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V tomto čísle:

Lysá nad Labem je rodným městem hned 
dvou významných osobností, kterými jsou 
Prof. PhDr. Bedřich Hrozný a Prof. MUDr. Ru-
dolf Jedlička. 

Bedřich Hrozný se narodil 6. května 1879  
a letos si připomínáme již 140 let od této udá-
losti. Proslavil se především jako klínopisec  
a orientalista.  V roce 1917 rozluštil jazyk sta-
rověkých Chetitů. Roku 1939 byl zvolen rekto-
rem Karlovy univerzity a v roce 1952 byl jme-
nován členem Československé akademie věd. 
Město Lysá nad Labem uctilo památku tohoto 
rodáka pojmenováním náměstí, čestnou des-
kou na jeho rodném domě č. p. 442 a zřízením 
Pamětní síně B. Hrozného v městském muzeu.

Rudolf Jedlička se narodil 20. února 1869. 
Od jeho narození uplynulo již 150 let. Profesor 
se mnohým zapsal do podvědomí především 
založením Jedličkova ústavu – ústav pro děti 
a mládež s tělesným postižením, který fun-
guje dodnes. Krom toho byl Rudolf Jedlička  
i u zrodu rentgenologie. Časté používání rent-
genu mu však poškodilo zdraví a postupně při-
šel o většinu článků prstů na levé ruce. Město 

Lysá nad Labem je vlastníkem rodného domu, 
na kterém je umístěna pamětní deska. 

Na počest těchto významných rodáků měs-
to Lysá nad Labem (Odbor školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury) ve spolupráci  
s Muzeem Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem 
zorganizovalo výstavu ve Dvoraně Poslanecké 
sněmovny České republiky. V úterý 7. květ-
na 2019 proběhlo slavností zahájení výstavy. 
Zahájení se ujal pan starosta města Lysá nad 
Labem Ing. Karel Otava a paní poslankyně Ing. 
Věra Kovářová. O obou slavných rodácích pro-
mluvil vedoucí Muzea Bedřicha Hrozného pan 
Ondřej Rašín.

Záštitu nad výstavou převzala poslankyně 
paní Mgr. Kateřina Valachová, Ph. D. Výstava je 
složená z panelů, které pojednávají o životech  
a díle zmíněných rodáků. K nahlédnutí jsou zde 
i různé knihy a odnést si můžete propagační 
materiály města Lysá nad Labem. Výstava trva-
la do 23. května 2019.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů 

Výstava v Poslanecké 
sněmovně České republiky 

Město Lysá nad Labem a 
Spolek rodáků a přátel města Lysá nad Labem  
srdečně zvou na 

PODVEČER PLNÝ 
PŘEKVAPENÍ
v neděli 9. 6. 2019 od 16.00 
v letním kině v zámeckém parku

bublinová show Matěje Kodeše
Crossband – koncert

Tam Tam Batucada – bubenická show
TSK Dynamik Lysá n. L. – taneční a sportovní klub

Slovácký krúžek Charvatčané 
– folklórní soubor z Břeclavi

Majda Šumpíková – sólový zpěv
Petrpaslíkovo loutkové divadlo – Petr Pištěk

Programem provází Majda Šumpíková
Vstup zdarma
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Městský úřad

Vážení spoluobčané, rekon-
strukce nadjezdu, která je nej-
větší a nejkomplikovanější in-
vesticí v našem městě, probíhá 
podle harmonogramu a termín 
dokončení v září 2019 bude 
podle investora splněn. Další 
komplikované investice budou 
zahájeny. Rozumíme tomu, že 

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 2. zasedání zastupitelstva
dne 17. 4. 2019 
ZM schválilo: 
• odvolání ředitele Městské policie  
 Lysá nad Labem pana Bc. Luďka  
 Přibyla k 17. 4. 2019,
• návrh plánovací smlouvy – vodo- 
 vod a kanalizace v ul. Na Mlíční- 
 ku, investor firma KATCHER,  
 spol. s r. o., se sídlem Praha,
• navržená „Pravidla pro poskyto- 
 vání příspěvku na likvidaci od- 
 padních vod z rozpočtu města  
 Lysá nad Labem pro rok 2019“,
• veřejnoprávní smlouvu o po- 
 skytnutí dotace na činnost OS  
 Hippodrom ve výši 135 000 Kč  
 a na Prvomájový dostih cena  
 města ve výši 150 000 Kč,
• poskytnutí dotace ve výši  
 100 000 Kč z rozpočtu města  
 Lysá nad Labem pro Domácí  
 hospic Nablízku, z. ú. včetně ve- 
 řejnoprávní smlouvy,
• veřejnoprávní smlouvu mezi  
 městem Lysá nad Labem a FK  
 Litol, z. s. na správu a údržbu  
 fotbalového hřiště v Litoli ve vý- 
 ši 90 tis. Kč,
• dotaci spolku TSK Dynamik,  
 z. s. ve výši 102 873 Kč z Progra- 
 mu na činnost sportovních orga- 
 nizací pracujících s dětmi do  
 18 let se sídlem v Lysé n. L. včet- 
 ně veřejnoprávní smlouvy.
ZM pověřilo: 
• řízením Městské policie Lysá nad 
 Labem pana Bc. Luboše Zítu od  

 18. 4. 2019 do 30. 6. 2019.
ZM poděkovalo:
• Bc. Luďku Přibylovi za službu  
 u MěP za období 1999–2019.
ZM odvolalo:
• Anselma Benedikta Stefana  
 z pozice člena Kontrolního vý- 
 boru k 17. 4. 2019.
ZM jmenovalo:
• členem Kontrolního výboru  
 p. Ing. Jana Grebíka s účinností  
 od 18. 4. 2019.

Z 10. jednání rady města
dne 23. 4. 2019
RM souhlasila: 
• s užitím veřejného prostranství  
 - hřiště na Sídlišti (parc. č.  
 2673/1) ke konání akce „Prezen- 
 tace IZS“ pro žáky MŠ + ZŠ v Ly- 
 sé nad Labem, s termínem ko- 
 nání 24. 5. 2019, v čase od 8.00  
 do 12.00 hodin.
RM schválila:  
• provedení opravy podia letního  
 kina,
• rozdělení kompetencí uvolněné- 
 ho starosty p. Ing. Karla Otavy,  
 neuvolněného místostarosty  
 p. Mgr. Jiřího Havelky, neuvol- 
 něné místostarostky pí Romany  
 Fischerové, uvolněné radní měs- 
 ta pí Ing. Karolíny Chudobové a  
 neuvolněného radního města  
 p. Josefa Kolmana s platností od  
 24. 4. 2019 takto:
 Ing. Karel Otava – starosta 
 města

mnohým není jasné, proč je 
to „vše“ najednou. Myslí si, že 
je to chyba plánování města a 
kraje. V posledních třech letech 
se tyto složité a léta stagnující 
projekty podařilo rozpohybovat 
a pracně připravit k realizaci, 
která přichází právě teď. Pro-
tože jsou většinou navázány na 
přidělené dotační prostředky, 
nelze nic odkládat. Buďme rádi, 
že se daří stavby zahajovat. Sa-
mozřejmě to bude chtít notnou 
dávku tolerance a trpělivosti. Za 
dopravní komplikace se předem 
omlouváme. 

Byly dokončeny chodníky  
v ulici Husova, druhá etapa chod-
níku na Sídlišti, ul. Komenského, 
zadní přístup k zámeckým tera-
sám, napojení hlubinného vrtu 
HV3, úprava křižovatky Resslova  

a Třebízského, rekonstrukce ulice 
Stržiště a křižovatka ve Dvorcích. 
Probíhá rozsáhlá a dlouho při-
pravovaná rekonstrukce Základní 
umělecké školy Lysá nad Labem. 
Zahájena byla rekonstrukce bu-
dovy bývalého PRIVUMU v ulici 
ČSA.  Do měsíce bude zahájena 
rekonstrukce ulice Za Zámkem a  
V Zátiší včetně vodovodu a kana-
lizace, parkoviště P+R u nádraží, 
nové chodníky v ulici Stržiště a 
další investice.

Rekonstrukci ulice ČSA se daří 
už třetím odvoláním spolku Lysin 
„úspěšně“ oddalovat. Prodlouže-
ním územního řízení o více než 
jeden rok se město dostane do 
nezáviděníhodné situace. Druhá 
etapa obchvatu má územní roz-
hodnutí zatím bez nabytí právní 
moci, protože se nám opět odvo-

lal stejný účastník řízení, který se 
podílel na maření této investice  
i před mnoha lety.

Ve druhém pololetí by měla 
být s ročním zpožděním zaháje-
na rekonstrukce silnice ze Sta-
rého Vestce do Lysé nad Labem 
včetně mostu. Podrobné infor-
mace přineseme, jakmile nám 
budou investorem poskytnuty.

Od září bude rušno i na že-
leznici. Bude zahájena rekon-
strukce trati Lysá nad Labem 
- Čelákovice včetně výstavby 
nového mostu přes Labe. O po-
drobnostech budeme průběžně 
informovat. 

Závěrem bych rád popřál všem 
školákům, aby měli na vysvědčení 
jen samé pěkné známky.

Ing. Karel Otava
starosta města

 • kancelář městského úřadu,
 • městská policie,
 • svatby.

 Mgr. Jiří Havelka – neuvolněný  
 I. místostarosta města
 • zastupování p. starosty v jeho  
    nepřítomnosti,
 • odbor správy majetku města,
 • odbor výstavby a životního  
    prostředí,
 • finanční odbor,
 • svatby.

 Romana Fischerová  
 – neuvolněná II. místosta-
 rostka města
 • odbor školství, sociálních věcí,  
    zdravotnictví a kultury,
 • odbor vnitřních věcí,
 • svatby.

 Ing. Karolína Chudobová  
 – uvolněná radní města
 • odbor městského investora,
 • strategický rozvoj města,
 • odbor informačních technologií,
 • svatby.

 Josef Kolman – neuvolněný  
 radní města
 • odbor dopravy,
 • živnostenský úřad,
 • svatby.

RM souhlasila: 
• se zapojením ZŠ J. A. Komenské- 
 ho a ZŠ B. Hrozného do projektu  

 kraje „Obědy do škol ve Středo- 
 českém kraji II“ financovaného  
 z Operačního programu potravi- 
 nové a materiální pomoci na po- 
 zici partnera s finančním pří- 
 spěvkem.

Z 11. jednání rady města
dne 7. 5. 2019
RM souhlasila: 
• s návrhem vzorové smlouvy  
 o výpůjčce technického zařízení  
 k odvodu splašek do hlavního  
 kanalizačního řádu v lokalitě  
 Byšičky a Tři Chalupy.
RM schválila:
• výsledek poptávkového řízení  
 na veřejnou zakázku malého roz- 
 sahu na stavební práce s názvem:  
 „Restaurování severní vstupní  
 brány a části plotu (vedle vrátni- 
 ce) v Lysé nad Labem“ dle vý- 
 sledku hodnocení nabídek hod- 
 notící komise ze dne 27. 2. 2019, 
• smlouvu o reklamě a propagaci  
 ve výši 30 000 Kč, 
• smlouvu o výpůjčce prostoru  
 „Atrium“ (nádvoří státního ar- 
 chivu Lysá nad Labem) na měst- 
 ské slavnosti Lysá Žije 2019 dne  
 25. 5. 2019 se Státním oblastním  
 archivem v Praze, 
• 6. rozpočtové opatření r. 2019.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů
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Městský úřad

Firma KATCHER spol. s r. o. při-
pravuje na soukromém pozemku  
v průmyslové zóně v souladu  
s platným územním plánem vý-
stavbu výrobních hal. Na základě 
zpráv, které se šíří prostřednictvím 
sociálních sítí, vznikla obava, aby  
v rámci projektu výstavby výrob-
ních hal Na Mlíčníku nevznikly 
místo toho ubytovny pro agenturní 
dělníky. Obavy občanů chápeme  
a sdílíme, a proto chceme udělat 
vše, co bude v našich silách a v rám-
ci platných zákonů České republi-
ky, abychom takovému podnikatel-
skému záměru zabránili. Po poradě  
s právníkem města jsme se rozhod-
li zvolit toto řešení situace, které je 
dle jeho i našeho názoru správné 
a právně v pořádku. Tím řešením, 
dle našeho názoru není obstrukce 
stavebního řízení, kterou navrho-
vali opoziční zastupitelé, která fak-
ticky nemá oporu v zákoně, ale vy-
dání územního opatření o stavební 
uzávěře, která znemožní realizovat 
v této oblasti záměr, který by odpo-
vídal využití zamýšlených budov 
jako ubytovny. Vzhledem k tomu, 
že se nedomníváme, že by pro 
Lysou nad Labem byly ubytovny 
vhodné i na jiných místech, chceme 
na základě změny územního plánu 
tyto rizika omezit.

Územní opatření 
o stavební uzávěře

Územní opatření o stavební uzá-
věře vydává Rada města v přene-
sené působnosti podle správního 
řádu (§ 172), který omezuje nebo 
zakazuje v nezbytném rozsahu 
stavební činnosti ve vymezeném 
území, pokud by mohla ztížit nebo 
znemožnit budoucí využití území 
podle připravované územně plá-
novací dokumentace, jestliže bylo 
rozhodnuto o jejím pořízení nebo 
pořízení její změny nebo podle ji-
ného rozhodnutí či opatření v úze-
mí, jímž se upravuje využití území.

Postup
1. Usnesení ZM ze 17. 4. 2019 

č. 44/II (RM má vybrat oblasti 
území, tedy i v dalších rizikových 
lokalitách a navrhnout podmínky 
změny ÚP)

2. Zastupitelstvo města Lysá 
nad Labem 26. 6. 2019 schválí 
pořízení změny územního plánu 

Postup vedení města zvolený u soukromé investice 
v průmyslové zóně Na Mlíčníku

Lysá nad Labem, ve kterém bude 
navržena změna využití území  
a je zároveň podmínkou vydání 
stavební uzávěry.

3. Rada města Lysá nad Labem 
bez odkladu přijme usnesení k vy-
dání opatření o stavební uzávěře, 
ve které uloží stavebnímu úřadu 
připravit podklady pro projednání 
stavební uzávěry (resp. podklady 
se již připravují).

4. Návrh územního opatření  
o stavební uzávěře se písemně pro-
jednává s dotčenými orgány, které 
mohou uplatnit svá stanoviska do 
30 dnů ode dne obdržení návrhu.

5. Po projednání s dotčenými 
orgány Rada města Lysá nad La-
bem vydá stavební uzávěru.

K tomu, proč jsme se rozhodli 
využít územního opatření o sta-
vební uzávěře místo obstrukce 
stavebního řízení si prosím pře-
čtěte toto vysvětlení k plánovací 
smlouvě, kterou zastupitelstvo 
města schválilo dne 17. 4. 2019.

Podle § 8 zákona č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích, 
ve znění pozdějších předpisů, je 
vlastník vodovodu a kanalizace 
povinen umožnit napojení, pokud 
to umožňují kapacitní a technické 
možnosti. Provozovatel vodovodu 
a kanalizace dal kladné stanovis-
ko, tj. prodloužení řádů a napojení 
navrhovaných staveb na vodovod 
a kanalizaci je kapacitně a tech-
nicky možné. Město jako vlastník 
vodovodu a kanalizace má tedy 
povinnost umožnit napojení ze 
zákona. Jelikož dochází k prodlou-
žení vodovodního a kanalizačního 
řádu, přičemž tato prodloužení 
vybuduje na své náklady soukro-
mý investor, který bude i vlastní-
kem prodlužovaného kanalizač-
ního a vodovodního řádu, je podle 
§ 8 odst. 3 zákona o vodovodech a 
kanalizacích nezbytné (podmínka 
kolaudačního souhlasu) uzavřít 
dohodu mezi vlastníky vzájem-
ně propojených zařízení o úpra-
vě práv a povinností. Plánovací 
smlouva v tomto případě stanoví, 
že nově vybudovaná prodlouže-
ní kanalizačního a vodovodního 
řádu na náklady soukromého in-
vestora budou ihned po kolaudaci 
převedena do vlastnictví města 
a to za 1 Kč. Podstatou plánovací 

smlouvy je vybudování a následný 
převod prodloužení kanalizačního 
a vodovodního řádu od soukro-
mého investora do majetku města 
včetně zajištění provozu. Pokud 
by plánovací smlouva obsahovala 
sankce za to, že soukromý investor 
vybuduje na svém pozemku stav-
bu v souladu s územním plánem, 
byla by taková sankce právně ne-
vymahatelná. Přenositelnost plá-
novací smlouvy má význam pouze 
pro případ, že by před splněním 

všech závazků došlo ke změně 
investora. Lze řešit např. postou-
pením smlouvy dle § 1895 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů. Po 
splnění závazků ze smlouvy, tj. 
vybudování řádů soukromým in-
vestorem, jejich převedení do ma-
jetku města a úhradě příspěvku 
na vybudování komunikace, bude 
smlouva naplněna.

rada města

Po rozšíření škůdce Zavíječ zi-
mostrázový (Cydalima perspecta-
lis) je město nuceno přistoupit 
k chemické ochraně zimostrázu 
vždyzeleného (Buxus sempervie-
rens) na městských pozemcích, tj. 
v zámeckém parku na živé ploty 
tvořené právě ze zimostrázu.

Škůdce
Tímto žádáme návštěvníky zá-

meckého parku, aby se nedotýkali 
pravidelně stříhaných živých plotů 
ve Francouzské části parku.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Veronika Rybová

referentka OSM 
čistota  a zeleň

Areál v Čechově ulici 

Zastupitelstvo města schváli-
lo koupi bývalého pionýrského 
areálu v Čechove ulici od státu za-
stoupeného ÚZSVM ČR. Jedná se  
o soubor pozemků o celkové výměře  
15 815 m2 včetně 3 chatek a vzrost-
lé zeleně. Cena činí 8 900 000 
Kč, což je 563 Kč/1m2. Vzhledem  
k tomu, že se město Lysá nad La-
bem dlouhodobě o tento areál 
staralo, podařilo se dohodnout 
přímý prodej od státu do vlastnic-
tví města za výše uvedenou cenu 
stanovenou na základě znalecké-
ho posudku. Tento postup je pro 
město velkou výhodou, protože 
pozemek mohl být také ze stra-
ny státu prodáván formou draž-
by, kde by kupní cena mohla být 

vyšší. Prvotní návrhy možné bu-
doucí podoby celého areálu vy-
tvoří studenti na základě dohody  
o spolupráci uzavřené mezi ČVUT 
– fakultou architektury a městem 
Lysá nad Labem. Jejich návrhy 
budou představeny veřejnosti 
přímo v areálu v měsíci červnu. 
Následně dojde k vypsání výběro-
vého řízení na zhotovitele projek-
tové dokumentace, jejímž cílem 
bude navrhnout podobu budou-
cího rekreačního a sportovního 
areálu s koupalištěm, které se  
v této lokalitě již v minulosti na-
cházelo. Následně by začala vlast-
ní realizace.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Městský úřad

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

Jan Werich: 
„Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství 

a snad jediný recept na štěstí.“ 

80 let
Pavel Smolík

85 let
Zdeněk Mejzr

92 let
Věra Světlá
Jana Přibylová

94 let
Věra Hermová
Vlasta Turková

95 let
Anna Soukupová

Blahopřání 
    za měsíc duben

Víte, že naše obec využívá Mo-
bilní Rozhlas a je tedy schopna 
chytré a efektivní komunikaci  
s občany? Zapojte se do komuni-
kace o dění v obci i Vy. Zaregistro-
vat se můžete zcela zdarma.

K čemu slouží Mobilní Rozhlas?
Mobilní Rozhlas není pouze mo-

derní obdobou klasického obec-
ního rozhlasu. Nabízí občanům 
mnohem víc. Kombinuje možnost 
rozesílek SMS zpráv, hlasových 
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje 
přímou komunikaci mezi obecním 
úřadem a občany. Důležitá zpráva 
vás tedy zastihne, ať už jste kdeko-
li. Obrovskou výhodou Mobilního 
Rozhlasu navíc je, že neslouží pou-
ze k jednostrannému informování  
o dění v obci, ale umožňuje Vám 
také na jednotlivá sdělení reagovat. 

Město tedy vidí nejen, komu bylo 
sdělení doručeno, ale také reakce 
příjemců. Díky tomu může obec 
Mobilní Rozhlas v budoucnu využít 
i třeba k vytváření jednoduchých 
minireferend a průzkumů. Bude 
tedy možné v reálném čase konzul-
tovat některá rozhodnutí s občany, 
což samosprávě umožní plánovat 
další kroky.

Zní to poměrně chytře, viďte? 
Proto také patří Mobilní Rozhlas 

Co všechno Vám může nabídnout chytře komunikující obec?
do skupiny chytrých, tedy SMART 
nástrojů.

Co může nabídnout chytře 
komunikující obec?
• neunikne Vám žádná důležitá  
 informace, i když jste třeba v prá- 
 ci nebo na dovolené,
• sami si volíte, jaké informace  
 chcete dostávat,
• máte možnost se zapojit do dění  
 v obci a jednoduše sdělit vedení  
 svůj názor,
• máte šanci nahlašovat problémy  
 v obci, jako je nepořádek nebo  
 vandalismus, jednoduše přes  
 aplikaci v mobilním telefonu,  
 aplikace je bezplatnou součástí  
 platformy Mobilní Rozhlas,
• můžete jednoduše pomáhat  
 sousedům – třeba při hledání  
 ztracených věcí nebo zatoula- 
 ných zvířat,
• více peněz na důležité věci – Mo- 
 bilní Rozhlas je levné a efektivní  
 řešení obecní komunikace,
• lepší znalost svých obyvatel,  
 protože od nich má pravidelnou  
 zpětnou vazbu.

Proč se zapojit?
Do chytré komunikace se svou 

obcí se snadno můžete zapojit i Vy. 
Stačí se do systému zaregistrovat a 

nastavit si preference toho, jaké in-
formace chcete od své obce získávat. 
Budete tak dostávat skutečně jen ty 
zprávy, které Vás budou zajímat. Re-
gistrovat se můžete online na webu 
mestolysa.mobilnirozhlas.cz, přes 
aplikaci v telefonu, nebo vyplněním 
tištěného formuláře na MěÚ Lysá n. L. 

Díky zapojení do systému bude-
te moci od obce dostávat důležitá 
upozornění, přičemž město má 
možnost cílit zprávy i třeba dle by-
dliště občana. Pokud například ve 
Vaší ulici bude plánována odstávka, 
dostanete o ní informaci přímo na 
telefon v podobě SMS. Občany, kte-
rých se odstávka netýká, naopak 
žádné zprávy obtěžovat nebudou. 

Kromě zpráv o zajímavých kultur-
ních akcích či praktických upozorně-
ní na odstávku, havárii nebo blokové 
čištění je Mobilní Rozhlas skvěle vy-
užitelný i v případě krizových situací. 
Obec může občany varovat před ne-
bezpečím a zároveň od nich získávat 
zpětné reakce. Skrze automatizova-
né telefonní hovory pak lze i třeba 
koordinovat dobrovolné hasiče. 

Podstatou Mobilního Rozhlasu 
je, aby se potřebné informace vždy 
dostaly k příjemci. Je totiž velký 
rozdíl mezi pouhým zveřejněním 
informace a jejím reálným doruče-
ním a přečtením ze strany občana. 
Zapojte se tedy a ujistěte se, že Vám 
již z dění v obci nic neunikne.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 15. 6. 2019 pouze na tyto stanoviště:
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
Dvorce (1x BIO, 1x TDO) 08.30 10.30
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
U Vlečky (1x BIO, 1x TDO) 11.00 13.00

* Řehačka - přístavní místo pro kontejnery bude louka  
   od hospody vpravo (u čp. 93)
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
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
referentka OSM čistota a zeleň

Přistavování kontejnerů 
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Městský úřad

Vážení občané, jak již mnozí 
víte, od 1. 9. 2022 nebude mož-
né, dle zákona č. 201/2012 Sb., o 
ochraně ovzduší, provozovat kotle 
1. a 2. emisní třídy. Emisní třídu 
kotle dohledáte na výrobním štít-
ku daného kotle nebo v jeho doku-
mentaci. Pokud údaj na štítku není 
uveden anebo kotel štítek nemá, 
pravděpodobně se jedná právě  
o kotel 1. či 2. emisní třídy. Jedním 
z možných způsobů financování 
výměny starého neekologického 
kotle je využití tzv. kotlíkové do-
tace, která je poskytována pro-
střednictvím Středočeského kraje 
v rámci programu „Výměna zdrojů 
tepla na pevná paliva v rodinných 
domech ve Středočeském kraji 
2019 –2023“.  

Zákaz používání kotlů 
1. a 2. emisní třídy a informace 
ke kotlíkovým dotacím

Majitelé rodinných domů budou 
moci žádat o finanční příspěvek na 
výměnu neekologických kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním 
za tepelné čerpadlo, kotel pouze na 
biomasu anebo plynový konden-
zační kotel. Na základě požadavků 
vyplývajících z programu Minister-
stva životního prostředí ČR již ne-
bude možné poskytnout dotaci na 
kotel kombinovaný. Krajský úřad 
Středočeského kraje začne přijímat 
žádosti již od 3. června 2019 a pro-
to neváhejte a přispějte ke zlepšení 
ovzduší nejen v našem městě, ale  
i v kraji a potažmo i v celé České 
republice.

Bc. Andrea Rousková
referentka odboru výstavby a 

životního prostředí

Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

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

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

        Ing. Veronika Rybová
referentka OSM čistota a zeleň

Hledáme domov pro 
mladého bulíka asi rok a půl 
starého psa. Velikosti spíše 
feny, trochu temperamentní, 
ale přátelské povahy. Je vhodný 
do bytu, kde se mu budou 
majitelé věnovat. Pejsek nemá 
sklony k ničení a nemá nutnou 
potřebu k domu se zahrádkou. 
Děti nezná, tak se neví, jak na ně 
bude reagovat. S ostatními psy 
vychází dle sympatií, ale spíše 
se preferuje jako jedináček 
k zodpovědným majitelům, 
ideálně k takovým, kteří mají  
s plemenem zkušenosti. Pejsek 
u nás čeká na ten pravý domov. 
Pokud na Vás udělal dojem, tak 
neváhejte.

Mladý bulík  hledá domov!

Více informací dostanete na 
tel. čísle 605316755 nebo na 
www.pejscilysa.wz.cz.

Pozemkové úpravy
Zastupitelstvo města schválilo 

již v roce 2012 záměr na provede-
ní komplexní pozemkové úpravy  
v katastru Lysá nad Labem i Litol. 
Od té doby usiluje město o získá-
ní souhlasu majitelů pozemků 
v extravilánu k tomuto kroku. 
Pozemkové úpravy se provádí 
na základě zákona č. 139/2002 
Sb. a jejich cílem je zlepšit stav 
zemědělské půdy a krajiny, zpří-
stupnit zemědělské pozemky, 
obnovit síť polních cest, vybudo-
vat větrolamy a obnovit v krajině 
vodní prvky. 

Aby mohl být proces komplexní 
pozemkové úpravy zahájen, musí 
s tím vyslovit písemný souhlas 
majitelé nadpoloviční výměry ze-
mědělských pozemků v katastru. 
Město postupně písemně oslo-
vovalo vlastníky pozemků. Do 
současné doby se podařilo získat 
již téměř potřebnou polovinu. 
Konkrétně v katastru Lysá nad La-
bem nám schází souhlas vlastníků  
3,29 hektarů pozemků. V katastru 
Litole nám schází souhlas vlastníků 
6,91 hektarů.

Obracíme se proto na vlastníky 
zemědělských pozemků v našem 
městě, kteří se dosud k pozemko-
vé úpravě nepřipojili, aby tento 
proces podpořili. Je v zájmu města, 
vlastníků pozemků i veřejnosti, aby 
se stav zemědělské krajiny v okolí 
našeho města zlepšil. Pozemkové 
úpravy jsou k tomu zákonnou a  
v jiných městech a obcích osvědče-
nou cestou. Navíc jsou k provedení 
pozemkových úprav vyčleněny 
peníze ve státním rozpočtu, takže 
veškerá dohodnutá opatření včet-
ně výsadby nové zeleně, oprav 
cest, budování vodních prvků atd. 
budou ze 100 % hrazena ze státní-
ho rozpočtu.

Pokud jste vlastníkem zeměděl-
ského pozemku v katastru Lysá 
nad Labem nebo Litol a dosud jste 
nepodepsal souhlas s provede-
ním pozemkové úpravy, můžete 
tak učinit kdykoliv v úřední době 
radnice u paní Jany Javorčíkové, 
která má tuto agendu na starosti. 
Děkujeme.

Mgr. Hynek Fajmon
zastupitel
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Fotograficky

 

Gratulujeme ŠK JOLY Lysá nad Labem k zisku extraligového titulu! 
Devět let v řadě kraloval nejvyšší české šachové soutěži tým Nového 
Boru, jeho sérii 102 zápasů bez porážky ukončila letos Lysá nad Labem.

 

V pátek 26. dubna proběhla v lyském kině tzv. Kytarová noc. Zúčastni-
li se jí i velvyslanci z Mexika, které skvěle reprezentovala hlavní hvězda 
večera Andrea Dinorah Salcedo. Účast byla hojná a atmosféra ve stylu 
flamenco. 

 
Na první máj se na dostihovém závodišti konala Prvomájová steeple-

chase města Lysá nad Labem. Hlavní dostih vyhrál opět pan Josef Váňa 
mladší. Ceny vítězům předával pan starosta Ing. Karel Otava, paní mís-
tostarostka Romana Fischerová, paní radní Ing. Karolína Chudobová a 
paní senátorka Emilie Třísková. Všem moc gratulujeme k úspěchům!

 

 

V sobotu 4. 5. proběhly v našem městě oslavy 140. výročí naroze-
ní B. Hrozného. Program začal v muzeu slavnostním zahájením paní 
místostarostkou Romanou Fischerovou a panem Ondřejem Rašínem, 
vedoucím muzea. Po prohlídce expozice věnované Bedřichu Hrozné-
mu proběhlo položení kytice k pamětnímu kameni B. Hrozného. Dále 
program pokračoval cyklem přednášek v evangelickém areálu, kde byl 
představen nejen život a dílo našeho předního orientalisty. Slavnostní 
den byl zakončen koncertem Ančerlova kvarteta.

 Den vítězství – 8. května jsme si připomněli u památníku na lyském 
hřbitově 74 let od ukončení 2. světové války v Evropě. Pietního aktu 
se zúčastnili zástupci města v čele s panem starostou, který pronesl 
slavnostní projev. Poté se zpívala hymna.
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Kulturní přehled

1. 6. od 10.00 V oblacích 
1. 6. od 17.00 Godzilla II Král monster  PREMIÉRA

1. 6. od 20.00 Rocketman  PREMIÉRA

2. 6. od 10.00 Pokémon: Detektiv Pikachu 
2. 6. od 15.00 Aladin
2. 6. od 18.00 Godzilla II Král monster 
5. 6. od 16.00 Avengers: Endgame 
5. 6. od 20.00 Godzilla II Král monster 
7. 6. 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
8. 6. od 10.00 TvMiniUni: Zloděj otázek  PREMIÉRA

8. 6. od 17.00 Avengers: Endgame 
8. 6. od 20.00 X-Men: Dark Phoenix  PREMIÉRA

9. 6. od 10.00 Psí poslání 2  PREMIÉRA

9. 6. od 15.00 TvMiniUni: Zloděj otázek 
9. 6. od 18.00 X-Men: Dark Phoenix 
11. 6. od 17.00 Psí poslání 2 
11. 6. od 20.00 Avengers: Endgame 
12. 6. od 17.00 TvMiniUni: Zloděj otázek 
12. 6. od 20.00 Rocketman 
13. 6. od 17.00 TvMiniUni: Zloděj otázek 
13. 6. od 20.00 Muži v černém: Globální hrozba  PREMIÉRA

14. 6. od 17.00 Psí poslání 2 
14. 6. od 20.00 Rodiče na tahu  PREMIÉRA

15. 6. od 10.00 TvMiniUni: Zloděj otázek 
15. 6. od 17.00 Psí poslání 2 
15. 6. od 20.00 Muži v černém: Globální hrozba 
16. 6. od 10.00 Psí poslání 2 
16. 6. od 15.00 TvMiniUni: Zloděj otázek 
16. 6. od 18.00 X-Men: Dark Phoenix 

Letní Kino Lysá nad Labem červen 2019:
10. 6. od 17.30h  Partička
a 20.00 hodin  Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe.  
  Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela,  
  Michal Novotný, Dano Dangl a Marián Čurko vždy  
  všechny rozesmějí. Vstupenky na TICKETSTREAM.
18. 6. od 21.30 Ženy v běhu
19. 6. od 21.30 Bohemian Rhapsody
20. 6. od 21.30 Muži v černém: Globální hrozba
21. 6. od 21.30 Tajný život mazlíčků 2 PREMIÉRA

22. 6. od 19.00 NORBAND taneční zábava
  Malá scéna u letního kina v zámeckém parku přivítá  
  kapelu Norband z Mladé Boleslavi, která zahraje  
  k tanci i poslechu.
23. 6. od 21.30 Toman
25. 6. od 21.30 Syn temnoty
26. 6. od 21.30 Bolest a sláva
27. 6. od 21.30 Teroristka
28. 6. od 21.30 Avengers: Endgame 
29. 6. od 21.30 Velké dobrodružství Čtyřlístku
30. 6. od 21.30 LOVEní

Kino Lysá n. L.                      6/2019do 17. 6. 2019 
Ilustrace
výstava žáků ZUŠ
www.knihovnalysa.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

3. a 4. 6. 2019 od 17.00 hodin
Předporodní kurz
kurz v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

4. 6. 2019 od 16.30 hodin
Francouzská 
buržoazní revoluce
přednáška v knihovně
www.knihovnalysa.cz

5. a 19. 6. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

5. 6. 2019 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory 
přijďte si zahrát do knihovny
www.knihovnalysa.cz

6. 6. 2019 od 10.00 hodin
Maska a osobnost
kurz v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

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

7. 6. 2019 od 20.00 hodin
To jsme my! 
Náplavka grotesque
lyské divadlo Náplavka 
www.kinolysa.cz

9. 6. 2019 od 16.00 hodin
Podvečer plný překvapení
akce v letním kině
www.kinolysa.cz

10. a 24. 6. 2019 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

10. 6. 2019 od 16.00 hodin
Zápis do školky Parníček 
www.rcparnicek.cz

10. 6. 2019 
od 17.30 a 20.00 hodin
Partička
improvizační show v letním kině
www.kinolysa.cz

11. 6. 2019 od 17.00 hodin
Zlobivé dítě 
beseda v RC Parníček
www.rcparnicek.cz

12. a 26. 6. 2019 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

13. – 16. 6. 2019 
Lázeňský veletrh, Senior,  

 Šikovné ruce našich seniorů,
Růžová zahrada
Výstaviště Lysá n. L. 
www.vll.cz

15. 6. 2019 od 10.00 hodin
Oslavy Obce baráčníků
školní jídelna

15. 6. 2019 od 12.30 hodin
Slavnosti Labe
veslařský klub Lysá n. L. 

16. 6. 2019 od 14.00 hodin
Pohádková cesta
program pro děti  

 v zámeckém parku 
www.rcparnicek.cz

16. 6. 2019 od 15.00 hodin
Klasickej postup
koncert v letním kině
www.rcparnicek.cz

16. 6. 2019 od 17.00 hodin
Koncert AMA MUSICA
Evangelický kostel Lysá n. L.

18. 6. 2019 od 17.00 hodin
Cestovní deník
kurz v městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

22. 6. 2019 od 9.00 hodin
Beach - volejbalový turnaj 
smíšených dvojic
beach volejbalové kurty

22. 6. 2019 od 19.00 hodin
Norband
taneční zábava v letním kině
www.kinolysa.cz

22. 6. 2019 od 20.00 hodin
1. Taneční večer
Jack Diesel bar
(Stará Lysá čp. 51)

30. 6. 2019 od 16.00 hodin
Hasičská dechová hudba 
koncert v atriu bývalého 
augustiniánského kláštera
www.hasdechlysa.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 –15.30

Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8. 2019:
PO 8.00 – 18.00
ÚT zavřeno
ST 8.00 – 18.00
ČT 8.00 – 18.00
PÁ 8.00 – 15.30
SO 9.00 – 13.00 (pouze IC)
NE zavřeno
Pobočka v Litoli bude fungovat v průběhu celých prázdnin ve stan-
dardních otevíracích hodinách (úterý od 13.00 do 17.00 hodin). 

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! 

Francouzská buržoazní revoluce – 4. června 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné toulání historií s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Paličkování – 5. + 19. června 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

Šachy pro seniory – 5. června 2019 od 18.00 hodin 
Přijďte se seznámit s touto královskou hrou do knihovny! Můžete si 
zahrát mezi sebou nebo se členy šachového klubu.

Pyžamová párty –  7.–8. června 2019 
Akce spojená s přespáním v knihovně, která je určená pouze pro dívky 
ve věku 7-11 let. Na program je nutné se přihlásit předem! 

Drátování – 12. a 26. června 2019 od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Cestovní deník – 18. června 2019 od 17.00 hodin
Tvůrčí kurz Marty Červákové, na kterém se seznámíte se základy kni-
hařského řemesla a ušijete si zápisník s kapsou na poklady z cest. Cena 
kurzu 200 Kč. Přihlášky v knihovně!

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

Fotosoutěž 2019 – „Zrcadlení“
Každoroční fotografická soutěž pro všechny, kteří svůj čas rádi tráví  
s objektivem v ruce…. Bližší informace na webu knihovny.

Beletrie pro dospělé
Tiché roky – MORNŠTAJNOVÁ, Hana
Bohdana je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským otcem 
a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bělou. Trápí ji napětí  
v domě a tajemství, které jí nepřestává vrtat hlavou: Proč 
ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v léčebně 
oslovila „Blanko“? 

Poslední láska císaře Karla – WHITTON, Hana
Román Poslední láska císaře Karla pojednává o pozapo-
menutém osudu Guillauma, jediného historicky doložené-
ho levobočka císaře Karla IV. 

Naučná literatura pro dospělé
Černobyl – PLOKHY, Serhii
Historie jaderné katastrofy. O Černobylu komplexně  
a bez cenzury. Dozvíte se, co jste ještě nevěděli o největ-
ší nukleární katastrofě naší doby. Nedokonalý reaktor, 
chyby obsluhy, exploze a radioaktivní zamoření značné 
části Evropy...

Beletrie pro děti
Můj úžasný život a jiné katastrofy 
– WILKINS, Catherine
Jessica je zase zadobře se svojí nejlepší kámoškou (teda… 
aspoň většinou), v časopise vyjde její první komiks (no 
dobře, tak trochu si ho vydá sama…) a na návštěvu přijede 
její oblíbená praštěná tetička Joan. Jedinou vadou na krá-
se je Améliina super cool super otravná sestřenice, která 
shodou okolností taky kreslí komiksy... 

Tipy ke čtení
Pozor, v knihovně je kocour! – SMOLÍKOVÁ, Klára
David je náruživý čtenář a každý ví, že při čtení běží 
čas jinak. Zastavuje se, všelijak se kroutí a pak se klidně 
obrátí čelem vzad. Kocour Koniáš zálibu svého pána ve 
čtení zprvu s kočičím nezájmem přehlížel, jenže pak se 
sám mezi knihami ztratil. David stopuje kocoura a jeho 
stopy ho dovedou do mnoha českých a moravských 

knihoven. Jenže chlapec necestuje jen z Prahy do Brna, z Brna do Třeboně 
a z Třeboně do Podlažic, cestuje také časem, neboť knihovny jsou do sebe 
knihami zaklesnuté jako most, který spojuje přítomnost s minulostí...

Naučná literatura pro děti
Příběhy pro děti, které se nebojí být výjimečné 
– BROOKS, Ben
Mimořádné příběhy známých i neznámých mužů a 
žen, kteří byli kdysi dětmi, jež uměly snít, a dokázali si 
své sny splnit. Björk, Whoopi Goldbergová, Andy War-
hol, Andrea Bocelli a mnozí další, zvučných i méně 
zvučných jmen... ti všichni se už jako malí odvážili být nějakým způso-
bem „jiní“. A přestože jejich cesta vůbec nebyla lehká, ale mnohdy byla 
naopak velmi trnitá, tato odvaha se nakonec vyplatila. 

Tuláci ze světa zvířat – ŠPAČKOVÁ,  Markéta
Některá zvířata se za celý život nepodívají dál než za 
humna, ale jiná procestují kontinenty… Třeba takový 
rybák dlouhoocasý, malý pták s červeným zobáčkem 
a nožičkami, každý rok obletí celou zeměkouli! A co 
teprve kareta obrovská! Elegantně si pluje skrz moře 

a oceány, aby se podívala na místo, kde se kdysi narodila. Právě tam a 
nikde jinde naklade kulatá bílá vajíčka. Ale víte, proč putují brouk hovni-
vál, stáda afrických slonů nebo třeba sob?
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Pozvánky

Zveme příznivce společenského tance na

1. TANEČNÍ VEČER
díl III.

Standardní a latinskoamerické rytmy zahraje 
kapela Fire Band Pavla Stříbrného

22. června 2019 od 20.00 hodin
Sál Jack Diesel baru, Stará Lysá 51, 

osvěží zajímavá umělecká díla
 

Vstupenky za 250 Kč  budou k dispozici od 3. 6. 2019 
v Městské knihovně Lysá n. L. 

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

Kvalitní občerstvení zajištěno.

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

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

Sledujte facebookovou skupinu 1. Taneční večer

    
    Akce se koná za finanční podpory

města Lysá nad Labem.

LY
SÁ NAD LABEM
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Pozvánky

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
připravuje

DVOUDENNÍ 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

za moravským vínem do Břeclavi, za čokoládou Hauswirth
do Rakouska a za adventními trhy do Bratislavy

v pátek 6. 12. a v sobotu 7. 12. 2019
Program:
v pátek:    - odjezd ve 13.00 hodin z parkoviště u kina, 
   ubytování, večeře a košt v zámecké vinotéce 
   v Břeclavi
v sobotu: - rakouská čokoládovna Hauswirth v Kittsee 
   (15 km od Bratislavy) – film, prohlídka výroby,  
   ochutnávka a nákup čokoládových výrobků  
 - návštěva historického centra Bratislavy  
   a vánočních trhů
                      - předpokládaný návrat v sobotu mezi 21.00 
    a 22.00 hodin

cena: 1 100 Kč (doprava, večeře, snídaně a ubytování 
 ve 4lůžkových pokojích v Břeclavi); vstup,   
 ochutnávka a prohlídka čokoládovny zdarma

  Závazné přihlášky včetně platby přijímá od 1. 4. do 15. 6. 2019
v Městské knihovně v Lysé nad Labem.

Její stornování možné pouze v případě zajištění náhradníka.
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Pozvánky

24. 8. 2019
od 13.00 hodin

Srpnové dostihy

6. 7. 2019
od 13.00 hodin

Memoriál Evy Palyzové

20%
SLEVA
NA VSTUPNÉ

16. 6. 2019 v 15.00
LETNÍ KINO LYSÁ NAD LABEM

VSTUPNÉ ZDARMA
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Ze života škol

Po vydařené 
podzimní výpravě 
do Drážďan jsme 
měli v hlavě hned 
několik nápadů, 

kterak by se dala pojmout jarní ex-
kurze do Německa. Nakonec vyhrál 
Berlín na jednu noc. Uznáváme, že 
jedna noc sice není úplně dlouhá 
doba, i tak jsme ale věřili, že za 
dva dny dokážeme našim žákům 
ukázat ta nejvýznamnější místa  
v německé metropoli. Den D přišel 
v úterý 30. dubna 2019, kdy se sku-
pinka 35 dětí a 3 učitelů sešla v brz-
kých ranních hodinách na nádraží 
v Lysé nad Labem. Všichni mají 
všechno, jupí! O hodinu později už 

Bedříšci vyrazili do Berlína
jsme pak v Praze usedli do meziná-
rodního vlaku a vydali se směrem  
k našemu cíli. 

V průběhu naší návštěvy jsme 
postupně navštívili ta nejznáměj-
ší místa v Berlíně. Nejprve jsme 
zavítali do Regierungsviertel, kde 
jsme si prohlédli úchvatné moder-
ní budovy různých ministerstev a 
státních úřadů. Podél řeky Spree 
jsme následně došli na jednu  
z nejznámějších ulic v Berlíně Fied-
richstraße, odkud jsme se vydali 
do čokoládovny Ritter Sport Bunte 
Schokowelt Berlin. To jste měli vi-
dět tu radost v očích! A také ty pře-
plněné tašky! 

Dne 11. 
dubna 2019 
n a v š t í v i l a 
naše město 

ministryně financí České repub-
liky paní Alena Schillerová, která 
přijela na pozvání místostarostky 
Lysé nad Labem paní Romany Fis-
cherové. Součástí jejího nabitého 
programu byla beseda se žáky 
Základní školy J. A. Komenského 
Lysá nad Labem a studenty Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem 
a Střední školy designu Lysá nad 
Labem, kterou jsem moderovala.

Po úvodní besedě jsem měla 
možnost strávit celý zbytek dne  
s paní ministryní. Naším prvním 
cílem bylo lyské výstaviště, kde 
paní ministryně zahájila jarní vý-
stavu Narcis. Poté jsme navštívili 
litolskou základní školu. Následo-
val chutný oběd v místní restau-
raci, který proběhl v přátelské, ale 

zároveň pracovní atmosféře. Dal-
šími místy, která jsme navštívili, 
byly Domov Na Zámku v Lysé nad 
Labem, jiřická věznice a milovický 
Tankodrom. Návštěvu zakončila 
ministryně zahájením galavečera 
na lyském výstavišti.

Na vlastní oči jsem viděla, že 
„být ministryní“ není jen chodit  
v kostýmu a tvářit se příjemně, ale 
že je za tím opravdu velký kus prá-
ce. Musíte zvládnout mnoho jedná-
ní, schůzek, do toho řešit spoustu 
pracovních problémů a navíc si  
s vámi chce každý popovídat, takže 
vstřícné a milé vystupování je vaší 
povinností… Musíte být odolní vůči 
stresu a nenechat se ničím rozho-
dit. Klobouk dolů. Ač pro mě byl den  
s ministryní velmi poučný a přínos-
ný, rozhodně bych s ní neměnila.

Lucie Kopejtková
studentka 3. A 

OA Lysá nad Labem

Jeden den s ministryní financí

Každý rok 
žáci Obchod-
ní akademie 
vycestují na 

praxi do Anglie. Ani letos jsme ne-
byli o tuto příležitost ochuzeni a 
já, jako jedna z účastníků výjezdu 
do zahraničí, bych vám chtěla po-
vědět vše o tom, co samotné praxi 
předchází, co jsme na praxi dělali 
a co jsme si z ní nakonec odnesli. 

Možnost dostat se na praxi do 
cizí země máme teprve jako žáci 
druhého a třetího ročníku. Je to 
kvůli tomu, že za první nebo dru-
hý rok studia už můžeme před-
vést znalosti z oblasti ekonomie, 
účetnictví nebo angličtiny. Účast 
na zahraniční praxi je dobrovol-
ná, přihlášku si může podat každý 

Zahraniční praxe v Anglii

žák školy. A pak přijde „den D“, kdy 
uchazeče čeká motivační pohovor, 
ve kterém musí prokázat, že právě 
on je ten, který má na praxi vyjet. 
Že má co nabídnout firmě v Anglii, 
u které bude praxi vykonávat, zná 
jazyk a umí reprezentovat nejen 
svoji školu, ale také svoji zemi. 
Výsledky motivačních pohovorů 
jsou vždy očekávány s velkým na-
pětím. Musím říct, že když jsem na 
výsledkové listině viděla své jmé-
no, měla jsem obrovskou radost, 
protože konkurence byla opravdu 
veliká a já jsem si až tolik nevěřila.   
V dalších týdnech vybrané ucha-
zeče čekaly lekce angličtiny navíc, 
dále lekce týkající se života v Ang-
lii, kulturních a denních zvyklostí 
Angličanů, lekce společenského 

chování a vystupování... Zkrát-
ka toho není málo, na co se musí 
všichni připravit! 

Den odletu byl stanoven na  
9. březen. Odlétali jsme z letiště 
Václava Havla v Praze brzy ráno.  
V rámci grantu Erasmus+ jsme 
měli zajištěno štědré kapesné, 
takže jsme nemuseli řešit finan-
ce. Přiletěli jsme v 10 hodin do 
londýnského Stanstedu, následně 
jsme se museli přepravit autobu-
sem do Derehamu, kde jsme by-
dleli. Ubytovali jsme se v hotelu 
v nádherně zařízených pokojích 

pro dva a zbytek dne jsme strá-
vili procházkou po městě. Druhý 
den jsme se potkali s paní Marion 
Broughton, díky které celý projekt 
funguje. Ta nám všem ukázala 
naše pracoviště. Mile nás překva-
pilo, že jsme neměli žádný pro-
blém s komunikací a domluvit se 
tedy nebylo vůbec obtížné. A jak 
se nám na našich pracovištích lí-
bilo, co všechno jsme zažili a kam 
jsme si udělali výlety, to vše se do-
zvíte v dalším článku příští měsíc.

Karolína Kramárová, 2. A
OA Lysá nad Labem

Pokračování na str. 15
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Ve středu 24. 
dubna 2019 se tři 
žáci německého 
jazyka ze ZŠ Bed-
řicha Hrozného 

Eliška Voříšková, Jeroným Kutáč 
a Theodor Fajmon vydali s paní 
učitelkou Smejkalovou směr Goe-
the-Zentrum Pardubice, kde se  
v Divadle 29 konalo finále ně-
mecké čtenářské soutěže Bücher-
wurm 2019. Jedná se o předčítání 
německých textů s důrazem na 
výslovnost a vlastní prezentaci. 

Atmosféra v průběhu soutěže 
byla neuvěřitelně přátelská. Celé 
divadelní publikum fandilo kaž-
dému soutěžícímu. Soutěž jako 
taková je rozdělena do 6 kate-
gorií. Vystoupení na divadelních 
prknech pardubického divadla 
obnáší neuvěřitelnou dávku od-
vahy a chuť porvat se s vlastní 
trémou. 

Pořadí bylo přiděleno odbor-
nou porotou podle zvolené ka-
pitoly. 

A jak že to celé dopadlo? Bá-
ječně! Konečné umístění naší 
reprezentantky Elišky Voříško-
vé jsme se sice přímo na místě 
nedozvěděli, ale odjížděli jsme  
s tím, že se Eliška umístila v prv-
ní polovině všech zúčastněných, 
což už pro nás samo o sobě zna-
menalo opravdu skvělý úspěch. 
A večer pak přišlo veliké překva-
pení… Když přišla výsledková lis-
tina, dozvěděli jsme se, že Eliška 
skončila NA ÚŽASNÉM ČTVRTÉM 
MÍSTĚ!!! Z celkových 200 bodů, 
které mohla od poroty získat, si 
na své konto připsala 165. Eliško, 
klobouk dolů! Patří ti obrovská 
gratulace!

Elišku v průběhu soutěže do-
provázelo magické zaklínací číslo 
5, které se tedy nakonec ukázalo 
býti šťastným. Elišce a klukům 
spolubojovníkům – Jeronýmovi 
a Theodorovi tímto přejeme do 
dalších let mnoho dalších úspě-
chů. Jsme na vás opravdu hrdí.  
A co vy ostatní? Přidáte se  

k této odvážné trojce a zkusíte 
za rok také zabojovat o ty nej-
vyšší příčky? S nadšenými a 
motivovanými žáky německého 
jazyka se budeme těšit příští 

rok. Věříme, že se o nějaký ten 
krůček a zkušenosti posuneme 
blíž k vysněnému cíli. 

Martina Smejkalová
ZŠ B. Hrozného

Finále soutěže Bücherwurm 2019

Naším dalším cílem bylo cent-
rum bývalého východního Berlína 
Alexanderplatz, odkud jsme pak 
zamířili na prohlídku Reichstagu, 
která byla snad největším láka-
dlem prvního dne. Ze sídla němec-
kého spolkového sněmu jsme byli 
opravdu nadšení! Náš zážitek navíc 
ještě umocnilo překrásné slunečné 
počasí, díky čemuž jsme měli mož-
nost z kupole vidět celé město jako 

na dlani. To vám byla podívaná…
Po prohlídce Reichstagu jsme 

došli na Potsdamer Platz, poté jsme 
se vydali k Židovskému památníku 
a následně k slavné Brandenbur-
ger Tor. Zde jsme si krátce připo-
mněli všechny důležité okamžiky 
druhé světové války a následného 
historického vývoje Německa.  
V Berlíně na vás totiž historie pro-
mlouvá na téměř každém kroku. 
Hitler, nacismus, holokaust, Židé, 

brutalita, válka, prohra, rozdělení 
města, Berlínská zeď, totalita, svo-
boda, sjednocení = to všechno je 
Berlín a jeho historie. 

Středeční den odstartoval bá-
ječnou snídaní v hotelu, po které 
jsme zavítali k nejznámějšímu 
přechodu rozděleného Berlína 
Checkpoint Charlie a následně 
na vyhlídku Fernsehturm. Naší 
poslední plánovanou zastávkou 
byla East Side Gallery. Tato gale-
rie je dnes jediným větším sou-
vislým zbytkem bývalé Berlínské 
zdi, jež byla dlouhá 165 km. Za-
chovaná část je dlouhá přibližně 
1,3 km a je na ní k vidění více jak 
150 uměleckých děl od autorů  
z celého světa. 

Bedříšci vyrazili do Berlína
Pokračování ze str. 14

Náš berlínský pobyt utekl 
opravdu velice rychle, nicméně i 
tak si troufnu za všechny zúčast-
něné tvrdit, že jsme si exkurzi 
náramně užili! Po příjezdu do 
Lysé nad Labem spadl nám uči-
telům opravdu obrovský kámen 
ze srdce. Proč? Protože z vlaku 
vystoupilo všech pětatřicet člo-
víčků s úsměvem na tváři a vě-
říme, že i s duší plnou zážitků a 
nových poznání. Děkujeme vám, 
že jste se chovali tak, jak jste se 
chovali, neboť váš přístup byl 
základem úspěchu a pohody! Vě-
říme, že jste si výlet užili stejně 
tak jako my. 

Petr Pokorný
ZŠ B. Hrozného
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K v ě t n o v é 
dny přinesly 
hned zkraje 
našim žákům 
mnoho zaslou-

ženého odpočinku v podobě stát-
ních svátků a ředitelských dnů. 
Aby měli žáci možnost načerpat 
tolik potřebné síly, než se dočkají 
vytoužených prázdnin, rozhodli 
se jejich učitelé, že jim i tento jarní 
čas zpříjemní.

Prvňáčci proto navštívili Hvěz-
dárnu v Ďáblicíh, lyskou měst-
skou knihovnu v projektu Jsem 
čtenář a na konci měsíce strávili 

Střípky z naší školy
překrásný den na sídlišti společ-
ně se záchranáři. 

Ani druhý ročník nezůstal poza-
du - žáci si začali pravidelně pro-
tahovat těla při povinném plavání. 
2. A se navíc vypravila společně se 
staršími spolužáky ze tříd 3. B a 4. 
AC v rámci projektu Hurá z lavic do 
přírody a Malý píditel na hrad Kost. 
27. 5. se pak 2. AC vydaly Za pohád-
kou do knihovny.

Plavecký bazén začali v květnu 
navštěvovat i třeťáci. Dne 2. 5. na-
víc 3. BC společně s 4. AB navštívili 
Botanicus v Ostré. Všechny 3. třídy 
ještě zvládly 21. 5. navštívit pro-
gram Macourek v MěK. 

Od letošního školního roku 
se nám podařilo otevřít PRAK-
TICKOU ŠKOLU DVOULETOU.  
Trochu Vám ji představím. Prak-
tická škola dvouletá umožňuje 
získat střední vzdělání žákům se 
středně těžkým mentálním posti-
žením, případně s lehkým men-
tálním postižením v kombinaci 
s dalším zdravotním postižením, 
které jim znemožňuje vzdělává-
ní na jiném typu střední školy.  
Žákům je tak zprostředkováno 
doplnění a rozšíření všeobecné-
ho vzdělání získaného v průbě-
hu povinné školní docházky. Při 
vzdělávání na praktické škole 
dvouleté jsou respektovány indi-
viduální zvláštnosti a schopnosti 
žáků po stránce psychické, fyzic-
ké a sociální. Ve výjimečných pří-
padech může být délka vzdělává-
ní prodloužena ředitelem školy 
až o dva roky. Vzdělávací proces 
je zaměřen na získání základních 

pracovních dovedností, návyků a 
pracovních postupů potřebných 
v každodenním i budoucím pra-
covním životě. Poskytuje základy 
odborného vzdělání a manuál-
ních dovedností potřebných pro 
pomáhající profese z oblasti ku-
chařských, zahradnických, dílen-
ských a úklidových prací vedou-
cích k profesnímu uplatnění.

Zahradnické profese se ode-
hrávají na pozemku, který po-
skytla Římskokatolická farnost  
v Lysé nad Labem. Pronajala po-
zemek SPOLKU KOTVA. Město za-
koupilo spolku skleník, ve kterém 
mohou žáci pěstovat zeleninu. 
Pracují i na ostatní ploše pozem-
ku. Jsme rádi, že mohou naši žáci 
nejen z Praktické školy dvouleté, 
ale i ze ZŠ speciální využívat to-
hoto prostoru. 

za všechny žáky a pedagogy 
Mgr. Irena Dlabolová
zástupkyně ředitele

Praktická škola dvouletá
Základní umělecká škola 
Františka Antonína Šporka 

TALENTOVÉ
ZKOUŠKY
pro studium ve šk. roce 2019/2020
pro výuku v Lysé nad Labem

Výtvarný obor:
11. 6. 2019 v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 17.00 hodin (od 8 let)
17. 6. 2019 v 15.00 hodin (6 + 7 let) nebo 17.00 hodin (od 8 let)
2. patro vpravo, učebna č. 21, H. Malíková akad. mal.,
Mgr. D. Hermanová-Říhová, M. Volvovičová

Taneční obor (od 5 let):
11. 6. 2019 v 15.30 nebo 16.30 hodin 
17. 6. 2019 v 15.30 nebo 16.30 hodin
přízemí vlevo, taneční sál, K. Klánová

Literárně – dramatický obor (od 7 let):
11. 6. 2019 v 16.00 nebo 17.00 hodin 
17. 6. 2019 v 16.00 hodin
přízemí vpravo, koncertní sál, Mgr. K. Urbánková

Hudební obor:
Mějte, prosím, při příchodu na talentové zkoušky zvolený hudební nástroj, 
na který by Vaše dítě rádo hrálo.
děti od 6 let: 11. 6. a 17. 6. 2019 ve 14.00 – 16.30 hodin
1. patro vlevo, učebna č. 9, J. Erbenová
děti od 7 let: 11. 6. a 17. 6. 2019 ve 14.00 – 16.30 hodin
1. patro vpravo, učebna č. 13, Bc. Z. Erben

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2019.

Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny 
v ZUŠ v úterý 20. června 2018 (webové stránky, nástěnky).

Kritéria pro přijetí pro jednotlivé obory najdete na
http://www.zuslysa.cz/prijimaci-rizeni

5. AC vyrazila 9. 5. na exkurzi na 
Pražský hrad. O den později je ná-
sledovala i 5. A, ta s sebou vzala i 
kamarády ze 4. B. 

Šesťáci se v rámci projektové-
ho dne Environmentální výchovy 
vydali po lužních lesích v okolí 
našeho města. Sedmáci absolvo-
vali hudební seminář o elektronic-
ké hudbě Trust Music Fundation  
a 7. B 31. 5. vyjela do JumpParku 
Jarov. Osmáci se se svými učitelka-
mi vydali na pražský Vyšehrad a do 
Náprstkova muzea. Navíc měli pod 
vedením paní učitelky Sabákové 
program věnovaný Finanční gra-
motnosti.

Také deváťáci se dočkali odměny 
za všechnu píli, za níž stálo přijetí 
na vysněnou střední školu. Protože 
je důležité nezapomenout, zorga-
nizovaly jejich učitelky exkurzi do 
Památníku Terezín.

Mgr. Jitka Sedláčková

Během slunných jarních dnů vy-
razily třídy 1. C a 2. B na prozkou-
mání Slunce, Měsíce a Venuše na 
hvězdárnu do nedalekých Ďáblic. 
Oblačnost nám přála a mohli jsme 
dalekohledy pozorovat černé skvr-
ny na Slunci a dozvědět se mnoho 
zajímavých věcí o Vesmíru.

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

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

Od 1. 5. 2016 provozuje v na-
šem městě Rodinné centrum 
Parníček, z. s. dětskou skupinu 
ŠKOLKA PARNÍČEK s kapacitou 
12 dětí. Dětská skupina byla na 
Nymbursku registrována jako 
první v pořadí a dlouhou dobu  
v našem regionu byla také jedi-
nou dětskou skupinou.

Co je to vlastně dětská 
skupina (DS)?

Jedná se o zařízení zapsané  
v evidenci poskytovatelů vedené 
MPSV, které poskytuje službu péče 
o dítě spočívající v pravidelné péči 
o dítě od 1 roku věku do zahájení 
povinné školní docházky a umož-
ňující docházku v rozsahu nejmé-
ně 6 hodin denně, která je posky-
tována mimo domácnost dítěte  
v kolektivu dětí a která je zamě-
řena na zajištění potřeb dítěte, 
na výchovu, rozvoj schopností, 
kulturních a hygienických návyků 
dítěte.

Školka Parníček
• je otevřena každý pracovní den  
 od 7.00 do 16.30 hodin;
• je určena primárně pro děti  
 z Lysé n. L., které se v září škol- 
 ního roku nedostanou do ma- 
 teřské školy z důvodu nízkého  
 věku, tedy že jim budou 3 roky  
 až v průběhu daného školního  
 roku;
• může mít obsazenost maximál- 
 ně 12 dětí v jeden okamžik;
• má 4 stálé pečovatelky s po- 
 třebným vzděláním, které se  
 o děti starají s neutuchající  
 energií.

Naším záměrem již od samého 
začátku bylo poskytovat služ-
bu péče o dítě v dětské skupi-
ně dětem, které se kvůli svému 
věku nedostanou do mateřské 
školy. Do naší školky tak chodí 
děti převážně ve věku 2 až 3 let. 
Četnost docházky necháváme na 
rozhodnutí rodičů, tedy na tom, 
jaké jsou potřeby rodičů a jejich 

Dětská skupina ŠKOLKA 
PARNÍČEK působí v Lysé nad 
Labem již 3 roky

dětí. Výhodou dětské skupiny je 
skutečnost, že se děti o své místo 
mohou dělit s jinými dětmi (tzv. 
sdílené místo). Pokud tedy dítě 
chodí do naší školky např. jen  
2 dny v týdnu, pak jiné dítě může 
do školky chodit zbývající 2 nebo 
3 dny v týdnu.

Vybudování školky a její ná-
sledný provoz je možný jen díky 
tomu, že Rodinné centrum Par-
níček, z. s. uspělo se svými 2 žá-
dostmi podanými v rámci výzvy 
číslo 03_15_035 Podpora vybu-
dování a provozu zařízení péče 
o děti předškolního věku pro 
podniky i veřejnost mimo hl. m. 
Prahu v Operačním programu 
Zaměstnanost. Provoz školky je 
tak z převážné části financován  
z příspěvku EU z ESF a z národ-
ních veřejných zdrojů. První pro-
jekt probíhal od 1. 5. 2016 do  
30. 4. 2018 a druhý projekt ještě  
v současnosti běží, a to od 1. 5. 
2018 do 30. 4. 2020. Bude-li z řad 
rodičů zájem, můžeme si požádat 
o dotaci ještě na další období od 
1. 5. 2020 do 30. 4. 2022.

Několik čísel z prvního  
dvouletého období existence 
Školky Parníček (1. 5. 2016  
– 30. 4. 2018):
• Školku Parníček navštívilo cel- 
 kem 94 dětí;
• 62 dětí chodilo do školky v prů- 
 běhu školního roku (resp. dvou  
 školních let);
• 32 dětí chodilo do školky pou- 
 ze o letních prázdninách;
• 48 dětí začalo do školky chodit,  
 když jim ještě nebyly 3 roky  
 (tento údaj je ovlivněný přede- 
 vším tím, že provoz naší školky  
 začal v dubnu 2016, kdy všech- 
 ny děti byly již tříleté a od září  
 pak nastoupily do státní školky);
• 11 dětí se do školky vrátilo  
 opakovaně o letních prázdni- 
 nách následujícího roku;
• celkem bylo v rámci projektu  
 podpořeno 75 rodičů.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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Zámecké novinky
REMINISCENCE
 „Vzpomínka je jediný ráj, z něhož 

nás nikdo nemůže vyhnat.“ Lidová 
moudrost 

Reminiscenční terapie našla svůj 
původ ve Velké Británii. Jejím vzni-
kem byl definitivně překonán názor, 
že vzpomínání je při práci se seniory 
věc spíše negativní. Až do šedesátých 
let minulého století převládalo míně-
ní, že vzpomínání vede k nezdravé-
mu sebepozorování a odmítání pří-
tomnosti. Odborná publikace uvádí, 
že reminiscenční terapie je „terapie 
vzpomínkou“, jejímž cílem je vyvo-
lat ty příjemné vzpomínky, které 
mají pro člověka důležitou hodnotu, 
a zlepšit tak kvalitu jeho života. Jde 
o rozhovor terapeuta s klientem  
o jeho dosavadním životě a prožitých 
událostech. Reminiscenční terapie 
pomáhá pracovníkům v sociálních 
službách v lepším chápání seniorů 
jako osobnosti, dochází k upevnění 
vztahu mezi seniorem a pracovní-
kem a k plánování služby „šité na 
míru“ jednotlivých seniorů. Pracov-
ník tak lépe pochopí chování seniora 
a jeho potřeb. Reminiscenční terapie 
využívá vzpomínání jako terapeu-
tického prostředku. Je založena na 

faktu, že v mozku zůstávají nejdéle 
zachovány ty vědomosti, návyky 
a vzpomínky, které jsou uloženy  
v dlouhodobé paměti. Jde o proces, 
při kterém je podporováno skupino-
vé vzpomínání na příjemné události 
minulého života. Podněty vedoucí 
ke vzpomínání mohou být rozličné – 
fotografie, filmy, oblečení, předměty 
denní potřeby, hudební nahrávky aj. 
V našem domově také praktikujeme 
reminiscenční terapii. V dubnu jsme 
v rámci této terapie podnikli výlet  
s některými klienty, při kterém 
jsme postupně navštívili místa, 
kde se narodili, nebo prožili větší 
část svého života. Další akcí bylo 
společné pečení jidášů před veli-
konocemi a návštěva Kerska, které 
je i pro Lysou významným místem. 
Rádi bychom rozšířili možnosti 
reminiscenční terapie a zřídili po-
koj, který by byl celý vybaven sta-
rým nábytkem, různými doplňky 
a dekorativními předměty. Máme 
představu, že by se jednalo zhruba  
o 50.–70. léta minulého století. 
Touto cestou Vás prosíme, kdo 
má doma nějaký nepotřebný ná-
bytek, který by odpovídal našim 
potřebám a mohl nám jej věnovat, 

budeme velmi rádi. Veškeré do-
tazy rádi zodpovíme, buď přímo  
v domově nebo telefonicky, či  
e-mailem.  Kontakty naleznete 
na našich webových stránkách – 
www.domovnazamku.cz. V dubnu 
jsme ještě měli dvě milé návštěvy, 
které jsou pro nás také vždy vel-
kým zpestřením. Do našeho do-
mova zavítala ministryně financí 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D, s kte-
rou jsme diskutovali o financování 
sociálních služeb a o možnostech 
financování výstavby nového do-

mova. Paní ministryně odpovídala 
na dotazy klientů a po skončení 
besedy je potěšila kyticí narcisů. 
Druhou návštěvou byla herečka 
Hana Maciuchová v rámci projek-
tu Křeslo pro hosta. S paní Maci-
uchovou jsme se neviděli poprvé.  
V roce 2017 jsme se setkali na na-
šem zámku při natáčení televizní-
ho filmu – Tátova volha. 

Přejeme Vám krásné dny.
Ludmila Hlatká, fyzioterapeut                                          

Domov Na Zámku
Lysá nad Labem, p. o.                                                                                                                                           

S rozkvétajícím jarem jsme se 
v tomto měsíci sešli v Kavárničce 
hned třikrát a k tomu ještě navští-
vili další tři akce, na které hezky 
vzpomínáme. Ale vezměme to po-
pořádku.

Poprvé jsme se sešli v Kavár-
ničce hned na apríla. Začali jsme 
přípitkem na oslavu narozenin 
našeho pana Ing. Petra Gregora, 
který za nás, seniory, bojuje na 
všech frontách. Pak vystoupil pan 
Ing. Jan Volek, odborný pracovník 
firmy PRAGOPROJEKT z Prahy, 

který dohlíží na průběh rekon-
strukce železničního nadjezdu. 
Velmi pohotově a zajímavě hovořil 
o tom, co se již podařilo zvládnout. 
Nejdelší a nejtěžší oblouk je polo-
žen na nově postavené nosníky a 
teď se dokončuje jeho návaznost 
na „nájezdy“ od Lysé a od Litole. 
Montáži nahrává mírné počasí a 
máme tak jistotu, že do září, jak 
je plánované ukončení na novém 
nadjezdu, už budeme jezdit. Vý-
klad doplnil snímky z průběhu 
rekonstrukce. 

Navštívili jsme jarní výstavu – 
Elegance, Narcis a Regiony ČR.  
Měli jsme příležitost setkat se zde 
s paní ministryní financí JUDr. 
Alenou Schillerovou, Ph.D. (na 
snímku). Velice mile s námi poho-
vořila a popřála hodně úspěchů  
v našem aktivním seniorském 
věku.

Další akcí byla návštěva již  
12. řemeslného jarmarku na ná-
městí Bedřicha Hrozného. Stán-
kaři nám ochotně vycházeli vstříct 
a nechávali nám své nabízené vý-
robky i vyzkoušet. 

Nenechali jsme si ujít verni-
sáž výstavy „Moje propiska“ od 
našeho vrstevníka dr. Jána Štur-
ma v místním muzeu. Samozřej-
mě jsme nezapomněli pořídit si  
s ním foto.

Na dalším posezení jsme přiví-
tali pana Davida Skálu, manažera 
lyského výstaviště, který připra-
vuje výstavu Lázeňský veletrh 
2019, Senior 2019, Šikovné ruce 
našich seniorů 2019 a Růžovou 
zahradu 2019. Výstava rukoděl-
ných prací přináší hodně překva-

pení, co všechno senioři dovedou. 
Zajímalo nás, dokdy je třeba naše 
„výrobky“ do soutěže přihlásit  
a co všechno je k tomu potřeba. 
Pan Skála to vysvětlil a upozornil 
na termín uzávěrky soutěže.

Na poslední setkání jsme po-
zvali pana Mgr. Ondřeje Vaněčka, 
který nás informoval o  přípravě 
a průběhu akce Noc kostelů ve 
farním kostele Narození sv. Jana 
Křtitele a v kostele Českobratrské 
církve evangelické. Je k tomu i pro-
gram pro děti, výstava Střípky ze 
života farnosti, prohlídka unikát-
ních varhan, možnosti tichého po-
sezení v kostele a výstava Lysá nad 
Labem na starých pohlednicích. 
Noc kostelů je součástí velkých 
slavností LYSÁ ŽIJE 2019. Pan 
magistr nás s přípravou celé akce 
podrobně seznámil a k tomu při-
pomněl zásluhy P. Josefa Vojáčka 
za zdokumentování historie naše-
ho města a okolí a novou publikaci  
o něm a jeho díle, která byla v noci 
kostelů k nahlédnutí.  

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička dubnová



19

Napsali nám

čl. 79

Zeptali jsme se všeobecného 
praktického lékaře, MUDr. Igora 
Kareny. 

1. Co je nyní aktuální v rámci 
možností očkování?

Záleží na tom, zda-li jsme v ČR, 
či se někam chystáme za hranice. 
U nás v ČR, bych nyní doporučil 
očkovat proti klíšťové meningo-
encefalitidě, ale již ve zkráceném 
schématu očkování, neboť jsou 
již teplejší měsíce a lze imunizaci 
urychlit. Jsou dvě očkovací látky 
(FSME Immun a Encepur), který-
mi se můžeme chránit před tím-
to onemocněním. Nicméně bych 
podotknul, že zrychlená očkovací 
schémata se trochu liší podle typu 
očkovací látky. 

a) U FSME Immun  je dávkování 
ve zrychlením schématu následu-
jící: první dávka dnes, druhá za  
2 týdny a třetí za 5 až 12 měsíců.

b) U Encepuru je dávkování ve 
zrychlením schématu následují-
cí: první dávka dnes, druhá za 1 

týden a třetí za 2 týdny od první 
dávky (čili schéma 0, 7, 21 dní) a 
čtvrtá za 9–12 měsíců. U této oč-
kovací látky při zrychlením sché-
matu potřebujeme 4 dávky. Jinak 
v běžném klasickém schématu 
očkování potřebujeme u obou 
vakcín pouze 3 dávky. 

2. Co je klíšťová 
meningoencefalitida (KME)?

Je to virové infekční onemocnění 
postihující mozek a mozkové blány, 
ale i míchu a míšní nervy.

3. Jak a kde se můžeme nakazit?
Virus KME je přenášen zejména 

klíšťaty, popřípadě komáry anebo 
alimentární cestou (požitím ne-
dostatečně tepelně zpracovaného 
kravského, kozího nebo ovčího 
mléka). Nejčastěji přisátím klíš-
těte, ale i požitím nedostatečně 
tepelně zpracovaného mléka či 
mléčných výrobků.

V ČR se klíšťata vyskytují prak-
ticky všude, i na vrcholcích hor, jako 
je Šumava, Krkonoše, Jeseníky, Bes-
kydy, Krušné hory atd., ale i v Praze 
např. na Karlově náměstí byl při epi-
demiologickém průzkumu zazna-
menán výskyt nakažených klíšťat. 

4. Jaký je výskyt nakažených klíšťat?
Ne každé klíště je infikované, dle 

Očkování v ordinaci praktického lékaře a cestovní medicína
epidemiologických průzkumů je to 
kolem 1–5 %. Jsou samozřejmě i lo-
kality, jako je povodí Vltavy, Beroun-
ky, Lužnice, celé jižní Čechy a Vysoči-
na, kde je infikovanost klíšťat vyšší.

5. Jak se chránit před nakažením?
Tak očkováním jak jsem již 

uvedl, ale hlavně i mechanicky…

Měsíc březen byl v našem Klubu 
ve znamení oslav. Vedle Mezinárod-
ního dne žen jsme oslavili půlkulatá 
výročí narození dvou našich členek. 
Také jsme si připomínali některé 
masopustní zvyky a recepty tradič-
ního masopustního pečiva.

Na začátku dubna nás navštívily 
pracovnice Centra sociálních služeb 
– Bc. Věra Součková, vedoucí stře-
diska Lysá nad Labem a pí. Hana Laj-
nerová, vedoucí denního stacionáře. 
Seznámily nás s organizací veškeré 
činnosti Centra sociálních služeb a 
hlavně nově fungujícího denního 
stacionáře. Ochotně odpovídaly i na 
všechny naše dotazy a závěrem nás 
pozvaly na návštěvu stacionáře.

Na dalších našich schůzkách jsme 
se již pilně věnovali přípravě na Ve-
likonoce. Tradiční zvyky a obyčeje 

Činnost Klubu důchodců Litol 
v březnu a dubnu 2019

jsme si oživili při četbě knihy pana 
Jana Řehounka „… Aby nás Pán Bůh 
zachovati ráčil“, doplněné o naše 
vlastní vzpomínky a zážitky z mlad-
ších let.

Jedna předvelikonoční schůzka 
byla pracovní. Vyráběli jsme si ve-
likonoční vejce tzv. ubrouskovou 
metodou. Při jejich výrobě jsme se 
upřímně pobavili. Moc jsme se těšili 
na naše poslední dubnové sezení. 
Vyšlo přesně na 30. dubna – den ča-
rodějnic. Krásné teplé počasí, které 
panovalo v předcházejících dnech, 
se otočilo, bylo větrno a deštivo.  
Z plánovaného venkovního posezení 
s opékáním buřtů sešlo. Nám to však 
náladu nezkazilo. Byly i opékané 
buřty, káva, zákusky a družná zába- 
va v naší klubovně.

Klub důchodců Litol

Pietního aktu na lyském hřbitově 
se 8. května na Den vítězství zúčast-
nilo oproti předchozím létům o něco 
více lidí. A to těch mladších. Jedni 
sice odcházejí, ale druzí přicházejí – 

Aby se paměť neztratila

paměť však musí zůstat. Protože pa-
měť je bohatství – identita.

K výročím a oficiálním ceremo-
niálům mám dvojaký vztah. Pama-
tuji totiž éru totality, kde se účast na 

podobných akcích vyžadovala. Snad 
proto mne na letošní Den vítězství 
napadl sarkasmus, že člověk je jedi-
ný živočišný druh, který klade věnce. 
Na druhou stranu chápu přinášení 
květin k památníkům jako vnější 
projev toho, že bychom k památce 
těch, kteří za dobro druhých oběto-
vali svůj život, měli klást své srdce. 

Velmi správně je na památníku 
obětem 2. světové války na lyském 
hřbitově napsáno „My dali život, vy 
dejte lásku“. Když se nad tím zamys-
líme, objevíme, že slova „láska“ a „ži-
vot“ vyjadřují vlastně totéž. Padlí by 
nedali život bez toho, aby je k tomu 
nevedla láska k těm, za které bojo-
vali, a láska k pravdě a k životu. A na 
nás, kteří jsme díky nim zůstali za-
chováni, je, abychom předávali život 
a připomínali lásku těch, kteří nám to 
za cenu svých životů umožnili. Není 
skutečného života bez lásky.

Proto jsme považovali za dobré 
vzít s sebou svoje děti a předávat, 

Letošního vzpomínkového aktu na oběti 2. světové války 
se zúčastnilo více dětí. (foto: R. Šťastný)

aby až jednou půjdou klást věnce, 
kladli i svoje srdce na hroby těch, 
kteří prolili svou krev za ty, kteří 
přijdou po nich. Asi nejlepší způsob, 
jak dětem život za války přiblížit, je 
vyprávět jim příběhy jejich vlast-
ních příbuzných – dědečků a babi-
ček, kteří tehdy byli malí. Letošního  
8. března jsem dětem cestou na hřbi-
tov vyprávěl, co jsem si pamatoval, že 
vyprávěli mně. Povídal jsem si o tom 
po telefonu taky se svojí maminkou 
(ročník 1941) a doma také s man-
želčinými rodiči. Vzpomínalo se i na 
praprarodiče, jak se vypořádávali  
s životem za války. Přijde mi, že prá-
vě proto máme ten den státní volno.  
(I na ten odpolední výlet zbude  
dost času.) 

Příští rok to bude už 75 let od kon-
ce strašlivé pohromy 2. světové války. 
Postarejme se o to, ať památka jejích 
obětí nezmizí s pamětníky. Dejme  
tu lásku mrtvým i živým.

Ondřej Prokop Vaněček

dlouhé kalhoty a rukávy při vol-
ném pohybu v přírodě. Pomocí 
chemie…. repelentů. 

6. Jaké očkování byste doporučil do 
zahraničí například od Středozemí 
nebo JV Asie?

Tak to si napíšeme příště. 
redakce
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V sobotu 8. 6. 2019 se od 9.00 
hodin na Městském hřišti v Litoli 
sejdou naši nejmenší fotbalisté. 
Turnaj, kdy se potkávají naši nej-
menší, rotuje po hřištích jednot-
livých účastníků Ostrá, Semice, 
Kostomlaty nad Labem a Litol již 
několikátou sezonu. První tur-
naj letošního jara, ze kterého je 
zveřejněná fotka, začal v Ostré 
a zakončení tentokráte vyšlo na 
náš oddíl. Přijďte si užít atmo-

sféru dětského nadšení a fotba-
lu, ve kterém emoce jsou ryzí a 
nakonec snad budou i ty medai-
le (u nejmenších pro všechny).  
Turnaj podtrhuje naši mnoha-
letou práci s dětmi, kdy z torza 
oddílu, který před příchodem 
našeho trenérského týmu čítal 
pouze 8 hráčů starší přípravky, 
se stalo místo, kde nyní sportuje 
110 dětí. Bude odměnou a po-
děkováním rodičům a dětem za 
jejich úsilí a snahu něco měnit  
k lepšímu. 

Za všechny litolské trenéry 
mládeže Miroslava Vítka, Micha-
la Jareše, Tomáše Zikmunda, Ma-
těje Kejhu, Matyáše Pokorného, 
Michla Zoubka, Tomáše Černého, 
Jana Papáčka, Michala Hlaváčka, 
Josefa Komárka a Radka Ber-
nátka, kteří na zelené fotbalové 
louce dokázali vykřesat naději 
na lepší budoucnost sportování 
místních dětí, přeje nejmenším, 
ať vytrvají a hrají s úsilím jim 
vlastním. 

Radim Hanke

Polabská liga nadějí 

Veslařský klub Lysá nad Labem si Vás dovoluje pozvat na 

SLAVNOSTI LABE 
15. 6. 2019 od 12.30 hodin

                                               v areálu Veslařského klubu

PROGRAM:
12.30 – 14.00  Hlášení posádek do závodu dračích lodí
12.30 – 17.00 Závody na veslařském trenažéru
14.15 – 17.00 Závody dračích lodí
V průběhu závodů dračích lodí proběhnou ukázkové závody veslařů.

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

trenažéru se mohou účastnit příchozí všech věkových kategorií.

V průběhu celých slavností bude otevřen stánek s občerstvením.

Návštěvou akce účastník souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování  
a pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.

Tak, jak jsme avizovali v Listech 
č. 5, uskutečnili jsme pietní akt k 
74. výročí ukončení 2. světové vál-
ky a předali jsme květiny a poděko-
vání našim rozhodujícím osvobo-
ditelům, vojákům Rudé armády u 
pomníků Rudoarmějců a V dáli na 
hřbitově v Lysé nad Labem. Tento 
akt činíme samostatně již 3. rok, 
neboť jednak neuznáváme zcela 
nesmyslné datum ukončení 2. svě-

Poděkování osvoboditelům 
naší vlasti

tové války dne 8. května a nemohli 
jsme již poslouchat hlavní projevy 
při aktu pořádaném městem, které 
líčily události zcela zkresleně a pře-
krucovaly jasnou historii. Každým 
rokem přibývá těch, kteří se naše-
ho připomenutí zúčastňují. Čest 
památce všem našim osvobodite-
lům a občanům, jejichž životy byly 
zmařeny.

Ing. David Kváč
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Poslední dubnovou sobotu 
uspořádal šachový klub ŠK JOLY 
Lysá nad Labem Krajský přebor 
v rapid šachu mládeže Středo-
českého kraje. Své síly na 64 po-
lích změřilo 140 mladých vyzna-
vačů královské hry a to ve třech 
souběžně probíhajících sedmi-
kolových turnajích. První tři hrá-
či z oddílů Středočeského kraje  
v každé kategorii si zajistili prá-
vo účasti na Mistrovsví ČR.

V kategorii HD 10 zvítězil se šes-
ti body díky lepšímu pomocnému 
hodnocení hráč TJ Kavalier Sázava 
Milan Pešta a mezi dívkami Jola-
na Štědrová ze stejného oddílu.  
V kategorii HD 12 také rozhodlo 
o vítězství mezi dvěma šestibodo-
vými hráči  pomocné hodnocení  
a přiřklo titul Davidu Martiosya-
novi hrajícímu v barvách ŠK Do-

Středočeská mládež změřila síly v Lysé nad Labem
pravní podnik Praha, v kategorii 
dívek stačilo Josefíně Dudkové  
z TJ Jawa Brodce na prvenství 
uhrát o bod méně. Jen kategorie 
HD 14 měla jasné vítěze, kterými 
se stali se ziskem 6 bodů Jan Pec-
ka ze Sokola Brandýs nad Labem 
a Monika Strnadová z KŠ Říčany 
1925. Z domácích hráčů si nejlépe 
vedli Vladyslav Stefaniv a Domi-
nika Kaplanová, která vybojovala 
postup na Mistrovství České re-
publiky v Třešti. Gratulujeme.

Turnaj proběhl v prostorách 
Výstaviště Lysá nad Labem, hlav-
ního sponzora klubu, a k vidění 
byl i pohár za vítězství v Extrali-
ze družstev ČR, který klub získal  
o Velikonoční neděli. Medaile a 
ceny nejúspěšnějším hráčům pře-
dal starosta města Lysé nad La-
bem Karel Otava. Záštitu nad tur-

O velikonočním víkendu proběhlo ve Frýdku-Místku zá-
věrečné kolo Extraligy ČR družstev v šachu. Družstvo Vý-
staviště Lysá nad Labem odjíždělo na sever republiky s je- 
diným cílem – završit dobře rozehranou sezónu titulem. Před 
závěrečným trojkolem mělo bod náskok před svými pronásle-
dovateli a los jim určil do posledních kol příjemnější soupeře. 

Podařilo se! Po 10 letech působení družstva v extralize 
putuje titul do Lysé nad Labem. Blahopřejeme všem hráčům, 
kteří se na zisku titulu podíleli a děkujeme sponzorům, kteří 
družstvu účast v nejvyšší české soutěži umožnili. 

Věříme, že tento úspěch povzbudí mladé lyské šachisty a 
ukáže jim, že v dobré partě lze soutěžit i s velkokluby. Zároveň 
je to krásný dárek i našemu dlouholetému předsedovi Petrovi 
Saecklovi k jeho životnímu jubileu. 

Šachový klub JOLY

Extraligový titul putuje 
do Lysé nad Labem!

Poslední dubnový víkend se 
konal župní přebor sokolské vše-
strannosti. Disciplíny sportovní 
gymnastika a šplh hostila naše  
jednota. Atletiku s plaváním 
pořádala T. J. Sokol Říčany a Ra-
došovice. Z naší jednoty se zú-
častnilo celkem 13 závodníků. 
Lukáš Pleskot (žáci I.) vyhrál 
všechny disciplíny a získal za 
celkovou všestrannost zlatou 
medaili, Patrik Dančo (žáci I.) 
byl ve všech disciplínách druhý 
a získal tak stříbrnou medaili. 
Robenek František (žáci II.) byl  
5. v atletice, 4. v plavání, 3. ve špl-
hu a 1. v gymnastice. Za celkovou 

Soutěž sokolské všestrannosti – přebor župy barákovy

všestrannost získal stříbrnou me-
daili. Zich Dominik (žáci II.) byl  
1. v plavání, 2. ve šplhu a 2. v gym-
nastice. Votýpka Bedřich (žáci 
III.) byl 1. v atletice a 1. v gym-
nastice. Robenek Oliver (žáci III.)  
byl 2. v atletice, 1. v plavání a  
2. v gymnastice. Robenek Chris-
tian (dorostenci) bohužel neměl 
konkurenta, a tak celkovou vše-
strannost jako jediný závodník 
vyhrál. Martin Křena (muž) byl 
ve své kategorii také sám, ale 
letos absolvoval jen atletiku a 
plavání. Sklenářová Ela (žákyně 
I.) byla 1. v atletice, 3. v plavání, 
1. ve šplhu a 3. v gymnastice. Za 

najem převzal Středočeský kraj. 
Díky podpoře Šachového svazu a 
šachového klubu Nový Bor bylo 

možné sledovat boje těch nejlep-
ších i on-line na webu. 

Miloš Havlena 

celkovou všestrannost získa-
la zlatou medaili. Vítů Terezie 
(žákyně I.) byla 13. v atletice,  
2. v plavání, 8. ve šplhu a 9.–11.  
v gymnastice. V celkové všestran-
nosti se umístila na 6. místě. Bie-
dová Beáta (žákyně I.) byla 14.  
v atletice, 4. v plavání, 14. ve špl-
hu a 17. v gymnastice. V celkové 
všestrannosti se umístila na 10. 
místě. Kičmerová Alena (žákyně 
I.) byla 8. v atletice, 4. ve šplhu a 
16. v gymnastice. Pixová Kateři-
na (žákyně II.) byla 24. v atletice,  

15. v plavání, 8. ve šplhu a 6.  
v gymnastice. V celkové všestran-
nosti se umístila na 9. místě. Ra-
šínová Jana (žákyně II.) byla 5. ve 
šplhu a 8.–10. v gymnastice. Zá-
vodníci, kteří se umístili v celko-
vé všestrannosti na 1. a 2. místě, 
postupují na přebor ČOS. Všem 
našim závodníkům děkujeme za 
vzornou reprezentaci a postu-
pujícím přejeme hodně štěstí na 
přeboru ČOS.

Jůzová Petra
starostka T. J. 
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Hráli jsme:
Neděle 14. dubna: SK ČESKÝ 
BROD B – Slovan LYSÁ 2:3 (1:1)

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., Švorba, Kubín – Hanke, 
Poborský Ondra, Brabec, Urban, 
Veselý, (75´- Kodeš) – Novák David, 
Kříž Tomáš, ( 80´- Sosnovský).

Branky: 18. Hanke, 52. Brabec, 
62. Švorba.

V zápase na hřišti nepříjemného 
soupeře jsme dokázali vybojovat 
těsné vítězství a udržet se i nadále 
v čele tabulky. Dvakrát jsme mu-
seli obracet výsledek, když jsme 
doplatili na naše vlažné vstupy 
do obou poločasů. Domácí začali 
lépe a prvních dvacet minut patři-
lo jim a ujali se i vedení. Hru jsme 
postupně vyrovnali a měli i mírně 
navrch a výsledkem byla vyrovná-
vací branka. Druhý poločas jsme 
začali opět ospale a doplatili jsme 
na to, soupeř šel znovu do vedení. 
Tato branka nás probudila, brzy 
jsme vyrovnali a pak se ujali ne-
jen vedení, ale ovládli jsme i hru. 
Připravili jsme si několik slibných 
příležitostí ke vstřelení další bran-
ky, ale domácí je odvrátili a snažili 
se o „brejky“, které jsme dokázali 
likvidovat. 

FK Slovan Lysá nad Labem
Pátek 19. dubna: Slovan LYSÁ 
– FK ČÁSLAV „B“ 1:1 ( 1:0) 
penalty 10:9

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., Švorba, Kubín – Hanke, 
(87´Zápotocký), Poborský Ondra, 
Brabec, Veselý, Novák David – Je-
žek, (90+2 Helmich), Sosnovský, 
(79´ Kodeš).

Branky: 4. Sosnovský.
Za slunného jarního počasí 

jsme, na Velký pátek dopoledne, 
předehráli těžké utkání 22. kola  
s rezervou Čáslavi. Hosté nastou-
pili posíleni o šest hráčů z kádru 
divizního „áčka“, které mělo tento 
víkend volno. Předváděli rychlý 
kombinační fotbal a měli i čas-
těji míč na svých kopačkách do 
mnoha šancí se však nedostali. 
My jsme tentokrát dávali těžko 
dohromady sestavu, když nám 
chyběli čtyři omluvení hráči ze zá-
kladu a utkání nás tak stálo hodně 
sil. Do vedení jsme se dostali již 
ve 4. minutě a soupeři jsme pak 
odolávali až do 88. minuty, kdy 
se mu podařilo vyrovnat. Když 
žádné mužstvo nedalo gól ani  
v pětiminutovém nastavení, ná-
sledoval penaltový rozstřel, kde 
se rozhodlo až ve dvanácté sérii. 
Úspěšnější jsme byli my a do ta-
bulky si připíšeme dva body. 

Sobota 27. dubna: ZÁRYBY – 
Slovan LYSÁ  4:2 (0:1)

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., (60 Helmich), Švorba, 
Kubín – Vránek, Poborský Ondra, 
Brabec, Urban, Veselý – Ježek, Kříž 
Tomáš, (74´Sosnovský).

Branky: 30. Brabec z penalty,  
57. Ježek.

Po dobrých výsledcích i výko-
nech v minulých zápasech jsme 
tentokrát narazili a prohráli na 
hřišti Záryb, když jsme v poločase 

o branku vedli. Ve druhém poloča-
se jsme ale totálně selhali a dostali 
jsme čtyři góly. „Zápas se nám vů-
bec nevydařil. Domácí nás předčili 
v nasazení, důrazu i v kombinaci, 
uvedl trenér Sosnovský pro Nym-
burský deník. Porážka mohla být 
ještě vyšší, v průběhu zápasu Švor-
ba vykopával dvakrát míč mířící 
do prázdné branky. Vítězství do-
mácích tak bylo zcela zasloužené. 
Rozhodčí Pálek udělil každému 
soupeři dvě žluté karty a Ondra 
Poborský ji v 86. minutě viděl po-
druhé a tak jsme dohrávali s deseti 
hráči.

Sobota 4. května: Slovan  LYSÁ – 
Pšovka MĚLNÍK  2:0 (1:0)

Sestava: Rathouský – Schnei-
berg ml., (51´- Kříž Jan), Švorba, 
Helmich – Kodeš, (63´Sosnovský), 
Kubín, Brabec, Novák David, Vese-
lý – Kříž Tomáš, Vránek.

Za nevlídného, spíše „dušičko-
vého“ počasí, jsme odehráli další 
utkání s houževnatým soupeřem. 
K zápasu jsme nastoupili bez něko-
lika hráčů základní sestavy. Utkání 
bylo celkem vyrovnané, soupeř se 

představil jako běhavý a technický 
celek. My jsme hráli více nakopáva-
né míče za jeho obranu, což se nám 
celkem dařilo a přineslo nám to i 
tři body za vítězství. Hosté hráli ve 
druhém poločase oslabeni o jedno-
ho hráče, který byl po druhé žluté 
kartě v 44. minutě vyloučen. Ani 
my jsme nedohráli s plným počtem 
hráčů, když v 88. minutě uviděl 
Helmich za faul červenou kartu. Jak 
padly branky: 38. min. 1:0 – Brabec 
zahrál přímý kop a Vránek usměr-
nil míč hlavou do soupeřovy sítě. 
Hosté nevyužili v 82. minutě vylo-
ženou šanci k vyrovnání,  překopli 
branku z malého vápna a v násle-
dující 83. minutě přišlo fotbalové 
„nedáš-dostaneš“, po útoku dvoji-
ce Veselý – Tomáš Kříž prostřelil 
brankáře a zvýšil na 2:0. 

Nejbližší zápasy:
•  sobota 1. 6. od 17.00 hodin
 Lysá – Úvaly,
•  neděle  9. 6. od 17.00 hodin 
 Vlašim B – Lysá,
• sobota 15. 6. od 17.00 hodin
 Lysá – Pěčice.

www.slovanlysa.cz

Tabulka:
1 SK Kosmonosy 24 15 5 4 66:23 54
2 FK Slovan Lysá 24 13 7 4 52:34 51
3 FC Sellier&Bellot Vlašim B 24 13 6 5 49:33 50
4 TJ JAWA Divišov 24 32 5 6 49:42 46
5 SK Union Čelákovice 24 10 6 8 49:32 39
6 Dolnobousovský SK 24 10 5 9 35:35 39
7 TJ Sokol Pěčice 24 10 5 9 48:49 38
8 Mnichovohradišťský SK 24 9 7 8 45:35 37
9 SK Rejšice 24 9 6 9 43:40 34
10 FK Pšovka Mělník 24 8 6 10 32:47 32
11 TJ Sokol Luštěnice 24 8 5 11 25:33 31
12 TJ Sokol Záryby 24 7 5 12 49:57 31
13 FK Čáslav B 24 7 7 10 39:47 30
14 SK Český Brod B 24 7 4 13 41:47 25
15 SK Úvaly 24 4 6 14 28:59 20
16 AFK Sokol Semice 24 5 3 16 30:67 19
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Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258.

Nabízím výuku anglického a holandského jazyka, rodilý mluvčí, výuka u vás 
doma, nebo u nás v Lysé nad Labem, pro soukromé osoby, firmy, možnost 
překladů a dlouhodobé spolupráce. Tel.: 774 069 552.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

CENY RÁMEČKOVÉ
SLOUPKOVÉ INZERCE

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



24

 Inzerce 


