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V tomto čísle:

Domácí hospic Nablízku slavil. K příle-
žitosti oslav čtvrtých narozenin zavítal do 
Lysé v polovině května jihočeský kome-
diant a umělec Víťa Marčík se svým před-
stavením Labyrint světa. Akce měla být 
poděkováním všem sponzorům a podporo-
vatelům i příznivcům hospice. V úvodu také 
sám umělec přítomným poděkoval. Srdeč-
né poděkování patřilo také městu, které 
hospic finančně podporuje. Kino bylo plné 
a přestavení sklidilo velký ohlas. Nechyběli 
ani diváci z řad pozůstalých.

Velký den zažily pracovnice hospice  
23. května, kdy proběhlo slavnostní ote-
vření nových prostor kanceláře Domácí-
ho hospice Nablízku na Husově náměstí. 
Dopoledne přestřihli pásku zástupci měst, 
které finančně podporují činnost hospice, 
mezi nimi také místní zastupitelka Ště-
pánka Vošická. Následoval den otevřených 
dveří, kam krátce po obědě zavítal i sta-
rosta Lysé, Karel Otava. Zájemci, kteří sem 
chodili celé odpoledne, viděli zázemí hos-
picového týmu, ale také nově otevřenou 
půjčovnu kompenzačních pomůcek, která 
slouží nejen hospicovým klientům, ale i 
veřejnosti. Tam si mohou lidé, kteří pečují  
o své blízké v domácím prostředí půjčit 
například elektrická polohovací lůžka, 
kyslíkové koncentrátory, invalidní vozíky 
a další pomůcky. Zajímavou podívanou 

Hospic Nablízku oslavil 
čtvrté narozeniny

nabídla ve vstupní hale, kterou navrhla a 
upravila výtvarnice Barbora Veselá, spolu-
autorka pomníku Jana Palacha na Václav-
ském náměstí v Praze. Návštěvníky zaujme 
také Kniha živých, kde jsou u rozsvícené 
svíčky zapsaná jména všech, které pracov-
nice hospice doprovodily na konci života.  
V tento moment jich je více než osmdesát  
a postupně přibývají další.

Ředitelka hospice Bohumila Urbanová 
říká, že se rozrůstá tým hospice, ale také 
se rozšiřují služby a i zájem ze strany váž-
ně nemocných lidí stoupá. Hospic je v této 
chvíli schopen mít v péči dva až tři klienty 
(24 hodin denně, 7 dní v týdnu), ale k dis-
pozici má jen jedno auto – a jedno půjčené. 
Jakmile se podaří získat finanční prostředky, 
auto bude jednou z dalších investic Domácí-
ho hospice Nablízku. Proto jsou pracovnice 
hospice vděčné za každý dar, který jejich 
službu podpoří. Přispět bylo možné i u stán-
ku hospice během festivalu Lysá žije, který 
byl umístěný vedle kostela. Přispět lze také 
koupí drobných předmětů v miniobchůdku, 
který se nachází v nové kanceláři hospice. 
Vítány jsou i výrobky, které zde může hospic 
za dobrovolný příspěvek nabízet.

Více informací najdete na stránkách 
www.hospic-lysa.cz nebo na facebooku.

Kateřina Šťastná
Foto: Ondřej Vaněček

Předprodej vstupenek: 
www.kinolysa.cz

Letní Kino Lysá nad Labem
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Městský úřad

Slovo starosty

Krátce z radnice
Z 12. jednání rady města
dne 21. 5. 2019
RM schválila: 
• výsledek poptávkového říze- 
 ní na VZ malého rozsahu  
 na stavební práce s názvem:  
 „Oprava výtluků technologií  
 PATCH 2019 v Lysé nad La- 
 bem“, dle výsledků hodnoce- 
 ní nabídek hodnotící komisí  
 ze dne 15. 5. 2019,
• výsledek poptávkového říze- 
 ní na veřejnou zakázku ma- 
 lého rozsahu na stavební  
 práce s názvem: „ZŠ Hrozné- 
 ho – zadláždění dvora“, dle  
 výsledku hodnocení nabídek  
 hodnotící komise ze dne  
 30. 4. 2019,
• pozastavení příjmu žádostí  
 na nájem bytů z důvodu  
 chystané privatizace bytů  
 v Milovicích a to do odvolání,
• natáčení v zámeckém parku  

 společností Film Makers  
 projektu „Atlantic Crossing“  
 za předpokladu složení  
 kauce 10 000 Kč v termínu  
 10.–11. 6. 2019, 
• udělení výjimky z obecně zá- 
 vazné vyhlášky č. 5/2008 na  
 regulaci provozní doby re- 
 staurace Gastro Gurmán CZ  
 s. r. o., Lysá nad Labem v rám- 
 ci akcí Hudební večery, které  
 se budou konat vždy v sobo- 
 tu jedenkrát za 14 dní od  
 20.00 do 03.00 hodin, na  
 dobu 6 měsíců – začátek akcí  
 je 22. 6. 2019,
• dotaci na činnost pro Svaz  
 postižených civilizačními cho- 
 robami, z. s., okresní organiza- 
 ce, Nymburk ve výši 10 000 
 Kč z charitativního programu,
• podpis partnerské smlouvy  
 mezi městy Lysá nad Labem  
 a Kukeziv (Ukrajina),

• výsledek poptávkového říze- 
 ní na veřejnou zakázku malé- 
 ho rozsahu na stavební prá- 
 ce s názvem: „ZŠ Komenské- 
 ho – rek. WC pav. C“ dle vý- 
 sledku hodnocení nabídek  
 hodnotící komise ze dne  
 20. 5. 2019, následovně: Dvo- 
 řák - Karlík s. r. o., Holice. Ce- 
 na provedeného díla bude  
 uhrazena na základě po- 
 ložkového rozpočtu skutečně  
 dodaného materiálu a prove- 
 dených prací s oceněním pra- 
 cí a materiálu. Nejvýše pří- 
 pustná cena je 2 545 428,60  
 Kč vč. DPH.
RM souhlasila: 
• s uzavřením smlouvy na výše  
 uvedenou veřejnou zakázku  
 malého rozsahu s dodavate- 
 lem: Milan Horvát, Českoslo- 
 venské armády, Lysá nad La- 
 bem, za předpokladu navýše- 

 ní příslušné položky rozpočtu  
 města. Cena provedeného dí- 
 la bude uhrazena na základě  
 položkového rozpočtu sku- 
 tečně dodaného materiálu a  
 provedených prací s oceně- 
 ním prací a materiálu. Nej- 
 výše přípustná cena je  
 859 381 Kč vč. DPH.
RM odvolala: 
• Bc. Janu Stegmüllerovou  
 z funkce ředitelky MŠ Mašin- 
 ka, Sídliště 1512, 1516, Lysá  
 nad Labem ke dni 23. 8. 2019.

Z 13. jednání rady města
Dne 4. 6. 2019
RM schválila:
• navrženou kupní cenu od  
 ČD a. s. ze dne 3. 9. 2018  
 ve výši 2 475 000 Kč, tj.  
 282  Kč/m2, za prodej pozem- 
 ku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá  

Vážení spoluobčané, začát-
kem června Vám byl doručen 
tištěný materiál šesti opozič-
ních zastupitelů s názvem „Lysá 
nás spojuje BEZ CENZURY 01  
V/2019“  s článkem a peticí  
s výzvou k podpisu. Článek mohl 
být otištěn v Listech, kdyby byla 
odstraněna lživá informace, že 
zastupitelstvo města účelově 
změnilo územní plán, aby mohly 
být postaveny zmíněné výrobní 
haly v průmyslové zóně Na Mlíč-
níku. Jde o záměrné ovlivňování 
a vyvolávání nejistoty mezi oby-
vateli našeho města. Už v minu-
lých Listech a na facebooku jsme 
uvedli, že nikdo z vedení města 
nechce, aby v dané lokalitě byla 
postavena ubytovna. Zveřejnili 
jsme, jak budeme v souladu se 
zákonem postupovat. Zastupi-
telstvo města 26. 6. 2019 schválí 

zadání změny územního plánu 
a následně rada města schválí 
vydání stavební uzávěry, která 
zamezí případným výstavbám 
ubytovacích zařízení. Zastupitel-
stvo města 17. 4. 2019 schválilo 
plánovací smlouvu na převzetí 
kanalizačního a vodovodního 
řádu, který má vybudovat inves-
tor. Je tam rovněž uvedeno, že 
nesmí vzniknout ubytovna. Tvr-
zení, že jsme tím stavbu schvá-
lili, je nepravdivé. Napojení na 
sítě musíme ze zákona umožnit. 
Město zároveň podalo námitku  
k územnímu řízení.

Ve městě se těm, kteří se ani 
nedostali do zastupitelstva, 
podařilo přes facebook vypro-
vokovat další petiční akci proti 
výstavbě bytového domu za 
radnicí a za záchranu městské 
památkové zóny. Zastupitel-
stvo města 13. 5. 2015 zamítlo 
nákup areálu ČSAP za 12 mil. 
Kč. Pro zamítnutí bylo 13 za-
stupitelů a 2 se zdrželi. Dotče-
ný pozemek byl zakoupen PMS 
Poděbrady 27. 1. 2017 od ČSAP  
s. r. o. až po několika měsíčním 
prověřování, zda lze v dané lo-
kalitě stavět bytový dům. Sta-
vební úřad vydal jednoznačné 
stanovisko, že na pozemku sta-
vět lze za podmínky souhlasu 
Národního památkového ústa-

vu a dodržení požadavků na do-
pravu v klidu. Bylo vypracováno 
několik studií celkem od 3 ar-
chitektů. Vzájemným  jednáním  
vznikl oboustranně výhodný 
návrh plánovací smlouvy, která 
byla schválena zastupitelstvem 
21. 2. 2018 výraznou většinou 
zastupitelů (z 15ti 12 pro, 2 pro-
ti a jeden se zdržel).  Demolice 
stodoly, olejárny a dílny umož-
ní průchod z náměstí Bedřicha 
Hrozného přes soukromé po-
zemky až do ulice Na Písku. Tím 
dojde k odstranění velmi zane-
dbané části centra. Navíc bude 
v přízemí z garáží vybudováno 
moderní sídlo městské policie 
a vzniknou parkovací místa pro 
návštěvníky městského úřadu. 
Začátkem roku 2019 byly zahá-
jeny projektové práce, a po zís-
kání kladných stanovisek dotče-
ných orgánů bylo v květnu 2019 
požádáno o sloučené řízení  
o povolení stavby. Zdůrazňuji, 
že se jedná o soukromou inves-
tici na soukromém pozemku.

Městská památková zóna  
v Lysé n. L. byla vyhlášena Mi-
nisterstvem kultury 1. 4. 2003. 
V té době byla velká očekávání, 
kolik finančních prostředků po-
plyne na rekonstrukci objektů. 
Od státu přichází na regeneraci 
městské památkové zóny okolo 

1,5 mil. Kč ročně. Další potřebné 
miliony musí přidat město. Vět-
šina jde do zóny A na zámecký 
vrch. Na zóny B (dotvářející 
charakter) a C (doplňující cha-
rakter) se doposud nedostalo. 
V těchto částech nemovitosti 
chátrají. Důvodem je i to, že 
památkáři předepisované ma-
teriály jsou mnohem dražší a 
úřední řízení je složité. Na kaž-
dou zamýšlenou rekonstrukci 
nebo opravu musí být vydáno 
závazné stanovisko památkové-
ho úřadu. Na základě Petice za 
zmenšení městské památkové 
zóny bylo uloženo zastupitel-
stvem města  5. 9. 2018 požádat 
ministerstvo kultury o její revi-
zi. Ministerstvo si vyžádalo sta-
novisko NPÚ a město požádalo 
o vypracování analýzy. O tom, 
jakou bude mít podobu naše 
MPZ po revizi, nebudou rozho-
dovat zastupitelé ale odborníci. 
Revize MPZ vůbec nesouvisí  
s výstavbou bytového domu. 
Je to jen další záměrné šíření 
vykonstruovaných případů s cí- 
lem negativně ovlivňovat a vy-
volávat nejistoty mezi obyvateli. 

Závěrem mi dovolte popřát 
Vám příjemné prožití dovole-
ných a dětem hezké prázdniny.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

Pokračování na str. 3
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Pokračování ze str. 2

Městský úřad

Pod slovem, které Vás jistě  
v názvu zaujalo, se skrýva-
jí aktivity vězňů mimo areál 
věznice.

Již po čtvrté se tak vybraní 
odsouzení, kteří vykonávají 
trest ve věznici Jiřice, vy-
pravili na náš městský úřad, 
aby se zde z úst pracovní-
ků úřadu práce a kurátorky 
města Lysá nad Labem Ing. 
Kamily Kuchařové dozvědě-
li odpovědi na své otázky. 
Mezi ty nejčastější patří do-
tazy na to, jaká práva a jaké 
povinnosti mají po svém 
výstupu z výkonu trestu. Co 
je třeba zařídit ještě před 
výstupem, v čem může po-
moci městský úřad a v čem 

Extramulární aktivity 
Věznice Jiřice

úřad práce. Na jaké dávky 
mají nárok, zda mají šanci 
najít zaměstnání i se zázna-
mem v rejstříku trestů a kdy 
mohou požádat o jeho vý-
maz. Otázky se dotýkají také 
toho, jak si najít bydlení, 
nebo navázat kontakt s ro-
dinou. Další často zmiňova-
nou oblastí je řešení dluhů  
a osobní bankrot.

Akce, která se koná při-
bližně jednou za čtvrt roku, 
se setkává s velkým zájmem 
odsouzených a je velmi dobře 
hodnocena i ze strany vězni-
ce Jiřice.

Ing. Kamila Kuchařová
sociální kurátorka  

pro dospělé

V průběhu dubna a květ-
na proběhly na našem úřadě  
v pořadí již třetí tzv. Frýdlant-
ské dny úřadu práce.

Jedná se o poradenské dny, 
jejichž cílem je propojení 
sociální práce na městském 
úřadu s agendou úřadu prá-
ce. Ve třech dvou hodinových 
blocích jsou vybrané skupiny 
uchazečů o zaměstnání sezná-
meny s tím, jak práci hledat, 
jak napsat životopis a moti-
vační dopis, co je čeká u při-
jímacího pohovoru, ale také 
např. jak řešit své dluhy a další 
životní situace.

Posledního setkání se 
účastnilo osm uchazečů o za-
městnání a přednášejícím byl 
pan Tomáš Suchan, pracovník 
úřadu práce Nymburk a Ing. 
Kamila Kuchařová, kurátorka 
MěÚ Lysá nad Labem.

Další blok přednášek za-
číná v červnu, tentokráte na 
MěÚ Milovice. I tohoto bloku 
se jako přednášející zúčast-
ňují sociální pracovnice naše-
ho Městského úřadu.

Ing. Kamila Kuchařová
sociální kurátorka 

pro dospělé

Frýdlantské dny úřadu práce 
na MěÚ Lysá

Pozor změna!
Odbor vnitřních věcí Měst-

ského úřadu v Lysé nad La-
bem oznamuje, že byl nově 
zaveden vyvolávací systém 
pro odbavování agend ob-
čanských průkazů a cestov-
ních dokladů (pasů).

Při vstupu do budovy si 
občan v přízemí vytiskne po-
řadové číslo (na každý úkon 
i osobu zvlášť) a na vyřízení 
postupuje do prvního patra, 
vlevo. Na konci chodby v pro-
storu čekárny je umístěna čí-
selná vyvolávací tabule. 

odbor vnitřních věcí

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

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát a nikdy se nenajít 

a potkat se jednou, a najít se navždy.“ 

80 let
Jana Přibylová

85 let
Jan Tůma
Josef Vágner

90 let
Emilie Nováková
Marie Kochtová

91 let
Anna Dušáková

92 let
Oldřich Syrový

93 let
Marie Bendlová
Zdeňka Linhartová

95 let
Jaroslava Teichnerová

Blahopřání 
    za měsíc květen

Velice se omlouváme za chybné uveřejnění věku 
paní Jany Přibylové v červnovém čísle Listů.

Manželům Jiřině a Josefu Urbánkovým 
přejeme  k jejich jubileu hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti. 

Romana Fischerová, místostarostka

 nad Labem, kolem vstupního  
 objektu do podchodu na litol- 
 ské straně, za účelem vybu- 
 dování parkoviště, 
• výsledek poptávkového říze- 
 ní na veřejnou zakázku malé- 
 ho rozsahu na stavební práce  
 s názvem: „ZŠ Hrozného re- 
 konstrukce podlah v 1. a 2.  
 patře chodby“ dle výsledku  
 hodnocení nabídek hodnotící  
 komisí ze dne 20. 5. 2019, 
• dotace z charitativního pro- 
 gramu včetně navržených  
 veřejnoprávních smluv tak- 
 to: Oblastní Charita Kutná  
 Hora, ve výši 4 000 Kč, Rodin- 
 né centrum ROUTA, z. s., Če- 
 lákovice ve výši 10 000 Kč,  
 Linka bezpečí, z. s. Praha do- 
 tace ve výši 10 000 Kč, 
• přijetí daru (služby) od firmy  

 Praktik-Lysá s. r. o. za lékař- 
 ská vyšetření členů výjezdo- 
 vé jednotky SDH Lysá n. L., 
• termíny jednání RM v II. po- 
 loletí r. 2019 takto: 9. 7., 31. 7., 
 20. 8., 11. 9., 24. 9., 8. 10., 
 22. 10., 5. 11., 19. 11., 3. 12.  
 a 17. 12. 2019, 
• úpravu rozpočtu spočívající  
 v ponížení investiční položky  
 „Vodovod a kanalizace Byšič- 
 ky - dokončení“ o 900 000 Kč  
 včetně DPH, a navýšení po- 
 ložky „Napojení nového vrtu  
 HV-3 na úpravnu vody v Lysé  
 nad Labem“ o částku 900 000  
 Kč včetně DPH na 4 400 000  
 Kč včetně DPH.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Krátce z radnice
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Městský úřad

24.–25. 5. 2019 proběhl v 
zámeckém parku a jeho při-
lehlém okolí již tradiční měst-
ský festival Lysá Žije. Celým 
festivalem provázela zkušená 
moderátorka Ema Klemento-
vá. Největšímu zájmu se těšila 
kapela The Beatles Revival. 
Rockové posluchače potěšil 
Kamil Střihavka se svým do-
provodem Leaders, v chapitó 
stanu všechny diváky roztanco-
val Ventolin, fanoušci jásali při 
kapele The seniors + 1. V atriu 
se konal tradiční koncert hasič-
ské dechové hudby a Zámeckou 
ulici rozezněla na Montmartre 
hudba kapely Bee Band. Na 

Dvoudenní festival Lysá žije 2019
každého čekalo v prostorách 
zámeckého parku spousta ak-
tivit, místa na odpočívání a na-
učně-zábavná stezka „Planeta 
Dinosaurů“. Součástí progra-
mu Lysá Žije, byla již tradičně  
i Noc kostelů a prohlídky muzea 
Bedřicha Hrozného. Celý dvou-
denní program přilákal několik 
tisícovek návštěvníků jak z Lysé 
nad Labem, tak i z okolí.

Já bych tímto chtěla podě-
kovat především svým dvěma 
kolegům, kteří se na akci podí-
leli Ondřeji Strýhalovi a Karlu 
Nádeníčkovi. Monice Pilařové, 
která graficky zpracovala celou 
akci a pomáhala se sociálními 

sítěmi, spolku LysaFree díky 
kterému jste mohli být online, 
zvukařům a osvětlovačům  
z Audiogang, fotografům man-
želům Kosovým, díky nimž bu-
deme mít spoustu vzpomínek. 
Dále bych chtěla poděkovat Lu-
káši a Jirkovi Fuchsovi a jejich 
týmu, hasičům SDH z Lysé nad 
Labem, chlapcům z Snews, díky 
kterým jste mohli vidět živé 
přenosy přímo z místa konání 
festivalu, TV Manole za skvělé 
video celého festivalu. Mnoho 
práce odvedla i technická sku-
pina, jelikož přípravy na tako-
vou akci bývají opravdu dlouhé 
a náročné – pánové, patří Vám 
opravdu velké díky! O úklid 
celého prostoru se starala se 
svým týmem slečna Veronika 
Rybová. Speciální poděkování 
patří paní Vendulce Černo-
horské – pořadatelce Lysá Žije 
2018 za to, že mi celou dobu po-
máhala, zodpovídala naše dota-
zy a na festivalu byla se mnou. 
Za všechny pořadatele děkuje-
me všem brigádníkům a našim 
přátelům, kteří nám na akci  
pomáhali.  

Děkujeme také chlapům z po-

řadatelské služby, kteří se po ce-
lou dobu akce starali o bezpečné 
zázemí návštěvníků a interpretů 
a klidný průběh celé akce. Tato 
skvělá spolupráce zařídila bez-
problémový chod akce. O klidný 
průběh se starala také městská 
policie a státní policie, i jim posí-
láme velké díky.

Děkujeme městské knihov-
ně za organizaci Montmartru, 
který se letos těšil opět velké-
mu zájmu. Za program v atriu 
děkujeme Státnímu archivu  
v Lysé nad Labem a za skvělou 
spolupráci děkujeme Domovu 
Na Zámku.

Největší poděkování patří 
našim sponzorům: INVIA LYSÁ 
NAD LABEM, RETR s. r. o., O.K. 
TRANS SERVICE s. r. o., ŠIMON  
A KOLMAN s. r. o., HUMBUK.

A samozřejmě děkujeme 
všem účinkujícím a návštěvní-
kům! Protože bez vás by to ne-
bylo ono. 

Bylo to náročné, ale super. 
Příští rok slavíme 5. narozeni-
ny! Doufám, že u toho budete  
s námi.

Nikola Pěkná
referentka kultury

Mezi občany našeho města byly dne 6. 6. 2019  
přivítány tyto děti: 

 Matěj Kodera  Mariana Tuzarová
 Sofie Špačková  Filip Gregar 
 Patrik Angelovič  Adam Ždimera 
 Laura Janssen  Mariana Vondráčková 
 Bartoloměj Borák  Sofie Roule 
 Jana Chaloupková 

Vítání občánků

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

Odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury

Krimi střípky
Alkohol za volantem

Dne 6. 4. 2019 v 16.30 ho-
din prováděli strážníci kont-
rolu vozidel, které projíždějí 
kolem Kovony, kde je vjezd 
pouze na povolení. Kontro-
lován byl i 43letý řidič moto-
rového vozidla z Třebestovic, 
který povolení neměl. Nejen-
že se na místě zpovídal z po-
rušení zákazové značky, ale 
navíc z řidiče strážníci ucítili 
i alkohol. Provedená dechová 
zkouška podezření potvrdila 
naměřenou hodnotou 1,28 
‰. Na základě tohoto zjištění 
byla na místo přivolána hlíd-
ka Policie ČR, která si řidiče 
převzala k podání vysvětlení. 
Řidič je podezřelý ze spáchání 
přečinu „Ohrožení pod vlivem 
návykové látky“.

Zadržení celostátně
hledané osoby

Dne 10. 5. 2019 v 13 hodin  
zasahovali strážníci v čekárně 
na místním nádraží proti dvě-
ma mužům, kteří se vzájem-
ně napadali. Roztržka mezi 
nimi nebyla nijak vážná a sta-
čilo oběma pouze domluvit. 
Nicméně při ztotožňování se  
u jednoho z nich zjistilo, že se 
jedná o osobu hledanou Policií 
ČR. Z tohoto důvodu byl 21letý 
muž z Prahy následně předán 
hlídce Policie ČR, která byla na 
místo přivolána.

Sledujte naše webové strán-
ky na adrese www.mplysa.cz, 
kde najdete další informace.

Bc. Luboš Zita
Městská policie Lysá n. L.              
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Nabídka pejsků a kočiček 
v psím útulku Lysá nad Labem

Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nalezených v Lysé 
nad Labem a okolí najdete aktuálně na adrese útulku  
www.pejscilysa.cz a na facebooku Psí útulek Lysá nad  
Labem.

Městská policie, která zajišťuje odchyt toulavých psů  
v Lysé nad Labem, vždy po odchytu pejska odveze do míst-
ního útulku v Lysé nad Labem se sídlem ve Velazu, a. s.,  
č. p. 535. Tel. 325 551 221, mob. 723 342 174 paní Čápo-
vá, nebo na mob. 605 316 755, když se pejsek zaběhne.  
E-mail: pejscilysa@email.cz

Město Lysá n. L. děkuje všem občanům, kteří projeví zá-
jem o opuštěné pejsky a kočičky.

Pes – dvouletý kříženec, 
mohutného vzrůstu na 
kratších nohách hledá do-
mov k rozumným lidem, 
kteří mají zahrádku a chuť 
se pejskovi věnovat. Potře-
buje péči ve formě výcviku 
a bude poslušným parťá-
kem. Svoji péči Vám oplatí 
přátelským přístupem. Už 
nyní je skvělým hlídačem, 
ale není příliš vhodný k dě-
tem, k drůbeži a kočkám. Je 
zvyklí být jako jedináček.  
Je aktivní a zatím nevycho-
vaný. Pokud na Vás udělal 
dojem, tak neváhejte.

Dvouletý pejsek hledá domov!
Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 
3. sobotu v měsíci, tj. 20. 7. a 17. 8. 2019 na tato 
stanoviště:

místo (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

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

* Řehačka - přístavní místo pro kontejnery je louka  
   od hospody vpravo (u čp. 93).
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň
TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad

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, 
s výjimkou svátků. 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 

Dále na páníčka čekají: 6letý kříženec rotvajlera, mladý 
kříženec ovčáka, Bessi 8letá labradorka, kříženec 3letého 
kokršpaněla a mladičký hrubosrstý ohař.

Ing. Veronika Rybová
referentka OSM čistota a zeleň

Po městě Lysá nad Labem, 
Litol, Dvorce, Byšičky a Ře-
hačka jsou rozmístěny hníz-
da na separovaný odpad.  
V těchto hnízdech se nejčas-
těji vyskytují kontejnery na 
papír, plast (svoz 2x týdně), 
sklo barevné a čiré (svoz 1x 
za měsíc), kontejnery na te-
trapaky (svoz 1x za 14 dnů).
Od jara 2018 jsou ve vybra-
ných 12 hnízdech kontejnery 
na kovy (svoz 1x za měsíc) a 
od července 2018 je rozmís-
těno 9 ks kontejnerů na odě-
vy, obuv a textil.

Občanům Litole se vyšlo 
vstříc přistavováním kontej-
nerů na bio a velkoobjemový 
odpad v lokalitách U Vlečky a  

Kontejnery na separovaný odpad

K Borku v letních měsících.
Bohužel u hnízd na separo-

vaný odpad mnohdy končí bílá 
a ostatní elektronika, která se 
bezplatně odevzdává na sepa-
račním dvoře.

Pro všechny obyvatele spa-
dající pod Lysou nad Labem je 
otevřený separační dvůr na ad-
rese Ke Vrutici 1738, s provoz- 
ní dobou: PO–PÁ 8–12 a  
13–17h, SO 8–13h. Zde se za 
úplatu odevzdává suť 1 Kč/kg, 
všechny ostatní materiály jsou 
zdarma.

Děkujeme všem občanům, 
kteří třídí.

Třiďme odpad. Má to smysl!
Veronika Rybová, referentka 

OSM čistota a zeleň

Vlastníci nemovitostí, ve 
kterých dochází k produkci 
splaškových odpadních vod 
a nejsou napojeny na veřejný 
kanalizační řád, jsou povin-
ni předkládat vodoprávní-
mu úřadu originály dokladů  
o zneškodňování splaško-
vých odpadních vod z těchto 
nemovitostí. Předkládané do- 
klady se liší podle způsobu 
likvidace splaškových odpad-
ních vod.

Splaškovými odpadními vo- 
dami jsou vody z WC, mytí ná-
dobí, vody z koupání a praní.

Seznam požadovaných do-
kladů podle způsobu likvidace 
splaškových odpadních vod na-
leznete na https://mestolysa.
cz/cz/mestsky-urad/odbory-
-uradu/odbor-vystavby-a-zi-
votniho-prostredi/informace-
-odboru.

Ing. Vendula Štěpánková
odbor výstavby a ŽP

Odpadní splaškové vody

Návštěvní doba útulku:
Pondělí až čtvrtek: 8.00–14.00 / pátek: 8.00–12.00 / 
každou poslední sobotu v měsíci: 9.00–11.00.
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Vážení spoluobčané, předkládám Vám aktuální stav většiny 
investičních akcí, spadajících pod odbor městského investora  
(PaedDr. Jan Štěpánek, vedoucí odboru).

Stav hlavních investičních akcí:
• Obchvat II. etapa – vydáno územní rozhodnutí, odvolal  
 se pouze jeden občan, kvůli kterému byl nyní spis zaslán  
 k odvolání Krajskému úřadu. 
• Rekonstrukce ul. ČSA – ke stavebnímu povolení nám schází  
 již jen rozhodnutí o povolení kácení, které je nyní na odvolání  
 u Krajského úřadu. 
• Rekonstrukce ul. Mírová – máme vydáno stavební povolení,  
 hrozí odvolání ke Krajskému úřadu ze strany jednotlivců.
• Rekonstrukce a vystrojení vodojemu – do koce roku 2019  
 by mohlo být vydáno stavební povolení.
• Odkup hlubinného vrtu pitné vody v Kovoně – zahajujeme  
 projekční činnost.

Akce, které jsou již dokončeny nebo mají předpoklad
dokončení v letošním roce:
• Hlubinný vrt HV 3 – DOKONČENO (dotace).
• Vodovod a kanalizace Byšičky – DOKONČENO (dotace).
• Kanalizace Dvorce – DOKONČENO (dotace).
• Chodníky v ulici Husova – DOKONČENO.
• Rekonstrukce smuteční síně – DOKONČENO.
• Nové veřejné osvětlení ve Dvorcích – DOKONČENO.
• Úprava křižovatky Resslova – DOKONČENO.
• Přístupová cesta k zámeckým terasám – DOKONČENO.
• Rekonstrukce ZUŠ – právě probíhá.
• Rekonstrukce budovy: bývalé PRIVUM – akce probíhá  
 (dotace).
• Rekonstrukce křižovatek pod nadjezdem a ve Dvorcích  
 – DOKONČENO.
• Rekonstrukce ul. Stržiště - kanalizace a vozovka 2018  
 – dokončeno, rekonstrukce a stavba nových chodníků začne  
 v létě, dostali jsme na ně dotaci bez mála 3 mil. Kč.
• Výstavba parkoviště P+R na nádraží pro 160 automobilů  
 – na akci jsme dostali dotaci ve výši 36 178 582,59 Kč,  
 máme  vybranou stavební firmu a stavba by se v létě mohla  
 rozběhnout.
• Rekonstrukce budovy v centru pro městskou policii  
 a státní policii – máme stavební firmu, která v létě začne  
 se stavbou budovy pro policii.
• Obnova ohradní zdi a dalších památek – letos se bude  
 rekonstruovat domek v zámeckém parku, který v současnosti  
 užívají včelaři, máme stavební povolení  (dotace).       
• Rekonstrukce ul. Za Zámkem – začátek stavby v létě.
• Rekonstrukce ulice V Zátiší – začátek stavby v létě.
• Zvýšení kapacity ZŠ JAK – nástavba patra na pavilonu C  
 vč. přístavby šaten a výtahu – vyhlašujeme soutěž na stavební  
 firmu (dotace).
• Rekonstrukce ul. 28. října – máme stavební povolení,  
 vyhlašujeme soutěž na stavební firmu (možná dotace).
• Sociální bydlení Na Františku – muselo být odstoupeno  
 od smlouvy se stavební firmou, dopracován projekt kvůli  
 špatnému stavu krovu a je vybrán nový zhotovitel, začátek  
 stavby v létě (dotace).
• Rekonstrukce komunikací: Jaromírovy sady, Za Labem,  
 Dvorce – soutěžíme stavební firmu.

Akce v přípravě:
• Turistické informační centrum – máme hotový projekt  
 a budeme žádat o stavební povolení.

Stav investičních akcí města

Rekonstrukce ul. Komenského

Rekonstrukce ul. Stržiště

Nadjezd

Přístupová cesta k zámeckým terasám
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• Automatická parkovací věž II. na litolské straně – právě  
 zažádáno o stavební povolení, přislíbena dotace cca 10 mil. Kč.
• Rekonstrukce ul. Jedličkova – ve spolupráci s krajem  
 zahájena projektová příprava.
• Multifunkční sportovní hala – je vyhlášena nová soutěž  
 na projektanta. Původní projekt z minulého volebního období  
 byl v rámci projektové přípravy zastaven, neboť odhad  
 na realizaci stavby vycházel vysoko nad 150 mil. Kč.
• Rekonstrukce a stavba nových chodníků v ul. Družstevní  
 – žádáme o stavební povolení.
• Nová tělocvična a zvýšení kapacity ZŠ v Litoli – tělocvična  
 má stavební povolení a doprojektovává se další pavilon ZŠ  
 pro II. stupeň.
• Aktualizace projektu nového Domova důchodců – probíhají  
 jednání s krajem.
• Nová mateřská škola v ul. Na Zemské stezce – čekáme  
 na změnu ÚP, máme projekt ke stavebnímu povolení.
• Cyklostezka v ul. Poděbradova II. etapa – budeme žádat  
 o stavební povolení.
• Nová přístavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem 
 – stavební povolení, ale jedná se o změně rekonstrukce.
• Rekonstrukce ulice U Nové hospody – vyhlašujeme soutěž  
 na projektanta, realizace 2020.
• Rekonstrukce č.p. 13 – projektová příprava.
• Rekonstrukce komunikace Za Koncem, Za Pávem,  
 Smetanova, Škrétova, Riegrova – projektová příprava.
• Most přes Labe – lávka pro pěší a cyklisty včetně napojení  
 na Polabskou cyklostezku a na město – projektujeme.
• Přístaviště rekreačních lodí s napojením na město  
 a Polabskou cyklostezku – máme územní studii, připravuje  
 se soutěž na projektanta, kterou bude zajišťovat ŘVC.
• Rekonstrukce cest v zámeckém parku – stavba naplánována  
 na letošní podzim, aby nebyla narušena letní sezona, stavební  
 firmu již máme.
• Komunikace Ve Višňovce – z technologických důvodů může  
 být stavba realizována až s ulicí Mírová.
• Polabská cyklostezka – v přípravě ve spolupráci se Středo- 
 českým krajem.
• Cyklostezka Lysá n. L. - Milovice – Benátky n. J. – v přípravě.
• Komunikace Brandlova – zahajujeme soutěž na projektanta,  
 realizace 2020.
• Sociální zařízení pro hasičskou zbrojnici v Byšičkách  
 – v jednání.
• Komunikace Na Vysoké Mezi – v přípravě.
• Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ JAK – začínáme s projektem,  
 který bude připraven na dvě etapy, po získání stavebního  
 povolení ihned začínáme s rekonstrukcí sociálního zařízení  
 a šaten. Rekonstrukce školního bazénu bude připravena  
 do doby, kdy bude vyřešen další prostor, který bude nahrazovat  
 tělocvičnu. 
• Částečná rekonstrukce parku 30. výročí osvobození 
 – vyhlašujeme soutěž na projektanta.
• Rekonstrukce nevyužitého půdního prostoru staré radnice  
 – vyhlašujeme soutěž na projektanta.
• Areál v Čechově ulici – v přípravě.
• Revitalizace Sídliště – vyhlašujeme soutěž na projektanta.
• Rekonstrukce bývalého klubu Calypsso na kulturní sál.
• Rekonstrukce vily v Litoli – v přípravě.

Ing. Karolína Chudobová, radní uvolněná,
strategický rozvoj města

Výstavba nového chodníku  
v ulici HusovaNové chodníky na sídlišti

Rekonstrukce křižovatky ve Dvorcích

Křižovatka Resslova

Komunikace ve Dvorcích k zastávce
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Reakce stavebníka na dezinformační akci skupiny „Lysá nás spojuje“
Naše společnost považu-

je za nezbytné reagovat na 
iniciativu skupiny „Lysá nás 
spojuje“, která zcela neprav-
divě a nepodloženě šíří mezi 
občany Lysé nad Labem vy-
loženou fámu o tom, že náš 
stavební záměr postavit v lo-
kalitě „Na Mlíčníku“ haly pro 
drobnou a střední řemeslnou 
výrobu, je údajně ve skuteč-
nosti záměrem vybudovat 
ubytovnu pro 2 000 sezon-
ních pracovníků.

Předně máme za to, že 
společnost KATCHER spol. s 
r. o. je tímto zatažena do po-
litického boje několika za-
stupitelů, kteří nedokázali v 
kolektivním orgánu – zastu-
pitelstvu města Lysá nad La-
bem relevantně zdůvodnit a 
prosadit jejich názory. Na-
místo toho, aby rozhodnutí, 
kde byli tzv. přehlasováni 
respektovali, jako výsledek 
demokratického postupu 
voleného orgánu, rozhodli 
se svůj neúspěch zvrátit tím, 
že fakticky zpochybní legiti-
mitu a platnost rozhodování 

V pátek 24. května 2019 
na dětském hřišti na sídlišti 
v Lysé nad Labem proběhla 
formou dětského dne s IZS 
preventivně výchovná akce 
pro předškolní děti MŠ a je-
jich pozvané hosty. Tato akce 
je pořádána již třetím rokem 
díky vzájemné spolupráci 
policistů PČR ÚO Nymburk, 
strážníků MP Lysá nad La-
bem a vedení MŠ Pampeliška 
Lysá nad Labem a za laska-
vého souhlasu města Lysá 
nad Labem se zapůjčením 
pozemku. V letošním roce 
svou techniku a vybavení 
předvedli policisté z jed-
notlivých útvarů Policie ČR 
Krajských ředitelství Středo-
českého kraje, hl.m. Prahy a 
Policejního prezidia, dále ha-
siči JPO HZS SŽDC Nymburk 
a SDH Lysá nad Labem. Děti  
v průběhu dopoledne ab-
solvovaly celkem 15 sta-
novišť, kde se jim věno-
vali a na všetečné otázky 
trpělivě odpovídali policejní 

Setkání se složkami IZS na sídlišti
psovodi, pyrotechnici, po-
licejní jezdci s koňmi, kri-
minalističtí technici, pořád-
ková jednotka a policejní 
potápěči, dopravní policisté  
s radarem a motorkou a poli-
cisté s vozy prvosledové hlíd-
ky, městští strážníci, zdravot-
nice RZS a drážní hasiči spolu 
s kolegy od dobrovolných ha-
sičů. Na stanovištích na děti 
čekaly úkoly, prostřednic-
tvím nichž si mohly praktic-
ky vyzkoušet jednotlivé čin-
nosti, např. přiložení pout, 
sestavení portrétu pachate-
le, poskytnutí první pomo-
ci, hašení požáru proudnicí 
nebo manipulace se zbraní 
a mnoho dalších. Je třeba 
vyzvednout komentované 
dynamické ukázky jízdní po-
licie, lezců drážních hasičů 
a policejních psovodů, kteří 
svými výkony v dětech prá-
vem budili nadšení.

Veronika Dostálová a 
Luboš Zita

orgánu, do kterého kandido-
vali a byli zvoleni, a budou 
pokračovat ve svém vzdoru 
šířením spekulací vydáva-
ných za „pravdu“. Není ale 
naším cílem dělat pořádek  
v zastupitelstvu Vašeho 
města, jen vysvětlujeme, že 
již tato naše námitka proka-
zuje značnou míru nesmy-
slnosti úsudku dotčených  
lidí. 

Je pak nutné se vyjádřit  
i k argumentu, že před hlaso-
váním o uzavření plánovací 
smlouvy opoziční zastupitelé 
údajně neměli dostatečnou 
možnost seznámit se s pod-
klady. Přitom uzavření pláno-
vací smlouvy bylo schváleno 
většinou svobodně a demo-
kraticky zvolených zastupi-
telů, což je důkaz nad důkazy, 
že přinejmenším těmto před-
ložené podklady připadaly 
dostatečné!

Společnost KATCHER spol.  
s r. o. podstoupila dlouhé 
řízení o umístění stavby, 
kdy stavebnímu úřadu do-
ložila vše, co zákon poža-

duje. O tom, zda bude vy-
dáno územní rozhodnutí a 
stavební povolení tak tedy 
nerozhoduje zastupitelstvo, 
ale stavební úřad. Pokud 
jsme pak prokázali, že náš 
záměr splňuje podmínky 
pro vydání příslušného roz-
hodnutí, máme zákonný ná-
rok na kladné vyřízení naší 
žádosti. A v žádném případě 
nejde o ubytovnu! 

Vážení občané města Lysá 
nad Labem, prosíme, uvě-
domte si, že územní plán 
pro lokalitu „Na Mlíčníku“ 
ubytovnu postavit umožňu-
je! Tedy – pokud bychom ji 
chtěli postavit, pak bychom ji 
neměli důvod za nic skrývat, 
jak tvrdí „Lysá nás spojuje“,  
a žádali bychom o územní 
rozhodnutí a stavební povo-
lení právě na takovou hypo-
tetickou ubytovnu, nikoliv na 
haly pro drobnou a střední 
řemeslnou výrobu.

Za vyloženě lacinou hysterii 
pak už považujeme vykreslo-
vání „dramatických poměrů“, 
v případě výstavby vymyšle-

né ubytovny (kterou nikdo 
postavit nechce). Menšinoví 
zastupitelé a jejich spolutvůr-
ci tohoto štvaní popisují, jak  
2 000 přebytkem volného 
času a zahálkou deprimo-
vaných dělníků původem  
z nějakého problematické-
ho kulturního prostředí se 
o sychravých večerech plíží 
hvozdy, a přelézajíce ploty 
ve velkém obtěžují a ohro-
žují občany Lysé… Vážně je 
nutné polemizovat s takto 
absurdními, ničím nepod-
loženými, až vyloženě vy-
lhanými scénáři, které mají 
toliko vzbudit v občanech 
dojem, že jediní správní, 
kteří je ochrání, jsou zejmé-
na oni – opoziční zastupi-
telé? Opravdu je nezbytné 
vysvětlit, že se jedná o ryzí 
spekulaci, která má za hlav-
ní cíl vyzdvihnout politic-
kou důležitost těch, kteří se 
neštítí pod něco takového 
podepsat?

Ing. Ilya Stavrovskiy
KATCHER spol. s r. o.

Městský úřad
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Fotograficky

 

20. května se pan starosta zúčastnil na OA Lysá n. L. slavnostní-
ho zahájení ústní části maturitních zkoušek. Následně ve středu  
29. května proběhlo v obřadní síni na radnici slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení. Všem maturantům gratulujeme k úspě-
chům a přejeme mnoho štěstí v dalším studiu či v zaměstnání.

23.–26. 5. probíhala na výstavišti hojně navštěvovaná výstava 
NATURA VIVA 2019. Zahájení se zúčastnilo nespočet význam-
ných hostů. Svou návštěvou nás poctil dokonce i předseda vlády 
České republiky pan Andrej Babiš, který výstavu oficiálně zahájil. 

Poslední květnový víkend se konala tradiční městská slav-
nost Lysá žije 2019. Počasí přálo a návštěvníků a fanoušků bylo 
v zámeckém parku nespočet.

 

Dne 6. června jsme na radnici v obřadní síni slavnostně přiví-
tali nové občánky našeho města. Přejeme jim do života hodně 
štěstí a zdraví.

 
 
V neděli 9. června se v zámeckém parku konal Podvečer 

plný překvapení. K vidění byla děvčata z TSK Dynamik, skvělí 
bubeníci z Tam Tam Batucada a folklorní soubor Charvatčané. 
Pro dětské účastníky bylo příjemným zpestřením loutkové di-
vadlo a bublinová show Matěje Kodeše.
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Kulturní přehled

2. 7. od 21.30 Genesis
3. 7. od 21.30 Psí poslání 2
4. 7. od 21.30 Spider-Man: Daleko od domova  PREMIÉRA
5. 7. od 21.30 Tajný život mazlíčků 2
6. 7. od 21.30 X-Men: Dark Phoenix
7. 7. od 21.30 Beats
9. 7. od 21.30 Yesterday
10. 7. od 21.30 Captain Marvel
11. 7. od 21.30 Uzly a pomeranče  PREMIÉRA
12. 7. od 21.30 Willy a kouzelná planeta  PREMIÉRA
13. 7. od 20.00 S Pydlou v zádech - Divadelní společnost J. Dvořáka
  Účinkují: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová,  
  Rostislav Trtík, Karel Gult. Vstupné 300 Kč.
14. 7. od 21.30 Srážka s láskou
16. 7. od 21.30 Kořist  PREMIÉRA
17. 7. od 21.30 Late Night  PREMIÉRA
18. 7. od 21.30 Diego Maradona  PREMIÉRA
19. 7. od 21.30 Lví král  PREMIÉRA
20. 7. od 16.00 Letňák fest 2019 - 5. ročník
  GAIA MESIAH, LETY MIMO, POST-IT, SMRTISLAV,  
  DREDDY SEPPSAMA, OVČIE KIAHNE, QWIL.
  Vstupné 250 Kč
21. 7. od 21.30 Mrtví neumírají
23. 7. od 21.30 V lásce a válce
24. 7. od 21.30 Brankář
25. 7. od 21.30 Ženy v běhu
26. 7. od 21.30 Bohemian Rhapsody
27. 7. od 21.30 Lví král 
28. 7. od 21.30 Muži v černém: Globální hrozba
30. 7. od 21.30 Devadesátky
31. 7. od 21.30 Mrtví neumírají
1. 8. od 21.00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw  PREMIÉRA
2. 8. od 21.00 Spider-Man: Daleko od domova 
3. 8. od 18.00 DEPECHE MODE PARTY
  V. ročník Depeche Mode Letního Kina v Lysé n. L.   
  Projekce koncertu na velkém plátně, zahraje také  
  kapela Depeche Mode Revival (UNL), bude DM  
  & EBM party.
4. 8. od 21.00 Diego Maradona
6. 8. od 21.00 Muži v černém: Globální hrozba
7. 8. od 21.00 Yesterday
8. 8. od 21.00 Bohemian Rhapsody
9. 8. od 21.00 Tajný život mazlíčků 2
10. 8. od 21.00 Toy Story 4: Příběh hraček  PREMIÉRA
11. 8. od 21.00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
13. 8. od 21.00 Noční můry z temnot  PREMIÉRA
14. 8. od 21.00 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
15. 8. od 21.00 Tenkrát v Hollywoodu  PREMIÉRA
16. 8. od 21.00 Toy Story 4: Příběh hraček 
17. 8. od 21.00 Hodinářův učeň 
18. 8. od 21.00 Ženy v běhu
20. 8. od 21.00 Tenkrát v Hollywoodu
21. 8. od 21.00 Spider-Man: Daleko od domova 
22. 8. od 21.00 Anna  PREMIÉRA
23. 8. od 21.00 Dora a ztracené město  PREMIÉRA
24. 8. od 17.30 SALSA NIGHT – KDYŽ LYSÁ TANČÍ
  Lekce tance s instruktory, vystoupení TJ Sokol,  
  hudební show Tam-Tam Batucada, diskotéka.
  Vstupné 50 Kč.
25. 8. od 21.00 Tenkrát v Hollywoodu
27. 8. od 21.00 Tenkrát v Hollywoodu
28. 8. od 21.00 Ready or Not  PREMIÉRA
29. 8. od 21.00 Přes prsty  PREMIÉRA
30. 8. od 21.00 Angry Birds ve filmu 2  PREMIÉRA
1. 9. od 21.00 Přes prsty 
7. 9. od 17.00 Rozloučení s letní sezonou

Kino Lysá n. L.                7, 8 /20196. 7. 2019 od 13.00 hodin
Memoriál Evy Palyzové
dostihové závody
www.dostihylysa.cz

6. 7. 2019 v 18.00 hodin
Uctění památky 
mistra Jana Husa
u busty na Husově náměstí
promluví O. Macek a 
zahraje Noční Optika
www.lysa.evangnet.cz

13. 7. 2019 od 20.00 hodin
S pydlou v zádech
představení v kině
www.kinolysa.cz

18.–21. 7. 2019 
Květy 2019, 
Festival umění 2019
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

19.–20. 7. 2019 
Graffiti jam
odhlučňovací zeď u Prefy
www.vll.cz

20. 7. 2019 v 16.00 hodin
Letňák fest
areál letního kina
www.kinolysa.cz

24. 8. 2019 od 13.00 hodin
Srpnové dostihy
dostihové závody
www.dostihylysa.cz

24. 8. 2019 od 19.00 hodin
Salsa night
areál letního kina
www.kinolysa.cz

31. 8. 2019 
Exotika – trh
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

31. 8. 2019 od 13.00 hodin
IX. Lyský košt vín
areál letního kina,
Vinotéka Lysá Blažkovi

1. 9. 2019 od 16.00 hodin
Koncert hasičské 
dechové hudby 
atrium bývalého august. kláštera
www.hasicilysa.cz

3. 9. 2019 od 16.30 hodin
Toulky minulostí
přednáška v knihovně
www.knihovnalysa.cz

4. 9. 2019 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v knihovně
www.knihovnalysa.cz

7. 9. 2019 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou
zámecký park
www.sokol-lysa.cz

7. 9. 2019 od 15.00 hodin
Slavnosti hraběte Šporka
Byšičky

Na sobotu 7. září pro vás opět chystáme Slavnosti hra-
běte Šporka v Byšičkách. Odpolední program od 14 hodin 
přivábí především rodiny s dětmi, na něž čekají dětská 
dobrodružství v podobě střelby z bambitky na lupiče,  
z kuše na ježibabu, z obřího praku na terč, hra o kulič-
ky, kejklíř či světoznámý kouzelník. Večerní program od  
19 hodin tradičně doprovází kapela Druhej dech a setkáte 
se zde s hrabětem Šporkem a jeho věrnými zaměstnan-
ci. V překvapivé divadelní scénce u kaple a na tůni budou 
také excelovat zpěvačky a zpěváci souboru Quantumtet. 

Občerstvení zajišťuje restaurace Bílá labuť. Od lyského 
nádraží ČD bude provozována kyvadlová doprava zdarma. 
Jízdní řád a další informace naleznete v průběhu srpna na 
webových stránkách města Lysá nad Labem a na stránkách 
Spolku rodáků. 

Na vaši účast se těší Spolek rodáků Lysá nad Labem a  
byšičtí osadníci!

S přáním hezkého dne.
Dana Papáčková

Šporkovy Byšičky
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Pozvánky
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Pozvánky

POLABSKÁ 
STEZKA 2019

Srdečně vás zveme na 11. ročník tradičního 
neoficiálního dogtrekového závodu Polabská stezka, 

která vede terénem nenáročné Polabské nížiny.

KDE:  ZKO Lysá nad Labem 432, Za Kruhovkou, Litol
KDY:  14. 9. 2019; start cca v 9.00 hodin

TRASY:  10 km BĚH; 10 km CHŮZE; 30 km VÝLET

Více informací, propozice a přihlášku naleznete 
na www.zkolysa.cz nebo na Facebooku v události 

„Polabská stezka 2019“.
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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
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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 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 
standardních otevíracích hodinách (úterý od 13.00 do 17.00 
hodin). 

Fotosoutěž 2019 – „Zrcadlení“
Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografií 
min. formátu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. 
Více k pravidlům soutěže najdete na webu www.knihovnalysa.cz.
Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
1. název fotografie,

2. jméno a příjmení autora, 
3. adresa bydliště,
4. kontakt (telefon, e-mail).

Připravujeme na září:
Toulky minulostí – 3. září 2019 od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií s PaedDr. Marií Kořín-
kovou.
Drátování – Pravidelný středeční drátenický kurz s paní Pro-
cházkovou.
Paličkování – Pravidelný středeční kurz s Helenou Kubíkovou. 
Hudební toulky – 25. září 2019 od 16.00 hodin (pobočka 
Litol)
Pokračování hudebních besed s Mgr. Janou Bajerovou.

Balení učebnic
Připomínáme, že v knihovně si můžete celoročně nechat zabalit 
své knihy a učebnice. Cena za 1 kus je 5 Kč.

Tipy ke čtení
Beletrie pro dospělé

Štěstí – STRÁNSKÝ Jiří
Nové vydání již legendárního a několikrát fil-
mově zpracovaného souboru deseti povídek  
z prostředí pracovních táborů 50. let minulého 
století o skutečných osudech politických vězňů, 
kteří v nich byli internováni. Poprvé kniha vyšla 
v roce 1969, ale ještě před distribucí šel celý ná-
klad do stoupy. Dalšího vydání se kniha dočka-
la až v roce 1990. Vypráví příběhy mužů, které 

vítězná komunistická moc odsoudila k likvidaci, k dlouholetým 
vězeňským trestům, ke ztrátě občanských práv a majetku, domo-
va a rodiny...

Křišťálový klíč – VONDRUŠKA Vlastimil
Nová historická sága se odehrává v době od 
třicetileté války až do revolučního roku 1848, 
kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední 
bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika 
vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů 
na pozadí života v severních Čechách, které 
prošly na konci feudalismu nebývalým hospo-
dářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem.

Naučná literatura pro dospělé
Poklady lidového umění – BARAN  Ludvík
Výpravná a reprezentativní kniha Poklady lidové-
ho umění je výjimečným počinem, neboť podává 
ucelený obraz lidového umění českých, morav-
ských a slezských oblastí. Cílem autorské dvojice 
– manželů Jitky Staňkové a Ludvíka Barana – je 
zachytit lidovou tvořivost jako projev spontánní 

radosti ze života a zdobivého pudu, jako výsledek praktických ka-
ždodenních potřeb i jako součást pravidelných rituálů. Osobnosti 
obou autorů jsou zárukou vysoké odbornosti textu – ten je však 
zároveň čtivý a nepochybně zaujme širokou čtenářskou veřejnost. 
Je provázen nádhernými fotografiemi.

Dějiny Česka – KLÁPŠTĚ Jan, ŠEDIVÝ Ivan
Publikace si neklade za cíl stručně a přehledně 
popsat průběh historických událostí na území 
nynější České republiky, snaží se především o 
svébytné autorské uchopení jednotlivých témat 
a období. Takové pojetí odpovídá současnému 
stavu historického bádání. Autorům jde o pro-

blémovou bilanci těch kapitol dějin českých zemí, které poklá-
dají za relevantní a důležité, a dávají proto přednost spíše vol-
nějšímu esejistickému pojetí. 

Beletrie pro děti
Deník báječného kamaráda – KINNEY Jeff
Představujeme nového poseroutčího autora a 
není jím nikdo jiný než Rowley Jefferson, nej-
lepší kamarád Grega Heffleyho! Rowlehyo už 
znáte ze všech 13 dílů Deníků malého pose-
routky… a tím zdaleka nekončíme. Nadešel čas, 
abyste si přečetli něco přímo od Rowleyho a 
nahlédli do jeho osobního deníčku...

Věda není nuda – FICHOU Bertrand
Proč vyhynuli dinosauři? Jak vznikne sopka? 
Proč zíváme? Můžeme se projít po Jupiteru? 
Kdy vznikl první počítač? Tato kniha je určena 
všem, které zajímá věda a vše kolem ní! Vychází 
z otázek ze všech možných vědeckých oborů, 
které položili sami dětští čtenáři. 

Naučná literatura pro děti
Velká kniha opeřené havěti
– ZOMMER Yuval
Chceš vědět, proč jsou plameňáci růžoví, proč 
papuchalk podupává nohama nebo kolikrát 
za sekundu mávnou kolibříci křídly? To budeš 
koukat... V knize se skrývají nejen odpovědi na 
tyto otázky, ale i spousta další zábavy...
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Ze života škol

Jak jsem 
slíbila v mi-
nulém čísle 
Listů, přiná-

ším pokračování článku o naší 
praxi… 

Do Anglie jsme přiletěli v so-
botu a v pondělí už nás čekal 
první den v zaměstnání. Pra-
covní doba byla stanovena na  
6 hodin denně. Naše nová pra-
coviště byla různě po městě, 
takže jsme nepracovali spolu. 
Druhý týden praxe jsme si pra-
coviště vyměnili. Já jsem pra-
covala v místní knihovně, kde 
se mi moc líbilo. Všichni na mě 
byli hodní, pomáhali mi a snaži-
li se mě co nejvíc zapojit do cho-
du knihovny. Náplní mé práce 
byla typická knihovnická čin-
nost -  zakládala jsem vrácené 
knihy nebo je naopak hledala 
pro inventarizaci, kontrolovala 
jsem vypůjčené knihy a dělala 
rezervace. Také jsem zasílala 
knihy jinam či aranžovala sa-
motné prostory knihovny. Prv-
ní den, a to mě velmi potěšilo, 
jsem se zúčastnila programu 
pro děti. Hrála jsem si s nimi a 
zpívala jim. Líbilo se mi, že mě 
v práci brali jako svoji kolegyni.

Po práci jsme se scházeli se 
spolužáky na hotelu a během 
prvního týdne jsme si prošli 
prakticky celé město. Navštívili 
jsme také nejbližší město Nor-
wich, ale dál jsme kvůli špat-
nému počasí moc necestovali, 
i když jsme to měli do budouc-
na v plánu. Déšť a silný vítr si  
s námi pořád zahrávaly, zkrátka 
„typické anglické počasí“. Přijali 
jsme také pozvání na naši part-
nerskou školu Neatherd High 
Shool, ve které nás uvítal milý 
pan ředitel. Zažili jsme i pravou 

anglickou zábavu a oslavy Dne 
svatého Patrika, který připadá 
na 17. březen. Lidé pili, zpívali  
a dokonce i jódlovali.

Druhý týden jsem byla se 
spolužačkou v Toftwood Ju-
nior School. K dětem jsme se 
bohužel nedostaly kvůli GDPR. 
Pomáhaly jsme ve školní 
knihovně, tiskly jsme, lamino-
valy, připravovaly hry pro děti 
a každý den jsme kontrolovaly 
aktuální seznamy žáků podle 
docházky. Byly jsme svěřeny 
do rukou tří sekretářek, s nimiž 
byla neustále legrace. Obědvaly 
jsme ve školní jídelně.

Během druhého týdne jsme 
se všichni domluvili a pozvali 
paní Marion Broughton, naši 
mentorku, na večeři. Poté jsme 
s ní zhlédli taneční představení 
místních škol. Ke konci týdne 
se počasí konečně umoudřilo 
a my jsme mohli vyrazit do vy-
sněné Cambridge. Jeli jsme vla-
kem, jelikož to byla nejrychlejší 
cesta, ale i tak zabrala 2 hodiny. 
Teď už můžeme říct, že ze zku-
šenosti víme, jak dovedou být 
Angličani ve vlaku hluční. To 
se s námi vůbec nedá srovnat! 
Cambridge se nám velmi líbila. 
Je to opravdu nádherné město  
s nádhernou architekturou a 
kulturou. Tím jsme zakončili 
náš nezapomenutelný výjezd.

Vraceli jsme se 24. 3. pozdě 
večer. Všichni jsme byli velmi 
spokojení, že jsme dostali pří-
ležitost absolvovat praxi v za-
hraničí. Angličtina se nám všem 
zlepšila o několik příček a teď 
se dokážeme mnohem lépe do-
rozumět v cizině. Svým budou-
cím spolužákům bych zahranič-
ní praxi určitě doporučila.

Karolína Kramárová, 2. A

Zahraniční praxe v Anglii – 2. díl Kam po maturitě
Již tradič-

ně pořádá-
me v červnu 
jednodenní 

projekt Kam po maturitě. Cílem 
je pomoci studentům oriento-
vat se na trhu práce a dobře si 
zvolit svoji cestu po maturitě.  
V letošním školním roce připra-
vila projekt kariérová porad-
kyně školy Lenka Hrubčíková. 
Projekt se skládal z vystoupení 
studentů a zástupců tří organi-
zací. 

Studenti 3. ročníku absolvo-
vali v květnu 2019 dva týdny 
souvislé praxe v kancelářích 
různých institucí. Již před ná-
stupem na tuto praxi dostali 
přesné zadání, jak a co budou 
prezentovat během projektové-
ho dne. Měli za úkol představit 
organizaci, kde byli na praxi, 
popsat činnosti, které vykoná-
vali, vyhodnotit uplatnitelnost 
absolventa naší školy v organi-
zaci a vyjádřit, zda by v organi-
zaci chtěli po maturitě pracovat 
a proč. 

Studentské prezentace byly 
proloženy třemi přednáškami. 
První přednesla paní Veronika 
Richterová z Úřadu práce Nym-
burk. Vysvětlila žákům, kdy 
mohou úřad požádat o pomoc, 
radila, jak se mají připravit na 

přijímací pohovor, jak napsat 
životopis apod. Dále vystoupila 
paní Lenka Vokáčová z perso-
nální firmy ManpowerGroup. 
Přednášku zaměřila na dopo-
ručení, jak dostat „vysněnou 
práci“. Upozornila studenty, že 
je čeká „pracovní ultramaraton“, 
tedy dlouhé životní období, kdy 
budou pracovat. Mluvila také  
o tom, že některé pracovní po-
zice zaniknou, jiné mohou vzni-
kat v souvislosti s digitalizací. 
Pro mladé lidi je tedy důležité 
stále se vzdělávat, rekvalifiko-
vat, pracovat na sobě. Nako-
nec vystoupil pan Lukáš Černý  
z Czechinvestu. Představil tuto 
agenturu pro podporu podni-
kání a investic jako instituci, 
která podporuje malé, střední 
a začínající inovativní podnika-
tele, podnikatelskou infrastruk-
turu a inovace. Studenty velmi 
zaujal, možná i proto, že sám 
nedávno obchodní akademii 
absolvoval.

Prezentace studentů ohod-
notila pětičlenná komise, ve 
které byli všichni tři uvedení 
hosté, dále třídní učitel Zdeněk 
Doležal a ředitelka školy Ivana 
Dvořáková. Vítězové obdrželi 
věcné ceny.

RNDr. Ivana Dvořáková
ředitelka OA Lysá n. L.

Další školní 
rok utekl jako 
voda a červe-
nec přivítal 
všechny ško-
lou povinné 

prázdninami. Nejen naši žáci 
však již vyhlíželi zasloužené let-
ní volno. I proto v červnu zpří-
jemňovali paní učitelky a páni 
učitelé svým žákům poslední 
chvíle školního roku 2018/19.

Mimo povinného plavání si 
naši žáci užili spoustu legrace 
na rozličných exkurzích. Žáci 
2. BC vyrazili hned na začátku 
měsíce na Staré Hrady. 8. AC 
téhož dne absolvovala besedu 
Finanční gramotnost. V pon-
dělí 10. června vyrazila 9. A do 
lanového centra v Praze. 5. AC 
vyjela hned následující den do 
Koncentračního tábora Terezín. 
Pátek 14. 6. si užili především 

Střípky z naší školy
prvňáčci – vypravili se do Ostré, 
aby navštívili Botanicus. Nebyl 
to jejich poslední zážitek – 20. 
6. proběhlo v městské knihov-
ně jejich pasování na čtenáře.

Týden před vysvědčením 
měla už většina tříd splněna 
všechny povinnosti, a proto 
mohli žáci vyrazit s paními uči-
telkami za sportem či vzdělá-
váním. V pátek 21. vyrazili pá-
ťáci ze 4. B do lanového centra 
v Praze. 7. B si zajela do Jump-
Parku v Jarově a 8. C si vyrazila 
zahrát Lasergame. Následující 
pondělí odjela 3. C a 4. B do 
liberecké ZOO, 6. AB do Mira-
kula v Milovicích a 9. ročník 
absolvoval ve škole slavnostní 
rozloučení a předávání klíče 
od školy 8. ročníku. V úterý 
proběhly obhajoby absolvent-
ských prací. 

Pokračování na str. 17
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Pokračování ze str. 16

Naše třída  
5. C ze ZŠ Bed-
řicha Hrozného 
se rozhodla, že 
půjde pěšky do 

Ostré. Na cestu jsme se vydali 
24. 5. 2019 a v čele naší výpravy 
byl náš pan třídní učitel Ondřej 
Šturm. 

Sraz u školy byl v 7.45 hodin. 
Dorazili jsme všichni, dokonce 
včas. Počasí krásné, nic nám 
nebránilo vydat se na ces-
tu. Vyrazili jsme, prošli jsme 

město k nádraží a podchodem 
jsme došli do Litole. Cesta byla 
pohodová, nikam jsme nepo-
spíchali, povídali jsme si a měli 
jsme dobrou náladu. Prošli 
jsme Litol a polní cestičkou 
jsme došli k Labi. Bylo po dešti, 
pole trochu bahnité, naše boty 
špinavé, ale to nám nevadilo, 
vždyť jsme byli venku v příro-
dě. Naše trasa vedla podél řeky 
Labe, pozorovali jsme přírodu 
a užívali jsme to, že můžeme 
být společně venku. 

Vycházka do Ostré očima žáku 5. C

Střípky z naší školy

V půlce cesty nastal čas na 
občerstvení. Našli jsme men-
ší plácek u Labe, kde jsme si 
sedli a společně jsme se na-
svačili. Na tomto místě jsme 
strávili zhruba půl hodiny a 
poté jsme pokračovali v naší 
cestě dál. Po necelých sedmi 
kilometrech chůze jsme se 
napojili na asfaltovou cestu, 
která vede od Labe do Ostré. 
Měli jsme dobrý čas, a proto 
našeho pana učitele napadlo, 
že bychom se mohli podívat 
k jezeru, a tak jsme šli. Prošli 
jsme kemp a obešli celé jeze-
ro, bylo tam opravdu nádher-
ně. Na cestě od jezera jsme 
narazili na minifarmu, kde 
jsme mohli zhlédnout spous-
tu krásných zvířátek, ale také 
ovce, kachny a prase. 

V Ostré jsme přešli hlav-
ní křižovatku a pokračovali 
jsme ulicí směrem k nádra-
ží. Z této ulice jsme po pár 
metrech odbočili doleva na 
malou, úzkou pěšinku, která 
vede k cukrárně. Nutno do-
dat, že cukrárna byla cílem 
naší výpravy. Zde jsme si dali 

zmrzlinu, opravdu výbornou 
točenou zmrzlinu a ledová 
tříšť byla také vynikající, do-
poručujeme všem.    

Z cukrárny jsme se vydali na 
dětské hřiště, které se nachází  
v Ostré u obecního úřadu. Hřiš-
tě se nám velmi líbilo, bylo nové, 
hezké a čisté. Někdo si hrál  
s míčem, někdo byl na prolézač-
kách a houpačkách, někdo se-
děl na trávě a odpočíval. Všichni 
jsme si našli nějaké místo, které 
se nám na tomto hřišti líbilo. Po 
hodině jsme se vydali na vlako-
vou zastávku. 

Cesta na zastávku nebyla 
dlouhá. Na zastávce jsme po-
čkali 5 minut, než nám přijel 
vlak. Ve vlaku jsme si ani nesed-
li, protože to nemělo moc cenu 
na těch pár minut. Příští za-
stávka? Lysá nad Labem, jsme 
doma. Na nádraží jsme si dali 
rozchod a šli jsme domů.
Ušli jsme takřka 11 km, byli 
jsme nadšení, všem se procház-
ka líbila a určitě si nějaký po-
dobný výlet rádi zopakujeme. 

Kolektivní práce 
žáků 5. C

Ze života škol

Středa přivítala všechny  
ve slavnostní náladě, protože 
se předávalo závěrečné vy-
svědčení.

Mgr. Jitka Sedláčková
 
Každý rok připravuje škol-

ní parlament spoustu akcí pro 
ostatní žáky naší školy. Po Pod-
zimních hrátkách, Karneva-
lu, Letu čarodějnic, Zápisu do  
1. tříd a Tajemné škole školní 
rok završily Jarní hrátky pro 
nejmenší děti. Rádi bychom 
poděkovali všem dětem, které 
do parlamentu chodí a hlavně 
paním učitelkám Sabákové a 
Vydrové za skvělou organizaci.

Děkujeme.
Mgr. Petra Hakenová 

 
Dne 24. 5. se  prvňáci naší 

školy spolu se všemi mateř-
skými školami z Lysé a okolí 
zúčastnili Dne se záchranáři na 
sídlišti v našem městě. Akce je 
zaměřena na prevenci, která 
probíhá zábavnou formou. Na 

hřišti bylo 15 stanovišť se spe-
ciálním zaměřením – např. py-
rotechnici, oddělení kynologie, 
drážní hasiči, městská policie, 
dopravní policie, poříční poli-
cie, rychlá záchranná služba, 
služební jezdci a koně a spous-
ta dalších. Děti měly možnost 
vyzkoušet si stříkání hadicí, 
výcvik psů, nahlédnout do po-
licejních dalekohledů a radarů, 
vyzkoušely si poskytování prv-
ní pomoci, oblékly si některé 
ochranné obleky, zhlédly sla-
ňování z jeřábu, zásah policie 

na koních a skládaly portrét 
pachatele podle popisů svěd-
ků... Prostě jsme si na vlastní 
kůži vyzkoušeli, co všechno ob-
náší práce záchranářů, hasičů a 
policistů. Chtěli bychom touto 
cestou neskutečně poděkovat 
hlavní organizátorce paní Do-
stálové a všem lidem, kteří se 
na této akci podíleli a připravi-
li pro nás velmi zajímavé a pro 
život nesmírně obohacující do-
poledne. Velké díky všem.

Mgr. Romana Bäumeltová
Mgr. Petra Hakenová
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Dne 13. 5. 
proběhla na naší 
škole anglická 
olympiáda pro  
4. a 5. ročníky. 

Soutěž měla část poslechovou, 
písemnou a ústní (5. ročník).  
V poslechové části děti pro-
kazovaly schopnost poro-
zumět a zachytit konkrétní 
informace v mluveném pro-
jevu. Písemná část testova-
la znalost jazykových pro-
středků (slova, gramatika) a 
schopnost porozumění textu.  
V ústní části děti reagovaly 
na dotazy a popisovaly před-

ložené obrázky. Celkem sou-
těžilo 18 žáků (9 chlapců a  
9 dívek). Atmosféra byla po-
hodová a věříme, že si děti 
zpříjemnily odpoledne tím, 
co je baví. Ihned po soutě-
ži bylo zřejmé, že se těší na 
výsledky. Ceny byly připra-
veny nejen pro vítěze, ale  
i pro všechny ostatní, kteří se  
zúčastnili. Všem pilným sou-
těžícím děkujeme a vítězům 
ještě jednou gratulujeme! ..... 
Keep up the great work!

M. Prknová a Y. Sovová
anglická sekce 1. stupně

ZŠ B. Hrozného 

Anglická olympiáda na 1. stupni ZŠ Bedřicha Hrozného

V pátek 31. 
května 2019 
jsme na prvním 
stupni ZŠ Bed-
řicha Hrozného 

oslavili Mezinárodní den dětí, 
který letos připadl na sobotu 
1. června. Oslava tohoto svátku 
je mezi všemi dětmi velice ob-
líbená, neboť mají v tento den 
možnost strávit několik vyučo-
vacích hodin v přírodě, kde se 
účastní všelijakých soutěží a 
sportovních aktivit. Organiza-
ce tohoto dne se stejně jako v 
minulých letech ujali žáci pá-
tých tříd, letos konkrétně děti 
z 5. B a 5. C pod vedením paní 
učitelky Hejbalové a třídních 
učitelů Petra Pokorného a On-
dřeje Šturma. A program byl 
velice pestrý!

Žáci prvních, druhých, tře-
tích a čtvrtých tříd měli za úkol 
obejít celkem deset stanovišť, 

Mezinárodní den dětí na 1. stupni ZŠ B. Hrozného

na kterých plnili různé úkoly – 
přenášeli vodu v polévkové lží-
ci z bodu A do bodu B, kreslili 
poslepu, luštili různé hádanky 
a rébusy, poznávali pohádkové 
postavičky, stříleli pingpongo-
vým míčkem na cíl, překoná-
vali překážky na opičí dráze, 

procvičovali svou paměť v pa-
mětních úkolech apod. Dle ak-
tivity dětí, jejich úsměvu a pří-
stupu k jednotlivým úkolům 
lze soudit, že si všichni tento 
den báječně užili. 

Rád bych touto cestou podě-
koval všem páťákům z 5. B a 5. C  

za pečlivě odvedenou práci ne-
jen v průběhu příprav na tento 
den, ale i v průběhu samotné 
akce. Díky vašemu nadšení se 
vše tak krásně povedlo. DĚKU-
JEME VÁM! 

Petr Pokorný
1. stupeň ZŠ B. Hrozného

Pro zajímavost uvádíme prvních pět míst z každého ročníku:

4. ročníky (max. 92 bodů)
místo  jméno třída počet bodů
1. místo  Samuel Soltan  4. B 90 b
2. místo   David Ocelák  4. C  89 b 
   Vojtěch Kříž 4. B  89 b
3. místo   Šárka Engelthalerová  4. C  87 b
4. místo   Nela Svobodová  4. A  84 b
5. místo   Marek Kočí  4. C  83 b

5. ročníky (max. 117 bodů)
místo  jméno třída počet bodů
1. místo  Tereza Křížová  5. C  115 b
2. místo   Anna Hejňáková  5. C  110 b
3. místo  Anna Koubínová 5. C  107 b
4. místo   E. Valtrová  5. C  104 b
5. místo   Petr Čadek  5. A  100 b

Obyvatelé bytového domu 
na sídlišti Okružní č. p. 1502 
se rozhodli, že budou šet-
řit dešťovou vodou. Nebude 
odtékat do kanalizace, ale 
bude využívána k zalévání 
květin v domácnostech nebo 
na záhoně před domem. Je to 
drobná iniciativa, ale proč to 
nerealizovat i v případě va-
šeho domu? 

Jaroslav Denemark

Šetřeme vodou! 
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Zámecké novinky
V květnu se u nás konal kon-

cert Poděbradských tambura-
šů. Je to soubor, který hraje na 
historické balkánské strunné 
nástroje, které se vzájemně 
dobře doplňují. Můžete od nich 
slyšet originální chorvatské me-
lodie, ale i upravené české lido-
vé. Členové spolku ,,Slyším, tedy 
čtu“ u nás uspořádali besedu  
,,Život se zrakovým postižením“ 
a to v rámci projektu ,,Dobroděj 
na kole“. Tento projekt podpo-
ruje širší povědomí o potřeb-
nosti si navzájem pomáhat. 
Jedním z hlavních cílů je zamě-
ření na zrakově postižené nebo 
jinak handicapované občany, 
kteří nemohou sami číst a vy-
užívají proto audioknihy. Dru-
hým cílem projektu je podpořit 
pohybovou aktivitu a to nejen 
dětí. Další kulturní akcí byl kon-
cert dětských pěveckých sborů 
,,Filiorum musica“ a ,,Chlapec-
kého sboru Voice Boys“ ze ZUŠ 
F. A. Šporka Lysá nad Labem 
pod vedením Jany Erbenové. 
Navštívili jsme výstavu ,,Natura 
Viva 2019“ a šachový klub Joly 
Lysá nad Labem u nás uspořá-

dal další šachový turnaj. V květ-
nu se konaly volby do Evropské-
ho parlamentu. Naši klienti měli 
možnost se zúčastnit besedy 
na téma těchto voleb, na které 
je Mgr. L. Procházková z odbo-
ru vnitřních věcí MÚ Lysá nad 
Labem seznámila se vším, co 
potřebují o volbách vědět. Kdo 
měl pak zájem, tak se 24. května 
voleb do Evropského parlamen-
tu zúčastnil. Poslední květnový 
víkend proběhl dvoudenní fes-
tival ,,Lysá žije 2019“. Byl to již 
čtvrtý ročník slavností města 
Lysá nad Labem, určených pro 
všechny generace. I my jsme 
se těchto slavností zúčastnili se 
svým stánkem, ve kterém jsme 
prezentovali výrobky našich 
klientů. Na závěr měsíce jsme 
uspořádali X. ročník Lyského 
pětiboje s názvem ,,Cirkusové 
šapitó, aneb setkání v manéži“. 
Tradičně zveme spřátelené do-
movy a letos si u nás zasoutěžilo 
deset týmů, včetně našeho. Od 
názvu pětiboje se vždy odvíjí  
i soutěžní úkoly. Velice nás těší, 
že se každým rokem soutěžící 
zlepšují a věnují přípravě hodně 

času. Jednak ve zdolávání jed-
notlivých disciplín, ale i přípra-
vou nápaditých kostýmů, které 
ještě atmosféru pětiboje umoc-
ňují. Letos se to u nás klauny 
jenom hemžilo a byla to pěkná 
podívaná. Děkujeme všem zú-
častněným za hezké odpoled-
ne, sociálnímu odboru lyského 
úřadu – Lence Sedláčkové, Ale-
ně Uhlířové a Ing. Kamile Ku-
chařové za to, že pečlivě bděly 
nad celým průběhem soutěž-
ního klání a dobrovolníkům za 
pomoc. V minulém čísle jsme 

Vás informovali o našem zámě-
ru zřídit reminiscenční pokoj  
s prosbou, kdo má doma něja-
ký nepotřebný nábytek, zhruba 
50.–70. léta minulého století, 
který by nám mohl věnovat, bu-
deme velmi rádi. Veškeré dota-
zy rádi zodpovíme, buď přímo 
v domově nebo telefonicky, či 
e-mailem.  Kontakty naleznete 
na našich webových stránkách 
– www.domovnazamku.cz.

Ludmila Hlatká
Domov Na Zámku

Lysá nad Labem, p. o.                                                                                                                                           

V měsíci květnu jsme prožili 
hodně kulturních událostí, na 
které může být naše město pyš-
né. V samotné Kavárničce jsme 
se sešli dvakrát. Pojďme si to 
všechno připomenout.

Velice důstojné bylo sym-
pozium k výročí 100 let české 
staroorientalistiky a 140 let 
od narození Bedřicha Hrozné-
ho. Navštívili jsme muzeum, 
kde byly oslavy zahájeny a byť 
v dešti, postavili jsme se jako 
čestná stráž při položení květin 
u pamětního kamene B. Hroz-
ného. Pak jsme v areálu farní-

ho sboru Českobratrské církve 
evangelické vyslechli vědecké 
přednášky našich předních sta-
roorientalistů a v závěru kon-
cert Ančerlova kvarteta. Krátce 
nato jsme si připomněli osu-
dové chvíle v dějinách našeho 
národa a připojili se ke kladení 
věnců k pomníkům našich hrdi-
nů, kteří v této těžké době obě-
tovali své životy.

Na pozvání Dobročinné obce 
baráčnické jsme se připojili  
k oslavě Dne matek. Bylo to 
moc hezké, se zpěvem, kytič-
kami a občerstvením. Chyběl 

jenom prostor pro taneček.
To hlavní, co nás v květnu 

čekalo, nám z Křesla pro hosta 
přiblížila slečna Nikola Pěkná, 
pracovnice odboru školství a 
kultury městského úřadu. Po-
prosili jsme ji, aby nás ve struč-
nosti informovala o přípravě, 
a průběhu velké celoměstské 
akce LYSÁ ŽIJE 2019, která 
se uskutečnila ve dnech 25. a  
26. května. Slečna Nikola velmi 
zaujatě a s přehledem poho-
vořila o celé akci. K tomu nám 
rozdala propagační materiály 
a drobné pozornosti, které nás 
velice potěšily. Ve svém vystou-
pení odpovídala i na dotazy  
z publika a všem se to moc líbi-
lo. A pak jsme se akce zúčastnili 
v hojném počtu. Nejvíce se nám 
líbil program v atriu kláštera  
s dechovkou a tanečky a pak na 
Zámecké ulici stánky a vystou-
pení žáků ZUŠ. Ale pro přehled 
jsme alespoň obešli ostatní 
atrakce v parku a ocenili jsme 
divadélko NÁPLAVKA.

Nenechali jsme si ujít výstavu 

NATURA VIVA 2019. Byla to vý-
stava s mezinárodní účastí pro 
příznivce myslivosti, rybářství, 
včelařství a pobytu v přírodě. 
Doslova jsme ji prožívali a po-
zdravili jsme se s panem premi-
érem a dalšími osobnostmi.

V Křesle pro hosta na dru-
hém posezení jsme přivítali no-
vou tajemnici městského úřa-
du, paní Ing. Alenu Novotnou. 
Je to velmi milá a sympatická 
mladá paní, která má bohaté 
zkušenosti s řízením odborné 
činnosti v úřadě a z toho vyplý-
vající odpovědnosti za svěřený 
úsek.  Velice pozorně nás infor-
movala o změnách, které nasta-
ly v organizaci úřadu od letoš-
ního roku. Poradila, jak máme 
postupovat při řešení různých 
problémů, které nás trápí a kte-
ré patří právě do kompetence 
městského úřadu. Ráda nám  
k tomu poskytne pomoc. Svým 
vystoupením nám všem udě-
lala radost a těšíme se na další 
spolupráci s ní. 

MVDr. Jan Kořínek

Kavárnička májová
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Českobudějovický rodák  
Lukáš Sommer  v našem měs-
tě žije a na místní "zušce" vy-
učuje devět let. Jak sám říká, 
učaroval mu zámecký park 
a tvůrčí atmosféra na ZUŠ  
F. A. Šporka. Je absolventem 
pražské  HAMU  a kromě hry 
na kytaru se věnuje sklada-
telské tvorbě. Jako kytarista 
vystupuje pravidelně na fes-
tivalech u nás i v zahraničí, 
příští rok jej čeká newyorská 
Carnegie Hall. Po návratu  
z květnového turné po Filipí-
nách a Ukrajině si udělal čas 
na krátký rozhovor.

Řekněte nám, jak se kytaris-
ta z Lysé dostane až do Manily  
a dalších filipínských měst?

Hodně mi pomohl recitál  
v Kennedy center ve Wa-
shingtonu, to je zkrátka 
dobrá reference. Na druhou 
stranu je mi bližší rozvojový 
svět, život je tam pravdivější. 
Nabídku zahrát na Filipínách 
jsem tedy chtěl využít co 
nejplodněji, netrčet v mra-
kodrapech, ale poznat kultu-
ru a autentický život mimo 
město. 

Učitel ZUŠ Lukáš Sommer koncertoval na Filipínách

V Manile jste měl kon-
cert i pro ambasadory okol-
ních zemí, prostor jste dostal  
v tamní CNN. Jaký to byl pro Vás 
pocit? Budete tuto oblast navště-
vovat jako hudebník častěji? 

Snažím se, aby spolupráce 
byla oboustranná, aby tamní 
umělci, které jsem poznal, osvě-
žili naše festivaly a akce. Kon-
cem května k nám zavítal skla-
datel Jonas Baes, v září budeme 
mít na Kytarové noci Alexe Fer-
nandéze. Pocity z koncertů byly 
mimořádné, oni mají nesmírně 

laskavou povahu, umí ji dát na-
jevo. No a v CNN to bylo jako  
v každé americké instituci s fi-
lipínským personálem – jako 
když na ostrově mezi vodopády 
vyroste Starbucks. 

Určitě jste měl během svého 
pobytu možnost poznat místní 
obyvatele a pro nás Středoevro-
pany exotickou přírodu.

Ano, po náročných čty-
řech dnech koncertů a kurzů 
jsem mohl pobýt na ostrově 
Mindoro a poznat autentic-

ký život. Je to zvláštní směs 
ráje a pronikající destrukce. 
Plujete mezi korály a na kaž-
dém desátém metru plastový 
sáček, jdete hodinu pralesem 
a najednou vrakoviště. V du-
chu jsem děkoval za těch pár 
okamžiků v ráji, kde to člověk 
ještě nestihl zničit. To byl až 
mystický zážitek. Ve městech 
je to samozřejmě jiné, oni ješ-
tě nemají protilátky na naše 
prapodivné vynálezy, netuší, 
jaká je naše „vyspělá“ civiliza-
ce pro ně pohroma.

Je rozdíl mezi publikem na 
Filipínách a Ukrajině? Pokud 
ano, tak v čem.

Rozdíl jsem si uvědomil 
hned na letišti. Vyprávěl jsem 
své pocity z pralesa a organi-
zátor ukrajinského festivalu 
vytřeštil oči: vždyť jsou tam 
hadi! Uvědomil jsem si, že to 
jsou dva neslučitelné světy. 
Ale měl jsem radost, že pub-
likum přijalo mojí hudbu na 
Ukrajině i na Filipínách. V tom 
máme my muzikanti výhodu – 
hudba je nadnárodní řeč.

Jana Křížová
Foto: archiv L. Sommera

„Není málo času, který máme, 
ale mnoho času, který nevyuži-
jeme“, Seneca

Tento citát řeckého filozofa 
však neplatí pro klienty a pra-
covníky Denního stacionáře  
v Lysé nad Labem.

Měsíc květen byl především 
ve znamení příprav na jubilej-
ní 20. ročník celostátní výstavy 
„Šikovné ruce našich seniorů 
pro radost a potěšení“, který 
proběhl na Výstavišti v Lysé 
nad Labem, v rámci výstavy 
Senior – handicap: aktivní život 
2019. Zakladatelkou a iniciá-
torkou této výstavy je vedoucí 
střediska Lysá nad Labem – Bc. 
Věra Součková. Tvořivé ruce 
našich klientů vyráběly díla 
především z materiálu od dár-
ců, kteří vyslyšeli naši prosbu v 
květnových Listech a donesli do 
stacionáře své přebytky vlny, lá-
tek a dalšího výtvarného mate-
riálu. Moc všem děkujeme.

Aktivity se však neupína-

Denní stacionář Lysá nad Labem
ly pouze ke zmíněné výstavě. 
Mimo dalších pravidelných ak-
tivit proběhla 10. 5. oslava ži-
votního jubilea jedné z našich 
klientek. Nezapomnělo se ani 
na jmeniny klientů – Jaroslavů.

Dne 17. 5. nás navštívila MŠ 
Dráček. Malí zpěváčci za do-
provodu kytary jedné z uči-
telek byli kouzelní, stejně tak 
jako jejich knoflík pro štěstí, 
kterým na konci vystoupení 
obdarovali všechny přítomné. 
Společně jsme si s nimi zahráli 
a zavzpomínali na starou hru 
„Plave mýdlo po Vltavě“, při 
které jsme se všichni dobře 
bavili.

Dne 21. 5. jsme s MŠ Čtyřlís-
tek a obyvateli DPS Lysá nad 
Labem oslavili „Den matek“. 
Pásmo plné písniček, básniček 
a tanečků všechny dojalo. Dě-
tem z obou MŠ i jejich učitel-
kám děkujeme a těšíme se na 
další společná setkání.

Koncem května neunikla 

naší pozornosti výstava Na-
tura Viva 2019, kterou ocenili 
zejména naši klienti rybáři 
a myslivci. Dne 31. 5. jsme si 
udělali čas na posezení s kni-
hou, kterou nám zprostředko-
vala knihovnice paní Fialová. 
Připravila nám, dle přání na-
šich klientů, „knihovnický balí-
ček“ přímo na míru. Obsahoval 
knihy, časopisy, audioknihy a 
dokonce i společenské hry za-
měřené na jemnou motoriku a 
trénování paměti.

Ani v denním stacionáři 
jsme neopomněli významné 
140. výročí narození prof. B. 
Hrozného. Nezapomenutel-
ným zážitkem bylo nahlédnu-
tí do knih B. Hrozného s jeho 
vlastnoručním věnováním. 

Příjemným zpestřením naší 
činnosti byla účast v infor-
mačním stánku na lyseckém 
Montmartru, kde jsme pre-
zentovali široké spektrum 
služeb naší o. p. s. – od pe-

čovatelské služby, denního 
stacionáře, odlehčovací služ-
by, osobní asistence, domácí 
zdravotní a hospicové péče, 
doprovázení pěstounských 
rodin až po POSEZ – pomoc 
seniorům a zdravotně posti-
ženým v oblasti psychologic-
ké, sociální a právní, včetně 
etopedického poradenství pro 
rodiny s dětmi.

To jsou jen střípky z našich 
„všedních“ dnů, které trávíme 
pospolu v denním stacionáři 
v radosti, pohodě a dobré ná-
ladě. Odměnou nám je velký 
zájem o tuto službu, kterou  
v současné době poskytujeme 
více jak 20 klientům, což nás 
samozřejmě velice těší.

Přejeme Vám, milí čtenáři, 
hezké léto a hodně důvodů, 
proč se na svět usmívat.

Hana Lajnerová
Centrum sociálních 

a zdravotních služeb
Poděbrady, o.p.s.
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Vy jste nebyli na koncertu 
souboru Quantumtet? Neměli 
jste čas? Nebo jste se 15. květ-
na večer už nevešli do lavic 
evangelického kostela? Pak jste 
přišli o veliký zážitek!

Ten pěvecký soubor, jehož 
zřizovatelem je Základní umě-

Sklizeň čtyřleté úrody

lecká škola F. A. Šporka, před-
stavil svoje umění za čtyři roky 
působnosti. Vnímali jsme into-
nační čistotu, precizní rytmus  
a dynamiku interpretek, což 
jsou základní předpoklady 
každého sborového tělesa. 
Ale zde zaznělo něco navíc. 

Až strojové zapadání hlasů 
do ozubí kompozice skladeb 
nacházelo hudebně emotivní 
chvilky, které ten stroj uměly 
zpomalit a prožít hravou ko-
ketnost, jakou známe u Strau-
ssových valčíků. Ano, hravost,  
to je pravé slovo jejich předsta-
vení. A když sbor přidal nápa-
ditou gestikulaci, ne-li choreo-
grafii a vtipné průvodní slovo, 
urodil se úžasný zážitek!

Vtip, hudební škádlení, nás 
posluchače provázely celým 
koncertem. Škála pořadu, kte-
rá poskládala mozaiku od pr-
vorepublikového swingu, přes 
gospel, pop až k lidové písni, 
rostla od čísla k číslu. Nechy-
běly ani přizvané děti ze sbo-
ru Ama-musica (další soubor 
vedený paní sbormistryní) 
a nakonec přišla pecka: kde 

se vzali, tu se vzali, na scéně 
se humorně objevili muži a 
doplnili muzikantskou koke- 
térii žen.

Koho máme pochválit za 
skvostný večer, který stál na 
výborné dramaturgii, výbě-
ru vtipných aranží, na dřině 
nácviku, kterou pod zdánli-
vou lehkostí provedení ne-
bylo poznat? Samozřejmě 
šéfovou – sbormistryni Janu 
Erbenovou, která dokázala 
najít takový repertoár, takové 
spolupracovníky jako kore-
petistku Zdeňku Košnarovou, 
a především sboristky samé.  
Kde se proboha vzalo v našem 
městě tolik hezkých zpěvaček?

Tož, děkujeme za radost. Já 
osobně nemohl po tom krás-
ném prožitku usnout.

Bohumil Kolací

Pro radost do Říma si se sbor-
mistrem Ladislavem Jánkem 
zaletělo zazpívat dvanáct členů 
pěveckého sboru Pro Radost  
z Lysé nad Labem. Sbor tak napl-
nil pozvání ke spolupráci s Chrá-
movým sborem Václav ze Staré 
Boleslavi vedeným paní Marií 
Nohynkovou. Výzva to byla ve-
liká, a tak se sbor pod trpělivým 
vedením pana sbormistra na 
tuto událost již od ledna pečlivě 
připravoval a spolu s dvakrát 
početnějším Václavem nako-
nec připravil více než hodinový 
program. Při mši svaté v Bazilice  
sv. Petra ve Vatikánu a na koncer-
tu v kostele Parrocchia di Santa 
Maria Regina Apostolorum, jejž 
svou návštěvou poctil i český 
velvyslanec při Svatém Stolci  
J. E. Václav Kolaja, zazněly části 
z díla Missa Lux et origo Jiřího 
Strejce a Gloria Antonia Vival-
diho, dvě z Biblických písní 
Antonína Dvořáka, skladby 
F. X. Biebla, M. Dannauda,  
J. E. Moora či nejen v Itálii ob-
líbená skladba Fatimské Ave.  
Celková atmosféra koncertu 
byla velmi vstřícná, slova uzná-
ní od pana faráře i pochvala za 
příkladnou reprezentaci České 
republiky od pana velvyslance 
nás potěšila a spolu s potleskem 
posluchačů dodala všem chuť 
do dalšího zpívání. 

Pro radost do Říma
Řím je jedinečné velkoměs-

to, v jehož životem tepajících 
ulicích těžko najdete klid. Kdo 
si však dá tu práci s hledáním, 
může si odpočinout v jedné  
z tisíců kavárniček ukrytých 
v tichu úzkých uliček starého 
města. Navštívit Řím a nese-
známit se s uměleckými díly, jež 
nabízí, a antickými památkami, 
jimiž je prodchnut, je vskutku 
nemyslitelné. Slavnou Galerii 
Borghese opustíte až po opako-
vaných výzvách pořadatelů, ne-
spočetné množství kostelů láká 
ke vstupu a ztišení, fontány oko 

pohladí i tělo ochladí, Pantheon 
ohromí svou dokonalostí a  
v Colosseu či Foru Romanu na 
vás dýchne sláva i smutek za-
niklých kultur. A nad tím vším 
se tyčí dnešní dominanta Říma, 

úchvatná Bazilika sv. Petra, ve 
které zpívat bylo ctí a duchov-
ním povzbuzením. 

Věříme, že spolupráce se 
sborem Václav bude příle-
žitostně pokračovat i dále. 

Členům sboru Pro Radost to 
přinese další skvělé zážitky  
a možnost reprezentovat své 
město, potažmo i celou ČR.

Vlasta Broučková
pěvecký sbor Pro Radost
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Po přečtení článku „Vyjá-
dření k urážlivým tvrzením“ 
v Listech 5/2019 a v porov-
nání s článkem O nedemo-
kratickém chování některých 
lyských „demokratů“, zve-
řejněném v Listech 4/2019, 
jsem došel k přesvědčení, že 
někteří představitelé politic-
kých stran a hnutí včetně je-
jich příznivců, mají poněkud 
značně zkreslené představy  
o demokracii, i o tradiční křes-
ťanské etice. V článku jsem 
nenalezl nic jiného než popis 
průběhu schůzky starosty  
s litolskou veřejností, kde 
si pisatel stěžuje na trvalé 
přerušování svého projevu, 
přestože mu bylo předsedají-
cím uděleno slovo. Na besedě  
v Litoli jsem nebyl, znám pou-
ze mnohé z doslechu, ale zažil 
jsem něco podobného při ji-
ných besedách, např. v hospo-
dě na sídlišti. Zažívám urážky 
a lži na facebooku, kam zá-
sadně nechodím, ale přepo-
sílají mi to jiní, ale na hloupé 
výplody fantazie vůbec ne- 
reaguji. Pokud vím, tak pisa-
tel dále upozornil na neúčast 
některých zastupitelů nejen 

na pracovním jednání, ale i 
kulturních akcích pořádaných 
městem a povinnosti zastupi-
telů plynoucích z Občanského 
zákoníku a tento stav mohu 
pouze jen potvrdit. Nejsem 
sám, kdo v jeho článku nic 
dehonestujícího, neuctivého, 
hanlivého ani urážlivého ne-
našel. Pokud se vůči němu 
dotyční zachovali tak, jak po-
pisuje, pak snad by se spíše 
oni, mají-li vůbec v sobě tro-
chu cti a úcty, měli veřejně za 
své chování omluvit. Na tato 
témata bychom asi mohli rea- 
govat donekonečna. Bohužel  
v tomto politickém systému, 
zejména v poslední době, se-
lhávají dobré mezilidské vzta-
hy a místo pragmatizmu se 
uplatňuje pouze populizmus. 
Když to nemá někdo v hlavě 
alespoň trochu srovnané, tak 
vypouští pouze nepodlože-
né fámy a poplašné zprávy  
s cílem zneklidnit veřejnost 
za každou cenu.

Neměli bychom zapomínat 
ani na stará dobrá česká příslo-
ví, ze kterých vybírám, že potre-
fená husa nejvíc kejhá.

Ing. Petr Gregor, zastupitel

Prapodivné představy 
o demokracii 

Jsme rádi, že máme mož-
nost informovat naše spolu-
občany v Lysé nad Labem a  
v obcích Mikroregionu Polabí 
o zájezdu pořádaném Základ-
ní organizací Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami 
Lysá nad Labem z 18. 5. 2019 
se zaměřením na bohatou 
českou minulost a to po dvou 
známých zámcích. Prvním cí-
lem byl zámek Nelahozeves, 
sídlo rodu Lobkowitzů. Zde 
byla návštěva zaměřena na 
přednášku o zámku, staveb-
ním slohu a jeho stavebním 
vývoji, včetně souvisejících 
informací o rodu, který zámek 
užíval. Dalším cílem byl zá-
mek Veltrusy, kde byla před-
náška zaměřena více na infor-
mace o rodu Chotků, který zde 
žil. Zcela mimořádně, což bylo 

Poděkování Základní organizaci a Svazu postižených civilizačními 
chorobami Lysá nad Labem

překvapení, je zde možno vi-
dět osobní věci a vyslechnout 
informace o pobytu vojevůdce 
generála Laudona, který zde 
pobýval v době tzv. Brambo-
rové bitvy o bavorské dědictví 
v období panování císařovny 
Marie Terezie.

Mezi zdravotně postiženými 
seniory je o tyto zájezdy znač-
ný zájem. Nízkopodlažním au-
tobusem cestovalo 43 účastní-
ků ve věku od 10 do 85 roků a  
i přes různé zdravotní potíže 
byli všichni účastníci s průbě-
hem a náplní organizace zájez-
du spokojeni. 

Děkujeme všem, kteří se 
na přípravě, organizaci a fi-
nančním zajištění zájezdů 
podílejí.

Marta a Ladislav 
Kovaříkovi

Dne 18. května 2019 jsme 
se zúčastnili pěkného zájezdu. 
První zastávka byla v rene-
sančním zámku Nelahozeves  
z 16. století. Prohlídka s prů-
vodkyní se všem líbila. Z okna 
zámku jsme zahlédli rodný 
dům Antonína Dvořáka.

Veletrusy byl další zámek, 
který jsme navštívili. Velmi za-
jímavé a poučné byly prohlíd-
ky komnat původních majite-
lů. V místnosti generála Ernsta 

Gideona von Laudona jsme si 
zazpívali známou píseň: Gene-
rál Laudon jede skrz vesnici, 
generál Laudon jede skrz ves... 
Bylo to veselé, zpívali všichni. 
Po prohlídce zámku jsme se 
občerstvili v blízkosti zámku  
v pěkné restauraci. 

Věřím, že všichni účastníci 
zájezdu byli spokojeni.

Děkujeme a těšíme se zase 
brzy na shledanou!

Mgr. Anna Volfová

Naše pravidelné úterní schůz-
ky měly v květnu dosti pestrou 
náplň. Vedle pravidelné četby 
pohádek a pověstí podle kní-
žek pana Jana Řehounka jsme 
připravovali náš první letošní 
výlet. Ten se uskutečnil 16. 5.  
Navštívili jsme zámek v Novém 
Městě nad Metují, Dobrušku a 
Muzeum krajky ve Vamberku. 
Tam jsme obdivovali výrobky 
šikovných rukou bývalých i sou-
časných krajkářek. Nádherné 
dečky, ubrusy, límce a hlavně 
krajkové šaty nás okouzlily.

Zajímáme se samozřejmě i  
o dění v našem městě. O tom nás 
přišel informovat pan Mgr. Karel 
Marek, člen zastupitelstva města. 
Jeho informace nás velmi zaujaly.

Klub důchodců Litol
Na lyském výstavišti se 

ve dnech 13.–16. června ko-
nala výstava Senior 2019,  
a v jejím rámci se vzpomnělo 
20. výročí Střediska sociál-
ní péče v Lysé a zároveň i 20. 
výročí výstavy Šikovné ruce 
našich seniorů. S pozváním na 
tuto výstavu a s jejím bohatým 
doprovodným programem nás 
přišla seznámit paní Bc. Věra 
Součková, vedoucí střediska  
v Lysé nad Labem a společně  
s ní i pracovnice Denního staci-
onáře paní Iveta Jánková. Pro-
gram byl opravdu velmi pestrý, 
a tak jsme se na návštěvu výsta-
vy moc těšili. 

Klub důchodců Litol

      

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách  
– přímá obslužná péče,

všeobecná sestra a kuchař/ka
   • 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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Aktuálně vzniklá petice proti 
údajnému záměru vedení měs-
ta podpořit vybudování nových 
ubytovacích kapacit v lokalitě 
Na Mlíčníku mě zaujala mírou 
zaujatosti vůči konkrétním oso-
bám, jakož i mírou xenofobie 
vůči potenciálně nově přícho-
zím pracovníkům z odlišných 
kulturních prostředí.

Ve výčtu zmíněných rizik vy-
jadřuje skupina iniciátorů pe-
tice mimo jiné obavy ze ztráty 
pracovních míst a tažení opi-
lých gastarbeitrů plenících ve 
svém volném čase naše město.

A potenciálně příchozí pra-
cující ženy? Nebudou ony ná-
hodou konkurencí pro místní 
imaginární prostitutky postá-
vajících u nároží zdejších ná-
leven? Protože jiná nežádoucí 
činnost mě v jejich případě 
nenapadá. Přesto nelze vy-
loučit, že budou mít vzhledem 
ke struktuře potřeby nedo-
statkových pracovních sil vý-
znamný podíl v počtu ubyto-
vaných osob.

Ubytovně v Lysé ANO!
Vzhledem k tomu, že již  

v současné době je počet uby-
tovaných sezonních pracovní-
ků v katastru města významný, 
avšak mnohdy v naprosto tris-
tních podmínkách polorozpad-
lých objektů, připomínajícím 
spíše psí množírny. Vytvořením 
kapacitně dostačujícího a dů-
stojného ubytovacího prostředí 
za férových finančních pod-
mínek pro tyto pracovníky se 
současnou nabídkou smyslupl-
ného trávení volného času lze, 
dle mého názoru, dosáhnout 
zvýšení úrovně jejich osobního 
života a snížení rizika provozo-
vání nežádoucích aktivit.

Argumentace ze strany 
opozičních zastupitelů mi 
přijde poněkud slaboduchá, 
vezoucí se na vlně strachu a 
v kontrastu toho, co veřejně 
proklamují špičky jimi za-
stoupených politických stran, 
především KDU-ČSL.

Robert Fejer

S rekonstrukcí Masarykovy 
ulice a náměstí B. Hrozného 
byl do centra instalován nový 
městský mobiliář, včetně spi-
rálových cyklostojanů. Ty však 
bohužel nesplňovaly potřeb-
nou funkčnost ani bezpečnost 
pro zaparkování kola. Do úz-
kých spirál se nevešly bicykly  
s běžně širšími koly, pokud 
ano, byly upoutány za přední 
kolo místo za rám. Kromě nich 
proto stály a stojí před obcho-
dy různé typy stojanů místních 
obchodníků. 

Po čase, kdy se toho pro cyk-
listy ve městě příliš neudělalo, 
vznikla potřeba nahradit stoja-
ny za jednotné, funkční a vzhle-
dově korespondující s ostatním 
mobiliářem. Počet a umístění 
vyšly převážně z osobních kon-
zultací s obchodníky. Typ byl 
vybrán na základě dlouhodobé 

Nové cyklostojany a připravovaná zlepšení  
cyklistické infrastruktury ve městě

analýzy, kterou jsme zpraco-
vávali a o odborné doporučení 
jsme požádali kolegy z Asociace 
měst pro cyklisty a projektanta 
pro cyklistickou infrastrukturu 
Ing. arch. Tomáše Cacha, au-
tora typických stojanů tvaru  
„U“ v Praze a dokumentu TP 
179 Navrhování komunikací 
pro cyklisty. Výběr jsme projed-
nali s městským architektem 
Janem Ritterem ml. a s několi-
ka místními cyklisty. Pro výběr 
vzhledu stojanů jsme vycházeli 
ze vzhledu a materiálu stáva-
jícího mobiliáře – jednoduchý 
tvar v úpravě pozink, srovna-
telný se zábradlím v parku ná-
městí B. Hrozného. Z analýzy 
vyšly pozitivně dva typy, a to 
pořízené v ulicích a 8místné  
u vstupu do radnice. Tyto dva 
kusy tehdejší rada města objed-
nala na zkoušku. Jejich zhodno-

cení v praxi však ukázalo, že je  
v nich velmi nekomfortní 
upnout kolo zámkem od rámu 
kola k rámu stojanu. Když ve 
stojanu stojí již 4 kola, tak se do 
stojanu stěží zasune kolo další. 
Kola s těžkým „zadkem“ – na-
příklad stále častější elektro-
kola – v tomto stojanu pořádně 
nedrží. Na základě této zkuše-
nosti pak rada vybrala druhou 
volbu, jednoduché cykloopěrá-
ky principiáelně podobné těm 
pražským. Ty poskytují oporu 
rámu kola a každý dvojstojan 
je pro 4 kola. Nakonec každý 
cyklista ví, že upnout kolo k ja-
kémukoliv „zábradlí“ bývá nej-
jednodušší. „Zábradlový“ typ 
stojanů s různými tvarovými 
úpravami se využívá nejen u 
nás po republice, ale i v jiných 
evropských městech. 

Pro bezpečnější pohyb na 
kole v Lysé nad Labem se při-
pravují další opatření jako 
umístění dopravních značek, 
které budou na vjezdech do 
města upozorňovat na zvýšený 

výskyt cyklistů a na některých 
ulicích piktogramové koridory, 
které se užívají pro zvýraznění 
pohybu cyklistů. Pro jedno-
dušší pohyb po městě a okolí  
a propojení s Milovicemi se při-
pravuje značení cyklotrasy ve 
směru od Milovic kolem Šibáku, 
Sídlištěm, cestou za hřbitovem, 
Komenského, směr podchod  
a přes Litol k Labi, jako napoje-
ní na Labskou cyklotrasu č. 2. 

 Dana Hančová, 
cyklokoordinátorka

Bc. Martin Robeš
Myšlenka zorganizovat ju-

bilejní výstavu v reprezen-
tativních prostorech Posla-
necké sněmovny Parlamentu 
ČR vznikla již koncem roku 
2018 po našem rozhovoru  
s panem starostou Ing. Karlem 
Otavou. Začátkem tohoto roku 
jsem oslovila příslušná pra-
coviště Kanceláře Poslanecké 
sněmovny. Podařilo se nám 
zabezpečit vhodný termín a 
prostor. Pan starosta zdůraz-
nil snahu radnice důstojně 
připomenout obě jubilea na-
rození MUDr. Rudolfa Jedličky 
a PhDr. Bedřicha Hrozného, 
význam obou rodáků, přínos 
a dosah jejich práce nejenom 
v národním, ale i ve světovém 
kontextu. Spoluprací s vedou-
cím Muzea Bedřicha Hrozné-
ho panem Ondřejem Rašínem 
a odborem školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury 
městského úřadu bylo zabez-
pečeno dodání vystavovaných 
exponátů, jejich doplnění  
o nové roll-up panely, publi-
kace a informační materiály 
o obou vědcích, ale současně  
i o městě. Části výstavy budou 
dále využívány pro vzdělávací 
a osvětové účely.

V poslanecké sněmovně 
jsem dlouho pracovala, vím, 
že umístění výstavy do pro-
stor některého z paláců, je to 
nejlepší místo ke zdůraznění 
významu vědeckého přínosu 
obou vědců pro lidstvo, ale 
i jejich osobních vlastnos-
tí jako jsou velká disciplína, 
respekt, důstojnost a skrom-
nost. 

V neposlední řadě je vý-
stavní síň Dvorana dobrým 
místem pro rozšíření a pro-
hloubení vědomostí o obou 
vědcích u školní mládeže, ná-
vštěvníků z celé České repub-
liky, ale i z ciziny, kteří hojně 
tyto prostory paláců sněmov-
ny navštěvují.

Další nezanedbatelný pří-
nos z mého pohledu před-
sedkyně komise pro kulturu 
a cestovní ruch spatřuji ve 
zviditelnění města Lysá nad 
Labem, které se má čím po-
chlubit před ostatními občany 
ČR i cizinci. 

Výstava trvala tři týdny, což 
je delší doba, než je obvyklé.

PhDr. Květoslava 
Žigmundová, předsedkyně 

komise pro kulturu a
cestovní ruch

Ohlédnutí za výstavou
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Na neděli 9. června při-
pravil Spolek rodáků spolu  
s vedením města Lysá nad 
Labem zajímavý program 
pro všechny generace. Kvě-
tinami vyzdobené letní kino 
spolu s krásným slunečným 
počasím vytvořilo příjem-
nou atmosféru nejenom pro 
účinkující, ale především pro 
diváky.

V programu vystoupila děv-
čata z TSK Dynamik, bubeníci 
z Tam Tam Batucada, folklorní 
pěvecký soubor Charvatčané. 
Programem provázela zkuše-
ná moderátorka a zpěvačka 
Majda Šumpíková. U dětí se 
setkalo s nadšením loutkové 
Trpaslíkovo divadélko a přede-
vším bublinová show Matěje 
Kodeše. Závěr programu patřil 
oblíbené skupině Crossband  
z Nymburka, při které si jejich 

Podvečer plný překvapení

fanynky i děti nejenom zazpí-
valy, ale i zatančily.

Programu se zúčastnila i 
čestná čtyřčlenná delegace  
z partnerského města Břeclav 
vedená starostou Bc. Svato-
plukem Pěčkem.

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat především Matějovi 

za to, že si uprostřed nabitého 
programu po celém světě našel 
čas a svoje vystoupení věnoval 
Lysákům jako „sponzorský 
dar.“ Stejně tak patří velký dík 
firmě Školky Montano Valtr, 
která nám věnovala jako kaž-
dý rok velké množství květin, 
které udělaly radost všem, 

kdo se na akci podílel.
Na závěr děkuji vedení měs-

ta Lysá nad Labem i týmu ro-
dáků za zdařilou akci.

Na shledanou 7. září v Byšič-
kách na Slavnostech hraběte 
Šporka.

Dana Papáčková
předsedkyně spolku
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TIRÁŽ

Fotbal v Litoli prožívá stá-
lou evoluci. Vzhledem ke stále 
vyššímu počtu členů jsme již 
v podzimní sezoně přihlásili 
do soutěží tři týmy starší pří-
pravky. Tento odvážný krok 
se nám vyplatil, když všech-
ny děti tohoto věku mohly 
hrát v dostatečném herním 
vytížení. Mladší ročníky hrá-
ly formou turnajů a přátel-
ských zápasů. Starší bojovaly 
své zápasy v rámci okresních 
soutěží. Na zimu jsme se, 
jako již tradičně, přesunu-
li do Milovické haly Milten. 
Jarní sezonu velmi ovlivnila 
rekonstrukce kabin, ke které 
město Lysá nad Labem při-
stoupilo. Omezení a dočasný 
azyl v pronajatých buňkách 

jsme podstoupili s pokorou, 
když dosavadní stav kabin 
byl již zoufalý a neodpovídal 
současným standardům. Azyl 
byl ukončen a už se těšíme do 
nového. Po prázdninách na-
stoupíme v kategoriích mlad-
ší přípravky, starší příprav-
ky a mladších žáků do dvou 
současně hraných soutěží. Je 
to dáno naší filozofií, kdy se 
prioritně staráme o mládež. 
Tím, že do práce s mládeží 
směřujeme veškeré dotace 
od města Lysá nad Labem, 
Středočeského kraje a MŠMT, 
daří se mládež nejen udržet, 
ale i rozvíjet. Ve starších ka-
tegoriích máme stabilizovaný 
tým starších žáků. Tým do-
rostu i nadále budeme hrát 

samostatně. To, že dokáže-
me zajistit sportování dětí  
v kategoriích starších žáků  
a dorostu v domácím městě, 
je nestandardní, velice si toho 
vážíme a jsme přesvědčeni, 
že je to vizitkou dobré práce 
oddílu.

V oddílu v roce 2018 pů-
sobilo u mládežnických 
kategorií 8 trenérů. V roce 
2019 již působilo trenérů 
11 a doufáme, že tento tre-
nérský tým budeme nadále 
rozšiřovat. Chceme zvyšovat 
kvalifikaci trenérů za úče-
lem poskytování kvalitního 
tréninku, který bude moti-
vovat děti k účasti na pohy-
bových aktivitách. Změna 
poskytování dotací ze stra-

ny MŠMT byla pro náš tým 
vzpruhou a umožnila koneč-
ně od roku 2019 přejít z do 
té doby plně dobrovolnické 
práce trenérů na částečně 
honorovanou.

Na stránkách www.fklitol.cz 
najdete informace nejen  
o činnosti zápasové, ale na-
jdete tam naši tréninkovou 
filozofii vzhledem k jednot-
livým věkovým kategoriím, 
informace ke zdravotním 
prohlídkám, výroční zprávu 
za rok 2018, fotografie dětí, 
profily trenérů a mnoho dal-
ších informací.

Mgr. Bc. Radim Hanke
vedoucí trenér mládeže

 trenérská licence UEFA A

Hodnocení sezony fotbalu Litol 2018/2019
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Prezence 12.30 hodin
Zahájení závodu 13.50 hodin
Vyhlášení vítězů předškoláků 14.20 hodin
Vyhlášení vítězů mladšího žactva 14.50 hodin
Vyhlášení vítězů staršího žactva 16.00 hodin
Vyhlášení vítězů ženy, muži 16.50 hodin

Běh zámeckou zahradou
– 56. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá v sobotu 7. září 2019  
již 56. ročník tradičního Běhu zámeckou zahradou.  
V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 8 běžců, ale  

v roce 1947 již tento významný závod vyhrál  
Emil Zátopek. Loňského – 55. ročníku  

se zúčastnilo 139 závodníků. 

Věcné ceny pro 1.–3. místo včetně věkových  
kategorií, ženy nad 40 (1978 a starší) a muži  

nad 40 (1959–1978) a nad 60 let (1958 a starší). 
Pohár města Lysá nad Labem pro vítěze  

závodu žen a mužů.

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

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč.
Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti  

a Vás ostatní – přátelé lehké atletiky, přijďte se podívat  
na závody v krásném prostředí zámecké zahrady v Lysé!

TJ Sokol Lysá nad Labem – www.sokol-lysa.cz
denemark.jaroslav@seznam.cz, tel.: 736 677 261.

Hráli jsme:
Neděle 12. května: AFK SE-
MICE – Slovan LYSÁ 1:3 (1:0)

Sestava: Rathouský – Schne-
iberg ml., Švorba, Kubín – Vrá-
nek, (82´ - Sosnovský) Urban, 
Brabec, Poborský Ondra, Vese-
lý, (46´- Novák David) – Ježek, 
(90´- Novák Lukáš), Kříž Tomáš, 
(76´ - Zápotocký).

Branky: 59. Ježek, 61. D.No-
vák, 90. Brabec z penalty.

Derby utkání se soupeřem  
z druhého břehu Labe, kterému 
se v letošním ročníku nedaří 
a bojuje o udržení v soutěži, 
se nepodařilo získat potřebné 
body ani tentokrát. V prvním 
poločase byl náš výkon špatný, 
nedokázali jsme si přihrát a míč 
jsme převážně jen nakopáva-
li. Domácí tak měli více ze hry, 
ale dokázali ji zúročit pouze ke 
vstřelení jedné branky. Po dů-
raznější trenérově poločasové 
domluvě v kabině se naše hra 
zlepšila a výsledkem bylo obrá-
cení výsledku. Úvodních dvacet 
minut druhé půle jsme soupeře 
zatlačili a po hodině hry, jsme 
během dvou minut šli do vede-
ní. I v další části jsme průběh 
utkání hlídali, vstřelili jsme dal-
ší gól, který však pro signalizaci 
ofsajdu nebyl uznán. V poslední 
minutě zápasu jsme však třetí 
branku vsítili a odvezli jsme si 
všechny body. 

Sobota 18. května: Slovan 
LYSÁ – SK REJŠICE 1:0 (0:0)

Sestava: Rathouský – Vránek, 
Švorba, Kubín – Novák David, 
Urban, Brabec, Poborský Ond-
ra, Veselý, (87´ - Zápotocký) –  
Sosnovský, (76´ - Novák Lukáš), 
Ježek, (90´ - Kříž Jan). 

FK Slovan Lysá nad Labem
Branka: 83. Kubín.
V utkání 26. kola jsme vyd-

řeli těsné vítězství v zápase 
s velice dobrým soupeřem. 
Hosté měli hlavně v prvním 
poločase více ze hry, dobře 
kombinovali a připravili si 
i několik slibných branko-
vých příležitostí, které však 
díky pozorné hře v obraně a 
skvělému výkonu brankáře 
Rathouského neproměnili. 
Druhý poločas byl již vyrov-
naný a v závěru jsme rozhodli  
o našem dalším vítězství. 

Sobota 25. května: SK KOS-
MONOSY – Slovan LYSÁ 1:1 
(0:1) penalty 1:2

Sestava: Rathouský, (89´ - 
Šlingr) – Kubín, Švorba, Hel-
mich – Vránek, Urban, Brabec, 
Poborský Ondra, Veselý, (85´ 
- Kříž Tomáš), – Novák David, 
(74´ - Novák Lukáš), Ježek, (89´ 
- Sosnovský).

Branka: 2. Ježek.
Na hřišti soupeře, který 

chce postoupit do krajské-
ho přeboru, jsme jeho snahu 
zkomplikovali, když jsme mu 
sebrali dva body a snížili tak 
i náskok v tabulce v náš pro-
spěch. Skvěle nám vyšel za-
čátek utkání, už ve 2. minutě 
jsme šli do vedení 0:1, kdy se 
nádherně trefil z osmnácti 
metrů levačkou Ježek. V šes-
té minutě měl další obrov-
skou šanci Veselý, ale nedal. 
Domácí jsme tím dokonale 
zaskočili a ti se snažili hlavně 
o útoky po stranách, ale na je-
jich hru jsme byli připraveni 
a v obraně, v čele s branká-
řem Rathouským, jsme hráli 
bezchybně. Domácí jsme tak 
nepustili do žádné vyložené 
šance. Druhý poločas se hra 
nikterak nezměnila a soupeř 
marně dobýval naši branku. 
Vyrovnat na 1:1 se jim podaři-
lo v 64. minutě, z pokutového 
kopu, který proměnil Böhm. 
Pak měli domácí ještě dvě 
velké šance jít do vedení, obě 
skvělými zákroky zneškodnil 
brankář Rathouský. Nejprve 
v 78´ skvělým zákrokem likvi-
doval hlavičku k tyči a v 80´ 
včasným vyběhnutím mimo 
pokutové území a odkopem  
v pádu při kterém se zranil (asi 

natažený sval). Ještě chvíli zů-
stal v brance, ale když to vypa-
dalo na penaltový rozstřel, vy-
střídal ho náhradní brankář a 
vedoucí mužstva Venda Šlingr. 
Domácí mohli ještě v nastave-
ní rozhodnout o vítězství, ale 
z přímého kopu za vápnem, 
těsně minuli branku. A šlo se 
na penalty a jejich průběh po-
psal hrající trenér Sosnovský: 
„To jsem snad ještě nezažil. 

Tabulka:
1 SK Kosmonosy 27 17 6 4 72:27 61
2 FK Slovan Lysá 27 15 8 4 57:36 59
3 FC Sellier&Bellot Vlašim B 27 15 6 6 59:37 56
4 TJ JAWA Divišov 27 13 5 9 51:51 46
5 Mnichovohradišťský SK 27 11 8 8 55:37 44
6 Dolnobousovský SK 27 11 6 10 38:40 43

Jako první s přehledem pro-
měnil Brabec, druhou poslal 
Švorba pouze do břevna, třetí 
Kubín překopl branku, čtvrtou 
trefil Vránek spojnici a pátou 
už Lukáš Novák uklidil do sítě. 
Domácí dali pouze jedinou 
ve druhé sérii, jinak všechny 
ostatní chytil dvaapadesáti-
letý Šlingr,“ kroutil nevěřícně 
hlavou trenér.

www.slovanlysa.cz
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Další úspěšná závodní sezona

Prožili jsme další skvělou 
sezonu plnou neuvěřitelných 
úspěchů a neopakovatelných 
zážitků. Naše závodní týmy 
odvedly opět naprosto per-
fektní práci a reprezentovaly 
naše město na jedničku. 

Závodní tým fitness kade-
tek se probojoval se sestavou 
"Mamma Mia" na soutěži FIS-
AF VT II do první desítky a na 
ostatních soutěžích získal 5x 
zlato a 1x bronz. Děvčata zís-
kala také titul Mistři ligy BAT. 
Nejmladší závodní tým aero-
biku "Vaiana" získal za sezo-
nu 4x zlatou, 2x stříbrnou, 2x 

bronzovou medaili a vybojoval 
titul Vícemistři ligy BAT. Starší 
závodní tým aerobiku "Na tej 
našej dědině" letos vybojoval 
kromě zlaté medaile 4x stří-
brnou a 3x bronzovou a pře-
devším titul 2. Vícemistři ČR 
na soutěži Czech Dance Tour. 
Závodní tým zumby "Azukita" 
získal 10x zlato, 1x stříbro a 
1x bronz, z MČR Czech Dance 
Tour přivezli titul 2.vícemistři 
ČR, na MČR Czech Dance Ma-
sters jim medaile utekla jen 
o kousek a získali 4. místo. 
Soutěžní sezonu zakončili  
1. místem a titulem Mistři ČR 
na finále MIA League v Pra-
ze v Lucerně a účastí na MČR 
Czech Dance Championship  
v Jablonci, kde získali 1. místo, 
titul Mistři a vybojovali po-
stup na listopadové Mistrov-
ství Světa WADF. Celkem tedy 
naše závodní týmy vybojovaly 

neuvěřitelných 20 zlatých,  
7 stříbrných, 7 bronzových 
medailí a několik titulů Mi-
strů. Nesmíme ovšem zapo-
menout ani na naše nezávod-
ní týmy a přípravky, které se 
připojily k závodním týmům 
a skvěle reprezentovaly náš 
klub a město vystoupením na 
akci "Lysá žije 2019". 

Sezona to byla tedy opět 
velmi úspěšná a klub odmě-
nil všechny týmy, závodní i 
nezávodní, za jejich celoroční 
dřinu výlety do bazénu, do 
JumpParku, nebo na bow-
ling a samozřejmě nechyběly 
ani dárky.  Poděkování patří 
všem členům za jejich nasa-
zení, samozřejmě rodičům za 
úžasnou podporu – fanclub a 
také městu Lysá nad Labem za 
finanční podporu. 

Během června a následně 
září bude probíhat nábor do 

všech závodních, nezávod-
ních týmů i přípravek. Nově 
otvíráme závodní týmy zum-
by pro nejmenší od 5 do 8 let 
a pro děti ve věku od 9 do 14 
let. Pokud se chcete hýbat, po-
znat nové kamarády a zažít 
spoustu akcí a legrace, urči-
tě jste vítáni. Rozvrhy hodin 
zveřejníme na webu www.
danceemotion.cz, facebooku  
i instagramu.  

Čekají nás samozřejmě i let-
ní akce – příměstský taneční 
tábor, letní sportovní soustře-
dění v Chorvatsku a sportov-
ní soustředění v Krkonoších. 
Tyto akce jsou již dávno plně 
obsazeny a těšíme se, že si je 
zase pořádně užijeme. 

Všem přejeme krásné léto 
a prázdniny, načerpejte nové 
síly a budeme se na vás všech-
ny opět těšit v nové sezoně.

Eva Rejmanová

Po chladných dnech, kdy nám 
každý víkend na závodech pra-
videlně pršelo, nás veslařský 
kanál přivítal slunečným po-
časím. Ve dnech 1.–2. 6. se na 
kanále v Račicích konalo Mist-
rovství oblasti Labe. V rekord-
ním počtu startujících posádek 
se závodníci Veslařského klubu 
Lysá nad Labem předvedli ve 
vynikající formě. Vítěz získává 
titul Mistr oblasti a zlatou me-
daili, žákovské kategorie jsou 
ještě odměněny medailí stříbr-
nou a bronzovou. Mistry oblasti 
Labe ve veslování pro rok 2019 
jsou: 2xžkym Kolomazníková 
Ž., Jechová A., 4+žkys Franke 
R., Rálišová E., Kavanová Ž.,  
k. Višňovský Ja., 4x-dky Hrázská 
V., Macková K., ve spol. Nerato-
vice a Nymburk, 4-jři Hejňák D., 
Hamera N., Brynych H., Doče-
kal M., 8+dci Jansa D., Čihák M.,  
k. Hejňák D. ve spol. Neratovi-
ce, Brandýs n.L., Mělník, 4-m 
Céza M., Novák T., Lapáček J., 
Williams T., 2xdky Hrázská V., 
Macková K., 8+ jři Williams B., 
Brynych H., Hamera N., Hejňák 
D. ve spol. Nymburk, Neratovi-
ce. Brandýs n.L., 2-m Lapáček 
J., Mráz T., 4x+žkym Křížová 
T., Holexová P., Kolomazníková 
Ž., Jechová A., k. Višňovský Ja.,  

Veslaři představuji nové Mistry 
4x+jky Zavadilová A. ve spol. 
Pardubice, 2-jři Hamera N. ve 
spol. Neratovice

Mistrovských titulů jsme zís-
kali celkem 12, druhých míst 
9, třetích 8, čtvrtých 5, pátých 
4 a šestých 5. Další bodovaná 
a postupová místa na Mistrov-
ství republiky ČR přivážíme i z 
finále B. Výčet všech závodníků 
je velmi dlouhý tak jen tedy bez 
ohledu na kategorie další fina-
listé: Kobera L., Uvíra M., Šou-
kalová A., Jarolím Z., Dědek Š., 
Červinka V., Šípek P., Rakušan L.,  
Pavlík M.,  Mráz T., Machová K., 
Kolomazníková A., Macháčková 
A., Kulvejtová V., Vocásková M., 
Křížová Š., Dvořák V., Višňovský 
Ju.,Pešek A., Mareth J.,Bláhová 
H., Tůmová K., Krumpholco-
vá A, Babecová Z., Vrátilová E., 
Sloupová T., Vedralová Š., Jedlič-
ková M., Ráčková J.

Následující víkend byl velmi 
bohatý na závody. K. Macková 
reprezentovala ČR na maďar-
ském jezeře Velence na závo-
dech talentované mládeže CEF-
TA a přivezla kov nejcennější. 
Zároveň se konaly  prestižní 
„PRIMÁTORKY“ a také nám 
cinkalo zlato. 8x+žcimžkym 
Křížová T., Holexová P., Jarolím 
Z., Dědek Š., Červinka V., Kolo-

mazníková Ž., Jechová A. Šípek 
P., k Cézová M., 8+dky Hrázská 
V. a Macková K. ve spol. Slavia 
Praha. Zastoupení Lysé bylo 
opět početné. Dokonce naši 
závodníci byli nominováni i do 
univerzitních osmiveslic.

Vrcholem sezony budou 

Mistrovství ČR žactva, Mis-
trovtví ČR dorostu, juniorů, 
U23 a seniorů a Mistrovství 
ČR Masters.

Věřím, že naše závodníky 
často uvidíme přebírat někte-
rou z medailí „na bedně“.

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

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.

Inzerce
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Inzerce


