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První únorový páteční večer probě-
hl na výstavišti v pořadí již čtvrtý ples 
města Lysá nad Labem, který navštívilo 
více než 350 lidí. O program se spolu  
s orchestrem TOX postaral taneční pár 
Jan Musal a Jana Kukučová, nadšení vy-
volalo akrobatické vystoupení skupiny 
DaeMen a vyvrcholením bylo úžasné hu-
dební vystoupení zpěváka Jana Smigma-
tora. Celým večerem provázel známý mo-
derátor Jan Kovařík a mikromagií uchvátil 
kouzelník Jakub Weiner. 

Zajímavým bodem programu byla draž-
ba reklamy na letním osvěžovači, který 
bude umístěn na Husově náměstí od květ-
na do září a bude sloužit v horkých dnech 
k osvěžení lidem, kteří středem města pro-
cházejí. Reklamu se podařilo vydražit za 
21 000 Kč. Nechyběla samozřejmě bohatá 
tombola. Na závěr plesu zahrál DJ Marty.

Velké poděkování patří všem účinku-
jícím, zaměstnancům výstaviště a všem, 
kteří se na organizaci plesu podíleli ze-
jména zastupiteli panu Matěji Kodešovi, 
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Ohlédnutí za plesem města 2020

Hance Foltýnové, Ivetě Votavové z odboru 
školství a kultury. 

Poděkování patří také sponzorům měst-
ského plesu. Hlavní sponzoři plesu města 
Lysá nad Labem: Invia Lysá nad Labem, 
Elektrocentrum Skuhrovec, Lázně Podě-
brady a. s., Laser Game Merkuria, H.A.N.S. 
Prefa a. s., Dino Park, Elektro Kutílek, Inwi-
num, Baxan řeznictví, Zahradnictví Litol - 
p. Valtr a Sport - Petr Jirsa.
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, v minulých Listech 
jsme Vás informovali o takřka všech inves-
tičních akcích, které ve městě probíhají. 
Jsem velmi rád, že se nám daří úspěšně 
naplňovat programové prohlášení rady 
města a současně tak i naše volební sliby. 
Domnívám se, že jen zlé jazyky stále tvrdí, 
že se ve městě  nic neděje, nic se nestaví. 
Díky příznivému počasí probíhají staveb-
ní práce i v tomto zimním období. A to 
konkrétně na celkové rekonstrukci ulice  
28. října, na parkovišti P+R u nádraží nebo 
na přístavbě pavilonu C základní školy  
J.A.K. (včetně výtahu a nových šaten).  
V tento okamžik je již zkolaudován i po-
licejní dům, kam bude do konce března 
přestěhována městská policie a své pro-
story tam bude mít stále k dispozici i PČR. 
O podrobnostech k této akci Vás budu 
informovat v příštím čísle. Je to zároveň 
start rekonstrukce prostor po městské po-
licii na turistické informační centrum. Bez 
přestávky probíhá rekonstrukce domu pro 
sociální bydlení na Františku a interiérové 
práce v budoucím kulturním domě v pro-
storách bývalé diskotéky u nádraží. 

Další blížící se akcí, která zasáhne do živo-
ta nás všech, bude rekonstrukce mostu přes 
Labe spojená s rekonstrukcí silnice II/272 
mezi křižovatkami na Ostrou (u skleníků) a 
do Semic. Dopravní komplikace jsou oče-
kávány od poloviny března do konce červ-
na letošního roku. Podrobněji Vás budeme 
informovat prostřednictvím FB, webových 
stránek a mobilního rozhlasu.

Touto cestou Vás také informuji  
o změně termínu akce „Zeptejte se 
starosty“. Z důvodu zájmu veřejnos-
ti o účast, byla přesunuta mimo jarní 
prázdniny až na čtvrtek 12. 3. 2020 od 
18.00 hodin. Místo konání v tělocvičně 
v ZŠ TGM v Litoli zůstalo nezměněno. 

Všem budoucím školákům a jejich rodi-
čům bych rád závěrem popřál při nadcháze-
jících zápisech do základních a mateřských 
škol hodně štěstí.

Ing. Karel Otava
    starosta města 

Vážení spoluobčané, městská policie 
dlouhá léta sídlila na adrese staré radnice 
na Husově náměstí 23/1, kde psala větší 
část své historie. Vzhledem k progresivní-
mu vývoji a neustále se zvyšujícím požadav-
kům (výkon služby, materiální zabezpečení, 
informační technologie, městský kamerový 
dohlížecí systém) se služebna přestěhovala 
do nově zrekonstruované budovy na ad-
rese Přemyslova 1745/14. Nové prostory 
částečně sdílíme společně s Policií ČR, která 
zde má vybudovanou policejní stanici (ob-
vodní oddělení je i nadále v Milovicích). 

Nové zázemí jistě dokáží ocenit nejen 
strážníci i policisté, ale i naši občané, pro 
které již bezmála 28 let zajišťujeme bezpeč-
nost a pořádek v našem městě.

Bc. Luboš Zita
velitel  MP

Strážníci sídlí na nové adrese
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Krátce z radnice
Z 2. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 14. 1. 2020
RM schválila: 
• uzavírání smluv na akci Lysá žije 2020 do  
 výše 160 000 Kč za jednotlivý umělecký  
 výkon,
• poskytnutí příspěvku na zajištění Okres- 
 ního kola soutěže o „Zlatou srnčí trofej“  
 ve výši 7 000 Kč, 
• poskytnutí příspěvku na nákup mediko- 
 vaného krmiva pro spárkatou zvěř ve výši  
 25 000 Kč.
RM souhlasila:
• s návrhem ceny V + S na rok 2020 v ceně:
 cena pro vodné – 40,92 Kč/m3 bez DPH =  
 40,92 + 6,14 = 47,06 Kč/m3 vč. DPH 15 %
 cena pro stočné – 45,41 Kč/m3 bez DPH =  
 45,41 + 6,81 = 52,22 Kč/m3 vč. DPH 15 %
 celkem vodné a stočné pro rok 2020 –  
 99,28 Kč/m3 vč. DPH 15 % s platností od  
 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. Od 1. 5. 2020  
 dojde ke snížení sazby DPH na 10%,
• s nákupem mobilního podia od firmy  
 ŠIBA Plus s. r. o., se sídlem Černošice 
 o rozměrech 6x8 m za cenu 740 000 Kč  
 bez DPH tj. 895 400 Kč s DPH.

Z 3. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 28. 1. 2020

RM schválila:
• vybudování chybějícího chodníku v ulici  
 Na Písku parc.č. 3451/52 k.ú. Lysá n. L.,
• přijetí dotace v částce 12 000 Kč ze Stře- 
 dočeského fondu podpory dobrovolných  
 hasičů a složek IZS. Podmínkou přidělení  
 dotace je přijetí dotace RM a její přiřazení  
 do rozpočtu JSDH,
• udělení výjimky z OZV č. 5/2008 městu  
 Lysá n. L. k prodloužení konání městských  
 slavností Lysá žije dne 30. 5. 2020 od  
 10.00 hodin do 31. 5. 2020 do 03.00 hodin,
• poskytnutí dotace z rozpočtu města Lysá  
 nad Labem pro PRUH POLABÍ, s. r. o. ve  
 výši 10 000Kč včetně veřejnoprávní  
 smlouvy o poskytnutí dotace,
• termín a místo konání zápisu k před- 
 školnímu vzdělávání do MŠ Pampeliška,  
 MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek a MŠ Dráček  
 v Lysé nad Labem dne 6. 5. 2020 od 13  
 do 18 hodin a dne 7. 5. 2020 od 7 do 
 12 hodin v Hasičské zbrojnici, kulturní  
 místnost, Pivovarská 1518, Lysá n. L., 
• plán prevence kriminality města Lysá nad  
 Labem na roky 2020–2022.
RM souhlasila:
• s realizací a financováním akce „Turistické  
 informační centrum Lysá n. L.“ podané do 
 programu Národní program podpory  

 cestovního ruchu v regionech 2020,
• s partnerskou spoluprácí při pořádání  
 akce Street Food Festival Lysá nad Labem  
 2020 s termínem konání dne 25. 4. 2020  
 na ploše Husova náměstí v Lysé nad La- 
 bem a s použitím městského znaku,
• s pronájmem víceúčelového sportovního  
 areálu u ZŠ J. A. Komenského za účelem  
 pořádání příměstského sportovního  
 kempu pro děti v termínu 24.–28. 8. 2020  
 za částku 2 000 Kč za 1 den Fotbalové  
 akademii Karla Kozmy, z. s., se sídlem  
 Mladá Boleslav.

Z 3A. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 4. 2. 2020
RM schválila:
• poskytnutí finančního příspěvku ve výši  
 40 000 Kč pro Dům dětí a mládeže Nym- 
 burk na účast na mezinárodním hudeb- 
 ním festivalu Malta 2020 v termínu od  
 1. 5. do 4. 5. 2020, včetně veřejnoprávní  
 smlouvy.

Úplné informace najdete na stránkách 
www.mestolysa.cz.

Bc. Andrea Nováková
referentka vnějších vztahů

Milí čtenáři, dovolte mi,  abych vás infor-
movala o tom, v jakém stádiu jsou projekty 
vila Litol a sportovní hala, které se v našem 
městě připravují:

Sportovní hala – budova, která v na-
šem městě tolik chybí, je v této fázi: doku-
mentace DUR (dokumentace pro územní 
rozhodnutí) je již zpracována a momen-
tálně se pracuje na DSP (dokumentace 
pro stavební povolení). Se stavebním 
úřadem bylo dohodnuto, že se sportovní 
hala bude povolovat společným řízením 
DUR+DSP, aby došlo k urychlení řízení. 
S projektantem průběžně konzultujeme 
a hledáme nejvhodnější řešení. Jsou za-
pracovány připomínky z jednání pracovní 
skupiny a na začátku ledna 2020 byl pro-
jekt představen obyvatelům sousedních 
domů. Ve 2. čtvrtletí roku 2020 budeme 
žádat o dotaci.

Vila Litol – na podzim roku 2019 byl 
zpracován mykologický posudek, statický 
posudek a architektonická studie. Sta-
vební úpravy objektu představují zásah 
zejména do vnitřního uspořádání stav-
by. Vzhledem k nepochybnému významu 
objektu pro tuto lokalitu bylo pak sna-
hou minimalizovat zásahy do charakte-

Připravované projekty v našem městě

ristického vzhledu. Propojení současné 
mateřské školy s vilou bude proskleným 
spojovacím krčkem, který bude zateple-
ný. Dojde k navýšení kapacity MŠ o dvě 
třídy a děti budou mít k dispozici velkou 
zahradu. Odhadované náklady na rekon-
strukci vily a propojení s MŠ Dráček je 
18–21 milionů. Proběhlo výběrové řízení  
na zpracovatele projektové dokumenta-

ce, kterou vyhrála společnost Apolo CZ 
s. r. o.  Rada města tuto dokumentaci a 
smlouvu schválila.

Věřím, že se oba projekty začnou realizo-
vat ještě v tomto roce. 

Romana Fischerová 
místostarostka
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Blahopřání 
za měsíc leden

80 let
Miluška Spoustová
Zdeňka Chramostová

85 let
Jiří Šára
Helena Novotná

90 let
Miluše Plašilová

92 let
Miroslav Coubal 

94 let
Ludmila Hauserová

95 let
Jana Vejnarová

Johann Wolfgang Goethe: 
„V životě je možné potkat se tisíckrát  
a nikdy se nenajít a potkat se jednou,
a najít se navždy.“

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

Turistické informační centrum v Lysé n.  L.

Rada města dne 12. 2. 2020 schválila zahá-
jení výběrového řízení na stavební firmu  na 
rekonstrukci prostor pro turistické informační 
centrum (dále jen TIC), které vznikne v pro-
storách po městské policii v přízemí historické 
části radnice. Dále vzala na vědomí informa-
ci o podání žádosti o dotaci na TIC Lysá nad 
Labem na MMR (Národní program podpory 
cestovního ruchu v regionech – podprogram 
rozvoj základní a doprovodné infrastruktury 
cestovního ruchu), která zahrnuje dotaci na 
stavební část, ale i na vybavení a počítače. 

Provozovatel TIC by měl poskytovat 
například tyto služby: 
• informace o autobusových a vlakových  
 spojích, dopravní informace,
• podrobné turistické informace  
 o zajímavostech o Lysé nad Labem,  
 v blízkém okolí, regionu, informace  
 o turistických a naučných stezkách,  
 cyklotrasách, možnosti aktivního využití
 volného času, sportovní a relaxační vyžití,  

 nabídka dalších vhodných služeb,
• přehled kulturních, společenských  
 a sportovních akcí ve městě a okolí,  
 prodej vstupenek,
• informace o službách cestovního ruchu  
 (ubytovací, stravovací, zdravotní,  
 motoristické),
• kopírování materiálů,
• provozovat veřejně přístupný internet, 
• kojící a přebalovací koutek (Laktační liga),
• informace a kontakty o místních firmách  
 a produktech,
• oblast informací „v nouzi“, informace  
 o počasí apod.,
• zajišťovat distribuci a prodej map, průvodců,  
 pohlednic, propagačních materiálů či  
 regionálních suvenýrů, propagačních  
 materiálů od jiných subjektů, distribuce  
 popř. prodej propagačních materiálů  
 dodaných městem.

Ing. Karolína Stařecká
radní pro rozvoj města

KLENUTÉ PODLOUBÍ

PANELY NA REKLAMNÍ MATERIÁLY

PREZENTAČNÍ PANELY

NOVÁ OBŘADNÍ SÍŇ

NOVĚ OSÁZENÝ ČEKACÍ NÁBYTEK

ZASTAVĚNÝ PRŮCHOD

NOVÝ PRŮCHOD DO NOVÉ BUDOVY

NAVRŽENÝ VÝTAH - VSTUP DO VÝTAHU Z NOVÉ BUDOVY
NOVÝ TRAKT BUDOVY ÚŘADU

řezopohled A

VSTUPNÍ HALA

PRŮCHOD

INFOCENTRUM
PREZENTAČNÍ 
MÍSTNOST TIC STÁVAJÍCÍ OBŘADNÍ SÍŇ

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO INFOCENTRUM A OBŘADNÍ SÍŇ

Dne 19. 2. 2020 odbor dopravy obdržel 
žádost o úplnou uzavírku silnice č. II/272 od 
investora stavby – Středočeského kraje. 

Termín: 16. 3. 2020 – 30. 6. 2020.

Objízdná trasa: Nehvizdy, Zápy, Sojovice, 
Dvorce, Lysá nad Labem.

Uzavírka silnice č. II/272
Pro obyvatele ul. Za Labem a „veslák“: 

silnice č. II/272 bude uzavřena částečně, 
tj. vždy jeden jízdní pruh, od autobusové 
zastávky přes litolský most až po odbočku 
na Litol – na světelnou signalizaci. Tudíž 
příjezd bude pro obyvatele zachován, též 
pro složky IZS.

Hromadná doprava: Autobusové lin-
ky budou posilněny (linka 661 a 443) a 
budou projíždět Semicemi a Přerovem 
nad Labem a „svážet“ k nádraží Čeláko-
vice na vlakové spoje. Autobusové linky 
budou čekat na případné opožděné vla-
kové spoje.

Parkování: pro obyvatele, kteří zvolí indivi-
duální dopravu (osobními vozidly) – bezplat-
né parkovaní u Kovohutí Čelákovice.

Pěší, cyklisté: je možný provoz na lávkách 
litolského mostu, vždy pouze po jedné straně, 
dle průběhu stavebních prací.

Mapové podklady k plánované úplné uza-
vírce silnice č. II/272 a k objízdným trasám 
budou uveřejněny ihned po odsouhlasení 
těchto podkladů Krajským ředitelstvím poli-
cie ČR – dopravním inspektorátem Nymburk.

  odbor dopravy
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Do doplňkového pytlového sběru tří-
děného odpadu se může zapojit fyzická 
osoba včetně nezletilých osob, která je 
poplatníkem místního poplatku za pro-
voz systému nakládání s komunálním od-
padem na území města Lysá nad Labem. 
Uvedený sběr spočívá ve třídění papíru, 
PET lahví a směsného plastu do plastových 
pytlů, které se označí čárovým kódem, ten 
identifikuje poplatníka a tříděnou komodi-
tu. Čárové kódy jsou platné i v následují-
cích letech, nejsou časově omezené. Pytle 
jsou v předem daných termínech sváženy 
z prostor určených pro svoz směsného ko-
munálního odpadu (popelnic a kontejnerů 
na směsný komunální odpad). Lze je umís-
tit i do sběrného dvora v Lysé nad Labem. 
V případě zjištění nežádoucích příměsí ve 
tříděném odpadu nebude daný pytel s čá-
rovým kódem načten a započten. 

Poplatníkům, kteří se zaregistrují do doplň-
kového pytlového sběru tříděného odpadu, 
je poskytována finanční úleva z místního po-

platku za provoz systému nakládání s komu-
nálním odpadem. 

Výše úlevy je stanovena takto:
a) za každý 1 kg vytříděného papíru  
 se sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
b) za každý 1 kg vytříděných PET lahví  
 se sazba poplatku snižuje o 2 Kč,
c) za každý 1 kg vytříděného směsného  
 plastu se sazba poplatku snižuje o 2 Kč.

Načítání úlevy probíhá 12 po sobě jdoucích 
měsíců od listopadu jednoho roku do října 
následujícího roku. Výsledná úleva je poskyt-
nuta v roce následujícím, a to pouze do výše 
sazby poplatku. Pokud přesáhne v průběhu 
rozhodného období sazbu poplatku, je mož-
né zaregistrovat do pytlového sběru tříděné-
ho odpadu další členy domácnosti (poplat-
níky). Úleva je na konkrétního poplatníka a 
nelze ji převádět na další poplatníky ani ji ode-
číst z celkové poplatkové povinnosti domác-
nosti. Výši úlevy si kontroluje a hlídá účastník 

sám. Výsledky pytlového sběru tříděného 
odpadu jsou měsíčně zveřejňovány na webo-
vých stránkách města Lysá nad Labem, zálož-
ka životní prostředí – odpady – pytlový sběr 
tříděného odpadu. Zde je k dispozici i přehled 
svozových dnů na příslušný rok.  

Pro zapojení do tohoto systému je třeba 
se zaregistrovat na MěÚ Lysá nad Labem, 
odbor správy majetku, kancelář č. 219, kde 
budou danému poplatníkovi vydány čárové 
kódy a plastové pytle. 

Upozornění
U nově zaregistrovaných poplatníků se 

pytle odevzdané v měsíci registrace načtou 
do výsledků třídění měsíce následujícího po 
měsíci registrace. Např. poplatník se zaregis-
truje dne 3. 1. 2020, dva pytle odevzdá 25. 
1. 2020. Tyto dva pytle budou načteny a pro-
mítnuty až ve výsledcích za únor 2020. 

Lenka Plachá
odbor správy majetku

Informace pro občany k pytlovému sběru tříděného odpadu

Vzhledem k tomu, že se opakují dotazy 
na výši, splatnost a možnosti úhrady míst-
ního poplatku za provoz systému nakládá-
ní s komunálním odpadem na rok 2020, 
sdělujeme tyto informace:

Základní sazba poplatku na rok 2020 činí 
690 Kč. 

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

možnost uhradit poplatek i jednorázově,  
v tomto případě je nutné uhradit poplatek 
v plné výši do 31. 3. příslušného kalendář-
ního roku.

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

Platbu lze provést na pokladně MěÚ 
Lysá nad Labem nebo bankovním pře-
vodem na účet č. 0127838126/0300, při 
této platbě je nutné uvést variabilní sym-

Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
bol poplatníka, který vám sdělí paní Pla-
chá, odbor správy majetku, tel.: 325 510 
235, e-mail: lenka.placha@mestolysa.cz.  
Variabilní symbol je důležitý pro identifi-
kaci poplatníka. 

Lze využít i možnosti úhrady prostřed-
nictvím služby SIPO. V tomto případě je 
nutné sdělit spojové číslo a označit poplat-
níky, kterých se to týká, osobně v kancelá-
ři č. 219 nebo na e-mail: lenka.placha@
mestolysa.cz.

Lenka Plachá
odbor správy majetku

Výluky na trati – jednokolejný provoz
Březen 2020 – od 11. 3. do 9. 4. bude 

opět probíhat jednokolejný provoz z důvo-
du vkládání výhybek do odbočky Káraný a 
z důvodu jízdy vlaků po jedné koleji. Spoje 
budou nabírat zpoždění 5–10 minut.

Duben 2020 – od 9. 4. do 15. 6. budou 
probíhat práce na rekonstrukci 1. traťové 
koleje v úseku Lysá – odb. Káraný, které 
nebudou mít vliv na zpoždění vlaků.
Uzavírka přejezdů a objízdné trasy

V termínu od 17. 5. do 8. 6. 2020 bude 
úplně uzavřen železniční přejezd P3611 na 
komunikaci.
Uzavírky a omezení provozu na komunikacích

Omezení na silničních komunikacích se až 
do uzavírky přejezdu P 3611 17. 5. neplánují.

Uzavírka silnice III/3315 do Byšiček je 

Optimalizace traťového úseku Lysá n. L. (mimo) - Čelákovice (mimo)
plánována od 17. 5. do 8. 6. 2020, objízd-
ná trasa bude vyznačena a včas oznámena 
po projednání.
V březnu bude probíhat příprava přístupu 
na stavbu, která se dotkne polních cest.

Do 9. 3. 2020 polní cesta od Karlova přes 
místo V Olšinách k dráze.

Od 9. 3. do 30. 3. 2020 polní cesta od 
Karlova k ulici Ke Kovoně.
Hrubý plán výstavby OT Lysá n. Labem - 
Čelákovice v roce 2020
03 vložení odbočky Káraný,
04–06 strojní úprava 1. traťové koleje  
  (TK) Lysá – odb. Káraný,
06–09 Strojní úprava 2. TK Lysá – odb.  
  Káraný,
03–09 Příprava pro provizorní most  
  přes Labe,

09 –11 zřízení trati na provizorním mostu,
12 snesení a likvidace poloviny mostu.
Rok 2021
03–08 rekonstrukce 1. TK Káraný –  
  Čelákovice vč. zastávky Jiřina  
  a mostů,
08–09 výsun mostu a propojení 1. TK,
09–12 rekonstrukce 2. TK Káraný –  
  Čelákovice vč. zastávky Jiřina  
  a mostů,
12 snesení a likvidace provizorního  
  mostu.
Rok 2022
03–06 terénní úpravy a dokončovací  
  práce.

odbor dopravy 
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Milé paní učitelky, vážení páni učitelé, 
dovolte mi, abych Vám k svátku učitelů 
popřála vše nejlepší.

Velice ráda vzpomínám na léta, kdy 
jsem byla „ve Vaší péči“. Náročná práce 
učitele asi nikdy nebude plně odměněna 
materiálně. K odbornosti a normálním 
pracovním povinnostem vyžaduje ješ-
tě osobní angažovanost, nasazení, čas 
a sebeobětování. Vím, jak zodpovědné 
a dnes obzvláště těžké je vychovávat a 
vzdělávat naše děti. Proto, vážení peda-
gogové, děkujeme a přejeme Vám hod-
ně elánu, tvůrčích nápadů, pevné nervy, 
spoustu šikovných dětí a spolupracují-
cích rodičů. 

Na závěr jeden citát od Jana Amose Ko-
menského:

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člo-
věk viděl před sebou jasnou cestu života, 
po ní opatrně vykračoval, pamatoval na 
minulost, znal přítomnost a předvídal bu-
doucnost.“

Romana Fischerová
místostarostka

Den učitelů 
– 28. březen

Na začátku roku došlo k některým 
změnám oproti informacím uvedeným  
v Listech 2/2020. Opravte si prosím tyto 
údaje.

OČNÍ
Oční lékař ordinuje v optice Cihlářová 

nepravidelně, na vyšetření je třeba se ob-
jednat na telefonním čísle 603 119 002. 

MUDr. Richard Havránek, tel.: 325 533 319.

KARDIOLOGIE
MUDr. Aleš Omáčka ukončil svou čin-

nost a v ordinaci kardiologie Vás bude 
ošetřovat MUDr. Severyn Romaniv. Ordi-
nační doba a kontakty uvedené v Listech 
se nemění. V ordinaci nebudou provádě-
na ultrazvuková vyšetření.

 
ZUBNÍ

MUDr. Jana Dušková má nové kontakty. 
Web ordinace: http://www.zubnidusko 
valysa.cz a e-mail: zubniduskovalysa@ 
seznam.cz. Kontakty jsou společné pro 
zubní ordinaci i dentální hygienu, která je 
v ordinaci poskytována.

 Ing. Kamila Kuchařová
odbor SŠVZaK

Změny v ordinačních 
dobách lékařů

Ostatní sponzoři plesu města Lysá nad 
Labem: Restaurace U Gregorů, Fitness a 
wellness Milovice, Čelákovická sportovní, 
SAZU kosmetika, M-inzert, Jungle cent-
rum, Koloběžky Brandýs, Kebab Samuel, 
Rehamil, Papírnicvtví Rozárka, Botanicus, 
Arasport, Mixxxík, Royal T – stick, Masáže 
Reiki Martina, Trend Koberce, Hrad a zá-
mek Staré Hrady, Knihkupectví Komenské-
ho Nymburk, Kavárna a tvořírna Dvě vrá-
ny, Lull, Sirupy babičky Kačenky, Hálkovo 
městské divadlo Nymburk, Čedok, Pracovní 
oděvy Nymburk, Cukrárna Milano, Květino-
vý ateliér Janek, Iqlandia Liberec, Scolarest, 
Daniel´s burger, Kytky od Elišky, Restaurace 
U Bílé labutě, Kovona a. s., OS Hippodrom 
z. s., Autoškola Kříž, Drogerie Teta, Čerstvé 
produkty z Polabí, Galerie Café Čelákovi-
ce – více než kavárna, Restaurace Gurmán, 
Naivní divadlo Liberec, Restaurace U Bohu-
slavů, Restaurace v Pivovaře, Obchod ne-
jen pro kočky, Mgr. Miloš Zástěra, Bionuta, 
Knihkupectví cesta, Mrňatům cz, APS servis 
s. r. o., Bylinka, Bramko Semice, p. Rubeš – 
soukromý zemědělec, Cukrárna Campiello, 
Kino Lysá nad Labem, Park Mirakulum, Tan-

kodrom Milovice s. r. o., Restaurace U Fleků, 
Vinné sklepy Kutná Hora, Fit for fun it s fine, 
Offroadaction, Bubble factory s. r. o., Květi-
ny Romantic a Muzeum B. Hrozného.

Romana Fischerová 
místostarostka 

Foto: Martin Čihák
www.cihakfoto.cz

Ohlédnutí za plesem města 2020
pokračování ze str. 1

Po dobrých zku- 
šenostech z před-
chozích let se bu- 
de opakovat úspěš-
ná akce Finančního 
úřadu Nymburk (dá- 
le jen FÚ), při níž 
budou pracovníci FÚ 

poskytovat konzultace a vybírat daňová při-
znání v budově MěÚ Lysá nad Labem. 

Všichni daňoví poplatníci, kteří budou 
za rok 2019 podávat daňové přiznání  
k dani z příjmů fyzických osob, mohou  
v rámci služeb FÚ přijít ve středu  
11. března 2020 od 8 do 18 hodin na 
MěÚ Lysá nad Labem (velká zasedací 
místnost ve staré budově). 

Finanční úřad opět jeden den na radnici
Pracovníci FÚ v uvedeném termínu 

umožní daňovým poplatníkům, aby si v kli-
du mohli vyřídit své záležitosti. Daňoví po-
platníci zde mohou podat daňové přiznání, 
získat pomoc při jeho vyplnění a rovněž 
mohou obdržet složenku pro případné za-
placení daně. Formulář daňového přiznání 
je již možné vyzvednout v podatelně MěÚ 
(přízemí). 

Informace pro správné plnění daňových 
povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny 
na adrese: www.financnisprava.cz.

Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a 
podat elektronicky prostřednictvím aplikace 
EPO na Daňovém portálu dostupném na:  
www.daneelektronicky.cz. Interaktivní for-
muláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispo-
zici na stránkách FS. 

redakce

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem na 
svém zasedání dne 10. 12. 2019 rozhod-
lo o prodeji bytů v Milovicích a to vyjma 
domů 609 až 613 v Tyršově ulici. Město 
zvolilo následný postup. Nejdříve budou 
nabízeny volné byty. V průběhu měsíce 
února a března by všichni nájemníci měli 
obdržet dopis s dotazem, zda a za jakých 

Prodej bytů v Milovicích 

podmínek jsou ochotni svůj byt odkoupit. 
Všem stávajícím nájemníkům, kterým kon-
čí nájemní smlouva, bude tato smlouva 
znovu prodloužena jako dosud.

Mgr. Jiří Havelka
místostarosta
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Okénko zastupitele
Naše Komise pro 

aktivní a šťastný 
život seniorů vy-
hodnocuje celou 
řadu opatření, která 
jsme předávali RM 
k řešení a rozhod-
nutí. Mnohé z nich 

se už podařilo vyřešit a seniorům 
to moc pomohlo. Třeba jen výtah 
v domě s pečovatelskou službou, 
který mohou používat zdravotně 
postižení a senioři při návštěvách 
pracovišť v suterénu, a to bez čipu. 
Řeší se problémy na přechodech 
pro chodce s chodítky. Pro senio-
ry na sídlišti se připravuje obdo-
ba Kavárničky dříve narozených, 
úspěšně probíhající již sedmým 
rokem v restauraci „U Bílé labutě“.  
A nyní přichází k řešení další problém 
– chybějící lavičky k odpočinku se- 
niorů překonávajících větší vzdále-
nosti z místa bydliště směrem k ná-
draží nebo do centra města k větším 
nákupům. K tomu jsme připravili i an-
ketu, v níž se senioři vyjádřili, kde jim 
lavičky chybí. Spolu s Ing. Gregorem 
jsme konkrétní návrh předali RM.  
A to nejhezčí – dokončujeme publi-
kaci LYSÁ NAD LABEM – PROCHÁZ-
KA MĚSTEM, která bude v nejbližší 
době předána k tisku.

MVDr. Jan Kořínek, ČSSD

Předpokládám, že 
bude předložen do 
ZM odložený ma-
teriál o řešení vrtu 
v Kovoně. O tomto 
problému se jed-
ná již neuvěřitelně 
dlouho a prodlužo-

vání řešení kvůli prodeji nebo směně 
pozemku na výstavbu úpravny je již 
trapné, směšné. Bohužel do smíchu 
již moc není, jde o velice závažnou 
věc. Vláda připravuje nový ústavní 
zákon. Pitná voda pro hromadné zá-
sobování obyvatelstva je veřejným zá-
jmem číslo 1 a má být tímto zákonem 
zcela nadřazena nad jiné zájmy, např.  
v dopravě nebo energetice. Zákon 
by měl být schválen do konce toho-
to roku. Že jde o základní podmínku 
života, nemusím snad zdůrazňovat. 
Vyzývám proto k tomu, aby byly 
ukončeny žabomyší války a soukro-
mé zájmy šly stranou. Pokud se ně-
kdo ohání tím, že máme vlastní lo-
kalitu s možností dalších vrtů, tak si 
neuvědomuje, že  voda byla kdysi ve  
2. kapse, dnes se již čerpá ze třetí a vi-
nou sucha nemusí být vůbec. Ostatní 
dva vytipované zdroje jsou cizí. Proto 
již neváhejme a nepolemizujme s cí-
lem rozvíjet město, hledejme kom-
promisy.

Ing. Petr Gregor, KSČM

Rád bych podě-
koval všem, kteří se 
k nám připojili na 
našem nedávném 
setkání U Krále Vá- 
clava. Bylo moc pří-
jemné s vámi dis- 
kutovat v neformál-

ní atmosféře. Proto se už teď těším 
na další setkání, které tentokrát bude  
v restauraci „Na Sídlišti“. Doufám, že 
se uvidíme 30. 3. od 17 hodin. Potkáte 
se nejen se zastupiteli Lysá nás spoju-
je, ale i s dalšími aktivními členy, kteří 
pracují na tom, aby se nám tu žilo lépe.  

Mgr. Karel Marek, KDU-ČSL

I v našem městě cítíme dopady klimatické změny projevující se 
zejména ve zvyšující se průměrné teplotě a narůstajícím suchu. 
Jedním z neúčelnějších opatření ke snížení důsledků těchto změn 
je výsadba zeleně, která snižuje teplotu a zadržuje vláhu. Na jedná-
ní posledního zastupitelstva města jsem předložila návrh, aby se 
město přihlásilo s žádostí o čerpání peněz ze Středočeského Fondu 
na podporu výsadby stromů, ze kterého budou moci obce čerpat  
1 500 Kč na jeden vysazený strom. V tuto chvíli je potřeba na-

vrhnout výsadbu na vhodných místech, kde jsou rovněž zajištěna vlastnická 
práva. Navrhla jsem rovněž, aby rada města ve spolupráci s příslušnými odbory 
městského úřadu připravila seznam lokalit na území města, které jsou vhodné 
pro náhradní a novou výsadbu zeleně, kterou by město uskutečňovalo i nad rá-
mec zmíněného dotačního programu. Na těchto místech je nutné rovněž vyře-
šit vlastnická práva. Uvítám zaslání Vašich návrhů na umístění výsadby dřevin  
na info.lysanadlabem@gmail.com.

Mgr. Martina Tužinská Synková, Cesta města 

Na základě usn. 
ZM byla svolána 
monitorovací sku-
pina k aktualizaci 
Strategického plá-
nu města ve slo-
žení: 1) Ekonomic-
ký rozvoj města, 

PaedDr. Jan Štěpánek; 2) Bezpečnost 
ve městě, Bc. Luboš Zita; 3) Sociál-
ní rozvoj a lidské zdroje, Ing. Tomáš 
Najmon; 4) Infrastruktura města, Ing.
Vladimír Kopecký; 5) Životní prostře-
dí, Ing. Diana Samková (Ing. Veronika 
Rybová, zastupovala). Byla zřízena 
emailová adresa strategickyplan@
mestolysa.cz, která je stále funkční a 
je určena i pro průběžné připomínky 
k věci. Vzhledem k tomu, že rozsah 
došlých připomínek byl velmi malý, 
jednalo se spíše o formální nedostat-
ky, nebyl od poslední verze dokumen-
tu předloženého ZM změněn výčet 
investičních záměrů a je v souladu 
se schváleným rozpočtem 2020, kte-
rý byl veřejně projednán, nebylo již 
svoláno opakované veřejné projed-
nání. Má se za to, že dokument spl-
ňuje rovněž parametry akčního plánu 
a to min. do roku 2022, kdy po volbě 
nového ZM, doporučuji aktualizaci a 
pokračování dle tohoto dokumentu s 
aktuálním doplněním.

 Ing. Karolína Stařecká, ČSSD
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Okénko zastupitele
Když se řekne „Ostře 

sledované vlaky“, tak 
se většině z nás vybaví 
slavná scéna, ve které 
Josef Somr razítkuje 
Jitce Zelenohorské „Pr- 
vopis vraťte“ na po-
zadí. Kdo z nás si však 

vzpomene, že námět filmu i novely Bo-
humila Hrabala, podle které je natočen, 
je založen na skutečné události, která 
se odehrála v Lysé a okolí? Ke konci dru-
hé světové války, 2. března 1945 došlo  
u železniční zastávky Stratov k výbuchu 
vlaku vezoucího mimo munice i letec-
ké motory do podzemní továrny Diana  
u Tišnova. Uložení výbušnin s časovačem 
v lyské železniční stanici provedli členové 
odbojové skupiny Podřipsko ve spolu-
práci s lyskými železničáři. Pojďme vzdát 
hold odbojářům i obyčejným lidem, kteří 
neváhali v boji za svobodu riskovat životy 
svoje i svých blízkých. Pokud dojde k roz-
nosu Listů včas, přijměte prosím pozvání 
na setkání v předvečer 75. výročí v neděli 
1. března v 17 hodin na lyském nádraží 
na prvním nástupišti směrem na Stratov 
kde zavzpomínáme na tuto v Lysé málo 
připomínanou akci.

Ing. Jan Marek, Kulturně!

Od roku 2016 provozuje město na základě iniciativy zastupitelů za 
ODS pytlový sběr separovaného odpadu. Konkrétně se jedná o se-
paraci plastů a papíru. Domácnosti se mohou od prosince roku 2015 
zapojit do systému, který jim umožňuje za každý vytříděný kilogram 
výše uvedených komodit získat slevu na poplatku za odpad ve výši  
2 Kč/kg. Objem vytříděných odpadů rok od roku roste, zatímco v roce 
2016 to bylo 58 062 kg, tak v roce 2019 už 83 951 kg. Za čtyři roky fun-
gování tohoto systému vytřídily domácnosti v rámci tohoto systému  

294 551 kg odpadu a tím na poplatku za odpad ušetřily 589 102 Kč a zejména pomohly 
snížit zátěž životního prostředí v našem městě. V současné době je do systému zapojeno 
847 obyvatel. Doufám, že výše uvedená čísla budou motivací pro zapojení dalších. Děkuji 
všem, kteří se podílejí na zajištění této služby a děkuji Vám, že třídíte.

Mgr. Jiří Havelka, ODS  

Může mít Lysá funkč-
ní infocentrum? Otáz-
ka, která už dlouho 
vzbuzuje debatu. Mít 
či nemít? Máme turis-
tům co nabídnout? Jak 
by ho mohli využívat 
naši občané? Vedení 

města rozhodlo, že infocentrum vznikne 
na staré radnici po městské policii. Zřejmě 
však už detailně neřešili, jaké služby by 
mělo nabízet, aby jeho provoz dával smy-
sl. Proto jsme na únorové zastupitelstvo 
připravili vlastní návrh. Lysá nemá tolik pa-
mátek, aby se finančně vyplatilo udržovat 
infocentrum. Kromě toho bychom tedy 
měli nabízet informace o okolních atrak-
cích, památkách a místech zajímavých 
nejen pro turisty. Mezi základní služby 
infocentra má patřit připojení na internet, 
služby CzechPointu, veřejné WC a pře-
balovací pult, prodej vstupenek na akce 
ve městě a jeho blízkém okolí, ale také 
přiblížení úřadu občanům města (např. 
podatelna či základní formuláře úřadu). 
Toto okénko jsem musel poslat ještě před 
zastupitelstvem, a tak vám nepíšu, jak to 
dopadlo. Odpověď však už touto dobou 
naleznete na www.lysanasspojuje.cz.

Matěj Kodeš – Kulturně! 

Milí Lysáci, v okén-
ku zastupitele máme 
možnost vyjádřit se 
k dění ve městě. Ne 
vždy je to ale potře-
ba, a proto bych rád 
využil této možnosti a 
přeji vám aspoň hezký 

den! Ať už vás dnes čeká cokoliv, neza-
pomeňte, že nám všem víc sluší, když se 
na sebe usmíváme. Usmějte se. Krásný 
den, sousedé! 

Jan Burian, KDU-ČSL

Můžeme podpo-
rovat děti v chůzi 
nebo jízdě na kole či 
koloběžce. Ne vždy 
to ale lze, a pak je 
možné využít školní 
autobusovou linku. 
Jednoho únorového 

rána jsem opět řešila nastavení odjez-
dů školních linek 270480 1001 a 1003 
(teplota 3°C, některé zastávky bez pří-
střešků). Děti často přicházejí na za-
stávku již v 6.40 hodin (bojí se, aby jim 
bus neujel, apod.) Obě ZŠ ve městě za-
čínají v 7.45 hodin. Děti z Ostré a Litole 
přijíždějí do Lysé již okolo 7.00 hodin  
a pak úplně zbytečně čekají před ško-
lou. Požádala jsem proto provozovate-
le o přehodnocení jízdního řádu této 
linky. Byla bych ráda za posunutí odjez-
du tak, aby se dětem zkrátilo čekání na 
otevření školy. Současný stav není dob-
ře nastaven, což potvrzují i další rodiče, 
kteří jsou s odjezdy školních autobusů 
také nespokojeni. Pokud se situace 
nezmění, nedivme se, že spousta rodi-
čů raději odveze děti do školy autem, 
čímž se ranní doprava u škol ještě více 
komplikuje.

Mgr. Štěpánka Vošická, KDU-ČSL

Stavba severo-jižního silničního obchvatu města získala na stavebním úřadě potřebné územní rozhodnutí. Díky to- 
mu může příprava stavby postoupit do další fáze. Město v posledních 5 letech vykoupilo přes 90 % pozemků v trase 
obchvatu a zaplatilo za tyto pozemky přes 20 miliónů Kč. Nyní bude třeba vypořádat zbývající pozemky a následně 
získat stavební povolení. Buď budou vykoupeny, nebo v případě nesouhlasu vlastníků, vyvlastněny. Předpokladem  
k tomu je zapsání celé povolené stavby obchvatu do katastru nemovitostí. V tomto veřejném registru můžou obča-
né sledovat pozemkovou přípravu stavby. Až budou všechny pozemky vypořádány, bude vypsáno zadávací řízení na 
zhotovitele stavby. Samotná stavba bude trvat nejméně 2 roky. Důležité je, že město v letošním roce postaví novou 
komunikaci od nadjezdu podél stadionu Slovan do průmyslové zóny. Tato komunikace bude hlavní spojkou mezi 

centrem města a budoucím obchvatem.
Mgr. Hynek Fajmon, ODS
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Ve čtvrtek 30. 1. 2020 bylo na radnici rušno. Předávalo se totiž prv-
ňáčkům základních škol jejich první vysvědčení z rukou pana starosty 
Ing. Karla Otavy. 

 11.–12. ledna 2020 probíhala na výstavišti výstava Náš cho-
vatel. Udělování cen se mimo jiné zúčastnili i pan poslanec 
Ing. Jan Skopeček a Ing. Milan Pour. 

 

 

Poslední den v roce 2019 se konal již 45. ročník Silvestrovského 
běhu. Počasí bylo pro běžce příjemné a zřejmě proto se zúčastnil 
historicky největší počet účastníků - 129. Od nejmladší Nely Rakuša-
nové až po 64letého Miloslava Bečku. V kategorii „Muži“ zvítězil Jiří 
Miler, v kategorii „Ženy“ Helena Poborská a v kategorii „Dorostenky“ 
Eva Vaňková.

 Ve čtvrtek 16. 1. 2020 proběhlo v zasedací místnosti na radnici další 
z cyklu Zeptejte se starosty. Další se bude konat 12. 3. 2020 v litolské 
tělocvičně.

Fotograficky
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Kulturní přehled

1. 3. od 10.00 Mosley 
1. 3. od 15.00 Divadlo ELF „Vojta a strašidla“  DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
  50 min., vstupné 70 Kč.
1. 3. od 17.00 Volání divočiny 
1. 3. od 20.00 1917 
2. 3. od 17.00 Ježek Sonic
2. 3. od 20.00 V síti  PREMIÉRA 
3. 3. od 17.00 Mosley 
3. 3. od 20.00 Modelář
5. 3. od 17.00 Frčíme  PREMIÉRA
5. 3. od 20.00 Sviňa
6. 3. od 17.00 Frčíme
6. 3. od 20.00 Chlap na střídačku
7. 3. od 10.00 Frčíme
7. 3. od 20.00 KLÍČ  KONCERT
  vstupné 280 Kč.
8. 3. od 10.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
8. 3. od 15.00 Mosley 
8. 3. od 17.00 Chlap na střídačku
8. 3. od 20.00 1917 
9. 3. od 17.00 Volání divočiny 
9. 3. od 20.00 Příliš osobní známost
10. 3. od 17.00 Frčíme
10. 3. od 20.00 Neviditelný  PREMIÉRA
11. 3. od 20.00 „Už zase miluju!“  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
12. 3. od 17.00 Frčíme
12. 3. od 20.00 3Bobule  PREMIÉRA
13. 3. od 17.00 Volání divočiny 
13. 3. od 20.00 Bloodshot  PREMIÉRA
14. 3. od 10.00 Frčíme
14. 3. od 17.00 Bloodshot 
14. 3. od 20.00 3Bobule 
15. 3. od 10.00 Frčíme
15. 3. od 15.00 Zapomenutý princ  PREMIÉRA
15. 3. od 17.00 3Bobule 
15. 3. od 20.00 Bloodshot 
16. 3. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu
16. 3. od 20.00 Chlap na střídačku
17. 3. od 17.00 Volání divočiny 
17. 3. od 20.00 Dokonalý pacient  PREMIÉRA
18. 3. od 17.00 Super mazlíčci  AKCE KINO KLUB
18. 3. od 20.00 Případ mrtvého nebožtíka  AKCE KINO KLUB
19. 3. od 17.00 Princezna zakletá v čase  PREMIÉRA 
19. 3. od 20.00 Andílci za školou  PREMIÉRA
20. 3. od 17.00 Jan Hrubý & Kukulín  KONCERT
  vstupné 200 Kč.
21. 3. od 10.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad  PREMIÉRA
21. 3. od 17.00 Princezna zakletá v čase 
21. 3. od 20.00 3Bobule 
22. 3. od 10.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad 
22. 3. od 15.00 Princezna zakletá v čase 
22. 3. od 17.00 Andílci za školou
22. 3. od 20.00 3Bobule 
23. 3. od 17.00 Andílci za školou
23. 3. od 20.00 3Bobule 
24. 3. od 17.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad 
24. 3. od 20.00 Tiché místo: Část II
25. 3. od 17.00 Tlapková patrola: Vždy ve střehu  AKCE KINO KLUB
25. 3. od 20.00 Příliš osobní známost
26. 3. od 19.00 Mnislav Zelený Atapana - Šamanismus a sexualita  
  u amazonských Indiánů  PŘEDNÁŠKA
27. 3. od 17.00 Princezna zakletá v čase 
27. 3. od 20.00 Šarlatán  PREMIÉRA
28. 3. od 10.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad 
28. 3. od 20.00 Lety mimo a Snap call - Unplugged párty
  vstupné 120 Kč.
29. 3. od 10.00 Princezna zakletá v čase 
29. 3. od 15.00 Andílci za školou
29. 3. od 17.00 Šarlatán 
29. 3. od 20.00 Afrikou na pionýru  PREMIÉRA
30. 3. od 17.00 Afrikou na pionýru
30. 3. od 20.00 Šarlatán 
31. 3. od 17.00 Ledová sezóna: Ztracený poklad 
31. 3. od 20.00 Proxima  PREMIÉRA

Více informací www.kinolysa.cz

Kino Lysá n. L.                    3 /20203. 3. 2020 od 16.30 hodin
Toulky minulostí 
– Poslední Přemyslovci 
beseda v místní knihovně

4. a 18. 3. 2020 od 16.30 hodin
Paličkování
kurz v místní knihovně

4. 3. 2020 od 19.30 hodin
Loučení se Šporkem
akce v místním kině

5. 3. 2020 od 18.00 hodin
Padouch nebo hrdina
beseda v klubu Patro

5. 3. 2020 od 18.00 hodin
Trvalky v přírodní  

 jedlé zahradě
přednáška v místní knihovně

7. 3. – 24. 4. 2020  
 od 15.00 hodin

Tvoření s múzou
vernisáž v muzeu B. Hrozného 

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. 

9. a 23. 3. 2020 od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

10. 3. 2020 od 16.30 hodin
Írán - pohled do zákulisí
přednáška v místní knihovně

11. a 25. 3. 2020 od 16.30 hodin
Drátování
kurz v místní knihovně

11. 3. 2020 od 20.00 hodin
„Už zase miluji!“
představení v místním kině

12. 3. 2020 od 18.00 hodin
Dopřejte odpočinek 
rodinám dětí s autismem
beseda v knihovně - Milovice

12. 3. 2020 od 18.00 hodin
Zeptejte se starosty
ZŠ TGM Litol - tělocvična

17. 3. 2020 od 17.00 hodin
Nenechte svou hlavu zahálet
přednáška v místní knihovně

18. 3. 2020 od 16.00 hodin
Hudební toulky
beseda v knihovně Litol 

18.–22. 3. 2020 
Jarní zemědělec, Jaro s koňmi
a Festival dechovky 
Výstaviště Lysá n. Labem

19. 3. 2020 od 19.00 hodin
Pěvecký sbor USA
evangelický kostel Lysá n. L. 

20. 3. 2020 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta – L. Županič
beseda v Domově Na Zámku

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

21. 3. 2020 od 10.00 hodin
Koncert hasičské  

 dechové hudby 
Výstaviště Lysá n. L. 

21. 3. 2020 od 18.00 hodin
Slavnost pálení Morany  

 a vítání Vesny
v parčíku v ulici Komenského 

24. 3. 2020 od 18.00 hodin
Osmimilimetrové vzpomínky
přednáška v místní knihovně

24. 3. 2020 od 16.30 hodin
Setkání s rodiči předškoláků
ZŠ B. Hrozného – budova  

 1. stupně 

25. – 27. 3. 2020 od 9.00 hodin
Bazárek
v RC Parníček

26. 3. 2020 od 19.00 hodin
Šamanismus a sexualita  

 u amazonských Indiánů
přednáška v místním kině 

27. 3. 2020 od 18.00 hodin
Noc s Andersenem
pohádkové nocování  

 v knihovně

27. 3. 2020 od 19.00 hodin
Koncert Petry Janů 

 & skupiny Amsterdam 
Výstaviště Lysá n. L.

28. 3. 2020 od 20.00 hodin
Lety mimo
koncert v místním kině
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Dovolujeme si Vás pozvat na                                                                                                                                    
Koncert Hasičské dechové hudby Lysá n. L.

v rámci Festivalu dechovek
DIRIGENT PAVEL STŘÍBRNÝ

Sobota 21. 3. 2020 od 10.00 hodin
v areálu Výstaviště Lysá nad Labem
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Pozvánky
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Pozvánky

Americký sbor přiveze do 
Lysé skladby českých autorů

Ve čtvrtek 19. března zveme všechny hudební příznivce do evan-
gelického kostela na koncert amerického univerzitního pěveckého 
sboru Concordia University Wisconsin Kammerchor. Sbor od svého 
založení procestoval téměř celý svět a několikrát navštívil i Českou 
republiku. Jeho repertoár je velmi široký, od chorální renesanční 
až po současnou tvorbu a spirituály. Pro své letošní turné po České 
republice si zpěváci připravili i díla českých autorů, a tak si během 
večera budeme moci vyslechnout skladby Petra Ebena nebo na-
příklad významného nymburského rodáka B. M. Černohorského. 
Concordia má na svém kontě i řadu nahrávek. Sbormistryně a 
profesorka hudby Alexa Doebele  je často zvána na různé hudební 
workshopy, do porot soutěží a jako dirigentka hostuje po celých 
USA. Začátek koncertu je plánován na 19. hodinu, vstupenky lze 
zakoupit v městské knihovně nebo přímo na místě před koncer-
tem. Srdečně zveme.

Jana Křížová

Zeptejte se starosty
ve čtvrtek 12. 3. 2020 
od 18.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Litol
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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

Poslední Přemyslovci – 3. března 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné setkávání nad českou historií  
s PaedDr. Marií Kořínkovou.

Paličkování – 4. + 18. března 2020 
od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy s Helenou Kubíkovou. Zá-
jemci se mohou hlásit v knihovně!

Trvalky v přírodní jedlé zahradě 
– 5. března 2020 od 18.00 hodin
Přednáška Ing. Petry Vodenkové o jedlých 
trvalkách v přírodní zahradě, které tvoří 
podsadbu dřevin tzv. bylinné patro. Beseda 
bude zaměřena na vyzkoušené jedlé a léčivé 
trvalky jako náhradu listové zeleniny.

Írán – pohled do zákulisí 
– 10. března 2020 od 16.30 hodin
Jak se žije v Íránu. Neobvyklý a humornou 
formou podávaný pohled za oponu země 
větší než celá střední Evropa nabízí autor 
dvou knih o současném Íránu, přírodově-

Beletrie pro dospělé
Chlapec, který viděl – TOYNE Simon
Hořkosladký život – McCullough Colleen

Edda a Grace, Trs a Kačka 
– to jsou čtyři neobyčejné 
sestry, dcery důstojného 
pána Latimera z městeč-
ka Corunda. Všechny jsou 
krásné, bystré a ambicióz-
ní, ale musejí čelit předsud-
kům v tehdejší společnosti. 
Jejich život se od základu 

změní, když se dají zaměstnat v nemocnici 
jako ošetřovatelky a zapojí se do programu, 
kterým ve dvacátých letech vznikalo povolá-
ní diplomovaných zdravotních sester. 

Naučná literatura pro dospělé
Velká cesta kilem za Čingischánem 
– Urbanová Jana
Manželé Urbanovi zase vy-
razili na dlouhou cestu sta-
rým střepem. Škodou 100 z 
roku 1969. A na své dlouhé 
cestě si psali deník, aby ani 
jedna historka, ani jeden zá-
žitek nezapadl. I vy se proto 
s nimi můžete vydat ze Strašína přes Pamír do 
Mongolska a nakonec do Prahy na Václavák.

Slavné bitvy českých dějin – Kvirenc Jan
Vojenské konflikty – ať už 
v našich hranicích, nebo  
v daleké cizině – před-
stavují dramatickou osu 
starších i novějších čes-
kých dějin. „Slavné bi-
tvy“ nabízejí 44 střetnutí, 
počínaje bojem Sámovy 

říše v 7. století až po 19. století a začátek 
našich moderních dějin (legionářské vítěz-
ství u Zborova). Vždy platilo, že „pozemští 
králové a knížata vděčí za slávu válkám a 
triumfům“. 

Beletrie pro děti
Skopičiny kocoura Silvestra 
– Pospíšilová Zuzana
Zrzavý kocour Silvestr žije 
s babičkou v malém dom-
ku blízko zoo. Ačkoli má 
doma misku vždy plnou, 
zdá se mu jeho život pří-
liš nudný. Trápí se tím, že 
jako kocour není ničím 
zajímavý. Podniká proto 
pravidelné výpravy do zoo a snaží se na-
podobovat exotická zvířata, která všichni 
návštěvníci obdivují...

Tajemství  hotelu Winterhouse 
– Guterson Ben

Druhý díl trilogie plný ta-
jemna, magie a rébusů Alž-
běta se vrací zpět do hote-
lu Winterhouse a společně  
s Freddym se tentokrát po-
kusí přijít na kloub případu 
tajemného hosta a jeho 
magické knihy, jíž se kdysi 

chtěla zmocnit Gracella...

Naučná literatura pro děti
K čemu jsou architekti – Dušek Ondřej
Knížka je určená pro čte-
náře od 10 let. Architek-
ti a architektky vytvářejí 
prostředí, ve kterém se 
pohybujeme, bydlíme, od-
počíváme, učíme se, pra-
cujeme… zkrátka ve kte-
rém žijeme.

UVNITŘ – Isabel Minhós Martins 
Jedinečný ilustrovaný průvodce po lidské 
mysli. V dobách antiky byli lidé přesvědčeni, 
že myslíme a cítíme srdcem. Dnes už víme, 
že to, co jsme, se děje uvnitř mozku, za neu-
stálé spolupráce se zbytkem těla...

dec a cestovatel RNDr. Jiří Sladký. Záběr na 
všední život 75milionové, prudce se rozví-
jející země – jak se baví mladí a jak starší, 
co smějí anebo nesmějí ženy a co muži. Co 
pro Íránce znamenají děti. Jak by se měl a 
naopak neměl chovat návštěvník z ciziny. 
Máme se v Íránu bát? Pojďme se podívat 
na to, co běžný návštěvník nezahlédne.

Drátování – 11. + 25. března 2020 
od 16.30 hodin
Drátenický kurz s paní Procházkovou.

Nenechte svou hlavu zahálet 
– 17. března 2020 od 17.00 hodin
Mozek je sval a je třeba ho trénovat. Když 
ho netrénujeme, zleniví. Jak na to a k čemu 
je to vlastně dobré, se Vám pokusí nastínit 
tato přednáška Mgr. Jany Bajerové. Akce je 
pořádána v rámci Národního týdne tréno-
vání paměti.

Hudební toulky – 18. března 2020 
od 16.00 hodin (pobočka Litol)

Pokračování litolských hudebních besed  
s Mgr. Janou Bajerovou.

Osmimilimetrové vzpomínky. 
Dírkou v oponě – 24. března 2020 
od 18.00 hodin
Pro velký zájem reprízujeme sedmý díl na-
šeho cyklu a ještě jednou nabízíme projekci 
historických filmů věnujících se divadelní-
mu spolku Tyl (tentokrát ještě doplněnou  
o nové informace). Díky filmovému archivu 
J. Minaříka opět můžete nahlédnout do mi-
nulosti našeho města.

Noc s Andersenem – 27.–28. března 2020
Tradiční knihovnická akce pro děti spojená 
s přespáním v knihovně. Na akci je nutné  
se přihlásit v knihovně předem.

Jak si představuji dopravu v Lysé nad La-
bem v roce 2030 – do 30. března 2020
Výstava dětských výtvarných prací ze sou-
těže pořádané městem Lysá n. L.

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 2020 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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ZÁPIS SE LVEM BEDŘÍŠKEM
Milé děti, vážení rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. ročníku 

Základní školy Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem. 

středa 1. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 2. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 hodin
v budově I. stupně ZŠ B. Hrozného
Lysá nad Labem (Školní náměstí 1318)

Náhradní termín zápisu: středa 15. 4. 2020 
ve 13.00 hodin po předchozí dohodě 
s vedením školy na tel. 325 551 320 nebo
e-mailu: zastupce@zsbhrozneho.cz

Co Vás čeká: 
Putování, při kterém vás budou provázet 
rozliční obyvatelé zvířecí říše i jejich 
král Bedříšek.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
dne 26. 3. 2020 (čtvrtek)

od 7.45 hod do 11.25 hod 

Nabízíme Vám:
* klidné rodinné prostředí (oddělený I. a II. stupeň školy)
* otevření školy rodičům a veřejnosti
* ranní a odpolední družinu s kapacitou 180 míst 
* adaptační kurz „Školička“ pro předškoláky
* individuální přístup k žákům
* žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována  
 komplexní péče kvalifikovanými pedagogy
* možnost využití činnosti asistenta pedagoga
* celoškolní projekty, odpolední dílny
* školy v přírodě (1 x za dva roky)
* moderně vybavené učebny
* interaktivní výuku pomocí moderní techniky

Výuka mateřského jazyka má u nás přednost, proto jí dáváme 
dostatečný časový prostor ve výuce. Nabízíme AJ pro žáky 1. 
ročníků jako nepovinný předmět, povinně se AJ vyučuje od 
druhé třídy. Od 6. ročníku probíhá výuka druhého cizího jazyka 
– RJ, nebo NJ.

...a dále nabízíme řadu nepovinných předmětů a kroužků:
* nepovinné předměty např. šachy, anglický jazyk  
 1. ročník, konverzace v AJ…
* keramický kroužek a kroužek mažoretek
* kroužek Veselá věda
* sportovní hry, florbal… aktuální přehled nabízených
 kroužků je na www.zsbhrozneho.cz,
 http://www.zsbhrozneho.cz/rozvrh.html a
 http://www.zsbhrozneho.cz/krouzky.html

Pro starší děti navíc:
* moderní počítačová učebna
* kroužek 3D tisku a robotiky, dramatický kroužek, 
 astronomický kroužek
* semináře z matematiky a českého jazyka
* zahraniční exkurze a zájezdy 
* adaptační programy a lyžařský výcvikový kurz…

Informace o naší škole se dozvíte také na adrese 
www.zsbhrozneho.cz nebo na tel. 325 514 615, 

325 551 088, 325 551 302.

Těšíme se na Vás…
všichni zaměstnanci ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 
pro školní rok 2020–2021

středa 1. 4. 2020 od 13.00 do 17.00 hodin
čtvrtek 2. 4. 2020 od 13.00 do 15.00 hodin
v areálu školy (zelený pavilon)

Náhradní termín zápisu: středa 15. 4. 2020 od 13.00 hodin 
po nutné předchozí dohodě s vedením školy na tel. 325 551 220 
nebo e-mailu: info@zsjaklysa.cz 
Více informací na www.zsjaklysa.cz

Pro děti si paní učitelky se školním 
parlamentem připravily zábavu plnou
dopravních prostředků na čtyřech
různých stanovištích.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve čtvrtek 26. března 2020

od 7.45 do 11.25 hodin
Doporučujeme vidět:
●  výuku ve třídách
●  nově vybavené učebny
●  osvětovou výstavu Porozuměj autismu v rámci projektu OPVVV  
 „Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického  
 spektra v ZŠ “ ve vstupní hale
●  výstavy výtvarných prací žáků po celém areálu školy  
●  promítání prezentací ze školních akcí a výstavku absolventských  
 prací v přízemí pavilonu D 
● zajít na oběd do Scolarestu od 11.15 do 14.00 hodin

Proč být žákem nebo žákyní naší školy?
●  vše pod „jednou střechou” – všechny učebny, tělocvičny, školní  
 družina, školní klub, školní knihovna, školní restaurace Scolarest
● možné využití venkovní přírodovědné učebny a blízkého  
 sportovního hřiště
● povinná výuka angličtiny již od 1. ročníku
● povinná výuka dalšího cizího jazyka (francouzského,  
 německého a ruského) od 7. ročníku
● velmi aktivní žákovský školní parlament – jeho významné akce:  
 Podzimní a Jarní hrátky, Předvánoční jarmark, Den otevřených 
 dveří, Aprílové dny, besedy s významnými osobnostmi…
● široká nabídka volnočasových aktivit (kroužky technické, sportovní  
 a výtvarné, angličtina Milischool přes všechny ročníky včetně  
 2. stupně aj.)
● úzká spolupráce se všemi spádovými MŠ – návštěva předškoláků  
 v prvních třídách
● vybavení celé školy moderní didaktickou technikou, např.  
 v každé učebně interaktivní tabule nebo projektor, a velkým  
 množstvím didaktických pomůcek  pro názornou výuku

CESTUJEME ZA POZNÁNÍM,
POJEDEME AUTEM, VLAKEM, AUTOBUSEM NEBO LODÍ

HURÁ DO ŠKOLY!
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Pro koho je určen? 
Přednostně pro děti s odloženou školní 

docházkou, popřípadě pro děti starší  pěti 
let. Žáci si zde osvojují školní návyky a do-
vednosti, které jim usnadní vstup do první-
ho ročníku základní školy.

Kde se nachází?
Praktická škola a Základní škola Lysá nad 

Labem, příspěvková organizace, Komen-
ského 1534/16, Lysá nad Labem (areál 
„nové školy“ – modrý pavilon).

Škola poskytuje prostor a kvalifikované 
pedagogy, absolventi „přípravky“ nastupují 
do běžného typu ZŠ. 

Co je potřeba k přijetí?         
• doporučení z PPP nebo z SPC , kde musí být  
 uvedeno: „Doporučujeme docházku do  
 přípravného ročníku“,
• doporučení od pediatra, ke kterému se  
 svým dítětem docházíte. Je nutné, aby   
 tam bylo napsáno: „Doporučuji vzdělávání  
 v přípravné třídě.“
• písemná žádost o přijetí, která je ke  
 stažení na webových stránkách školy:  
 www.specialniskolalysa.cz.

Několik informací k přípravnému ročníku:
• přípravka (nultý ročník) je zřízena na  

Přípravný ročník
 naší škole již osmým rokem,
• počet žáků ve třídě je maximálně 12,  
 aby byl zajištěn individuální přístup,
• žáci mají 20 vyučovacích hodin týdně,  
 po skončení výuky je zajištěn jejich po- 
 byt ve školní družině,
• docházka  i družina jsou zdarma.

V případě zájmu o zapsání Vašeho dítěte 
do přípravného ročníku je možné si sjed-
nat návštěvu školy, podívat se do vyučo-
vací hodiny či nechat své dítě ve třídě „na 

zkoušku“.
Za přihlášeného žáka se považuje ten, 

kdo odevzdá vedení školy všechny doku-
menty nutné pro přijetí.

Kontakty:
tel.: 325 551 075, 731 449 123 a 739 071 338
e-mail: zvslysa@seznam.cz
web: www.specialniskolalysa.cz

Irena Dlabolová
zástupkyně ZŠ speciální

Setkání s rodiči předškoláků
všech MŠ v Lysé nad Labem a spádových obcí  

a zájemci z řad veřejnosti

úterý 24. března 2020 
v 16.30 hodin 

v ZŠ B. Hrozného (budova 1. stupně, 
Školní náměstí 1318)

Povídání nejen o školní připravenosti, zápisu do 1. tříd ve školním 
roce 2020/2021 v Lysé nad Labem, odkladu povinné školní 

docházky, školních vzdělávacích programech obou škol
a dalších záležitostech, které Vás zajímají…

Podzimní výprava do ně-
meckého Norimberku vyšla 
na jedničku, a proto jsme  
s plánováním další zahraniční 
cesty dlouho neváhali. 

Naším cílem se stal ve čtvrtek 6. února 
2020 zámek Moritzburg, kde se každoročně 
v zimním období koná výstava Tři oříšky pro 
Popelku, neboť právě na tomto pohádko-
vém zámku se v roce 1973 natáčela nejslav-
nější scéna této populární pohádky. Zájem o 
exkurzi byl vskutku obrovský, o čemž svědčí 
zejména to, že všech 57 míst bylo během půl 
hodiny obsazeno!

V průběhu výstavy Tři oříšky pro Popelku 
jsme se dozvěděli spoustu nových infor-
mací o českoněmeckém kultovním filmu, 
prohlédli jsme si (a někteří z nás si dokonce 
i vyzkoušeli) původní filmové kostýmy a pro-
šli jsme si autentické prostory, kde natáčení 
probíhalo. Výstava se nevěnuje jen hercům 
a místům, kde se filmová pohádka natáčela, 
instalované exponáty i mnoho multimediál-
ních zastávek vtáhnou návštěvníky přímo do 
děje pohádky. Není divu, že výstavu v minu-
lých letech navštívil už téměř milion návštěv-
níků z celého světa. Dalo by se říci, že si tu 
každý přijde na své. Děti se zabaví u mno-
hých interaktivních zastávek a prvků, dospě-

lí se zase mohou ponořit do vzpomínek a 
prostě jen tak pohádkově snít… Celá výstava 
je česko-německá a všichni návštěvníci si ji 
mohou projít dle libosti sami bez průvodce. 
Po přibližně hodině a půl jsme si zámek pro-
hlédli i zvenku a chybět nesmělo ani zkouše-
ní střevíčku na zámeckých schodech. 

Naším druhým cílem byly Drážďany, kde 
jsme se seznámili s nejznámějšími památka-
mi a poté vyrazili také nakupovat. Znáte to… 

Zpět do Lysé jsme ve stejném počtu 
(hurá!) dorazili okolo osmé hodiny večerní. 
Až na drobné úklidové práce v autobuse 
jsme v průběhu celého dne nemuseli řešit 
žádné potíže či problémy, což výrazně při-
spělo k tomu, že si zájezd užili nejen žáci, ale 
i my učitelé. Děkujeme vám! Již nyní se těší-
me na další společnou cestu.

Petr Pokorný

Bedříšci vyjeli za Popelkou aneb Střípky z našich saských výprav
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Dobrá znalost cizích 
jazyků je v dnešním svě-
tě důležitou podmínkou 
k vzájemnému soužití 

různých národů a jejich komunikaci. U nás 
ve škole si dobře uvědomujeme, že znalost 
cizího jazyka nepotřebujeme jen kvůli cesto-
vání, ale že také otevírá další možnosti po-
znávání a zvyšuje uplatnitelnost našich žáků 
na trhu práce nebo v úspěšném studiu na 
škole v zahraničí. 

Právě díky tomu jsme se rozhodli otevřít 
seminář s názvem „The English Club“. Jeho 
cílem je rozvoj jazykových kompetencí žáků 
druhých a třetích ročníků a jejich příprava 
na získání mezinárodně uznávané zkoušky 
Cambridge English. Tento projekt je pod-
pořen grantem z ESF a státního rozpočtu 
ČR č. CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_065/0016222 
s názvem „Vzdělávání je cesta k úspěchu“. 
Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, 

Novinka –„The English Club“
do kroužku se přihlásili studenti, kteří do něj 
dochází dobrovolně, ochotně a je na nich 
vidět nadšení pro jazyk. V kroužku tak pa-
nuje příjemná, dělná atmosféra, žádný dril. 
Učitelka Mgr. Bronislava Khalegová, která 
kroužek vede, se snaží připravit studenty ve 
všech oblastech komunikačních dovedností, 
kterými jsou poslech s porozuměním, čtení, 
mluvení a psaní. Všechny tyto dovednosti 
jsou testovány právě při zkouškách Cam-
bridge English, protože představují komplex-
ní osvojení cizího jazyka. 

Základním studijním materiálem je učeb-
nice Cambridge English – Complete First for 
Schools, ale studenti se v hodinách věnují 
také psaní článků, dívají se na anglické filmy 
a následně o nich píší recenze, hodnotí knihy, 

které přečetli, nebo vedou diskuze na různá 
témata. To vše samozřejmě pouze v anglic-
kém jazyce. 

Abychom znalosti a jazykové dovednosti 
našich žáků co nejvíce podpořili, každým ro-
kem jim zprostředkováváme oblíbenou praxi 
ve Velké Británii, aby si mohli své jazykové 
dovednosti ověřit a prohloubit. Studenti se 
ze zahraničních stáží vrací s větším sebevě-
domím, s lepšími jazykovými dovednostmi 
a organizačními schopnostmi. Pokud k tomu 
všemu v budoucnu získají ještě zkoušku Cam-
bridge English, máme jistotu, že se ve světě 
určitě neztratí. 

Iva Gecková
Obchodní akademie Lysá nad Labem 

Žákům deváté třídy ze 
ZŠ J. A. Komenského se 
díky spolupráci školy se 
společností Post Bellum 
naskytla neobvyklá příle-
žitost seznámit se z první 

ruky s okolnostmi války v Bosně a Herce-
govině v letech 1992–1995. Sarajevský ro-
dák a dnes italský občan Ognjen Tomić jim 
vyprávěl o těžkostech života v obléhaném 
Sarajevu i o životě nezletilého uprchlíka  
v Itálii, která se ho během války ujala.

Debata, podpořená Evropskou unií  
z programu Evropa pro občany, je jed-

Deváťáci ze ZŠ J. A. Komenského z Lysé debatovali 
s pamětníkem bosenské války

nou z řady, které Post Bellum ve spolu-
práci s mezinárodními partnery organi-
zuje v ČR a dalších evropských zemích 
díky projektu „Dětství ve válce, dětství 
v totalitě“.

Deváťáci z Lysé tak nejen rozšířili své 
znalosti z dějepisu i zeměpisu, ale po po-
čátečním ostychu dokonce začali klást své 
dotazy pamětníkovi v angličtině, čímž pro-
kázali nejenom zájem o téma, ale i slušnou 
jazykovou vybavenost.

Mgr. Jitka Sedláčková  
zástupce ředitelky školy JAK

Každoročně seznamujeme zákonné zá-
stupce dětí s organizací a kritérii zápisu při-
jímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Zá-
pisové dění bude začínat v měsíci březnu/
dubnu 2020, kdy všechny mateřské školy  
v Lysé nad Labem organizují informační 
schůzky. Během nich budou zákonní zástup-
ci informováni o škole, obdrží potřebné for-
muláře, prohlédnou si prostory škol, budou 
moci vznést jakékoliv dotazy atd.

Zápis dětí do mateřských škol do školního roku 2020–2021
Cílem schůzek bude předat zákonným 

zástupcům dětí  informace, které je mož-
né vyhledávat na webových stránkách 
nebo nástěnkách jednotlivých mateř-
ských škol.

Kristýna Kaňková, DiS.
ředitelka MŠ Pampeliška

Schůzky proběhnou v jednotlivých ško-
lách vždy od 16.00 hodin v těchto termí-
nech:

MŠ Pampeliška – 30. 3. 2020
MŠ Mašinka – 31. 3. 2020

MŠ Dráček – 1. 4. 2020
MŠ Čtyřlístek – 2. 4. 2020
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Kavárnička v lednu
Vánoce i silvestrovské oslavy nám 

utekly jako voda a už se scházíme v 
novém roce. A máme si toho hodně co 
povídat. Co Ježíšek naložil nám, co na-
ložil našim drahým u nás, jak jsme sla-
vili vánoční svátky, jak jsme se potěšili  
u živého Betléma a zazpívali si koledy na 
Štědrý den v kostele. Vzpomněli jsme 
i na Silvestra, především na zbytečné 
a otravné petardy a strašné bouchání, 
které nám nedalo spát a zahnalo ptáč-
ky zpěváčky daleko do lesů. Ale – snad 
bude v letošním roce lépe.

Samozřejmě, museli jsme si i postěžo-
vat na různé zdravotní potíže, které nám 
trochu svátky zkomplikovaly. A jak na ně, 
nám přišla poradit do Křesla pro hosta 
paní Tereza Horáčková (na snímku), maji-
telka sítě obchodů se zdravotními potře-
bami, včetně toho u nás na Masarykově 
ulici. Pohovořila velice zaujatě, jak nám 
může při našich problémech pomoci.  
A hlavně – jak je třeba postupovat, když 
potřebujeme různé zdravotní pomůcky, 
jako chodítka a jiné. Od nového roku se 
mnohé změnilo a její zaměstnankyně 
ve zdejší prodejně nám ochotně a rády 
poradí. K tomu odpovídala na vznášené 
dotazy. Ale – nastal čas a paní Tereza se  
s námi musela rozloučit.

Při prvním novoročním posezení nás 
čekalo ještě veliké překvapení. Byl přítom-

ný kameraman, který natáčí příspěvky do 
městské televize. Díky naší popularitě do-
stal za úkol zpracovat videoinformaci, jak 
to zde provádíme. Pečlivě natáčel všech-
no, co zde probíhalo. Od vystoupení paní 
Horáčkové až po tanečky, hlavně ty zvlášť 
náročné. Moc se mu líbila naše kronika a i 
z ní si natočil několik záběrů. A samozřej-
mě dlouho povídal s naším muzikantem. 
Všechno si to můžeme prohlédnout na 
městských stránkách.

Na další lednové Kavárničce jsme přivítali 
pana Ladislava Žohu, manažera lyského vý-
staviště. Rozdal nám propagační materiály  
k výstavám v roce 2020 a doplnil některé 
novinky, které se nám moc líbí. A už se tě-
šíme na mnohé z nich, třeba na červnové-
ho SENIORA. 

Příště se setkáme v únoru, opět s milými 
návštěvami v „Křesle“. Těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

V závěru loňského roku jsme zazna-
menali zvýšenou podporu ze strany vás 
– našich spoluobčanů. Opakovaně jsme 
dotazováni, z jakých zdrojů je vlastně náš 
hospic financován.

Domácí hospic Nablízku nemá příjmy od 
zdravotních pojišťoven za zdravotní péči. 
Odborné sociální poradenství poskytuje-
me zdarma. Na komplexní hospicovou péči 
si klienti přispívají částkou 250 Kč na den, 
která činí asi 13 % skutečných nákladů.  
V rámci péče mají rodiny k dispozici 
nepřetržitou pohotovost hospicového 
týmu, zdravotnický materiál a zapůjčení 
potřebných kompenzačních pomůcek. 
Všem našim pacientům neprodleně po-
máháme vyřídit žádost o příspěvek na 
péči, který zpravidla několikanásobně 

Rádi vám budeme Nablízku i nadále
převyšuje částku potřebnou k uhraze-
ní naší péče. Pokud je rodina v nepříz-
nivé sociální situaci, poskytujeme naši 
péči bezplatně. Zbývajících 87 % ná-
kladů (cca 1650 Kč/den péče) musíme 
uhradit z jiných zdrojů. Proto žádáme  
o příspěvek města, jejichž občanům naše 
služby nabízíme. V loňském roce činily 
tyto příspěvky cca 500 tisíc korun. Roč-
ní rozpočet hospice je 3 miliony korun. 
Zbývající potřebnou částku (2,3 milionu 
korun) jsme získali z dotací, grantů, od  
firemních a individuálních dárců.

Ráda bych na tomto místě poděkovala 
vám všem: od vedení města, přes místní 
podnikatele (např. Kovona a. s., Papírnic-
tví Ambrož, Drogerie Matouš, Květiny Ro-
mantic, Lékárna Magistra, Mireas Reality, 
Galanterie O. Bláhová), církevním spole-
čenstvím, dětem a učitelkám z MŠ Pam-
peliška a Čtyřlístek, Farní charitě v Lysé 
nad Labem, seniorům z Litole a mnoha 
dalším dobrovolníkům a  zvláště pravidel-
ným dárcům.

Díky vaší podpoře může hospic nadále 
poskytovat kvalitní péči, a to i bez úhrady 
zdravotních pojišťoven.   

Mnohé pozitivní reakce rodin, které 
jsme doprovázeli, nás povzbuzují k další 
práci a ujišťují nás o smysluplnosti a po-
třebnosti naší služby.

Pokud byste se chtěli dozvědět více  
o naší službě anebo nás podpořit, infor-
mace najdete na www.hospic-lysa.cz. 

Bc. Bohumila Urbanová
ředitelka DH Nablízku

Chtěla bych poděkovat touto ces-
tou všem sestřičkám a paní ředitel-
ce Domácího hospice Nablízku z. ú.  
v Lysé nad Labem za jejich obětavou, 
laskavou a zodpovědnou péči o mého 
vážně nemocného manžela pana 
Karla Šimáčka. Díky obětavé pomoci 
strávil můj manžel poslední dny své-
ho života v rodinném kruhu. 

Jaroslava Šimáčková 

Poděkování
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Zámecké novinky
První lednovou sobotu se konala v naší 

nádherné kapli Tříkrálová poutní mše svatá. 
Po loňské odmlce z důvodu karanténních 
opatření, jsme tak navázali na naši dlouhole-
tou tradici. Mši sloužil jáhen Mgr. Alois Zou-
bek a svým zpěvem ji doprovázel Chrámový 
sbor u sv. Jana Křtitele pod vedením sbormis-
tra RNDr. Jana Franka. Mše byla pořádána  
i pro širokou veřejnost a nás těší, že se k nám 
vracíte. Farní charita v Lysé nad Labem každo-
ročně pořádá Tříkrálovou sbírku a i k nám po 
Novém roce zavítali koledníci. Dle informací 
Farní charity se letos vybralo 37 543 Kč a my 
jsme rádi, že jsme také mohli přispět. Třetí a 
poslední akcí, která nám svým duchem připo-
mněla čas Vánoc, bylo vystoupení dětí ze ZŠ 
Bedřicha Hrozného. Děti z této školy si pro nás 
připravily vánoční pásmo, ale z důvodu karan-
ténních opatření, která byla u nás v domově 
v předvánočním čase, k nám nemohly přijít.  
I když nám toto pásmo předvedly až v lednu, 
vůbec nic to neubralo na jejím kouzlu. V lednu 

jsme zahájili sérii návštěv na lyském výstaviš-
ti a to hned dvakrát. První výstavou byl Náš 

Pomoc přijmout i darovat
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Pečujeme o blízkého člověka, jehož ži-
vot ovlivnila demence a dáváme mu svůj 
čas i své síly. Často nás překvapí chvíle, kdy 
si říkáme, že takhle to zkrátka nepůjde dál. 
Podobni Sisyfovi vlečeme své břemeno, kle-
sáme pod jeho tíhou a doléhá na nás pocit 
marnosti. Potřebujeme pomoc. Dokázat si 
o ni říct a dokázat ji přijmout je leckdy ob-
tížné a někdo se k tomu neodhodlá. Ti, kdo 
ano, však často objeví, že přijatá pomoc má 
zajímavou vlastnost: její užitek se někdy ná-
sobí. Sdílíme-li své těžkosti, obvykle nám to 

umožní pohlédnout na ně z odstupu a vy-
držet ještě chvíli. Zároveň ale zjišťujeme, že  
i my sami máme druhým co nabídnout, pro-
tože úsilí, které jsme vynaložili, nás proměni-
lo a dodalo nám zkušenosti, které jiní třeba 
nemají. Tak si můžeme pomáhat vzájemně 
a díky tomu poznat nejen nové cesty a nové 
přístupy, ale někdy i nové přátele. Protože 
jak na cestě, tak i v životě domácího pečují-
cího platí, že ve dvou se to lépe táhne.

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 12. března) 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

chovatel a další Čokoládový festival, který se 
začíná těšit velké oblibě. Na konci ledna při-
šli do naší dílny opět dobrovolníci, kteří po-
máhají našim klientům s tvorbou keramiky. 
Tyto návštěvy plánujeme jedenkrát za měsíc, 
abychom se ve tvoření z hlíny zdokonalovali.  
Již nyní jsou znát velké pokroky a věříme, že 
se ještě zlepšíme. Jistě znáte divadelní umě-
lecký soubor NÁPLAVKA, jejichž mottem je 
– Léčba neklidem! Tento divadelní soubor  
k nám přijde 19. dubna s představením Pou-
pata odkvétají v máji. Jde o rodinnou veselo-
hru z venkova s živě hrající kapelou. Představe-
ní začne v 16.00 hodin  – sál 1. patra. Nejdříve 
se ale bude konat další Křeslo pro hosta a 
to v pátek 20. března od 17.00 hodin v sále  
1. patra. Naším hostem bude herec a dabér 
Ladislav Županič. Na obě akce Vás všechny 
srdečně zveme.

Ludmila Hlatká, fyzioterapeutka
Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. 
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Stalo se již tradicí, že v měsíci lednu Mys-
livecký spolek Lysá nad Labem „Doubrava“ 
pořádá v kulturním domě v Milovicích mysli-
vecký ples. V letošním roce 18. ledna 2020 to 
byl již v pořadí X. ročník. Náš spolek se může 
pyšnit tím, že naše tombola má přes 100 cen 
a pouze ze zvěřiny.

Již po 19. hodině se začal sál o kapacitě 260 
míst zaplňovat účastníky plesu. U vchodu je ví-
tali členové MS a uváděli je ke stolům. Před za-
hájením plesu vystoupili mladí trubači s před-
vedením různých mysliveckých a loveckých 
skladeb. Krátce po 20. hodině byl ples zahájen. 
Za hraného pochodu myslivci i honci nastou-
pili do sálu s bohatou zvěřinovou tombolou 
zavěšenou na dřevěných bidlech. Bylo před-
staveno 112 kusů zvěře. Bylo zde 50 kachen,  
40 bažantů, 12 zajíců, 5 ks černé zvěře, 1 srn-
če, 1 muflonče, 2 ks dančat a hlavní cena 1 ks 
mladé jelení zvěře. Po nástupu a ztišení hluku  
v sále následovalo myslivecké halali, kterým 
myslivci vzdali úctu ulovené zvěři, poté pří-
tomné přivítal pověřený člen MS. Představil 
hudební soubor pana Volešáka a informoval 
přítomné o prodeji a průběhu tomboly. Závě-
rem popřál všem příjemnou zábavu.

Ples začal a taneční parket byl neustále za-

plněn, tančilo se téměř pořád, kromě přestá-
vek na občerstvení tanečníků a hudebníků.  
V přízemí KD v restauraci byla podávána jídla 
ze zvěřiny a různé speciality. Prodej tombo-
lových lístků byl zajištěn členy MS, kterým 
výrazně pomáhaly jejich drahé polovičky.  
O zvěřinu je vždy velký zájem, a tak byla tom-
bola prodána během chvilky.

Po půlnoční tombole došlo i na poraden-
skou činnost, a to potřebné rady k ošetření 

Jubilejní X. myslivecký ples v Milovicích se vydařil
zvěřiny, ale hlavně na kulinářské znalosti jak 
nejlépe vyhranou zvěřinu připravit.

Pak se parket znovu roztančil a všichni se 
skutečně bavili. Potěšující bylo, že naše spole-
čenská akce uspokojila starší i mladší genera-
ci. Závěrečné hodnocení je jednoznačné a to, 
že myslivecký ples přispívá k dobrému jménu 
a popularizaci myslivosti na veřejnosti. 

Sajfrt Josef st.

Členská výroční schůze  ZO Českého zahrádkářského svazu Lysá nad Labem II. se 
bude konat 28. 3. 2020 od 10.0 hodin v prostorách školní jídelny, Komenského 
1534, 289 22 Lysá nad Labem. 

Tímto zveme všechny naše členy. Krom probrání běžných bodů schůze se můžete 
těšit od 11.00 hodin na přednášku Pěstování zeleniny pana Ing. Ivana Dvořáka, kte-
rý po přednášce zodpoví veškeré vaše dotazy. Přednáška je určena nejen členům 
ZO, ale i široké veřejnosti. Těšíme se na hojnou účast. 

Mgr. Martina Jílková

Pozvánka na členskou výroční schůzi ZO 
Českého zahrádkářského svazu Lysá nad Labem II.

„Pohádky tisíce a jedné noci“, to bylo 
ústřední téma výzdoby 13. Reprezentačního 
plesu Tanečního klubu dospělých Lysá nad La-
bem dne 25. 1. 2020 na výstavišti na zahájení 
letošní plesové sezony. A tak jsme byli opět 
svědky perfektně odvedené práce TKD na 
výzdobě a zútulnění průmyslové haly dle ná-
vrhu Veroniky Tondlové, čímž vzniklo příjem-
né kulturní prostředí. Řady milovníků tance a 
dobré zábavy mohly obdivovat u zahradního 
jezírka Jasmínu s tygrem, kterého zapůjčil 
principál Jaromír Joo z Národního cirkusu  
Jo-Joo a nebo Aladina na létajícím koberci. 
Sálu vévodil velký centrální kruh, v jehož stře-
du zářil lustr s miňonkami a zrcátky, doplněný 
po obvodu ledkovými krápníky. Součástí vý-
zdoby byly opět vymalované obrázky od dětí 
z MŠ Čtyřlístek.

Každý příchozí byl pořadateli přivítán a ob-
držel skleničku sektu k tradičnímu přípitku. 
Moderování plesu se ujala paní Lída Hesová. 
Pak již předseda Ing. Miloslav Škoch prohlásil 
ples TKD za oficiálně zahájený a pozval hosty 
na parket tradičním waltzem. K poslechu, ale 
především pro společenský tanec, hrála kapela 
ECHO 91 a celý večer krásně plynul dle progra-
mu a předem připravených tanečních bloků.

Nádherný večer nám zpříjemnili „profe-
sionálové“. Úvodní předtančení předvedla 
formace 6 párů z TŠ Hes z Prahy krásným 
valčíkem v choreografii Šárky Hesové. Svým 
tanečním mistrovstvím uchvátil návštěvníky 

Pohádková Jasmína a Aladin na plese TKD

taneční pár Mája Drekslerová a Robert Pěn-
kava z TŠ Hes, který se blýskl čtyřmi standard-
ními tanci. Třetím vystoupením se představil 
taneční pár Tereza Steinbachová a Martin Re-
iser z místního TJ Sokol s ukázkami latinsko-
amerických tanců.

Na závěr se sluší poděkovat za organiza-
ci a výzdobu plesu všem členům Tanečního 
klubu dospělých a jejich kamarádům, kteří 
pro nás tento příjemný zážitek připravili. Dě-

kujeme všem sponzorům, včetně města Lysá 
nad Labem, ale také všem, kdo přišli a svojí 
přítomností a tancem krásu večera dotvořili. 
Právě pro Vás se snažíme, aby plesy TKD byly 
tradiční kulturně společenskou akcí ve městě. 
Budeme se na Vás těšit i příští rok.

Miloslav Škoch, TKD 
www.tkdlysa.estranky.cz

foto: Miroslav Firman 
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V úterý 14. 1. dopoledne vystupova-
li žáci 2. A, B a 4. B v Domově Na Zámku  
v Lysé nad Labem. Název našeho vystou-
pení bylo: Narození Ježíška.  Proč jsme 
vánoční téma představili na zámku až 
nyní? V prosinci nám to nedovolila vysoká 
nemocnost dětí i klientů v domově. Hlav-
ním cílem bylo potěšit naše seniory. Děti 
vytvořily malá přáníčka, která rozdávaly 
všem přítomným babičkám a dědečkům. 
Na zámku nás přijali všichni velmi srdeč-
ně a mile. Celková atmosféra byla velice 
přátelská. Odměnou nebyly jen sladkosti, 
které děti dostaly od zaměstnanců domo-
va, ale především dobrý pocit, že jsme pár 
lidem udělali radost.

2. A, B a 4. B ze ZŠ B. Hrozného

Na jedné z vycházek houbařského 
spolku jedna členka objevila v březovém 
porostu hromady různého odpadu. 

A tak jsme se ve spolku domluvili, že 
uklidíme odpad do sběrného dvora. Dne  
17. a 18. ledna 2020 jsme v několika  
lidech vzali auto, koupili velké žoky, do 
kterých jsme vše naložili (bylo jich neuvě-
řitelně) a na několikrát odvezli do separa-
čního dvora v Lysé nad Labem (bylo to na 
katastru Lysé n. L.). Měli jsme dobrý pocit  
a hlavně na tom místě můžou růst třeba 
… houby. 

Josef Pažout

Houbařský spolek

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

uvádí koncert:

QUASITRIO –
klavírní trio studentek 

pražské AMU

Program: 
J. Haydn, L. Auerbach, 

F. Schubert: Trio B-dur.

Divadelní sál zámku 
v Brandýse n. L.

pátek 13. 3. 2020 
od 19.30 hodin

Vstupné: 70 Kč, studenti 
a mládež 20 Kč.

Vystoupení na zámku

Kapelu ke spolupráci přizval hudební 
skladatel David Solař, který k připravova-
nému třináctidílnému feeling good seriálu 
České televize s pracovním názvem Děti 
zkomponoval hudbu.  

„V půlce ledna jsme během jedné frek-
vence v hudebním studiu A České televize 
natočili čtyři písně do úvodního dílu. Ty 
pak nazpívala Jitka Čvančarová. Na jednu 
z písní se k nám připojil i legendární hous-
lista Jan Hrubý,“ popisuje práci ve studiu 
frontman kapely Martin Blažek. „V prvním 
dílu se objevíme i na obrazovce. Koncem 
ledna jsme absolvovali tři natáčecí  dny 
v obci Stará Huť u Dobříše. Každý den se 
točilo takřka dvanáct hodin. Ve scénách, 

Lyská Artmosféra nahrála hudbu 
k novému seriálu ČT

kdy vystupujeme jako kapela na pódiu, se 
mikrofonu ujala již zmiňovaná Jitka Čvan-
čarová. Celé to pro nás bylo velkou výzvou 
a zkušeností, za což jsme velice vděční,“ 
dodává Martin Blažek.

Kromě Jitky Čvančarové a kapely Artmo-
sféra se v novém seriálu České televize, 
který by se na televizních obrazovkách měl 
objevit ještě letos na podzim, mohou diváci 
těšit na Marka Adamczyka, Davida Novot-
ného, Sabinu Remundovou, Jana Dolan-
ského nebo například Petra Kostku a Libu-
ši Švormovou. Režie projektu se ujal Biser 
Arichtev, autorem scénáře je Jan Coufal.

Jana Křížová
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Úspěšná akce Seznámení s orientačním 
během, pořádaná ve Dvorcích v letech 2017 
a 2018, byla jedním ze zásadních impulsů, 
které vedly k vytvoření zájmového kroužku 
orientačního běhu v Lysé nad Labem. Krou-
žek funguje od ledna 2018 se základnou  
v Dětském areálu v Čechově ulici. Navštěvují 
jej především děti školního věku, ale i zájem-
ci z řad rodičů. Pod obětavým a inspirativním 
vedením paní Mariky Benešové se děti i do-
spělí seznamují se základními principy, na 
kterých fungují orientační sporty, orientační 
běh především. 

Učíme se pracovat s mapou a buzolou, po-
znáváme značky na mapách pro orientační 
běh, zdokonalujeme si své schopnosti orien-
tace v terénu a v neposlední řadě i běžecké 
schopnosti. Odhalujeme krásu orientačního 
sportu, který spojuje fyzickou zátěž s pře-
mýšlením a krásou přírody. V průběhu roku 
trénujeme nejenom v areálu Čechovy ulice, 
vyjíždíme také do lesa ve Dvorcích a přes 
zimu se konají sportovní schůzky v tělocvičně 
ZŠ. Podstatnou součástí schůzek je posilování 
kladného vztahu dětí k naší přírodě, objevo-
vání krásných zákoutí, péče o přírodu obecně 
i o zázemí areálu, pozorování živočichů – za-
čátkem roku jsme sčítali ptáky a chystáme se 
na výrobu ptačích budek. 

Orientační běžci v přípravě na novou sezonu

Vyvrcholením práce na schůzkách je 
naše účast na závodech orientačního běhu.  
V tomto školním roce (i v tom minulém) 
jsme jich absolvovali slušnou řádku – měst-
ské sprinty, noční závody, ale především zá-
vody v různorodé krajině po celé naší krás-
né zemi. Letos budeme zahajovat závodění 

na přelomu března a dubna ve východočes-
ké a ještědské oblasti. Velmi se těšíme i na 
společný letní týden v Bedřichově. V přípa-
dě zájmu pište na adresu: kdz@aclysa.cz.

Markéta Vostruhová
za rodiče a děti z kroužku
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,  
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti  

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování  
i pracovní příležitost. (více na www diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
 látky (minimálně 1m2, nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky  
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce,  
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:
v pátek 24. dubna 2020 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 25. dubna 2020 v době od 8.00 do 13.00 hodin
Místo sběru:
garáž městského úřadu, za  budovou MěÚ.

 Věci nenoste volně, ale zabalené do PEVNÝCH igelitových pytlů či  
 kartonových krabic.
 Noste věci bez plísně, děr, fleků, s funkčními zipy, s knoflíky, s patenty,  
 gumou či tkanicí v pase. 
 Vše čisté, umyté, vyprané.
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé. 
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora  
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno PO až PÁ od 09.00 do 17.00  
 a v SO od 09.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.  
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  
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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.
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska. Stáří slepiček: 15–19 týdnů.
Cena: 169–219 Kč/ks.

Prodej Lysá nad Labem – Penny u betonárky:
5. 3. 2020 v 10.00 hod., 14. 3. 2020 v 15.10 hod. a 25. 3. 2020 ve 13.55 hod.

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin

na tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

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

Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se přišli rozloučit do ob-
řadní síně s panem Zdeňkem Šubr-
tou z Litole. 

manželka s rodinou
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