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V tomto čísle:

Akademik Bedřich Hrozný je významným 
lyským rodákem. Narodil se 6. května 1879  
v Lysé nad Labem, kde jeho otec Václav Hroz-
ný působil jako evangelický farář. Bedřich byl 
nejstarším z pěti dětí. Absolvoval evangelickou 
jednotřídku v Lysé a poté si podal přihlášku 
na pražské akademické gymnázium, kde se 
nadchl pro studium klasických jazyků latiny  
a řečtiny. Již na gymnáziu se začal zabývat 
soukromým studiem arabštiny, hebrejštiny a 
klínového písma asyrského. V roce 1896 se po 
smrti otce musel Bedřich i s rodinou přestěho-
vat do Kolína. Právě v Kolíně dokončil poslední 
ročník gymnázia a potkal tam řadu skvělých 
profesorů, kteří prohloubili Hrozného zájem  
o studium staroorientálních jazyků.

Za svá vysokoškolská studia si zvolil studi-
um evangelické teologie na univerzitě ve Vídni. 
To mu umožnilo navštěvovat přednášky zdejší 
orientalistiky, která byla v té době vyhlášeným 
centrem semitských studií. Dne 19. 7. 1901 byl 
Bedřich Hrozný promován doktorem filosofie. 
Po studiích získal Hrozný stipendium v Berlí-
ně, kde měl příležitost studovat klínové písmo 
a asyrštinu. 

Když se vrátil do Vídně, podařilo se mu zís-
kat pozici knihovníka ve vídeňské univerzitní 
knihovně. Krom toho ještě přednášel na uni-
verzitě a věnoval se badatelské činnosti a psaní 
odborných studií.

V letech 1904 a 1905 se zúčastnil vykopávek 

v severní Palestině. Právě tam nalezl některé 
klínopisy v babylonském jazyce. V roce 1905 
se Hrozný habilitoval a stal se docentem pro 
řeči semitské se zvláštním zřetelem ke klíno-
pisnému studiu. Kromě řady odborných článků 
vydal i několik významných spisů a díky tomu 
byl roku 1915 jmenován mimořádným profe-
sorem vídeňské univerzity.

Bedřich Hrozný si svým úsilím vydobyl znač-
ného renomé a požíval věhlasu i obliby široké 
veřejnosti. Svého času působil Hrozný jako 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
a poté absolvoval mnoho zahraničních turné, 
kde přednášel o rozluštění chetitštiny. V roce 
1939 měl možnost emigrovat, to však odmítl.  
V témže roce byl jmenován rektorem univer-
zity. Do funkce však vzhledem k historickým 
souvislostem (2. sv. v.) nenastoupil. V roce 1944  
ho postihl záchvat mrtvice. K vědecké práci už 
se nevrátil ani po osvobození Československa. 
Roku 1947 obdržel Státní cenu a 12. listopadu 
1952 byl jmenován členem nově založené Čes-
koslovenské akademie věd.

Město Lysá nad Labem uctívá památku své-
ho významného rodáka pojmenováním ná-
městí jeho jménem, čestnou deskou na jeho 
rodném domě č. p. 442 a zřízením Pamětní 
síně B. Hrozného v městském muzeu. 

redakce
Zdroj a foto: Muzeum B. Hrozného Lysá n. L.; 

František Borský – Lysá n. L.

140. výročí narození Bedřicha Hrozného
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, stavební 
sezóna je v plném proudu. V ten-
to okamžik se rozjíždí víc oprav 
komunikací, které jsou krajské a 
město v tom vždy v určité míře 
figuruje. Je takřka nemožné při-
pravit koordinaci tak, aby se 
dopravní omezení eliminovala. 

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 8. jednání rady města
dne 26. 3. 2019
RM schválila: 
• nařízení města Lysá nad Labem  
 č. 1/2019 o placeném stání na  
 místních komunikacích v době  
 výstav, 
• nařízení města Lysá nad Labem  
 č. 2/2019 Ceník placeného stání  
 na místních komunikacích v do- 
 bě konání výstav,
• schválení záštity města Lysá nad  
 Labem a osobní záštitu starosty  
 města Lysá n. L. nad XVIII. festi- 
 valem barokního divadla, opery 
 a hudby Theatrum Kuks 2019.  
 Mezi městem Lysá n. L. a obcí  
 Kuks je uzavřena dohoda o part- 
 nerství a udržují dlouhodobě  
 přátelské vztahy,
• kupní smlouvu na nákup kon- 
 vektomatu s firmou Scolarest -  
 zařízení školního stravování,  
 spol. s r. o., Jankovcova 1603,  
 Praha 7 týkající se nákupu kon- 
 vektomatu do školní jídelny Ko- 
 menského 1534, Lysá n. L. za  
 cenu 442 314,90 Kč vč. DPH.
RM neschválila: 
• navýšení úhrad za stravování  
 dětí v ZŠ a MŠ v Lysé nad Labem,  
 které odebírají stravu ze školní  
 jídelny Scolarest spol. s r. o., Ko- 
 menského 1534, Lysá nad La- 
 bem, s účinností od 1. 5. 2019.

Z 9. jednání rady města
dne 9. 4. 2019
RM stanovila:
• možnost zakoupení parkovací  

 známky na rok 2019 pro: fyzická  
 osoba s trvalým bydlištěm v Lysé  
 nad Labem… 100 Kč (první  
 dvoustopé vozidlo) / 500 Kč  
 (každé další dvoustopé vozidlo),  
 držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P  
 s trvalým bydlištěm v Lysé nad  
 Labem… zdarma, firmy se síd- 
 lem nebo provozovnou v Lysé  
 nad Labem… 500 Kč (první  
 dvoustopé vozidlo) / 1 000 Kč  
 (každé další dvoustopé vozidlo).
RM souhlasila: 
• s umístěním stavby cyklostezky  
 Nymburk - Čelákovice na obec- 
 ních pozemcích p. č. 3496 a  
 1107/16 v k. ú. Lysá n. L., p. č.  
 323/7, 12/7, 316/1 a 332/51 
 v k. ú. Litol, p.č. 1352/16 a  
 1352/32 v k. ú. Ostrá s tím, že  
 po vydání územního rozhodnutí  
 o umístění stavby investor před- 
 loží návrh smlouvy o právu  
 provedení stavebních prací, jejíž  
 součástí bude dohoda o budou- 
 cím majetkovém vypořádání,
• se záborem chodníku před do- 
 mem čp. 582, Masarykova ul., za  
 účelem umístění stolů v rámci  
 akce Košt vín s vinaři, termín  
 11. 5. 2019 a Pivobraní, termín  
 28. 8. – 1. 9. 2019.
RM schválila:
• poskytnutí dotace ve výši  
 100 000 Kč z rozpočtu města  
 Lysá nad Labem pro Domácí  
 hospic Nablízku, z. ú. včetně ve- 
 řejnoprávní smlouvy, 
• povolení vyjímky z počtu dětí  
 podle § 23 školského zákona pro  

Kdosi napsal aprílový žertík, jak 
bude město skanzenem, ale na 
druhou stranu si všichni stěžují,  
v jak hrozném stavu to zde máme, 
což je bohužel pravda. Děláme 
všechno proto, aby se to změnilo. 
V posledních třech letech se tyto 
složité a léta stagnující projekty 
podařilo rozpohybovat a složitě 
připravit k realizaci, která přichá-
zí právě teď. Přece si je nebudeme 
záměrně zastavovat, protože to 
přinese další komplikace. Příkla-
dem je nyní uzavírka Dvorců od 
pondělí 8. 4. 2019, kde oznámení 
o termínu a plné uzavírce přišlo 
takřka ze dne na den. Přínosem 
ale bude podstatné zkrácení plá-
nované doby stavby o 2 měsíce. 
Po zkušenostech s rekonstruk-

cí nadjezdu jsme pro obyvatele 
Dvorců  připravili objízdné trasy 
po místních komunikacích a les-
ních cestách. Začátkem května 
dojde k celkové rekonstrukci po-
vrchu ulice Stržiště, což přinese 
další dopravní komplikace. Máme 
zažádáno o dotaci ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury také 
na nové chodníky.  Odměnou za 
komplikace bude to, že tato měst-
ská část bude zase o něco hezčí. 
Bude zahájena rekonstrukce uli-
ce Za Zámkem včetně vodovodu 
a kanalizace. Dále bude konečně 
vyřešena nepřehledná křižovat-
ka ulic Resslova a Třebízského.  
V ulici V Zátiší bude vybudována 
nová kanalizace a vozovka. Byla 
zahájena rekonstrukce základní 

umělecké školy a výstavba nové-
ho sídla městské policie. Do vo-
dovodního systému bude zapojen 
hlubinný vrt HV 3. Bude zahájena 
rekonstrukce městského domu 
na Františku. Velkým tématem 
se stala příprava privatizace bytů   
v Milovicích, které jsou v majetku 
našeho města. Je na zastupitel-
stvu, jaký postup bude zvolen. 
Znovu byla zahájena diskuze  
o koupi restaurace Dallas se sá-
lem. Objekt by mohl sloužit např. 
jako Obecní dům pro kulturní a 
společenské akce nebo spolkovou 
činnost. Přeji Vám všem krásný 
máj a příjemné prožití nadcháze-
jících květnových svátků.

Ing. Karel Otava
starosta města

 školní rok 2019/20 u MŠ Čtyř- 
 lístek, MŠ Pampeliška, MŠ Ma- 
 šinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček  
 z 24 na 25 dětí ve všech třídách  
 a u MŠ Mašinka ve 3. třídě  
 z 24 na 28 dětí, 
• veřejnoprávní smlouvu mezi  
 městem Lysá nad Labem a FK  
 Litol, z. s. na správu a údržbu  
 fotbalového hřiště v Litoli ve výši  
 90 tis. Kč, 
• zakoupení video analytického  
 systému k MKDS Lysá n. L., 
• uzavření smlouvy s firmou Sta- 
 vokomplet spol. s r. o., se síd- 
 lem Zápy, za celkovou cenu 

 2 736 114,55 Kč včetně DPH, 
 a to v případě navýšení položky  
 pro tuto akci s názvem „Rekon- 
 strukce komunikace, vodovodu  
 a kanalizace Lysá nad Labem –  
 ul. Klicperova, V Zátiší“ v rozpoč- 
 tu města pro rok 2019,
• poskytnutí částky 30 000 Kč vč.  
 DPH firmě Bubble Factory s. r. o.  
 jako spoluúčast na výrobě nej- 
 většího bublifuku na světě.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Vážení spoluobčané, od vstupu 
České republiky do Evropské unie 
v roce 2004 uplynulo již 15 let, a 
proto již po čtvrté máme právo vo-
lit své zástupce do zastupitelského 
orgánu Evropské unie – Evropské-
ho parlamentu (dále jen EP). Po-
slanci EP jsou voleni na dobu 5 let  
a volby pro období let 2019–2024 
se konají ve všech členských stá-
tech Evropské unie v rozmezí od 
23. do 26. května 2019. 

Rozhodnutím prezidenta repub-
liky byly vyhlášeny volby do EP  
v České republice na dny 24. květ-
na a 25. května 2019 a proběhnou 
v obvyklých hodinách, tzn. v pátek 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 

Informace o volbách 
do Evropského parlamentu

hodin, i v obvyklých volebních 
místnostech, o kterých budete včas 
informováni.

Přestože se jedná o čtvrté vol-
by tohoto druhu na našem území, 
dovolím si upozornit na určité od-
lišnosti.

Občan České republiky má prá-
vo volit ve volbách do EP na území 
ČR za předpokladu, že nejpozdě-
ji druhý den voleb dosáhl věku  
18 let a nevznikla u něj překážka 
ve výkonu volebního práva. Pod-
mínkou výkonu volebního práva je 
zápis státního občana ČR, který má 
právo volit (dále jen volič), do se-
znamu voličů pro volby do EP.  Nej-
později 40 dnů přede dnem voleb 

Pokračování na str. 3
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Městský úřad

(14. dubna 2019) odbor vnitřních 
věcí MěÚ Lysá nad Labem (OVV) 
vytvoří seznam voličů pro volby 
do EP, a to tím způsobem, že údaje 
přenese ze stálého seznamu voličů. 

Volič si může ověřit na měst-
ském úřadě svůj zápis ve stálém 
seznamu voličů pro všechny druhy 
voleb na území České republiky, 
nebo později (po 14. dubnu 2019) 
svůj zápis přímo v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu na OVV.

Pokud volič změní místo trva-
lého bydliště v rámci území České 
republiky po zápisu do seznamu 
voličů pro volby do Evropské-
ho parlamentu (tj. po 14. dubnu 
2019) musí na městském úřadě  
v místě původního bydliště požá-
dat o vyškrtnutí ze seznamu voličů 
pro volby do Evropského parla-
mentu. Městský úřad o tom vydá 
potvrzení. Toto potvrzení musí 
volič předložit obecnímu úřadu  
v místě nového bydliště nejpozdě-
ji do 22. května 2019 nebo v dny 
voleb okrskové volební komisi ve 
volební místnosti v místě nového 
bydliště, kde zároveň musí proká-
zat své právo hlasovat ve volebním 
okrsku (zejména občanským prů-
kazem s oddělenými rohy a po-
tvrzením o změně místa trvalého 
pobytu nebo novým občanským 
průkazem s aktuálními údaji).

Volič hlasuje ve volební míst-
nosti v tom volebním okrsku, kam 
podle místa svého bydliště patří. 
Ze zdravotních důvodů může po-
žádat o hlasování mimo volební 
místnost, tzn. do přenosné volební 
schránky. Hlasovací lístky budou 
voličům doručeny nejpozději tři 
+dny přede dnem voleb do místa 
jejich trvalého bydliště, náhradní 
hlasovací lístky budou k dispozici 
přímo ve volebních místnostech. 
Po příchodu do volební místnosti 
obdrží volič úřední obálku, vstou-
pí do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků, kde vloží do 
úřední obálky 1 hlasovací lístek. 
Na hlasovacím lístku může přitom 
zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 2 kandidátů uvedených 
na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dává 
přednost. Volič hlasuje tak, že po 
opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku s hlasovacím lístkem 

před okrskovou volební komisí do 
volební schránky.

V jakékoliv volební místnosti na 
území ČR může volič hlasovat na 
voličský průkaz.  

Volič, který je zapsán v seznamu 
voličů pro volby do EP, může požá-
dat o vydání voličského průkazu 
nejdříve ode dne vyhlášení voleb, 
a to písemným podáním opatře-
ným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb (do 17. května 2019) 
v našem případě odboru vnitřních 
věcí MěÚ Lysá nad Labem. 

Voličské průkazy lze vydat nej-
dříve 15 dnů přede dnem voleb 
(od 9. května 2019). Průkaz lze 
předat osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ově-
řeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, pří-
padně zaslat poštou.     

Občan ČR žijící nebo nacháze-
jící se v zahraničí, který chce volit 
kandidáty uvedené na kandidát-
ních listinách zaregistrovaných  
v ČR, může hlasovat pouze na úze-
mí ČR. Postup se však liší v závis-
losti na tom, zda je občan ČR za-
psán ve zvláštním seznamu voličů 
vedeném zastupitelským úřadem 
ČR v zahraničí, nebo zda v tomto 
seznamu není. Pokud občan je za-
psán ve zvláštním seznamu voličů, 
může požádat o vydání voličského 
průkazu, se kterým může hlaso-
vat ve kterémkoli okrsku na území 
ČR. Druhou možností je požádat  
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 
voličů, o tomto vydá zastupitelský 
úřad potvrzení, které volič předá 
obecnímu úřadu v místě svého trva-
lého bydliště, případně ve dnech vo-
leb přímo okrskové volební komisi  
a následně mu bude umožně-
no volit ve volebním okrsku dle 
jeho trvalého bydliště. Pokud 
občan není zapsán ve zvláštním 
seznamu voličů vedeném zastu-
pitelským úřadem ČR v zahrani-
čí, může volit v okrsku dle svého 
trvalého pobytu a pokud požádá  
o voličský průkaz, ve kterémkoli ji-
ném okrsku na území ČR. 

Občan jiného členského státu 
EU má právo volit ve volbách do EP 
na území ČR za předpokladu, že 
nejpozději druhý den voleb dosá-
hl věku 18 let, je po dobu nejméně  
45 dnů přihlášen k trvalému po-
bytu nebo přechodnému poby-
tu na území ČR (tj. nejméně od  

Pokračování ze str. 2 10. dubna 2019) nevznikla u něj 
překážka ve výkonu volebního 
práva a je zapsán v seznamu voli-
čů pro volby do Evropského par-
lamentu.

Do seznamu voličů pro volby 
do EP bude občan jiného členské-
ho státu EU zapsán, jestliže podá  
u obecního úřadu, v jehož 
správním obvodu je přihlá-
šen k trvalému pobytu nebo k 
přechodnému pobytu, nejpoz-
ději 40 dnů přede dnem voleb  
(14. dubna 2019 do 16.00 ho-
din), žádost o zápis do seznamu 
voličů pro volby do EP. K žádosti 
musí být přiložena kopie dokladu 
osvědčující přihlášení žadatele  
k trvalému pobytu nebo k pře-
chodnému pobytu na území ČR 
a zároveň čestné prohlášení, ve 
kterém uvede svoji státní přísluš-
nost, místo pobytu, místo nebo 
volební okrsek v členském státě 
voliče, kde byl volič naposledy 
zapsán v seznamu voličů a to, že 
bude hlasovat ve volbách do EP 
pouze na území ČR.

Občan jiného členského stá-
tu, který je veden v dodatku 
stálého seznamu voličů podle 
zvl. právního předpisu projeví 
svou vůli hlasovat ve volbách 

do EP na území ČR tím, že nej-
později 40 dnů přede dnem 
voleb, tj. nejpozději 14. května 
2019, podá u obecního úřadu,  
u kterého je v dodatku stálého se-
znamu veden, žádost o přenesení 
svých údajů z dodatku stálého 
seznamu do seznamu voličů pro 
volby do EP. K žádosti musí být 
přiloženo čestné prohlášení, ve 
kterém uvede svoji státní přísluš-
nost, místo pobytu, místo nebo 
volební okrsek v členském státě 
voliče, kde byl volič naposledy 
zapsán v seznamu voličů a to, že 
bude hlasovat ve volbách do EP 
pouze na území ČR.

Občan ČR může také volit kan-
didáty uvedené na kandidátních 
listinách zaregistrovaných v tom 
členském státě Evropské unie, na 
jehož území se občan ČR v době 
voleb do EP nachází. Musí však spl-
nit podmínky pro výkon volebního 
práva stanovené právním předpi-
sem příslušného členského státu 
Evropské unie. 

Další bližší informace k volbám 
do Evropského parlamentu může-
te získat na http://www.mvcr.cz  
v sekci VOLBY.

Mgr. Ludmila Procházková
 vedoucí odboru vnitřních věcí

Informace o volbách do Evropského parlamentu

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

 s TJ Sokol a Kluby důchodců 

Vás srdečně zve k účasti na

KLADENÍ VĚNCŮ
U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU

 8. května 2019 v 9.00 hodin
Sraz před městským hřbitovem

Upozornění

1. 4. 2019 se CzechPoint přesunul ze sekretariátu starosty do 
druhého patra (nová budova) na Odbor Živnostenský úřad.

Ověřování podpisů zůstává i nadále na matrice.
Děkujeme za pochopení.
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Městský úřad

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 18. 5. 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 (dočasně zrušeny z důvodu stavby)
Byšičky (1x BIO, 1x TDO) 09.00 11.00
Řehačka (1x BIO, 1x TDO) 09.30 11.30
U Borku (1x BIO, 1x TDO) 10.30 12.30

*TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

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 

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

Jean Paul: 
„Vzpomínky, to je ráj, z kterého nemůžeme být vyhnáni.“ 

80 let
Josefa Římalová
Václav Klouda
Růžena Kážová

85 let
Ludmila Hráská 
Jiřina Burešová
Antonín Rákosník
Marie Svobodová

90 let
Jarmila Rajchrtová
Marie Rálišová
Ladislava Podhorská 

91 let
Milena Provazníková
Josef Křena 
Milena Cerhová

92 let
Anna Váňová

96 let
Věra Zumrová
Bohumila Barochová

98 let
Miloslava Černá

Blahopřání 
    za měsíc březen

Na základě usnesení RM č. 160 
ze dne 12. 3. 2019 oznamujeme, 
že k 1. 5. 2019 dojde na základě 
vnitřní směrnice ke sloučení Sta-
vebního úřadu a Odboru životního 

Organizační změna MěÚ Lysá n. L.

Dotace na kulturu

prostředí. Nově vzniklý odbor – 
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ bude zajišťovat nově  
i agendu památkové péče.

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

Mezi občany našeho města byly dne 4. 4. 2019  
přivítány tyto děti: 

 Liliana Šírová 
 Rozálie Fejfarová
 Natálie Fejfarová 
 Sebastian Křena
 Jaroslav Pohorský 
 Jáchym Novák
 Vojtěch Šmíd 
 Jakub Blažek
 Max Novák 
 Tadeáš Fér
 Dominik Makši

Vítání občánků

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

Slavnostní atmosféru svými básničkami a písničkami  
vytvořily děti z MŠ Dráček za vydatné podpory paní učitelky  

Ivety Lompartové. Patří jim za to náš velký dík.

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Dovolujeme si Vás upozornit, že 
pro klienty úseku evidence vozidel 
a řidičů byl zaveden klientský vy-
volávací systém. V přízemí budovy 
městského úřadu si každý příchozí 
klient vytiskne pořadové číslo, po-
sadí se a vyčká ve vestibulu, než 
bude na světelné tabuli vyvolán. 
V průběhu čekání si může vyplnit 
příslušný formulář žádosti. Formu-
láře jsou k dispozici v nadepsaných 
přihrádkách rovněž na zdi ve vesti-
bulu, vzory na nástěnkách.

Pokud nechcete čekat vůbec, 
máte možnost objednat se na kon-
krétní termín i hodinu.

Objednání přes web: 
https://mestolysa.cz/cz/mest-

sky-urad/objednavkovy-system

Formuláře ke stažení:
https://mestolysa.cz/cz/mest-

sky-urad/odbory-uradu/odbor-
-dopravy/formulare

Odbor dopravy

Využijte objednávkový  
systém odboru dopravy
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Městský úřad

Ve čtvrtek 11. dubna 2019 jsme 
přivítali v našem městě ministryni 
financí paní JUDr. Alenu Schille-
rovou, Ph.D. Hned po ránu paní 
ministryně zavítala do kina mezi 
studenty Obchodní akademie a 
Střední školy Designu Lysá nad 
Labem a žáky obou základních 
škol. Studenti se dotazovali na Ev-
ropskou unii nebo zavedení eura  
v ČR. Debatovalo se také o vzdělání, 
ekonomice v ČR i o platech učitelů. 
Paní ministryně byla velmi milá, 
vstřícná a celá debata se odvíjela ve 
velmi přátelském duchu.

Z kina odjela na výstaviště, kde 
se ujala zahájení výstavy Elegance, 
Narcis a Regiony ČR a s velkým zá-
jmem si prohlédla vystavené odrů-

Vzácná návštěva v Lysé
dy narcisů. Během krátké projížď-
ky městem navštívila také Základní 
školu T. G. M. v Litoli a její tělocvič-
nu, která je v neutěšeném stavu a je 
nutná rekonstrukce.  

Poté zástupci města a Středo-
českého kraje pracovně pooběd-
vali s paní ministryní a diskutovali 
nad projekty sportovní hala, svět 
záchranářů, tělocvična v Litoli, so-
ciální bydlení „Knéblák“, obchvat a 
upozornili také na stav silnic.

Po obědě se na paní ministryni tě-
šili stařečkové a stařenky v Domově 
Na Zámku. Ředitel Mgr. Jiří Hendrich 
ji provedl domovem a přání všech 
bylo, aby se v Lysé n. L. vybudovalo 
nové bydlení pro naše seniory. Komu 
jinému bychom měli dopřát důstoj-

ného bydlení než těm, kteří jsou od-
kázáni na pomoc druhých.

Milou a srdečnou návštěvu za-
končila paní ministryně opět na 

Vážení spoluobčané, město se 
rozhodlo nechat koncepčně zpra-
covat návrh řešení revitalizace 
nového sídliště. Cílem studie je 
zvýšení pobytové kvality veřejné-
ho prostranství a posílení potenci-
álu přínosu nových aktivit v sídlišti.  
V území je třeba řešit komplexně 
dopravní řešení, pohyb chodců, 
cyklistů, i parkování. Součástí ná-
vrhu by měla být také celková ob-
nova zeleně včetně návrhu řešení 
zálivky zelených ploch z retencí a 

Revitalizace veřejných prostranství na novém sídlišti

definici prostorů pro komunální 
i separační odpad v celém území. 
Výsledné koncepční studie prosto-
ru společně s vyčíslením nákladů 
na stavební a krajinářské úpravy 
poslouží jako podkladový materiál 
pro zpracování dalšího stupně pro-
jektové dokumentace.

Město Lysá nad Labem bude 
požadovat po dodavateli zpra-
cování studie revitalizace do-
tčených veřejných prostranství 
v návaznosti na sídliště. Záměr 

Výstavišti v Lysé nad Labem zahá-
jením Galavečeru Regiony 2019.

Romana Fischerová
místostarostka

bude rozdělen do doporučených 
realizačních etap. 

Architektonické řešení by mělo 
přinést odpověď na tato témata: 
• návrh by měl splňovat základní 
 vlastnosti kvalitních veřejných  
 prostranství ve smyslu – pobyto- 
 vá kvalita, kvalita pohybu, mož- 
 nost užívání pro všechny obyva- 
 tele, dostupnost a prostupnost,  
 komunikativnost, přiměřený so- 
 ciální kontakt, flexibilita, zdravé  
 prostředí a klima, udržitelnost,
• v návrhu zohlednit bezpečnost  
 a přehlednost prostoru – v ná- 
 vaznosti navrhnout doplnění  
 veřejného osvětlení,
• v návrhu je nezbytné zohlednit  
 širší vztahy a vazby ve vztahu  
 na stávající infrastrukturu a hlav- 
 ní tahy ve městě, 
• možné rozšíření hřbitova.

Krajinářské řešení by mělo  
přinést odpověď na tato témata: 
• stávající vegetace – již v rámci  
 studie zohlednit stávající kvalitní 
 a perspektivní vegetační prvky  
 (stromy, aleje, skupiny stromů),
• zvážení použití vegetačních prv- 
 ků – trvalkový záhon / letničko- 
 vý záhon,
• v návrhu zohlednit bezpečnost  
 a přehlednost prostoru – v ná- 
 vaznosti navrhnout dostatečný  
 počet okrasných dřevin a soli- 
 térních keřů, popřípadě okras- 
 ných záhonů,
• v návrhu je nezbytné zohlednit  
 širší vztahy a vazby ve vztahu  

 na stávající zelenou infrastruktu- 
 ru města,
• koncepční řešení obnovy zeleně  
 v návaznosti na platný plán péče  
 o veřejnou zeleň v městě Lysá  
 nad Labem,
• návrh úpravy cestní sítě pro pěší,
• koncepce mobiliáře – návrh a  
 rozmístění,
• navrhnout nové dětské hřiště  
 pro věkovou kategorii 10–15 let.

Dopravní řešení by mělo přinést 
odpověď na tato témata: 
• úprava stávajícího povrchu ko- 
 munikací,
• návrh a úprava stávající sítě  
 chodníků, 
• lokalizace míst pro komunální  
 a tříděný odpad; stání pro  
 velkoobjemové kontejnery,
• návrh a úprava stávající cyklo- 
 trasy,
• koncepční řešení dopravy v kli- 
 du – variantní řešení parkoviště  
 i parkovací dům.

Vodohospodářské řešení by mělo 
přinést odpověď na tato témata: 
• hospodaření s dešťovou vodou  
 svodem ze zpevněných ploch,
• využití dešťové vody jímáním  
 k závlaze zeleně, 
•  hospodaření s dešťovou vodou  
 svodem ze střech domů.

Studie bude samozřejmě ve sta-
diu rozpracovanosti projednávána 
s veřejností.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Fotograficky

 

V pátek 18. března nás na radnici poctila svou návštěvou polská dele-
gace z Velvyslanectví Polské republiky v Praze. Dorazila rada-vyslanky-
ně paní Marzena Ewa Krajewska a nový konzul pan Artur Lukiańczuk, 
který je ve své funkci teprve krátce. Pan starosta jim předal pamětní pla-
ketu za dosavadní spolupráci a obě strany hodlají ve spolupráci i nadále 
pokračovat. Návštěvy se účastnil i radní, pan Josef Kolman. Po návštěvě 
radnice se delegace přesunula do Klub Polski Lysá n. L.

Dne 20. března dopoledne proběhlo na Výstavišti v Lysé nad Labem 
slavnostní zahájení výstav: Zemědělec 2019, Koňský trh 2019, Jaro  
s koňmi 2019 a Festival dechovky. Výstavu oficiálně zahájil místopředse-
da Poslanecké sněmovny ČR pan Vojtěch Filip. Dále se zahájení účastnila 
poslankyně paní Věra Kovářová, pan poslanec Pavel Kováčik a pan sta-
rosta Lysé n. L. Karel Otava.

V pondělí 25. 3. proběhla na radnici oslava Dne učitelů. Město jim po-
děkovalo za jejich trpělivou a obětavou práci, která není mnohdy snad-
ná, ale zároveň přináší i mnoho radostí. Nejprve proběhlo vystoupení 
žáků a poté předání drobných dárečků ředitelům škol. 

2. dubna se v kině konala One 
man show známého českého 
komika Lukáše Pavláska „Kdo 
nepláče, není Čech“. Celý zábavný 
pořad byl zaměřený na vtipné 
situace, které jsou typické pro 
český národ. V závěru samotné 
show diváky čekala i hudební 
kulturní vložka. Panu Pavláskovi 
tímto děkujeme za super atmo-
sféru a těšíme se na další společ-
né akce.

Dne 4. 4. dopoledne proběhlo na radnici v obřadní síni další vítání 
občánků. Přivítali jsme mezi námi 11 krásných miminek. Přejeme jim  
i jejich rodičům mnoho štěstí do života. 

V pondělí 8. 4. dorazil na naše nádraží PROTIDROGOVÝ VLAK. Vlak 
ideálním způsobem navazuje a doplňuje dlouhodobé aktivity lokálních 
preventistů a odborníků v oblasti prevence dané samosprávy. REVOLU-
TION TRAIN zásadně zvyšuje zájem cílové skupiny o aktivity v rámci 
prevence. Od 8 do 15 hodin byl připraven program pro základní a střed-
ní školy a od 16 do 18 hodin byl program pro veřejnost. Vlak je tvořen  
4 kinosály, 8 interaktivními místnostmi a 1 skutečným příběhem o dro-
gové závislosti. Vstupné bylo díky městu zcela ZDARMA.

 
V sobotu 13. dubna se v Lysé konal již 12. řemeslný jarmark. I přes 

nevlídné počasí bylo náměstí plné stánků a návštěvníků. Koupit jste si 
tu mohli převážně ruční výrobky. Na každém kroku to vonělo nějakým 
zajímavým pokrmem a všude panovala jarní a velikonoční nálada. 
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Kulturní přehled

1. 5. 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. Vstupné 175 Kč.
2. 5. od 17.00 UglyDolls  PREMIÉRA
2. 5. od 20.00 The Beach Bum  PREMIÉRA
3. 5. od 17.00 Avengers: Endgame 
3. 5. od 20.00 Ostrým nožom
4. 5. od 10.00 UglyDolls 
4. 5. od 17.00 Mia a bílý lev 
4. 5. od 20.00 High Life 
5. 5. od 10.00 UglyDolls 
5. 5. od 15.00 Avengers: Endgame 
5. 5. od 19.00 Ostrým nožom
7. 5. od 17.00 UglyDolls 
7. 5. od 20.00 Problémy prvního světa
8. 5. od 20.00 To jsme my! Náplavka grotesque
9. 5. od 17.00 Pokémon: Detektiv Pikachu  PREMIÉRA
10. 5. od 17.00 UglyDolls 
10. 5. od 20.00 The Beach Bum
11. 5. od 10.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 
11. 5. od 16.00 Avengers: Endgame 
11. 5. od 20.00 Sněží!
12. 5. od 10.00 Hledá se Yetti 
12. 5. od 18.00 Sněží!
14. 5. od 17.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 
14. 5. od 20.00 Trhlina
15. 5. od 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova 
15. 5. od 20.00 Sněží!
16. 5. od 20.00 Divadlo Víti Marčíka – LABYRINT SVĚTA
  Benefiční představení Domácí hospic Nablízku
17. 5. od 17.00 V oblacích PREMIÉRA
17. 5. od 20.00 Sněží!
18. 5. od 20.00 KATAPULT - KATAPULT ESSENTIAL ON TOUR 2019
  Bezmála tříhodinový koncert s přestávkou, ve kterém  
  posluchači uslyší více než 30 písniček jako průřez  
  kariérou této legendární skupiny.  
  Vstupné 350 /400 Kč. Letní kino.
19. 5. od 15.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 
19. 5. od 18.00 John Wick 3
21. 5. od 17.00 Mrňouskové 2: Daleko od domova  AKCE KINO KLUB
21. 5. od 20.00 Problémy prvního světa
22. 5. od 17.00 UglyDolls 
22. 5. od 20.00 Teroristka AKCE KINO KLUB
23. 5. od 17.00 Jiří Grygar: POHLEDY DO NEBE
  Astronomická přednáška.
23. 5. od 20.00 Bolest a sláva PREMIÉRA
24. 5. od 16.00 Psí veličenstvo  AKCE LYSÁ ŽIJE
24. 5. od 18.00 Ovečky a vlci: Veliká bitva  AKCE LYSÁ ŽIJE
24. 5. od 20.00 Ženy v běhu  AKCE LYSÁ ŽIJE
25. 5. od 10.00 Jak vycvičit draka 3  AKCE LYSÁ ŽIJE
25. 5. od 17.00 Raubíř Ralf a internet  AKCE LYSÁ ŽIJE
25. 5. od 20.00 Léto s gentlemanem  AKCE LYSÁ ŽIJE
26. 5. od 15.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 
26. 5. od 18.00 Zlo s lidskou tváří
28. 5. od 17.00 V oblacích 
28. 5. od 20.00 John Wick 3

Kino Lysá n. L.                      5/20191. 5. 2019 od 20.00 hodin
To jsme my! 
Náplavka grotesque
divadelní představení
www.kinolysa.cz

2. 5. 2019 od 18.00 hodin
Vězeňství a Věznice Jiřice
beseda v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

4. 5. 2019 od 7.30 hodin
Vítání ptačího zpěvu
přednáška v zámeckém parku

6. a 7. 5. 2019 od 8.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
akce pro děti v knihovně 
www.knihovnalysa.cz

7. 5. 2019 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
- Anglie v 16. a 17. století
přednáška v knihovně 
www.knihovnalysa.cz

8. 5. 2019 od 9.00 hodin
Kladení věnců
oslavy osvobození od fašismu

9. 5. – 17. 6. 2019
Ilustrace
výstava výtvarných prací 
žáků ZUŠ

13. a 27. 5. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

14. a 21. 5. 2019 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
kurz v knihovně 
www.knihovnalysa.cz

14. 5. 2019 od 17.00 hodin
Univerzita volného času 
– Anna Kateřina Šporková
přednáška v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

15. a 29. 5. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

16. 5. 2019 od 20.00 hodin
Labyrint světa 
– Divadlo Víti Marčíka
benefiční představení  

 Domácí hospic Nablízku
www.kinolysa.cz

17. a 20. 5. 2019 
Festival mateřství a rodičovství
akce v prostorách Fajnklubu

18. 5. 2019 od 20.00 hodin
Katapult – Essential 
on Tour 2019
koncert v letním kině
www.kinolysa.cz

21. 5. 2019 od 9.00 hodin
Psychomotorický vývoj 
dětí do 1 roku
beseda v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

22. – 26. 5. 2019 
Natura Viva
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

22. 5. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

23. 5. 2019 od 12.00 hodin
Otec a dítě
přednáška v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

23. 5. 2019 od 17.00 hodin
Pohledy do nebe – J. Grygar
astronomická přednáška 
www.kinolysa.cz

24. 5. 2019 od 18.00 hodin
Noc kostelů
kostel Narození sv. Jana Křtitele 
a kostel Českobratrské církve  

 evangelické

24. a 25. 5. 2019
Lysá žije 
dvoudenní festival
www.lysazije.cz

25. 5. 2019 od 7.00 hodin
Rybářské závody pro děti  

 a mládež
rybník Okrouhlík 

25. 5. 2019 od 10.00 hodin
Lyský Montmartre
tradiční představení lyských  

 výtvarníků v rámci městských  
 slavností „Lysá žije“

27. 5. 2019 od 17.00 hodin
Domácí škola
seminář domácího vzdělávání
www.rcparnicek.cz

1. 6. 2019 od 10.00 hodin
Komentovaná prohlídka
zámeckým parkem
www.knihovnalysa.cz

1. 6. 2019 od 13.00 hodin
Dětský den
areál KČT v Lysé n. L

6. – 7. 6. 2019
Pyžamová párty
s přespáním v knihovně
www.knihovnalysa.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

Vězeňství a Věznice Jiřice – 2. května od 18.00 hodin
Beseda se zástupci vedení věznice spojená s prezentací.

Prázdniny s knihovnou – 6. + 7. května 2019 
od 8.00 do cca 14.00 hodin
Akce pro všechny děti, které chtějí trávit volno aktivně. Na akci je třeba 
přihlásit se předem!

Anglie v 16. a 17. století – 7. května 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

MS WORD pro začátečníky – 14. + 21. května 2019 
od 8.30 do 9.30 hodin
Kurz je určen pro všechny, kteří s prací v aplikaci MS Word začínají 
nebo ji v základní formě používají a mají zájem své dovednosti zlepšit 
a rozšířit. Na kurz je nutné se přihlásit v knihovně předem. Kurz je pro 
všechny pořádán zdarma. 

Anna Kateřina Šporková – 14. května 2019 od 17.00 hodin
Přednáška věnovaná osobnosti Anny Kateřiny Šporkové – dceři hra-
běte Šporka. Věnovat se pak budeme především problematice jejího 
sňatku z pohledu tehdejšího práva. Přednáší Prof. JUDr. Ignác Antonín 
Hrdina, DrSc., O. Praem.

Drátování – 15. + 29. května 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Paličkování – 22. května 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit  
v knihovně.

Lyský Montmartre – 25. května 2019 od 10.00 do 17.00 hodin 
Tradiční představení lyských výtvarníků v rámci městských slavností „Lysá 
žije“. Součástí bude i malý řemeslný trh. Místo konání: Zámecká ulice.

Ilustrace – 9. května – 17. června 2019
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ ze třídy Drahomíry Hermannové 
Říhové. 

Rande s knihou „naslepo“ – květen 2019
Vyberte si knižního společníka na májové večery! V průběhu měsíce 
května si opět v knihovně můžete vypůjčit knihu v neprůhledném oba-
lu a až doma zjistíte, jaká kniha se stane Vaším společníkem….

Fotosoutěž 2019
Tématem pro letošní soutěž bude ZRCADLENÍ. Již teď se těšíme na 
Vaše fotografie. Podmínky a podrobnosti k soutěži najdete na webu 
knihovny.  

Připravujeme:
Komentovaná prohlídka zámeckým parkem 
– 1. června 2019 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komento-
vanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D. 
Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo na prohlídce 
předem v knihovně rezervovat! Vstupné zdarma. Prohlídka není urče-
ná pro organizované skupiny! 

Pyžamová párty –  6.–7. června 2019 
Knihovní akce spojená s přespáním v knihovně. Akce je určená 
pouze pro dívky ve věku 7–11 let. Na akci je nutné se přihlásit 
předem! 
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Pozvánky

HLAVNÍ SCÉNA
PÁTEK 24. 5. 2019

17:00  Yetti On
18:00  Slavnostní zahájení
18:15  HUAFI
21:00  Kamil Střihavka & Leaders
22:45  Wotazník
0:30  Sendwitch
1:45  Razz

CHAPITO
PÁTEK 24. 5. 2019
 
17:00 Neighbour watch djs
19:00 The Groovin' Gents
20:30 Euronix djs
23:00 Hard to frame 
0:00  Sunflower Bitches djs
2:00  Sunflower bitches & Euronix djs  
  (after party bar Chapito) 

SOBOTA 25. 5. 2019

14:45 Silva Šírová Sextet
16:00 Dance emotion
17:00 Maxim Turbulenc
18:45 Nano
20:30 Raego
22:15 The Beatles Revival 
23:45 Original Vintage Orchestra

SOBOTA 25. 5. 2019

17:00  Náplavka (divadelní představení)
19:00 The Seniors + 1
20:30 Utřifous trio
22:00 Lazer Viking
23:30 Ventolin
0:30  Bidlo
2:30  Konec
2:30  dj Waxwork 
  (after party bar Chapito)

MONTMARTRE
SOBOTA 25. 5. 2019 (10:00 – 15:45)

10:00  Hudební dílna
11:00  Vystoupení žáků ZUŠ
12:00  Hudební dílna
13:00  AZ Divadlo
14:30  Bubenická skupina- Haiya Tabla 
15:00  Vystoupení žáků ZUŠ
15:45  Bee Band

ATRIUM
SOBOTA 25. 5. 2019 (16:00 – 19:45)

16:00  Hasičská dechová hudba
17:00  Taneční vystoupení TK TJ SOKOL
17:30  Břišní tanečnice
18:30  Středověká kapela Rebule
19:45  Břišní tanečnice

Pozn. časy jsou orientační
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vstupné ZDARMA

Více informací - - - www.lysazije.cz I Sledujte nás - - - #lysazije2019

DOPROVODNÝ PROGRAM PÁTEK
18:00 - 22:30 h. Evangelický kostel v rámci akce „Noc kostelů“

Kostel Narození Sv.Jana Křtitelev rámci akce „Noc kostelů“
09:00 - 17:00 h. Muzeum Bedřicha Hrozného - běžné placené prohlídky 

Fotokoutek
17:00 h. a 20:00 h. Kamenné Kino - promítání od 15h pro děti, pro dospělé za zvýhodněné vstupné 

 DOPROVODNÝ PROGRAM SOBOTA
Zábavně naučná stezka  „Planeta Dinosaurů“

Montmartre - Prezentace výtvarníků a umělců, řemeslné stránky
09:00 -17:00 h. Muzeum Bedřicha Hrozného - běžné placené prohlídky 

13:00 - 21:00 h. Muzejní noc v muzeu Bedřicha Hrozného
 Zábavně vzdělávací program EKO-KOM  s řadou atrakcí pro děti a dospělé

Včelaři Lysá nad Labem, Šachový klub ŠK Joly, Dětská dílna, Potisk triček, Fotbal 1vs1



11

Pozvánky

24. 8. 2019
od 13.00 hodin

Srpnové
dostihy

1. 5. 2019
od 13.00 hodin

Prvomájová
steeplechase

6. 7. 2019
od 13.00 hodin
Memoriál

Evy Palyzové

20%
SLEVA
NA VSTUPNÉ

LY
SÁ NAD LABEM
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Dvanáct tříd 
1. stupně se zú-
častnilo v břez-
nových a dub-
nových dnech 

projektu Škola v pohybu pořáda-
ných FAČR ve spolupráci s naší ško-
lou. V rámci hodin tělesné výchovy 
se děti i učitelé seznámili s novými 
způsoby cvičení a dopřáli si radost 
z pohybu, nadšení a nové zážitky  
z her. Hra je nejlepší učitelka.

Mgr. Petra Hakenová
 

Den otevřených dveří
Ve čtvrtek 28. března se na naší 

škole konal Den otevřených dveří. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout 
prakticky celou školu. Mohli na-
hlédnout do výuky ve všech tří-
dách na prvním i druhém stupni. 
Měli možnost zúčastnit se připra-
vené komentované prohlídky. Té 
nejvíce využívali rodiče našich 
budoucích prvňáčků.

Za celou školu mohu říct, že jsme 
velmi šťastni, že o tento den je stá-
le větší zájem. Jsme škola otevřená 
vám všem, kteří chcete vědět, jak 
to u nás funguje. Nás, členy škol-
ního parlamentu, kteří se podíleli 
na přípravě a realizaci, velmi těší, 
že na tento den slyšíme samé pozi-
tivní ohlasy. Velmi rádi jsme ho pro 

Ze života škol

Střípky z naší školy
vás ve spolupráci s vedením školy 
připravili.

  Michaela Vocásková 8. C
 

Křeslo pro hosta
V pátek 29. 3. jsme pořádali 

Křeslo pro hosta. Tato akce se už 
na naší škole stala tradicí. Naším 
hostem byl tentokrát spisovatel 
a básník Petr Kukal. Beseda byla 
velmi zajímavá tím, že pan Kukal 
poutavě, neotřele a vtipně odpoví-
dal na všechny  naše otázky a před-
čítal nám úryvky ze svých knih. 
Dozvěděli jsme se o něm spoustu 
zajímavých věcí. Beseda se nám 
všem líbila a moc se těšíme na další 
setkání se zajímavou osobností na-
šeho regionu.

Michaela Vocásková 8. C

Žáci prvních tříd se v místní 
knihovně setkali se Zuzanou Po-
spíšilovou, autorkou 250 dětských 
knížek. Z poutavého vyprávění se 
dozvěděli mnoho nového o psaní a 
vzniku nových knih.

V místním kině obdivovali žáci 
prvních a druhých tříd vystoupe-
ní spolužáků s Inkou Rybářovou. 
Děti vystupovaly jako profesio-
nální zpěváci a diváci byli doslova 
nadšeni.

Mgr. Petra Hakenová

Proč studuji na OA?
Není to 

tak dávno, 
co jsem se 
z a m ý š l e l a 

nad volbou střední školy. Gymná-
zium se mi zdálo příliš všeobecně 
zaměřené, ale na druhou stranu 
jsem ještě neměla úplně jasno  
o konkrétním oboru, kterým bych 
se chtěla v budoucnosti zabývat. 
Nakonec jsem po pečlivém zva-
žování zvolila obchodní akademii, 
která je sice odborně zaměřená, 
ale zároveň ponechává široké pole 
možností dalšího studia nebo pro-
fesního života.

Přechod ze základní školy na 
střední byl, přesně jak jsem očeká-
vala, náročný, protože se musíme 
více učit, abychom uspěli. Jsou na 
nás kladeny větší nároky a tes-
ty píšeme častěji, než jsme byli 
zvyklí. Na druhou stranu mě ale 

příjemně překvapil přístup učite-
lů. Dříve nás často strašili tím, že 
na střední škole už na nás nikdo 
nebude brát ohledy. Naštěstí se 
ukázalo, že tomu tak není. Uči-
telé se nám vždy snaží pomoct  
a zpestřit nám studium praktický-
mi ukázkami či různými projekty. 
Ve vyšších ročnících třeba i mož-
ností vycestovat do zahraničí. 

Velkým překvapením pro mě 
byl předmět, který je na naší škole 
stěžejní – ekonomika. Pro mě úpl-
ně nový předmět, díky kterému 
se na věci kolem sebe mohu dívat 
zase z jiného pohledu. Získané 
znalosti a dovednosti nejen z to-
hoto předmětu se nám budou ho-
dit v reálném životě, i kdybychom 
se nakonec rozhodli pro povolání 
mimo ekonomickou sféru.

Zuzana Krupová, 1. A
OA Lysá nad Labem

Ve dnech 
17. až 20. 
března jsme 
se vypravili 

do německého městečka Lichten-
fels. Jedná se o naši jarní tradici, 
vždyť jsme do Lichtenfelsu vyjeli 
již po šestnácté! 

Setkání s žákyněmi partnerské 
školy z Gymnázia Bamberk se 
uskutečnilo na krásném zámku 
Schney. Původní hrad byl po opa-
kovaném zničení ve středověku 
přestaven na barokní sídlo šlechty 
a nyní v něm sídlí Franken Acade-
my Schney, Centrum vzdělávání 
dospělých. 

Po úvodním seznámení a 
konverzaci jsme se společně za-
mýšleli nad tématem letošního 
setkání. Pohlédli jsme do histo-
rie a současnosti našich národů 

Tradiční setkání v Lichtenfelsu

prostřednictvím osudů někte-
rých osobností, a to v anglickém 
jazyce. Pozornost jsme věnovali i 
naší budoucnosti, zejména mož-
nostem studia v Německu. Kdy-
bychom se jednou pro tuto cestu 
rozhodli, víme už, jak na to, pro-
tože jsme se dozvěděli spoustu 
užitečných rad, adres a odkazů na 
jazykové instituce nebo školy, na 
které se můžeme obrátit. 

Celý pobyt se nesl ve znamení 
dobré nálady a pohody. Získali 
jsme nové poznatky, obohatili 
jazykové znalosti a našli jsme si 
nové kamarády. Velkým zážitkem 
pro nás byla prohlídka krásného 
historického města Bamberk, 
kterou jsme zvládli cestou do 
Lichtenfelsu.

Žáci 2. A
OA Lysá nad Labem



14

Ze života škol

Vzhledem k to- 
mu, že si v posled-
ních letech stále 
více a více žáků 
naší školy volí od 

šestého ročníku jako druhý cizí 
jazyk němčinu, snažíme se žákům 
každý rok nabídnout hned několik 
příležitostí, kterak být s touto krás-
nou řečí v co nejužším kontaktu. 
V posledních letech měli naši žáci 
například možnost projít si histo-
rické centrum Prahy s výkladem  
v němčině, účastnit se finále sou-
těže ve čtení německých textů  
v Goethe Institutu v Pardubicích 
či navštívit německé velvyslanec-
tví v Praze. Seznam výše zmíně-
ných aktivit a akcí se pak v pondělí  
25. března 2019 rozrostl o ná-
vštěvu pražského Goethe Insti-

tutu, kam spolu s paní učitelkou 
Martinou Smejkalovou a panem 
učitelem Petrem Pokorným vyjeli 
vybraní žáci osmých tříd.

Goethe Institut v Praze je re-
gionálním institutem pro oblast 
střední a východní Evropy, který 
nabízí výuku německého jazyka, 
vzdělávání různého druhu a za-
měření, certifikované jazykové 
zkoušky a pořádá také všelijaké 
kulturní akce – výstavy, přednáš-
ky, filmové a divadelní festivaly, 
autorská čtení apod. 

Na naše osmáky čekal velice 
zajímavý program, který byl celý 
veden v německém jazyce. Nej-
prve se žáci dozvěděli v průbě-
hu krátké interaktivní přednáš-
ky něco o fungování pražského 
Goethe Institutu i o významu GI 

ve světě. Zpočátku přednášky 
reagovali žáci na otázky předná-
šejícího dosti nejistě, postupem 
času se ale většina žáků zapojila, 
z čehož jsme měli velikou radost. 
Je samozřejmé, že žáci nerozumě-
li z úst rodilého mluvčího všemu, 
nicméně i tak pokládáme za velký 
krok už jen samotnou příležitost 
poslouchat rodilého mluvčího a 
být s ním v kontaktu. Pan před-
nášející se žáky snažil zapojit tím, 
že často pokládal všelijaké dotazy 
a každého odvážlivce, jenž mu na 
jeho otázku odpověděl, odměnil 
odznáčkem, na němž bylo nějaké 
německé slovo.

Po skončení úvodní přednášky 
v němčině přišlo na řadu promítá-
ní německého filmu Scherbenpark 
o nelehkém životě dospívající Saši, 

které zemřela matka a ona nyní 
sama hledá cestu k dospělosti. 
Film jsme zhlédli také v němčině, 
na pomoc jsme však měli české ti-
tulky. Po skončení filmu jsme pak 
využili příležitosti a krátce jsme si 
prohlédli některé učebny pražské-
ho Goethe Institutu, nahlédli jsme 
do knihovny a pokochali se krás-
ným výhledem na Národní divadlo 
a Pražský hrad. 

Věříme, že i tato exkurze při-
spěje k motivaci žáků k výuce 
německého jazyka. Mohli se při 
ní totiž na vlastní kůži přesvědčit  
o tom, že němčina patří k jednomu 
z nejdůležitějších jazyků a její zna-
lost se zejména v našem prostředí 
určitě hodí. 

Petr Pokorný
ZŠ Bedřicha Hrozného

Osmáci na návštěvě Goethe Institutu

Pokud jste pra-
videlnými čtenáři 
školního webu ZŠ 
B. Hrozného, pak 
zcela jistě víte, 

že žáci 5.B v letošním školním 
roce vytrvale pracují na rozvoji 
čtenářské gramotnosti. Jedno-
značně nejoblíbenější metodou 
žáků této třídy se stala čtenářská 
dílna. Každý pátek si děti nosí do 
školy svou knihu a přímo ve vy-
učování pak mají čas věnovat se 
četbě. Pan učitel jim vždy zadá 
nějaký jev, na který se mají při 
čtení dané pasáže soustředit, 
po četbě pak přichází diskuse 
na dané téma. Žáci už díky dílně 
čtení umí skvěle popsat postavy, 
jež v příběhu vystupují, dovedou 
vyjádřit, které postavy jsou jim 
sympatické a které nikoliv, umí 
shrnout děj příběhu, vystihnout 
základní znaky prostředí, v němž 
se příběh odehrává, najít pasáže, 
které jsou důležité, vlastními slo-
vy popsat, proč zrovna tyto pasá-
že patří mezi ty nejdůležitější, a 
spoustu dalšího… 

I díky dílně čtení se změnil 
vztah většiny žáků k četbě, což 
je z mého pohledu naprosto 
skvělá zpráva. Když se nyní dětí 
ptám, zda je čtení baví, odpoví-
dají povětšinou stejně: „Čtení 
při dílně čtení mě baví.“ Čím to? 
Odpovědí může být dle mého 
názoru více. Děti čtou to, co je 
baví, co si samy vybraly. Čtou v 

Čteme jinak pokračuje aneb páťáci a čtvrťáci čtou společně
prostředí, kde kolem nich čtou 
všichni jejich spolužáci i jejich 
učitel. Děti mají možnost bez-
prostředně po četbě vyjádřit 
své dojmy z četby, mají možnost 
diskutovat se svými spolužáky  
i s učitelem. 

Vzhledem k tomu, že u páťáků 
má dílna čtení takový úspěch, 
řekli jsme si, že by bylo skvělé 
tuto metodu rozšířit i do dalších 
tříd. Po domluvě s paní učitel-
kou Janou Pítovou se tak páťáci 
s panem učitelem Pokorným vy-
dali v pátek 22. března 2019 na 
návštěvu do třídy 4. C, aby uká-
zali čtvrťákům, jak taková dílna 
čtení probíhá a jaká zábava to 
může být. Před samotnou četbou 
seznámil pan učitel čtvrťáky se 
základními pravidly dílny čtení 
a poté následovaly otázky, které 
měly zmapovat to, jaké knihy si 
žáci ke čtení vybrali – kdo čte o 
zvířatech, čí příběh se odehrává 
v reálném světě, v jakém příbě-
hu hraje hlavní roli kluk/dívka 
apod. Po úvodním kolečku při-
šla na řadu samotná četba. Žáci 
vydrželi soustředěně číst celých  
15 minut, za což zejména čtvr-
ťáci zaslouží velkou pochvalu! 
Přeci jen to byla jejich první díl-
na čtení… Děti se měly při samo-
statném čtení zaměřit na hlavní 
postavu, po četbě tedy přišla na 
řadu diskuse, při níž žáci popi-
sovali hlavní postavy ze svých 
příběhů. 

Jsem moc rád, že se čtvrťákům 
spolupráce s páťáky líbila. Měl 
jsem z jejich nadšené práce oprav-
du velmi pěkný pocit a všem jim 
zcela jistě patří náš velký dík za je-
jich snahu. Vedli si skutečně skvěle! 
Věříme, že nyní budou v dílnách 

čtení pokračovat a budou tak spo-
lu s námi zábavnou cestou rozvíjet 
čtenářskou gramotnost, která je 
v dnešní době opravdu velice po-
třebná a důležitá. ČTENÍ ZDAR!

za žáky 5.B a 4.C Jana Pítová 
a Petr Pokorný

Valná hromada spolku LysaFree 
se uskuteční v neděli 12. května 2019 od 16.00 hodin 
ve školní jídelně Scolarest v ulici Veleslavínova v Lysé 

Srdečně zveme všechny členy! 
Více informací na webových stránkách LysaFree.

Jakub Nedoma 
člen rady spolku LysaFree
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Zámecké novinky
Pro většinu z nás je jaro nejkrás-

nějším obdobím roku. Pro naše klien-
ty o to víc, že mohou po dlouhé zimě 
zase na procházky a pobývat delší 
čas venku. Dalo by se s trochou nad-
sázky říct, že s přírodou se probouzí-
me i my. Pobyt na čerstvém vzduchu, 
v zelené a prosluněné krajině, dělá 
doslova divy. Všechny chmury zima 
neodnesla, ale určitě se cítíme lépe. 
Pohled na rozkvetlou přírodu přímo 
pohladí na duši a hned je na světě 
veseleji. K jaru neodmyslitelně patří  
u nás tolik kontroverzní MDŽ. Me-
zinárodní den žen, připadá na  
8. března a v České republice je od 
roku 2004 významným dnem. Je na 
uvážení každého, zda jej bude slavit, 
či ne. Generace klientek našeho do-
mova oslavy MDŽ pamatuje, a tak 
jsme v tento den všem dámám po-
přáli vše nejlepší a předali kytičku 
pro radost. Nezapomnělo se ani na 
zaměstnankyně domova. Další tra-
diční akcí, která je s jarem úzce spja-
ta, je výstava Zemědělec, kterou jsme 
ani letos nevynechali. V březnu u nás 
proběhl další šachový turnaj, kdy k 
nám opět zavítal Šachový klub JOLY 

Lysá nad Labem. Členové klubu ode-
hráli šachové partie nejen mezi se-
bou, ale i s našimi klienty. V minulém 
období jsme několikrát zkoušeli vý-
robky z keramiky, ale v letošním roce 
jsme se tomu začali více věnovat. Vý-
robky z hlíny, spolu s výrobky ze dře-
va a kamene, patří k nejdéle použí-
vaným materiálům v historii lidstva. 
Výroba jednoduchých hliněných 
předmětů provázela rozvoj tvůrčích 
schopností člověka od nepaměti a 
dodnes je řemeslem, které se předá-
vá v tradiční i moderní podobě dál a 
stále vznikají nové směry a nápady. 
Keramické tvoření je jeden z nejlep-
ších způsobů rozvoje jemné motori-
ky, dochází k celkovému zklidnění a 
koncentraci. K tomu také přistupuje 
zlepšení mozkových funkcí díky za-
pojení obou mozkových hemisfér. 
Nezanedbatelné ani není společné 
setkávání u tvořivé práce a radost  
z hotových výrobků. My pracujeme  
z bílé a hnědé hrnčířské hlíny. 
Výrobky po dokonalém vysušení, 
většinou po čtrnácti dnech vypa-
lujeme na 950–1000 stupních C. 
Proces trvá přibližně 15 hodin 

Už čtvrté narozeniny oslaví Do-
mácí hospic Nablízku v Lysé nad 
Labem. Za tu dobu mohlo díky jeho 
pomoci více než sedmdesát vážně 
nemocných lidí prožít poslední 
chvíle svého života doma, v kruhu 
svých blízkých. 

„Těší nás, jak reaguje na naši čin-
nost místní komunita, a jsme vděč-
né, že máme podporu nejen v Lysé. 
„Máme radost z pozitivních ohla-
sů od rodin, do kterých jezdíme,“ 
říká ředitelka hospice Bohumila 

Urbanová. Od doby vzniku hospic 
postupně rozšiřuje nabídku služeb  
i zvyšuje personální obsazení. Ten-
to rok se navíc přestěhovala kance-
lář Domácího hospice Nablízku do 
větších prostor na adresu Husovo 
náměstí 550. Toto nové kontaktní 
místo bude oficiálně otevřeno za 
účasti zástupců měst regionu ve 
čtvrtek 23. 5. v 10.00 hodin a poté 
od 13.00 do 18.00 hodin bude ná-
sledovat Den otevřených dveří pro 
všechny, kteří by se rádi podívali, 

Domácí hospic Nablízku oslaví čtvrté narozeniny

včetně chladnutí a této první fázi 
vypalování se říká přežah. Po té 
výrobky dekorujeme akrylovými 
barvami a nakonec znovu vypálí-
me při teplotě kolem 1100 stupňů 
Celsia. Výrobky se ještě mohou 
glazurovat, ale s našimi klienty 
jsme zatím glazuru nezkoušeli. 
Se svými výtvory se budeme pre-
zentovat na výstavách, jako jsou: 
,,Šikovné ruce našich seniorů“ či 
prodejní výstavy na půdě našeho 
zřizovatele, kde budete moci po-
soudit, jak se nám dílo daří. Stále 
se snažíme o zdokonalování po-

skytované služby. Spokojený kli-
ent, ale i zaměstnance, je pro nás 
na prvním místě, a proto budeme 
rádi za každý návrh či připomín-
ku, která by přispěla ke zkvalitně-
ní naší práce. Jsme vstřícní každé 
přínosné diskuzi a rádi přivítáme  
i širokou veřejnost u nás v domově 
nebo na neutrální půdě ke společ-
né diskusi.

Přejeme Vám krásné dny.
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          

Domov Na Zámku
Lysá nad Labem, p.o.                                                                                                                                           

anebo dozvěděli více o činnosti 
hospice.

„K příležitosti čtvrtého výročí 
od založení také srdečně zveme na 
benefiční představení jihočeského 
komedianta a pouličního umělce 
Víti Marčíka Labyrint světa do Kina 
Lysá, a to ve čtvrtek 16. května od 
20 h,“ říká ředitelka hospice. Před-
stavení, které vzniklo podle stejno-
jmenné knihy Jana Amose Komen-
ského, v Marčíkově zcela osobitém 
podání „one man show“ rozhodně 
nenudí.

V blízké budoucnosti se chystá 
rozšíření služeb Domácího hospice 
o půjčovnu kompenzačních pomů-
cek, která bude sloužit nejenom sa-
motným hospicovým klientům, ale 
i veřejnosti. K dispozici budou elek-
trická polohovací lůžka, kyslíkové 
koncentrátory, invalidní vozíky a 

další pomůcky, které usnadní péči 
o nemocné v domácím prostředí.

Domácí hospic Nablízku nabízí 
své služby non-stop, 24 hodin den-
ně, i o víkendech a svátcích. Členky 
hospicového týmu s veškerým po-
třebným vybavením jezdí do ro-
din klientů, kdykoliv je to potřeba. 
Podmínkou pro přijetí do péče je 
terminální stádium nemoci a také 
rodina, která je schopna se o svého 
blízkého postarat.  Rodiny, které  
s pomocí domácího hospice doká-
zaly své blízké doprovázet až do 
konce, svorně svědčí o důležitosti 
odborné i lidské podpory, které se 
jim od hospicového týmu v těžkých 
chvílích dostávalo. Jejich svědectví 
a více informací o činnosti Domácí-
ho hospice Nablízku naleznete na 
http://hospic-lysa.cz/.

Kateřina Šťastná
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V uplynulé zimě jsme často 
přemýšleli o internetu a práci na 
počítačích. Jak do toho nám po-
radil z Křesla pro hosta pan Pavel 
Formáček, pracovník firmy LUCO 
z Masarykovy ulice. Firmu dobře 
známe, chodíme kolem při cestě 
na nádraží nebo do lékárny Dr. 
Maxe.

Pan Formáček se velice pouta-
vě a zajímavě pustil do výkladu. 
Stručně pohovořil o typech po-
čítačů a notebooků, které by se  
k nám nejlépe hodily. Můžeme se 
k němu přijít podívat, co jeho fir-
ma nabízí a také se domluvit, kdy 
budou dostupné levné varianty, 
které si z našich prostředků může-
me pořídit. Pak se podrobně věno-
val programům, které je třeba do 
počítačů instalovat. Samozřejmě 
také možnosti napojení na inter-
net, ať máme spojení s našimi pří-
buznými a přáteli. Velmi překvapil 
programem SKYPE ve svém note-
booku. Obcházel nás a při pohledu 
na jeho monitor jsme objevovali 
sami sebe! Tak bychom mohli 
„skypovat“ s naší rodinou a i přes 

velkou vzdálenost být s ní v živém 
kontaktu. To nás zaujalo nejvíce.

Ještě týž den jsme navštívili vý-
staviště, kde probíhalo předávání 
městských vyznamenání. Po zá-
sluze je obdrželi i mnozí z našich 
seniorských řad, jak uvádí minulé 
číslo Listů.

Při dalším posezení jsme se 
chtěli seznámit se „Strategickým 
plánem rozvoje města“ a s jeho 
programovými úkoly do roku 
2022. K tomu jsme do Křesla pro 
hosta přizvali pana Ing. Miloše 
Dvořáka, hlavního metodika da-
ného projektu.

Pan inženýr věděl přesně, na 
co se zaměřit a co nás bude nej-
více zajímat. Hned v prvních 
programových úkolech to byla 
výstavba nového Domova pro 
seniory, dotváření bezbariérové-
ho města, možnosti nouzového 
bydlení, zlepšení nepříznivého 
trendu vývoje věkové struktu-
ry obyvatel a podpora ordinace 
dětského psychologa/psychiatra. 
Ve druhé řadě je snahou pořídit 
víceúčelový kulturní sál, rozší-

ření sportovního areálu u školy  
J. A. Komenského, výstavba spor-
tovní haly, zprovoznění a navýšení 
počtu hřišť a revitalizace přírod-
ních koupališť. Dalšími programo-
vými úkoly je řešení parkování ve 
městě, zlepšení technického sta-
vu silnic a místních komunikací, 
dokončení silničního obchvatu a 
cyklistické infrastruktury, péče o 
veřejnou zeleň… Bylo toho skuteč-
ně hodně.

V diskusi jsme se vyptávali na 
upřesnění některých programo-

vých úkolů, které se týkaly přede-
vším nás seniorů. Dostalo se nám 
vždy pohotové odpovědi.

Zbývá ještě připomenout naši 
účast na výstavě ZEMĚDĚLEC 
2019 a dechovkovém festiva-
lu, kde nám Březovanka hrála 
ke zpěvu a  tanci. Poslední akcí 
v měsíci březnu byla beseda s 
představiteli města a zástupci 
dopravních společností pořádaná 
ZO SPCCH.

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička březnová

Denní stacionář, který pracuje 
pod hlavičkou Centra sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady, 
o.p.s. – středisko Lysá nad Labem 
a jehož prostory byly otevřeny u 
příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů, zdárně funguje od prosince 
loňského roku. V prvních měsících 
roku 2019 se v „životě“ Centra udá-
lo mnohé. Díky vstřícnosti a spo-
lupráci s MěÚ Lysá nad Labem se 
do zrekonstruované části Domu s 
pečovatelskou službou na Masary-

kově ulici kromě Denního stacio-
náře postupně přestěhovaly sestry 
domácí zdravotní a hospicové péče 
a pečovatelská služba, kterou ob-
čané mohli doposud vyhledat na  
adrese nám. Bedřicha Hrozného. 

Pečovatelská služba funguje pro 
občany Lysé nad Labem a okolních 
obcí již od 80. let minulého století.  
V roce 2001 se podařilo sociální 
služby provázat s domácí zdravot-
ní péčí, kdy do domácností začaly 
docházet registrované zdravotní 

sestry a poskytovat odbornou péči 
dle ordinace praktického lékaře.  
Postupem času přibyla k pečova-
telské službě osobní asistence, od-
lehčovací služba a denní stacionář. 
Tím lze komplexněji reagovat na 
potřeby uživatelů a umožnit jim, co 
nejdéle setrvat ve svém domácím 
prostředí. Centrum služeb tak na-
plňuje své poslání a hlavní myšlen-
ku společnosti: „Pomáháme zůstat 
doma“ nebo také „Domov je doma“. 

V naší lokalitě považujeme po-
skytování širokého spektra sociál-
ních a současně zdravotních služeb 
za samozřejmost. Pokud bychom 
ale nahlédli do ostatních regionů, 
zjistíme, že až takovou samozřej-
mostí to není. Zdaleka ne všichni 
občané v okolních krajích mají ta-
kovou širokou škálu možností pod-
pory ve svém domácím prostředí, 
aby mohli zůstávat doma i v době, 
kdy potřebují pomoc druhé osoby, 
a kdy rodina není zrovna nablízku.

Vznik Denního stacionáře je 
spjat s rokem 2002 a jeho síd-
lo bylo doposud v prostorách 
základny pečovatelské služby  
v Milovicích. Otevřením stacioná-
ře v Lysé nad Labem jsme schop-

ni nabídnout tuto službu většímu 
počtu zájemců. 

A pro koho je Denní stacionář 
určen?

Posláním Denního stacionáře je 
zabezpečit potřeby uživatelů, kteří 
nechtějí nebo nemohou zůstávat 
celý den sami doma. Důvodem 
může být pocit osamění a ztráta 
kontaktu s okolím a se svými vrs-
tevníky, nebo zdravotní stav, kdy 
hrozí například velké riziko pádu v 
domácnosti. V poslední době mají 
zájem o naše služby senioři s po-
ruchami paměti, případně lehkým 
stupněm Alzheimerovy choroby, 
při které člověk může být dezori-
entován v čase, prostoru, má potíže 
s komunikací a může mít problém 
s dodržováním běžného životního 
rytmu. Služba denní stacionář je 
poskytována na základě smlouvy, 
kde je sjednána i frekvence návštěv.
Dáváme možnost jedné zkušební 
návštěvy.  Stacionář lze navštěvo-
vat denně nebo pouze v určité dny 
v týdnu podle vlastní potřeby.

Denní program je tvořen s při-
hlédnutím k potřebám uživatelů 
v jednotlivých dnech. Naším cílem 

Denní stacionář v Lysé nad Labem

Pokračování na str. 17
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Denní stacionář v Lysé nad Labem
je zajistit kvalitní a smysluplné 
trávení volného času. Nabídnout 
dostatek podnětů a individuálním 
přístupem podporovat uživatele  
v udržení soběstačnosti a aktivi-
tách, o které projeví zájem, které 
je baví, přináší jim radost a pocit 
uspokojení. Aktivizace napomá-
há zlepšovat psychické a fyzické 
schopnosti, přičemž každý se zapo-
juje podle chuti a svých možností.

Součástí denních aktivit je vy-
právění u šálku kávy či čaje, před-
čítání denního tisku, trénink pa-
měti, vzpomínání například při 
příležitosti různých svátků v roce. 
Nechybí ani oslavy narozenin a 
svátků s posezením u vlastnoručně 
upečeného dortu nebo koláče. Pra-

videlnou aktivitou jsou rukodělné 
a výtvarné činnosti, které podpo-
rují soustředěnost, pomáhají udr-
žet motorické schopnosti, dávají 
podnět k učení, tvoření a přinášejí 
radost ze vzniklého díla. 

Potkat nás můžete při procház-
kách městem, návštěvě výstaviště 
nebo třeba v zahradě Mateřské 
školy Čtyřlístek v Brandlově uli-
ci, se kterou jsme díky vstřícnosti 
paní ředitelky M. Bodlákové a dal-
ších učitelek navázali spolupráci  
v rámci mezigeneračního setká-
vání. Spolupráci nabídla také MŠ 
Dráček, kterou do budoucna rádi 
využijeme. Jednou týdně nás na-
vštěvuje Martina K., s níž trávíme 
společné chvíle při písničkách  
s kytarou. 

Pokračování ze str. 16

Poděkování
Dne 28. 3. 2019 uspořádal Svaz 

postižených civilizačními choro-
bami v Lysé nad Labem besedu 
s představiteli města a zástupci 
dopravních společností na téma 
Senioři a zdravotně postižení ve 
městě a ve veřejné dopravě. Be-
seda byla velmi zajímavá a pro 
přítomné poučná. Dozvěděli jsme 
se mnoho užitečných rad ohledně 
autobusů a co je v dopravě no-
vého – nízkopodlažní autobusy, 
sleva jízdného pro seniory a co se 
ještě připravuje. Připomínka byla 
k jízdním řádům na zastávkách, 
vytištěných drobným písmem. Na 
dotazy odpovídal Ing. Martin Píp-
al, ředitel OAD Kolín. K železnicím 
diskuse nebyla, zástupce ČD se 
nedostavil. Neřešil se ani komu- 

nitní plán, zastupitelé města k to- 
mu přizvaní se omluvili.    

V dalším průběhu diskuse pa-
daly dotazy k jiným tématům –  
k parkování u zdravotního střediska,  
k přechodům pro chodce s chodít-
ky aj. Na dotazy odpovídal pan Ing. 
Petr Gregor, zastupitel města. Na něj 
navázal další zastupitel pan MVDr. 
Jan Kořínek, předseda komise pro 
aktivní a šťastný život seniorů. Uve-
dl, co komise pro seniory připravuje  
a jak je třeba je více aktivovat.

Děkuji za podnětnou besedu. 
Odcházeli jsme plni dojmů a uži-
tečných rad. SPCCH Lysá nad La-
bem dělá pro zdravotně postižené 
a seniory mnoho zajímavého a uži-
tečného. Díky za jejich práci!

Lenka Pilná  

V denním stacionáři se chceme 
postupně setkávat se seniorskými 
kluby Lysé a okolí i obyvateli Domu 
s pečovatelskou službou, s nimiž 
jsme již oslavili silvestr a MDŽ. 

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali Městské knihovně v Lysé 
nad Labem a ředitelce Mgr. Janě 
Bayerové za přednášku o nabíze-
ných službách a navázání spolu-
práce. Děkujeme MVDr. J. Kořínko-
vi za pořízení fotodokumentace a 
hudební doprovod při společných 
setkáních. 

Závěrem bychom všechny rádi 
pozvali na jubilejní 20. ročník vý-
stavy Šikovné ruce našich seniorů 
pro radost a potěšení, jejíž pořada-
telem je právě Centrum sociálních 
a zdravotních služeb Poděbrady, 

o.p.s.. Tato svým zaměřením oje-
dinělá výstava proběhne od 13. do 
16. června na Výstavišti Lysá nad 
Labem. 

Další informace je možné získat 
na adrese Masarykova ulice 1102, 
Lysá nad Labem nebo na tele- 
fonních číslech: 325 551 353 a  
775 760 777.

Vážení čtenáři, chtěli bychom 
Vás touto cestou požádat o las-
kavost. Máte-li doma nepotřebný 
materiál ke kreativnímu tvoře-
ní (zbytky vlny, látek, knoflíků, 
umělých květin apod.), rádi jej 
využijeme. Předem mnohokrát 
děkujeme.

Iveta Jánková, Denní stacionář                                                           
Věra Součková, 

vedoucí střediska

Východiskem k rozbití Česko-
slovenska se stal mnichovský dik-
tát z 30. září 1938, kdy představi-
telé Francie, Velké Británie, Itálie a 
Německa bez zástupců Českoslo-
venské republiky rozhodli o při- 
pojení rozsáhlých českosloven-
ských území k Německu. Na úkor 
československého státu byly také 
splněny územní požadavky Polska 
a Maďarska. V Evropě začala válka 
1. září 1939 německým vpádem 
do Polska, na nějž Velká Británie 
a Francie reagovaly vypovězením 
války Německu. Nová etapa války 
začala v roce 1941, kdy 22. června 
Německo přepadlo Sovětský svaz 
a Japonsko 7. prosince napadlo 
Havajské ostrovy náležící USA. 
Jako odpověď na tuto expanzivní 
politiku se vytvořila protifašistic-
ká koalice složená z velmocí s roz-
dílným společenským zřízením. 
O koordinaci vojenských akcích a 
přípravě poválečného uspořádání 
světa jednali představitelé „Velké 
trojky“ – J. V. Stalin, F. D. Roosevelt 
a W. Churchill v průběhu války na 
dvou konferencích – koncem roku 
1943 v Teheránu a v únoru 1945 
na Jaltě. Třetí a poslední konferen-
ce se konala po válce v létě 1945  
v Postupimi. 

Praha volá o pomoc!!! Do osvo-
bození Prahy bylo vrženo na 2 mil 
vojáků. Operace začala 6. květ-
na 1945, kde nesnadnou trasu 
hlavního úderu od Drážďan přes 
Krušné hory, který wehrmacht 
neočekával, zdolávaly tankové bri-

9. květen 1945
gády generálů Rybalka a Leljušen-
ka. Vojska 2. ukrajinského frontu 
pod vedením R. J. Malinovského, 
postupující na Prahu z jihovýcho-
du, osvobodila Jihlavu, Velké Me-
ziříčí, Vlašim a Benešov. Podporu 
jim poskytovala vojska 3. ukra-
jinského frontu ve směru Znoj-
mo, Jindřichův Hradec.  Vojska  
4. ukrajinského frontu pod vele-
ním A. J. Jeremenka osvobodila 
Holešov, Přerov, Olomouc. V čas-
ných ranních hodinách 9. května 
přijížděly do Prahy ze severozá-
padu a krátce na to i ze severo-
východu jednotky 4. a 3. gardové 
tankové armády pod velením I. S. 
Koněva.

Vítězný pochod Rudé armády 
přinesl osvobození i národům 
střední a jihovýchodní Evropy a 
vyvrcholil dobytím Berlína a osvo-
bozením posledního okupovaného 
území. Největší tíhu války nesl So-
větský svaz, který také utrpěl nej-
větší lidské ztráty a hmotné škody.

K zajištění trvalého míru byla 
v San Francisku dne 26. června 
1945 podepsána za účasti 50 zemí 
včetně Československa Charta 
Spojených národů, která zavazuje 
své členy k ochraně míru a lid-
ských práv. 

Pietní akt k uctění 
památek padlých.
- na hřbitově u památníku rudo 
   armějců v Lysé nad Labem
- dne 9. května od 16.00 hodin

Ing. David Kváč

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

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

BEZPLATNÁ Rodinná 
PORADNA

pod vedením psycholožky
a speciální pedagožky

PhDr. Marie Soukupové
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

22. 5. od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát
JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

23. 5. od 10.00 do 12.00
OTEC A DÍTĚ

prožitkový sebezkušenostní seminář
Rezervace do 20.5.!

CENA: 150 KČ

27. 5. od 17.00 do 19.00
DOMÁCÍ ŠKOLA

seminář představí fenomén 
domácího vzdělávání

PŘEDCHOZÍ REZERVACE NUTNÁ
CENA: 70 KČ
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Že i v Lysé fungovali amatérští 
filmaři se vědělo. Asi nejznáměj-
ším byl fotograf pan Minařík, ale 
kameru měl třeba i můj otec. Im-
pulsem k digitalizaci filmů bylo 
stěhování obou pánů – při něm 
vyplavaly zajímavé, i když jenom 
8mm široké amatérské záznamy 
různých událostí.

Co se s filmy děje?
Prvním krokem je převedení 

do počítačové podoby. K tomu 
slouží speciální skener, který 
převádí film metodou "dvě okén-
ka za vteřinu". Ony  byly někte-
ré již přepsány pomocí prvních 
videokamer, ale to byl převod 
nekvalitní, dnes jsme technol-
gicky jinde. Výsledkem je video 
v HD kvalitě – i když je pochopi-
telně znát, že zdrojem je políčko 
4x6 mm. Takže to není hvězdná 
superkvalita, ale tady má větší 
cenu vypovídací hodnota, navíc 
jsou to filmy v drtivé většině čer-
nobílé.

Filmy jsou následně upraveny 
technicky, aby byly černobílé a ne 
jen šedé. To je jednoduché, je to jen 
technika a její aplikace. A pocho-
pitleně čas, toho tato část spolyká 
hodně.

Po obsahové stránce je to těž-
ší. Filmy mají často jen velice 
kusé popisky, většinou se musí 

tak trochu pátrat, mnohdy je 
však možné se orientovat i ve 
filmech samotných, když na fil-
mu vidíte nějaký transparent  
s nějaký výročím. Je dnes snadné 
dohledat rok. A stejné je to s mís-
ty. Nejstarší film, který jsem měl  
v rukou byl z roku 1941, kdy 
Lysá slavila 650 let. Byla válka 
a tak se jenom sehrálo divadelní 
představení v zámeckém parku a 
hlavně: konalo se slavnostní za-
sedání městské rady. Jak zámek, 
tak historický sál zámku se ne-
změnil.

A pak naštěstí ještě žijí pamětní-
ci, kteří rádi pomohou. Hodně po-
mohl syn pana Minaříka, staří mys-
livci nebo hasiči. Stejně tak pátrání 
v archivu Lysé. Zmíněné předsta-
vení  "Čekanky" bylo prezentováno 
na výstavě o amatérském divadle 
v Archivu. Prostě to chce pátrat  
a spojovat.

Může někde veřejnost filmy vidět?
Základní možnost je přijít na 

veřejné promítání v rámci cyk-
lu Osmimilimetorvé vzpomínky 
do městské knihovny. Konalo 
se pět večerů, vždy na různá té-
mata. Už byly promítány filmy  
o Baráčnících, uvedli jsme se-
střih z dnů tisku, kdy na zámku 
pravidelně hrával Karel Vlach. 
Zajímavý byl večer o počátcích 

Osmimilimtrové vzpomínky – kde se vzaly?
Klubu mladých, a nejde neu-
vést film o činnosti myslivců  
v Lysé. Zachoval se totiž unikátní 
komponovaný dokument Mysliv-
cův rok z roku 1956. Tady hodně 
pomohl Jan Chloupek.

Pomocí komentářů diváků jsou 
filmy opatřeny zvukem, který 
zvedne hodnotu samotných fil-
mů, a ty jsou k vidění na internetu  
a má je k dispozici i radnice.

Dá se v tomto směru očekávat
nejaký převratný objev ?

Zajímavé věci se obejvují po-
řád. Už dlouho jsem věděl, že 
exituje film "Bakus", záznam jedi-
ného ročníku konce masopustu  
v Lysé. Hodně nevšední byly filmy 
o činnosti požárníků, dnes hasičů.  
Obavy  jsem měl z uvedení filmů  
s prvomájovými oslavami, ale ku-
podivu se nenašel nikdo, kdo by 
byl tou tématikou pobouřen. Přece 
jen byla taková doba. No a z té té-
matiky v Lysé dnes obzvlášť živé  
to byl film o otevírání nadjezdu  
v roce 1973.

Mnoho filmů na převod ještě 
čeká: například už se těším na fil-
my o činnosti Divadelního spolku 
Tyl. A tak trochu doufám, že se na-
příklad i na základě tohoto článku 
nějaké další filmy objeví. Aktuál- 
ně  by mne hodně potěšily filmy  
o myslivecké výstavě na zahradě  

„U Chloupků“ počátkem  šede- 
sátých let a myslivecké posezení  
s harmonikou v téže restauraci.  
Filmy byly přepsány v roce 1992, 
takže o nich víme. Ale jak už jsem 
říkal: tehdejší kvalita obrazu se  
s tou dnešní nedá srovnat, takže je 
jisté, že pomocí současné techniky 
by se ze skvrn staly tváře lidí, kte-
ré toto město utvářely.

Příklad? Na filmu z roku 1941 je 
krátce zachycen i ten pan Chlou-
pek, který dal původní jméno 
restauraci U Bílé labutě. A paní 
Richterová, jejíž potomci bydlí 
dodnes na poště. To je kolikrát až 
mystické...

Miloslav Hlavsa

Dne 6. dubna 2019 se dobro-
volníci z našeho města a okolí 
zúčastnili akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, která by měla 
řešit problematiku znečišťování 
okolního prostředí, zejména pří-
rody. Tato akce na našem území 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

vznikla v roce 1992 díky Čes-
kému svazu ochránců přírody a  
v roce 2014 dokonce získala cenu 
Energy Globe.

Všichni účastníci se sešli před 
nádražím v Lysé nad Labem, kde 
nám hlavní organizátor Marek 

Smejkal rozdal pytle na odpad, 
rukavice, vody a dětem reflexní 
vesty. Společně jsme se vydali 
předem určenou trasou vedoucí 
okolo Kovony až k mostu přes 
Labe. Během krásné procházky 
se nám spojenými silami podařilo 
sebrat 35 pytlů komunálnímu od-
padu, který dohromady vážil cca 
100 kg. Ten byl následně odložen 
v pytlích na zakreslených úsecích 
mapy a postupně odvezen orga-

nizátorem s pomocníky. Po ušlých 
5 kilometrech jsme se dostali až 
k posezení u Labe, kde jsme za-
slouženě odpočívali a opekli si 
buřty. Za odměnu nám byly roz-
dány diplomy na památku. Jako 
jedna z dobrovolnic mohu říct, 
že jsem si akci užila právě díky 
pozitivnímu kolektivu a výborné 
organizaci, která byla zaštítěna 
hnutím ANO Lysá nad Labem.

Tereza Zíková

Je nám líto, že se náš člen pan 
Tomáš Sedláček neuctivě a negen-
tlemansky vyjadřoval o některých 
osobách v minulých Listech 4/2019 
v článku „O nedemokratickém cho-
vání některých litolských „demo-
kratů“. Je přirozené, že lidé mají růz-
né názory a že je někdy vyjadřují i 
emotivně, ale nikdy by nemělo dojít 

Vyjádření k urážlivým tvrzením
k napadání či k neuctivým vyjádře-
ním vůči spořádaným občanům na-
šeho města, navíc veřejnou formou. 
S názorem pana Tomáše Sedláčka 
se neztotožňujeme a od jeho hanli-
vých výroků se distancujeme. Děku-
jeme za pochopení.

Karel Marek, předseda 
KDU-ČSL Lysá nad Labem
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Prezentace výsledků realizovaných šetření v rámci procesu 
kumunitního plánování

V úterý 19. 3. 2019 proběhlo 
na radnici města Lysá nad Labem 
pracovní setkání, na kterém byli 
jeho účastníci seznámeni s analý-
zami realizovanými na konci roku 
2018 Centrem pro komunitní 
práci střední Čechy ve spolupráci 
s městem Lysá nad Labem v rám-
ci projektu „Komunitní plán so-
ciálních a návazných služeb Mik-
roregionu Polabí“. Tohoto setkání 
se zúčastnili zástupci města Lysá 
nad Labem paní místostarostka 
Romana Fischerová a radní měs-
ta paní Ing. Karolína Chudobová, 
zástupci Odboru školství, sociál-
ních věcí, zdravotnictví a kultury 
MěÚ Lysá nad Labem, Oddělení 
školství, kultury a sociálních věcí 
MěÚ Milovice, dále ředitelé a zá-
stupci základních škol, zástupci 
městské a státní policie a nezis-
kových organizací působící v so-
ciální oblasti.

Analýzou na téma trávení vol-
ného času neorganizovaných 
dětí a mládeže v Lysé nad Labem 

přítomné provedla paní Mgr. 
Renata Baxová. Prezentovaná 
zjištění vycházela nejen z moni-
toringu našeho města, který byl 
realizován odborníky na danou 
tematiku, ale také z rozhovorů  
s dětmi a mládeží, které svůj 
volný čas „venku“ na území na-
šeho města tráví. Tyto rozhovory 
byly vedeny nezávislými tazateli  
z organizace PROXIMA SOCIALE 
o. p. s. na podzim roku 2018, celé 
šetření bylo anonymní. Přítomní 
byli na závěr prezentace sezná-
meni i s doporučeními týkajícími 
se řešení nastíněných problémů. 
Zjištění a následná doporučení 
budou sloužit jako podklady pro 
připravovaný Komunitní plán 
sociálních a návazných služeb 
Mikroregionu Polabí.

V druhé části setkání byli pří-
tomní seznámeni se zpracovanou 
Analýzou potřeb školských pora-
denských služeb z pohledu zá-
kladních a středních škol. S pre-
zentací přítomné seznámila paní 

Mgr. Hana Fabiánová. Tato analý-
za byla zpracována na základě on- 
line dotazníkového šetření, které 
proběhlo na přelomu let 2018 
a 2019 a vycházelo z informací 
získaných od všech základních a 
středních škol ORP Lysá nad La-
bem. Získané informace budou 
využity jako podklad pro zapoje-
ní do dotačního programu IROP, 
výzvy č. 86 na zřízení Pedagogic-
ko-psychologické poradny v Lysé 
nad Labem.

Mgr. Petra Dobiášová,
Ing. Tomáš Najmon

realizační tým

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

https://www.mestolysa.cz/cz/
mestsky-urad/odbory-uradu/od-
bor-skolstvi-socialnich-veci-zdra-
votnictvi-a-kultury/komunitni-
-planovani

Projekt „Plánujeme v Mikro-
regionu Polabí“ s číslem CZ.03.
2.63/0.0/0.0/16_063/0006547 
realizuje Centrum pro komunit-
ní práci střední Čechy ve spolu-
práci s městem Lysá nad Labem 
a Mikroregionem Polabí. Projekt 
je financován z ESF prostřed-
nictvím Operačního programu  
Zaměstnanost. 

Národní potravinová sbírka 
se uskuteční v sobotu 18. května 
2019 od 8.00 do 20.00 hodin ve 
vybraných prodejnách po celé 
České republice. 

V Lysé nad Labem se do sbírky 
zapojil Penny Market v ul. Sokol-
ská. Bohužel nám druhý Penny 
Market v Jedličkově ulici spolu-
práci odmítl, což je nám velice 
líto. 

Během celého dne budou moci 
zákazníci hypermarketů a smlu-
vených prodejen darovat trvan-
livé potraviny do košíků označe-
ných logem. 

Důvodem sbírky je nejen zís-
kat potraviny pro lidi v nouzi, ale 
upozornit veřejnost na to, že i  
v České republice je chudoba pro-
blémem, a že je zde mnoho lidí  
v těžké životní situaci, ve které si 
sami nemohou zajistit ani základ-

ní potraviny a jsou závislí na po-
moci druhých.  

Kdy mohu darovat? 
Sbírka probíhá 18. května od 

8.00 do 20.00 hodin, po celou tuto 
dobu je možné darovat potraviny. 

 
Kde mohu potraviny darovat? 
Potraviny vybírají dobrovolníci za 
pokladnami do nákupních košíků 
s logem projektu.  

Nejde o to, aby hypermarket  
a obchodník více prodal!  

Věříme, že společně s Vámi se 
nám podaří dobrá věc. Nikdo z nás 
neví, co bude zítra. Do těžké situ-
ace se může dostat každý z nás.  
I Váš drobný dar může pro někoho 
znamenat velkou pomoc. 

18. 5. 2019 tu budeme pro Vás, 
kteří chtějí pomoct a pro ty kteří 
to potřebují. 

Děkujeme za Vaši pomoc!
J. Labutová

Farní charita Lysá n. L.

Národní potravinová sbírka

Dne 16. 3. 2019 se v kině usku-
tečnil benefiční festival pro Tondu 
Dohalského, jehož cílem bylo vy-
brat peníze na rekonstrukci histo-
rického domu Dohalských, který 
na podzim zčásti vyhořel.

Účast byla více než překvapu-
jící a všem lidem, kteří přišli a 
podpořili tuto dobrou věc, patří 

Pro Tondu Fest

velký dík, protože se vybralo krás-
ných 6 700 Kč, které byly násled-
ně zaslány na transparentní účet  
k tomu stvořený.

Speciální poděkování patří 
Vladimíru a Ondřejovi Černohor-
ským, bez kterých by se celá akce 
nemohla uskutečnit.

Martin Podaný

čl. 79
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Očekávaná svoboda po roce 
1989 přišla i s osobní odpověd-
ností za svá rozhodnutí, tedy ka-
ždého z nás. Stará pravda upo-
zorňuje, že každý chléb má dvě 
kůrky – světlou a tmavou.

Po divoké privatizaci ban-
kovního sektoru přišlo mno-
ho našich spoluobčanů o své, 
mnohdy celoživotní úspory. 
Vybrali si špatnou banku a ta 
místo slibovaného velkého 
zisku zkrachovala. Zpravidla 
bankéři zmizeli i s jejich peně-
zi. Jen minimum podnikatelů 
– podnikavců, bylo potrestáno 
vězením s povinností náhrady 
vzniklé škody. Svoboda je mož-
nost volby dle vlastního uváže-
ní. Každý je sám zodpovědný 
za svá rozhodnutí. 

To platí ve všech oblastech ži-
vota a tedy i v té nejobyčejnější, 
například zaparkování kola na 
nádraží ČD před odjezdem do 
školy či zaměstnání atp. Naši 

Svoboda, demokracie a cyklověž
občané již mají možnost využí-
vat tři typy jeho odložení. Jsou 
to stojany, umožňující indivi- 
duální uzamčení kol. Ty nej-
jednodušší jsou bez stříšky, 
případně pod přístřeškem čás-
tečně chránící kolo před po-
větrnostními vlivy. Poslední 
nedávno získanou možností je 
uložení kola v cyklověži. Jako 
vše i toto zařízení má kladné i 
záporné stránky. Nesporným 
kladem je ochrana kol před po-
větrnostními vlivy, poškozením 
a případným odcizením kola, 
symbolický poplatek za jeho 
úschovu – 5 Kč za kalendářní 
den, případně zdarma při po-
užití In karty ČD. Nevýhodou 
je možnost vzniku jakékoliv 
poruchy v technologické (me-
chanické strojní, nebo elek-
tročásti – řídicím algorytmu 
PC, výpadku proudu atp.) části 
věže. Všichni známe pravidlo, 
že cokoliv se může pokazit, 

pak se to pokazí pro nás v té 
nejnevhodnější chvíli. Je jed-
no jestli je to řídící jednotka 
v automatické pračce dříve 
ROMO, nebo Tatramat, auto-
mobil, náš počítač, nebo začne 
stávkovat cyklověž. Můžeme si 
koupit lepší pračku, automo-
bil od renomovaného výrobce  
i špičkový PC s mnoholetou zá-
rukou. Důsledky všech mimo-
řádností jsou pro nás nepříjem-
né a svým způsobem omezující. 
Je pochopitelnou snahou všech 
konstruktérů, výrobců, doda-
vatelů a servisních pracovníků 
takovéto výpadky minimalizo-
vat. Ne vždy se to úspěšně daří 
v souladu s našimi představami 
o časových limitech. Při ztrace-
ném, nebo poškozeném parko-
vacím lístku, ale i při jakékoliv 
poruše omezující provoz cyklo-
věže, jsou kola, po dohodě, vy-
dána příslušným pracovníkem. 
Zpravidla to bývá po 18. hodi-

ně, nebo některý následující 
den dopoledne. Není však mož-
né se na tyto pracovníky zlobit. 
Využití toho, kterého zařízení 
bylo na našem svobodném roz-
hodnutí. Bylo jen na nás, aby-
chom z široké nabídky zvážili 
použití možných alternativ a 
vybrali pro nás osobně tu nej-
přijatelnější se všemi klady i 
riziky. 

Naše město vítá cyklisty a cyk-
lodopravu vnímá jako perspek-
tivní, životní prostředí šetřící 
řešení v oblasti pohybu po městě 
včetně jeho okolí. Pro její dopra-
vu podporuje jak úschovu kol, 
tak postupné budování cyklotras 
na městských komunikacích, ná-
vazných cyklostezek a jejich po-
třebným vybavením.

Přeji všem cyklistům mnoho 
pěkných zážitků po cestách v Ly- 
sé nad Labem a okolí.

Tomáš Sedláček

Obvykle bývá v Listech vždy 
tak jeden, max. dva obdivuhodné 
články co do obsahu, v Listech 
č. 4/2019 se to obdivuhodnými 
články jen hemží. Pominu fakt, 
že jsem vždy musel dodržovat 
pravidla pro psaní článků, do-
držoval jsem, pokud možno, je-
den A4, počet řádků a úhozů na 
řádek. Z některých článků je pa-
trné, že někdo z autorů to dodr-
žovat nemusí. To je ale maličkost 
proti tomu, co vlastně články 
obsahují. „Zručný manipulátor“ 
pan M jak se v podstatě sám 
nazývá, se zaštiťuje manželkou 
(což je samotné fuj!) a píše již 
poněkolikáté mnoho lží a polo-
pravd, ale do rozboru se příliš 
nehrnu, nechť se mu ozve, uzná-
-li to vůbec za vhodné, přímo 
„napadený“ pan starosta.

Takhle my si tady žijeme  
v průměru již cca 70 let a rozhod-
ně jako starousedlíci neprudíme 
a nemáme nereálné požadavky. 
Souhlasím s autorkou článku 
paní S, že tu chybí celá řada ob-
čanské vybavenosti anebo je ne-
dostatečná, a to od roku 1948. Je 
proto velice zarážející, že „při-
stěhovalci“, které jinak vítáme, 
by chtěli všechno hned, bohužel 
Lysá není Praha a nikdy nebude. 

K některým článkům v Listech č. 4/2019
Zdá se, že nikdo nechce analy-
zovat roky 1994–2016, kdy pře-
devším různé spolky, zejména 
ekologické a „pokrytečtí“ občané 
zmařili investice za cca 800 mil. 
Kč a v těchto tendencích se snaží 
i pokračovat. Kdyby jich nebylo, 
mohli jsme být zcela někde jinde, 
minimálně by byl obchvat, Do-
mov pro seniory, rekonstrukce 
ČSA a Mírové ul., další supermar-
kety apod. Je jaksi podivné, že na 
tyto spolky „postižení“ neútočí. 
Současné vedení města vyvíjí 
maximální snahu alespoň čás-
tečně chyby z minulosti napravit. 
Je pravdou, že to jde ztuha a rizik 
plnění rozpočtu je velice mnoho. 
Z článku tak vyplývá, že by bylo 
lépe nedělat vůbec nic a nesnažit 
se alespoň částečně eliminovat 
nedostatek občanské vybave-
nosti, že by město nemělo, tak 
jako naopak činí většina západ-
ních měst, majetek dokupovat, 
ale rozprodávat a privatizovat 
za každou cenu. Je to také názor,  
i když velice mylný a nezkuše-
nost pisatelky z komunální po-
litiky je patrná, rozhodně jí to 
však nevyčítám.

Z článku „Co nás bude stát 
Calypsso“ vyplývá, že největší 
odborník na nemovitosti je pan 

T. Ano, i já jsem byl nejdříve sám 
skeptický k návrhu zakoupit část 
bývalého hotelu Král – Calypsso, 
a i s využitím mám problém. Co 
je ale dnes jednoduché? Faktem 
je, že by sál umožnil rozhod-
ně konat celou řadu kulturních  
a společenských akcí střední ve-
likosti a omezil by se také nepo-
řádek a škody, vzniklé v okolí po 
konání diskoték. Těch hledisek 
pro nákup je mnohem více, než se 
uvádí a je třeba postupovat kom-
plexně. Pokud je mi známo, tak 
nákup Dallasu se opět zvažuje  
a plně to podporuji. Bylo by to 
významné pro společensko-kul-
turní činnost nejen v Litoli.

Čeká nás toho v budoucnosti 
opravdu mnoho a mnohé nás 
nemine. Autorovi článku panu Š 
o školství se nedivím, nemá asi 
relevantní informace, anebo má 
podklady, které jsou již překona-
né. Demografický vývoj městské 
populace, resp. Koncepce škol-
ství z roku 2016 byla vypraco-
vána z podkladů předcházejících 
let a je již překonaná. Kapacity 
škol v Lysé jsou již vyčerpány té-
měř na 100 %. Jedna třetina ob-
čanů bude žít do několika let na 
straně Litole (19 bytových domů, 
cca 100 nových domů, uvažova-

ná Nová Litol). Pro dopravu je ul. 
Komenského prakticky vytížená 
a to se očekává, že zde bude nová 
sportovní hala, Domov seniorů 
a přístup k bytovkám v bývalém 
areálu ČSAD. Nevím, co autor 
očekává od veřejnosti, od rodičů. 
Veřejná projednání nezpochyb-
ňuji, i když je to spíše móda nebo 
se to jaksi nosí. Z praxe vyplývá, 
že např. při veřejném projedná-
vání revitalizace Husova náměs-
tí: 20 občanů, Strategický plán 
města do roku 2030: 3 občané, 
žádný zastupitel z „konstruk-
tivní opozice“. Pochybuji tedy  
o tom, že bez veřejnosti ani od-
borníků nic rozhodnout nejde. 
Na závěr názorný příklad z Britá-
nie – veřejnost rozhodovala „de-
mokraticky“ referendem o Bre- 
xitu a jak to vypadá, když se dá 
hlavní slovo populistům, pak 
obstrukce v parlamentu jsou 
nekonečné. Během nedlouhé 
doby veřejnost názor změní, ale 
jednou učiněná rozhodnutí pod 
tlakem veřejnosti se bohužel těž-
ko vracejí zpět, resp. napravují. 
Na rozdíl od všech populistů  
a všeználků jsem pragmatik.

S pozdravem a přáním hezké-
ho dne.

Ing. Petr Gregor
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TIRÁŽ

Rozkvetlé jaro v Lysé rozprou-
dila temperamentní hudba samby 
i vytříbená lehkost valčíku aneb 
taneční soutěž nejen pro skalní 
fajnšmekry. 

Patrně se ptáte, co se dělo tak 
zajímavého a v Lysé? Jako každé 
jaro i letos se dne 6. 4. 2019 ko-
nala mezinárodní soutěž v latin-
skoamerických a standardních 
tancích. Celodenní akce se zúčast-
nilo více jak 350 párů z celé ČR i 
zahraničí. Na výstavišti v Lysé bylo 
možné obdivovat krokové variace 
a smysl pro rytmus od těch nej-
menších školou povinných až po 
plnoletou mládež. A kdo to celé 
organizoval?

TJ Sokol Lysá nad Labem 
– oddíl sportovního tance 

Pod vedením trenérů a taneč-
ních mistrů Lucie a Mathiase. 
Naše domácí páry slavily nevída-
ný „sukces.“ A mají se opravdu čím 
chlubit:
• 6x zlatá medaile
• 6x stříbrná medaile
• 5x bronzová medaile
• 4x bramborová medaile

Ještě jednou dodatečný aplaus 
pro 21 úspěchů z domácího klubu. 

Je neskutečným počinem, že i 
Lysá se může pyšnit touto prestiž-
ní akcí, která stmeluje děti, rodiče, 
a přátele tanečního klubu. Tanec 
není jen o hudbě a učení se kroků s 
vidinou uplatnění se na plese, což 
známe každý z tanečních.

Tanec má i jiný rozměr, 
pokud jej vnímáte srdcem

Děti se učí naslouchat hudbě 
a vnímat temperament rytmu, 
osvojí si základy společenského 
chování, umí komunikovat s ostat-
ními v kolektivu a nebojí se vlast-
ní sebeprezentace. Týmový duch 
během soutěže působí ze všech 

Hudba, třpyt a fantazie – Tanec stmeluje
stran. Kde jinde najdete nadšení a 
hlasité povzbuzování svých týmo-
vých kolegů i to je prestiž lyského 
tanečního klubu. 

Každý je v týmu bez 
ohledu na výkon

Není to zadarmo. Důležitá je i 
sebekázeň a chuť překročit hra-
nice vlastní vůle, ale to není na 
škodu.  Prostě skvělá průprava do 
běžného života. 

A odměnou není stát za každou 
cenu na piedestale s medailí na 
krku. Odměnou je jiskření v očích 
dětí, že mohou předvést to, co umí 
a ta medaile je vlastně jen přidaná 
hodnota.

Je skvělé, že tato každoroční akce 
je podporována městem Lysá nad 
Labem a že i letos zástupci města si 
našli v sobotu čas a podpořili malé 
i velké tanečníky. Místostarostka 
Romana Fischerová a místostaros-
ta Jiří Havelka blahopřáli vítězným 
párům spolu se sponzory a zástup-
ci Sokola Petrou Jůzovou a Jarosla-
vem Denemarkem. 

Poděkování
Velké díky zaslouženě patří také 

organizačnímu týmu celé akce, Ilo-
ně a Danovi Malinovským, dále ro-
dičům domácích tanečníků a jejich 
nadšení, nejen při stavbě taneč-
ního parketu. Nelze opomenout 
podporu skvělých sponzorů, jak  
z řad místních subjektů, tak i z cizích 
měst a krajů. I podpora obecenstva, 
která dokreslovala fajn atmosféru, 
byla sladkou třešničkou na dortu.

A všichni dohromady sestavili 
velké puzzle, jehož výsledkem byl 
den plný radosti, nadšení a hrdos-
ti, že i my v Lysé to prostě umíme.

Veronika Šefl, sponzorka akce  
a maminka jedné z tanečnic

www.taneclysa.cz
foto: Libor Makrlík

      

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.
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V neděli 31. března se na plácku 
Pod mostem sešli místní i přespol-
ní milovníci ledových koupelí, aby 
symbolicky zakončili otužileckou 
sezónu, která se s neustálým otep-
lováním Labe neodvratně chýlí 
ke konci. Rozhodli se pro velmi 
odlehčenou verzi tradičního triat-
lonu, se kterým měl ten aprílový 
společné pouze hlavní disciplíny. 
15 borců a borkyň s různorodými 
ozdobami hlav (větší maska by se 
hned při první disciplíně rozmoči-
la) nastoupilo do vody a po hvizdu 
píšťalky vyrazilo na druhý břeh za 
halasného povzbuzování přítom-
ných fanoušků. O bezpečnost méně 
zkušených plavců se ve vodě starali 
kolegové z Veslařského klubu. Poté, 

co závodníci a závodnice vylezli  
z vody, čekala je nejtěžší část závodu, 
neboť se svalstvem ztuhlým z 8,5 
stupňové vody museli podél pole 
doběhnout k autobusové zastávce 
a poté zpět přes most do depa, kde 
nasedli na kola všech myslitelných 
druhů. Na těch obkroužili již zcela 
symbolickou vzdálenost podél řeky 
a zpět přes polní cestu na místo 
startu. Vítěz a vítězka měli tu čest 
symbolicky zamknout řeku. Díky 
patří všem organizátorům a klukům 
a holkám z Pod mostu, díky kterým 
měli všichni přítomní hezké zázemí. 
Happening pokračoval opékáním 
buřtů a plánováním další otužilecké 
sezóny. LEDU ZDAR!

Jaroslav Kovařík

Aprílový triatlon Pod mostem

V sobotu 9. března 2019 uspo-
řádal šachový Klub JOLY Lysá nad 
Labem Krajský přebor Středočes-
kého šachového svazu hráčů do 
8 let.  Turnaj proběhl za podpory 
Středočeského kraje v prostorách 
firmy Misan, které jsou v letošní ša-
chové sezóně svědky bojů lyských 
hráčů v Extralize a I. lize. Tentokrát 
dřevěným armádám veleli dětští 
vojevůdci.

Své síly za šachovnicí změřilo 
41 mladých hráčů, z toho 39 Stře-
dočechů. Vítězem turnaje se stal 
nejvýše nasazený Ondřej Muškovič 
ze Šachového klubu Zdice (6/7).  

Krajský přebor dětí 
do 8 let v šachu

Z domácího klubu JOLY se zúčast-
nilo 12 hráčů a bojovali o přední 
pozice – Eliáš Kříž vybojoval  4. mís-
to (5,5/7) a Lukáš Ocelák obsadil  
5. místo (5/7).

Turnaj byl pro pořadatele „ge-
nerálkou“ na Krajský přebor HD 
10, 12, 14, který se bude konat na 
Výstavišti v Lysé nad Labem  27. 4. 
2019.

Šachový klub JOLY Lysá nad La-
bem děkuje sponzorům, zúčastně-
ným hráčům i svým členům a příz-
nivcům, kteří se zasloužili o hladký 
průběh turnaje.

Šachový klub JOLY

Hráli jsme:
Sobota 6. dubna : Slovan  LYSÁ – 
Sokol LUŠTĚNICE 4 : 3 (2:2)

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., Švorba, Kubín – Hanke, 
(54´Sosnovský), Poborský Ondra, 
Brabec, Urban,  Veselý – Novák Da-
vid, Kříž Tomáš,(68´Kodeš)

Branky: 8. Brabec, 30. T. Kříž,  
60. T. Kříž, 77. Sosnovský

V utkání, s houževnatým sou-
peřem, jsme dokázali těsně zví-
tězit a udržet se na prvním místě. 
Zápas měl dramatický průběh 
a vítězství jsme vydřeli, dvakrát 
jsme obraceli pro nás nepříznivý 
výsledek, kdy jsme svými chy-
bami umožnili soupeři vstřelit 
branky.  

Středa  3. dubna: MNICHOVO-
HRADIŠTSKÝ SK – Slovan  LYSÁ   
1 : 1 (1:1), penalty 1:4

Sestava : Rathouský – Schnei-
berg ml., Švorba, Kubín – Kříž To-
máš, (60´Sosnovský), Poborský 

FK Slovan Lysá nad Labem
Ondra, Urban, Brabec, Veselý – No-
vák David, Hanke, (85´Kodeš)

Branky: 17. D. Novák
V odloženém utkání jsme na 

hřišti kvalitního soupeře hráli  
v normální hrací době nerozhod-
ně. Vydařil se nám opět následný 
penaltový rozstřel, který jsme pře-
svědčivě vyhráli. Získané dva body 
nás posunuly opět na průběžné 
první místo tabulky, když máme 
stejně bodů jako Divišov, avšak 
lepší skóre. Utkání bylo vyrovna-
né, bojovné, ale bylo v něm však 
hodně nepřesností. Oba soupeři 
dávali přednost nakopávání míče, 
před přízemní kombinační hrou. 
Hrálo se tak většinou od jednoho 
pokutového území ke druhému a  
s minimem brankových příležitos-
tí. Do vedení 0:1 jsme šli v 17. minu-
tě. Po přímém kopu Brabce uklidil 
míč do sítě David Novák. Domácí  
v 37. minutě vyrovnali na 1:1 po 
hrubce naší obrany. Zápas nako-
nec dospěl k penaltám a nám se 

podařilo proměnit všechny poku-
sy. Naopak domácí byli úspěšní 
jen jednou. Průběh penaltového 
rozstřelu: první pokus Brabec 
proměnil 0:1, domácí srovnali 
na 1:1, ve druhé sérii Švorba dal 
1:2, pokus domácích brankář 
Rathouský chytil, ve třetích poku-
sech Kubín dal a náš brankář opět 
chytil střelu domácích a na závěr 
Sosnovský zahrál „panenkovsky“ 
a uzavřel na 1:4. 

Sobota 30 . března :  Union 
ČELÁKOVICE  - Slovan  LYSÁ  2 :2 
(0:1), penalty 4:5

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., Švorba, Kubín – Veselý, 
(81´Sosnovský), Vránek, Brabec, 
Poborský Ondra, Urban – Kříž To-
máš, (90´Hanke), Ježek, (53´Novák 
David)

Branky: 41. O. Poborský, 67. Vrá-
nek

Derby utkání, se soupeřem  
z druhého břehu Labe, skončilo  

v normální hrací době neroz-
hodně a tak následoval penalto-
vý rozstřel, ve kterém jsme byli 
úspěšnější. Utkání mělo velmi 
dobrou úroveň a bylo od začátku 
do konce napínavé. Oba soupeři 
usilovali o výhru. Penaltový roz-
střel se rozhodl v náš prospěch 
v šesté sérii. Z naší strany byli 
úspěšní Brabec, Vránek, Kubín, 
Sosnovský a Švorba, nedal Schne-
iberg ml. a tak jsme si připsali  
i bonusový bod.

Nejbližší zápasy:
▪ sobota 4. 5. od 17.00 hodin
 Lysá – Mělník Pšovka
▪  neděle 12. 5.od 17.00 hodin 
 Semice – Lysá
▪  sobota 18. 5. od 17.00 hodin
 Lysá – Rejšice
▪  sobota 25. 5. od 17.00 hodin
 Kosmonosy – Lysá

Více informací na webových 
stránkách: www.slovanlysa.cz  
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Inzerce

Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.
ŘÁDKOVÁ INZERCE

CENÍK RÁMEČKOVÉ 
SLOUPKOVÉ INZERCE
www.mestolysa.cz

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

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:
30. 5. a 29.6. 2019 v 15.10 hodin, 
6. 5. a 5. 6. 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
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