litoli. Jsem jedním ze 
signatářů a k podpisu mě nevedlo 
sugestivní přesvědčování ani nátlak 
na mé city od předkladatelů petice, 
ale prostý fakt, že už čtvrtou sezónu 
vozím dítě v zimním období po ši-
rokém okolí, tu do tělocvičny v Kos-
tomlatech, tu do haly v Milovicích. 

A takhle my si tady žijem!
Líbí se mi představa, že v našem 
městě bude nová a větší tělocvična, 
kterou využijí nejen děti litolské ZŠ, 
ale i ostatní sdružení a spolky. Ne-
myslela jsem tím nic zlého, dostala 
jsem relevantní informace a petici 
jsem podepsala po zralé úvaze. Proč  
v menších nebo srovnatelně velkých 
městech to jde a u nás se zatím jen 
čeká na dotační tituly nebo se naku-
pují nemovitosti, u kterých ale není 
jasné, jak vysoké budou investice 
do jejich oprav, jak nákladný bude 
jejich provoz, dokonce ani k jakému 
účelu budou přesně sloužit, ale pře-
devším, kde na jejich rekonstrukci 
a následný provoz město vezme 
potřebné finanční prostředky. Ano, 
narážím zde na další bod jedná-
ní zastupitelstva, a to je hlasování  
o koupi nebytového prostoru  
v domě č. p. 582 v Masarykově uli-
ci, známé jako Calypsso Music club. 
Proběhla vzrušená debata, zda je 
koupě právě tohoto nebytového pro-
storu tou nejvhodnější a nejvýhod-
nější. Argumenty pro a proti opět 
můžete zhodnotit zhlédnutím uve-
deného záznamu. Osobně se obá-

vám, aby to po rodném domě prof. 
Jedličky na náměstí B. Hrozného (co  
s ním bude?) a nedávno zakoupené 
vile v Litoli (tady bude asi školka?) 
nebyla další chátrající nemovitost  
v majetku města, která leží ladem  
a bude černou dírou pro rozpočet.

Rozumějte, ne, že by se u nás  
v městečku nežilo hezky, ale tak 
nějak tu nic moc není. Když chcete 
jít bruslit, musíte do Benátek nebo 
Nymburka. Když chcete jít plavat do 
bazénu, tak zase nasedáte do vlaku 
či auta. Kapacita ZUŠ neumožní 
pokrýt zájem místních obyvatel, 
do tanečních je také nutné vyrazit 
za humna. Všechno sice v dojezdo-
vé, ale přeci jen vzdálenosti. Nebýt 
místních spolků a nadšenců, z vrá-
tek bych už snad ani nos nevystr-
kovala. Po zasedání zastupitelstva 
nejsem o nic klidnější ani smířeněj-
ší. Tělocvična v Litoli se pravděpo-
dobně o letních prázdninách nějak 
opraví, aby nedělala ostudu, časem 
se zbourá, a když Pánbůh a EU dá, 
tak v Litoli vyroste za přispění do-
tačních peněz větší škola s ještě 
větší tělocvičnou. Že dva současní 

ředitelé ZŠ kroutí nevěřícně hlavou, 
nikomu nevadí. Navzdory statistic-
kému úřadu a jeho předpokladům 
o demografickém vývoji hledí naše 
město k světlým zítřkům, kdy se do 
Litole a Lysé nastěhuje nespočet 
mladých rodin se spoustou dětí, 
které zaplní všechny naše školky  
a školy a nebudeme muset ty stáva-
jící a fungující zavírat.

Pro mě a moje děti už sice bude 
pozdě, ale jsem ze zásady přející 
člověk, tak ať si tělocvičnu, která se 
svými rozměry bude blížit menší 
hale, užije nová generace, případ-
ně má vnoučata. Já zatím dál budu 
dělat taxikáře a v mezičase se budu 
těšit na nový kulturní sál. A až při-
jde den „D“ navleču syna do kou-
zelnického a vyrazíme na růžek do 
tanečních. Mám to kousek, to dám 
i ve střevíčkách s otevřenou špič-
kou. Jen aby se tou dobou už zase 
nezjistilo, že provoz takového kul-
turního zařízení byl pro město vel-
kým soustem a my musíme jinam. 
Pak bude možná pozdě na to chtít 
se ptát: „Co děti, mají si kde hrát?“ 

Iva Skočdopolová

Dovolte mi zveřejnit článek mojí 
ženy (sama by k tomu asi nenalez-
la odvahu), který silně ovlivnil i mě  
a bude jistě inspirací i pro Vás:

Vážení zmanipulovaní i nezma-
nipulovaní spoluobčané, nechala 
jsem se stejně jako téměř 500 dal-
ších spoluobčanů „zmanipulovat a 
vyprovokovat nechutnou snahou 
některých zastupitelů“ a podepsala 
jsem petici za dostavbu litolské tělo-
cvičny. Díky panu starostovi a jeho 
vysvětlujícímu dopisu, který jsem, 
jako mnozí další petenti, obdržela, 
jsem pochopila, že mi mé univerzit-
ní matematické vzdělání nedovolu-
je býti znalou dané problematiky. To 
se naštěstí o panu starostovi, který 
je celoživotně spjatý s železnicí, říci 
nedá. Nelze tedy pochybovat o tom, 
že zvláště v oblasti školství je zběhlý  
odborník.

Dalším mým prohřeškem je 
skutečnost, že jsem podlehla cito-
vému působení, a co hůř, citové-
mu působení přes děti. Nechat na 
sebe „citově působit přes děti“ a 
pak připojit svůj podpis k petici, 
to je opravdu hanebné. Nevím, 
zda pan starosta podléhá něja-
kému citovému působení, ale ci-

tovému působení přes děti určitě 
ne! V tom nám může být velkým 
vzorem.

Vždyť přece rozhodnutí o stavbě 
nové tělocvičny je „čistě odborná 
věc“ nemající s politikou nic společ-
ného. A tak se mi chce křičet hanba 
všem, kteří „o tom na stránkách 
Listů“ či jinak „zkresleně informu-
jí“! Styďte se!

Jsem ráda, že se nám zmanipu-
lovaným konečně někdo pokusil 
otevřít oči. Nebýt pana starosty, 
žila bych dále zmanipulovaná a 
možná i nesvéprávná a neschop-
ná učinit si vlastní názor na věc. 
Co na tom, že před volbami celou 
záležitost pan starosta prezen-
toval jinak, jedná se přeci o věc 
čistě odbornou. Co na tom, že 
pan starosta (dle svých slov na 
setkání s občany v litolské tělo-
cvičně dne 28. 2. 2019) neví, kdo 
přesně je tím manipulátorem. 
Co na tom, že vysvětlujícím do-
pisem zaslaným na adresy pe-
tentů pan starosta porušil zákon. 
Účel v tomto případě jistě světí  
prostředky.

Zmanipulovaní i nezmanipu-
lovaní spoluobčané, přeji Vám, 

abyste vždy bezpečně poznali, 
kdo a s jakým úmyslem na Vás ci-
tově působí, a nepodléhali tomu a 
abyste všechna odborná i politická 
rozhodnutí nechávali s důvěrou na 
těch, kdo to s Vámi i s naším měs-
tem myslí nejlépe. A hlavně, abys-
te už nikdy nepodepisovali žádné 
petice. Pro našeho pana starostu 
nemají žádnou váhu, vždyť něco 
tak zmanipulovaného (navíc pouze 
4 měsíce po volbách – ach, to jsem 
asi psát neměla, to jsou ještě asi 
dozvuky zmanipulovanosti) nelze 
vůbec brát vážně!

Kdysi zmanipulovaná, nyní 
správně smýšlející Mgr. Veronika 

Marková, Litol.
PS: Citace uvedené v uvozov-

kách jsem si dovolila půjčit z rub-
riky Slovo starosty z Listů 2/2019.

A tak mi nezbývá, než poděko-
vat panu starostovi, že otevřel oči 
mé ženě a vysvobodil ji z područí 
mé mnohaleté manipulace. Lépe 
bych to sám nedokázal. Navíc 
jsem pochopil, že jedním z ma-
nipulátorů v petici za litolskou 
tělocvičnu jsem byl já sám, za což 
se Vám všem upřímně omlouvám. 
Milí spoluobčané, dávejte si na mě 
příště pozor!

Mgr. Karel Marek, 
zastupitel za Lysá nás baví

Óda na pana starostu aneb jak moje manželka prozřela (a já také)

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:
24. 4., 30. 5. a 29.6. 2019 v 15.10 hodin, 30. 4. 2019 ve 13.55 hodin, 

6. 5. a 5. 6. 2019 od 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
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TIRÁŽ

Rada města se rozhodla koupit 
podnik Calypsso, jedinou disko-
téku v Lysé nad Labem. Svou 
většinou tuto transakci posvětila 
vládní koalice i v zastupitelstvu. 
V některých obyvatelích tato sku-
tečnost vyvolala radost, že bude-
me mít kulturní sál, v jiných zase 
spoustu otázek, na které by bylo 
dobré znát odpověď. Kupní cena 
činí 10,2 miliony Kč. Pro účely 
jejího stanovení si město zadalo 
vypracování znaleckého posud-
ku. Ten byl vypracován v listopa-
du 2018 a stanovil výši ceny na  
9 250 000 Kč. Navýšení kupní 
ceny oproti posudku je podle 
mého nedostatečně odůvodně-
no. Do sálu bude potřeba investo-
vat značné prostředky, přičemž 
byla v prosinci 2018 vypracová-
na zpráva z inspekce nemovitos-
ti. Jak z ní ovšem vyplývá, mnoho 
podstatných okolností nebylo 
vůbec hodnoceno (vlhkost, roz-
vody vody, stav interiéru) nebo 
nebyl umožněn přístup k důle-
žitým částem (sklep, tepelné a 
akustické izolace). Autoři zprávy 
sami upozorňují, že v případě 
podrobnějšího zkoumání by je-
jich závěry mohly být odlišné. 
Nebyly zpřístupněny ani střeš-
ní konstrukce, přičemž zpráva 
odhaluje neodborně provedené 
opravy střešní krytiny, které ne-
řeší celou plochu střechy. Bude 
potřeba provést hydroizolaci a 
kompletní opravu fasády. Zprá-
va tedy není zcela konkrétní a 
v mnoha položkách se jedná 
pouze o představu potřebných 
investic. Zpráva z inspekce ne-
movitosti přitom neuvádí žádný 
odhad nákladů na rekonstrukci. 
V usnesení, kterým zastupitel-
stvo schválilo koupi, se uvádí, že 
městský architekt odhadl nákla-

dy na rekonstrukci Calypssa na 
deset milionů. Ovšem na základě 
jakých údajů tento odhad učinil, 
není uvedeno. Každý, kdo někdy 
rekonstruoval dům, přitom ví, 
že téměř vždy dochází k navý-
šení konečné ceny oproti pů-
vodním odhadům, často se jedná  
o násobky původních částek. Je-
likož je Calypsso součástí spole-
čenství vlastníků jednotek, bude 
muset město rovněž platit mě-
síčně několik tisíc do společného 
fondu.

Poměrně významná skuteč-
nost je rovněž to, že město není 
výlučným, ale ani většinovým 
vlastníkem budovy, v níž se Ca-
lypsso nachází. Pro každý staveb-
ní záměr bude tedy muset získat 
souhlas spolumajitelů. Město 
nesdělilo ani plán rekonstrukce, 
postup prací, odhadovaný ter-
mín započetí a dokončení, zahá-
jení provozu. Rovněž nevíme, k 
čemu přesně bude tento podnik 
ve správě města sloužit, kdo a za 
jakých podmínek jej bude provo-
zovat. Já sám vnímám velmi sil-
ně potřebu, aby Lysá nad Labem 
měla kulturní sál, kde by se moh-
ly konat plesy, koncerty, výsta-
vy, přednášky, setkání občanů, 
oslavy. Nejsem si ale jistý tím, že 
Calypsso bude vhodným prosto-
rem dejme tomu pro maturitní 
ples, protože jeho velikost tomu 
neodpovídá. Město by hlavně ale 
mělo mít jasnou představu, jak 
tento prostor využije, již v době 
jeho koupě. Jinak bude působit 
celý nákup ne jako promyšlená 
investice, ale jako typický impul-
zivní nákup.

Když se ještě zastavíme  
u kupní ceny, musím uvést 
údaje, které sice nemám ově-
řeny, ale je vhodné na ně upo-

zornit a požádat představitele 
města o jejich vysvětlení. Do 
nedávné doby byli spoluma-
jiteli Calypssa dva manželské 
páry, které nemovitost pořídily 
v roce 2015 za odhadní cenu 
ve výši 1 800 000 Kč. V minu-
lém roce jeden z nich odprodal 
svou půlku tomu druhému za  
900 000 Kč. Je docela dobře 
možné, že prodávající neod-
hadli dobře cenu svého podílu a 
prodali jej nevýhodně, přesto je 
ten rozdíl tak velký, že vyvolává 
pochybnosti o reálné hodnotě 
kupní ceny celého podniku, za 
kterou jej nyní pořizuje město. 

Rovněž jistou nesrovnalostí je 
nesoulad mezi častým argumen-
tem města, že bude investovat 
pouze do projektů s možností 
čerpání dotací, a tím, že v pří-
padě Calypssa neznáme dotační 
tituly, které město chce využít 
na jeho koupi nebo rekonstruk-

ci. V neposlední řadě je namístě 
upozornit na výrazně odlišný 
přístup vedení města při svých 
investicích. V loňském roce za-
mítlo koupi Dallasu, restaura-
ce s velkým sálem s povolením  
k hudební produkci do půlno-
ci. V tomto případě by přitom 
město bylo výhradním vlastní-
kem této nemovitosti. Součástí 
prodeje byla i zahrada a rodinný 
dům. Částka byla také výrazně 
nižší. Jedná se přitom o jedinou 
restauraci v Litoli, která však již 
několik let v podstatě nefunguje. 
Dallas tak mohl být menším kul-
turním střediskem pro Litol, ale 
i celou Lysou nebo okolní obce. 
Zvláštní je, že tehdy byla koupě 
zamítnuta proto, že město ne-
může přece kupovat soukromou 
restauraci a provozovat ji. Zdá 
se, že v případě Calypssa je vede-
ní města jiného názoru.

Martin Tužinský

Co nás bude stát Calypsso?

Ukliďme Česko
Na začátku měsíce března to-

hoto roku jsem si přečetl na inter-
netu krátkou zprávu o akci zamě-
řené na úklid kolem říčních toků 
a veřejných prostor ve městech 
a vesnicích České republiky – 
Ukliďme Česko (www.uklidme- 
cesko.cz). Akce májí probíhat  
v měsíci dubnu 2019. 

Rozhodl jsem se kontaktovat 
skupinu občanů, která v Lysé 
nad Labem uvedenou iniciativu 
podporuje. Oslovil jsem proto 
místní organizaci ANO se žá-
dostí, zda mohu pomoci při její 
přípravě. Sraz všech, kteří mají 
zájem pomoci a přispět tak ke 
zlepšení našeho okolí, bude dne 
6. 4. 2019 od 9.00 hodin v pro-
storu před restaurací Matylda  

u nádraží ČD na rohu ulic Masa-
rykova, Čechova a 9. května. Na 
uvedený termín je již přihlášena 
skupina občanů města Lysá nad 
Labem. 

Organizátorem je pan Ma-
rek Smejkal (tel.: 604 846 722,  
e-mail: marek.smejkal@email.cz).

Sebraný odpad v plastových 
pytlích bude odvezen do sepa-
račního dvora. Na závěr chceme 
spojit příjemného s užitečným 
pokud počasí dovolí, opečeme si 
buřty. 

Věřím, že zájem o akci bude  
i když se jedná o volný čas zú-
častněných.

Roman Roubíček
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Napsali nám

Na únorovém zasedání zastu-
pitelstva jsme se dozvěděli, že 
současné vedení radnice chce 
stavět zcela novou velkou školu 
s II. stupněm, která by zvýšila ka-
pacitu ZŠ TGM v Litoli. Součástí 
má být nová tělocvična, jídelna, 
družina atd. Takováto investice 
se reálně může pohybovat okolo 
120 mil. Kč. To však není pro-
blém, protože vedení města prý 
sežene dotaci 70 až 90 %, takže 
to pro město bude velice výhod-
né. Dotační titul však zatím ne-
existuje, ale prý se něco chystá  
a místostarosta věří, že to bude. 
Z tohoto důvodu byla odmítnuta 
stavba nové tělocvičny, na kterou 
je již vypracován projekt a stavba 
se měla realizovat v roce 2019. 
Dokonce se na stavbu mohlo po-
žádat o dotaci na 5 mil. Kč. No, 
ale když se chystá ten nový vel-
ký projekt, tak to přece postrádá 
smysl. Na první pohled to vypadá 
velice logicky a hospodárně.

Podívejme se na tento problém 
ale trochu hlouběji a zamysleme 

se nad možnými alternativami. 
Základní otázka je, jestli město 
zvyšování kapacity ZŠ potřebuje. 
Odpověď nalezneme v podrobné 
koncepci školství z roku 2016, 
kterou vypracoval městský odbor 
školství. Koncepce konstatuje, že 
zvyšování kapacit bude skutečně 
nutné v budoucnu řešit. V ana-
lýze je odhad demografického 
vývoje v několika variantách. Po 
třech letech se ukazuje, že počet 
obyvatel tolik neroste. V průměru  
o 100 osob ročně. V roce 2018 to 
bylo sice o 146, ale přiznejme si, 
nestojí za tímto nárůstem spíše 
možnost získat parkovací znám-
ku a nemuset objíždět zavřený 
nadjezd přes Stratov? V každém 
případě město roste a nadále růst 
bude. Plánuje se nová výstav-
ba PMS v centru města, staví se  
v Družstevní a plánuje se nová 
Litol. Možné nárůsty v řádu tisí-
ců obyvatel jsou však vzdálenou 
hudbou budoucnosti. Koncepce 
odhaduje budoucí potřebu navý-
šení kapacit ZŠ o cca jednu třídu 

v ročníku a doporučuje rozšíření 
kapacit na ZŠ J. A. Komenského  
a ZŠ B. Hrozného. Nicméně vedení 
města si vybralo zcela jinou cestu 
a je jasné, že pokud se zaměří na 
výstavbu v Litoli, tak se rozšiřovat 
kapacity stávajících škol nebudou. 
Na zastupitelstvu jsme se mohli 
dozvědět, že proti výstavbě nové 
velké školy jsou i ředitelé všech 
lyských škol. To sice vedení města 
připouští, ale dodává, že oni mají 
také své politické cíle. To mají 
pravdu, zvoleni byli a většinovou 
koalici sestavili. Všechny strany 
však v programech měly sliby, jak 
do rozhodování zapojí veřejnost. 
Ptal se někdo veřejnosti a hlavně 
rodičů dětí, jaký na to mají názor? 
Jak se asi rodiče postaví k možné 
vyhlášce o spádovosti, která určí, 
že při naplnění kapacit lyských ZŠ 
se bude přihlížet k trvalému bydli-
šti a všichni za „kolejema“ budou 
spadat do ZŠ v Litoli? Jak se tím 
zvýší dopravní zatížení?

V případné žádosti o dotaci 
bude město jen velmi těžko do-

kládat potřebnost nové školy 
vzhledem k dostatečnému pokry-
tí současných kapacit. Lysá má 
nyní průměrně 23 žáků ve třídě. 
Demografický vývoj zatím vý-
razný nárůst obyvatel nepředpo-
kládá. Minulá dotační výzva ob-
sahovala požadavek na doložení 
analýzy, která se zaměří na násle-
dující faktory: demografický vý-
voj, spádovost školy, personální 
zajištění, zabezpečení dostupnos-
ti školy v rámci dopravní obsluž-
nosti, analýzu skutečných kapacit 
a jejich využití (včetně počtu tříd  
v jednotlivých ročnících a průměr-
ného počtu žáků ve třídě) zhod-
nocení využití nové požadované 
kapacity po dobu nejméně 10 let  
v daném místě. Skutečně je reál-
né tohle všechno splnit a uspět  
v soutěži mezi ostatními žadate-
li? Vedení města sdělilo, že když 
nebude dotace, tak se nic stavět 
nebude. Na kolik lze těmto slovům 
věřit? Stále vám tyto kroky přijdou 
logické a pro město přínosné?

Jaromír Šalek

Co nás čeká a co nás nemine?

Poslední únorový den byl  
v litolské tělocvičně ZŠ ve zname-
ní setkání občanů se starostou 
města. Ten setkání řídil, odpo-
vídal na dotazy a uděloval slovo 
jednotlivým diskutujícím, spolu 
s vedoucím investičního odboru. 
Mnohé se přítomným nelíbilo, 
a když se někdo řádně přihlásil 
o slovo a starosta mu jej udělil, 
pak se z řad na lavičkách sedících 
spoluobčanů ozývalo překřiková-
ní mluvčího a snaha nenechat jej 
přednést svoji připomínku. Tím 
se vyznačovaly zejména paní L.  
a její dcera Mgr. S.

V litolské části města žije také 6  
z 15 zastupitelů města. Ti dle 
svého vyjádření tvoří „Konstruk-
tivní opozici“, v městském zastu-
pitelstvu. Na jednom ze zasedání 
Rady města a následně setkání 
Zastupitelů byla dohodnuta ak-
tualizace Strategického plánu 
města, kterým se má město a 
jeho Územní plán řídit následu-
jících 11 let. Z toho podrobněji 
do roku 2022. Termín pro pře-
dání připomínek byl stanoven na 
31. 1. 2019. Na středu 27. 2. od  
18 hodin bylo do školní jídelny  
v Lysé svoláno jeho veřejné pro-

O nedemokratickém chování některých litolských „demokratů“
jednání. Nutno říci, že žádný ze 
zastupitelů „Konstruktivní opozi-
ce“ v termínu do 31. 1. 2019 ne-
předložil žádný návrh na úpravu, 
změnu, doplnění či zařazení při-
pomínek litolských spoluobčanů. 
Také se žádný z nich nezúčastnil  
27. 2. 2019 veřejného projednání.  
Rovněž z jejich strany nebyla  
v tomto termínu předložena žád-
ná omluva.

Lze předpokládat, že „Konstruk-
tivní opozice“ bude opět zdvihat 
prapor ukřivděnosti v podobě své 
fabulace v článku …Tak nám zabili 
… z Listů č. 1. /2019. Včera to byla 
hala pro košíkovou a další halové 
míčové sporty nazvaná tělocvič-
nou pro I. stupeň základní školy  
s počtem cca 120 dětí; před tím  
v č.: 12/2018 fabulace „O pozoru-
hodné koalici v Lysé n/L“ (když se 
hned po volbách ve své tiskovině 
vyjádřili proti spolupráci s ČSSD, 
ODS, ANO, KSČM), zítra to může být 
ve volebním letáku prosazovaný 
záměr na výsadbu 9551 stromů 
nebo zařazení dalších „priorit“ 
konstruktivní opozice do rozpoč-
tu města.

Závěrem nezbývá než upo-
zornit, že je něco jiného bom-

bastická volební kampaň s po-
pulistickými sliby a pravidelná 
práce jako zastupitel města, včet-
ně účasti ve výborech, komisích 
a akcích spojených s rozvojem 
města. Nový Občanský zákoník 
č.: 89/2012Sb, včetně platných 
dodatků jednoznačně ukládá 
povinnosti volených orgánů. Ty 
jsou rovněž uvedeny v příručce 
pro člena zastupitelstva obce po 
volbách v roce 2018, strana 15, 
dále pak v kapitole 3, strana 29 až  
37. Pro osvěžení paměti cituji: 
Veřejný činitel se MUSÍ přede-
vším zúčastňovat jednání zastu-
pitelstva, rady je-li jejím členem 
a dalších orgánů. Zastupitel má 
politickou a právní odpovědnost. 
Zde je nutné vzít na vědomí, že 
ten kdo přijme veřejnou funkci 
voleného orgánu, se zavazuje, že 

ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou i s potřebnými znalost-
mi a pečlivostí. Pokud zjistí, že  
z jakýchkoliv důvodů (např.: časo-
vého vytížení v zaměstnání, prací 
pro rodinu, tedy osobních dů-
vodů, či profesních důvodů tedy 
potřebných znalostí příslušné 
problematiky, oboru, nebo oblas-
ti a nemožností si zajistit potřeb-
né podklady) není schopen této 
pečlivosti, musí z toho pro sebe 
vyvodit důsledky. 

Volební období je čtyřleté. První 
půlrok se jaksi „Konstruktivní opo-
zici“ moc nepovedl. Jejich zástup-
ce jsme mnohokrát neviděli ani 
při kulturních akcích pořádaných 
městem.

S přáním krásného jara všem 
spoluobčanům.

 Tomáš Sedláček

Poděkování 
V období listopad 2018 až únor 

2019 jsem využívala služeb Senior 
taxi, společnosti Adduco RBS s. r. o.

Upřímně chci poděkovat za 
vstřícné jednání, ochotu a dokona-
lou logistiku panu Mgr. V. Kopecké-
mu a zejména řidičce, paní Tereze 

Frank, která není jen výbornou 
řidičkou, ale je především ohledu-
plná, milá a pozorná ke všem spo-
lucestujícím. 

Děkuji i zřizovateli – městu Lysá 
nad Labem.

B. Bartoňová
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Někdy místo veslování je důle-
žité i zhodnocení uplynulé sezony. 
Proto byla svolána valná hromada 
Veslařského klubu Lysá n. L., která 
se konala 1. 3. 2019 na loděnici. 

Předseda klubu Jan Krumpholc 
seznámil přítomné s rekapitulací 
uplynulé sezony. Nemáme se věru 
zač stydět. Když nebudeme počítat 
spousty medailí z běžných závodů, 
tak 12 cenných kovů z mistrov-
ských soutěží a z toho jeden titul 
mistra republiky je úctyhodný po-
čet. Také 9. místo ze všech klubů na  
Mistrovství ČR družstev je obrov-
ský úspěch. Na tomto mistrovství 
jsou bodována jednotlivá umístění 
posádek a konkurence je velká. 
Také velmi záleží kolik disciplín  
a v jakých kategoriích dokáže klub 
obsadit. Výhodou jsou velké lodě 
a nám se podařilo v kategorii žen 
i mužů postavit čisté osmy (pou-
ze závodníci z Lysé) a to bodově 
hodně pomohlo. Samozřejmě na 
úspěchu mají podíl všichni, kte-
ří získali body a patří jim nemalý 
podíl na tomto skvělém umístění. 
Samozřejmě úspěchy nepadají  
z nebe. Je za nimi schována spous-
ta práce trenérek, trenérů, pomoc-
ných trenérů a dalších obětavců, 
kteří svůj čas dětem a mládeži 
věnují. Chtěli bychom poděkovat  
M. Cézové, L. Zavadilové, J. Lapáč-

Veslaři rekapitulují

kovi, H. Rejtharovi, Z. Janků, T. Šou-
kalové, M. Pertlíkovi, J. Ryšavému, 
M. Cézovi, Š. Nagy za trpělivou prá-
ci se závodníky včetně přípravky  
a také P. Břízovi, J. Krumholcovi a 
L. Rakušanovi za vynikající záze-
mí, bez kterého by klub nemohl 
fungovat. Poděkování patří i všem 
nejmenovaným, kteří vždy ochot-
ně podají pomocnou ruku.

Trénovat je důležité, ale v sou-
časné velké konkurenci se odráží 
potřeba kvalitního technického 
vybavení, konkrétně lodí a vesel.  
V loňském roce přišel klub s  pros-
bou o příspěvek na zakoupení 
čtyřky s kormidelníkem značky 
Swift Racig, která dovoluje párové 
i nepárové uspořádání pro žáky. 
Ohlas byl velký, celkem se se sešlo 
cca 197 000 Kč z dobrovolných 
příspěvků a zbytek do celkové ceny 
350 000 Kč doplatil klub. Skuteč-
nost, že na kvalitní lodi mají veslaři 
šanci dosáhnout lepších výsledků, 
jsme viděli na Mistrovství České 
republiky, kde žáci mladší na čtyř-
ce párové získali stříbrnou medaili 
a žačky starší na nepárové čtyřce 
také stříbrnou medaili. Děkujeme 
velmi za poskytnuté finanční pro-
středky, bez kterých bychom moc  
a moc potřebnou novou loď ne-
mohli žákům dopřát.

Naďa Tlamichová

Akce Do práce na kole se účastní přes 40 měst  
z celé ČR a Lysá v tom jede taky!

Ve čtvrtek 1. března odstartovala registrace do 9. ročníku celorepublikové 
soutěže Do práce na kole. V  roce 2018 se zapojilo 16 000 lidí z celé České 
republiky a téměř 2 000 firem. Letos se poprvé zapojí také Polabí. Konkrétně je 
vytvořena skupina Střední Polabí pro Lysou nad Labem, Nymburk, Poděbrady 
a Kolín. Přidat se může kdokoliv, kdo má chuť ukázat, že se dokáže po dobu 
května dopravovat do práce udržitelně. Není potřeba pouze jezdit na kole. 
Přihlášení mohou i chodit nebo běhat. Chůzi, běh či jízdu na kole lze během 
měsíce kombinovat.

V Polabí je pro nás kolo samozřejmostí. Jezdíme na něm do práce, na kurzy 
nebo za přáteli. Přesto se nám nevyhnul problém, který řeší všechna města  
a obce v České republice. Tím problémem je narůstající automobilová dopra-
va, která zatěžuje okolí. Často si při výběru bytu či domu přejeme, aby naše uli-
ce byla téměř bez aut a my jsme mohli beze strachu nechat děti si hrát na ulici.

Proč se tedy do výzvy zapojit? Jak je zmiňováno výše, my lidé z Polabí 
máme kolo téměř přirostlé k tělu, tak proč se trošku nepoměřit s ostatními 
městy, nejít ostatním městům příkladem. Díky této akci zažijete nejen zá-
bavu, ale také díky aplikacím zjistíme, kudy se lidé v rámci města a mezi 
městy dopravují. Tato data nám umožňují zjišťovat potřeby měst a obcí  
z hlediska udržitelné dopravy. Na závěr akce se všichni sejdeme 8. června  
u Labe na závěrečném večírku, kde rozdáme ceny a společně oslavíme 
závěr akce. Každý účastník akce obdrží diplom s počtem najetých, nacho-
zených a naběhaným kilometrů.

Homo Cykliens jsme my. Kdo se nebojí, jezdí v květnu Do práce na kole 
nebo Do školy na kole. Výzvu pořádá organizace Auto*Mat.
Pokud máte jakýkoliv dotaz, obraťte se prosím na koordinátorku akce Petru 
Melingerovou, tel: 603 281 497, e-mail: petra.melingerova@auto-mat.cz

Skupina na FB, kde jsou aktuální informace: 
https://www.facebook.com/groups/DPNKStredniPolabi/

Do školy na kole: 
https://www.dopracenakole.cz/doskolynakole

Od školního roku 2019/2020 přijmeme do ZŠ Juventa 
– Milovice (okr. Nymburk) kvalifikované pedagogy

 pro 1. stupeň. Dále přijmeme pedagogy na 2. stupeň  
s aprobací M, Fy, Aj, Nj, Tv, If, Bi. 

Možnost služebních bytů. Nástup 26. 8. 2019. 
Kontaktní e-mail: reditel@zsjuventa.cz,

tel: 325 532 598, 730 892 641, 730 892 643
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Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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