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Paní Helena Blažková je pražskou rodačkou, 
která žila do roku 2010 v Lysé nad Labem, ale 
nyní žije v sousedních Milovicích. Vzorně repre-
zentuje Lysou v ne moc známém druhu sportu, 
kterým je OCR (Extrémní překážkový závod)*. 
Paní Helena je nyní soukromá podnikatelka a 
závodům se věnuje ve svém volném čase. Je to 
ovšem velmi náročný koníček a to jak finanč-
ně, tak časově. Dokonce, již po roce závodění, 
musela absolvovat operaci obou kolen. Sama 
o tomto sportu tvrdí: „Je to sport pro celou ro-
dinu.“ Proto neváhala a po čase závodění vybu-
dovala v našem městě, ve spolupráci s panem 
Brynychem, speciální venkovní hřiště pro tento 
sport, které je vhodné i pro děti.  

Původně byla paní Blažková trenérkou do-
stihových koní. Jak sama říká: „Byla to náročná 
práce, která vyžadovala spoustu času.“ Jednou 
měla příležitost vyzkoušet si trať Velké pardu-
bické na „vlastní kůži.“ Helena Blažková tvrdí, 
že se do závodu přihlásila jen z recese a vůbec 
nevěděla, co ji čeká. Do té doby o extrémních 
závodech přes překážky neměla ani tušení. V 
prosinci 2017 si v Pardubicích sama vyzkoušela 

přeskočit Taxisův příkop na tzv. Taxis Gladia-
tor Race. Nutno podotknout, že bez jakékoliv 
přípravy a tušení toho, co ji čeká, skončila na 
úžasném 6. místě. Po tomto závodě zjistila, že 
je to něco, co ji baví a zajímá a od té doby v tom 
úspěšně pokračuje. 

Největší zajímavostí o paní Blažkové je fakt, 
že před svým prvním závodem nikdy netréno-
vala a i později šla do extrémních závodů bez 
speciální přípravy. Tomuto sportu se věnuje 
již 2 roky a začala trénovat pravidelně. Občas 
si jde zaběhat a doma v garáži má vlastní posi-
lovnu. S pomocí zřídila v našem městě hřiště, 
kde se dá trénovat tento druh sportu (wor-
kout hřiště, kruhy, šplh, hod oštěpem a jiné).

Její první pořádaný závod se konal v Plzni 
roku 2018, kde se umístila na krásném 4. mís-
tě. Tímto úspěchem se paní Blažkové podaři-
lo kvalifikovat na Mistrovství Evropy v Dánsku 
v OCR v její věkové kategorii. Po těchto závo-
dech se začala paní Helena hlásit na různé 
závody tohoto druhu v ČR, nicméně stále hle-
dala správný směr v tréninku. 

Na konci roku 2018 se zúčastnila Mistrov-
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ství světa v Londýně v kategorii jednotlivců. 
Závod sice doběhla, ale ne ve stanoveném 
limitu 4 h na 15 km a 100 překážek. Její čas 
4.05 jí vyřadil a 5. místo bylo rázem pryč. 
Hned druhý den po tomto mistrovství se 
zúčastnila závodu v kategorii tým, kde spolu  
s dalšími běžci obsadila 4. místo. 

V roce 2019 měla pevný plán a cíle v zá-
vodu Spartan race: kvalifikovat se na Mis-
trovství Evropy a Mistrovství světa. Dalším 
cílem byla kvalifikace na Mistrovství světa  
v Americe. To znamenalo objet pět zemí 
světa a vyhrát CEU sérii**. Sezona začala v 
zimě a v jednotlivých závodech vyhrávala. 
Svými úspěchy se vyšplhala do průběžného 
vedení v CEU sérii. Díky dobrým výsledkům 
si zajistila start na ME v Dolomitech, kde 
obsadila 5. místo, a tím si získala i jistý start 
na Mistrovství světa. Série CEU pokračova-
la v Rumunsku, kde chtěla zaběhnout dobrý 
výsledek. K její smůle se ztratila v Karpatech 
a závod po 4 hodinách pro bolest kolen ne-
dokončila. Díky tomu se propadla na 3. místo  

Od trenérky dostihových koní k extrémním překážkovým závodům 

pokračování na str. 25
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Slovo starosty

Krátce z radnice

Vážení spoluobčané, v podvečer 1. 1. 
2020 jsme krásným ohňostrojem přivítali 
nový rok. Už tradičně se koncem roku ohlíží-
me za tím uplynulým a s nadějí vstupujeme 
do roku nového.   

Mnozí z nás také začínáme nový rok předse-
vzetími, která nás mají motivovat „k lepším výko-
nům“ v osobním či profesním životě. V případě 
úkolů, které mi byly jako starostovi svěřeny, se 
musím vyvarovat jakýchkoli pochybení a rozhod-
nutí dovést do zdárného konce, bez ohledu na 
datum v kalendáři. Priority vedení města byly de-
tailně a racionálně projednány a jsou obsaženy  
v programovém prohlášení rady města, které 
jsme Vám předložili krátce po volbách v roce  
2018. Od té doby se jej snažíme naplňovat. To 
má vliv i na sestavování rozpočtu města.

Konec roku je také příležitost k bilancování. 

Rád bych zmínil alespoň pár nejdůležitějších 
investičních akcí, které se nám v minulém roce 
podařilo stavebně realizovat, nebo jsou právě  
v běhu. Nejnáročnější akcí minulého roku, kte-
rá nepochybně zasáhla do života nás všech, 
byla rekonstrukce nadjezdu. S vaší pomocí a 
tolerancí jsme to zvládli velmi dobře. Dokonče-
na byla rekonstrukce budovy bývalého Privu-
mu, základní umělecké školy, ulic Za Zámkem 
a V Zátiší. Po mnoha letech jsme dovedli vodo-
vod a kanalizaci do Byšiček. Nezapomněli jsme 
ani na Dvorce, kde byla zrekonstruována křižo-
vatka, dokončeno zavedení kanalizace, veřej-
né osvětlení a opraveny některé komunikace 
a část chodníku. Litol má novou křižovatku, 
několik opravených chodníků a komunikací. 
Hlavně ty, které prošly zatížením v době rekon-
strukce nadjezdu, dostaly nový asfaltový po-
vrch. Na Kačíně prošla komplexní rekonstrukcí 
páteřní ulice Stržiště, která se stala vizitkou 
našeho města. Před dokončením je nové sídlo 
městské policie a parkoviště P+R na nádraží.

V následujícím období nás čeká např. re-
konstrukce ulice Mírové, ČSA, 28. října, vý-
stavba cyklověže na litolské straně podchodu 
a v podloubí radnice vznikne nové Turistické 
informační centrum. V přípravě je řada dal-
ších projektů. Ty nejdůležitější jsou druhá 
etapa obchvatu, multifunkční sportovní hala, 
rekonstrukce historické části radnice, přístavi-
ště rekreačních lodí a další. 

Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA DNE 10. 12. 2019
ZM schválilo:
• příspěvek ve výši 50 000 Kč na každou  
 jednotlivou přípojku na kanalizaci v ulici  
 V Zátiší z městského rozpočtu,
• prodej bytů v Milovicích mimo bytový dům 
 v ulici Tyršova č. p. 609 až 613, Milovice,
• doplnění položek do rozpočtu, a to pří- 
 prava výstavby bytových domů 500 000 Kč,  
 přírodní zahrady v MŠ a ZŠ 600 000 Kč,
• rozpočet města Lysá nad Labem na rok  
 2020 jako schodkový. Celkové příjmy jsou  
 336 903 tis. Kč, celkové výdaje činí  
 476 903 tis. Kč, schodek je kryt zdroji  
 z minulých let, které činí 140 000 tis. Kč.
 Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni  
 seskupení položek oddílu a paragrafu,  
 překročení jednotlivých položek není  
 považováno za porušení rozpočtové  
 kázně,
• poskytnutí individuální dotace panu xxx  
 ve výši 100 000 Kč na opravy a údržbu  
 letního a stálého kina a ve výši 800 000 Kč  
 na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy  
 o poskytnutí dotace,
• a) statuty programů na činnost sportov- 
  ních a společenských organizací pracu- 

Mám velkou radost z toho, že Centrální 
komise ministerstva dopravy schválila po 
mnohaletém úsilí konečnou studii Všejanské 
spojky. Tím byla zahájena projektová příprava 
propojení Lysé nad Labem do Mladé Boleslavi 
přes Milovice novou dvoukolejnou elektrizo-
vanou tratí. 

Nepodařilo se však ve spolupráci se Středo-
českým krajem znovu zahájit přípravu výstav-
by nového domova důchodců. To, co se ně-
kterým občanům a známému ekologickému 
spolku podařilo před několika lety zmařit, se 
těžko a složitě napravuje.

Rád bych vás všechny chtěl o něco požádat, 
lépe řečeno poprosit. Dívejte se dobře kolem 
sebe. Všímejte si města více, než obvykle. A  
o svých pocitech, dojmech i nápadech dávejte 
vědět. Třeba při pravidelných setkáních s obča-
ny, které pořádáme v různých částech města.  
Pomůže to nejen k rozvoji města, ale přede-
vším k rychlému odstranění závad. O stejný pří-
stup žádám také všechny členy zastupitelstva, 
politické strany a spolky v našem městě. 

Do nového roku bych Vám chtěl popřát 
především hodně zdraví, pracovních a osob-
ních úspěchů. Nám všem pak vzájemnou to-
leranci a politickou stabilitu, tolik potřebnou 
pro rozvoj našeho krásného města.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

  jících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé  
  nad Labem vč. formulářů žádostí dle  
  návrhu odboru s tím, že pro rok 2020  
  se vyjme povinnost min. výše člen- 
  ských příspěvků a min. členský příspě- 
  vek je stanoven na 500 Kč,
 b) veřejnoprávní smlouvy,
• poskytnutí finančního příspěvku spolku  
 ŠK JOLY Lysá nad Labem ve výši 150 000 Kč  
 na nákup 10 kusů elektronických šachov- 
 nic vč. veřejnoprávní smlouvy, 
• veřejnoprávní smlouvu mezi městem  
 Lysá nad Labem a FK Litol, z. s., na správu  
 a údržbu fotbalového hřiště v Litoli ve  
 výši 37 703 Kč,
• poskytnutí mimořádného příspěvku na  
 reprezentaci spolku DANCE EMOTION  
 Lysá nad Labem ve výši 200 000 Kč,
• uzavření Partnerské smlouvy o spolupráci  
 v rámci Organizace destinačního mana- 
 gementu spolku „Pojizeří a Polabí“ mezi  
 Lysou nad Labem a spolkem Pojizeří a Po- 
 labí, z. s., Mladá Boleslav,
• a) zavedení „Městského dotačního pro-
  gramu na opravu a údržbu vnějšího  
  vzhledu budov v památkové zóně  
  města a budov, které jsou památkově  
  chráněné v katastrálním území města  

  Lysá nad Labem a v katastrálním úze- 
  mí Litol (zkráceně městská památková  
  dotace),
 b) dotační program byl zaveden od  
  1. 1. 2020,
 c) pro rok 2020 bude do rozpočtu města  
  vyčleněna částka 600 000 Kč.

Z 25. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 17. 12. 2019
RM schválila: 
• výběr dodavatele elektřiny a plynu na  
 období 2021–2025 – zadání veřejné za- 
 kázky – formou elektronické aukce na  
 trhu komoditní burzy s jediným,
• udělení výjimky z obecně závazné vyhláš- 
 ky č/2008 na regulaci provozní doby re- 
 staurace Gastro Gurmán CZ s. r. o., Lysá  
 nad Labem v rámci akcí Hudební večery,  
 které se budou konat vždy v sobotu je- 
 denkrát za 14 dní od 20.00 do 03.00 ho- 
 din, na dobu 6 měsíců – začátek akcí je  
 11. 1. 2020,
• přijetí dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR  
 na výdaje jednotek sborů dobrovolných  
 hasičů obcí na rok 2019, ve výši 147 966 Kč.  
 Rada města schvaluje přiřazení této část- 

pokračování na str. 3
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 ky na položku 5512 5139 orj 40 nákup  
 materiálu k obnově vybavení pro zásahy  
 jednotky SDH,
• finanční příspěvek 10 000 Kč spolku Tlap- 
 ky - Mochov na kastraci 8 koček v zámec-
 kém parku Lysá nad Labem,
• navýšení inzerce v Listech o 10 %, dle při- 
 loženého ceníku a to s platností od ledna  
 roku 2020, 
• 1) výsledek výběrového řízení na VZMR  
  na služby s názvem: „PD komunikace  
  a VaK Brandlova“,
  2) uzavření smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou VZMR na služby s vybraným do- 
  davatelem NDCON s. r. o., Praha za  
  cenu 318 000 Kč bez DPH, tj. 384 780  
  Kč včetně DPH, 
• 1) v souladu s ustanovením § 27 a dle  
  § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadá- 
  vání veřejných zakázek ve znění pozd.  
  předpisů (dále: „zákon“) zahájení po- 
  ptávkového řízení vedeného mimo  
  zadávací řízení dle ustanovení § 3 zá- 
  kona na veřejnou zakázku malého roz- 
  sahu na služby s názvem: „Rozšíření  
  Mateřské školy Dráček Lysá nad La- 
  bem – Projektová dokumentace“,
 2) pro toto výběrové řízení hodnotící kri- 
  térium ekonomická výhodnost nabíd- 
  ky s těmito dílčími hodnotícími kritérii  

  a jejich váhovými koeficienty v pro- 
  centech:
  - nabídková cena uvedená v Kč bez  
     DPH – 60 %
  - projekční zkušenosti dodavatele – 40 %.
RM souhlasila:
• s uzavřením Příkazní smlouvy o závazku  
 veřejné služby ve veřejné linkové dopra- 
 vě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti  
 na území okresu Nymburk pro rok 2020,  
 kde částka na občana činí 200 Kč, celkem  
 1 943 400 Kč.

Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 2. 1. 2020
RM schválila:
• rozšíření okruhu osob oprávněných k za- 
 koupení parkovací známky na rok 2020  
 dle Nařízení rady města lysá nad Labem  
 č. 5/2019 o fyzické osoby s trvalým po- 
 bytem v Lysé nad Labem (Lysá nad La- 
 bem, Litol, Dvorce, Byšičky, osada Řehač- 
 ka), které vlastní osobní automobil nebo  
 které využívají služební osobní automobil  
 k soukromým účelům.   

Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 7. 1. 2020
RM souhlasila: 
• s konáním Svatojánské pouti na ploše  
 Husova náměstí za podmínek uvedených  

 v rozhodnutí, které bude vydáno odbo- 
 rem správy majetku s tím, že na pokladně  
 města bude složena vratná kauce ve výši  
 10 tis. Kč a platba ze vstupného bude  
 stejná jako v předešlých letech, tj. 29 750 Kč,
• s tím, že starosta převezme záštitu nad  
 konferencí Města budoucnosti 2020. 
RM schválila:
• 1) výsledek poptávkového řízení na  
  VZMR na služby s názvem: „PD Rekon- 
  strukce historické části radnice na Hu- 
  sově náměstí“ dle výsledku hodnoce- 
  ní nabídek hodnotící komisí ze dne  
  17. 12. 2019, 
 2) uzavření Smlouvy o dílo na výše uve- 
  denou VZMR s vybraným dodavate- 
  lem společností Studio A. B. S. spol.  
  s r. o., Praha, za cenu 773 000 Kč bez  
  DPH, tj. 935 330 Kč s DPH,
• vypsání městského dotačního programu  
 na opravu a údržbu vnějšího vzhledu bu- 
 dov, které se nacházejí v městské památ- 
 kové zóně v Lysé nad Labem památkově  
 chráněných budov v k. ú. Lysá nad Labem  
 a Litol pro rok 2020.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Zastupitelstvo města schválilo dne 10. 12. 
2019 rozpočet na rok 2020. Celkové výdaje 
jsou ve výši 476 903 000 Kč, příjmy ve výši 
336 903 000 Kč a zdroje z minulého roku ve 
výši 140 000 000 Kč. Na rezervním fondu je 
částka ve výši 15 903 000 Kč. Příjmy vycházejí 
z rozpočtové kalkulačky svazu měst a obcí a 
skutečnosti plnění jednotlivých příjmových 
kapitol rozpočtu. Výdaje vycházejí z návrhů 
jednotlivých odborů, případně dle již uza-
vřených smluv z roku 2019. Rád bych popsal 
nejvýznamnější investiční položky v rozpočtu 
na rok 2020:

28. října – jedná se o poslední panelovou 
komunikaci v centru města. V rámci rekon-
strukce dojde ke kompletní výměně VaK ve-
řejného osvětlení a k rekonstrukci chodníků 
(zámková dlažba a komunikace – asfalt).

Za Koncem – dojde ke kompletní výměně 
vodovodního řadu a výměně povrchu vozov-
ky z panelového na asfaltový.

Propojení průmyslová zóna nadjezd – do-
jde k výstavbě chybějící části komunikace 
mezi komunikací do průmyslové zóny a nad-
jezdem včetně inženýrských sítí a veřejného 
osvětlení.

U Nové hospody – dojde ke kompletní vý-
měně panelového povrchu za asfaltový.

Mírová – spoluinvestorem Mírové ulice je 
Středočeský kraj. V rámci rekonstrukce dojde 
ke kompletní výměně VaK, veřejného osvět-
lení a k rekonstrukci chodníků a komunikace. 
Dále bude nově zřízena dešťová kanalizace.

Přečerpávací stanice Litol – v souvislosti 
s rekonstrukcí Mírové ulice je naplánovaná 
i rekonstrukce největší přečerpávací stanice 
splaškové kanalizace v Litoli.

Vložkování kanalizace Dukelská – loni pro-
běhla rekonstrukce povrchu v ulici Dukelská, 
nyní dojde k opravě kanalizace bezvýkopovou 
technologií.

Rekonstrukce pavilonu E šatny – proběh-
ne kompletní rekonstrukce suterénu pod 
tělocvičnou v ZŠ JAK. V rámci rekonstrukce 
vznikne nové sociální zařízení a šatny tak, aby 
se zlepšil komfort cvičících. 

ZŠ Komenského dostavba pav. C – pokra-
čování z loňského roku, kdy v podkroví pavi-
lonu C vznikají nové kmenové třídy včetně 
zázemí.

ZUŠ bubenická třída v suterénu – dojde  
k přestavbě sklepních prostor na bubenickou 
třídu pro potřeby ZUŠ F. A. Šporka

Sportovní hala – v roce 2020 se počítá  
s dokončením projektu a následně by mělo 
být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. 

Areál Čechova – bude dokončen projekt na 
revitalizaci areálu v Čechově ulici včetně kou-
paliště. Řešení bude vycházet z vítězné studie.

PD čp. 268 a konírny ulice Sojovická – 
bude vyprojektována kompletní rekonstruk-
ce staveb a pozemků dle zpracované studie, 
pro potřeby šachistů a veřejnosti.

Rekonstrukce sálu v ulici Masarykova č.p. 
582 – dojde k rekonstrukci sálu v bývalém 
hotelu Král, který následně bude sloužit pro 
kulturní a společenské akce.

Čp. 253 Na Františku – dokončení rekon-
strukce bytového domu na sociální byty.

Policejní služebna – dokončení nových pro-
stor pro městskou policii a zázemí pro PČR.

Informační centrum – v historické budo-
vě radnice vznikne v prostorech uvolněných 
městskou policií nové informační centrum.

Doufám, že výše uvedené investiční akce 
povedou k dalšímu rozvoji našeho města. Na 
tomto místě bych chtěl poděkovat všem pra-
covníkům městského úřadu, kteří se podíleli 
na přípravě rozpočtu, zejména pak vedoucí 
finančního odboru Ing. Markétě Vinklerové. 

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta

Rozpočet na rok 2020 schválen
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Městský úřad

Trochu nečekaně, až překvapivě, jsme 
zjistili při otevření lednového informačního 
zpravodaje Středočeského kraje, známého 
pod označením Středočech, že v rámci pre-
zentace výsledků získaných ocenění občanů 
Středočeského kraje (cena hejtmanky pro 
rok 2019),  je zde uvedena i fotografie se zá-
stupci našeho města. 

Asi málokdo věděl, že zastupitel měs-
ta pan Ing. Petr Gregor byl nominován a 
výběrovou komisí posuzován v rámci této 
ceny. Soutěžilo se v 8 kategoriích a pan 
Gregor byl nominován při splnění všech 
podmínek za oblast kultury. V rámci této 

Slavnostní vyhlášení ceny hejtmanky
Středočeského kraje za rok 2019

kategorie zvítězil sice 90letý sochař pan 
Hampl, spoluautor sousoší 80 lidických 
dětí, ale již pouhá nominace našeho ro-
dáka byla velkým úspěchem a oceněním 
jeho více jak 20leté tvorby. 

Aktu vyhodnocení se v Mladé Boleslavi 
zúčastnili zástupci města, pan starosta Ing. 
Karel Otava a radní paní Ing. Karolína Stařec-
ká. S panem Ing. Petrem Gregorem tam byl 
u stolu ještě pan Jiří Ziegelheim, lyský hasič.

Děkujeme za reprezentaci města a bla-
hopřejeme k nominaci.

redakce 

Vážení občané, dovolujeme si Vás in-
formovat, že v období od poloviny března 
2020 do konce června roku 2020 proběhne 
rekonstrukce silnice II/272, a to od semické 
křižovatky přes most Bohumila Hrabala až 
po napojení silnice č. II/272 na silnici II/331 
(tedy konec stávajícího obchvatu), za úplné 
uzavírky silnice č. II/272 (tedy za úplného vy-
loučení silničního provozu). Návrh objízdné 
trasy je prozatím plánován následovně: po 
silnici č. II/611 směr na obec Nehvizdy, dále 
na křižovatce u obce Jirny po silnici č. 101, 
směrem na Zápy, dále po dálnici D10 (nepla-
cený úsek) do Staré Boleslavi a poté sjezdem 
ze silnice č. II/610 zpět na obec Sojovice, 
Dvorce, Lysá nad Labem. Upozorňujeme, že 
objízdná trasa je ve fázi návrhu, proto může 
být ještě mírně pozměněna.

Termín realizace stavby je zatím pouze 
předběžný (informativní), jelikož investor 
stavby, kterým je Středočeský kraj – Krajská 
správa a údržba silnic Středočeského kraje 

ještě nepodala žádost o úplnou uzavírku 
komunikace č. II/272 a nařízení objízdné 
trasy, kde je jeho povinností již uvést kon-
krétní datum (období) realizace stavby. Ter-
mín realizace stavby je též vázán na klima-
tické podmínky.

Dále Vám sdělujeme, že je se zhoto-
vitelem stavby předběžně dohodnuto, 
že během realizace stavby budou lávky 
(chodníky) po stranách mostu B. Hrabala 
zpřístupněny pro pěší a cyklistický provoz, 
avšak vždy jen jedna strana, dle stavebních 
prací v rámci rekonstrukce silnice II/272.

Autobusová doprava bude uzpůsobena 
realizaci stavby. Předběžně: autobusová do-
prava bude navedena na železniční zastávku 
Čelákovice, kdy odjezdy autobusových linek, 
budou přizpůsobeny případným zpožděním 
železniční dopravy ze směru Lysá nad Labem.

V Čelákovicích, u železniční zastávky Če-
lákovice-Jiřina bude bezplatně k dispozici  
u Kovohutí parkovací plocha pro občany, kteří 
pro příjezd k vlakovým spojům zvolí osobní 
automobily.

Děkujeme za pochopení.

Kateřina Uhrová
vedoucí odboru dopravy 

Rekonstrukce silnice č. II/272
Blahopřání 
za měsíc listopad a prosinec

80 let
Věra Faltová, Věra Kloudová
a Věra Procházková  
90 let
Květoslava Jarešová
91 let
Marie Hueberová
92 let
Jan Král a Zdeněk Veselý
93 let
Josef Palouš, Ladislav Kavka,
Evžen Rychta, František Ježek
a Jaroslav Houštecký
94 let
Alena Drtilová
95 let
Věra Nováková

Boleslav Kumor: „Dělejme  
všechno proto, aby umění žít patřilo 
ke krásným uměním.“

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

Dotace
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 pod-
poru kultury města Lysá nad Labem – 2. 
kolo se mohou podávat do 31. 5. 2020. 
Upozorňujeme, že od ledna 2020 do-
šlo ke změně statutu obou programů.
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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Přehled investičních akcí města
Vážení spoluobčané, předkládám Vám 

aktuální stav většiny investičních akcí, 
spadajících pod odbor městského inves-
tora (pozn. barevně označeny posuny od 
června 2019 u akcí v přípravě jsou dopl-
něny body ze schváleného rozpočtu na 
rok 2020).

Stav hlavních investic, které jsou
společnou akcí města a kraje
• obchvat II. etapa – vydáno územní  
 rozhodnutí, odvolal se pouze jeden  
 občan, kvůli kterému byl nyní spis zaslán  
 k odvolání Krajskému úřadu, stále  
 čekáme na verdikt,
• rekonstrukce ul. ČSA – máme stavební  
 povolení, kraj připravuje soutěž na  
 stavební firmu,
• rekonstrukce ul. Mírová – máme  
 stavební povolení, kraj soutěží stavební  
 firmu,  předpoklad začátku realizace je  
 v letošním roce,
• rekonstrukce ul. Jedličkova  
 – ve spolupráci s krajem zahájena  
 projektová příprava,
• aktualizace projektu nového domova  
 důchodců – probíhají jednání s krajem.

Akce, které byly dokončeny v roce 2019
• hlubinný vrt HV 3 – DOKONČENO (dotace), 

• vodovod a kanalizace Byšičky 
 – DOKONČENO (dotace),
• kanalizace Dvorce – DOKONČENO
 (dotace),
• rekonstrukce smuteční síně 
 – DOKONČENO,
• nové veřejné osvětlení ve Dvorcích 
 – DOKONČENO,
• úprava křižovatky Resslova 
 – DOKONČENO,

• přístupová cesta k zámeckým terasám  
 – DOKONČENO,
• rekonstrukce ZUŠ – DOKONČENO,
• rekonstrukce budovy bývalé PRIVUM
 – DOKONČENO (dotace),
• rekonstrukce křižovatek pod nadjezdem  
 a ve Dvorcích – DOKONČENO,
• rekonstrukce ul. Stržiště – DOKONČENO  
 (dotace),

pokračování na str. 6

Rekonstrukce budovy bývalé PRIVUM

Městský úřad

…Vymyslet a realizovat hezký ohňo-
stroj je to samé, jako složit hudbu či 
namalovat obraz...

Začátek nového roku 2020 jsme již tradičně 
oslavili velkolepou ohnivou show. Město po-
řádá novoroční ohňostroj pravidelně od roku 
2009. Letos to bylo tedy již podvanácté. Poča-
sí nám přálo a tak stovky malých i velkých ná-
vštěvníků mohly po dvanáct minut pozorovat 
na ztemnělém nebi za hudebního doprovodu 
rockové skupiny Queen nádherné barevné 
obrazce. Bohatá návštěvnost, mohutný zá-
věrečný potlesk a kladné reakce přítomných 
diváků potěšily nejen organizátory, ale přede-
vším strůjce lyského ohňostroje firmu „Oh-
ňostroje na míru v. o. s.“, které děkujeme za 
úžasný zážitek. 

Velký dík patří také všem podnikatelům za 
finanční dary, bez nichž by se novoroční oh-
ňostroj nekonal. 

Jde o tyto firmy: Thermoservis spol. s r. o., 
Stavokomplet spol. s r. o., H.A.N.S. prefa a. s., 
PMS spol. s r. o., Praktická stavební s. r. o., 
G´s Group Holdings CZ s. r. o., Stavebniny Ni-
kol, SKL Recyklostav s. r. o., Elektrocentrum 
Skuhrovec s. r. o., Baroch okna s. r. o., Miro-
slav Pšenička, Milan Guman, LUCO Lysá nad 
Labem, Pizzeria Matylda a SEDOZ DZ s. r. o. 

Novoroční ohňostroj se vydařil

Zvláštní poděkování za asistenci při reali-
zaci ohňostroje patří SDH Lysá n. L., Městské 
policii Lysá n. L. a Policii ČR. Děkujeme též 

panu Dědkovi za občerstvení, které zpříjem-
nilo tuto slavnostní novoroční akci.

odbor ŠSVZaK    
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pokračování ze str. 5
• rekonstrukce ul. Za Zámkem I. 
 – DOKONČENO,
• rekonstrukce ulice V Zátiší 
 – DOKONČENO,
• rekonstrukce komunikací Jaromírovy  
 sady, Za Labem, Dvorce – DOKONČENO,
• rekonstrukce cest v zámeckém parku 
 – DOKONČENO.

Akce, které mají předpoklad dokončení 
v letošním roce 2020
• rekonstrukce budovy v centru  
 pro městskou policii a Policii ČR  
 – PŘED DOKONČENÍM,
• nástavba patra na pavilonu C v ZŠ JAK  
 a výtahu – STAVÍME,
• rekonstrukce ul. 28. října – STAVÍME,
• sociální bydlení Na Františku  
 – STAVÍME, 
• výstavba parkoviště P+R na nádraží  
 pro 160 automobilů – STAVÍME,
• rekonstrukce kulturního sálu u nádraží  
 – PROBÍHÁ,

Městský úřad

Přehled investičních akcí města
• rekonstrukce a vystrojení vodojemu  
 – zažádáno o stavební povolení,
• odkup hlubinného vrtu pitné vody 
 v Kovoně – připravujeme,
• komunikace k Tescu – máme stavební  
 povolení, chystáme výběr stavební firmy,
• turistické informační centrum – máme  
 stavební povolení, čekáme na přesun  
 městské policie do nových prostor,  
 po uvolnění prostoru začne rekonstrukce,
• automatická parkovací věž II.  
 na litolské straně – máme stavební  
 povolení, získali jsme dotaci, připravujeme 
 stavbu.

Akce v přípravě
• multifunkční sportovní hala 
 – probíhá projektová příprava,
• rekonstrukce a stavba nových  
 chodníků v ul. Družstevní – probíhá  
 projektová příprava,
• nová tělocvična a zvýšení kapacity ZŠ  
 v Litoli – probíhá projektová příprava,
• nová mateřská škola „ Drážky“  
 – 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 nebo dotaci,
• rekonstrukce ulice U Nové hospody  
 – připravujeme stavbu,
• rekonstrukce čp. 13  
 – probíhá projektová příprava,
• rekonstrukce komunikace Za Koncem,  
 Smetanova, Škrétova, Za Zámkem II. 
 – projektová příprava,
• lávka pro pěší a cyklisty včetně  
 napojení na polabskou cyklostezku  
 – probíhá projektová příprava,
• přístaviště rekreačních lodí s napojením  
 na město a Polabskou cyklostezku  
 – máme územní studii, připravuje se  

Rekonstrukce ul. Stržiště

 soutěž na projektanta, kterou bude  
 zajišťovat ŘVC,
• komunikace Ve Višňovce  
 – stavba realizována až s ulicí Mírová,
• Polabská cyklostezka – v přípravě  
 ve spolupráci se Středočeským krajem,
• komunikace Brandlova  
 – probíhá projektová příprava,
• sociální zařízení pro hasičskou zbrojnici  
 v Byšičkách – v jednání,
• 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  
 (I. etapa). Rekonstrukce školního bazénu  
 bude čekat do doby, kdy bude vyřešen  
 další prostor, který bude nahrazovat  
 tělocvičnu,
• částečná rekonstrukce parku 30. výročí  
 osvobození – projektová příprava,
• rekonstrukce nevyužitého půdního  
 prostoru staré radnice – projektová  
 příprava,
• MŠ Dráček – „vila Litol“  
 – probíhá projektová příprava,
• areál v Sojovické ulici „Konírna“  
 – probíhá projektová příprava,
• areál v Čechově ulici  
 – probíhá projektová příprava,
• revitalizace nového sídliště  
 – probíhá projektová příprava,
• dobíjecí stanice pro elektrokola  
 a elektromobily – v přípravě,
• vzduchotechnika v budově MěÚ
 – projektová příprava,
• P+R na litolské straně  
 – projektová příprava,
• rozvoj lokality „pod mostem“ a kolem  
 Mršníku.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro rozvoj města

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

Přechod na nové 
vysílání DVB-T2

 
Více informací se dozvíte na webových 
stránkách města: www.mestolysa.cz,

popř. na těchto stránkách: 
https://www.televizezadarmo.cz/



7

Městský úřad

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DĚTI A DOROST
Ordinace astra MED – MUDr. Petra Doušová 
a MUDr. Simona Timková
Okrsek čp. 87, Lysá nad Labem
tel: 325 551 055, 602 830 242
www.astramed.cz
PO 08.00 – 11.00
  11.00 – 12.00 zvaní
  12.00 – 15.00 prevence, MUDr. Doušová
ÚT 07.30 – 10.30
  10.30 – 11.30 zvaní
  11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Timková
ST 12.00 – 15.00
  15.00 – 18.00 prevence, MUDr. Timková
ČT  08.00 – 10.30
  10.30 – 11.30 zvaní
  11.30 – 14.00 prevence, MUDr. Doušová
PÁ 08.00 – 12.00
  12.00 – 13.00 zvaní, MUDr. Doušová

MUDr. Josef DALECKÝ, MUDr. HULÍNSKÝ
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 013
PO  07.30 – 11.30
   13.00 – 14.00 poradna pro děti
   14.00 – 15.30 
ÚT   07.00 – 10.00
   14.00 – 16.00
   16.00 – 18.00 objednaní
ST   12.30 – 16.00
   16.00 – 18.00 objednaní
ČT, PÁ  07.30 – 11.30
Odběry:
PO 07.00 – 07.30
ÚT 07.00 – 07.30 13.00 – 14.00
ST 12.00 – 12.30

MUDr. Jaroslava DÁŇOVÁ
Přemyslova čp. 592, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 988
PO 07.30 – 11.30
ÚT 08.00 – 10.00 poradna
  10.00 – 11.30
  14.00 – 17.00  
ST 08.00 – 11.00
  12.30 – 14.30
ČT  08.00 – 11.00
  12.00 – 15.00 poradna
PÁ 08.00 – 12.00

MUDr. Marie CHOCHOLOVÁ
v budově MŠ Mašinky, ul. Okružní 1516 
Lysá nad Labem
tel.: 325 553 751, 606 840 451
PO 08.00 – 11.00 
ÚT 08.00 – 11.00
  13.00 – 14.30 poradna pro kojence 
ST 12.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 objednaní
ČT 08.00 – 11.00
  13.00 – 14.00 
PÁ 08.00 – 10.30
Odběry denně 07.30 – 08.00 kromě středy.

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb v Lysé
PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Josef DALECKÝ
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel: 325 512 013
PO 07.30 – 11.30
  13.00 – 14.00  poradna pro děti
  14.00 – 15.30 
ÚT  07.00 – 10.00
  14.00 – 16.00 
  16.00 – 18.00 objednaní
ST  12.30 – 16.00
  16.00 – 18.00 objednaní
ČT  07.30 – 11.30
PÁ  07.30 – 11.30
Návštěvní dny mimo ÚT a ČT od 14.00,  
ÚT od 15.00, ČT 10.00 – 11.30 hodin.  
Soukromá ordinace mimo uvedené hodiny 
možná po domluvě na telefonu.

MUDr. Eva SKALICKÁ
ZŠ Komenského čp. 1534, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 948
http://www.ordinaceskalicka.cz
PO 07.30 – 12.30
  13.00 – 15.00 objednaní
ÚT 07.30 – 12.30 objednaní a akutní případy
  13.00 – 15.00 objednaní
ST  12.00 – 17.00
  17.00 – 18.00 objednaní
ČT  07.30 – 12.30 objednaní a akutní případy
PÁ  07.30 – 12.30 
Odběry: Po, Út, Čt 07.00 – 08.00 (na lačno)
Návštěvy denně dle potřeby na požádání.

MUDr. Hana ŠUBRTOVÁ
Husovo náměstí 15/4, Lysá nad Labem
tel.: 606 199 151
http://www.ordinacelysa.cz
PO, ČT  07.30 – 08.00 odběry
   08.00 – 13.30
ÚT, PÁ  07.30 – 08.00 odběry
   08.00 – 12.00 
ST  14.00 – 18.00
Plánované infuze denně, nejméně 2 hodiny 
před koncem ordinačních hodin. Návštěvy 
doma u imobilních pacientů po předchozí 
dohodě.

MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova vila, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 663 
http:-//www.ordlnacekubelka.cz
PO 07.30 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 18.00 
ÚT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00
ST 08.00 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 17.00 
ČT 08.00 – 12.30
  13.00 – 16.30
  16.30 – 18.00 objednaní
PÁ  08.00 – 11.00

MUDr. Zdeněk HOSPODKA
Masarykova 176, 289 22 Lysá nad Labem
tel.: 325 551 960
PO 07.30 – 13.00
ÚT 07.30 – 13.00 14.00 – 16.00
ST 07.30 – 13.00
ČT 10.00 – 11.30 12.30 – 18.00
PÁ 07.30 – 12.00

ZUBNÍ LÉKAŘI
MUDr. Ladislava KITZBERGEROVÁ
Obecní dům, Litol, Mírová 5, Lysá nad Labem 
tel.: 325 561 081, 739 502 371
PO, ČT 08.00 – 11.00 
ÚT  08.00 – 16.00 
ST    08.00 – 15.30  
PÁ    08.00 – 10.00

MUDr. Milan Doležal
Smetanova 833, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 429
PO  07.30 – 12.00 13.00 – 17.30
ÚT, ČT 07.30 – 12.00 13.00 – 14.30
ST  07.30 – 12.00
PÁ   06.30 – 12.00
Mimo uvedenou dobu po vzájemné dohodě.

MUDr. Petr ZEMAN
Husovo nám. 1032, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 539
PO  13.30 – 19.00
ÚT–ČT 07.30 – 15.00 
PÁ  pro objednané pacienty

MUDr. Hana NOVOTNÁ
Čechova 1621, Lysá nad Labem
tel.: 604 867 838
PO, ÚT, ČT 07.30 – 16.00
ST   07.30 – 12.00 
PÁ   07.30 – 12.00 objednaní

MUDr. Jana DUŠKOVÁ
ZŠ Komenského čp. 1543, Lysá nad Labem 
tel.: 325 553 738, mob.: 602 604 575
e-mail: duskova1781@seznam.cz
PO  07.00 – 15.00
ÚT  07.00 – 17.00
ST–PÁ 07.00 – 11.00

Dentální hygiena 
MUDr. Jana Dušková
Komenského 154, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 738
http://hygienalysa.webnode.cz

MUDr. Petr Kozlík
Nám. B. Hrozného 19/26, 289 22  Lysá n. L.
tel.: 702 080 188
e-mail: recepce@valeriana.cz
PO, ST  12.00 – 19.00
ÚT, ČT 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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Zubní ordinace SimDent  
9. května 1742/1, Lysá nad Labem
tel.: 603 230 799
e-mail: info@simdent.cz https://simdent.cz
PO, ST 08.00 – 15.00
ÚT, ČT 08.00 – 17.00
PÁ  08.00 – 13.30
Na ošetření se objednejte předem telefonicky.
V případě akutní bolesti je nutné se také pře-
dem telefonicky domluvit na konkrétní čas.

Lenka Krpcová
Na Vysoké mezi 517, Lysá nad Labem
tel.: 314 501 256 
http://www.krpcovazublab.cz/home.html
PO  08.00 – 19.30
ÚT, ST 08.00 – 13.00
ČT            08.00 – 19.30

OČNÍ
MUDr. Richard HAVRÁNEK
Vichrova vila, II. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 511 989
http://www.ocnioptikahp.cz
PO 08.30 – 12.30 
PÁ 08.30 – 12.00

MUDr. Alina PIŠLOVÁ
Masarykova 583, Lysá nad Labem
tel.: 325 531 216, 723 751 235
http://www.uveaoptik.cz
ST 14.30 – 17.00 telefonické objednání

ORL
MUDr. Simona KNOTKOVÁ
Masarykova 214, Lysá nad Labem
tel.: 604 649 491
PO 07.30 – 16.00 
ÚT 07.30 – 14.00
ST 12.00 – 18.00
ČT 07.30 – 14.00
PÁ 07.30 – 12.00

DIABETOLOG
MUDr. Kamil KUBELKA
Vichrova vila, I. patro, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 663
http://www.orclinacekubelka.cz
PO 07.30 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 18.00 
ÚT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00
ST 08.00 – 09.00 Kovona - akutní ošetření
  11.30 – 17.00 
ČT 08.00 – 12.30
  13.00 – 18.00 objednaní
PÁ 08.00 – 11.00

PSYCHIATRIE
MUDr. Lucie VALENTOVÁ tel.: 739 086 955
MUDr. Iva KLÁNOVÁ tel.: 721707711
Vichrova vila, Lysá nad Labem
PO 08.30 – 16.30

ÚT 08.30 – 16.00
ST 08.30 – 11.30 mimo první středu v měsíci
ČT 08.30 – 16.00 

PSYCHOLOGIE
PhDr. Hana ČAPOVÁ
Křižíkova 1774, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 262, 604 503 474
Nutné předběžné telefonické objednání.

CHIRURGIE
MUDr. Tomáš OMÁČKA
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 545
http://www.chirlysa.cz
PO 08.00 – 17.00
ÚT 08.00 – 15.00
ČT 08.00 – 15.30
PÁ 08.00 – 15.00

RTG
MUDr. Petr BLAŽEK
Husovo nám. čp. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 542 
PO  07.00 – 17.00
ÚT, ČT 07.00 – 16.00
ST  07.30 – 12.00
PÁ  07.00 – 14.30 
Nutný průkaz zdravotní pojišťovny.

LABORATOŘ
AESKULAB
Masarykova 1729, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 685
PO–PÁ 06.00 – 10.00 odběry 
U odběru předkládejte průkaz pojištěnce.

VIDIA DIAGNOSTIKA
Masarykova ul., Vichrova vila, 3. patro
tel.: 702 240 769
http://vidia-diagnostika.cz
PO–PÁ 06.00 – 11.00

KARDIOLOGIE
MUDr. Aleš OMÁČKA
Husovo nám. 1032, Lysá nad Labem
tel.: 325 553 919, http://www.kardiolab.cz
Ultrazvuková vyšetření břicha a ledvin den-
ně v ordinační době. Na vyšetřeni je nutno 
se předem objednat telefonicky 
PO–ČT 07.30 – 12.00 

GYNEKOLOGIE
MUDr. Jaroslava LANDOVÁ
Vichrova vila, Lysá nad Labem
tel.: 325 512 089
PO 07.00 – 12.00
  13.00 – 15.00  objednaní
ÚT 14.00 – 18.00
ST 07.45 – 12.00 pouze pro těhotné
  13.00 – 17.00
ČT 07.45 – 12.00 bez lékaře, pouze sestra 
PÁ  07.45 – 12.00

LOGOPEDIE
Mgr. Diana VONÁŠKOVÁ
Husovo náměstí 24, Lysá nad Labem
tel.: 607 534 180

REHABILITACE
REHAMIL
Vichrova vila, Lysá nad Labem
tel.: 720 405 255
PO–ČT 08.00 – 16.00
PÁ  08.00 – 12.00

OČNÍ OPTIKA 
DOCTOR OPTIK
Sokolská 40, Lysá nad Labem
tel.: 774 458 344 
PO–PÁ 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
SO   08.30 – 11.30 
První sobota v měsíci zavřeno. 

UVEA OPTIK
Masarykova 583, Lysá nad Labem
tel.: 325 531 216, 723 751 235
http://www.uveaoptik.cz/
PO–ČT 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00 
PÁ  09.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
S0  09.00 – 11.00

Cihlářová, aplikační středisko 
kontaktních čoček a měření zraku
Masarykova 216, Lysá nad Labem
tel.: 325 552 174, 736 769 900
http://www.optika-ciblarova.cz
PO–ST 09.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ČT   09.00 – 12.00 13.00 – 18.00
PÁ   09.00 – 12.00 13.00 – 15.00 
S0  09.00 – 11.00

LÉKÁRNY
Šporkova
Masarykova 176, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 059 
PO–PÁ  08.00 – 18.30

Dr. MAX
Masarykova 652, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 321, e-mail: lysa@drmax.cz
http://www.drmax.cz
PO–PÁ 08.00 – 18.00
SO  08.00 – 12.00

DOMÁCÍ PÉČE 
Centrum sociálních a zdravotních služeb 
Masarykova 1102, Lysá nad Labem
tel.: 325 551 353, 775 760 777
www.centrum-podebrady.info
PO–PÁ 07.00 – 15.30

Domácí hospic Na blízku z.ú.
Husovo nám. 550, Lysá nad Labem
tel.: 731 268 306
ÚT+ČT 08.00 – 12.00 
Ostatní dny po dohodě.

Přehled lékařských, lékárenských pracovišť a sociálních služeb v Lysé
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Senioři – naši dříve 
narození spoluob-
čané nacházeli v zá-
věru loňského roku 
bohaté příležitosti  
k aktivní společenské 
činnosti. Právě doba 
adventní a vánoční jim 

k tomu byla ta nejlepší. Už jenom účast v 
připravených akcích jako Vítání adventu, 
Zlaté vánoční trhy na výstavišti a Živý Bet-
lém u farního kostela je doslova omladila 
a připomněla jim léta prožívaná se svými 
dětmi. Z pořízené fotodokumentace pro-
sí o snímky, které založí do rodinných alb, 
aby naši nejbližší měli na nás jenom ty 
nejhezčí vzpomínky a příklady zdravého 
stárnutí. 

Co je ale podstatné: Účast na těchto 
akcích bývá většinou náročná na pří-
chod a odchod, pokud senioři musí přijít 
pěšky. Ale pokud zvládají přijít sami, tak 
je to samotné velice těší a připravují se  
k návštěvě dalších akcí. A o to nám jde  
a budeme v naší Komisi pro aktivní  
a šťastné stárnutí zajišťovat vše k tomu, 
aby senioři žili s námi všemi bohatým 
společenským životem.

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Vážení spoluobča-
né, koncem minulého 
roku i v uplynulých 
letech byly z několika 
míst v Lysé i Litoli hlá-
šeny problémy s po- 
domními prodejci elek-
třiny. Dříve byly nabí-

zeny i falešné rozbory vody či prodávány 
předražené deky či další výrobky. Naří-
zením města č. 3/2013 je však zakázán 
podomní a pochůzkový prodej zboží a 
poskytování služeb. Výjimku z tohoto na-
řízení může udělit rada města zpravidla do 
15 dnů od podání žádosti. Další úprava je 
uvedena v nařízení města č. 2/2017 – Trž-
ní řád. Pokud byste se i přesto dostali do 
situace, že vám bude nabízena tato forma 
prodeje zboží nebo poskytování služby, 
tak ihned volejte městskou policii na te-
lefonní číslo 325 552 065. Do únorového 
zasedání zastupitelstva města připravu-
jeme k projednání návrh na označení 
vjezdů do města dopravními značkami, 
které budou upozorňovat na zákaz vy-
plývající z nařízení města č. 3/2013.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Vážení spoluobčané, 
již po několikáté zdů-
razňuji, že na FB „ne- 
chodím“ a nikdy bych 
se nezabýval těmi blá- 
boly, nesmysly, zhrze- 
nými udavačskými oso- 
bami a pisateli s IQ pod 

100. Ti se tam snaží populisticky projevit 
za každou cenu. Byť i světlé výjimky asi 
existují. Přesto se mi dostávají do ru-
kou některé příspěvky, které mi posílají  
e-mailem jiní občané. Za vším, co jsem 
kdy řekl, si stojím a nikdy nebudu podpo-
rovat žádné nátlakové akce a „šťourač-
ské“ metody zhrzené, dle ní konstruktivní, 
opozice, které naprosto k ničemu neve-
dou. Více mne zajímají akce a služby, které 
se budou realizovat pro zkvalitnění života 
občanů ve městě. Budou ale i efektivní, 
příp. nahrazovat na určitou dobu nereali-
zované, špatně připravené dřívější investi-
ce, jejichž řešení jsem často kritizoval a ne-
podporoval. Bohužel se dozvídáte mnoho 
polopravd až účelových lží, vytržených  
z celkového kontextu. Jak říká pan prezi-
dent, začněte myslet a k tomu Vám přeji 
hlavně pevné zdraví a nervy, nejen v roce 
2020. Nebojte se zeptat. Bude hůř.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Jsem velmi rád, že 
krom různých šarvátek 
s koalicí s ní i spolupra-
cujeme na aktuálních 
projektech a máme tak 
prostor přispět k hez-
kým výsledkům. Mo-
mentálně se kromě in-

tenzivní spolupráce na projektu sportovní 
haly a opravy Bondyho vily v Litoli jako 
opozice podílíme také na studii Nová Litol 
a na přípravách městského plesu. Spo-
lečně s paní místostarostkou Romanou 
Fischerovou, která má ples v kompetenci, 
osobně pracuji na přípravách a myslím, že 
se nám podařilo připravit zajímavý pro-
gram. Mám z toho upřímnou radost. Mo-
derátorem večera bude Jan Kovařík, který 
uvede akrobaty Daeman a hudebního 
hosta, úžasného zpěváka Jana Smigma-
tora. Svou dechberoucí mikromagií bude 
během večera bavit Jakub Weiner. Už teď 
se těším na všechny z vás, kteří se na ples 
chystáte, a pevně věřím, že si spolu užije-
me krásný večer bez politiky.

Matěj Kodeš – Kulturně! 

Okénko zastupitele

S roznosem našeho 
posledního zpravo-
daje Lysá nás spojuje 
jsme spustili dotaz-
ník pro všechny, kteří 
mají zájem se zapojit, 
především však pro 
seniory. Dotazník byl 

součástí našich novin, ale také ho stá-
le můžete najít na našich webových 
stránkách www.lysanasspojuje.cz, kde 
ho stačí vyplnit a kliknutím nám ode-
slat. Mám radost, že mnozí z vás do-
tazník skutečně vyplnili. Všechny in-
formace postupně zpracováváme a 
budeme rádi, když se vás zapojí ještě 
víc. Je pro nás důležité vědět, co si 
myslíte, jak a v čem se vaše názory liší, 
kde panuje shoda a co vám může po-
moci k lepšímu žití u nás v Lysé. Děkuji 
za váš čas!

Jan Burian, Lysá nás baví

V zimě chce mno-
ho lidí přilepšit volně 
žijícím ptákům. Zde 
je stručný přehled, 
jak správně krmit. 
Více na www.birdli-
fe.cz. Nejvhodnější 
jsou slunečnicová se-

mena. Vrabci a hrdličky uvítají i oves, 
proso a pšenici. Vhodné jsou směsi 
krmení. Jablka na stromě ocení kosi a 
kvíčaly. Lojové koule jsou vítány stra-
kapoudy, sýkorami či brhlíky. Dravé 
ptáky lze na vhodných místech krmit 
čerstvými zbytky masa, vnitřnostmi 
apod. Je však nutno dbát na hygienic-
ké a veterinární předpisy. Kuchyňské 
zbytky: slaná, kořeněná, přepálená, 
uzená nebo zkažená jídla ptákům 
způsobují těžké zažívací potíže i smrt. 
Můžeme však použít ovesné vloč-
ky, strouhanku z nesoleného pečiva, 
strouhanou mrkev, pro kosy a kvíčaly 
vařenou rýži či vařené brambory. Vod-
ní ptactvo lze krmit rostlinnou potra-
vou (salátem, listy zeleniny, hrachem, 
cizrnou). Výjimečně můžeme v malém 
množství podávat pečivo nebo vařené 
těstoviny. Pečivo by mělo být měk-
ké (ale nikoliv čerstvé), nalámané na 
malé kousky. Tvrdé pečivo může způ-
sobit zranění jícnu.

Mgr. Martina Tužinská Synková,
Cesta města 
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Okénko zastupitele
Děti jsou to nej-

cennější, co máme. 
Snažíme se jim dát 
to nejlepší, kupu-
jeme jim zdravé 
potraviny, řešíme 
bezpečnost na pře-
chodech. Když se 

zhoršila kvalita vody, opět jsme se báli 
především o zdraví našich dětí.

Paradoxně neřešíme, že jim ničíme 
zdraví vlastním chováním. V několika 
městech uskutečnili měření, kde je 
nejhorší vzduch. A zjistili, že je to ráno  
u školy. Pevné částice z výfukových ply-
nů se vyskytují až desetkrát více, než je 
obvyklé a způsobují řadu nemocí.

Všichni to známe. Ráno je mlha, pří-
padně inverze, vzduch se nehýbe. Velká 
část dětí je přivezena autem přímo před 
školu. Auto má ještě studený motor, 
tedy produkuje nejvíc emisí. Někteří 
rodiče stojí před školou i několik minut 
a motor běží. Kolem takto nastartova-
ných aut přicházejí děti do školy.

Děti však mají nevýhodu oproti do-
spělým v tom, že jsou nižší, tedy dýcha-
jí onen horší  vzduch s emisemi z aut. 
Navíc když se ve škole otevře okno kvůli 
vyvětrání, mají pak znečištěný vzduch  
i ve třídě.

Přemýšlejme, prosím, selským rozu-
mem a buďme ohleduplní vůči našim 
dětem i sobě. Děkuji.

Mgr. Štěpánka Vošická, Lysá nás baví

Vážení spoluob-
čané, dovoluji si 
Vám tímto vyjme-
novat hlavní body 
mé činnosti pro 
město.

Jsem garantem 
odboru městské-

ho investora a IT. Jsem předsedky-
ní komise ŽP a Komise regenerace. 
Oddávám svatby, vítám nové ob-
čánky. Mám na starosti strategic-
ký plán rozvoje města. Pro odbor 
městského investora vykonávám 
min 0,25 %  pracovní náplně běž-
ného referenta (pozn. vzhledem  
k funkci uvolněné radní, mám poza-
staveno „zaměstnání“ na MÚ, kterým 
je projektový manažer města). Mám 
na starosti předně krajské investice, 
a ve spolupráci s odborem přípravu 
větších projektů, např. rekonstruk-
ce Burda parku, pavilonu E, na staré 
radnici konferenčního sálu a v přízemí 
TIC, obě parkoviště P+R, přístaviště, 
vrtu v Kovoně a dále stavební akce 
jako je stavba komunikace TESCO, re-
konstrukce sálu bývalého „Calypssa“, 
atd. Připravuji nový vizuál města a 
webová stránky, komplexní koncepci 
zeleně ve městě a dětský mimoškolní 
klub, dobíjecí stanici pro elektromo-
bily a elektrokola, rozvoj lokality v Li-
toli a na Mršníku. 

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD

Milí Lysáci, moc 
se těším na tento 
rok, protože pro vás 
máme připraveno 
několik novinek a já 
doufám, že se setkají 
s dobrým ohlasem. A 
když ne, budeme rádi 

i za konstruktivní kritiku, která nás posu-
ne dál. Všechny naše novinky se dozvíte 
včas. Rádi bychom se s vámi potkávali, 
diskutovali, protože váš názor je pro nás 
důležitý. 27. 1. jsme se viděli v restauraci 
U Krále Václava a další setkání nás čeká 
30. 3., následně 15. 6. a možná přijdete 
také 12. 2. na zasedání zastupitelstva. Při-
pravujeme pro vás také řadu odborných 
přednášek a hned první je 20. 2. v kině. 
Přednášky jsou nepolitické, tak se neboj-
te přijít, ať už smýšlíte jakkoliv!

Samozřejmě vás i nadále budeme pra-
videlně informovat o tom, co se děje u 
nás „doma“ v Lysá nás spojuje i o našich 
návrzích a projektech pro lepší Lysou. 
Pokud se na radnici upeče něco, o čem 
byste měli vědět, ale informace se cestou 
k vám někde „ztratily“, dáme vědět! Sle-
dujte náš facebookový profil nebo www.
lysanasspojuje.cz!

Mgr. Karel Marek, Lysá nás baví

Zastupitelstvo 
města v prvním 
pololetí roku 2019 
schválilo koupi býva- 
lé cukrovarské vily  
s rozsáhlým po-
zemkem v Litoli. Zá-
měrem města bylo 

vybudovat zde novou mateřskou školku. 
Pamětníci vědí, že zde již v minulosti škol-
ka byla. Město se rozhodlo na tuto tradici 
navázat. Byla vypracována architektonic-
ká studie rekonstrukce objektu a mož-
nosti jeho propojení se stávající budovou 
mateřské školky. Ze studie vyplynulo, že 
ve vile bude možné vybudovat školku pro 
50 dětí plnící všechny současné požadav-
ky. Zastupitelstvo se téměř jednomyslně 
shodlo, že školku podle tohoto záměru  
v Litoli vybuduje. Naše město patří k těm, 
kde není a nikdy nebyl problém s umís-
těním 3letých a starších dětí do školek. 
K tomu nám pomohla stavba školky na 
novém sídlišti a v Brandlově ulici. Další na 
řade bude školka v Litoli.

Mgr. Hynek Fajmon, ODS

Dovoluji si všechny pozvat na zajímavou zá-
žitkovou přednášku Roberta Šťastného, který 
dříve pracoval pro Besip, nyní pracuje ve Vý-
zkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA AUTO a 
problematikou bezpečnosti v dopravě se již 
dlouho intenzivně zabývá.

Ukáže s přesností na tisícinu vteřiny, co 
všechno se děje při skutečné dopravní ne-
hodě s autem i s jeho posádkou. Prakticky 
ukáže a poradí, jak správně zajistit svou bez-
pečnost, jak si správně seřídit sedadlo, jak dr-
žet volant, jak použít bezpečnostní pás. Také 
názorně předvede, jak bezpečně přepravovat 
děti různého věku či náklad v kufru. Diváci 
zhlédnou unikátní crashtesty, uvidí například 
srážku dvou aut nebo co se děje, když zadní 
pasažér nepoužije bezpečnostní pás, nebo 
co se stane, pokud je dítě v sedačce špatně 
připoutané. Robert Šťastný bude také hovořit  
o fungování autonomního automobilu, který 
již dnes jezdí po silnicích. Po přednášce bude 
k dispozici k případným individuálním dota-
zům a radám.

Akce se koná 20. února v lyském kině od  
17.00 hodin.

Mgr. Štěpánka Vošická, zastupitelka

Jak přežít v autě
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Fotograficky

 

Na Štědrý den se konalo vánoční setkání v psím útulku i ve Stáji  
U Sepíka. Všem zúčastněným se setkání velmi líbilo. Děkujeme těm, 
kteří přišli a přispěli na provoz útulku nebo pod stromečkem nechali 
něco dobrého.

 
26. 12. 2019 probíhal v kostele Narození sv. J. Křtitele benefiční 

Koncert pro záchranu varhan. Výtěžek z koncertu, který činí 22 190 
Kč, bude věnován na obnovu vzácných místních varhan. Velký dík 
patří všem, kteří přišli a přispěli. Velké poděkování patří i těm, kteří 
se na koncertě hudebně či organizačně podíleli.

 

 

Na Štědrý den jste si mohli zpříjemnit odpoledne poslechem zpě-
vů a písní v kostele Narození sv. Jana Křtitele, kde se konalo vánoční 
zpívání a živý betlém.

Poslední adventní neděli hrála lyská Hasičská dechová hudba na 
výstavišti. 

Ve dnech 20. až 22. 12. 2019 zavítala do našeho města delegace  
z partnerské obce Staryi Yarychiv na Ukrajině. V čele delegace byl pan 
starosta obce A. Aleksandrovych a jeho doprovod. Zbytek delegace 
tvořil folklorní soubor „Smajlíci“, jejich sboristka a pár rodičů dětí jako 
dohled. Soubor vystupoval na výstavišti v rámci vánočních trhů. 

 
Na výstavišti se dne 21. 12. 2019 

konal koncert Yvetty Blanarovičo-
vé. Hala byla plná do posledního 
místečka a všichni si její vystoupení 
moc užili. 

 
Magická zelená dovedla děti základních škol k vítězství v Krajském 

přeboru škol dne 17. 12. 2019 v Neratovicích. ZŠ BH zvítězila a ZŠ 
JAK obsadila 4. místo. Odměnou za skvělou reprezentaci Lysé nad 
Labem jim bylo pozvání na snídani se starostou. S sebou si děti vzaly 
i svého maskota plyšáka Mokošáka, kterého dostali všichni účastníci 
Městské ligy v šachu a talenti základních škol Lysé nad Labem v rámci 
projektu Šachy do škol.
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Kulturní přehled

1. 2. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
1. 2. od 15.00 Cesta za živou vodou PREMIÉRA
1. 2. od 17.00 Případ mrtvého nebožtíka 
1. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
2. 2. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
2. 2. od 15.00 Cesta za živou vodou 
2. 2. od 17.00 Příliš osobní známost
2. 2. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka 
3. 2. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
3. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
4. 2. od 17.00 Velké přání 
4. 2. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka 
5. 2. od 17.00 Dolittle
5. 2. od 20.00 Daria
6. 2. od 17.00 Super mazlíčci PREMIÉRA
6. 2. od 20.00 Modelář PREMIÉRA
7. 2. od 17.00 Dolittle
7. 2. od 20.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)  
  PREMIÉRA
8. 2. od 10.00 Super mazlíčci 
8.2. od 17.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 
8. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
9. 2. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
9. 2. od 15.00 Super mazlíčci 
9. 2. od 17.00 Případ mrtvého nebožtíka 
9. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
13. 2. od 17.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 
13. 2. od 20.00 Chlap na střídačku PREMIÉRA
14. 2. od 17.00 Super mazlíčci 
14. 2. od 20.00 Chlap na střídačku
15. 2. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
15. 2 od 20.00 Krausberry – malá parta
  KONCERT LEGENDÁRNÍ BLUES ROCKOVÉ SKUPINY
  VSTUPNÉ: 250/300 KČ
16. 2. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
16. 2. od 15.00 Dolittle
16. 2. od 17.00 Chlap na střídačku
16. 2. od 20.00 Daria
17. 2. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
17. 2. od 20.00 Modelář 
18. 2. od 17.00 Super mazlíčci 
18. 2. od 20.00 Fantasy Island PREMIÉRA
19. 2. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
19. 2. od 20.00 Chlap na střídačku
20. 2. od 20.00 Modelář 
21. 2. od 17.00 Ježek Sonic PREMIÉRA
21. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
22. 2. od 10.00 Ježek Sonic
22. 2. od 17.00 Mosley PREMIÉRA
22. 2. od 20.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 
23. 2. od 10.00 Mosley 
23. 2. od 15.00 Ježek Sonic
23. 2. od 17.00 Příliš osobní známost
23. 2. od 20.00 Chlap na střídačku
24. 2. od 17.00 Mosley 
24. 2. od 20.00 Příliš osobní známost
25. 2. od 17.00 Ježek Sonic
25. 2. od 20.00 Judy PREMIÉRA
26. 2. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu 
26. 2. od 20.00 Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn) 
27. 2. od 17.00 Volání divočiny PREMIÉRA
27. 2. od 20.00 1917 PREMIÉRA
28. 2. od 17.00 Ježek Sonic
28. 2. od 20.00 Chlap na střídačku
29. 2. od 10.00 Ježek Sonic
29. 2. od 17.00 Volání divočiny 
29. 2. od 20.00 Chlap na střídačku
1. 3. od 10.00 Mosley 
1. 3. od 15.00 Volání divočiny 
1. 3. od 17.00 Bloodshoot PREMIÉRA
1. 3. od 20.00 1917 

Více informací www.kinolysa.cz

Kino Lysá n. L.                    2 /20201. 2. 2020 
Únorový trh zvířat
Výstaviště Lysá n. Labem

4. 2. 2020 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
kurz v knihovně; nutné  

 přihlásit se předem

4. 2. 2020 od 16.30 hodin
Toulky minulostí 
– První Přemyslovci 
beseda v knihovně

5. 2. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování 
kurz v knihovně
 
7. 2. 2020 od 20.00 hodin
Ples města Lysá n. Labem
Výstaviště Lysá n. L.

10. 2. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

11. 2. 2020 od 8.30 hodin
PC kurz pro začátečníky
kurz v knihovně; nutné  

 přihlásit se předem

11. 2. 2020 od 17.00 hodin
Spaní u dětí
přednáška v RC Parníček

12. 2. 2020 od 9.00 hodin
Trénování paměti
kurz v knihovně; nutné  

 přihlásit se předem

12. 2. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v knihovně

12. 2. 2020 od 17.00 hodin
Zastupitelstvo města
zasedací místnost radnice

15. 2. 2020 od 20.00 hodin
Krausberry 
koncert v místním kině

18. 2. 2020 od 16.00 hodin
Bezplatné právní poradenství
v RC Parníček

18. 2. 2020 od 16.30 hodin
Výroba mýdel
kurz v knihovně; nutné  

 přihlásit se předem

19. 2. 2020 od 16.00 hodin
Hudební toulky 
beseda v knihovně LitoL

19. 2. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování 
kurz v knihovně

20.–22. 2. 2020 od 9.00 hodin
Stavitel, Ligna Bohemia, 
Veletrh vzdělávání 
– Řemesla 2020, Chalupář
Výstaviště Lysá n. L.

24. 2. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

25. 2. 2020 od 18.00 hod.
Osmimilimetrové vzpomínky
projekce historických filmů  

 v městské knihovně

26. 2. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v knihovně

29. 2. 2020
Krajská výstava psů všech plemen 
Výstaviště Lysá n. L. 

7. 3. 2020 od 20.00 hodin 
Klíč (kvartet) 
koncert v místním kině

7. 3. 2020 od 20.00 hodin
Fotbalový společenský ples
Výstaviště Lysá n. L. 

20. 3. 2020 od 20.00 hodin
Jan Hrubý & Kukulín
koncert v místním kině

Zeptejte se starosty
ve čtvrtek 27. 2. 2020 od 18.00 hodin

v tělocvičně ZŠ Litol
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Pozvánky
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Pozvánky
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Pozvánky
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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

První Přemyslovci – 4. února 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Paličkování – 5. + 19. února 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně!

PC kurz pro začátečníky – 4. + 11. února 2020
od 8.30 do 9.30 hodin
Na kurz zveme všechny, kteří se chtějí na-
učit základní ovládání počítače a objevit 
možnosti internetu. Vzhledem k omeze-
nému místu je nutné si účast na kurzu v 
knihovně rezervovat předem. Kurz je pro 
všechny zájemce zdarma.

Drátování – 12. + 26. února 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Beletrie pro dospělé
Chlapec, který viděl – TOYNE Simon
Solomon Creed netuší, kdo 
je a odkud pochází. Jediná 
stopa je štítek v saku, na 
němž je zmíněno jméno 
krejčího a adresa v jižní 
Francii. Solomon se roz-
hodne tohoto muže vyhle-
dat v naději, že o sobě zjistí 
víc. Místo odpovědí najde 
mrtvolu...

Černobíle – BAJNAROVÁ Alexandra
S předsudky v mysli boju-
je snad každý z nás...Emin 
pohled na svět je ovlivně-
ný temným stínem, který ji 
nutí reagovat zcela iracio-
nálně. Václav okolo sebe šíří 
pozitivní energii, ale smu-
tek, který tíží jeho samot-
ného, je k neunesení. Lea 

sebrala odvahu a odešla od tyranského man-
žela, ale dokáže žít bez luxusu a pohodlí, na 
něž byla zvyklá? Tomáš je muž silných mrav-
ních zásad, ovšem kvůli Emě by nad nimi měl 
najednou přimhouřit oči… A mezi nimi všemi 
Ben a Maria, Afričan a Češka. Opravdu je lás-
ka tak silná, aby dokázala zaoblit ostré hrany 
dvou naprosto odlišných kultur?

Naučná literatura
Vykročte z úzkosti 
– TOLIMATOVÁ Jarmila
Úzkost zažije během života 
každý, je běžnou součástí 
života. Tato publikace je vě-
nována všem, kdo jí v živo-
tě mají více, než potřebují, 
a chtějí ji snížit. 

Návrat do divočiny – PALÁN Aleš
V knize Raději zešílet v divočině přinesl spisova-
tel Aleš Palán rozhovory s šumavskými samo-
táři. Zaznamenal jedinečné příběhy lidí, kteří 
žijí skryti v maringotkách a na horských samo-
tách, někteří zcela bez identity. V této knize se 
zamýšlí nad tím, co mu tři roky se samotáři 
daly, čím ho tito lidé nejvíc oslovili a proč je má 
tak rád. Zveřejňuje také další příběhy.

Beletrie pro děti
Začarovaný Hvozd 
– SMOLÍKOVÁ Klára
Slyšeli jste někdy o Konči-
ně, kde všechny cesty končí 
a dál pokračuje jen Hvozd 
obývaný lesními duchy? Ne? 
Tak to si musíte poslechnout 
příběh o Luně a Bolechovi, kamarádech z to-
hoto odlehlého kraje, kteří se jako jediní zača-
rovaného lesa nebojí. 

Čarodol: Ztracené město 
– ŠČERBA Natalja Vasiljevna
Osud zavedl Kavé na úze-
mí Čarodolského knížete a 
svěřil jí do rukou kouzelný 
Zlatý klíč. Měla by rozluštit 
jeho tajemství, ale má cenu 
pouštět se do řešení další 
záhady? Bezpochyby má! 
Získá tak nejen možnost na-
jít zmizelé hlavní město Čarodolu – znameni-
tý Zlatohrad – ale i šanci pomoct Alexejovi a 
zachránit před zkázou rodné Karpaty...

Naučná literatura pro děti
Víš, kde bydlí zvířata 
– WOHLLEBEN Peter
Známý lesník doprovodí 
malé čtenáře ke zvířatům, 
která žijí docela blízko –  
v lese, na zahradě, u vody 
a s námi v domě. 

To je metro, čéče! – REZKOVÁ Milada
Pražské metro určitě znáte 
vy, vaše babička i máma. 
Třeba s ním každý den jez-
díte do školy, do práce nebo 
na nákup. Ale víte, že je to 
místo plné zajímavostí, ta-
jemství, nápadů a dobrodružství? 

Trénování paměti – vždy ve středu 
od 9.00 do 9.45 hodin
(první lekce 12. února 2020)
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. Kurzy 
trénování paměti Vám ukáží, jak mozek pro-
cvičovat, aby Vám co nejlépe sloužil. Kurz je 
pro všechny zájemce zdarma, je však nutné 
se na něj v knihovně předem přihlásit. Počet 
míst v kurzu je omezený!  

Výroba mýdel – 18. února 2020 
od 16.30 hodin
Kurz pro všechny zájemce (děti od 10ti let, 
dospělé), kteří by se chtěli seznámit s tech-
nikou ruční výroby mýdel. Na kurz je třeba 
se přihlásit v knihovně předem. Cena kurzu 
100 Kč.
 
Hudební toulky – 19. února 2020 
od 16.00 hodin (pobočka Litol)
Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Osmimilimetrové vzpomínky 
– 25. února 2020 od 18.00 hodin
Pokračování promítání archivních dokumen-
tů z historie našeho města, které bude tento-
krát věnováno myslivcům z Lysé – Doubravy. 
Těšit se můžete na snímky z archivu J. Minaří-
ka a mysliveckého spolku od roku 1959. 

Jak si představuji dopravu v Lysé nad 
Labem v roce 2030 – 3. 2.–30. 3. 2020
Výstava dětských výtvarných prací ze sou-
těže pořádané městem Lysá n. L.

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 hrací kartu se 
všemi puzzlemi, budou zařazeni do slosování 
o hlavní ceny. Přidejte se i vy! Bližší informace 
na webu knihovny či přímo 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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Ze života škol

Vážení rodiče, v následujícím textu Vás 
chceme informovat o zápisu dětí do 1. roč-
níku našich základních škol.

Kdy?
Zápis se uskuteční na obou školách ve 
stejném termínu: ve středu 1. dubna 
2020 od 13.00 do 17.00 hodin a ve 
čtvrtek 2. dubna 2019 od 13.00 do 
15.00 hodin.
Náhradní termín zápisu se bude konat 
na obou školách ve stejném termínu: 
ve středu 15. dubna 2020 ve 13.00 
hodin.

V případě, že se nebudete moci zúčastnit 
řádného termínu, je nutné se objednat na 
tento náhradní termín na níže uvedených 
kontaktních telefonních číslech.

Kde?
ZŠ B. Hrozného – budova Masarykovy 
školy, Školní náměstí 1318/14
ZŠ J. A. Komenského – zelený pavilon B, 
Komenského 1534

Co je zapotřebí vzít s sebou?
1. Rodný list dítěte,
2. kartičku zdravotní pojišťovny, u níž je  
 dítě registrováno,
3. platný osobní doklad zákonného zástup- 
 ce (občanský průkaz, u cizinců pas),
4. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v Lysé  
 nad Labem nebo v některé z tzv. spádo- 
 vých obcí Jiřice, Ostrá, Stará Lysá, Stra- 
 tov, pokud má zákonný zástupce trvalý  
 pobyt jinde.
5. V případě, že došlo na základě soud- 
 ního rozhodnutí ke změnám v osobách  
 zákonných zástupců dítěte, je třeba tuto  
 skutečnost doložit (nejlépe kopií rozsud- 
 ku příslušného soudu). Tento krok je ne- 
 zbytný i tehdy, pokud je např. jeden  
 z biologických rodičů dítěte omezován  
 při výkonu svých práv. I v takovém pří- 
 padě je nutné tuto skutečnost doložit ko- 
 pií soudního rozhodnutí. Tyto dokumen- 
 ty jsou považovány zásadně za důvěrné.

Jak zápis probíhá?
Zápis do 1. třídy není zkouška. Nedopo-

ručuje se před zápisem s dítětem cvičit ja-
koukoliv dovednost a znalost. Smyslem zá-
pisu je posoudit školní připravenost dítěte. 
Součástí zápisu bývá rozhovor s učitelem či 
přeříkání básničky, a to z důvodu posouze-
ní verbálního projevu dítěte. Nechybí ani 
kresba, podle níž je možné určit vývojovou 
úroveň grafomotoriky předškoláka. Dítě 
se setká i s otázkami ze všeobecného pře-
hledu, mezi něž patří časová a prostorová  

orientace, znalost barev, geometrických 
tvarů, zkouší se, zda dítě zná svoje jméno, 
adresu, věk, jestli pozná některá čísla či 
písmena, což ale není nutné. Vyučující také 
pozorují chování dítěte během zápisu, jeho 
samostatnost, případnou úzkostnost, závis-
lost na rodičích, ochotu poslouchat cizí au-
toritu a plnit dané instrukce. Svoji roli hraje 
i koncentrace pozornosti. Samotný zápis je 
spojen s hravými a relaxačními prvky. Děti 
obchází různá stanoviště po škole, plní ur-
čité úkoly a nakonec odchází s drobným 
dárkem.

Co důležitého byste měli vědět?
Zápis do školy upravuje § 36 tzv. škol-

ského zákona č. 561/2004 Sb. Vzhledem  
k povinné školní docházce je nutné zapsat 
do školy všechny děti, které dovršily nebo 
dovrší k 31. 8. příslušného roku, tedy v roce 
2020, šesti let věku.

Odklady povinné školní docházky upra-
vuje § 37 téhož zákona. Není-li dítě tělesně 
nebo duševně přiměřeně vyspělé a požá-
dá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte 
v době zápisu dítěte k povinné školní do-
cházce (tzn. v době od 1. 4. do 30. 4.), odlo-
ží ředitelka školy začátek povinné školní do-
cházky o jeden školní rok, pokud je žádost 
doložena 2 doporučeními – posouzením 
příslušného školského poradenského zaří-
zení + odborného lékaře (pediatra) nebo 
klinického psychologa s textem „Doporu-
čujeme odklad povinné školní docházky“. 
Žádost o odklad musí být tedy podána nej-
později do 30. dubna 2020. Pokud ředitelka 
školy rozhodne o odkladu povinné školní 
docházky, informuje zákonného zástupce  
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte 
a možných způsobech jejího plnění nejen  
v mateřské škole, ale i v přípravné třídě zá-
kladní školy. 

Přípravná třída je určena pro děti, u kte-
rých bude rozhodnuto o odkladu povinné 
školní docházky školou, ve které bylo dítě 
u zápisu. Součástí žádosti o přijetí do pří-
pravné třídy tedy musí být Rozhodnutí  
o odkladu a další dva dokumenty, tj. Do-
poručení z PPP nebo SPC a Doporučení od 
pediatra k docházce do přípravné třídy, 
kde v každém dokumentu musí být uvede-
no: „Doporučujeme docházku do příprav-
ného ročníku“.

Místo povinné školní docházky upravu-
je § 36 školského zákona. Školu pro zápis 
si můžete vybrat podle svého uvážení. Cí-
lem obecně závazné vyhlášky č. 4/2011,  
o stanovení spádových obvodů základních 
škol města Lysá nad Labem je zajistit místo 
vzdělávání pro každé dítě v rámci příslušné 
obce a jejího spádového obvodu. 

Jaká jsou kritéria?
Základním kritériem pro absolvování zá-

pisu na některé z uvedených dvou škol jsou:
1. Trvalý pobyt dítěte v katastru města Lysá  
 n. L. včetně Litole, Dvorců a Byšiček,
2. trvalý pobyt dítěte v některé z tzv. spá- 
 dových obcí, tedy v Jiřicích, Ostré, Staré  
 Lysé a Stratově.

V ostatních případech bude dítě zapsáno 
pouze tehdy, pokud nebude naplněna ka-
pacita prvních tříd školy žáky uvedenými 
podle bodu 1 a 2.
Pokud bude převýšena na některé ze škol 
kapacita počtu dětí přijatých do prvních 
tříd, bude platit vyhláška č. 4/2011 o sta-
novení spádových obvodů základních škol 
města Lysá nad Labem. 

Bližší informace budou podány na 
schůzce rodičů budoucích prvňáčků  
s ředitelkami škol, která se bude konat 
v úterý 24. března 2020 v 16.30 ho-
din v ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad 
Labem (budova I. stupně). Schůzky se 
zúčastní i ředitel Praktické školy a Zá-
kladní školy, příspěvková organizace, 
Komenského 1534/16, Lysá nad La-
bem s informacemi o přípravné třídě.

Je možné si školy prohlédnout?
Vhodné je využít k návštěvě obou škol 
Dne otevřených dveří: 
ve čtvrtek 26. března 2020 od 7.45 do 
11.25 hodin.

Bližší informace o školách získáte také na 
webových stránkách škol: 

ZŠ B. Hrozného – www.zsbhrozneho.cz
ZŠ J. A. Komenského – www.zsjaklysa.cz
Praktická škola a Základní škola, p. o.
– www.specialniskolalysa.cz  

Kontakty

ZŠ B. Hrozného
Školní náměstí 1318/14, Lysá nad Labem 
ředitelka PaedDr. Irena Jarešová
tel.: 325 551 088
e-mail: reditel@zsbhrozneho.cz 

ZŠ J. A. Komenského
Komenského 1534, Lysá nad Labem
ředitelka Mgr. Marie Nováková
tel.: 325 551 220
e-mail: reditelka@zsjaklysa.cz 

Praktická škola a Základní škola, p. o.
Komenského 1534/16, Lysá nad Labem
pan ředitel Mgr. Petr Tomek
tel.: 325 551 075, 731 449 123, 739 071 338
e-mail: zvslysa@seznam.cz 

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021
na ZŠ Bedřicha Hrozného a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem
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Ze života škol / Napsali nám

V prosinci proběhla na 
naší škole vánoční literární 
soutěž pro žáky 2. stupně. 
Soutěž nesla název „Zim-
ní zázrak“. Žáci, kteří se do 
soutěže zapojili, měli za 

úkol vymyslet svou vlastní báseň se zimní te-
matikou. Básníků se přihlásilo mnoho, každá 
báseň byla originální  a nápaditá. Nejnápadi-
tější básníci byli patřičně odměněni. Výherky-
ní celé soutěže se stala žákyně z 6. A Tereza 
Sklenářová. Všem básníkům děkujeme za 
účast a těšíme se na další zázraky. 

Zimní zázrak

Stal se zázrak do rána,
co to vidím – havrana!

Všude bílo jako z cukru,
nevěřícně na to mrknu.

Prosinec na ZŠ J. A. K.

V sobotu 14. prosince 2019 ovládla  lys-
ké kino dobrá muzika, vánoční pohoda, 
vůně cukroví a chutné jednohubky – vše 
v režii kapely Artmosféra, která zde uspo-
řádala společně s pěveckým sborem AMA 
Musica  místní ZUŠ F. A. Šporka, folkovou 

Artmosféra oslavila Vánoce s hudebními 
příznivci již podruhé

Sýkorka má jistě hlad,
zrníčka jdu nasypat.

V prosinci je zima krásně bílá,
jak ovečka a z pohádky víla.

Mráz už je tady všude,
dárků pod stromečkem hodně bude.

Ježíšek opět přišel včas,
a snad příští rok přijde zas.

Lyžování vždycky bylo prima
a někdy z toho byla rýma.

Zimy bylo hodně moc,
teď už spinkej, DOBROU NOC.

 Tereza Sklenářová
žákyně z 6. A

Letos poprvé jsme se sešli poslední školní 
den ve vestibulu školy ke společnému vánoč-
nímu zpívání koled. Naše nadějné mladé uči-
telky Boubínovou a Ralvovou napadlo, že si 
společně zazpíváme koledu Rolničky, rolničky, 
a to ve všech světových jazycích, které se na 
naší škole učí. 

Celé zpívání překrásně otevřeli prvňáci s 
druháky, protože se svými paními učitelkami 
nacvičili píseň Sněží. Potom pan učitel Buk 
pustil pro tuto příležitost upravenou melodii 
Rolniček a všichni společně jsme si zazpívali 
sloku s refrénem v angličtině. Potom přichá-
zely na řadu postupně všechny jazyky – přes 
němčinu, ruštinu až po francouzštinu. Celé 
zpívání se ukončilo českou verzí.

Vánoční zpívání mělo velký úspěch, a tak 
věříme, že se u nás stane hezkou vánoční 
tradicí.

Ludmila Boubínová a Mgr. Jitka Sedláčková

kapelou Lážo Plážo a duem David Šita-
vanc a VPJ Havlas vánoční koncert. Večer 
kromě skvělé muziky  přinesl i dvě premi-
éry, poprvé se veřejnosti představil nový 
kytarista Artmosféry Jirka Chmela a Lážo 
Plážo zde pokřtilo svůj historicky první vi-
deoklip k nové písni Novoroční. „Děkuje-
me našim kolegům a  všem, kteří na naši 
předvánoční akci přišli. Už teď připravu-
jeme  Vánoce s Artmosférou 2020, které 
v místním kině proběhnou 12. prosince", 
řekl po skončení povedeného večera 
frontman kapely Martin Blažek. Akce se 
uskutečnila za finanční podpory města 
Lysá nad Labem.

Jana Křížová 
Foto: Radek Vydra

 Astička je dvouletá fenka, kříženka velkých 
plemen. Zůstala opuštěná v prázdném areá-
lu, kde původně hlídala. Budí respekt svým 
vzrůstem, ale není to žádná ostrá fena. Je to 
hravé a milé telátko s přátelskou povahou. 
Hledá nový domov a věříme, že ho brzy na-
jde.  Více informací dostanete na tel. čísle 
325 551 221, 723 342 174 nebo na webu 
www.pejscilysa.wz.cz.

Všechny fotky a konkrétní popisy kočiček, 
pejsků a fenek najdete na stránkách www.
pejscilysa.cz nebo na facebooku Psí útulek 
Lysá nad Labem. Také si pejsky můžete pro-
hlédnout přímo na adrese: Hrabanov 535, 
Lysá nad Labem, 289 22. Nebo se telefonicky 
poinformovat na telefonních číslech: 325 551 
221, 723 342 174, 602 664 839.

E-mail: pejscilysa@email.cz

Ing. Veronika Rybová
čistota a zeleň

Astra hledá domov!
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Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

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

Rodinné centrum Parníček a
PhDr. Ilona Špaňhelová zvou 
dospělé na přednášku na téma:

SPANÍ DĚTÍ
v úterý 11. 2. 2020 od 17.00 do 19.00 hodin

Přednášku povede psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která  
v současné době působí ve své soukromé psychologické
praxi v Praze. Napsala několik knih týkajících se vývoje,

výchovy a komunikace s dětmi. Její články naleznete také 
v časopisech Mamita, Máma a já, IN. Sama je matkou čtyř dětí.

Cílem přednášky je posílit rodičovství,
nebát se osamostatňovat děti a vyznat se v jejich projevech.

- Vývoj spánku v souvislosti s věkem
- Spánek – fáze tvrdšího a mělčího spánku a vývoj  
   v souvislosti s věkem
- Separační úzkost dítěte
- Noční můry a děsy – příčina a co s nimi
- Psychohygienické prvky pro dítě i rodiče při spánku

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

Cena 90 Kč
Předchozí rezervace nutná:

na tel. 775 685 501, osobně v RC nebo 
na e-mailu: info@rcparnicek.cz

Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček a advokátka Mgr. Radka Bláhová
nabízí pro dospělé

BEZPLATNÉ PRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ

z oblasti civilního (občanského) práva
TERMÍNY:

18. 2. a 17. 3. 2020 
od 16.00 do 18.00 hodin

Máte-li nějaké dotazy, které se týkají Vašeho života 
a občansko-právních vztahů (majetku, manželství, nájmu,  

nemovitostí, dědictví, kupní smlouvy o dílo, dluhů, práce atd.),
přijďte se zeptat do Rodinného centra Parníček.

Jedná se o informativní porady v délce cca 15 minut,
kdy je žadateli ve stručnosti zodpovězena otázka a doporučen 

další postup v jeho záležitosti.
Žadatel neobdrží písemné vyjádření, ani mu nebude sepisováno 

podání určené soudu či orgánu státní správy a samosprávy.

Cílem těchto porad je poskytnout zájemci základní informaci  
a seznámit jej s možností řešení.

ZDARMA - JE NUTNÉ SE DOPŘEDU OBJEDNAT
Tato aktivita je podpořena z dotačního programu
MPSV „Rodina“

Rodinné centrum Parníček 
a Mgr. Renata Krausová

JEMNÁ JÓGA
Každou středu od 9 a 10 hodin

Nový kurz otevíráme 5. 2. 2020.
Cvičení je vhodné téměř pro každého jedince 
bez vážných zdravotních onemocnění a pohybových 
omezení. Je dobrou alternativou lekcí pro začátečníky, 
sportovce  i pro těhotné ženy. Každý cvičí dle 
svých možností.

Lekce mají (pří)jemný průběh, kdy bude kladen důraz na vědomý 
dech, jemné protažení a posílení svalů i relaxaci těla a mysli. 

U jednotlivých pozic je dbáno na správné postavení těla, zapojení 
jednotlivých svalových řetězců a pojivových tkání, tak abychom 
zbytečně nepřetěžovali své tělo a daná pozice měla pozitivní vliv  
na organizmus. Klidný dech nám pomůže zrelaxovat naši mysl a 
uvolnit se v daných pozicích. Součástí každé lekce jemné jógy je  
i závěrečná relaxace. V rámci lekcí se také seznámíte s různými 

dechovými technikami, které můžete aplikovat v běžném životě.

Pololetní platba 10 lekcí za 1 100 Kč
Hlídání dětí v herně zdarma po předchozí domluvě.

Rezervace nutná!

Rodinné centrum Parníček
a Eva Kropáčková

CHI-TONING
Cvičení pro ženy

každé úterý od 17.00 a od 18.00 hodin
Jedná se o dynamické a zároveň uvolňovací 
cvičení, které vhodně a plynule kombinuje 
prvky z power jógy, pilates, pěti Tibeťanů
a strečinku. Cvičení je vhodné i pro těhotné 
ženy a ženy po porodu.

Hlídání dětí v herně možné pouze od 17 hodin
Vstupné 60 Kč

REZERVACE NEJPOZDĚJI DO 16 HODIN NUTNÁ!

Napsali nám

Ráda bych touto cestou poděkovala za obětavou a laska-
vou péči o mého manžela pana Jana Richtera Centru sociál- 
ních služeb v Lysé nad Labem, vedenému paní Bc. Věrou 
Součkovou. Díky této pomoci mohl můj manžel strávit po-
slední zbytek života doma se svými nejbližšími.

Ludmila Richterová s rodinou 

Poděkování
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Napsali nám

Kavárnička v prosinci
Máme za sebou měsíc prosinec, ve kte-

rém jsme prožili ty nejkrásnější svátky  
v roce. Nejprve jsme přivítali advent s boha-
tým kulturním programem a rozsvícením ve-
likého vánočního stromu na Husově náměstí. 
Ale – vánoční svátky se kvapem blížily a my 
přemýšleli, jak se na ně připravit. Dárečky 
pro vnoučátka jsme už měli doma ukryté, a 
jak to bude s cukrovím a s vánočkami, jsme 
si nechali poradit. Do Křesla pro hosta jsme 
pozvali naši stálou návštěvnici, paní Vladimíru 
Petráčkovou, pracovnici Pekařství Šumava na 
Husově náměstí. A paní Vladimíra to vzala ze 
široka. Předmětem činnosti jejího zaměstna-
vatele je výroba pekařských, cukrářských a la-
hůdkářských výrobků a hlavním cílem provo-
zovny je spokojenost odběratelů. Celý proces 
od pečení, balení až po expedici je většinou 
ruční práce. Tím se jejich pečivo liší od prů-
myslových pekáren  a proto mají tyto výrobky 
nejvyšší kvalitu. To jsme posoudili z její nabíd-
nuté ochutnávky.

Nu – a abychom se dostali do hezké vá-
noční nálady, připomněli jsme si vánoč-
ní tradice. A k tomu jsme si pozvali paní 
PaedDr. Marii Kořínkovou, která je s námi 
probrala velmi podrobně. Velice poutavě 
hovořila k tomu, co jsme jako děti probíraly 
v náboženství. Jak svatá rodina z Nazare-
tu musela do judského města Betléma na 
povinné sčítání lidu. Pro Marii to byla ces-

ta velmi únavná a museli často odpočívat. 
Zejména v oné klidné, dlouhé a pokojné 
noci. My posluchači jsme se k tomu připojili 
zpěvem známé koledy – Tichá noc, přesva-
tá noc… Zpívali jsme s dojetím a stejně tak 
jsme navazovali na další výklad s písněmi 
Narodil se Kristus Pán, Jak jsi krásné nevi-
ňátko, My tři králové jdeme k Vám… Byla to 
zkrátka taková správná příprava na nastáva-
jící vánoční svátky.

Navštívili jsme Zlaté vánoční trhy na vý-
stavišti a popřáli si s Bárou Štěpánovou  
a Yvettou Blanarovičovou (na snímku). Pak 
už nám zbyl Živý Betlém u kostela a doma 
pak Ježíšek s vánočním stromečkem. Ji-
nak jsme si popřáli hodně zdraví do nové-
ho roku a příjemné setkání v Kavárničce  
13. ledna 2020. 

MVDr. Jan Kořínek

Poslední měsíc v roce je naplněn nejen 
očekáváním svátečních dnů, ale hlavně pří-
pravou na tyto dny.

V klubu jsme se dohodli, že si prosincové 
dny zpestříme a zpříjemníme. Nejen tím, 
že navštívíme celoměstské akce, ale hlavně 
svými vlastními aktivitami. Hned na začát-
ku prosince jsme navštívili přerovský skan-
zen, kde jsme obdivovali množství vysta-
vených betlémů a krásnou výzdobu. Tento 
výlet skončil krátkým posezením nad kávou  
v místní cukrárně. 

Náš další výlet byl opět za betlémy, ale po-
někud dále. Vypravili jsme se do Třebechovic 
pod Orebem za krásným pohyblivým světo-

Klub důchodců Litol, prosinec 2019
známým betlémem, dílem lidových umělců 
Josefa Probošta a Josefe Kapuciána z 19. 
století. Vedle tohoto betlému je ve zdejším 
muzeu betlémů vystavena více jak stovka 
nejrůznějších dalších souborů. 

Naši poslední schůzku v roce 2019 navštívily 
děti z litolské školy. Společně s nimi a za hu-
debního doprovodu ředitele Mgr. Elišky jsme 
zazpívali několik krásných českých koled. Přišel 
i pan starosta Ing. Otava, stručně nás seznámil 
s akcemi, které byly v Lysé dokončeny v roce 
2019 i plány na rok 2020. Zodpověděl naše 
otázky a připomínky. Závěrem jsme si navzá-
jem popřáli vše nejlepší do dalšího roku.

Ještě jednu krásnou předvánoční akci mu-

síme vzpomenout – Zpívání u kapličky v Litoli. 
Slavnost opět tradičně zahájily pozouny před 
školou, a potom jsme se společně za zpěvu 
koled vydali k místní kapličce, která stejně jako 
její okolí byla vánočně vyzdobena a nasvíce-
na. Zpíval nejen pěvecký sbor žáků ZŠ TGM  
z Litole, ale i všichni, kteří se zde opět v hoj-
ném počtu shromáždili. Hudební doprovod 
zajistilo tradičně trio ve složení „otec a syn Eliš-
kovi“ a pan Kusovský. Všem, kteří toto setkání 
organizovali, patří obrovské poděkování a my 
důchodci jsme si jen přáli, abychom takových 
pěkných chvilek zažili ještě co nejvíce.

KD Litol
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redakce vždy do 10. dne v měsíci. Archiv vydaných čísel ve formátu pdf na www.mestolysa.cz. 
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Zámecké novinky

Nový rok je v plném proudu, ale rádi 
bychom se s vámi ještě podělili o to, jak 
jsme strávili konec roku starého u nás  
v Domově Na Zámku. Adventní čas a Vá-
noce jsou časem rozjímání a pro mnohé 
i příležitostí pomoci druhým. Již čtvrtým 
rokem jsme se obrátili na veřejnost s pros-
bou pomoci nám splnit přání našich klien-
tů a uspořádali ,,Strom splněných přání“. 
Odezva veřejnosti byla úžasná. Nejen, že 
jste přinesli dárky ze seznamu přání, ale 
i spoustu dalších. Spolu s projektem ,,Je-
žíškova vnoučata“ se pod naším stromeč-
kem sešlo 127 krásných dárků. Všem dár-
cům ze srdce děkujeme, udělali jste našim 
klientům i nám radost. Štědrý den u nás 
v domově si už ani neumíme představit bez 
koled, které nám chodí zahrát hudebníci  
z Hasičské dechové hudby Lysá nad Labem, 
kterým tímto děkujeme a vážíme si jejich 
přízně. Se starým rokem jsme se rozloučili 

spolu se zpěvákem Jiřím Helekalem, kte-
rý přijal naše pozvání. Jiří Helekal ovládá 
hru na spoustu hudebních nástrojů a naši 
klienti si jej pamatují především z jeho 
působení v Semaforu. Z této doby nám 
zazpíval hodně písniček, které přispěly  
k dobré náladě a samozřejmě, že nechy-
bělo ani country nebo rock and roll. Stří-
daly se písničky v rychlejším a pomalejším 

Vydržet ještě chvíli
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nový rok vstupuje do svého druhého 
měsíce. Indiáni nazývali únor „měsícem 
hladu,“ protože bylo těžké jej přečkat. Do-
cházela potrava, docházely síly, často ude-
řily nemoci a zdálo se, jako by nikdy nemě-
la přijít úleva. Dnes se obvykle nemusíme 
potýkat s těžkostmi přežití v divočině, ně-
kteří z nás ale prožívají chvíle, které nejsou  
o mnoho jednodušší. Pro ty, kdo pečují  
o vážně nemocného blízkého člověka, trpí-
cího například některou formou demence, 
bývá právě únor často velmi těžký.

I pečujícím docházejí síly, i na ně doléhají 
nemoci a přicházejí okamžiky, kdy nevědí, 
jak dál. Je pro vás stále náročnější zvlád-
nout rutinu každodenní péče? Chybí vám 
čas na sebe samé a na řešení vlastních zá-
ležitostí a problémů? Zveme vás na setkání  
s lidmi, kteří se ocitli v podobné životní situ-
aci. Společně máme šanci nalézt cestu, jak 
vydržet ještě o chvíli déle. Únor totiž není 
jen měsícem hladu, ale i branou do jara.

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 13. února) od 18.00 ho-
din. Scházíme se v prostorách Fajn klubu, 
na adrese: Poděbradova 1707.

Pokud nebudete moci přijít, nabízíme 
vám možnost prohlédnout si na našich 
stránkách blog, v němž paní Markéta popi-
suje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na 
adrese: http://dementia.cz/blog/.

Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Petra Petříková
koordinátorka neformální péče

telefon: 724 076 964
e-mail: petra.dementiaiov@gmail.com

tempu a mnozí neodolali, aby si také ne-
zazpívali nebo nezatancovali. Silvestrovský 
koncert byl zakončen slavnostním přípit-
kem, při kterém ředitel domova Mgr. Jiří 
Hendrich popřál všem hodně zdraví a štěs-
tí v novém roce. A to přejeme i Vám všem.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeutka
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 

Poděkování za záchranu života
Velice bychom chtěli touto cestou podě-

kovat pánům: Václavu Novákovi, Michalu 
Tomanovi a Marku Královi, kteří 25. 11. 
2019 poskytli rychlou a účinnou první po-
moc – masáž srdce – mému manželovi J. 
Suchému a tím mu zachránili život. 

Děkujeme Vám za Vaši odvahu a nasazení. 

S obdivem a s úctou Š. Suchá s rodinou
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Dne 13. 12. 2019 se uskutečnil předvá-
noční zájezd do Německa, kterého se zú-
častnili žáci napříč všemi ročníky. Organi-

Předvánoční zájezd do Německa

zace zájezdu se aktivně ujaly žákyně 3. A 
–  Alena Hokešová a Hedvika Drobná, za což 
jim patří obdiv i dík všech zúčastněných.

Náš jednodenní výlet se skládal ze dvou 
částí. Nejdříve jsme navštívili městečko 
Goerlitz,  kde jsme společně absolvovali 
vycházku po starobylé části tohoto pohra-
ničního města s mapkami, které nám or-
ganizátorky připravily. Žáci z jednotlivých 
tříd nám ke každé památce sdělili několik 
zajímavostí. Viděli jsme celou řadu kostelů,  
z nichž za zmínku určitě stojí Chrám svaté-
ho Petra a Pavla. Prošli jsme kolem několika 
muzeí a po mostě jsme se dostali i do pol-
ské části  města. Studenti pak měli volno, 
které využili každý po svém.

Odpoledne jsme odjeli do nedalekého 
Bautzenu, kde se každoročně konají  krásné 
předvánoční trhy. Zde jsme měli možnost 
nakoupit dárky, ochutnat místní speciality, 
nasát vánoční atmosféru umocněnou nád-
hernou výzdobou  města a samozřejmě  si 
vyzkoušet znalosti němčiny.

Potěšeni celodenními zážitky jsme nave-
čer vyrazili domů.  Pro všechny to zcela jistě 
byla příjemná změna v předvánočním sho-
nu, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

Mgr. Bronislava Khalegová

Aida, Babeta, Benny Boy, Billy, Dick, For-
tuna, Lilian, Lotar, Moris, Royal Warrior, Si-
rius, Tajga a Tarka. Že nevíte, kdo to je? To 
jsou koně, kteří se zapsali do historie Wes-
tern Clubu Lysá nad Labem nebo ji právě 
píšou. Než jsem se před lety přistěhovala, 
na koni jsem nikdy nejela. Pak jsem objevila 
Western Club a bylo mi to jasné, ač vzhle-
dem k věku to všichni známí považovali za 
šílenství. Za trpělivého vedení bývalého 

Ať vám koně jdou!
profesionálního žokeje Miroslava Fencla 
jsem pronikala do tajů jízdy na koni, koňské 
duše a koňského světa. Dovolte mi, abych 
vám trochu pootevřena bránu do Western 
Clubu (či Ranče u mostu).

U litolského mostu je od roku 2002. Hlav-
ní náplní je výuka jízdy, ale i základy péče o 
koně, správný vztah k nim i obecně k příro-
dě. Za 18 let ji absolvovalo více než 1 000 
dětí i dospělých. Dokladem úspěchů Wes-

tern Clubu jsou tři jeho jezdkyně na jezdec-
kém učilišti v Kladrubech nad Labem, dvě 
ve Velké Chuchli a dvě v Poděbradech na 
Střední zemědělské škole, obor veterinář-
ství. Součástí práce je i hipoterapie, využí-
vající hřbetu koně k nácviku nebo obnovení 
pohybu zdravotně handicapovaných. Zlep-
šování jejich stavu je pro Western Club vel-
kým povzbuzením.

Pro mnoho jezdců jsou nezapomenutel-
ná každoroční letní „Putování v sedle“, míří-
cí na Kokořínsko, do Českého ráje, Posázaví 
i vzdálenější oblasti Polabí. Ojedinělým vý-
konem byla cesta do Krkonoš, která vyvr-
cholila výstupem koní (poslední úsek jezdci 
koně vedli) na Sněžku, což zmínila Česká 
televize i tisk.

Lysou nad Labem a Western Club re-
prezentuje Miroslav Fencl spolu s Petrou 
Hesovou na závodech při Českém rodeu. 
V posledních letech čtyřikrát získali titul 
mistra republiky v rychlostních disciplí-
nách a třikrát v dobytkářských, na poli 
mezinárodním třetí místo ve Středoev-
ropském poháru. Již 15 let se účastní 
jízdy Československého Pony Expressu, 
který veze na koních poštu čtyřmi státy 
Evropy. 

Přeji Miroslavu Fenclovi, který ranč pro-
vozuje bez jakýchkoli dotací, jezdcům a ko-
ním úspěšný rok 2020.

  
Otilie K. Grezlová
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Tříkrálová sbírka 2020

Napsali nám

Také v letošním roce proběhla  
v Lysé nad Labem, Milovicích  
a Kostomlatech nad Labem  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 

Označené a zapečetěné pokladničky byly 
protokolárně otevřeny na MěÚ Lysá nad La-
bem, vedoucím finančního odboru. 

Celkem bylo vybráno 37 543 Kč.

Doprovodnou akcí v Lysé nad Labem byl  
Živý Betlém a zpívání pod vánočním stromem 
v kostele sv. Jana Křtitele. Moc děkuji dětem, 
paní učitelce  J. Erbenové za krásné vánoční 
zpívání.  Poděkování patří všem, kteří s dět-
mi představovali Svatou rodinu, koledníky a 
všem, kteří pomáhali při rozdávání svařené-
ho vína a čaje.  

Vám všem, kteří jste přišli na vánoční 
potkávání a přispěli do kasičky, jménem 
pořadatelů, moc a moc děkuji. Děkuji 
malým koledníkům a farníkům, kteří se 
zasloužili v nemalé míře o zdárný prů-
běh sbírky svými peněžitými dary. Dě-
kuji Otci Pavlovi za podporu akcí Farní 
charity.  

Děkuji tímto všem lidem dobré vůle, za při-
spění na tuto sbírku. 

 
Jaroslava Labutová  

 Farní  charita v Lysé nad Labem 

Šporkovo loučení
Jak mluvil, jak se pohyboval, jak jed-
nal hrabě Špork před třemi sty lety, 
to nevíme. Víme ale, že to nemohlo 
být lepší, než jak jej vskutku aristo-
kraticky už pětačtyřicet let předsta-
vuje Jaroslav Bittner.

Poprvé zazněl jeho energický hlas, jeho 
ušlechtilý baryton, na hotelovém plese  
5. ledna 1976. A od té doby jsme jej viděli 
minimálně ve stovce scének při slavnostech  
v zámku, v Byšičkách, v Bon Repos, při spous-
tě oficiálních a společenských událostí. Jeho 
přesvědčivé herectví se předvedlo spolu  
s mysliveckými trubači párkrát dokonce  
v pražském Rudolfinu.

Ale léta běží, zdraví ubývá, a náš hrabě 
končí. Rozloučíme se s jeho postavou dne 
4. března 2020 od 19.30 hodin. Jarda si za-
hraje svou historickou roli v Lysé zřejmě na-
posled. V divadelní taktovce ve společnosti 
věrných kolegů zazní jeho „majstrštyky“ a 
poděkujeme mu. Nebude nás málo. V dru-
hé polovině programu se mu navíc odmění-
me koncertem souboru Quantumtet.

Městský úřad pověřil uspořádáním této 

akce Spolek rodáků. Přestože bude všední 
středa, očekáváme velký zájem, raději přijďte 
včas. Tak doufám na shledanou, náš František 
Antotnín hrabě Špork si vaši účast zaslouží.

Míla Kolací

Kruh přátel hudby 
v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi 

uvádí:

MARTINA
ENGLMAIEROVÁ 

– viola
KAREL VRTIŠKA 

– klavír
Program: W. A. Mozart, 

P. Hindemith, H. Vieuxtemps 
a E. Dohnányi.

Divadelní sál zámku 
v Brandýse n. L.

čtvrtek 13. 2. 2020 
od 19.30 hodin

Vstupné: 70 Kč, studenti 
a mládež 20 Kč.

Předprodej vstupenek od 2. 2. 2020 
v infocentru, tel.: 326 909 188.
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Veletrh vzdělávání Řemesla 2020

Napsali nám

Krajská hospodářská komora Střední 
Čechy srdečně zve žáky, jejich rodiče a 
veřejnost k návštěvě veletrhu škol Ře-
mesla 2020.

Akce je organizována v rámci pro-
jektu Implementace Krajského akčního 
plánu Středočeského kraje a představí 
se zde střední školy z regionů Nymburk, 
Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Praha vý-
chod. Pro účastníky veletrhu je připra-
ven velice pestrý program, který zajistí 
prezentující se střední školy.

Školy ve svých stáncích představí žákům 
ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům 
akce obory, které nabízí. Gastronomické 
školy připraví ochutnávky svých výrobků, 
v dalších stáncích budou mít návštěvníci 
možnost zkrášlit se, či ostříhat, popř. vyro-
bit si drobný dárek. 

Kromě prezentace ve stáncích se ško-
ly zúčastní Soutěže o nejlepší prezentaci 
školy, ve které studenti představí svou 
školu a výrobky vyrobené v rámci školní 
výuky. 

Pro žáky ZŠ bude připravena zajímavá 
soutěž, která jim pomůže získat víc infor-
mací o jednotlivých vystavujících školách 
a pobavit se. Prezentace škol budou ve 
dnech 20. 2. a 21. 2. 2020 doplněny zají-
mavým doprovodným programem – módní 
přehlídkou, vystoupením zájmových krouž-
ků škol, zároveň bude představen soutěžní 
video spot výherce soutěže Středočeský 
kraj, jeho krásy a příležitosti, který vyhlásila 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
v říjnu 2019. 

Program nabídne také seznámení žáků 
ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých 
firem z okolí, které chtějí motivovat žáky  
k výběru studijního oboru a po studiu na-
bídnou absolventům práci v jejich firmě. 

Zahájení akce dne 20. 2. 2020 v 10.00 ho-
din, v dalších dnech je program zahájen již 
v 09.00 hodin

Vladislava Šizlingová
e-mail: sizlingova@komora.cz

  tel.: +420 702 020 489

Dle statistiky vznikne ročně více než 
3000 požárů v domácnostech.

Když jde o život, tak přeparkovat nestihnete! 
Jedno špatně zaparkované auto může znamenat 

několik zmařených životů. 

I krátkodobě nevhodně zaparkované vozidlo může být příčinou 
toho, že hasiči nebudou včas tam, kde jsou potřeba.
Délka hasičského žebříku je až 12 m a maximální šíře  

po vysunutí podpěr 5 m. 
Výšková technika je nezbytná k záchraně osob  

z hořících bytových domů. 
Myslete na to!

Základní zásady parkování nejen na sídlištích: 
• Parkovat pouze na vyznačených místech. 

• Neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku. 
• Neparkovat před nadzemními a nad podzemními hydranty. 

• Neparkovat v křižovatkách.
Děkujeme Vám, že parkujete ohleduplně.

Pomáháte nám chránit životy.

POTŘEBUJEME
PROJET!

K ŽIVOTU3 m
et

ry

Mobilní rozhlas
Vážení spoluobčané,

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

Zaregistrujte se na adrese: 
https://mestolysa.mobilnirozhlas.cz/

Stáhněte si naši
obecní aplikaci
pro chytré telefony
ZDARMA
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Poslední den v roce 2019 
se konal již 45. ročník Sil-
vestrovského běhu. Počasí 
bylo tentokrát pro běž-
ce příjemné (žádný mráz, 

žádný déšť), a zřejmě proto se zúčastnil 
historicky největší počet závodníků – 129, 
od nejmladší (ještě ne dvouleté) Nely Ra-
kušanové až po 64letého Miloslava Beč-
ku. Byly také překonány 3 traťové rekordy,  
v kategorii mužů nad 40 let Jiří Miler, žen 
nad 40 let Helena Poborská a dorostenek 
Eva Vaňková. Závody měly opět mezinárod-
ní patinu o níž se zasloužil Gabriele Marsura 
se svým italským týmem. O trochu legrace 
se postaraly tradičně „Zrající ženy v běhu“, 
které ani tentokrát na stupně nedosáhly.  
O to, že celá akce proběhla bez jakéhokoliv 
problému, se zasloužil početný tým členů 
našeho Sokola. Patří jim dík stejně jako Mi-
roslavu Hukovi, který se staral o ozvučení, 
panu starostovi Karlu Otavovi, který předá-
val dospělým vítězům láhve šampaňského 
a v neposlední řadě i městské policii, kte-
rá byla připravena pomoci, kdyby to bylo 
nutné. Naštěstí nebylo! Nashledanou opět  
31. prosince 2020.

Jaroslav Denemark

45. ročník Silvestrovského běhu 

Přehled vítězů v jednotlivých kategoriích:
Muži hlavní závod – 6 200 m 
(43 běžců vč. seniorů)
1. Botiega Mirko, Treviso Atletica
2. Rakušan Vojtěch, Lysá nad Labem 
3. Jisl Václav, Atletika St. Boleslav
Muži nad 40 let – 6 200 m (23 běžců) 
1. Miler Jiří, Lewistars Ml. Boleslav
2. Luhan Petr, Čelákovice 
3. Vondrák Zbyněk, Vinař. Vondrák Mělník 
Muži nad 60 let – 6 200 m (2 běžci)
1. Urban Jaroslav, Kounice
2. Bečka Miloslav, Ústí nad Labem

Ženy – 3 100 m (23 běžkyň vč. seniorek)
1. Tesařová Eliška, SKP Nymburk
2. Prágrová Lucie, LINDE
3. Dvořáková Denisa, TF RUN Klánovice
Ženy nad 40 let – 3 100 m (15 běžkyň)
1. Poborská Helena, KERTEAM
2. Hanáková Karolína, ATLET Šestajovice
3. Tykvová Markéta, REKORD
Dorostenci – 1 550 m (5 běžců)
1. Botiega Mirko, Treviso Atletica 
2. Zyma Adam, Sokol Lysá n. L.
3. Fajmon Theodor, Sokol Lysá n. L.
Dorostenky – 1 550 m (3 běžkyně)
1. Vaňková Eva, Čelákovice
2. Mandíková Daniela, Atletika Jižní Město
3. Denemarková Kristýna, Šestajovice
Starší žáci – 850 m (13 běžců)
1. Tatar Jan, ATLET Šestajovice
2. Baloun Michal, Atletika St. Boleslav 
3. Zíta Tomáš, Lysá nad Labem
Starší žákyně – 850 m (4 běžkyně)
1. Mandíková Daniela, Atletika Jižní Město

2. Heřtusová Anežka, ZŠ Kounice
3. Tatarová Marie, ATLET Šestajovice
Mladší žáci – 850 m (20 běžců)
1. Fajmon Herbert, Sokol Lysá n. L.
2. Schejbal Nicolas, ATLET Šestajovice
3. Mandík Michal , Atletika Jižní Město
Mladší žákyně – 850 m (4 běžkyně)
1. Jílková Radka, Sokol Lysá n. L.
2. Horová Marie, Kounice
3. Alla Simona, Atletika St. Boleslav
Předškolní žáci – 150 m (8 běžců)
1. Alla Petru Kalin, Atletika St. Boleslav
2. Čermák Filip, Sokol Lysá n. L.
3. Kazda Krištof, Lysá nad Labem
Předškolní žákyně – 150 m (10 běžkyň)
1. Horová Eliška, Kounice
2. Větrovcová Monika, Osnice
3. Marková Ela, BOMBY Nymburk

Kompletní výsledková listina je umístěna 
na: www.sokol-lysa.cz (včetně bohaté fo-
todokumentace). 

v žebříčku a věděla, že poslední a také nej-
delší závod na Slovensku musí vyhrát. Nikdy 
předtím trasu „Beast“ nevyhrála. Jedná se  
o 23 km dlouhý závod v kopcovitém terénu. 
Nakonec ale vyhrála a díky tomu i celou CEU 
sérii, čehož si velmi váží. 

Tento druh sportu zatím není vyhodnocen 
jako olympijský sport, ale koná se již zmíněné 
Mistrovství světa a to v různých druzích závo-
dů i kategorií. V letošním roce se paní Helena 
chystá na Mistrovství Evropy.

* OCR je v překladu Extrémní překážkový 
závod. Do OCR spadá velká řada sérii, napří-
klad Predátor Race a Gladiator Race. Nejstar-
ším závodem a zakladatelem je Spartan Race, 

který vznikl v USA a rozšířil se do celého světa. 
Přípravou na tento závod se zabývá i mno-
ho tréninkových skupin, které jsou přímo se 
Spartan Race spojené.

** CEU série je regionální série Spartan 
Race. Hlavním účelem sérií je zavést kvalifi-
kační proces pro Mistrovství Evropy a Mis-
trovství světa pro běžce. Druhým vedlejším 
účelem sérií je pozvednout zájem závodní-
ků o bodové hodnocení, kde se mohou zá-
vodníci porovnávat mezi sebou a to nejen 
v jednom státě, ale také napříč celým CEU 
regionem. 

redakce
Foto: archiv H. Blažkové 

Od trenérky dostihových koní k extrémním překážkovým závodům 
pokračování ze str. 1
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Síla šachové hry je věčná. Nejenže dává 
dětem určitou vnitřní svobodu limitovanou 
pravidly, ale rozvíjí také kreativitu, smysl pro 
dlouhodobou strategii i okamžitou taktiku. 
Učí trpělivosti, odpovědnosti za svá rozhod-
nutí a nabádá k poučení se z proher. Tohle 
všechno si pak děti nesou v sobě i mimo ša-
chovnici.

Děti ze ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad La-
bem a ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem 
vyrazily 17. 12. 2019 reprezentovat v zelených 
dresech svoji školu do Neratovic. Zvýšený zájem 
dětí svědčí o úspěchu projektu Šachy do škol 
v ČR. Ze všech základních škol Středočeského 
kraje se kvalifikovalo 16 nejlepších škol prvního 
stupně. Každá škola mohla nasadit do přeboru 
čtyři hráče a dva náhradníky. Školní mužstva se 
utkala v sedmi kolech švýcarským systémem.  

Nejlépe prošly nástrahami turnaje děti ze 
ZŠ Bedřicha Hrozného z Lysé nad Labem a o 
půl bodu zvítězily před trojnásobným účast-
níkem Mistrovství České republiky školních 
družstev ZŠ Sázava. Nejlepším hráčem celé-
ho turnaje byl David Ocelák s plným počtem 
bodů ze sedmi zápasů. Velkým překvapením 
je umístění nováčka ZŠ J. A. Komenského z 
Lysé nad Labem na čtvrtém místě se ztrátou 
jednoho bodu na medaili. Finále a Mistrovství 
základních škol České republiky se uskuteční v 
červnu ve Zlíně, kde nebudou děti z Lysé nad 
Labem chybět. Držíme dětem palce!

V červnu pojedou děti ZŠ BH reprezentovat 
na MČR do Zlína.

Miloš Havlena

Magická síla zelené barvy na Krajském přeboru škol v Neratovicích

3. ročník Memoriálu Antonína Bořka-Do-
halského se konal již tradičně na Štěpána  
v malebném zákoutí Pod mostem Bohumila 
Hrabala. Poklidné a útulné místo, které bylo 
vyrváno z lůna divočiny kopřivám navzdory, 
se naplnilo rekordním počtem milců ledo-

vých koupelí, zimního plavání, sněhových 
záhrabů – prostě otužilců. Je věcí dohadů, 
teorií a mýtů, co přesně vede jinak celkem 
inteligentního, ničím nezatíženého člověka 
k tomu, aby zcela dobrovolně vstoupil do 
zimní řeky a setrval v ní déle než dvě sekun-

dy. A to s úsměvem na tváři a s jakousi těž-
ko popsatelnou jiskrou v očích. Můžeme 
jen hádat, zda v tom není jakýsi druh slasti, 
podle toho, jak se při tom otužilci tváří, jak 
hýří úsměvem a pozitivní náladou. Těžko říci. 
Sami otužilci říkají, že je v tom jistý druh zá-
vislosti. Na otázky podobného charakteru, 
odpovídal jeden z nich, Ing. Jan Marek toto: 
„Jednou to zkusíš a už nemůžeš přestat!“.  
A Mgr. Olga Kovaříková, DiS., Ph.D. k tomu 
dodává: „Nikdy jsem nečekala, že to bude 
taková síla!“ 

Zdá se, že nejeden z loňských přihlížejících 
se rozhodl tajemství ledové vody odhalit, pro-
tože letos bylo v jeden okamžik ve vodě třicet 
otužilců, což je oproti třinácti z minulého roku 
značný nárůst. Možná se v tomto utěšeném 
čísle odráží skutečnost, že se na stejném mís-
tě konají pravidelné nedělní tréninkové po-
nory, vždy ve 14:00. Snad se ještě zima letos 
pořádně projeví a udělá otužilcům radost.

Ledu zdar!

Jaroslav Kovařík

3. Memoriál Antonína Bořka-Dohalského



27

Inzerce

ŘÁDKOVÁ INZERCE

   Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. Tel.: 606 527 091
 Koupím motocykl JAWA, ČZ a díly, možno i vraky. Tel.: 777 589 258
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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

FORMÁT  ČERNOBÍLE  BAREVNĚ
š x v s DPH    bez DPH s DPH  bez DPH

19x26 cm (celá strana) 4 800  4 363,64 6 600  5 454,55
19x13 cm (na šířku) 2 640  2 181,82 3 300  2 727,27
9x13 cm (na výšku) 1 212  1 001,65 1 650  1 363,64
9x10 cm 1 108  915,70 1 385  1 144,63
9x9 cm 999  825,62 1 249  1 032,23
9x8 cm 891   736,36 1 114  920,66
9x7 cm 783  647,11 979  809,09 
9x6 cm 674  557,02 843  696,69
9x5 cm 567  468,60 708  585,12
9x4 cm  458  378,51 572  472,73
9x3 cm 350  289,26 438  361,98
9x2 cm 242  200 303  250,41
9x1 cm 132  109,09 166  137,19
9x0,5 cm (1 řádek)  ZDARMA   -

Text a grafické zpracování inzerátu zasílejte na listy@mestolysa.cz. 
Při platbě na fakturu uvádějte při objednávce fakturační adresu a IČO. 
Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti, a to na pokladně MěÚ Lysá n. L.

Nový ceník inzerce 2020
Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o navýšení 

ceny inzerci. Toto navýšení bylo schválenou radou města, 
konané dne 17. 12. 2019, usnesením č. 728. Nový ceník je 
platný od 1. 1. 2020 a pro inzerci platí již od tohoto čísla.

Děkujeme za pochopení.
redakce 

      

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

na pracovní pozice:

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.


