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Před námi je rok 2020 a každého z nás jis-
tě zajímá, co nám tento rok plný „20“ přine-
se. Dle čínského horoskopu se bude jednat  
o rok kovové krysy. Čekají nás změny v oblasti 
kariéry, práce, osobního rozvoje a změny pro-
běhnou i v lásce. Kovová krysa přeje volnému 
času, zálibám a koníčkům, naopak varuje před 
úbytkem životních sil a honbou za penězi. 

Jak probíhal uplynulý rok 2019 v našem 
městě? V únoru jsme oslavili 150 let od na-
rození slavného lyského rodáka – profesora 
MUDr. Rudolfa Jedličky. V březnu jsme již 
tradičně obdarovali ženy na Mezinárodní den 
žen a také jsme nezapomněli ocenit občany 
našeho města, kteří pro něj udělali něco mi-
mořádného. V dubnu se konalo další význam-
né výročí a to 140 let od narození Bedřicha 
Hrozného. Také do Lysé zavítal protidrogový 
vlak, tzv. Revolution train, který ve svých va-

gonech přivítal nespočet zájemců, především 
z řad škol. Květen byl ve znamení výstavy  
v Poslanecké sněmovně České republiky  
k právě zmiňovaným výročím profesora Bed-
řicha Hrozného a profesora Rudolfa Jedličky. 
Pro naše město to byla velká pocta. Zároveň 
je ale naše město v květnu neodmyslitelně 
spjato s již tradičními městskými oslavami 
Lysá žije. Každý rok je dvoudenní program 
nabitý kapelami a zpěváky a vždy má i bo-
hatý doprovodný program. Letos jsme mohli  
v letním kině poslouchat například The Beat-
les Revival nebo Raega. 

O prázdninách proběhl v letním kině, již 
také tradičně, Letňák fest a na konci srpna 
jste se mohli roztančit v rytmu salsy. Nesmí-
me opomenout ani prázdninové dostihy 
na dostihovém závodišti, které se vždy těší 
hojné návštěvnosti. Začátek školního roku si 
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děti mohly zpříjemnit na Dni sportu a volno-
časových aktivit ve sportovním areálu ZŠ JAK.  
V září se také konaly Šporkovy Byšičky, kde bylo 
připraveno mnoho her pro děti a večer bylo 
nachystáno setkání se samotným hrabětem. 

Snad největší událostí roku bylo slavnostní 
otevření nadjezdu, kdy se nám všem oddych-
lo, že už nebudeme muset řešit nejrůznější 
objížďky a další dopravní komplikace. Závěr 
roku se nesl v krásném adventním duchu, 
kdy na každou adventní neděli připadla jedna 
akce. 

Dovolte nám ještě pozvat Vás 7. února na 
městský ples a 27. března pro Vás bude zpívat 
na výstavišti Petra Janů. Nakonec nezbývá než 
popřát do nového roku 2020 hodně štěstí, 
lásky a především té životní pohody. 

redakce

Bilance roku 2019 a na co se můžeme těšit v roce 2020? 
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Slovo starosty

Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo měs-
ta na svém zasedání 10. 12. 2019 schváli-
lo důležitý dokument, kterým je rozpočet 
města na rok 2020. Příprava vyšla z po-
třeb jednotlivých odborů. Následovala 
kolektivní práce na úpravách tak, aby byl 
zajištěn provoz města a pokryty nejdůleži-
tější a pro rozvoj nejpotřebnější investice. 
Upřednostněny byly ty, na které máme 

přidělenu dotaci, nebo ji můžeme získat. 
Připomínky a návrhy vzešlé z pracovního 
jednání zastupitelstva 18. 11. 2019 byly 
zapracovány. Následovalo schválení radou 
města a následně zastupitelstvem města. 
Kompletní rozpočet s rozpisem plánova-
ných investic je zveřejněn na interneto-
vých stránkách města. 

Zmíním tedy pouze hlavní investice, kte-
ré nás v roce 2020 čekají a které máme za-
smluvněny. Je to rekonstrukce ul. Mírová 
(za splaškovou kanalizaci, vodovod, chod-
níky, veřejné osvětlení a okrasnou zeleň 
město zaplatí 60 mil. Kč), rekonstrukce ul. 
ČSA (město zaplatí 40 mil. Kč), rekonstrukce 
a stavba nových chodníků v ul. Družstevní, 
zvýšení kapacity ZŠ JAK (nástavba patra na 
obchodní akademii vč. přístavby šaten), vý-
stavba parkoviště P+R na nádraží pro 156 
automobilů (dotace 90 %), rekonstrukce 
ul. 28. října, rekonstrukce budovy v cen-
tru pro městskou policii a PČR, turistické 

Z 23. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 18. 11. 2019
RM schválila: 
• dotaci ve výši 50 000 Kč z Charitativního  
 programu na zakoupení motorového vo- 
 zidla pro Jaroslava Kofláka včetně veřej- 
 noprávní smlouvy,
• zakoupení vánočních balíčků pro občany  
 v domovech pro seniory a poskytnutí  
 dotace dětem v institucionální péči dle  
 návrhu odboru včetně veřejnoprávních  
 smluv,
• příspěvek na primární prevenci pro ZŠ  
 B. Hrozného a ZŠ J. A. Komenského, kaž- 
 dé škole 25 000 Kč,
• smlouvu o poskytování servisních služeb  
 pro kino v celkové výši 60 500 Kč vč. DPH,
• vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ  
 v Lysé n. L. za školní rok 2018/2019,
• návrh smlouvy o dílo spojený s podáním  
 žádosti o dotaci a následně s realizací  
 projektu s názvem „Protipovodňová  
 opatření města Lysá nad Labem“ s firmou  
 ENVIPARTNER, s. r. o., Brno, Štýřice za  
 cenu 326 700 Kč vč. DPH.
RM souhlasila:
• s uzavřením servisní smlouvy se zhoto- 
 vitelem Elektronické úřední desky firmou  
 Emam s. r. o. za roční cenu 12 000 Kč bez  
 DPH a 14 520 Kč včetně DPH.

Z 24. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 2. 12. 2019
RM souhlasila: 
• s podnájmem nebytových prostor v bu- 
 dově čp. 24 na Husově náměstí, Lysá nad  
 Labem, které má v nájmu MAS Polabí  

informační centrum v podloubí radnice 
po městské policii, automatický parkova-
cí dům pro kola na litolské straně nádraží, 
rekonstrukce bytového domu Na Františku 
(Knéblák) na sociální bydlení, kulturní dům 
(rekonstrukce po Calypssu) a další projekty. 
Připravujeme projekty pro sportovní halu, 
rekonstrukci půdního prostoru staré radni-
ce na konferenční sál, park 30. výročí osvo-
bození, zvýšení kapacity ZŠ TGM, přístaviště 
rekreačních plavidel na Labi, rekonstrukci 
Jedličkovy ulice, rekonstrukci pavilonu E ZŠ 
JAK – I. etapa a další.

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se od 18.00 hodin 
uskuteční další setkání z cyklu „Zeptejte se 
starosty“ v zasedací místnosti radnice.

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem do 
nového roku popřál hodně zdraví a městu po-
litickou stabilitu. 

Ing. Karel Otava
    starosta města 

 o. p. s., Lysá nad Labem, pro Centrum pro  
 komunitní práci střední Čechy se sídlem  
 Praha 2, za účelem provozování kontakt- 
 ního místa pro komunitní centrum.
RM schválila:
• návrh dohody o úpravě vzájemných práv  
 a povinností vlastníků provozně souvi- 
 sejících VaK – kanalizace Na Zemské  
 stezce,
• návrh kupní smlouvy – odkup infrastruk- 
 tury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova,  
 za předpokladu úhrady nákladů na opra- 
 vu komunikace v ul. Na Zemské stezce,  
 stanovené dle výpočtu,
• nařízení města Lysá nad Labem č. 6/2019  
 Ceník placeného stání na místních komu- 
 nikacích v době konání výstav,
• poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč  
 panu xxx na akci „Vánoce  
 s Art-mosférou“ včetně veřejnoprávní  
 smlouvy,
• rada města schvaluje dotaci z Charita- 
 tivního programu ve výši 9 500 Kč na  
 činnost Svazu postižených civilizačními  
 chorobami v ČR, z. s., Základní organi- 
 zace Lysá nad Labem a 20 000 Kč na  
 přístrojové vybavení pro Nemocnici  
 Nymburk a. s. včetně veřejnoprávních  
 smluv,
• poskytnutí mimořádného příspěvku na  
 reprezentaci spolku DANCE EMOTION  
 Lysá n. L. na částku ve výši 200 000 Kč za  
 předpokladu schválení této částky v roz- 
 počtu města na rok 2020,
• udělení výjimky provozovně Mango, Lysá  
 nad Labem, na dobu dalších 6 měsíců  
 (červenec–prosinec 2020), s provozní  

 dobou: pondělí–pátek od 12.00 do 03.00  
 hodin a sobota–neděle od 14.00 do  
 03.00 hodin, 
• termíny jednání rady města v I. pololetí  
 roku 2020 takto: 14. 1., 28. 1., 12. 2.,  
 25. 2., 10. 3., 25. 3., 7. 4., 22. 4., 5. 5.,  
 20. 5., 2. 6., 17. 6., 30. 6. 2020. 
RM doporučila: 
• ZM vyplacení mimořádné odměny svým  
 neuvolněným členům za výkon funkce  
 přijímání projevu vůle snoubenců, že  
 spolu vstupují do manželství v následují- 
 cích částkách:
 Mgr. Jiří Havelka 8 400 Kč
 Romana Fischerová 4 800 Kč
 Josef Kolman 2 100 Kč
 Ing. Petr Eliška 1 200 Kč.
RM odvolalo:
• členku Komise pro rodinu a školství paní  
 Adélu Ryšavou k 31. 12. 2019,
• a) člena, Jiřího Valtera z komise pro ži- 
  votní prostředí,
 b) předsedkyni, Mgr. Martinu Tužinskou  
  Synkovou z její funkce. 
RM jmenovalo:
• členkou Komise pro rodinu a školství  
 paní Andreu Prknovou s účinností od  
 1. 1. 2020,
• Ing. Karolínu Stařeckou členkou a záro- 
 veň předsedkyní komise pro životní  
 prostředí.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů
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Blahopřání 
za měsíc listopad

85let
Jiřina Jandová

Seneca: „Život je dlouhý dost, když 
víš jak ho prožít.“

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

a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, sociálních 
věcí a zdravotnictví

Základní sazba poplatku na rok 2020 činí 
690 Kč. 

Občané, kteří jsou přihlášeni k pobytu v 
obci Lysá nad Labem, mají slevu na poplat-
ku ve výši 150 Kč. Výše poplatku po slevě 
činí 540 Kč za osobu, a to bez ohledu na 
věk. Splatnost poplatku je ve dvou stejných 
splátkách do 31. 3. a 30. 9. příslušného 
kalendářního roku. Občané mají možnost 

uhradit poplatek i jednorázově, v tomto pří-
padě je nutné uhradit poplatek v plné výši 
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Občané, kteří vlastní stavbu určenou k in-
dividuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není přihlášená žádná fyzická 
osoba, hradí poplatek ve výši 690 Kč za 
stavbu. Splatnost poplatku je jednorázově 
do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Sazba poplatku za provoz systému nakládání 
s komunálním odpadem na rok 2020

Od 1. ledna 2020 se mění poplatek ze 
psů podle nové obecně závazné vyhlášky  
o místních poplatcích.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem  
    a Litoli 240 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem  
     a Litoli 780 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 120 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa  
 téhož držitele:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem 
   a Litoli 600 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem 
  a Litol 1680 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 360 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba  
 starší 65 let:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem  
  a Litoli 120 Kč,
 • v bytovém domě v Lysé nad Labem  
  a Litoli 180 Kč,
 • v rodinném domě v Byšičkách  
  a Dvorcích 60 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož 
 držitele, kterým je osoba starší 65 let:
 • v rodinném domě v Lysé nad Labem 
  a v Litoli 300 Kč,

Pro majitele psů

Povinné čipování psů!

      • v bytovém domě v Lysé nad Labem
  a Litoli 300 Kč.

Osvobození
1) Od poplatku ze psů je osvobozen drži- 
 tel psa, kterým je osoba nevidomá,  
 osoba, která je považována za závislou  
 na pomoci jiné fyzické osoby podle zá- 
 kona upravujícího sociální služby, osoba,  
 která je držitelem průkazu ZTP nebo  
 ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů ur- 
 čených k doprovodu těchto osob, osoba  
 provozující útulek pro zvířata nebo oso- 
 ba, které stanoví povinnost držení a po- 
 užívání psa zvláštní právní předpis. 
2) Od poplatku se dále osvobozují psi, kte- 
 ré držitel převezme z útulku v Lysé nad  
 Labem, a to na dobu 2 let.

                                                                                                                                                             
Platba

Poplatek je možné zaplatit v hotovos-
ti na pokladně finančního odboru MěÚ 
Lysá nad Labem nebo bezhotovostně na 
účet 19-0504268369/0800 a to do 15. 2. 
2020.

Variabilní symbol: 1341 + přidělené číslo 
poplatníka a nebo 1341 + číslo známky psa. 

Variabilní symbol je důležitý pro identifi-
kaci poplatníka.

Košvancová Darina
finanční odbor  

Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa  
proti vzteklině platné pouze v případě, že  
je pes označený mikročipem.

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno  
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz).

Mikročipem nemusí být označeni psi  
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011.

Zeptejte se starosty
ve čtvrtek 16. 1. 2020

od 18.00 hodin
v zasedací místnosti radnice

Dotace na kulturu
a sport

Žádosti  o dotace z Programu a čin-
nost společenské a sportovní organi-
zace pracující s dětmi do 18 let se síd-
lem v Lysé nad Labem se mohou na  
MěÚ podávat do konce ledna 2020.

Žádosti o dotace z Programu na 
podporu kultury města Lysá nad La-
bem – 2. kolo se mohou podávat do 
31. 5. 2020.

Upozorňujeme, že od ledna 2020 
došlo ke změně statutu obou progra-
mů.

Nové statuty budou zveřejněny na 
webových stránkách města.

Více informací:
https://mestolysa.cz/cz/mestsky-

-urad/odbory-uradu/odbor-skolst-
vi-socialnich-veci-zdravotnictvi-a-
-kultury/formulare

Hana Foltýnová 
ŠSVZaK
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Výzva pro občany

Nabídka pejsků a kočiček v psím útulku
Foto a seznam čtyřnohých kamarádů nale-

zených v Lysé nad Labem a okolí najdete ak-
tuálně 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 od-
chytu pejska odveze do místního útulku se 
sídlem ve Velazu, a. s., čp. 535, tel.: 325 551 
221, mob.: 723 342 174 paní Čápová, nebo 
na mob. 605 316 755 když se pejsek zaběhne. 

E-mail: pejscilysa@email.cz.

Návštěvní doba útulku:
PO–ČT 08.00–14.00 / PÁ 08.00–12.00 /
každou poslední sobotu v měsíci 
09.00–11.00

Město Lysá nad Labem děkuje všem 
občanům, kteří projeví zájem o opuště-
né pejsky a kočičky.

 Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Návrhy na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem

Městská vyznamenání jsou výrazem 
ocenění významných úspěchů jednotliv-
ců i organizací. Udělují se za významnou a 
dlouhodobou práci pro město, za význam-
né úspěchy v různých oborech, za vynikající 
reprezentaci města nebo státu, za hrdin-
ské činy a statečnost, za přínos pro rozvoj 
kulturního, společenského a sportovního 
života v Lysé nad Labem a dále za zásluhy  
o město nebo k poctě významné návštěvy 
ve městě. V roce 2020 se budou udělovat již 
podvanácté. Navrhnout udělení vyzname-
nání může každý občan nebo organizace se 
zdůvodněním. Tedy i Vy. Váš návrh můžete 
předložit na přiloženém formuláři, případně 
napsat volnou formou se stejným obsahem. 
Formulář najdete též na webových strán-
kách města. Případné dotazy Vám zodpoví 
referentka odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury Jitka Petrová, tel.  
325 510 280. Vaše návrhy očekáváme do  
30. 1. 2020. Návrhy odevzdávejte na poda-
telnu MěÚ Lysá nad Labem nebo zasílejte  
na e-mail podatelna@mestolysa.cz. 

Návrh na udělení vyznamenání 
města Lysá nad Labem
Jméno a příjmení kandidáta: .................................................................................................

Adresa kandidáta (pokud je známa): …………………………………..…………….......…………………..

Zdůvodnění návrhu: ..............................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Návrh podává
Jméno a příjmení, případně název organizace: ..................................................................

Telefon, e-mail: ......................................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................

Dne: .........................................................................................................................................

LY
SÁ NAD LABEM

Přehled svozových 
dnů pytlového 
sběru v roce 2020

Lokalita: Lysá, Dvorce, Byšičky
2. týden úterý 7.  1. 
6. týden úterý 4.  2. 
10. týden úterý 3.  3.
14. týden úterý 31.  3. 
18. týden úterý 28.  4.
22. týden úterý 26.  5.
26. týden úterý 23.  6.
30. týden úterý 21.  7.
34. týden úterý 18.  8.
38. týden úterý 15.  9.
42. týden úterý 13.  10.
46. týden úterý 10.  11.
50. týden úterý 8. 12.

Lokalita: Litol 
2. týden čtvrtek 9. 1.
6. týden čtvrtek 6. 2.
10. týden čtvrtek 5. 3.
14. týden čtvrtek 2. 4.
18. týden čtvrtek 30. 4.
22. týden čtvrtek 28. 5.
26. týden čtvrtek 25. 6.
30. týden čtvrtek 23. 7.
34. týden čtvrtek 20. 8.
38. týden čtvrtek 17. 9.
42. týden čtvrtek 15. 10.
46. týden čtvrtek 12. 11.
50. týden čtvrtek 10. 12.

Ritchie (Ričí) - Rhodéský ridgeback, je os-
miletý kluk, trochu při těle, který hledá nový 
domov. Ričí je zdravý pes stále s duší štěněte. 
Miluje lidi a je velký mazel. Se svojí postavou 
elánem a chutí by starší lidi nebo malé děti 
nejspíše porazil, protože je tak trochu hro-
motluk při projevovaní své lásky. V domác-
nosti vychází s kočkami, sdílel s nimi i pelíšek.  
S ostatními psy vychází také v dobrém. Je to 
hravý a milý pes. Ričí byl zvyklý na zahrád-
ku. Do bytu opravdu nedoporučujeme. Ričí 
je starší pejsek, který věří, že najde ještě své 
doma. Více informací dostanete na tel. čís-
le 325 551 221, 723 342 174 nebo na webu 
www.pejscilysa.wz.cz.

Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Rhodéský ridgeback hledá nový domov!



5

Městský úřad

Naše společnost Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o. p. s. posky-
tuje terénní služby na okrese Nymburk od 
roku 1971. Za dobu 48 let prošla organizace 
značnými změnami a vývojem. Od roku 2005 
je obecně prospěšnou společností založenou 
městem Poděbrady. Byl to rozhodující krok, 
jak zachovat dostupnost terénních služeb  
v celém regionu okresu Nymburk. Společnost 
vede správní a dozorčí rada, složená ze zá-
stupců měst a obcí. 

Okres má čtyři města, kde se nacháze-
jí jednotlivá střediska společnosti, odkud 
jsou služby spádově poskytovány: Podě-
brady, Nymburk, Lysá nad Labem a Městec 
Králové. Služby zajišťujeme v 85 spádových 
obcích, celkem máme v péči okolo 2 000 
klientů, domácí zdravotní péči zajišťujeme 
u 1 000 pacientů, také doprovázíme 47 pěs-
tounských rodin. Středisko v Lysé pečuje  
o 550 občanů z 16 obcí. V tomto středisku 
pracuje 40 pracovníků. 

Naše motto „Domov je doma“ naplňu-
jeme propojením sociálních a zdravotních 
služeb, aby naši uživatelé mohli žít co nej-
déle důstojně doma, a pokud mají rodinné 
zázemí, mohou zůstat doma i v závěru ži-
vota, jelikož poskytujeme domácí zdravot-
ní péči a hospicovou péči. 

Sociální služby realizujeme prostřednic-
tvím registrovaných sociálních služeb podle 
zákona 108/2006 o sociálních službách: pe-
čovatelskou službu, osobní asistenci, denní 
stacionář a odlehčovací služby. Jednotlivé 
sociální služby jsou poskytovány formou 
terénní, ambulantní a pobytovou. U jed-
noho klienta se např. mohou služby vzá-
jemně prolínat a kombinovat. Doprovázení 
pěstounských rodin je na základě pověření 
naší společnosti k výkonu sociálně právní 
ochrany dětí. 

Našimi cílovými skupinami pro výše 
uvedené služby jsou: osoby s chronickým 
onemocněním, osoby se zdravotním po-
stižením, senioři, rodiny s dítětem/dětmi, 
pěstounské rodiny, pečující rodiny, ne-
mocní všech věkových skupin. Dále také 
nevyléčitelně nemocní, v terminálním 
stadiu nemoci, kteří chtějí zůstat do konce 
života doma.

Pro ilustraci uvádíme několik údajů  
z pečovatelské služby v působnosti středis-
ka Lysá nad Labem: v roce 2018 bylo prove-
deno 22 571 návštěv klientů, pro srovnání 
– v letošním roce do konce října již 21 505 
návštěv. V Lysé nad Labem v letošním roce 
doposud využívalo podpory pečovatelské 
služby 178 klientů. Jsou mezi nimi klienti, 
ke kterým docházíme 3–5x denně, kdy za-
jišťujeme péči v jednotlivých částech dne 
podle jejich individuálních potřeb.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s.
představuje svoji činnost

Naši klienti z Lysé nad Labem také využí-
vají služeb denního stacionáře. Cílem této 
služby je rozvíjet soběstačnost, udržovat 
a zlepšovat psychické a fyzické schopnos-
ti uživatelů, zajistit kvalitní a smysluplné 
trávení času, ulehčit rodině, předcházet 
pocitu samoty. Stacionář funguje 5 dní  
v týdnu s kapacitou 8 lidí. Nyní sídlí v no-
vých prostorách v Lysé nad Labem, Masa-
rykova ul. 1102. Zájem o službu se zvýšil 
i z důvodu přestěhování do nových pro-
stor, které jsou vybaveny pomůckami pro 
imobilní klienty – např. polohovací lůžko, 
zvedák, pomůcky pro polohování v křes-
le a další. Letos v listopadu jsme obnovili 
provoz Denního stacionáře v Milovicích, 
Příčná 194. Proběhla zde modernizace 
prostor. Stacionář má kapacitu 4 klientů.

Služby domácí zdravotní péče, palia-
tivní a hospicové péče jsou zacíleny na 
všechny věkové skupiny. Naše společnost 
je od roku 2001 zaregistrována jako ne-
státní zdravotnické zařízení a má uzavřeny 
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovna-
mi, proto je pro pacienty zdarma. Sociální 
a zdravotní služby jsou provázané, kvalit-
ní péče je založena na týmové spolupráci  
a spolupráci s rodinou klienta.  

Obsah služeb a jejich rozsah zajišťuje 
multidisciplinární tým – vedoucí středi-
sek, sociální pracovnice, zdravotní sestry, 
pracovníci v sociálních službách – pečova-
telky. V týmu rovněž pracuje právník, psy-
cholog, spolupracujeme s lékaři, a dalšími 
návaznými službami. Zapůjčujeme kom-
penzační pomůcky. 

Domácí zdravotní péče je odborná zdra-
votní péče poskytovaná zdravotními ses-
trami pacientům na základě doporučení 
praktického lékaře, ošetřujícího lékaře při 
hospitalizaci v jejich vlastním sociálním 
prostředí. Cílem domácí zdravotní péče 

je navrátit zdraví, rozvíjet soběstačnost 
a zmírňovat utrpení pacienta. Výhodou 
je zkrácení nebo nahrazení hospitalizace 
pacienta v nemocnici, pozitivně působí na 
psychický stav nemocného, který zůstává 
ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny. 

Hospicová péče je péče o pacienty,  
u kterých byly vyčerpány všechny možnosti 
klasické medicíny a pacienti si přejí prožít 
závěr života se svými blízkými doma. Cílem 
je zmírnění utrpení v konečné fázi one-
mocnění, zachování důstojnosti pacien-
ta. Poskytujeme domácí hospicovou péči 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 
máme k dispozici lékaře s atestací v oboru 
paliativní medicína, jsme držiteli oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb v oboru 
„paliativní medicína“ a „všeobecná sestra“.

Náš personál tvoří plně kvalifikované 
zdravotní sestry s dlouholetou praxí, kte-
ré se v rámci celoživotního vzdělávání 
pravidelně účastní odborných seminářů, 
konferencí a certifikovaných kurzů. V ses-
terském týmu jsou sestry bakalářky, speci-
alistky ARO JIP a sestry s certifikovanými 
kurzy – katetrizace mužů, domácí umělá 
plicní ventilace, cévní vstupy, péče o sto-
mie, hojení chronických ran, paliativní 
péče. Všechna střediska domácí zdravot-
ní péče provedla do 30. 11. 2019 celkem 
52 457 návštěv u 1 187 pacientů a v rám-
ci mobilní specializované paliativní péče 
bylo doprovázeno 76 pacientů.

Konkrétně v působnosti střediska Lysá 
nad Labem bylo provedeno 12 073 návštěv 
u 265 pacientů, mobilní specializovaná 
paliativní péče doprovodila devět pacien-
tů. Přímo v Lysé nad Labem byla domácí 
zdravotní péče poskytnuta v roce 2019  
u 136 pacientů. U pacientů sestry zajiš-

pokračování na str. 6
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ťovaly převazy ran, odběry biologického 
materiálu, katetrizaci močového měchýře  
u mužů, aplikaci injekcí, oxygenoterapii, 
infuzní terapii, ošetřovatelskou rehabilita-
ci, péči o pacienty se stomií. Dohromady 
bylo provedeno 5 949 návštěv, včetně za-
jištění péče o víkendu a podávání analge-
tik v nočních hodinách.

V rámci hospicové péče v Lysé nad La-
bem byla zajištěna komplexní péče o pa-
cienta a jeho rodinu, prováděny převazy 
ran, aplikace opiátů i v nočních hodinách, 
bylo zajištěno kontinuální podávání léčiv 
dle stavu pacienta, podáván kyslík, zajiš-
těna nepřetržitá dostupnost zdravotníků. 
Bylo uskutečněno doprovázení nemocné-
ho s cílem zachovat pacientovu důstojnost 
a podporovat jeho blízké. Byly zprostřed-
kovány sociální služby, péče psychologa, 
odlehčovací služby.

Celý komplex našich služeb dotváří od roku 
2018 také POSEZ – Pomoc seniorům a zdra-
votně postiženým & Centrum poradenských 
služeb Poděbrady, kde jsou další odborníci – 
základní sociální poradenství, duchovní pora-
denství, psychologické a právní poradenství, 
poradna pro seniory, poradenství pro osoby 
s duševním onemocněním, psychologické 

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady...
poradenství pro rodiny s dětmi, etopedické 
poradenství pro rodiny s dětmi, občanská po-
radna pro veřejnost. Nabízené služby jsou pro 
občany zdarma. V následujícím období připra-
vujeme detašované pracoviště poradenství  
v Lysé nad Labem. 

Emilie Třísková
ředitelka Centra sociálních a zdravotních 

služeb Poděbrady o.p.s.

Dodatek radnice
Po zastupitelstvu města 10. 12. 2019 

vznikla diskuse na téma Domácí hospic Na-
blízku. Jedná se o neziskovou organizaci, 
kterou níže uvedená města dotují uvedený-
mi částkami. Město Lysá organizaci přispívá 
již nyní nejen nejvyšší částkou, ale také jí 
pronajímá prostory pro podnikání za sníže-
né nájemné, přestože se jedná o komerční 
prostory v centru města. 

V Lysé nad Labem tyto hospicové, ale 
i mnohem rozsáhlejší služby, poskytu-
je smluvní partner Centrum sociálních a 
zdravotních služeb Poděbrady o. p. s., a to 
zcela zdarma, na rozdíl od neziskové orga-
nizace (http://www.hospiclysa.cz/doku-
menty%2520ke%2520sta%25c5%25bee-
n%25c3%25ad.htm).

pokračování ze str. 5

Výstavba základní školy J. A. Komenské-
ho v Lysé nad Labem probíhala v letech 
1971–1976. Dne 1. září 1973 byla otevřena 
polovina areálu – 12 tříd prvního stupně, 
a to pavilony B a C. Pavilon D (pro 2. stu-
peň), pavilon G, školní jídelna – F a objekt 
pro tělocvičnu – E byly uvedeny do provozu  
v roce 1975. V objektu E se nachází v sou-
časnosti tři tělocvičny. Ve střední, oriento-
vané směrem na západ, se pod podlahou 
nachází těleso bazénu, který byl ve své 
době pro poruchy uzavřen.

Koncept počítá s umístěním moderní 
nerezové vany do tělesa původního ba-
zénu. Šatny budou nově vybudovány na 
úrovni bazénu a ne v suterénu, jako byl 
původní koncept. Základní technická data 
bazénu: maximální délka 15 m, maximální 
šířka 8 m, maximální hloubka bazénu 1,50 
m, celková plocha bazénu 120,00 m². Celý 
prostor bazénu bude mít osazenou novou 
vzduchotechniku a klimatizační jednotku. 
Technologie bude umístěna na střeše a  
v suterénu.

Bazén je připravován pro povinné školní 
plavání, kdy nyní děti musí jezdit do Nym-
burka nebo Čelákovic. V mimoškolní době 
ho bude moci využít i veřejnost. Přede-
vším senioři ocení možnost zdravotního 
plavání.

Modernizace pavilonu E ZŠ JAK včetně rekonstrukce bazénu

Nutné rovněž uvést, že ročně se služby ne-
ziskové organizace týkají méně než 10 klientů 
z Lysé nad Labem.

Finanční příspěvky větších měst pro Domácí 
hospic Nablízku v roce 2019: 

• město Lysá nad Labem 100 000 Kč
• město Brandýs nad Labem 70 000 Kč
• město Milovice 50 000 Kč
• město Nymburk 50 000 Kč
• město Český Brod 50 000 Kč
• město Čelákovice 50 000 Kč
• město Úvaly 10 000 Kč
• město Poděbrady 27 893 Kč 

K této problematice se vyjádřil 
i svazek obcí Mikroregionu Polabí

 Valná hromada Mikroregionu Polabí, 
kam patří města Lysá nad Labem a Milo-
vice, městys Kounice a obce Stará Lysá, 
Stratov, Ostrá, Semice, Starý Vestec, 
Přerov nad Labem a Bříství přijala 19. 9. 
2019 usnesení, kde mimo jiné deklaruje, 
že upřednostňuje spolupráci se smluvním 
partnerem jednotlivých obcí – Centrem 
sociálních a zdravotních služeb Poděbra-
dy, o. p. s.

V rozpočtu na rok 2020 jsou nyní zane-
seny 2 položky:
• rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK 
 1. etapa (7 000 000 Kč),
• PD rekonstrukce pavilonu E ZŠ JAK
 2. etapa včetně přípravy na bazén 
 (800 000 Kč).

Připravovaná projektová dokumentace 
bude umožňovat realizaci ve dvou eta-
pách. První etapa bude realizovaná co 
nejdříve po získání stavebního povolení 
(rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, 
toalet, sprch a šaten) a 2. etapa (bazén, 
malá tělocvična o cca 150 m² a nářaďovny, 

keramická dílna a další prostory pro ško-
lu) zcela samostatně, a to až ve chvíli, kdy 
budou tělesná výchova a jiné sportovní 
aktivity probíhat v jiných prostorách (např. 
sportovní hala). 

Projekt je třeba mít připraven pro případ 
vyhlášení dotace. Projektovat jeden ob-
jekt na dvakrát je neekonomické (projekt 
by byl ve výsledku dražší), a pro projektan-
ty zbytečně složitější. Rovněž by musela 
probíhat dvě stavební řízení, čímž bychom 
zbytečně zatěžovali i stavební úřad.

Ing. Karolína Stařecká
radní uvolněná
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Naše Komise pro 
aktivní a šťastný ži-
vot seniorů se zabý-
vala stávajícím prů-
během zpracování 
Komunitního plánu. 
Na své pracovní 
zasedání přizvala 

zástupce OŠSVZaK pana Ing. Tomáše 
Najmona a paní Mgr. Petru Dobiášovou, 
sociologa CPKP střední Čechy. Hosté in-
formovali, že Komunitní plán je dopra-
cováván a půjde k projednání do rady  
a zastupitelstva města. Celý průběh mů-
žeme sledovat na webových městských 
stránkách. V měsíci prosinci a lednu ko-
mise dopracovává k tisku publikaci LYSÁ 
NAD LABEM – PROCHÁZKA MĚSTEM. 
Dílčí změny v návrhu publikace byly již 
projednány s paní místostarostkou Ro-
manou Fischerovou a vedoucí OŠSVZaK 
paní PaedDr. Věrou Bodnárovou. Nákla-
dy na tisk orientačně vyčíslila firma M-In-
zert, u níž bude publikace vytištěna.

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Neméně zají-
mavá je iniciativa 
poradce bankovní-
ho managementu, 
kterou se honosí  
v oblasti zajištění 
pro naše město – 
výstavbou obchva-

tu, hospodaření s majetkem města (pro 
koho je výhodná privatizace městského 
majetku – bytů v Milovicích), představy 
o nutné strategii rozvoje města a urba-
nistickém řešení dalšího rozvoje, již za-
kotveného ve strategickém a územním 
plánu. Zajímavá je i otázka jeho podpo-
ry rozpočtu města. Přesto, že zastupite-
lům je předkládán program a materiály 
k projednání zastupitelstvem v předsti-
hu několika dnů, zdá se, že je studuje až 
na poslední chvíli při jednání zastupi-
telstva. Zdá se, že je to mistr v přivlast-
ňování si zásluh a dlouhodobé práce 
ostatních zastupitelů. Příklady nalez-
nete v informacích jeho „konstruktivní 
opozice“ jak v městských Listech, tak 
na sociálních sítích. Předkládané otáz-
ky mohl většinou uplatnit a s příslušnou 
problematikou se seznámit v průběhu 
normálních pracovních dnů na jednotli-
vých odborech MěÚ. Pak by nezdržoval 
svojí neinformovaností další zastupitele 
i veřejnost na zasedání zastupitelstva.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Zastupitelstvo 
města schválilo 
vytvoření nového 
městského dotač-
ního programu pro 
vlastníky domů  
v památkové zóně 
a vlastníky památ-

kově chráněných domů mimo území 
památkové zóny. Poprvé bude tento 
program nabízen v roce 2020. Zastu-
pitelstvo přidělilo do rozpočtu tohoto 
programu 600 tisíc Kč. Žadatelé budou 
moci získat dotaci v rozmezí od 50 do 
200 tisíc Kč. Dotace bude činit max.  
50 % rozpočtu akce. Program bude 
podporovat stavební úpravy viditelných 
částí stavby tj. fasád, oken, střech, dve-
ří, vrat a komínů. Podmínkou poskytnu-
tí dotace bude postup rekonstrukce dle 
požadavků památkové péče. Podávat 
žádosti bude možné do 31. 3. 2020.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Okénko zastupitele

Šachy – staro-
dávná hra, 64 polí, 
bílá a černá sada 
16 kamenů. Spous-
ty herních variant, 
strategií a taktik. 
Možná se ptáte, 
jestli mají šachy 

vůbec nějakou spojitost s Lysou. Mají 
a ne malou. Před deseti lety postoupil 
lyský šachový klub z první ligy do extra-
ligy. Ano, máme v Lysé sportovní tým 
hrající nejvyšší českou soutěž. A tým se 
v extralize po rozkoukání dlouhodobě 
drží na horních příčkách výsledkové 
tabulky. Letošní ročník byl nejúspěšněj-
ší ze všech. Extraligu se lyskému klubu 
podařilo vyhrát nad dlouholetým soupe-
řem z Nového Boru. Navíc získal i krásné  
12. místo z 66 startujících na Evropském 
klubovém poháru v černohorském 
městě Ulcinj. Nejen extraligou je živ ka-
ždý sportovní klub. Důležitá je i příprava  
mládežnické základny. V Lysé dlouhodo-
bě probíhá příprava mládeže v rámci klu-
bu a na všech třech základních školách 
v rámci projektu „Šachy do škol“ Šacho-
vého svazu ČR fungují šachové kroužky. 
Pokud máte zájem o přihlášení svého 
potomka, informujte se přímo ve škole.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

V rozpočtu na rok 
2020 je schválená po-
ložka „PD Rekonstruk-
ce pavilonu E ZŠ JAK – 
2. etapa vč. přípravy na 
bazén“.  A to i přesto, že 
nesouhlas s bazénem 
projevili občané měs-

ta, rodiče dětí ZŠ JAK, pedagogové, ředitelka 
školy, odborná komise pro rodinu a školství 
a již 2x i zastupitelstvo. Plánovaný bazén má 
zcela nevyhovující velikost pro výuku plavání 
(rozměr 15x8 m je rozdělen na 2 části: v té 
první jsou 2 „plavecké dráhy“ o délce 15 m a 
hloubce 1,3 až 1,5 m; ve druhé brouzdaliště 
a masážní kruhová vana s tryskami a perlič-
kou). Přitom má jít o bazén pro školní potře-
by. Má být umístěn v jedné ze tří tělocvičen 
v pavilonu E. Je jasné, že kvůli bazénu dojde 
ke zrušení jedné plně vytížené tělocvičny, což 
jednoznačně ohrozí výuku tělesné výchovy 
na několika školách v Lysé. Dva plavecké ba-
zény se nachází v dojezdové vzdálenosti od 
Lysé (Čelákovice a Nymburk). Obě města ze 
svého rozpočtu přispívají velkými částkami na 
zajištění jejich provozu. Má na to Lysá peníze?

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL 

Zkoušeli jste někdy 
házet hrách na stěnu s 
úmyslem, aby tam zů- 
stal? Říkáte si, že to  
může dělat jen blá- 
zen? Asi jsem blázen. 
Na zasedání zastupi- 
telstva jsem si naivně 

myslel, že se hrách (rozumějte logický argu-
ment) přichytí na stěně (rozumějte v hlavě 
některých zastupitelů) a začne tam klíčit (ro-
zumějte, budou o něm přemýšlet) a přinese 
úrodu (rozumějte, začnou hlasovat, dle zdra-
vého rozumu). Ale nestalo se tak. Proto byl 
hlasy ČSSD+ODS+ANO+KSČM+Naše Lysá 
vč. vždy mlčících zastupitelů vládní koalice 
odhlasován bez kvalitní finanční analýzy a 
diskuze prodej 288 milovických bytů. Vidi-
na snadného zisku velkého objemu peněz 
snadno zničí i třeba už klíčící semínko po- 
chybností. Kdyby se hrách (rozumějte, na- 
še upozornění při schvalování smlouvy  
s Kukezivem, že se jedná o malou obec, za 
niž však jedná Staryi Yarychiv) uchytil na 
stěně (rozumějte, v hlavě pana starosty) 
během minulého zasedání zastupitelstva, 
nemusila být v současné době již pode- 
psaná smlouva s Yarychivem neplatná.

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL
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Městský úřad

Ve středu 4. 12. 2019 proběhlo na rad-
nici v Milovicích setkání pracovních skupin  
s možností účasti široké veřejnosti k předsta-
vení návrhu „Komunitního plánu sociálních 
a návazných služeb Mikroregionu Polabí na 
období 2020–2024“, který byl zpracován 
Centrem pro komunitní práci střední Čechy 
ve spolupráci s pracovníky MěÚ Lysá nad 
Labem v rámci projektu „Komunitní plán 
sociálních a návazných služeb Mikroregionu 
Polabí“. Tohoto setkání se zúčastnili zástup-
ci města Lysá nad Labem, zástupci odboru 
školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kul-

Prezentace „Komunitního plánu sociálních 
a návazných služeb Mikroregionu Polabí 
na období 2020–2024“

tury MěÚ Lysá nad Labem, oddělení škol-
ství, kultury a sociálních věcí MěÚ Milovice, 
neziskových organizací působící v sociální 
oblasti, veřejnosti a zástupci některých obcí  
z regionu.

Komunitní plán sociálních a návazných 
služeb Mikroregionu Polabí na období  
2020–2024 je klíčovým dokumentem v pro-
cesu rozvoje sociálních a návazných služeb  
v území. Jeho tvorbu i následnou realizaci sta-
novených priorit je důležité vnímat v kontex-
tu obecného systému řízení a financování sítě 
sociálních služeb. Díky kontinuální realizaci 
procesu komunitního plánování, mimo jiné, 
dochází k rozvoji místního partnerství a zvy-
šování dostupnosti osobám nacházejícím se  
v nepříznivé životní situaci.

Komunitní plán sociálních a návazných 
služeb Mikroregionu Polabí vznikl díky 
aktivnímu zapojení mnoha lidí. Na jeho 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Okénko zastupitele

tvorbě se podíleli zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb, neziskových organizací, 
pracovníci všech obcí a měst v regionu, 
zástupci místních škol, Policie ČR, veřej-
nosti a zejména ti, kteří potřebují naši 
pomoc. Dokument obsahuje doporučení, 
která si kladou za cíl zajištění dostupněj-
ší a kvalitnější podpory osobám, které se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Vytvořením Komunitního plánu a dal-
ších souvisejících dokumentů (Akční plá-
ny na roky 2019–2021, základní popis 
území, analýza finančních zdrojů, popis 

poskytovaných sociálních služeb, katalog 
jejich poskytovatelů atd.) ovšem naše 
práce nekončí. V průběhu ledna a února 
2020 dojde ke schvalovacímu procesu a 
následně budou veškeré dokumenty zve-
řejněny. 

Projekt končí, ale komunitně se bude plá-
novat i nadále.

Touto cestou bychom chtěli poděko-
vat všem osobám, které se do procesu 
komunitního plánování zapojily a které 
nám pomohly vytvořit tento strategický 
dokument. Velké poděkování rovněž pa-
tří i odbornému garantu projektu – spo-
lečnosti CPKP střední Čechy, především 
pak Mgr. Martině Macurové – ředitelce 
organizace.

Mgr. Petra Dobiášová, Ing. Tomáš Najmon
realizační tým

Paní Š. Vošická, 
pánové K. Marek, 
M. Kodeš, J. Buri-
an a J. Marek žá-
dali o navýšení po-
ložky v rozpočtu 
města na rok 2020 
z částky 100 000 

Kč na částku 200 000 Kč pro Domácí 
hospic Nablízku, z. ú. Jedná se o ne-
ziskovou organizaci, která poskytuje 
pomoc nemocným a jejich rodinám 
v té nejtěžší chvíli, tedy v poslední 
chvíli jejich života. Hlavním cílem 
hospicové péče je, aby nemocný 
netrpěl bolestmi, nebyl sám a aby 
jeho nejbližší mohli a zvládli se se 
svým tatínkem, maminkou, manže-
lem, manželkou, bratrem či sestrou 
rozloučit (především) v rodinném 
kruhu. Zástupci ČSSD – J. Kořínek, 
K. Otava, M. Pípal a K. Stařecká od-
mítli podpořit navýšení příspěvku 
pro hospicovou péči o 100 tisíc Kč. 
Přitom neváhali schválit 10 mil. Kč 
na opravu Calypssa (bývalé diskoté-
ky) a 3,2 mil. Kč na televizní vysílání, 
Radio Patriot, Snews, Promo-akce a 
další podobné aktivity. Pokud hos-
picu chcete pomoci, můžete přispět 
na jejich účet 2300803840/2010. 
Děkujeme.

Matěj Kodeš, Kulturně! 

Vážení spoluob-
čané. Přeji Vám 
všem do Nového 
roku hodně síly a 
pozitivního myš-
lení, radosti z ma-
ličkostí, například 
z toho, že si ráno 

můžete udělat v teple domova svou 
voňavou ranní kávu. A ač je to stále 
opakované motto, přeji Vám hlavně 
pevné zdraví, neboť není nic důleži-
tějšího pro každého z nás, každého, 
který si nese svoje problémy a život-
ní překážky, ale přesto je na světě 
rád.

Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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Fotograficky

17. 11. 2019 si vedení našeho města připomnělo 30 leté výročí 
svobody naší země. 

V sobotu 30. 11. 2019 jsme na Husově náměstí společně přivítali 
adventní čas. Děkujeme skvělé Magdě Šumpíkové, která nás celým 
večerem provázela a všem účinkujícím i zpěvákům. 

 

 

8. 12. 2019 se konal v kostele sv. Jana Křtitele Adventní koncert. 
Úvodního slova se ujala paní V. Šolcová, zpěv VOX NYMBURGEN-
SIS a dirigoval J. Mikušek. Účinkovaly zde i děti z dětského domo-
va v Milovicích. Výtěžek z koncertu byl věnován právě zmíněné-
mu dětskému domovu. 

Rád bych touto cestou poděkoval Obchodní akade-
mii Lysá nad Labem za příkladnou spolupráci v oblasti 
výzkumu veřejného mínění (vnímání pocitu bezpečí), 
který se uskutečnil v měsíci říjnu a listopadu na území 
našeho města. 

Děkuji vedení školy RNDr. Ivaně Dvořákové a Mgr. 
Aleně Langové za skvělou organizaci, Mgr. Lence Hrub-
číkové za excelentní zpracování dat a samozřejmě stu-
dentům, za jejich trpělivost a slušnost při komunikaci  
s tazateli.

Děkuji a těším se na další spolupráci.

Bc. Luboš Zita                                                                                                                                  
velitel městské policie            

Poděkování Obchodní 
akademii Lysá nad Labem
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Kulturní přehled

2. 1. od 14.00 Zakleté pírko PREMIÉRA
2. 1. od 17.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera 
2. 1. od 20.00 Šťastný nový rok
3. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
3. 1. od 17.00 Špióni v převleku 
3. 1. od 20.00 Šťastný nový rok
4. 1. od 10.00 Špióni v převleku 
4. 1. od 17.00 Zakleté pírko 
4. 1. od 20.00 Špindl 2 
5. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
5. 1. od 15.00 Špióni v převleku 
5. 1. od 17.00 Trollové a kouzelný les 
5. 1. od 20.00 Šťastný nový rok 
6. 1. od 17.00 Ledové království II
6. 1. od 20.00 Vlastníci
7. 1. od 17.00 Trollové a kouzelný les
7. 1. od 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
8.1. od 17.00 Zakleté pírko 
8. 1. od 20.00 Poslední aristokratka AKCE KINO KLUB
9. 1. od 17.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku PREMIÉRA
9. 1. od 20.00 Můj příběh PREMIÉRA
10. 1. od 17.00 Cats PREMIÉRA 
10. 1. od 20.00 Šťastný nový rok 
11. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
11. 1. od 15.00 O pejskovi a kočičce – Divadlo KK 
  pro děti předškolního a mladšího školního věku
11. 1. od 17.00 Cats 
11. 1. od 20.00 Můj příběh 
12. 1. od 10.00 Trollové a kouzelný les
12. 1. od 15.00 Zakleté pírko 
12. 1. od 17.00 Cats 
12. 1. od 20.00 Šťastný nový rok 
13. 1. od 17.00 Cats 
13. 1. od 20.00 Star Wars: Vzestup Skywalkera
14. 1. od 17.00 Medvídci Boonie: Cesta do pravěku 
14. 1. od 20.00 Můj příběh 
15. 1. od 15.00 Poslední aristokratka ODPOLEDNE PRO SENIORY
15. 1. od 17.00 Trollové a kouzelný les
15. 1. od 20.00 Na nože PREMIÉRA
16. 1. od 17.00 Dolittle PREMIÉRA
16. 1. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka PREMIÉRA
17. 1. od 17.00 Dolittle 
17. 1. od 20.00 Richard Jewell PREMIÉRA
18. 1. od 10.00 Ledové království II
18. 1. od 15.00 Trollové a kouzelný les
18. 1. od 17.00 Mizerové navždy PREMIÉRA
18. 1. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka 
19. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
19. 1. od 15.00 Dolittle 
19. 1. od 17.00 Případ mrtvého nebožtíka 
19. 1. od 20.00 Mizerové navždy 
20. 1. od 17.00 Zakleté pírko 
20. 1. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka 
21. 1. od 17.00 Dolittle 
21. 1. od 20.00 Můj příběh 
22. 1. od 17.00 Cats 
22. 1. od 20.00 Vlastníci AKCE KINO KLUB
23. 1. od 17.00 Velké přání PREMIÉRA
23. 1. od 20.00 Příliš osobní známost PREMIÉRA
24. 1. od 17.00 Dolittle 
24. 1. od 20.00 Příliš osobní známost
25. 1. od 10.00 Velké přání 
25. 1. od 15.00 Zakleté pírko 
25. 1. od 17.00 Králíček Jojo PREMIÉRA
25. 1. od 20.00 Příliš osobní známost
26. 1. od 10.00 Zakleté pírko 
26. 1. od 15.00 Dolittle 
26. 1. od 20.00 Příliš osobní známost
27. 1. od 17.00 Dolittle 
27. 1. od 20.00 Mizerové navždy 
28. 1. od 17.00 Velké přání 
28. 1. od 20.00 Příliš osobní známost
29. 1. od 17.00 Ledové království II AKCE KINO KLUB 
29. 1. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka 
30. 1. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu PREMIÉRA
30. 1. od 20.00 1917 PREMIÉRA
31. 1. od 20.00 IVAN HLAS TRIO (Ivan Hlas, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba)

Kino Lysá n. L.                    1 /2020do 3. 1. 2020 
Vánoční prodejní výstava
v městské knihovně

1. 1. 2020 od 18.30 hodin
Novoroční ohňostroj
na louce za zámeckou zdí 
„U Černých vrat“

4. 1. 2020 od 10.00 hodin
Poutní mše svatá
Zámecká kaple sv. Tří králů

7. 1. 2020 od 16.30 hodin
Toulky minulostí 
– Velká Morava
přednáška v městské knihovně

8. 1. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně

9. 1. 2020 od 17.00 hodin
Vernisáž – Lysá nad Labem  

 očima studentů SŠEMI
muzeum B. Hrozného 

10.–11. 1. 2020 od 9.00 hodin
Náš chovatel
Výstaviště Lysá n. L.

11. 1. 2020 od 15.00 hodin
Pohádka O pejskovi a kočičce
Kino Lysá nad Labem

13. 1. 2020
od 10.00 do 16.00 hodin
Den otevřených dveří OA
Obchodní akademie Lysá n. L.

13. 1. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

14. 1. 2020 od 17.00 hodin
Člověk na Měsíci 
– Apollo po 50 letech
přednáška v Muzeu 
B. Hrozného Lysá n. L.

14. 1. 2020 od 17.00 hodin
Napříč Jižní Amerikou
cestopisná přednáška 
v městské knihovně

14. 1. 2020 od 18.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
v RC Parníček

16. 1. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně

16. 1. 2020 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
zasedací místnost radnice

18. 1. 2020 od 17.00 hodin
Putování z kostela do kostela
kostel Narození sv. J. Křtitele

18. 1. 2020 od 20.00 hodin
Myslivecký ples
Kulturní dům Milovice

21. 1. 2020 od 14.00 hodin
Den otevřených dveří SŠD
Střední škola designu Lysá n. L.

21. 1. 2020 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
projekce historických filmů  

 v městské knihovně

22. 1. 2020 od 16.00 hodin
Hudební toulky
kurz v městské knihovně 
– pobočka Litol

22. 1. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v městské knihovně

22. 1. 2020 od 18.00 hodin
Šachy pro seniory 
šachy v městské knihovně 

24.–26. 1. 2020
Čokoládový festival
Výstaviště Lysá nad Labem 

27. 1. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

29. 1. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v městské knihovně

31. 1. 2020 
od 8.00 do 13.00 hodin
Pololetní prázdniny 
v knihovně
dopolední program pro děti  

 8–12 let, nutné se přihlásit  
 v knihovně předem

31. 1. 2020 od 20.00 hodin
Ivan Hlas Trio
koncert v kině

7. 2. 2020 od 20.00 hodin
Ples města 
Výstaviště Lysá nad Labem 
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Pozvánky

Čokoládový festival
a festival sladkých drobností

Od 24. do 26. ledna, Výstaviště Lysá nad Labem 
bude čokoládové! Své stánky tu rozloží prodejci 
nejrůznějších čokoládových specialit a dobrot, jichž 
bude ještě víc než v minulém roce. A nebudou tu 
zdaleka jenom oni. Čokoládový Festival přinese třeba 
kulinářskou přehlídku, na níž skvělí kuchaři předvedou 
své čokoládové recepty. V nich uvidíte, s čím vším je 
možné čokoládu kombinovat. Už jste třeba ochutnali 
lososa v bílé čokoládě s lékořicí? Nebo polévku  
z červené řepy s malinami a bílou čokoládou?

A na co se návštěvníci mohou těšit? Letos bude 
více stánků, ochutnávek a také se uskuteční řada 
zajímavých soutěží, například tzv. Hra o poklad! Každý, 
kdo se do hry bude chtít zapojit si může u vstupu za  
30 Kč zakoupit zlatou čokoládovou lodičku. Osm 
lodiček obsahuje klíč k pokladu, ale pouze jeden  
z těchto klíčů otevře truhlu s dárky od našich sponzorů 
a odměnou 5  000 Kč! 

ČokoFest bude také věnován učení. Budeme učit  
návštěvníky, jak vařit čokoládu. 

Ve festivalovém programu samozřejmě nebudou 
chybět aktivity pro děti. Těch bude v letošním  
ročníku víc, než jich bylo loni, takže si tu na své přijde 
skutečně celá rodina.

Vstup 60 Kč. Sleva pro studenty, důchodce (40 Kč). 
Pro děti do 6 let bude zadarmo. 

ChrisEvents s.r.o. 

Srdečné pozvání na ekumenické setkání
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

aneb

Putování z kostela 
do kostela

začne modlitbou v 

sobotu 18. ledna 2020 
v 17.00 hodin 

v římskokatolickém kostele Narození sv. Jana Křtitele 
a po krátké společné procházce bude pokračovat 

v evangelickém kostele „v zahradách“
a zakončeno občerstvením v evangelickém areálu, 
to vše na náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem.
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Pozvánky
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Město Lysá nad Labem
Vás srdečně zve na slavnostní

NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ

1.1.2020 
v 18.30 hodin

na louce za zámeckou zdí
„U Černých vrat“

Přijďte i Vy spolu s námi 
přivítat rok 2020.

Pozvánky

Vážení příznivci tance, dobré hudby a zábavy, ráda bych  
Vás tímto za město Lysá nad Labem pozvala na již tradič-
ní městský ples, který se bude konat 7. 2. 2020 na Výstavišti  
v Lysé nad Labem. Celým večerem Vás bude provázet mode-
rátor Jan Kovařík, hrát bude Taneční orchestr TOX, vystoupí 
akrobatická skupina DaeMen. Hostem večera bude zpěvák Jan 
Smigmator. Můžete se také těšit na bohatou tombolu a zajímavý 
doprovodný program.

Prodej vstupenek probíhá v městské knihovně. Pro více  
informací sledujte facebook města.

Těšíme se na příjemně strávený večer.

Iveta Votavová
ŠSVaZK
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Pozvánky

Výstava fotografií a kreseb představuje Lysou nad Labem  
tak, jak ji vidí studenti multimediálního oboru pražské 
Střední školy elektrotechniky, multimédií a informatiky 
Novovysočanská, kteří zde pod vedením lektora Kamila Voděry 
dva dny kreslili a fotografovali.

Ondřej Rašín 

5. 1. 2020 v 16.00 hodin, divadelní sál brandýského zámku
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT: Alexander Christianov (klavír) 
a jeho jazz trio.
24. 1. 2020 v 19.30 hodin, divadelní sál brandýského zámku
ENSEMBLE MAURITIUS: Bledar Zajmi (violoncello),
Michaela Zajmi (mezzosoprán), Egli Prifti (klavír)
Program: Beethoven, Dvořák, Foerster, Fibich, Rossini aj.

Koncerty Kruhu přátel hudby  
v Brandýse nad Labem

1.–12. 1. 2020
Přispět můžete v kostele Narození 
sv. Jana Křtitele vždy v neděli při 
mši svaté od 9.30  do 11.30 hodin, 
nebo malým koledníkům kteří 
budou obcházet po městě.

Vám všem kdo na tuto sbírku 
přispějete patří veliké 
poděkování.

Za Farní charitu Lysá n. L.
Labutová J.
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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

Velká Morava – 7. ledna 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Paličkování – 8. + 22. ledna 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně!

Napříč Jižní Amerikou 
– 14. ledna 2020 od 17.00 hodin
Cestopisná přednáška manželů Bakošových 
o cestě Jižní Amerikou.

Drátování – 15. + 29. ledna 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Osmimilimetrové vzpomínky
– 21. ledna 2020 od 18.00 hodin
Projekce historických 8 a 16mm filmů vě-
nujících se Župnímu sletu v roce 1948. Díky 

Beletrie pro dospělé
Viktorie – GOODWIN Daisy

Pouhý měsíc po svých osm-
náctých narozeninách se 
mladá dívka stává králov-
nou Velké Británie a Irska. 
Všichni, včetně její rodiny, 
ji považují za nezralou a ne-
připravenou… navíc ovláda-
nou matkou. Jenže mladá 
dívka od prvního okamžiku 

podobné názory odmítá. Zavrhuje svoje pů-
vodní jméno a stává se Viktorií odhodlanou 
skutečně vládnout podle svého nejlepšího 
vědomí i svědomí…

Kronika zániku Evropy 1984–2054 
– VONDRUŠKA Vlastimil

Jedinečný román vypráví 
o osudech rodiny Wagne-
rů, která prožívá postupný 
úpadek evropské civiliza-
ce. Román je rozdělen na 
dvě části. První nazvaná 
„Jak to celé začalo“ popi-
suje léta 1984–2019 a vy-

chází z reálného vývoje Čech a Evropy. Dru-
há část „Jak by to mohlo skončit“ modeluje 
formou literární vize jeden z možných vývo-
jů společnosti po roce 2020...

Naučná literatura pro dospělé
Dudáci, draci a kouzelné víly: Barvité  
putování Irskem, Skotskem a Walesem  
– ŠVRČINOVÁ-CUNNINGS Liba

Irské rčení praví, že jedi-
ný způsob, jak zachovat 
příběh, je předat ho dál. 
Zkušená autorka i cesto-
vatelka Liba Švrčinová-
-Cunnings si toho je dobře 
vědoma, a tak se díky ní 
čtenáři seznámí s řadou 

legend a příběhů spojených s dávnou his-
torií britských ostrovů, ožívajících a dopro-
vázejících poutníky při výpravách po kelt-
ských stezkách napříč Irskem, Walesem a 
Skotskem. 

Rudolf II. – VURM Bohumil,
FOFFOVÁ Zuzana

Císař Rudolf II. byl rozporu-
plnou osobností, moudrým 
podivínem. Uměnímilovný 
císař se usídlil v Praze, kde 
na Pražském hradě ne-
chal vybudovat velkolepé 
prostory pro svou sbírku 
obrazů, soch a kuriozit. Na 

 svém dvoře hostil umělce i alchymisty a  
astrology. 

Beletrie pro děti
Minecraft: Ztracený deník 

– LAFFERTY Mur
Max s Alison objeví v 
opuštěné chatě starý po-
ničený deník. Jeho autor 
je nabádá, aby vstoupili 
přes bránu do světa pl-
ného nebezpečí, zvaného 
Nether...

Naučná literatura pro děti
To jsem z toho jelen – LUKEŠOVÁ Tereza

Víte, že divočák s chutí slup-
ne i malou srnku, zajíc je 
mistr kamufláže a kachna 
se může zamilovat do nafu-
kovacího míče? A že tohle 
všechno už dávno vědí mis-
tři na slovo vzatí – myslivci? 
Ne nadarmo je slovo mysli-

vost odvozeno od slova myslet.

Můj stát – VELÍŠEK Martin
Kolik měla naše republi-
ka prezidentů? Kým byli? 
Jaký význam měli a mají 
pro náš stát? Seznam se 
se všemi prezidenty naší 
republiky...

filmovému archivu J. Minaříka, V. Hlavsy a 
TJ Sokol nahlédneme do minulosti našeho 
města.

Hudební toulky – 22. ledna 2020 
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Šachy pro seniory 
– 22. ledna 2020 od 18.00 hodin
Přijďte se seznámit s touto královskou hrou 
do knihovny! Můžete si zahrát mezi sebou 
nebo se členy šachového klubu.

Pololetní prázdniny v knihovně 
– 31. ledna 2020 od 8.00 do 13.00 hodin
Dopolední program pro kreativní děti ve 
věku 8–12 let, které nerady tráví prázdni-
nový čas doma. Na program je třeba se při-
hlásit předem v knihovně. Bližší informace 
v knihovně! 

Moudrofouskovy puzzle – nová celoroční 
čtenářská soutěž pro děti
Pro všechny děti do 15 let vyhlašujeme na 
rok 2020 novou čtenářskou soutěž! Čtením 
knih sbírejte jednotlivé puzzle obrázku. 
Všichni, kteří do 13. 11. 2020 odevzdají hra-
cí kartu se všemi puzzlemi, budou zařazeni 
do slosování o hlavní ceny. Přidejte se i vy! 
Bližší informace na webu knihovny či přímo 
v knihovně. 

Připravujeme:
Kurzy angličtiny pro dospělé (únor–červen) 
– pondělí nebo čtvrtek, 17.00–18.00 hodin 
Hravá angličtina pro děti (únor–červen)
– úterý, 12.30–14.15 hodin, knihovna Litol
Kroužek ručních prací (únor–červen)
– středa, 13.30–15.00 hodin, knihovna Litol 
(1x za 14 dní)
PC kurzy pro začátečníky 
– 4. + 11. února 2020 od 8.30 do 9.30 hodin.
Zájemci se mohou hlásit v knihovně.

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

Tipy ke čtení
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Obchodní akademie
Lysá nad Labem
Komenského 1534

Studium v oborech
Obchodní akademie

Zaměření a specializace
Ekonomika a podnikání

Projektové a grantové řízení
Cestovní ruch a průvodcovství

Marketing a reklama
Den otevřených dveří

13. 1. 2020   10–16 h
www.oalysa.cz

zve všechny zájemce o studium 
v oborech:
GRAFICKÝ DESIGN,
ODĚVNÍ DESIGN,
DESIGN INTERIÉRU A BYTOVÝCH 
DOPLŇKŮ,
PRODUKČNÍ ČINNOST V UMĚNÍ  
A REKLAMĚ,
na den otevřených dveří, který se 
bude konat:
21. 1. 2020 od 14.00 do 18.00 hodin.

Podrobné informace o studijních 
oborech a programu dnů otevřených 
dveří najdete na: www.ogdlysa.cz

Střední škola 
designu
Lysá nad Labem,
příspěvková organizace

Základní škola J. A. Komenského 
Lysá nad Labem hledá zaměstnance 

na pozici: VRÁTNÝ
Nástup možný ihned, vhodné 

pro důchodce a lidi se ZTP.

Nabízíme: 
• DPP (dohoda o provedení práce)  
 max. 2 hodiny denně ráno, nebo  
 odpoledne,
• plat 100 Kč/hod.
Požadujeme:
• samostatnost a spolehlivost,
• asertivitu.

V případě zájmu nás  kontaktujte na 
telefonním čísle: 325 551 220, nebo 

e-mailem: info@zsjaklysa.cz

Události let 1939 a 
1989 je potřeba si ne-
ustále připomínat a 
vracet se k nim, proto 

jsme k letošním kulatým výročím same-
tové revoluce i nacistického zásahu proti 
vysokoškolským studentům uspořádali  
v pátek 15. listopadu vzpomínkovou akci 
formou projektového dnu. Nejprve jsme  
v místním kině zhlédli film Z deníku Ivany A, 
který popisoval život mladé středoškolačky 
na pozadí politických událostí roku 1989. 
Další částí programu byla beseda s pří-
mým účastníkem tehdejšího dění. O svých 
osobních zážitcích promluvil místní politik 
a bývalý europoslanec pan Hynek Fajmon. 
Žákům na jejich otázky odpovídal přehled-

Je důležité připomínat si minulost

ně a také jim srozumitelně přiblížil tehdejší 
dobu. Když jsme se přesunuli zpět do školy, 
čekal nás už zlatý hřeb tohoto dne – jed-
notlivé třídy svým pohledem prezentovaly 
události 17. listopadu 1989. Jak jinak, než 
v dobovém oblečení a s transparenty. Jed-
notlivá vystoupení bedlivým okem hodno-
tila nezávislá komise složená z netřídních 
učitelů. Na závěr akce jsme se setkali s žáky 
a učiteli ZŠ JAK před hlavním vchodem do 
areálu našich škol. Významný den jsme 
zakončili symbolickým zvoněním klíčů za 
zvuku československé hymny a legendární 
písně Modlitba pro Martu. 

Mgr. Petr Horák, učitel dějepisu
OA Lysá nad Labem

Mozaika svobody –
Studenti studentům. 
To je akce, kterou pro 
studenty školy a vy-

učující připravili žáci třetího ročníku oboru 
Produkční činnost v umění a reklamě.

Dvě hodiny plné zajímavých aktivit připo-
mněly všem zúčastněným, jak křehká hrani-
ce může být mezi svobodou a nesvobodou a 
jak je důležité se o naši svobodu a demokra-
cii starat. Svůj program nepostavili pouze na 
vzpomínání, ale pestrou mozaikou a vtipným 
obsahem ukázali, že i důležité věci se mohou 
stát zábavou, pokud chcete. Studenti zhlédli 
reklamní spoty tehdejší doby, zkusili si vyplnit 
celní prohlášení (které bylo nedílnou součástí 
každého výjezdu za blízké hranice), zasoutěži-
li si v poznávací soutěži, stali se diváky čtené 
zkoušky divadelní hry Audience od Václava 
Havla a vytvořili koláž na téma svoboda. Za-
zpívali jsme si se studenty druhého ročníku 
písně od Jaroslava Hutky a Karla Kryla. Zazně-
lo závěrečné slovo a zacinkaly klíče.

Ale tím to pro naše studenty nekončí.  

Nejsme lhostejní

O jejich hodnotovém žebříčku svědčí i to, že 
nejsou lhostejní k osudům ostatních. Studen-
ti čtvrtého ročníku stejného oboru naplnili 
tři krabice od bot a předali je místní pobočce 
Diaconie ČCE, která se postará o to, aby našly 
své majitele. Pod stromečkem dárky z krabic 
potěší děti z chudých rodin, nízkoprahových 
zařízení a azylových domů.

 
Ing. Eva Nováková,

Střední škola designu Lysá nad Labem
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Prvorepubliková móda v devítkách

I dějepis může být zá-
bavný, když máte bezva 
deváťáky, kteří nejsou 
líní. Čekalo nás téma „Zá-
bava a zábavní průmysl  

v době První republiky“. Měli jsme se ba- 
vit o filmu, divadle, architektuře, ale také  
o módě. 

Může to být zábavná hodina? Může!  
Začalo to nenápadně otázkou: „Co myslíte, 
byl bych jako učitel oblečený tak, jak mě vi-
díte?“ Měl jsem džíny a mikinu. „No asi né,“ 
zněla správná odpověď.  

„Ale i vy byste museli změnit styl obleče-
ní“. Následovala otázka, která musela přijít: 
„Chcete to zkusit?“

Tento rozhovor proběhl v 9. C a céčko 
se výzvy nezaleklo. V den naší další ho-
diny dějepisu bylo možné na chodbách 
ZŠ Bedřicha Hrozného potkávat mladé 
dámy a pány ve svátečním. Někteří byli 
oblečeni vyloženě prvorepublikově. Mě 
ta naše jiná hodina bavila snad ještě víc, 
než všechny dosavadní hodiny! Céčka se 
zeptejte sami.

Nápad nezapadl a i 9. B a 9. A se uká-
zaly v dalším týdnu „jako ze žurnálu“. 
Zvláště mladé dámy vypadaly, jako by 
šily u Hany Podolské stejně jako Lída 
Baarová, Hana Vítová nebo Adina Man-
dlová. 

A mladí gentlemani nijak nezaostali.  

Že by zafungovala inspirace Oldřichem 
Novým?

Krásné je, že i výuka matematiky v 9. A 
probíhala v duchu První republiky. Pan 
učitel se připojil a vše vyšperkoval dobo-
vým účesem a dobovým šálkem čaje. Vý-
uku navštívil dokonce sám zemský školní 
inspektor a dle zákona č. 292/1920 Sb.  
z 9. 4. 1920 vše náležitě zhodnotil.

Děkuji moc vám všem, kteří jste do toho 
šli!

Co vymyslíme příště? Nechte se překva-
pit a těšte se!

Ondřej Rašín

V minulém školním roce 
jsme se žáky druhého stup-
ně ZŠ Bedřicha Hrozného 
vyrazili na dvě zahranič-
ní exkurze – nejprve do 

saských Drážďan a na jaře pak do Berlí-
na. Vzhledem k pozitivním zkušenostem  
z těchto výjezdů jsme s kolegyněmi na 
začátku letošního školního roku moc rádi 
plánovali, kam naše žáky vezmeme letos. 
Variant bylo několik, nakonec jsme ale 
vybrali historické městečko v Bavorsku 
– Nürnberg, kam jsme se spolu s 57 žáky 
druhého stupně vypravili ve čtvrtek 7. lis-
topadu 2019. 

Z Lysé jsme vyráželi velice brzy, abychom 
si atmosféru útulného německého městeč-
ka mohli vychutnat co možná nejdéle. Po  

příjezdu jsme se jako první vydali  
k hradbám. Poté, jsme se vypravili na pro-
cházku probouzejícím se historickým cen-
trem směrem k Norimberskému hradu.  
V průběhu naší procházky jsme si pro-
hlédli nejznámější a nejdůležitější památ-
ky Norimberku a po asi dvouhodinové 
společné procházce následoval samozřej-
mě čas i na individuální program žáků. 
Tento čas byl využit různě – někdo na 
místním trhu ochutnával německé speci-
ality v podobě klobásek či Lebkuchen, jiní 
vzali útokem obchody či různá stravovací 
zařízení.

Poté jsme se autobusem přemístili  
z centra do místní ZOO. Hlavním lákadlem 
norimberské ZOO je delfinárium a delfíní 
laguna, tedy systém jezer či bazénů, kde 

Bedříšci pokračují v zahraničních výjezdech
žijí delfíni a lachtani. Měli jsme možnost 
tak zhlédnout krásné vystoupení lachta-
nů a delfínů, které nás opravdu uchvátilo. 
Vystoupení bylo doplněno německým ko-
mentářem cvičitele, takže jsme v průběhu 
mohli potrénovat i naše jazykové znalosti. 
„Nic jsem nerozuměl,“ ozývalo se dosti čas-
to. Není divu, bavorský dialekt není snadný 
ani pro otřelé německé mluvčí. Ani to nám 
ale náladu nezkazilo. Vystoupení delfínů 
byl opravdu velký zážitek a krásné zakonče-
ní báječného dne. 

Děkujeme všem účastníkům našeho zá-
jezdu, výrazným způsobem jste přispěli  
k tomu, abychom si tento den užili i my. Již 
nyní se těšíme na další zahraniční výlet! 

Petr Pokorný

Vážení občané, přechod na nové vysílání DVB-T2 se blíží. 
Více informací se dozvíte na webových stránkách města: www.mestolysa.cz,

popř. na těchto stránkách: https://www.televizezadarmo.cz/
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V pondělí 25. 11. uvítali děti i rodiče ná-
vštěvu učitelek z Estonska i Slovenska a to 
připraveným nástupem hraběte Šporka 
s chotí v podání dětí MŠ, ale i dobrotami, 
které připravili rodiče dle receptů typicky 
české kuchyně. 

Milé bylo i přivítání na radnici Lysá nad 
Labem, které proběhlo v srdečné atmo-
sféře, vyprávění a odpovědí na specifika 
školství v daných zemích. Po přijetí paní 
místostarostkou Fischerovou a vedoucí od-
boru školství paní Bodnárovou, jsme opět 
zamířili do mateřské školy, kde se sešli zá-
stupci dalších školských zařízení na projekci 
projektů, které jsou součástí setkávání.

Další dny bylo navázání na výuku v ma-
teřské škole, ukázka programu, zapojení 
dětí, práce učitelek, environmentální pro-
gram na zahradě. Také krásná návštěva 
ateliéru Kuba v Kersku, ve středu prohlídka 
památek Prahy.

Erasmus Day – dopoledne ve čtvrtek  
28. 11. 2019, pečeme cukroví se seniorka-
mi z Klubu Důchodců v Litoli. Děti si babiček 
užívají, vykrajují a oni jim válí těsto. Kolegy-
ně ze zahraničí se také zapojují a pečeme, 
mažeme a vznikají české dobroty na odpo-
lední akci. Výměna receptů.

Odpoledne si nazdobíme každá země 
svůj vánoční stromek – typickými ozdobami 
vyrobenými dětmi té země, která nás pocti-
la návštěvou – estonský stromek, slovenský 
stromek a český stromek.

Druhé setkání Erasmus+ proběhlo v České republice, 
v MŠ Dráček Lysá nad Labem v termínu 25.–29 .11 .2019

Koled , tanec, ale i vzájemné setkání s ro-
diči bylo ten den krásným pomalým ukon-
čením společné aktivity.

Pátek jsme pojali rozlučkově. Návštěva 
zámku v Lysé nad Labem. V kapli jsme si 
zazpívali i s klienty Domova Na Zámku, ale  
i s návštěvou, která měla možnost projít zá-
mek s výkladem. Osvědčení bylo předáno 
všem zúčastněným a týden Erasmus+ byl 
mile ukončen.

Dozvěděli jsme se mnoho nového, 
ale i my jsme předali způsob výuky na-

ším kolegyním ze zahraničí, seznámili je  
s naší dokumentací, pomůckami. Velice 
ocenili prostory, ve kterých se u nás děti 
mají možnost pohybovat a jsou účelově 
vybavené.

Jsme rádi, že i přes časovou vytíženost, 
jsme mohli kolegyně ze zahraničí u nás v 
ČR přivítat. Nyní nás čeká třetí setkání v 
Tallinu. Už se těšíme na příjemné a stejně 
zapálené lidi, které jsme poznali.

Kolektiv MŠ Dráček

Co to slyším? Co to cítím? 
To jsou koledy a vůně vá-
nočního cukroví… Vánoce se 
blíží a na všechny kolem nás 
začíná postupně doléhat vá-

noční atmosféra. Abychom se na Vánoce co 
nejlépe naladili, sešli jsme se první advent-
ní sobotu na Výstavišti v Lysé nad Labem, 
kde jsme mohli díky vstřícnosti vedení vý-

staviště využít pódium pro naše vánoční 
vystoupení. Hlediště bylo zaplněno našimi 
rodiči, prarodiči, přáteli i návštěvníky lyské-
ho výstaviště. Ani myška by neproklouzla, 
jak bylo plno.

U pódia měla stánek se svými výrobky 
i naše družina, kde si všichni mohli vybrat 
z velkého množství vánočních výrobků od 
našich žáků.

Vánoční vystoupení žáků 1. stupně
Přesně v deset hodin přivítala všechny 

žákyně 5. C Julie a mohli jsme začít. Ma-
žoretky, žáčci prvních tříd i vyšších roční-
ků vyvolali tak úžasnou atmosféru, že po-
tlesk nebral konce. Na pódiu byl k vidění 
nejen tanec, ale i vánoční scénky, koledy 
a hry na hudební nástroje. Závěr celého 
pásma vystoupení pak patřil nově vznik-
lému pěveckému sboru. Děti vystupovaly 
s poctivě nacvičenými vystoupeními, na 
která trénovaly každou volnou chvilku. 
A vyplatilo se to! Děkujeme rodičům za 
velkou pomoc a pochopení při výrobě 
kostýmů!

Objevily se i slzičky dojetí a slova chvály 
od rodičů. Co víc si přát!? Všichni jsme od-
cházeli se skvělým pocitem, vánočně nala-
děni a šťastni, že jsme potěšili snad všechny 
přítomné.

Bude to jistě nová tradice naší školy  
v předvánočním čase. Tak za rok opět na 
viděnou!

Učitelé a žáci 1. stupně ZŠ B. Hrozného
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V neděli 17. listopadu 
oslavovala celá republi-
ka 30 let od pádu železné 
opony. Také my jsme chtěli 
zavzpomínat na události, 
které předcházely Same-

tové revoluci, a na 15. listopad byl naplá-
nován vzpomínkový Retroden. Organizace 
této akce se ujala paní učitelka Otradovská 
a zdárně jí sekundovaly její asistentky. Napří-
klad paní asistentka Kováčová zorganizovala 
soutěž – Hledej “retrověc”. Po celé škole byly 
rozmístěny dobové předměty, jež měli sou-
těžící označit na soutěžním lístku.

15. listopadu se naši žáci i zaměstnanci 
dobově oblékli a vyrazili si přiblížit tehdejší 
události. Vybraní deváťáci a osmáci si pro 
mladší spolužáky připravili zajímavé infor-
mace o tehdejší době formou prezentací. 
Chodili za nimi do tříd a seznamovali je  
s tehdejší rutinou. Nejen pro ty mladší, ale 
i pro ty, kteří si prezentace připravili, bylo 
zajímavé dozvídat se některá fakta.

Právě tento den měli osmáci možnost spat-
řit divadelní pásmo ZŠ Kostomlaty nad Labem 

J. A. K. jsme vzpomínali

věnované osobnostem a událostem doby 
komunismu. Pro velký úspěch tohoto před-
stavení u našich žáků se domluvily ředitelky 
obou škol a kostomlatští přijeli 28. listopadu 
znovu a odehráli představení ještě dvakrát, 
tentokrát pro žáky 5., 6., 7. a 9. ročníku. Kos-
tomlatští sklidili velký potlesk a my jim ještě 
jednou děkujeme za skvělý kulturní zážitek.

J. Sedláčková

Pondělí  07.30–12.00  ŠKOLIČKA BENJAMÍNEK – Klub pro předškolní děti děti 2–4 roky
 09.00–10.30  BABYKLUBKO – program pro děti od narození do 3 let, s rodiči
 09.00–18.00 HERNA (pauza 12.00–14.00 hodin)
 11.20–18.00  PŘEVOD DĚTÍ Z MŠ A ZŠ – děti 3–10 let
 14.00–18.00  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ RC – krátkodobé hlídání a hlídání v rámci převodů děti 3–10 let
 15.45–16.45  CVIČENÍ DĚTÍ BEZ RODIČŮ – pro děti 3–6 let
Úterý  07.30–12.00  ŠKOLIČKA BENJAMÍNEK – Klub pro předškolní děti děti 2–4 roky
 09.00–18.00 HERNA (pauza 12.00–14.00 hodin) 
 11.20–18.00  PŘEVOD DĚTÍ Z MŠ A ZŠ – děti 3–10 let
 14.00–18.00  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ RC – krátkodobé hlídání a hlídání v rámci převodů, děti 3–10 let
 17.00–18.00  CHI-TONING – cvičení pro ženy, vhodné i pro těhotné(vč. hlídání) dospělí
 18.00–19.00  CHI-TONING – cvičení pro ženy s prvky power jógy, vhodné i pro těhotné (bez hlídání) dospělí
Středa  07.30–12.00  ŠKOLIČKA BENJAMÍNEK – Klub pro předškolní děti 2–4 roky
 09.00–10.00  JEMNÁ JÓGA – cvičení pro ženy, vhodné i pro těhotné
 09.00–18.00 HERNA (pauza 12.00–14.00 hodin)
 11.20–18.00  PŘEVOD DĚTÍ Z MŠ A ZŠ – děti 3–10 let
 14.00–18.00  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ RC – krátkodobé hlídání a hlídání v rámci převodů, děti 3–10 let
 15.00–16.00  MALUJEME A TVOŘÍME I. – (ve skupince) pro děti 4–8 let
 16.00–17.00  MALUJEME A TVOŘÍME II. – (ve skupince) pro děti 4–8 let
 16.00–17.00  HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK = VŠEZNÁLKOVA CESTA K PÓDIU – pro děti 3–6 let
Čtvrtek  07.30–12.00  ŠKOLIČKA BENJAMÍNEK – Klub pro předškolní děti 2–4 roky
 09.00–10.00  CVIČENÍ DĚTÍ S EVČOU (rodiče + děti 1,5–3 roky)
 09.00–18.00 HERNA (pauza 12.00–14.00 hodin)
 10.00–11.00  CVIČENÍ DĚTÍ S EVČOU (rodiče + děti 1,5–3 roky)
 11.05–11.50  HRAVÁ ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI – s rodiči, pro děti 1–3 roky
 11.20–18.00  PŘEVOD DĚTÍ Z MŠ A ZŠ – děti 3–10 let
 14.00–18.00  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ RC – krátkodobé hlídání a hlídání v rámci převodů, děti 3–10 let
 14.30–15.15  HRAVÁ ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI – s rodiči, pro děti 5–7 let
 15.30–16.15  HRAVÁ ANGLIČTINA S PRVKY MONTESSORI – s rodiči, pro děti 3–5 let
 16.30–17.30  BREAKDANCE I. – s Věrkou Horvátovou (Dance Emotion), pro děti 6–10 let
 17.30–18.30  BREAKDANCE II. – s Věrkou Horvátovou (Dance Emotion), pro děti 7–13 let
Pátek 09.00–12.00 HERNA
 09.00–12.00  HLÍDÁNÍ DĚTÍ V HERNĚ RC – krátkodobé hlídání
 09.00–09.45  HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK = VŠEZNÁLKOVA HUDEBNÍ KOLÉBKA – pro děti 1–2,5 let
 09.50–10.35  HUDEBNÍ VŠEZNÁLEK = VŠEZNÁLKOVO HUDEBNÍ HŘIŠTĚ – pro děti 2–3,5 let
 09.00–12.00  COWORKING

PRAVIDELNÝ PROGRAM RC PARNÍČEK
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Kavárnička v listopadu
Poslední podzimní měsíc jsme dokončili 

zazimování zahrádek a začali se připravo-
vat na největší svátky roku – na Vánoce.  
K tomu jsme hned první pondělí na pose-
zení v Kavárničce přivítali v Křesle pro hosta 
paní Petru Pospíšilovou z prodejny hraček 
POMPO (na snímku). Představila nám vá-
noční katalog, a jak můžeme u ní získat sle-
vové poukázky. A ještě připomněla, co u ní 
v prodejně přinese Ježíšek. Tak třeba ještě 
v listopadu to bude soutěž o exkluzivního 
zlatého oslíka, k tomu speciální nabídky pro 
registrované zákazníky a jiné.

V tom samém týdnu jsme se zúčastnili 
slavnostního otevření objektu bývalého 
Privum, kam jsme v posledním obdo-
bí před rekonstrukcí docházeli na zdejší 
úřad práce. Ještě týž den jsme navštívi-
li na lyském výstavišti Autosalon KOLA 
2019, v pořadí již 24. výstavu automobi-
lů, motocyklů a jejich příslušenství, kde 
jsme obdivovali veterány. Koncem týd-
ne nás velice zaujala sokolská Akademie  
v sokolovně, kde jsme potleskem oce-
ňovali vystupující sportovce a tanečníky. 
Navečer pak jsme u městského úřadu 
vyčkali příjezdu svatého Martina a napo-
chodovali jsme s ním do zámeckého par-
ku, kde i v nepříjemné mlze byl odpálen 
velkolepý ohňostroj.

Ale – nezadržitelně se blížily vánoční svát-

ky a my od vnoučků sbírali psaníčka Ježíško-
vi, co by si přáli. Nákupy můžeme provést 
na Polabských vánočních trzích. A jak bu-
dou trhy probíhat, nám z Křesla pro hosta 
velmi podrobně a zaujatě přednesla paní 
Mariola Světlá, manažerka lyského výstaviš-
tě. Trhy proběhly ve třech týdnech, vždy od 
pátku do neděle. A nebyly to jen prodejní 
trhy;  v kulturním programu vystoupily děti  
z MŠ Čtyřlístek a ze ZŠ B. Hrozného, klub Pa-
nenky s programem pro děti, taneční klub 

TSK Dynamik, dále vystoupili MANAModels 
se soutěžním vánočním festivalem, DANCE 
EMOTION s tanečními týmy, konal se kon-
cert Yvetty Blanarovičové a lyské hasičské 
dechové hudby. Na zakončení trhů byl odpá-
len slavnostní ohňostroj.

Posledního listopadu jsme přivítali advent 
na Husově náměstí a už se těšíme na příští 
Kavárničku v prosinci. 

MVDr. Jan Kořínek

V listopadu pokračovaly naše pravidelné 
schůzky s obvyklými tématy. Pravidelnost 
však byla dvakrát narušena. V úterý 26. 
11. jsme se vypravili do Městského divadla 
Mladá Boleslav na hru Cesta kolem světa 
za 80 dní. Kniha Julese Vernea si získala 
oblibu již v době svého vydání i u mnoha 
dalších generací. Panu Ondřeji Havelkovi a 
hudebníku Martinu Vačkářovi se povedlo 
společně s osmi herci, na jednoduše ře-
šené scéně, vytvořit velmi pěkné a vtipné 
představení. Upřímně jsme se pobavili.

Ve čtvrtek 28. listopadu nás také čekal 
hezký zážitek, i když poněkud odlišný. 
„Naše“ litolská mateřská škola Dráček se 
zapojila do mezinárodní vzdělávací akce 
ERASMUS. Školku rádi navštěvujeme, 
jsme zváni na její akce a také jsme se rádi 
zapojili do společné přípravy pohoštění 
pro návštěvu ze Slovenska a Estonska. 
Naše důchodkyně společně s dětmi vy-
pracovaly, vyválely těsto, vykrajovaly a 
promazávaly hotové linecké tvary. Děti se 
všech prací aktivně zúčastnily a učitelky 
ze slovenských Michalovců a estonského 
hlavního města Tallinnu byly jejich aktivi-
tou a spontánností překvapeny. Bylo to 
příjemně strávené dopoledne v kolektivu 

Klub důchodců Litol, listopad 2019

dětí a obětavých pracovníků mateřské 
školy.

Tyto řádky budete číst až v lednu 2020. 
Klub důchodců Litol Vám všem přeje 

celý další rok prožitý ve zdraví a spoko-
jenosti.

Marie Říhová
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Zámecké novinky

Friedrich Christoph Oetinger: 
„Bože dej mi mírnost, abych přijímal věci, 

které nemohu změnit, odvahu, abych měnil 
věci, které mohu změnit a moudrost, abych 
jedno od druhého rozlišil.“ 

Vykročili jsme do nového roku a málokdo 
se ubrání tomu, aby nehodnotil rok minu-
lý. I když se nám třeba vše nepodařilo, tak 
jak jsme si představovali, vstupujeme do  
nového roku s elánem a nadějí na lepší bu-
doucnost.  Přejeme Vám vše dobré, hodně 
zdraví, lásky a čeká-li Vás důležité životní roz-
hodnutí, tak hodně odvahy a moudrosti.

Předadventní čas se v našem domově 
nijak nelišil od let minulých a to i přesto, 
že u nás vrcholily stavební práce – rekon-
strukce koupelen a WC na druhém pa-
tře, nové podlahy na přízemí a výměna 

dalších oken. Svátek sv. Martina jsme si 
připomněli u Svatomartinského pečení. 
I když jsme nepekli tradiční husu, tak to 
bylo příjemné posezení zakončené boha-
tou hostinou. Měli jsme možnost vidět 
ukázky Pole dance  akrobacie a tance na 
tyči. Prezentovali jsme se svými výrobky  
s vánoční tematikou na vánočních výsta-
vách a to v prostorách Krajského úřadu SK, 
v Městské knihovně Lysá n. L. a poprvé v 
Centru pro zdravotně postižené v České 
Lípě. Velmi oblíbenou a očekávanou akcí 
našich klientů se stalo přivítání adventu na 
nádvoří zámku. Vánoční strom jsme rozsví-
tili s malým předstihem, ale v ničem to ne-
ubralo na krásné atmosféře. Tradičně jsme 
si dali dobrý punč, něco na zub a pak už 
jsme jenom zpívali koledy a začali se těšit 
na Vánoce.

V sobotu 4. ledna Vás zveme v 10.00 ho-
din do naší kaple na Tříkrálovou mši.  

Ludmila Hlatká, Mgr. Drahomíra Zikánová
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 

Umět pomoci i sobě
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vstoupili jsme do nového roku 2020. 
Kdykoli se přehoupne letopočet, máme ve 
zvyku bilancovat a mnozí z nás přemítají, 
jaké by si měli dát předsevzetí. Často jde 
o rozhodnutí typu „méně jíst“ či „věnovat 
vyšší úsilí práci.“ Máme návrh na novoroční 
předsevzetí pro ty, kdo pečují o příbuzného 
či blízkého člověka, trpícího některou for-
mou demence: pojďte si udělat více času 
na sebe. Zkuste nalézt způsob, jak šetřit síly 

a využívat příležitostí, které vám pomohou 
„dobít baterky.“
Že nevíte, jak na to?

Zveme vás na setkání s lidmi, kteří se 
ocitli v podobné životní situaci. Nabízíme 
možnost sdílet nejen své starosti a obtíže, 
ale i dobré nápady a kousek naděje. Spo-
lečně snad nalezneme způsob, jak se vzá-
jemně podpořit a s novou energií vyrazit do 
dalšího roku.

Stejně jako v předešlých měsících zve-
me všechny zájemce na setkání pečujících, 
které v Lysé nad Labem pořádá organizace 
Dementia I.O.V., z. ú. každý druhý čtvrtek  
v měsíci (nyní tedy 9. ledna 2020) od 18.00 
hodin. Scházíme se v prostorách Fajn klu-
bu, na adrese: Poděbradova 1707.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Petra Petříková
koordinátorka neformální péče

telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com
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Dance Emotion Lysá nad Labem, spolek – Mistři světa
Náš tým zá-

vodní zumby to 
se sestavou 
Azukita dokázal 
a z Mistrovství 
světa WADF 

17. 11. 2019 přivezl do Lysé nad Labem ti-
tul Mistři světa v kategorii Synchronized 
Repeat Dance Juniors Showcases. Děkuje-
me celému týmu za skvělou reprezentaci 
nejen klubu, ale i našeho města. Rodičům 
patří velké díky za úžasnou podporu. Fo-
tografie nejen z této soutěže naleznete na  
www.danceemotion.cz ve fotogalerii nebo 
na našem facebooku. Přejeme všem mno-
ho dalších skvělých úspěchů v nové závodní 
sezoně!

     
 Eva Rejmanová

trenérka

V pondělí 2. prosince se na radnici usku-
tečnilo velmi milé a příjemné setkání s dět-
mi z týmu zumby DANCE EMOTION Lysá 
nad Labem, jejich trenérkou paní Evou 
Rejmanovou a předsedkyní výboru spolku 
paní Andreou Michalcovou. 17. 11. 2019 
získal tento tým titul Mistři světa WADF  
v kategorii Synchronized Repeat Dance Ju-
nior Showcases v Liberci. Setkání iniciovala 
paní místostarostka Romana Fischerová, 
která celému týmu pogratulovala a podě-
kovala za úspěšnou reprezentaci našeho 
města. Společně se starostou města Ing. 
Karlem Otavou předali všem malý dáreček.   

PaedDr. Věra Bodnárová
vedoucí ŠSVaZK

Tým zumby AZUKITA z Lysé nad Labem to dokázal!

I letos jsme společně rozsvítili vánoční 
strom na lyském náměstí. Tentokrát to nebyl 
jenom strom, ale také krásná vánoční výzdo-
ba Masarykovy ulice, která se rozzářila tisíci 
drobnými světýlky. Adventní program tradič-
ně zahájili členové Hasičské dechové hudby 
vánočními koledami. Po nich se střídaly se 
svými vystoupeními děti z lyských mateř-
ských škol, z pěveckého a dramatického od-
dělení ZUŠ a mažoretky ZŠ B. Hrozného. Mezi 
děti přišel i Mikuláš s andělem a dvěma čerty.

Pořadem provázela jako v minulém roce 
Majda Šumpíková, která zazpívala také ně-
kolik vánočních melodií. Zaslouží si velkou 
pochvalu za profesionální moderování celého 
odpoledne.

Po světelné show pozdravil lyské občany 
starosta města, Ing. Karel Otava a popřál 

Zahájení adventu v Lysé nad Labem
všem krásné a pohodové svátky. Spolu s Mi-
kulášem a dětmi odpočítali rozsvícení naše-
ho krásného vánočního stromu. A povedlo 
se! Hlavně díky panu Bílkovi, který po celý 
den dohlížel na to, aby všichni měli dostatek 
elektřiny a na nic se nezapomnělo. A že to 
není jednoduché, to nám po několikaletých 
zkušenostech můžete věřit. Závěr příjem-
ného a pestrého adventního programu pa-
třil vystoupení zpěvačky Leony Machálkové. 
Atrakce pro děti i filmové pohádky v kině 
potěšily naše nejmladší.

Radost jiným a dobrý skutek učinili  
i všichni ti, kteří přispěli do charitativní 
sbírky, kterou uspořádal městský úřad pod 
vedením paní místostarostky Romany Fis-
cherové. K 50 000 Kč, které věnovalo měs-
to, přibylo ještě cca 22 000 Kč, vybraných 

mezi vámi, návštěvníky adventu. Šek na vy-
branou částku byl určen Jakubu Koflákovi, 
který přišel mezi nás.

Plné náměstí lidí a příjemná vánoční at-
mosféra  byly tou nejlepší odměnou orga-
nizátorům celé akce – městu Lysá nad La-
bem a Spolku rodáků. Za pomoc děkujeme 
všem těm, kteří nám při přípravě i realizaci 
akce pomohli. Zvláště děkujeme lyským ha-
sičům, bez jejichž pomoci si hladký průběh 
adventu ani neumíme představit.

Milí spoluobčané a čtenáři Listů! Spolek 
rodáků Vám všem přeje krásný a pohodový 
rok 2020, plný  kulturních zážitků, ke kterým 
bychom rádi přispěli i my svými akcemi.

Dana Papáčková
předsedkyně Spolku rodáků
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Do dílny v Mochově přijmeme šikovného 
ZÁMEČNÍKA – SVÁŘEČE. 

Dobré pracovní a platové podmínky. 
Tel.: 607 773 557.

      

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

na pracovní pozice:

Všeobecná sestra, fyzioterapeut
 a kuchař/ka

   • Termín nástupu – dle dohody, ihned.
   • Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
   • Více informací na webových stránkách 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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Inzerce

Fri-Service Czech s.r.o., specializovaná firma 
poskytující služby v oblasti maloobchodních prodejen 

a řetězců, hledá kolegu na obsazení pozice: 
SERVISNÍ TECHNIK PRO GASTRO ZAŘÍZENÍ.

Popis pozice: 
- servis, opravy zařízení v regionu Čechy,  
 sídlo pobočky Brandýs nad Labem;
- řízení firemní dodávky, vedení příručního skladu 
 náhradních dílů;
- lehké dílenské opravy.

Požadavky: 
- výuční list s elektro vyhláškou §50, plynař výhoda;
- technická znalost, manuální zručnost;
- řidičský průkaz skupiny B.

Naše nabídka:
- plat 33 000 – 38 000 hrubého;
- roční prémie;
- 5 týdnů dovolené;
- stravenky, firemní akce, karta Multisport.

Více informací na telefonním čísle 777 166 896. 
Nástup možný ihned. 

Vaše životopisy prosím zasílejte na tento e-mail: 
hana.hribova@friservice.cz.

REVIZE PLYN, TOPENÍ, SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
ACV, Buderus, Baxi, Broetje, De Dietrich, Chaffoteux,

Immergas, Viessmann, Rendamax

LYSÁ n. L. – Novotný – tel.: 703 663 559, 604 310 235, 
e-mail: vln450@seznam.cz

KČT odbor Lysá n. L. je opět pořadatelem
tradičního Dětského letního tábora 

ŠUMAVA 2020
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech 
– I. běh od 27. 6. do 11. 7. 2020 – 15 dnů a 

II. běh od 11. 7. do 25. 7. 2020 – 15 dnů 
v jednotné ceně poukazu 4 200 Kč 

vč. dopravy a pojištění. 

Rekreace rodičů s dětmi a ostatní  
v termínu 26. 7. až 7. 8. 2020 v ceně  

pronájmu stanu 150 Kč/noc.

Kontaktní adresa:
Blažek František

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

e-mail: blazekfra@atlas.cz

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

POWER JÓGA, BODYSTYLING, MIX AEROBIK, KURS PILATES
 v Lysé n. L., Komenského 1534, v tělocvičně Obchodní akademie

tel. 721 658 766 / e-mail:houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz


