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V dnešním čísle:

Naše město v příštích dvou letech čekají 
velká dopravní omezení z důvodu uzavře-
ní nadjezdu nad železniční tratí. Nadjezd 
by měl projít celkovou rekonstrukcí, jejímž 
investorem bude Středočeský kraj. Ač z po-
hledu laika by to mohlo vypadat, že želez-
niční nadjezd je zcela v pořádku, jeho celko-
vá oprava je nanejvýš nutná. Problémy jsou 
s dilatačními spárami a ve špatném stavu 
je i ocelová konstrukce. Nadjezd by měl být 
uzavřen od března 2017 až do konce roku 
2018. Celkové náklady by se měly vyšplhat na 
250 milionů korun. Rekonstrukce určitě při-
nese zkvalitnění dopravy a zvýšení její bez-
pečnosti. Ale než tomu tak nastane, čeká nás 
řada dopravních omezení. Například pro ná-
kladní dopravu to bude znamenat odklonění 
přes Nymburk. „Přes Lysou nad Labem nepo-
vede žádná značená objízdná trasa. Znamená 
to, že do města bude umožněn vjezd pouze 

Dopravní omezení ve městě

místním obyvatelům,“ říká starosta města Ing. 
Karel Otava. Uzavření nadjezdu přes železnič-
ní trať de facto odřízne na více než rok a půl 
městskou část Litol. Pěší a cyklisté budou moci 
využívat železniční podchod, ale jak na tom 
budou řidiči motorových vozidel? „Ve spolu-
práci se Středočeským krajem připravujeme 
pouze pro občany našeho města objízdnou 
trasu ulicí na Zemské stezce a dále v jejím po-
kračování po nově zpevněné komunikaci oko-
lo KOVONY přes dva železniční přejezdy do 
ulice Ke Kovoně,“ vysvětluje starosta. O všech 
dopravních omezeních budou občané vždy 
s předstihem informováni na stránkách Listů, 
na městském webu nebo například na face-
booku města, kde budou uveřejněny i mapky. 
O dalších dopravních omezeních souvisejících 
s opravami veřejných komunikací Vás bude-
me informovat v příštích vydáních Listů.

Redakce

Prezentace 12.30
Zahájení závodu 13.50
Předškoláci (120 m) 13.55
Žákyně mladší (680 m) 14.00
Žáci mladší (680 m) 14.10
Žákyně starší (800 m) 14.20
Žáci starší (800 m) 14.30
Dorostenci (2070 m) 14.40
Ženy a dorostenky (2070 m) 14.50
Vyhlášení výsledků  15.00
Muži, vytrvalci 
Hlavní závod (8280 m) 15.30

Běh zámeckou
zahradou
53. ročník

Sokol Lysá nad Labem pořádá
 v sobotu 3. září 2016 již 53. ročník 

tradičního Běhu zámeckou zahradou. 
V prvním ročníku v roce 1941 závodilo 

8 běžců, ale v roce 1947 již tento 
významný závod vyhrál Emil Zátopek. 

Před dvanácti lety se k pořadatelství vrátil 
Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 
Loňského 52. ročníku se zúčastnil rekorní 

počet 155 závodníků. 

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

dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

TJ Sokol Lysá nad Labem
denemark.jaroslav@seznam.cz

tel.: 736 677 261
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Městský úřad

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, rád bych 
Vás pravidelně na stránkách 
Listů informoval o situaci na 
radnici, o průběhu velkých in-
vestičních akcí města, o nejdůleži-
tějších úkolech, které nás čekají, a 
o našich záměrech a vizích. 

Naším prvořadým úkolem je 
vyřešit problematiku pitné vody. 
Je naplánovaný nový vrt v prame-
ništi směrem na Milovice, letos by 
se mělo začít zkušebním vrtem 
a řeší se i možnost získání vody 
z vrtu v Kovoně. Usilovně pracu-
jeme na výkupu pozemků pod 
budoucím obchvatem, kde je in-
vestorem Středočeský kraj. Ten 
má šanci získat potřebné peníze z 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Z 81 vlastníků 
zbývá posledních 5, kteří nereagují 
na výzvy nebo možná nechtějí po-

zemky prodat. Dostal jsem za úkol 
od zastupitelstva, abych s nimi 
osobně jednal. V případě, že se ne-
dohodneme na prodeji pozemků 
pro město, nastane proces vyvlast-
ňování, protože se jedná o stavbu 
veřejně prospěšnou. 

V srpnu 2015 se město smluv-
ně zavázalo, že vykoupí potřebné 
pozemky na II. etapu obchvatu, ale 
také, že zajistí aktualizaci projektu 
a dovede ho do stadia stavebního 
povolení. Přestože všechny volební 
subjekty měly mezi předvolebními 
sliby i podporu výstavby II. etapy 
obchvatu, z nepochopitelných dů-
vodů za celý rok nebylo pro aktua-
lizaci projektu uděláno vůbec nic. 
Znamená to, že při vší snaze bude 
obchvat dostavěn o jed rok pozdě-
ji, než mohl být. Když nedojde ke 
komplikacím, je reálná šance vydá-
ní stavebního povolení bohužel až 
v roce 2019. 

Velkou ranou pro město je stav 
železničního nadjezdu, o plá-
nované celkové rekonstrukci se 
dočtete na titulní stránce Listů. 
Podařilo se rozpohybovat tři kraj-
ské projekty, které z důvodu špat-
né komunikace zástupců našeho 
města byly předány k zastavení. 
Jde o II/272 Litol (Mírová ulice). 
Projektová příprava byla zaháje-
na více než před pěti lety. Dva a 
půl roku stojí, protože město ne-

dodalo projekt kanalizace a gene-
rel odvodnění. Je to sice investice 
krajská, ale město bude inanco-
vat kanalizaci, vodovod, osvět-
lení a chodníky. Další investicí je 
II/272 Lysá nad Labem, průtah. 
Jedná se o ulici Čs. armády, která 
vede od Husova náměstí ke kři-
žovatce na Milovice a Benátky. 
V tomto případě je to horší, pro-
tože zastupitelstvo někdy před 
pěti lety neschválilo projekt (spo-
ry o umístění autobusové zastáv-
ky, cyklostezky a kácení dřevin) 
a propadlo i územní rozhodnutí, 
což znamená minimálně jedno-
roční ztrátu. Město bude inves-
tovat do kanalizace, chodníků a 
vodovodu, který je ještě v azbes-
tových trubkách.  Další krajskou 
investicí je II/331 (dvě křižovat-
ky) pod nadjezdem a ve Dvorcích. 
Tyto všechny investice je potřeba 
skloubit a využít momentu, kdy 
dojde k uzavření nadjezdu a za-
staví se každodenní tok téměř 
10 000 automobilů. Škoda jen, 
že minulé vedení města zaspalo 
a alespoň některou z investic ve 
spolupráci se Středočeským kra-
jem nezrealizovalo.

Byla zadána studie na novou 
víceúčelovou sportovní halu. Vel-
mi smutná je bilance posledních 
10 let na úseku cyklostezek. Po-
slední projekt, který se mi podařilo 

prosadit v roce 2004, CYKLOSTEZ-
KA pravý břeh Labe (Lysá nad La-
bem Litol – Řehákova Bouda), byl 
postupně zapomenut. Ve snaze na-
pravit naprostý nezájem minulého 
vedení bylo dojednáno převzetí 
investorství Polabské cyklostezky 
Středočeským krajem včetně lávky 
přes Labe z Kostomlat do Hradišť-
ka. Tím se nám uvolní ruce pro pří-
pravu cyklostezky napojující město 
na Labe. Zadáme studii na cyklo-
stezku podle železniční trati do Mi-
lovic, kde už sedm roků máme pro-
vedeno zpevnění cesty vyzískaným 
štěrkem po elektrizaci trati Lysá–
Milovice. Budeme pokračovat v zá-
měru společně vybudovat cyklo-
stezku Benátky nad Jizerou –  Milo-
vice – Lysá nad Labem.

Po více než šestnácti letech sli-
bů a neúspěšných žádostí o dotaci 
chceme zahájit výstavbu kana-
lizace a vodovodu v Byšičkách a 
dokončit kanalizaci ve Dvorcích. 
Nutné je i vyřešit zástavbu v bývalé 
Frutě, která se táhne neuvěřitel-
ných 10 let, a toužebně očekávaná 
výstavba občanské vybavenosti je 
v nedohlednu. 

Na závěr bych rád popřál všem 
žákům a studentům úspěšný vstup 
do nového školního roku a Vám 
všem krásné babí léto.

Ing. Karel Otava
starosta města 

Vážení spoluobčané, v červnu 
skončila moje cesta ve funkci 
starosty města. Chtěl bych Vám 
všem moc poděkovat za pod-
poru, která mi umožnila téměř 
10 let tvořit a uskutečňovat 
prospěšné projekty. Dík samo-
zřejmě patří všem spolupra-
covníkům a zastupitelům, kteří 
mi umožnili po celou dobu rea-
lizovat volební program ODS. 
Za tu dobu se podařilo získat 
téměř 240 milionů korun na 
dotacích, řídil jsem 94 zastu-
pitelstev města a 240 rad měs-
ta, oddal jsem téměř 300 párů 
snoubenců. Když se ohlédnu, 
tak za sebou vidím kus poctivé 
práce, která dokázala město po-
sunout kupředu. Jsou i věci, kte-
ré se mi nepodařilo uskutečnit, 
ale doufám, že jejich projektová 
příprava či smluvní vztahy jsou 
nastaveny tak, že dojde k jejich 

Rozloučení

realizaci, a to v blízké budouc-
nosti, pokud bude nové vedení 
města ochotno a schopno v nich 
pokračovat. Zůstávám zastupi-
telem města a i nadále hodlám 
spolu s kolegy z ODS prosazo-
vat náš volební program. Pokud 
budete mít zájem mi předávat 
své podněty, můžete to tak činit 
na e-mailovou adresu havelka

@mestolysa.cz, nebo osobně 
v kanceláři MAS Polabí, každou 
středu od 17 do 18 hodin. Mimo 
středy, ve kterých se koná zastu-
pitelstvo města. Zároveň budu 

moc rád, když mě podpoříte 
svým hlasem v nadcházejících 
krajských volbách.

S úctou 
Mgr. Jiří Havelka

Foto a seznam čtyřnohých ka-
marádů nalezených v Lysé nad La-
bem a okolí najdete aktuálně na ad-
rese útulku www.pejscilysa.wz.cz a 
průběžně na vývěsce u Městské 
policie v Lysé nad Labem, která za-
jišťuje odchyt toulavých psů, vždy 
po odchytu pejska odveze do míst-

Nabídka pejsků a kočiček v psím 
útulku Lysá nad Labem

Návštěvní doba útulku:
pondělí–čtvrtek 8.00–14.00
pátek 8.00–12.00 
první sobota v měsíci 9.00–11.00

ního útulku, se sídlem ve Velazu, 
a. s., čp. 535, tel.: 325 551 221 
nebo na tel.: 723 342 174, paní 
Čápová. 

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

              Ivana Koštířová 
 odbor SMI
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Krátce z radnice

Městský úřad

Ze 7. zasedání zastupitelstva 
města dne 15. 6. 2016 
ZM schválilo:
• rozšíření programu jednání ZM 
 dne 15. 6. 2016 o návrh na od-
 volání p. starosty a volbu nového
 starosty, místostarosty a členů 
 rady města, který bude zařazen 
 jako bod č. 1,
• program jednání ZM dne 15. 6. 
 2016,
• pro odvolání p. starosty a volbu 
 nového starosty, místostarosty 
 a členů RM tajné hlasování,
• provedení opakované volby sta-
 rosty města Lysá n. L.,
• zřízení funkce neuvolněného 
 místostarosty,
• zásah do obecního pozemku 
 před nemovitostí č. p. 581, ul. 
 Masarykova, Lysá n. L.,
• 1) realizaci knihy o Lysé n. L.,
 2) zařazení inanční částky ve 
 výši 297 000 Kč na její do inan-
 cování do rozpočtu města pro 
 rok 2017,
 3) smlouvu o dílo a smlouvu o pře-
 vodu dispozičního práva k dílu,
• 1) návrh zadání architektonické 
 soutěže,
 2) hodnoticí kritéria: kvalita 
 urbanisticko-architektonického 
 řešení, jeho komplexnost, úpl-
 nost, splnění zadání, jedineč-
 nost, soulad funkčnosti a inves-
 tiční náročnosti,
 3) vyhlášení architektonické 
 soutěže dle předloženého zadání,
• změnu účelu použití inančních 
 prostředků u ZŠ J. A. Komenského
 ve výši 314 744 Kč na výměnu 
 projektorů k interaktivním tabu-
 lím a na pořízení nového nábyt-
 ku do některých kabinetů a tříd,
• prodloužení termínu pro výkup 
 pozemků pod budoucí stavbou 
 obchvatu II. etapa za schvále-
 ných podmínek z roku 2015 do 
 31. 8. 2016,
• výběr nejlevnější nabídky na 
 akci: „Projektová dokumentace
 – komunitní centrum č. p. 13 
 v Lysé nad Labem“, kterou poda-
 la irma AGORA, architektonic-
 ký a stavební atelier, spol. s r. o., 
 U Soudu 536/6a, Liberec, za cel-
 kovou cenu 477 950 Kč vč. DPH,
• uzavření smlouvy o dílo na 
 akci: „Projektové dokumentace 
 – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad 
 Labem“ za celkovou částku 
 354 530 Kč včetně DPH se spo-
 lečností Atelier M.A.A.T, s. r. o., 

 se sídlem Převrátilská 330, Tá-
 bor 390 01, IČ: 281459,
• pro realizaci zakázky Revitali-
 zace sídelní zeleně I. etapa, Zá-
 chrana a stabilizace vegetačních 
 prvků zámeckého parku I. etapa,
 Inventarizace vzrostlé zeleně na 
 vybraných plochách města Lysá 
 nad Labem, irmu  ALL4TREES, 
 s. r. o., 273 27 Otvovice 147, 
 IČ: 28998880, která nabídla 
 nejnižší nabídkovou cenu 
 416 589,29 Kč včetně DPH,
• pro realizaci rekonstrukce lo-
 džií bytového domu Slepá 550, 
 Milovice, irmu ThermoInvest
 Praha, spol. s r.o., IČ: 02290677, 
 Přívozní 1054/2, Holešovice, 
 170 00 Praha 7, za nabídkovou 
 cenu 1 229 206,14 Kč vč. DPH,
• pro realizaci dodání plastových 
 oken – Milovice ul. Slepá 550 a 
 551, ul. Sportovní 600, 601 a 
 602 a ul. Lesní 620, irmu 
 Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 
 1054/2, 170 00 Praha 7 - Hole-
 šovice, IČ: 27144526, za nabíd-
 kovou cenu 362 747 Kč 
 včetně DPH,
• pro realizaci rekonstrukce pod-
 lah v učebnách ZŠ Speciální 
 Pavla Franka, IČ: 11629177, 
 Jiráskovo náměstí 818/6, 
 326 00 Plzeň, za nabídkovou 
 cenu 228 658 Kč včetně DPH,
• nákup tiskáren od společnosti 
 AZENET, s. r. o., Plánská 403/5, 
 301 00 Plzeň, IČ: 02562014, za 
 cenu 45 438 Kč bez DPH,
• projektový záměr na projekt 
 „Rozvoj informačních systémů a 
 technologického centra“,
• zahájení zadávacího řízení ve-
 deného mimo režim zákona na 
 veřejnou zakázku malého roz-
 sahu na stavební práce s názvem: 
 „Instalace datových rozvodů MÚ
 Lysá nad Labem“. Pro toto zadá-
 vací řízení základní hodnoticí 
 kritérium – nejnižší nabídková 
 cena uvedená v Kč včetně DPH.
• 1) vydání nového „Řádu veřej-
 ného pohřebiště“, který upravu-
 je provoz na veřejném pohřebi-
 šti města Lysá nad Labem,
 2) vzorovou smlouvu o nájmu 
 hrobového místa upravenou ve 
 smyslu diskuse,
 3) nový ceník za pronájem hro-
 bových míst na hřbitově města 
 Lysá n. L. platný pro nově uza-
 vřené smlouvy od 1. 7. 2016,
 4) zplnomocnění vedoucího od-

 boru SMI k rozhodování o uza-
 vírání a podepisování smluv 
 o nájmu hrobového místa, dle 
 schváleného vzoru, bez před-
 chozího projednání v RM či ZM,
• uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
 vě č. 15250193, o poskytnutí 
 podpory ze Státního fondu ži-
 votního prostředí ČR,
• uzavření plánovací smlouvy 
 č. 3/2016 KÚ na výstavbu ve-
 řejné infrastruktury (splašková 
 kanalizace tlaková) na pozem-
 cích č. 3272/15, 3616/3, 
 527/17, 527/48 a 527/18 
 v k. ú. Lysá n. L., se společností 
 Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem 
 Poděbradova 1920, 289 22 Lysá 
 n. L., IČ: 27959481,
• dohodu o spolupráci s Hasič-
 ským záchranným sborem hlav-
 ního města Prahy při bezúplat-
 né dvoudenní stáži členů JSDH 
 Lysá n. L.,
• uzavření veřejnoprávní smlouvy 
 s Klubem přátel dechové hudby 
 Lysá nad Labem o poskytnutí 
 dotace na pořízení nových prv-
 ků ozvučovací aparatury včetně 
 dohody o bezplatném zapůjčo-
 vání pro aktivity města,
• MUDr. Evě Skalické umístění 
 venkovní části klimatizační jed-
 notky na vnější plášť budovy 
 pavilonu D areálu školy v Ko-
 menského ulici. Instalace zaří-
 zení bude provedena na nákla-
 dy žadatelky.
ZM vzalo na vědomí:
• zápis z jednání výboru pro ob-
 chvat města dne 25. 5. 2016,
• stav výkupu pozemků pod bu-
 doucí stavbou obchvatu II. etapa 
 ke dni 25. 5. 2016,
• zápis z jednání inančního výbo-
 ru dne 30. 5. 2016,
• znalecký posudek na zázemí 
 fotbalového klubu TJ Litol, kte-
 rým byla ohodnocena cena to-
 hoto zázemí na 1 501 570 Kč,
• zprávu p. Ing. Gregora ke spolu-
 práci s městem Milovice na ře-
 šení společných projektů,
• schválenou spolupráci s uvede-
 ným subjektem ze strany Valné 
 hromady Mikroregionu Polabí 
 na přípravu podání grantové žá-
 dosti z ESF na komunitní plá-
 nování za částku 75 000 Kč, hra-
 zenou z rozpočtu Mikroregionu 
 Polabí,
• zápis z jednání kontrolního vý-
 boru dne 25. 4. a 6. 6. 2016.

ZM odvolalo:
• z funkce starosty města Lysá 
 n. L. p. Mgr. Jiřího Havelku.
ZM volí:
• p. Ing. Karla Otavu uvolněným 
 starostou města Lysá n. L.,
• p. Jana Buriana neuvolněným 
 místostarostou města Lysá n. L.,
• členy rady města Lysá n. L. 
 p. Jana Krumpholce a p. Bc. Mar-
 tina Robeše.
ZM uložilo:
• 1) starostovi města projednat 
 osobně s vlastníky zbývajících 
 nevykoupených pozemků pod-
 mínky prodeje pozemků po-
 třebných pro budoucí stavbu 
 obchvatu II. etapa s tím, že z jed-
 nání bude pořízen zápis. Ter-
 mín: do ZM v 9/2016.
 2) starostovi města zaslat veřej-
 noprávním úřadům (vlastníkům
 pozemků pod budoucí stavbou 
 obchvatu II. etapa) výzvu k jed-
 nání za účelem získání pozemků 
 pro výstavbu II. etapy obchva-
 tu. Termín: do 31. 8. 2016.
• 1) panu starostovi opravit a do-
 plnit navržený rozpočtový vý-
 hled o navržené úpravy a před-
 ložit ho na ZM v 9/2016. Ke kaž-
 dé kapitole rozpočtu bude pří-
 slušným odborem zpracována 
 důvodová zpráva,
 2) kontrolnímu výboru provést 
 kontrolu objektu hasičské zbroj-
 nice ve Dvorcích včetně jeho vy-
 užívání. Termín: do ZM 10/2016.
 3) odboru SMI ve spolupráci se 
 stavebním úřadem uvést objekt 
 hasičské zbrojnice ve Dvorcích 
 do souladu se stavebním záko-
 nem a požádat o přidělení čísla 
 popisného,
• radě města projednat a dohod-
 nout konkrétní podmínky od-
 koupení zázemí fotbalového 
 klubu TJ Litol,
• radě města, aby návrhy obsaže-
 né ve zprávě p. Ing. Gregora 
 o spolupráci s městem Milovice 
 na řešení společných projektů 
 projednala,
• radě města předložit návrh na 
 zpracování komunitního plánu 
 města Lysá n. L. Termín: do ZM 
 v 9/2016.
ZM souhlasilo:
• s přijetím dotace z rozpočtu 
 Středočeského kraje a uzavření 
 smlouvy o poskytnutí dotace na 
 projekt „Restaurování branky 

Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice
 z ohradní zámecké zdi a plotu 
 na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.
ZM pověřilo:
• pana starostu uzavřením smlou-
 vy o dílo s vítězným uchazečem 
 na akci: „Projektová dokumenta-
 ce – komunitní centrum č. p. 13 
 v Lysé nad Labem“.
ZM jmenovalo:
• komisi pro přípravu projektové 
 dokumentace na akci: „Projek-
 tová dokumentace – komunitní
 centrum č. p. 13 v Lysé nad La-
 bem“ ve složení: p. Mgr. Kopec-
 ký, pí PaedDr. Bodnárová, p. Ing. 
 Eliška, pí PaedDr. Jarešová, 
 p. Ing. arch. Ritter,
• p. Mgr. Jaromíra Šalka, Lysá n. L., 
 V Polích 1799, členem inanční-
 ho výboru.

Z 1. jednání rady města 
dne 21. 6. 2016 
RM schválila:
• program jednání RM dne 21. 6. 
 2015,
• zadávací dokumentaci a výzvu 
 k podání nabídky na výběr po-
 jišťovny pro město Lysá n. L.,
• dodání židlí do školní jídelny 
 Scolarest od irmy INSGRAF, 
 Český Těšín, za částku 78 tis. Kč 
 a dokoupení dalších 100 kusů 
 židlí do malé jídelny za částku 
 46 tis. Kč,
• inanční dotace z charitativního 
 programu pro 3 nezletilé obča-
 ny města takto: na letní a pří-
 městský tábor ve výši celkem 
 3 640 Kč, na školu v přírodě ve 
 výši 1 600 Kč, na zakoupení
 zdravotního kočárku ve výši 
 23 394 Kč,
• konání marketingové akce ban-
 ky UniCredit na části plochy Hu-
 sova náměstí, s termínem ko-
 nání 5. 7. 2016 a 13. 9. 2016, 
 od 10.00 do 16.30 hodin s tím, 
 že bude uhrazena odebraná 
 elektřina, která bude poskytnu-
 ta z rozvaděče na ploše Husova
 náměstí, a poplatek za zábor 
 veřejného prostranství dle OZV 
 o místních poplatcích,
• ukončení nájemní smlouvy s pí.
 Hoskovcovou dohodou ke dni 
 31. 7. 2016,
• zveřejnění záměru na pronájem 
 prostor sloužících k podnikání 
 na adrese č. p. 550, Husovo ná-
 městí, Lysá nad Labem,
• 1) termíny zasedání RM Lysá 

 n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 
 12. 7., 26. 7., 9. 8., 30. 8., 13. 9., 
 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 
 22. 11., 6. 12., 13. 12.,
 2) termíny zasedání ZM Lysá 
 n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 
 13. 7., 7. 9., 12. 10., 9. 11., 14. 12.,
• užívání loga města Lysá nad La-
 bem k propagaci v knize Anthro-
 poid – pravdivý příběh,
• focení v Playboy stylu v zámec-
 kém parku v Lysé nad Labem,
• užití znaku města Lysá n. L. 
 v brožuře Železniční nostalgie 
 2016, kterou bude vydávat spo-
 lečnost KŽC Doprava, s. r. o., 
 IČ: 27423069, se sídlem Mein-
 linova 336, 190 06 Praha 9,
• 1) požadavky ředitelek ZŠ na 
 trvalou místní úpravu provozu 
 na pozemních komunikacích 
 v souladu s vyzkoušenou do-
 časnou úpravou dle příloh č. 1 a 
 2 projednávaného materiálu,
 2) požadavek města Lysá n. L. 
 ponechat při rekonstrukci nad-
 jezdu jeho stávající šířkové uspo-
 řádání se zřízením jízdních pru-
 hů pro cyklisty v hlavním do-
 pravním prostoru,
• uzavření smlouvy o dílo za akci 
 „Výstavba komunikace v ulici 
 Na Výsluní“ s irmou SKL RE-
 CYKLOSTAV, Milovice-Mladá, za 
 celkovou cenu 883 891,05 Kč 
 bez DPH, termín provádění 
 prací 31 dnů a zárukou na dílo 
 84 měsíců, za předpokladu 
 schválení navýšení inančních 
 prostředků v rozpočtu města na 
 rok 2016 zastupitelstvem města,
• výběr nabídky na akci „Projek-
 tová dokumentace – přístavba 
 a nástavba hasičské zbrojnice 
 v Lysé nad Labem“, kterou poda-
 la irma Design 4 – projekty sta-
 veb, Sokolská 1183/43, 460 01 
 Liberec 1 – Staré Město, za cel-
 kovou cenu 831 270 Kč vč. DPH,
• odkoupení zázemí fotbalového 
 klubu TJ Litol za cenu dle zna-
 leckého posudku 1 501 570 Kč.
RM vzala na vědomí:
• zápis z jednání komise pro ži-
 votní prostředí dne 14. 5. 2016,
• zápis z jednání komise pro ces-
 tovní ruch a sport dne 24. 5. 2016,
• zápis z jednání komise pro ro-
 dinu, školství a kulturu dne 
 12. 5. 2016,
• zápis z jednání stavební komise 
 dne 11. 4., 9. 5. a 13. 6. 2016,
• zápis z jednání komise dopravy, 

 bezpečnosti dopravy ze dne 
 8. 6. 2016.
RM doporučuje:
• odboru ŽP při rozhodování 
 o náhradní výsadbě přihlédnout 
 k doporučení komise pro ŽP 
 uvedeném v  bodě 2 zápisu ze 
 dne 10. 5. 2016.
RM uložila:
• 1) p. starostovi
 a) pokračovat v jednání se sta-
 rostou města Milovic, panem 
 Ing. Pourem, o spolupráci obou 
 měst při řešení akcí a projektů, 
 které by mohly uspořit oběma 
 městům investiční náklady a 
 zlepšit strukturu stávající ob-
 čanské vybavenosti zejména 
 v oblastech školství, zdravotnic-
 tví, sociálních služeb, kultury, 
 dopravy a životního prostředí,
 b) zajistit do konce září tohoto 
 roku společné jednání radních 
 obou měst s hlavním bodem 
 programu – společná strategie 
 realizace investičních akcí na 
 úseku občanské vybavenosti,
 2) jednotlivým odborům, výbo-
 rům a komisím, aby do 31. 7. 
 2016 podaly případné podněty 
 do programu společného jednání,
• inančnímu odboru prověřit
 1) možnost výpovědi ze smlou-
 vy o zprostředkování, správě 
 pojištění a poradenské činnosti 
 č. SoS 14/2015/O s firmou Satum
 Czech, s. r. o., IČ: 25373951, 
 Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava,
 2) možnost výpovědi z příkazní 
 smlouvy na výkon zadavatelské, 
 konzultační a poradenské čin-
 nosti s irmou eCENTRE, a. s.,
 IČ: 27149862, Argentinská 286/38,
 Praha 7. Termín: 13. 7. 2016,
• p. místostarostovi podat komisi 
 pro cestovní ruch a sport aktuál-
 ní informace o stavu projektu 
 výstavby multifunkční sportovní 
 haly, cyklostezky kolem dvorec-
 ké trati k Václavovi na Káraný a 
 informace o záměru dětského 
 hřiště v zámeckém parku. Ter-
 mín: do 31. 8. 2016.
• 1) p. starostovi pozvat na příští
 jednání RM ředitele Výstaviště 
 Lysá n. L.,
 2) p. starostovi, příp. p. místo-
 starostovi, zúčastnit se příštího 
 jednání komise pro rodinu, 
 školství a kulturu a projednat 
 s nimi téma Listy,
• 1) p. starostovi
 a) zajistit realizaci místní úpravy

 provozu na pozemních komuni-
 kacích u ZŠ JAK a Masarykovy 
 budovy ZŠ BH podle příloh 1 a 
 2 projednávaného materiálu. 
 Termín: 31. 8. 2016.
 b) Zajistit rekonstrukci ulice Na 
 Zemské stezce v úseku u nových 
 bytových domů dle dřívějších 
 usnesení ZM. Termín: do zaháje-
 ní rekonstrukce nadjezdu přes 
 žst. Lysá nad Labem.
 c) Zajistit opravu polní cesty 
 Zemská stezka v úseku za Kovo-
 nou a polní cesty podél západ-
 ního plotu Kovony k železniční-
 mu přejezdu u Kovony. Termín: 
 do zahájení rekonstrukce nad-
 jezdu přes žst. Lysá nad Labem.
 d) Zajistit opravu polní cesty 
 z Družstevní přes Borek na Po-
 děbradovu.Termín: do zahájení 
 rekonstrukce nadjezdu přes žst. 
 Lysá nad Labem,
 e) zaslat SÚS Středočeského kra-
 je požadavek města Lysá n. L. 
 k šířkovému uspořádání rekon-
 struovaného nadjezdu. Termín: 
 31. 7. 2016.
 2) předsedovi komise dopravy, 
 bezpečnosti dopravy předložit 
 ZM návrh na řešení organizace 
 parkování s ohledem na poža-
 davky provozovatelů prodejen 
 v centru města časově omezit do-
 bu parkování před prodejnami. 
 Termín: do příští RM,
• p. starostovi s TJ Litol smluvně 
 ošetřit:
 1) kupní cena, tj. 1 501 570 Kč, 
 bude převedena na depozitní 
 účet města Lysá n. L., 
 2) inanční prostředky z tohoto 
 depozitního účtu budou v plné 
 výši TJ Litol investovány do 
 oprav a úprav areálu, 
 3) před zahájením oprav a úprav 
 TJ Litol předloží pověřenému 
 členu rady města, p. Krumphol-
 covi, k odsouhlasení zpracovaný 
 soupis prací, včetně cenové kal-
 kulace,
 4) faktury za provedené práce 
 budou po konzultaci se zástup-
 cem odboru SMI předloženy 
 k odsouhlasení p. Krumpholcovi, 
 5) z depozitního účtu budou i-
 nanční prostředky postupně 
 uvolňovány na účet TJ Litol 
 k úhradě jednotlivě odsouhlase-
 ných faktur. Termín: 30. 6. 2016.
• Odboru SMI požádat Stavební 
 úřad MěÚ Lysá n. L. o změnu re-

Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4
Krátce z radnice
 gulativ v lokalitě Drážky dle žá-
 dosti společenství vlastníků po-
 zemků v lokalitě Drážky. Termín: 
 ihned.
RM odložila:
• rozhodnutí o zveřejnění záměru 
 na prostory sloužící k podnikání 
 na adrese č. p. 29, ČSA, Lysá n. L.
 k dalšímu komerčnímu využití.
RM souhlasila:
• 1) se zněním „Dohody o spolu-
 práci s Vězeňskou službou ČR“ a 
 pověřuje starostu jejím podpisem,
 2) s pokračováním spolupráce 
 s Vězeňskou službou ČR i v dal-
 ších letech. Pro případ další spolu-
 práce pověřuje starostu podpi-
 sem příslušné „dohody o spolu-
 práci“ za předpokladu, že nedo-
 jde ke změně současných smluv-
 ních podmínek.
RM pověřila:
• p. starostu uzavřením smlouvy 
 o dílo na akci „Projektová doku-
 mentace – přístavba a nástavba 
 hasičské zbrojnice v Lysé nad La-
 bem“ s vybraným uchazečem.
RM jmenovala:
• komisi pro přípravu projektové 
 dokumentace na akci „Projektová 
 dokumentace – přístavba a ná-
 stavba hasičské zbrojnice v Lysé 
 nad Labem“ ve složení: Bc. Miro-
 slav Konečný, Ing. Arch. Jan Ritter 
 a Mgr. Jiří Havelka.

Z 2. jednání rady města 
dne 21. 6. 2016
RM vzala na vědomí:
• program návštěvy kubánské de-
 legace a informaci odboru vnitř-
 ních věcí o zákonné úpravě vyvě-
 šování státních a jiných vlajek.

Z 3. jednání rady města 
dne 12. 7. 2016
RM vzala na vědomí:
• informaci o odmítnutí realizace 
 veřejné zakázky „Revitalizace 
 sídelní zeleně I. etapa, Záchrana 
 a stabilizace vegetačních prvků 
 zámeckého parku I. etapa, 
 Inventarizace vzrostlé zeleně na 
 vybraných plochách města Lysá 
 nad Labem“ irmou ALL4TREES, 
 s. r. o.,
• informativní zprávu o stanovis-
 cích k záměru města na zpevnění 
 plochy na pozemcích p. č. 810/1 
 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čap-
 kova v ochranném pásmu drah,
• zápis z jednání komise pro životní 

 prostředí ze dne 21. 6. 2016,
• zápis z jednání stravovací komise 
 dne 16. 5. 2016.
RM schválila:
• výběr ekonomicky nejvýhodněj-
 ší nabídky na akci: „Rekonstrukce 
 komunikace ulice Spojovací“, kte-
 rou podala irma Strabag, Praha
 5 Smíchov, za celkovou cenu 910
 tis. Kč vč. DPH, termín provádění
 prací 25 dnů a záruka na dílo 7 let,
• pro realizaci zakázky „Revitaliza-
 ce sídelní zeleně I. etapa, Záchra-
 na a stabilizace vegetačních 
 prvků zámeckého parku I. etapa,
 Inventarizace vzrostlé zeleně na 
 vybraných plochách města Lysá 
 nad Labem“ druhou irmu v pořa-
 dí, a to ZAHRADNÍ ARCHITEK-
 TURA MARTINOV, Kostelec nad 
 Labem, která nabídla druhou nej-
 nižší nabídkovou cenu 472 tis. Kč 
 s DPH,  a posunutí termínu zahá-
 jení realizace na 13. 7. 2016,
• uzavření smlouvy o dílo na akci 
 Oprava hřbitovní zdi města Lysá 
 n. L. - II. etapa s irmou Sdružení 
 živnostníků Horvát-Klempár, Ly-
 sá n. L., za nabídkovou cenu díla 
 515 tis. Kč vč. DPH,
• návrh na úpravu vstupní haly 
 Výstaviště v Lysé nad Labem spo-
 čívající v umístění prezentace zá-
 meckého parku se sochami 
 v tomto prostoru s tím, že na příš-
 tí jednání RM bude předložen 
 návrh na úpravu rozpočtu v rám-
 ci odd. kultura,
• konání předvolební politické akce 
 se sportovní arénou na ploše 
 Husova náměstí, v termínu 
 23. 8. 2016, od 12.00 do 19.00 
 hodin, Hnutí ANO, se sídlem 
 Babická 2329/2, 149 00 Praha 4, 
 IČ: 71443339, za předpokladu, 
 že prvky nebudou kotveny do 
 dláždění a  plocha náměstí bude 
 po ukončení akce uvedena do 
 původního stavu,
• spolu inancování služeb Centra 
 rodinného poradenství SEMIRA-
 MIS, z. ú., z „Dotace na činnost vy-
 konávané obcemi s rozšířenou 
 působností v oblasti sociálně-
 právní ochrany dětí“ ve výši 
 90 000 Kč na rok 2016,
• výběr ekonomicky nejvýhodněj-
 ší cenové nabídky na opravu 
 části ohradní zámecké zdi, kte-
 rou podala irma TOGET, s. r. o., 
 Nežárská 618, 198 00 Praha 9,  
 IČ: 27716384, za celkovou cenu 
 1 598 059,83 Kč vč. DPH, s termí-

 nem provádění stavebních prací 
 8 týdnů a s délkou záruční lhůty 
 120 měsíců,
• výběr cenové nabídky na akci: 
 „Dodávka modulární dráhy 
 pump track“, kterou podala irma 
 Way to Nature, s. r. o., Svatopluko-
 va 1222/24, 703 00 Ostrava – Vít-
 kovice, IČ: 29246954, za celkovou 
 cenu 652 190 Kč vč. DPH,
• přijetí poskytnuté dotace od 
 MMR ČR z programu „Cestová-
 ní dostupné všem“ pro akci: „Mo-
 dulární dráha pump track v Lysé 
 nad Labem“ identi ikační číslo 
 EDS 117D713006053. Výše pod-
 pory je 300 000 Kč.
• Vypsání soutěže o návrh na zpra-
 cování projektové dokumentace 
 na sportovní halu,
• výši odměny za zpracování ná-
 vrhu na sportovní halu 20 000 Kč 
 vč. DPH pro každého předkla-
 datele návrhu. V případě, že bude 
 návrh zadavatelem vybrán jako 
 nejvhodnější, uchazeč získá od-
 měnu 100 000 Kč vč. DPH,
• zahájení zadávacího řízení dru-
 hem zjednodušeného podlimit-
 ního řízení dle § 38 a za podmín-
 ky § 25 písm. a) zákona na podli-
 mitní veřejnou zakázku na do-
 dávky s názvem: „Dodávka a 
 montáž nových svítidel Lysá n. L.“,
• pro toto zadávací řízení základní 
 hodnoticí kritérium pro zadání 
 veřejné zakázky - nejnižší nabíd-
 ková cena uvedená v Kč vč. DPH,
• udělení výjimky z OZV č. 2/2013 
 stánku s rychlým občerstvením, 
 Smetanova ulice, restauraci a 
 baru MANGO, Husovo náměstí, a 
 hudebnímu klubu Calypsso, Ma-
 sarykova ulice, všem do konce ro-
 ku 2016,
• záštitu nad 15. ročníkem festivalu 
 barokního divadla, opery a hudby 
 Theatrum Kuks (bez inančních 
 nároků) včetně užití městského 
 znaku na propagačních mate-
 riálech.

RM uložila:
• odboru ŠSVZaK neprodleně za-
 hájit jednání s pí Macurovou 
 o přípravě komunitního plánu 
 a podat informaci včetně návrhu 
 harmonogramu prací RM dne 
 9. 8. 2016,
• odboru ŠSVZaK připravit návrh 
 smlouvy o spolupráci mezi měs-
 tem Lysá n. L. a Výstavištěm Lysá 
 n. L. do ZM 13. 7. 2016,
• odboru SMI a projektovému ma-
 nažerovi ve spolupráci s Bc. Ro-
 bešem zpracovat přehled čerpání 
 výdajových položek na PD a před-
 ložit ho na příští jednání RM,
• odboru SMI předložit návrh na 
 úpravu Pravidel uzavírání nájem-
 ních smluv k bytům ve vlastnictví 
 města dle pokynů pana starosty,
• odboru SMI vyžádat písemné sta-
 novisko společnosti Stavokom-
 plet, s. r. o., o existenci kanalizač-
 ních sítí na pozemku p. č. 650/1, 
 k. ú. Lysá n. L., a možném technic-
 kém řešení problému.
RM odložila:  
• zveřejnění záměrů na uzavření 
 nájmu k volným městským by-
 tům do doby přijetí nových Pra-
 videl uzavírání nájemních smluv 
 k bytům ve vlastnictví města.
RM jmenovala:
• komisi pro soutěž o návrh a 
 realizační komisi pro výstavbu 
 nové sportovní haly ve složení 
 p. Jan Burian, Ing. Petr Eliška, Ing. 
 Štěpán Svačina, Ing. Jiřina Čížková, 
 Ing. Jan Ritter a pí Magda Šulcová,
• komisi pro hodnocení nabídek na 
 dodávku a montáž nových svíti-
 del ve složení Ing. Tomáš Souse-
 dík, Ing. Milan Plíhal, Ing. Petr 
 Gregor, Ing. Vladimír Kopecký, 
 Ing. Josef Bárta.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ 

Lysá nad Labem

MěÚ Lysá nad Labem, odbor 
životního prostředí, informuje, že 
město Milovice zahájilo v srpnu 
2016 přípravné práce na revitali-
zaci lokality Josefov u Mlynařice. 
Předmětem zásahu je pouze káce-
ní geogra icky nepůvodních dru-
hů dřevin – javoru jasanolistého 
(Acer negundo) a trnovníku akát 

(Robinia pseudoacacia). Z důvodu 
omezení pařezové výmladnosti a 
invazního šíření semen citovaných 
druhů je kácení prováděno v dru-
hé polovině vegetace, tedy již od 
srpna. Zásah byl předem konzul-
tován s Českou inspekcí životního 
prostředí, Povodím Labe a Minis-
terstvem zemědělství ČR.

Informace městského úřadu
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Krimi střípky
Alkohol za volantem 

Dne 13. 6. 2016 v 21.15 hodin 
projednávali strážníci s 43letým 
mužem rumunské národnosti do-
pravní přestupek v ulici 9. května. 
Při projednávání strážníci pojali 
důvodné podezření, že řidič před 
jízdou požil alkoholické nápoje. 
Toto podezření se následně potvr-
dilo, když se na alkohol testeru ob-
jevila naměřená hodnota 0,34 ‰. 
Na místo byla přivolána Policie ČR, 
která si věc na místě převzala. 

Dopravní nehoda 
Dne 4. 7. 2016 v 15.52 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
o dopravní nehodě, která se sta-
la u muzea na náměstí Bedřicha 
Hrozného. Došlo ke střetu řidiče 
motocyklu a osobního motorového 
vozidla. Při příjezdu na místo byla 
již zraněnému motorkáři poskyto-
vána první pomoc až do příjezdu 
RZS. Místo dopravní nehody bylo 
uzavřeno a doprava byla odklá-
něna až do 17.00 hodin. Příčinou 
dopravní nehody bylo nedání 
přednosti v jízdě řidičem osobní-
ho motorového vozidla. Na místě 
zasahovaly všechny složky IZS. Ři-
dič motocyklu byl RZS odvezen do 
zdravotnického zařízení.

Agresivní cestující 
Dne 11. 7. 2016 v 21.30 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od zaměstnance ČD, že do vlakové 
stanice směřuje osobní vlak, ve kte-
rém se nachází černý pasažér, který 

je navíc vůči průvodčí značně agre-
sivní. Strážníci z vlaku následně vy-
vedli 27letého muže z Milovic, který 
průvodčímu nepředložil platnou jíz-
denku, byl vůči průvodčí agresivní a 
způsobil poškozené lehkou újmu 
na zdraví. Muž navíc vykazoval 
známky opilosti. Strážníci na místě 
provedli nezbytné úkony ke zjiště-
ní skutečného stavu věci a jednání 
oznámili ke správnímu projednání 
z podezření ublížení na zdraví.

Dopravní nehoda 
Dne 11. 7. 2016 v 9.05 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení, 
že na křižovatce ulic Tyršova/Ma-
sarykova došlo ke střetu chodce 
s osobním automobilem. Strážní-
ci zajistili místo dopravní nehody 
před příjezdem ostatních složek 
IZS. Zraněné 76leté ženě z Lysé nad 
Labem byla poskytnuta první po-
moc přítomnými občany. Žena byla 
následně RZS převezena do zdra-
votnického zařízení s podezřením 
na úraz kyčle. Příčinou nehody byla 
nepozornost 75leté řidičky z Prahy, 
která při couvání na přechodu pro 
chodce poškozenou přehlédla. Věc 
si na místě převzala SDN Policie ČR.

Rvačka na ubytovně 
Dne 15. 7. 2016 v 0.30 hodin byla 

poskytnuta součinnost Policii ČR při 
nahlášené rvačce, která se odehrá-
vala na ubytovně Za Labem v Lysé 
nad Labem. Na místě bylo zjištěno, 
že dva muži rumunské národnosti 
fyzicky napadali správkyni areálu. 

Oba muži byli na místě zadrženi. Na 
místě byla dalším šetřením zjištěna 
další osoba, u které bylo zjištěno, že 
prochází databází hledaných osob. 
Osoby byly následně předvedeny 
na služebnu Policie ČR k provedení 
dalších úkonů.

Nabízeli levnější elektřinu 
Dne 22. 7. 2016 v 12.05 hodin 

bylo přijato telefonické oznáme-
ní, že se v ulici Na Vysoké mezi 
pohybují dva muži, kteří lidem 
nabízejí levnější elektřinu. Stráž-
níci na místě ztotožnili dva muže 
ve věku 23 a 36 let, kteří se pro-
kázali průkazem energetické spo-
lečnosti. Šetřením bylo zjištěno, že 
oba muži nabízeli občanům zpro-
středkování levnější elektřiny. Oba 
muži byli upozorněni na platnost 
OZV, která na území města za-
kazuje podomní a pochůzkový 
prodej. Jelikož strážníkům je tato 
energetická společnost dobře zná-
ma z předcházejících událostí, kdy 
její zaměstnanci opakovaně tuto 
OZV porušují, byla věc zadoku-
mentována a oznámena do správ-
ního řízení k projednání.   

Agresivní muži skončili 
na protialkoholní stanici 

Dne 29. 7. 2016 v 1.00 hodin bylo 
přijato telefonické oznámení o ru-
šení nočního klidu v ulici Smetano-
va. Strážníci na místě ztotožnili dva 
muže ve věku 27 let, kteří byli pod 
vlivem alkoholu a svým hlučným 
projevem rušili noční klid. Strážní-
ci se oba muže pokoušeli zklidnit, 
ale ti svoji agresivitu neustále vůči 
strážníkům zvyšovali. Nakonec oba 
muži skončili v poutech za použití 
donucovacích prostředků. O sou-
činnost byla požádána Policie ČR, 
která oba výtečníky převezla na 
protialkoholní záchytnou stanici. 
Pro oba výtečníky to tímto ne-
skončilo, jelikož jejich jednání bylo 
oznámeno do správního řízení 
z podezření ze spáchání přestupků 
proti veřejnému pořádku.

Sledujte naše webové stránky na 
adrese www.mplysa.cz, kde najde-
te další informace.

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Začátek školního roku přinese 
v našem městě zvýšení dopravní-
ho ruchu, a to nejen na silnicích, 
ale i na železnici. Do Lysé nad La-
bem začnou vlakem dojíždět žáci 
základních a studenti středních 
škol. Tento zvýšený dopravní ruch 
s sebou nese i zvýšená rizika ne-
hodovosti. Přes četná upozornění, 
různé preventivní akce a dopravní 
výchovu jsme stále častěji svědky 
neukázněnosti chodců a to i na 
železnici. Cestující zde přecházejí 
koleje v místech, kde není pod-
chod, nadchod či přejezd. Zjedno-
dušeně řečeno, přecházejí koleje 

Dopravně bezpečnostní 
a preventivní akce, tentokrát 
na železnici

v místech, kde je to zakázáno. Proto i 
v našem městě, jako v mnoha ji-
ných, v průběhu měsíců září a říjen 
proběhne ve stanici ČD a jejím oko-
lí několik namátkových dopravně 
bezpečnostních akcí se zaměře-
ním zejména na přecházení kolejí 
v místech, kde je to zakázáno. Na 
akci se budou podílet příslušní-
ci Policie ČR, Územního odboru 
Nymburk, a strážníci Městské po-
licie Lysá nad Labem ve spolupráci 
s pracovníky Českých drah. 

Bc. Luděk Přibyl
ředitel MP Lysá nad Labem       
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Druhým mužem na radnici se 
stal Jan Burian (40), zastupitel 
zvolený za KDU-ČSL. Byli jsme 
zvědaví, jaké jsou první dojmy 
místostarosty po jeho nástupu 
do funkce. 

Po poměrně dlouhé provizorní 
situaci na radnici, která následo-
vala po rozpadu městské rady, 
a po složitých vyjednáváních 
s ostatními subjekty v zastupi-
telstvu byl odvolán starosta Jiří 
Havelka (ODS) a byla ustanove-
na nová městská rada – vy jste se 
stal „neuvolněným místostaros-
tou“. Proč ne „uvolněným“?

Rozhovor s místostarostou Janem Burianem
Volební výsledky (jeden man-

dát) nenasvědčovaly tomu, že 
bych mohl městu sloužit na plný 
úvazek, ale velmi složitá vyjed-
návání mezi možnými partnery 
v zastupitelstvu nakonec ukáza-
la, že jediné možné řešení, které 
získá nadpoloviční většinu, je 
nynější rozdělení funkcí: sta-
rosta Karel Otava (ČSSD), mís-
tostarosta Jan Burian (KDU-ČSL 
a nezávislí) a radní Josef Kol-
man (Naše Lysá), Jan Kurmpholc 
(Lysá v pohybu) a Martin Robeš 
(Cesta města).

Jelikož jsem věděl, že nejsem 
schopen rychle opustit rozděla-
nou práci u stávajícího zaměst-
navatele, využil jsem možnosti, 
kterou nabízí tzv. neuvolněná 
funkce.

A jaký objem rozdělané práce 
čekal na neuvolněného starostu?

Mám pocit, že chytáme za 
nárazník ujíždějící vlak. Jsem 
si vědom dlouhého období bez 
funkční rady a místostarosty, 
ale přesto všechno jsem věřil, 

že to nebude tak hrozné. Před-
chozí vedení radnice – mám na 
mysli záležitosti, které spadaly 
přímo pod odvolaného staros-
tu Havelku – nechalo projekty 
v takovém stavu, že abychom 
stíhali termíny různých grantů a 
již přislíbených dotací, musíme 
svolávat mimořádná zasedání 
rady města a zastupitelstva. Ne-
zbývá nám tedy, než abychom 
se teď z velké části věnovali ha-
šení těchto „doutnajících požá-
rů“ (přidělená dotace na dráhu 
pump track, přidělená dotace 
na opravu hasičského vozu aj.) 
a věřili, že takovým kostlivcům 
bude co nejdříve konec…

Někteří vás možná chytí za 
slovo a označí to za alibismus. 
Občané doufají, že nové vedení 
konečně pohne s dlouho očeká-
vanými projekty, jako je obchvat, 
oprava nadjezdu nebo kvalita 
pitné vody…

Ovšem, řešení těchto nedo-
tažených a odbytých věcí je 
skrytá práce, která není pro 

veřejnost viditelná a divácky 
vděčná jako dobře načasované 
přestřihování pásek. Projekty a 
investice, které jsou pro město 
klíčové, včetně těch, které jste 
zmínil, nijak nezanedbáváme. 
Naopak se snažíme veškerá 
jednání a vyřizování a další po-
třebné kroky urychlit, abychom 
se všichni brzy dočkali úspěšné 
realizace a mohli nakonec tu 
pásku přestřihávat s čistým 
svědomím a pocitem dobře od-
vedené práce.

Mohl byste nám říci, které ob-
lasti budete mít jako místosta-
rosta na starosti?

I nyní mám odpovědnost 
za odbor školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury. 
V ostatních oblastech mi starosta 
v rámci naší spolupráce svěřu-
je jednotlivé úkoly. Jako hlavní 
otevřenou věc  řeším nový zdroj 
pitné vody. 

Ondřej Vaněček
Foto: Michal Rudolf 

Cílem urbanisticko-architek-
tonické soutěže, kterou vyhlásilo 
15. července 2017 město Lysá 
nad Labem, je získat množství 
návrhů revitalizace a případné 
dostavby Husova náměstí v Lysé 
nad Labem, které by z místa vy-
tvořily atraktivní a reprezentativ-
ní veřejný prostor.

Celkové investiční náklady na 
obnovu hlavního náměstí v Lysé 
nad Labem se odhadují na 30–40 
milionů Kč. Za ně by se mělo vy-
tvořit veřejné prostranství poby-
tového charakteru, jehož součástí 
zůstane v potřebné míře i auto-
mobilová doprava. 

Veřejná urbanisticko-architek-
tonická soutěž pomůže de ino-
vat potenciál veřejného prostoru 
náměstí. Soutěžící musí zvažovat 
funkční obsah náměstí, zklidnění 
dopravy, parkování, průjezdnost, 
obslužnost, pobytové zóny, místa 
pro setkávání, vhodný mobiliář i 
zeleň, osvětlení, umístění výtvar-
ného nebo vodního prvku atd. 
Celý prostor by měl být multi-
funkční a bezbariérový.

Počítá se také s případným 
zmenšením rozlohy náměstí, 

Byla vyhlášena soutěž na revitalizaci náměstí

k němuž by došlo, kdyby se na-
vrhla nová zástavba bloku v jeho 
východní části. „V ideové části 
soutěžního návrhu lze řešit no-
vou budovu – ,špalíček‘, který 
by žádoucím způsobem zahustil 
zástavbu města v kontextu poně-
kud předimenzovaného rozsahu 
veřejných prostranství a vtiskl 
by prostoru náměstí intimnější 
měřítko,“ říká Ing. arch. Jan Ri-
tter, městský architekt Lysé nad 
Labem. Podoba náměstí by se tak 
částečně vrátila k jeho původní 

dimenzi a zároveň by se z něj vy-
členila architektonicky nekvalitní 
zástavba východní strany, včetně 
rohového kina. Funkční náplň do-
stavby by případně měla rozšířit 
občanskou vybavenost. 

Termín odevzdání soutěžních 
návrhů je stanoven na 31. října 
2016. V listopadu zasedne odbor-
ná porota, která posoudí všechny 
soutěžní návrhy, které do té doby 
město obdrží, a ocení několik nej-
vhodnějších řešení, jež doporučí 
k realizaci. Jednomu z oceněných 

autorských týmů může být v na-
vazujícím jednacím řízení zadáno 
zpracování dalších stupňů pro-
jektové dokumentace. 

Členství v porotě přijali archi-
tekti Jan Šépka, Jan Líman, Petr 
Preininger a Pavel Nasadil. Dále 
se budou hodnocení účastnit za-
stupitelé města Hynek Fajmon, 
Petr Eliška, Petr Gregor a staros-
ta města Karel Otava, městský 
architekt Jan Ritter, dopravní in-
ženýr Marek Mejzr, rozpočtář Mi-
roslav Dubina a přizváni budou 
též zástupci orgánů památkové 
péče a životního prostředí. Cena 
pro vítěze soutěže je stanovena 
na 120 tisíc Kč, druhá a třetí cena 
70 a 50 tisíc Kč. 

V průběhu letošního a příštího 
roku by mělo dojít ke zpracování 
studie a projektu. „Předpoklá-
daný termín zahájení realizace 
úprav Husova náměstí je pláno-
ván pravděpodobně na rok 2018“, 
dodává Ing. Karel Otava, starosta 
města.

Více informací http://www.
lysa-soutez.cz/. 

PhDr. Markéta Pražanová 
spoluorganizátorka soutěže
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S novým školním rokem město pro veřejnost otevře modulární dráhu pump track. Dráha je oválného tvaru délky cca 36 m. 
Pump track je umístěn ve stávajícím sportovním areálu při ZŠ J. A. Komenského. Pro pump track bylo vybráno jedno 

z nejstarších oplocených hřišť přístupné z ulice Komenského. Dráha bude určena především pro děti a mládež, ale využívat 
ji mohou i rekreační cyklisté a profesionální jezdci pro jízdu na kolech, skateboardech a koloběžkách. Plocha dráhy a její 

jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby je byli schopni zvládnout nejen profesionální jezdci, ale například i malé děti 
a aby jízda byla atraktivní a současně bezpečná. 

Modulární dráha byla spolu inancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR z programu „Cestování dostupné všem“.

Pump track v Lysé nad Labem

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 17. 9 . 2016 – pouze na tato stanoviště: 
místo přistavení (typ kontejneru) čas rozvozu čas svozu
U Vlečky (BIO) 08.30 10.30
Ke Skále (BIO) 09.00 11.00
Brandlova – u trafa (BIO) 09.30 11.30
Mlíčník (BIO) 10.00 12.00
Dvorce (1x TDO, 1x BIO) 08.30 10.30
Byšičky (1x TDO, 1x BIO) 09.00 11.00
Řehačka (1x TDO, 1x BIO) 09.30 11.30
U Borku (1x TDO, 1x BIO) 10.00 12.00
Vysvětlivky: TDO – velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                       BIO – velkoobjemový kontejner na zeleň
    
Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici  sběrný dvůr, 
který je otevřen celý rok v tyto dny:
Pondělí–pátek 08.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 08.00–13.00
Sběrný dvůr je u sídliště – bývalá kotelna, ulice Ke Vrutici 1738.
Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ, odbor 
správy majetku, tel.: 325 510 231. 

 Ivana Koštířová
referentka SMI

Přistavování kontejnerů 
v měsíci září 2016

Prosíme občany, aby neodkládali nepotřebné věci vedle kon-
tejnerů či popelnic,  jako např. v ulici Čs. armády, a aby využívali 
služeb sběrného dvora v ulici Ke Vrutici. 

Romana Novotná, odbor SMI
tel.: 325 510 235

Slavnostní zahájení provozu 4. září od 13.00 do 17.00 hodin na Husově náměstí 
za účasti jezdců z Benátek n. J., ambasador odpoledne – mistr světa 4X Michal 
Maroši, volné ježdění pro všechny (nutno mít ochranné prvky), občerstvení 
a doprovodný program, vstup zdarma (akce se koná za každého počasí).

Kam s nimi? Na sběrný dvůr!
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Kulturní přehled

Letní Kino
1. 9. od 20.30 Tajný život mazlíčků
2. 9. od 20.00 Strašidelná výprava v zámeckém parku: 20–22 h
3. 9. od 15.00  Slavnostní ukončení letní sezony, vstupné zdarma
        16.00 Dětské divadélko O Všudybylovi, 17.00 
  Hasičská dechová hudba Lysá n. L., 18.00 Dětská 
  balonková diskotéka, 19.00 Jazzový orchestr Vítka 
  Andršta, 20.00 „Masový večírek s Náplavkou“, 
  21.00 Five O´ clock Tea, 23.00 The Atavists
4. 9. od 17.00 ČECHOMOR 
24. 9. od 18.00 SAKRAF FEST: Empty Hall of Fame, I am Pentahon, 
  No AR+IS+, Otra Vez
Stálé kino Husovo náměs  
6. 9. od 20.00 Ben Hur 
7. 9. od 17.00 Tajný život mazlíčků
7. 9. od 20.00 Taxi 121 PREMIÉRA
8. 9. od 17.00 Doba ledová: Mamu   drcnu  
8. 9. od 20.00 Sezn@mka
9. 9. od 17.00 Hledá se Dory
9. 9. od 20.00 Zloději zelených koní PREMIÉRA
10. 9. od 10.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
10. 9. od 17.00 Můj kamarád drak 3D PROJEKCE
10. 9. od 20.00 Taxi 121 
11. 9. od 10.00 Tajný život mazlíčků
11. 9. od 15.00 Obr Dobr 3D PROJEKCE
11. 9. od 18.00 Zloději zelených koní
13. 9. od 17.00 Ratchet a Clank: Strážci galaxie
13. 9. od 20.00 Star Trek: Do neznáma
14. 9. od 17.00 Doba ledová: Mamu   drcnu  
14. 9. od 20.00 Buchty a klobásy
15. 9. od 17.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
15. 9. od 20.00 Prázdniny v Provence PREMIÉRA
16. 9. od 17.00 Můj kamarád drak 
16. 9. od 20.00 Dítě Bridget Jonesové PREMIÉRA
17. 9. od 10.00 Tajný život mazlíčků
17. 9. od 17.00 Obr Dobr 
17. 9. od 20.00 Prázdniny v Provence
18. 9. od 10.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
18. 9. od 15.00 Doba ledová: Mamu   drcnu   3D PROJEKCE
18. 9. od 18.00 Dítě Bridget Jonesové 
20. 9. od 17.00 Hledá se Dory
20. 9. od 20.00 Sully: Zázrak na řece Hudson
21. 9. od 17.00 Tajný život mazlíčků AKCE KINO KLUB
21. 9. od 20.00 Prázdniny v Provence
22. 9. od 17.00 Strašidla
22. 9. od 20.00 Nick Cave: One More Time with Feeling
23. 9. od 17.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
23. 9. od 20.00 Krycí jméno Holec PREMIÉRA
24. 9. od 10.00 Čapí dobrodružství PREMIÉRA
24. 9. od 17.00 Hledá se Dory 3D PROJEKCE
24. 9. od 20.00 Vlk z Královských Vinohrad
25. 9. od 10.00 Hledá se Dory 
25. 9. od 15.00 Strašidla
25. 9. od 18.00 Krycí jméno Holec
27. 9. od 17.00 Čapí dobrodružství 
27. 9. od 20.00 Cafe society PREMIÉRA
28. 9. od 17.00 Můj kamarád drak  AKCE KINO KLUB
28. 9. od 20.00 Vlk z Královských Vinohrad
29. 9. od 17.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
29. 9. od 20.00 Sedm statečných
30. 9. od 17.00 Čapí dobrodružství 
30. 9. od 20.00 Dítě Bridget Jonesové 

Kino Lysá n. L.                    9/201620. 9. 2016 od 17.00 hodin 
přednáška Peníze
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

21. 9. 2016 od 16.30 hodin
Kurz drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

23.−25. 9. 2016
Kůň
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

24. 9. 2016 od 10.00 hodin 
Komentovaná prohlídka 
zámeckého parku
zámecký park
www.knihovnalysa.cz 

24.− 25. 9. 2016
Staročeské posvícení 
Byšičky

28. 9. 2016 od 9.00 hodin
Taneční soutěž
tělocvična ZŠ J. A. 
Komenského
www.csts.cz

4. 10. 2016 
od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

3. 9. 2016 od 12.30 hodin
Běh zámeckou zahradou 
53. ročník, zámecký park
www.sokol-lysa.cz

4. 9. 2016 
od 13.00 do 17.00 hodin
Slavnostní zahájení 

 provozu pump track
Husovo náměstí
www.mestolysa.cz

4. 9. 2016 od 17.00 hodin
Koncert ČECHOMOR
Letní kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

5. 9. a 19. 9. 2016, 
vždy od 14.30 hodin
Kavárnička dříve narozených
v restauraci U Bílé labutě

7. 9. od 16.30 hodin
Kurz drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

9.−11. 9. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
Domov a teplo
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

17. 9. 2016 od 12.00 hodin
Seznámení s orientačním 

 během – Dvorce
www.klub.aclysa.cz

Město Lysá nad Labem přeje jubilantům 
k významným narozeninám, které oslavili v červenci a srpnu,

 do dalších let hodně zdraví, pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

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

Život měříme skutky a ne časem.“

80 let
Věra Černá
Irena Menclová
Ladislav Sádlík
Zdeňka Šimonová

85 let
Vladimír Frištenský
Vladimír Dědek

90 let
Jaroslav Štrobach

92 let
Miloš Houdek
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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

Knihovna bude pro veřejnost otevřena od pondělí 5. 9. 2016!!!

Všem našim uživatelům opět připomínáme, že knihovna nabízí 
službu obalování učebnic a knih všech formátů.

Drátování – 7. a 21. září 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Peníze – 20. září 2016 od 17.00 hodin
Kde mám doma skryté peníze? Najdu je? Jak na peníze pohlížet a tvořit 
rezervy. Přijďte se inspirovat na přednášku lektorky Ivety Šťastné.

Komentovaná prohlídka zámeckým parkem 
– 24. září 2016 od 10.00 hodin
Všechny zájemce o historii našeho města srdečně zveme na komen-
tovanou prohlídku zámeckého parku s Mgr. Kateřinou Adamcovou, 
Ph.D. Vzhledem k omezené kapacitě účastníků je nutné si místo 
na prohlídce předem v knihovně rezervovat!!!! Vstupné zdarma. 
Prohlídka není určená pro organizované skupiny!

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

Městská knihovna Lysá nad Labem pořádá pro veřejnost

s průvodkyní Mgr. Kateřinou Adamcovou, Ph.D.

v sobotu 24. září 2016 
od 10.00 hodin

Sraz v Městské knihovně Lysá nad Labem.
Počet míst omezen, nutná rezervace předem, 
tel.: 325 551 255

ů dk í ř d
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Kultura

Kubánská příroda

Výstavu Kubánská příroda – lora a fauna, kterou může-
te v prostorách Muzea B. Hrozného navštívit až do 2. října, 
zahájil 27. června kubánský chargé d´affaires, pan Felix An-
dres Leon Carballo. Slavnostní vernisáži předcházely přijetí 
zástupců Kuby a Společnosti česko-kubánského přátelství 
na lyské radnici a beseda o této, pro nás exotické, ostrovní 
zemi s žáky ZŠ B. Hrozného.

Redakce

Vážení tancechtiví zájemci!
Taneční klub dospělých Lysá 

nad Labem pořádá i v letošním 
roce pod vedením tanečního 

mistra Jiřího Pixy, vedoucího 
tanečního klubu STK Praha, 
absolventa Trenérské školy UK 
FTVS obor tanec a inalisty mis-
trovství republiky, taneční pro 
dospělé, pro začátečníky i mírně 
pokročilé, manželské i neman-
želské páry.

Taneční hodiny se konají ve 
velkém sále Kulturního domu 
v Milovicích (ul. 5. května, čp. 
101). Kurzy budou probíhat od 
13. 10. 2016 (celkem 10 veče-
rů), každý čtvrtek od 19.30 hod. 
Cena celého kurzu (10 večerů) 
bude 1 200 Kč za osobu, tedy 
2 400 Kč za pár.

Taneční pro dospělé, podzim 2016 v Milovicích
Pořadatel si vyhrazuje právo 

změny termínu lekcí.
Chcete-li se přihlásit do na-

šich kurzů, můžete buď formou 
komentáře na webové stránky 
Tanečního klubu dospělých Lysá 
n. L., www.tkdlysa.estranky.cz  
(jméno, příjmení obou zájem-
ců, bereme pouze páry) nebo 
osobně ve Zlatnictví TOPAZ 
u Tondlů, Československé ar-
mády 26, Lysá nad Labem (tel.: 
723 011 135) a nebo přímo na 
první taneční hodině v Milovicích.

Úhrady kurzovného:
– na bankovní účet TKD 
(43 - 356 399 0267 / 0100, 

Komerční banka, a. s.), na první 
hodinu pak přineste kopii výpisu. 
Pro dohledání, prosíme, do zprávy 
pro příjemce napište Taneční pro 
dospělé 2016 a Vaše jméno 
a přijmení.
– v hotovosti ve Zlatnictví TOPAZ 
u Tondlů v Lysé nad Labem
– v hotovosti přímo na první 
taneční hodině v Milovicích

Přijďte se naučit a zdokonalit 
si základy standardních a latin-
sko-amerických tanců. Těšíme 
se na Vaši účast.

Miloslav Škoch
předseda TKD Lysá n. L.

Dne 2. května 2016 město Lysá 
nad Labem zahájilo veřejnou sbír-
ku za účelem zakoupení dřevo-
řezeb od pana Bernarda Knápka 
z Lysé nad Labem z důvodu za-
chování uměleckého díla. Sbírka 
potrvá do 1. května 2017. Lidé 

mohou přispět na účet č.: 130032-
0504268369/0800 u České spo-
řitelny, a. s., nebo do pokladničky 
umístěné na Městském úřadě 
v Lysé n. L., inančním odboru. 

Aneta Dušková
referent kultury

Veřejná sbírka pokračuje
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Pozvánky

   Staročeské    Staročeské 
posvíceníposvícení
      v Byšičkách      v Byšičkách

Sobota 24. 9. 2016
● v sobotním odpoledni (13–17 h) s hudbou 
 a písničkou p. Vl. Valenty za koláči 
 a pozváním na posvícení
● večer sousedské posezení 
 u hasičské zbrojnice s hudbou a občerstvením
Neděle 25. 9. 2016
● sejdeme se ve 13.00 hodin na byšické návsi 
 u kapličky na mši svatou
● po skončení nám zpříjemní odpoledne folk 
 a country muzika k tanci a poslechu 
● občerstvení zajištěno

Srdečně zvou hasiči

Poděbradova 1707, Lysá n. L.
(u Husova náměstí vedle Teta drogerie - 

vchod z boku mezi domy)
www.fajnklub.eu

tel.: 777 141 243, 777 332 526

ROZVRH HODIN (CVIČENÍ - TANEC - HRY)
OD ZÁŘÍ 2016    
PONDĚLÍ 8.00 – 11.00 ŠITÍ PRO MAMINKY
 8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 8.00 – 12.30 HERNA
 13.00 – 15.00 ŠITÍ PRO SLEČNY
 15.00 – 18.00 HERNA
 16.00 – 17.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 17.30 – 18.30 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
 celý den HELEN DORON ENGLISH
ÚTERÝ   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 13.00 – 15.00 ŠITÍ PRO SLEČNY
 18.00 – 20.00 POSTURE CVIČENÍ 
 celý den HELEN DORON ENGLISH
STŘEDA   8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
 13.00 – 15.00 ŠITÍ PRO SLEČNY
 15.00 – 18.00 HERNA
 15.00 – 16.00 KERAMIKA PRO DĚTI
 16.00 – 17.00 DRAMAŤÁČEK PRO PŘEDŠKOLNÍ
  DĚTI (5–6 let)
 17.00 – 18.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO MLADŠÍ ŠKOLÁKY (1. – 2. třída)
 18.30 – 20.30 BŘIŠNÍ TANCE
ČTVRTEK  8.00 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let) 
 8.00 – 18.00 HERNA
 13.00 – 15.00 ŠITÍČKO PRO SLEČNY
 16.30 – 17.30 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO 
  PRO STARŠÍ ŠKOLÁKY (3. – 9. třída)
PÁTEK   8.30 – 12.30 MINIŠKOLKA (2–5 let)
SOBOTA  OSLAVY, PÁRTY, AKCE
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Pozvánky

Vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Datum:
úterý 4. 10. 2016 

Čas:
9.00 – 15.00 hodin

Program:
• můžete si prohlédnout náš domov
• dozvíte se zákl. informace o „životě na zámku“
• můžete posedět v zámecké kavárně
• navš  víte ak  vizační činnos  

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace 
Zámek 1/21, 289 22 Lysá nad Labem, 

tel.: 325 551 067, e-mail: info@dnz-lysa.cz
www.domovnazamku.cz

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

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

Vyzvedávání dětí
z MŠ a ZŠ

a jejich doprovod na kroužky, do ZUŠ, 
Sokola či do herny RC Parníček
CENA ZA PŘEVOD 15 Kč

PRACOVNÍ NABÍDKA:
žena / muž na pozici: 

PŘEVODY a HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
rozsah: 20 hodin za týden

NÁSTUP IHNED 

3. 10. a 4. 10. 2016 
od 17.00 do 19.00 hodin
PŘEDPORODNÍ KURZ
pro budoucí rodiče i doprovod 

k porodu

21. 9. 2016 od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

20. 9. 2016 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

VOSKOVÁ BATIKA

26. 9. 2016 od 18.00 do 19.30
beseda s psycholožkou
Mgr. Danou Kynclovou:

PŘIJETÍ SEBE SAMA JAKO
CESTA KE SPOKOJENÉMU

RODIČOVSTVÍ
První z cyklu 3 besed s psycholožkou

na téma rodiče a děti.

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME:
BEZPLATNÁ RODINNÁ

PORADNA
s psycholožkou a speciální 

pedagožkou Mgr. Soukupovou
SETKÁVÁNÍ RODIČŮ

(rodičovská skupina)
pod vedením psycholožky

Mgr. Marie Soukupové
Prostor pro setkávání rodičů dětí, 
kteří chtějí probrat výchovné i jiné 

situace, které zažívají se svými dětmi. 
Budeme se zabývat našimi vztahy 
s dětmi, mezi dětmi navzájem, jak 
s dětmi pracovat, jak předcházet 

konfl iktním situacím.

www.rcparnicek.cz
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Zámecké novinky

Zámecké novinky
Léto se pomalu blíží ke konci a 

my si ho užívali na procházkách po 
parku, výletech, při návštěvách pří-
buzných a známých. Čerpali jsme 
energii ze slunce a odpočívali.

Jako každoročně proběhla ve 
dnech 16. – 19. 6. 2016 na lyském 
výstavišti výstava „Senior – handi-
cap: aktivní život 2016“.

Náš domov se prezentoval svým 
výstavním stánkem a také se opět 
zapojil do doprovodného pro-
gramu, a to ve čtvrtek 16. června. 
Letošním vystoupením s názvem 
„Bez babičky ani ránu“ jsme chtěli 
ukázat „koloběh života“, ve kterém 
senioři mají své místo. Našimi hos-
ty byly děti z MŠ Dráček a studenti 
Střední školy oděvního a gra ic-
kého designu Lysá n. L.. Společně 
jsme byli u zrození, předškolní a 
školní docházky, jeli jsme na výlet, 
šli jsme do tanečních a prožili jsme 
i svatební den. U toho přece nesmí 
BABIČKA chybět a také nechyběla.

 

Pečlivě jsme se na vystoupení 
připravovali. Proběhlo společné 
vyrábění batůžků, hedvábných 
šátků, kotilionků, náušnic zho-
tovených Tiffanyho technikou. 
Také jsme oslavili půlkulaté 
– 55. narozeniny, kdy se brány 
našeho domova poprvé otevřely. 
Nechyběl dort se svíčkami a fon-
tánkou. Bylo to moc pěkné odpo-
ledne a moc jsme si ho užili. Všem 
účinkujícím děkujeme.

Také jsme se zúčastnili soutěže – 
„Šikovné ruce našich seniorů“. V le-
tošním roce získala ocenění za své 
překrásné mozaiky klientka paní 
Jaroslava Šindlerová. Gratulujeme.

Že k létu patří dovolená, je jas-
ná věc. I my jsme si jednu takovou 
udělali. Vypravili jsme se na tříden-
ní pobyt k Máchovu jezeru v srdci 
Českého ráje. Naším cílem se stalo 
rekreační středisko „Poslův mlýn“. 
Bezbariérové ubytování nám vy-

hovovalo. Po cestě jsme navštívili 
město Bělá pod Bezdězem, kde 
jsme poseděli u kávičky se sladkým 
potěšením. Po ubytování v našem 
bungalovu jsme si celé středisko 
prošli, hráli hry a odpočívali. K ve-
čeři jsme si opekli buřty a vůbec 
nám nevadilo, že lilo jako z konve.

Druhý den po snídani jsme na-
vštívili město Doksy, ve kterém 
jsme se naobědvali. Po výborném

obědě jsme zamířili k Máchovu 
jezeru a někteří se i vykoupali. 
Odpoledne nás „Mořský vlk“ mile 
přivítal na své lodi a my se tak vy-
dali na plavbu po jezeře. Po pro-
jížďce jsme hráli hry – pétanque, 
házení kroužků, badminton, stolní 
hry… Bylo krásně, tak večer opět 
vyhrál táborák. Buřty a klobásky 
byly senzační. Nechyběl ani zpěv za 
doprovodu kytary. Vůbec se nám 
nechtělo domů, ale nedalo se nic 
dělat. Po příjezdu do domova jsme 
všichni vyprávěli, jak jsme se měli 
moc fajn. Za rok opět na shledanou.

Počasí se střídalo jako na hou-
pačce, ale když byl krásný den, 
sluníčko nás vylákalo na jednu 
z procházek do zámeckého par-
ku. V naší zámecké kavárně jsme 
si dali zmrzlinu a vyrazili. Chví-
lemi byl terén dosti náročný, ale 
zvládli jsme to a v pořádku jsme 
se vrátili domů.

Ke konci července jsme uspořá-
dali první letní grilování. Poprvé 
jsme využili náš nový plynový gril, 
který jsme pořídili díky štědrým 
dárcům. Moc děkujeme. Pochutná-
vali jsme si na výborném šťavna-
tém mase a bylo nám dobře. U jídla 
jsme si zazpívali a odpočinuli. Pod 

naším platanem byl příjemný stín. 
Už se těšíme na další grilování a to 
už s novým altánem, který se nám 
vyrábí. Část pořizovacích nákladů 
jsme získali díky projektu „Plníme 
přání seniorům“. Ve veřejné sbírce, 
která byla uspořádána pro náš do-
mov, bylo vybráno 35 000 Kč. Ještě 
jednou děkujeme všem dárcům.

Již tradičně v letních měsících 
organizujeme společně s městem 
Lysá nad Labem a Státním oblast-
ním archivem promenádní koncer-

ty Hasičské dechové hudby. Letošní 
první koncert se konal 23. 7. 2016 
v atriu zmiňovaného archivu. I přes 
parné počasí to bylo milé odpoled-
ne, společně jsme si zazpívali a za-
vzpomínali na naše mládí. 

A co nás ještě v létě čekalo?
Další promenádní koncert 20. 8. 

2016 v 15.00 hodin, na který si Ha-
sičská dechová hudba přizvala i své 
kolegy z Německa. 

Výlet k řece Jizeře a užít si po-
hody jako zamlada. Přijali jsme na 
oplátku pozvání od našeho spřá-
teleného domova CS Mělník na 
jejich „Srdíčkovou slavnost“. No a 
samozřejmě ještě nějaké grilování 
a koupání ke konci prázdnin. 

Také je před námi „Týden sociál-
ních služeb ČR 3. – 9. 10. 2016. Celý 
týden se bude něco dít. Srdečně vás 
zveme 4. 10. 2016 k nám do domo-
va na „Den otevřených dveří“ a 7. 
10. 2016 v 17.00 hod. na další se-
tkání v rámci projektu „Křeslo pro 
hosta“, tentokrát s herečkou paní 
Evelynou Steimarovou.

Těšíme se na vás.

Krásný zbytek léta za všechny 
„zámecké“!

Mgr. Jiří Hendrich
ředitel Domova Na Zámku

Lysá nad Labem

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

hledá nové zaměstnance na pracovní pozici:

Pracovník v sociálních službách 
– přímá obslužná péče

Všeobecná sestra
• Termín nástupu - dle dohody
• Plat v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění 
 pozdějších předpisů
• Více informací na www.domovnazamku.cz
• V případě zájmu zasílejte, prosím, vaše CV 
 na e-mail: reditel@dnz-lysa.cz nebo volejte 602 154 221.

Těšíme se na vás.
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Školství

K a ž d o -
ročně se se-
tkávají stu-
denti ze čtyř 

oblastí Evropy, a to Středočeského 
kraje, Porýní Falcu, francouzského 
Burgundska a Opolského vojvod-
ství. Společně s dalšími studenty 
jsem měl i já tu čest se tohoto se-
tkání zúčastnit. 

Účastníci z ostatních zemí byli 

hlavně vysokoškoláci, takže veške-
rá komunikace, úkoly a diskuse se 
vedly na vysoké úrovni. První dny 
jsme strávili v Mainzu, kde jsme 
se setkali se státní sekretářkou 
Clemens Hoch a hovořili jsme o 
Evropské unii a jejích problémech. 
Následující dny jsme strávili v 
překrásném srdci Evropské unie, 
Bruselu. Měli jsme možnost vidět 
budovy jako například Parlamen-

tarium, sídlo Evropské komise a 
další. Pravděpodobně nejsilnějším 
zážitkem byl rozhovor s britským 
žurnalistou den po referendu ve 
Velké Británii. Bylo na něm velice 
zřetelné, že ho po všech stránkách 
výsledek referenda zasáhl. 

Po o iciálním konci progra-
mu jsme se všichni shromáždili 
na nádraží Centre du Nord, kde 

jsme se rozloučili, vyměnili si na 
sebe kontakty a vydali se zpět 
do své rodné země. Zájezd do 
Bruselu a Mainzu byl vskutku 
impozantní a návštěvu těchto 
míst můžu všem jen doporučit.

Andrej Tichý, 
student 2. ročníku 
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Expedice do Mainzu a Bruselu

Během škol-
ního roku pro-
bíhal celý blok 
sportovních akcí, 
mnohých z nich 

se naše škola zúčastnila, někte-
ré pravidelně sama organizuje. 
K těm NEJ patří tradiční běh 
Vzpomínka na Emila Zátopka a 
především červnové atletické 
klání škol Velká cena Lysé nad 
Labem.  

Velkou cenu Lysé nad Labem 
pořádáme v areálu městského 
hřiště. Oproti rekordní dub-
nové Vzpomínce na Emila Zá-
topka, na kterou přijelo přes 
300 účastníků,  byl co do po-
čtu zúčastněných ten letošní 
kulatý 20. ročník oblíbené-
ho atletického setkání o dost 
skromnější. Pozvání přijali 
pouze dva soupeři – ZŠ J. A. 
Komenského Lysá nad Labem 
a ZŠ Kostomlaty nad Labem. 
Sportovní atmosféře ani kvali-
tě výkonů ale nižší účast spor-
tovců nic neubrala. Den byl jak 
na objednávku, příprava spor-
tovišť proběhla hladce, každý 
z asistentů věděl, kde je jeho 
místo. Všichni už se mohli těšit 
na pěkné sportovní dopoledne... 

7. června byly krátce před de-
vátou hodinou závody zahájeny. 
Kdo rychleji, víc a dál? Do pře-
hledové tabule s rozpisem škol a 
disciplín pomalu přibývaly časy, 
metry a centimetry. Pro čtyři 
kategorie sportovců (mladší 
dívky/chlapci 1.–2. roč., starší 
dívky/chlapci 3.–4. roč., mlad-
ší žáci/žákyně 5.–6. roč., star-
ší žáci/žákyně 7.–8. roč.) byly 
vypsány následující disciplíny: 
běh na 50/60 m, běh na 1 000/
1 500 m, hod míčkem/vrh koulí, 
skok daleký. 

Jaká byla atmosféra atletic-
kého dopoledne? Slunečná, 

sportovně fandící, pohodová 
a příjemná, vše běželo podle 
plánu. Pan učitel Bäumelt co 
chvíli svolával pomocí tlam-
pače na start další závodníky. 
Výstřel startovní pistole vždy 
rozčísl vzduch a předzávodní 
napětí se v ten moment pře-
tavilo do chuti nedat soupeři 
ani centimetr vyměřené tratě 
zadarmo. Povzbuzování diváků 
a doprovázejících učitelů, po-
křiky, držení palců... Děti vloži-
ly do všech běžeckých výkonů  
maximum. Sektory pro házení 
míčkem a vrh koulí byly také 
svědkem mnohých dalekých 

pokusů, stejně jako dálkařské 
doskočiště. 

Po skončení sportovního zá-
polení se všichni účastníci se-
šli na slavnostním vyhlašování 
vítězů. Sympatické bylo, že si 
vzhledem k menší konkurenci 
mohl sáhnout na úspěch téměř 
každý. Jak pro naše atlety vše 
dopadlo? Kdo si odnesl medaili 
a diplom?

 V napínavé soutěži škol se o 
body do poslední chvíle přeta-
hovaly pořádající ZŠ Bedřicha 
Hrozného se ZŠ J. A. Komenské-
ho. Nakonec se našim borcům 
podařilo o několik bodíků urvat 
vítězství. Radost byla veliká. Na-
blýskaný putovní pohár se stě-
huje na domácí půdu. 

Děkujeme organizátorům, 
zejména pak p. uč. Papáčkovi 
a Bäumeltovi, a jejich pomoc-
níkům z 8. A, 8. C a 9. A za pří-
pravu akce. Všem našim spor-
tovcům děkujeme za vzornou 
reprezentaci. Těšíme se na se-
tkání při dalších sportovních 
akcích. Ať Vám to běhá, skáče 
a hází stále tak dobře nebo 
ještě lépe!

Olga Gruhnová 
ZŠ Bedřicha Hrozného

20. ročník Velké ceny Lysé nad Labem
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Telefonické konzultace
dětských lékařů

(po ordinačních hodinách)

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Čt 1. 9. MUDr. Dáňová
Pá 2. 9. MUDr. Čerňanská
So 3. 9. MUDr. Chocholová
Ne 4. 9. MUDr. Chocholová
Po 5. 9. MUDr. Čerňanská
Út 6. 9. MUDr. Čerňanská
St 7. 9. MUDr. Chocholová
Čt 8. 9. MUDr. Dáňová
Pá 9. 9. MUDr. Chocholová
So 10. 9. MUDr. Čerňanská
Ne 11. 9. MUDr. Čerňanská
Po 12. 9. MUDr. Čerňanská
Út 13. 9. MUDr. Masová
St 14. 9. MUDr. Chocholová
Čt 15. 9. MUDr. Dáňová
Pá 16. 9. MUDr. Čerňanská

So 17. 9. MUDr. Masová
Ne 18. 9. MUDr. Masová
Po 19. 9. MUDr. Čerňanská
Út 20. 9. MUDr. Masová
St 21. 9. MUDr. Chocholová
Čt 22. 9. MUDr. Dáňová
Pá 23. 9. MUDr. Masová
So 24. 9. MUDr. Dáňová
Ne 25. 9. MUDr. Dáňová
Po 26. 9. MUDr. Čerňanská
Út 27. 9. MUDr. Masová
St 28. 9. MUDr. Chocholová
Čt 29. 9. MUDr. Dáňová
Pá 30. 9. MUDr. Dáňová
So 1. 10. MUDr. Chocholová
Ne 2. 10. MUDr. Chocholová

 Všední dny: 17.00 – 22.00 hodin
 Sobota, neděle a svátek: 8.00 – 20.00 hodin

Druhého července letošního 
roku se u nás ve Dvorcích usku-
tečnila tradiční pouť.

Po prvních několika kapkách 
deště se vzduch pročistil a my 
mohli s nádechem čerstvé ener-
gie přejít k zábavě.

Po svátečním slovu pana faráře 
Porochnavce u naší kapličky se 
pouť soustředila na místní hřiště 
obklopené krásnými stromy na-
šeho lesa.

Byly zde připraveny stánky, 
kolotoč, houpačky i dětský kou-
tek. Nechybělo občerstvení a 
výborná ledová káva s domácími 
sušenkami.

Děti se mohly svézt na živých 

Dvorecká pouť

konících, či ochutnat domácí sýry 
z kozí farmy.

Mnozí si rádi poseděli, zhlédli 
divadélko s poutavým i poučným 
příběhem nebo jen naslouchali 
melodické živé hudbě. Jen málo-
kdo vynechal naši soutěž tema-
ticky zaměřenou na historii naší 
obce. V cíli na děti čekal krásný 
dárek, přičemž dospělým odmě-
nou bylo několik zajímávých in-
formací z minulosti Dvorců.

Je na místě poděkovat všem, kteří 
se jakkoli na přípravě i průběhu pou-
tě podíleli. Byl to skvělý den prová-
zený přátelskou atmosférou. Vzhůru 
tedy do dalších společných akcí.

OV Dvorce a Petra Šolínová

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 (min. 1 m2, 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 7. října 2016 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. října 2016 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, 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 pondělí až 
 pátek od 9.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L. 
Bližší informace na tel.: 777 959 221.  

V prázdninovém vydání Lis-
tů jsme uveřejnili článek o ta-
lentované Romaně Drábkové, 
mnohonásobné držitelce vítěz-
ných medailí z aerobiku, úspěš-
né účastnici mezinárodního 
festivalu talentů, sportu a módy 
Poklad národů. Koncem června 
Romana reprezentovala Čes-
kou republiku a naše město na 
mezinárodním festivalu talentů 
a módy World festival beau-
ty, talents & fashion “Prince & 
Princess of the World 2016” 
v bulharském Nessebaru. Sou-
těže se zúčastnilo 52 dětí ve 
věku 3−16 let z Albánie, Bots-
wany, Bulharska, České repub-
liky, Filipín, Finska, Japonska, 
Kazachstánu, Lotyšska, Ruska, 
Ukrajiny, Makedonie, Kanár-
ských ostrovů a Španělska. 
Romana Drábková ve své kate-
gorii získala nejvyšší titul Prin-
cess of the World 2016. Součás-
tí festivalu byla i soutěž rodičů, 

korunku a šerpu si nakonec 
domů přivezla i Romanina ma-
minka. Oběma gratulujeme.

Redakce

Lysá má svoji princeznu



17

Zajímavosti

Kavárnička prázdninová
Tak už máme prázdniny a dovo-

lené za sebou a scházíme se plni 
nových dojmů a zkušeností hned 
první zářijové pondělí. O tom ale 
budeme informovat až v říjnových 
Listech. Nyní si připomeňme naše 
aktivity od června do konce srpna. 
A nebylo jich málo!

Ještě v čase zralých jahod a 
třešní jsme plánovali dovolené, 
které se ale neobejdou bez inancí. 
A proto jsme si pozvali paní Petru 
Stříbrnou, vedoucí pracovnici naší 
lyské České spořitelny, a. s., aby 
nám poradila, jak s tím. 

Dostalo se nám totiž vyrozumě-
ní, že se upravují platby za úkony, 
prováděné právě ve spořitelně, a 
co víc, navyšují se úhrady za někte-
ré úkony. Bylo toho dost, co jsme 
si chtěli od odbornice na inanční 

služby vyslechnout. Paní Petra byla 
skvěle připravená, ve svém úvod-
ním proslovu shrnula všechno 
potřebné, co bychom měli vědět, a 
pak dala slovo nám, posluchačům. 
Otázky se hrnuly ze všech stran a 
paní Petra na ně brilantně odpo-
vídala. A protože se vyskytovaly 
i otázky trochu „na tělo“ a pokud 
možno neveřejné, odpovědi na ně 
dostávali tazatelé přímo u stolu, tak 
trochu v intimitě.     

A co hlavně! Přinesla nám dá-
rečky se symbolikou spořitelny, 
kterými jsme velice potěšili doma 
své vnoučky. Ať to byly sešitky na 
kreslení, poznámkové bločky na 
ledničku, ale taky věcné dárečky 
pro posluchače, kteří dokázali živě 
zareagovat správnou odpovědí na 
vyzvání paní Petry.

V červnu jsme navštívili již XVII. 
ročník soutěžní výstavy ŠIKOVNÉ 
RUCE NAŠICH SENIORŮ. Mnozí 
z nás tu vystavovali své práce, 
jiní se zase podíleli na pořadatel-
ské službě. Setkali jsme se zde se 
senátorkou – paní Třískovou, no-
vým starostou Lysé n. L., panem 
ing. Otavou, a hlavně s moderátor-
kou zahajovacího ceremoniálu – 
herečkou Bárou Štěpánovou. Spolu 
s ní jsme se také vyfotografovali.  

Na dalším posezení v Kavár-
ničce jsme přivítali milou a sym-
patickou předsedkyni II. základní 
organizace Českého zahrádkář-

ského svazu ze Sídliště, paní Jitku 
Šulcovou. Velice poutavě nám po-
hovořila o zahrádkách na Sídlišti, 
jak na nich pracujeme a co všech-
no si dokážeme vypěstovat. Zod-
pověděla hodně dotazů, zejména 
jak se bránit plevelům, slimákům 
a jiným škůdcům či nepříjemnos-
tem. Byla odměněna velikým po-
tleskem a vyzváním přítomných 
pánů k tanci.

Musíme však připomenout i 
smutný fakt. A to, že na veřejnos-
ti vystupovala předsedkyně velké 
společenské organizace, z jejichž 
členů byli v Kavárničce jenom 
dva. Je to nepochopitelné, když 
členskou základnu zahrádkářů 
tvoří především senioři, ale že by 
přišli podpořit na vystoupení svoji 

předsedkyni – to se nestalo. Třeba 
až příští rok!

Nenechali jsme si ujít příleži-
tost k setkání s hejtmanem Stře-
dočeského kraje, se starostou 
Lysé nad Labem a s představiteli 
Milovic a okolních obcí. Bylo to 
u příležitosti slavnostního zaháje-
ní zaintegrovaných autobusových 
linek v oblasti Lysé nad Labem a 
Milovic do systému Pražské inte-
grované dopravy. Získali jsme in-
formace, jak jako senioři můžeme 
cestovat do Prahy za levnější jízd-
né. K tomu jsme dostali pamětní 
list a měli možnost svézt se histo-
rickým autobusem.

Ještě připomeňme, že jsme si 
nemohli nechat ujít Zámeckou 
promenádu – koncert lyské Hasič-
ské dechové hudby v atriu kláštera 
na Zámeckém vrchu. Připomněli 
jsme si tam písně, které hrajeme a 
zpíváme v Kavárničce. Jenom ten 
taneček nám jaksi chyběl.

Prázdniny nám utekly jako voda 
a tak, jak naši vnoučci se smíše-
nými pocity nastupují ve čtvrtek 
1. září do školy, tak my, senioři, 
se setkáme hned první pondělí – 
5. září – v naší Kavárničce. Bude-
me toho mít hodně k vyprávění. A 
v Křesle pro hosta přivítáme něko-
ho, na nějž se tolik těšíte. Už tušíte, 
kdo to bude? Nenechte si ujít příle-
žitost a přijďte! Těšíme se na Vás!

MVDr. Jan Kořínek

V letošním roce již po 53. pro-
běhlo tradiční táboření v překrás-
né šumavské přírodě, v dětském 
letním táboře pořádaném Klubem 
českých turistů, odbor Lysá n. L., 
v tábořišti Radešov u Rejštejna, 
vstupní hraniční bráně do Národ-
ního parku Šumava. První táboře-
ní v tomto krásném koutě České 
země započal v roce 1963 pan 

Na Šumavu jezdí už třetí generace Lysáků

Antonín Najmon s několika dětmi 
z lyského turistického oddílu, 
od tohoto data zde Lysáci táboří 
každoročně a určitě ještě dlou-
ho tábořit budou. Vždyť v každé 
generaci dětí, jež táborem prošly, 
se najde mnoho kluků a holek, 
z nichž se za pomoci těch starších 
stanou dobří táboroví vedoucí, 
kteří dokážou vybudovat a zajistit 

program se zajímavou tábornic-
kou činností pro další generace 
– všem velký dík za obětavou a 
určitě i radostnou práci. Za 53 let 
prošlo táborem více než 12 000 
dětí z Lysé a okolí, letos jich zde 
část letních prázdnin prožilo ve 
dvou 15denních turnusech cel-
kem 180. Děti z druhého turnu-
su navštívil i starosta města, Ing. 

Karel Otava. Dětskému letnímu 
táboru ŠUMAVA přejeme mno-
ho dalších let a budeme se těšit 
zase za rok.

Více o nás se dozvíte na: www.
dltsumava.cz nebo na https://
www.facebook.com/DetskyLetni-
TaborSumava1BEH/info.

František Blažek
hlavní vedoucí DLT Šumava
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TIRÁŽ

Takto jsme le-
tos pojmenovali 
dvanáctý ročník 
příměstského tá-
bora, který pro-
běhl od 1. 8. do 
5. 8. v Dětském 

areálu v Lysé. Naším záměrem 
bylo nejen děti seznámit s někte-
rými praktickými věcmi ze stavi-
telství, ale také jsme je chtěli mo-
tivovat, aby jim záleželo na tom, 
jak budou postupně budovat 
svůj vlastní život. Vzali jsme slo-

Příměstský tábor s tématem Stavba mého života

vo „zedník,“ přeložili ho do mno-
ha jazyků a nakonec vybrali tři, 
podle kterých jsme pojmenovali 
názvy družstev. Tak se do celotá-
borového klání hned od pondělí 
pustili Thónéjci, Sájmajci a Alba-
nilci. Tři družstva sbírala body a 
proměňovala je za papírové cih-
ličky, takže jim každým dnem na 
nástěnce rostla cihličková zeď. 
Úkol byl jasný, mít na konci tábo-
ra větší zeď než ti ostatní. 

V pondělí si každé družstvo 
postavilo své obydlí z dlouhých 
klacků, prostěradel a provázků. 
Líbila se mi dětská originalita. 
Jedni mysleli na prostor a po-
hodlí, druzí na detaily a výzdobu, 
třetí na pevnost a funkčnost. Po 
obědě si děti prakticky vyzkou-
šely, jak dopadne stavba postave-
ná na špatných základech. Účast-

níci tábora pro dorost a mládež 
(tento tábor jsme pořádali sou-
běžně s dětským táborem) nám 
na jednom místě postavili stavbu 
na pevném podkladu a na dru-
hém místě pak cihlový komín na 
hromadě písku. Následně jsme 
všichni sledovali přívaly vod – 
polévali jsme komín vodou. Ten 
se docela dlouho držel a nako-
nec… ano, spadl. Tuto ukázku 
si děti určitě budou pamatovat 
dlouho, protože jsme si při ní 
užili mnoho zábavy.

Úterní dopoledne jsme věno-
vali demolici. Povídali jsme si 
o tom, že někdy, abychom moh-
li postavit něco pěkného, mu-
síme nejdříve zbourat to staré 
a připravit prostor na stavbu. 
Soutěžilo se tedy v demolování 
prakem, zavěšenou koulí, tlus-
tou gumou, cihlou… Ale nemu-
síte mít strach, padaly pouze 
plechovky, petlahve, kuželky 
nebo baonky. Odpoledne se 
děti dozvěděly, že stavby i život 
by měly být stavěny podle dob-
rých návodů a pravidel.

Ve středu si děti vyzkouše-
ly, že stavění je pořádná dřina. 
Pracovaly a soutěžily s kolečky. 
Zvládly s nimi jízdu zručnos-
ti, převážely cihly (krabice od 
mléka), nesměly vylít náklad, 
nebo je musely co nejvíce napl-

nit a při jízdě nic neztratit. Také 
zjistily, jaká je to fuška, když se 
kolečka musí občas přenášet 
přes překážky. Odpoledne jsme 
porovnávali, jaké materiály je 
dobré použít na stavbu domu, 
a jakými skutky můžeme náš 
život vylepšit, nebo také zničit.

Ve čtvrtek jsme odešli na celý 
den do Dvorců, kde jsme hráli 
hry v lese i na hřišti. Tématem 
dne byl biblický výrok „špatná 
společnost kazí dobré mravy.“ 
Chtěli jsme dětem připome-
nout, jak moc důležité pro ně 
je vybírat si dobře své přátele. 
Tak, jako by na stavbu domu 
nepustily lidi, kteří nejsou od-
borníci, stejně tak by neměly 
poslouchat takzvané kama-
rády, kteří chtějí jejich život 
ničit. Kromě sportování jsme 
i tento den stavěli, tentokrát z 
papírových krabic. Jednou byla 
důležitá výška stavby, podru-
hé krása a nápaditost, potřetí 
rychlost stěhování. Do areálu 
jsme se vrátili až večer, kde zá-
jemci přespali ve stanech.

V pátek se z dětí stali návr-

háři bytů. Museli vymyslet ko-
lik a jakých místností bude byt 
mít. Zakreslovali a vybarvovali 
nábytek. Opět se mi líbilo, jak 
nad tím usilovně přemýšleli a 
výsledky byly opravdu zajíma-
vé. Protože jsme křesťané, po-
vídali jsme i o tom, jak my sta-
víme svůj život s Bohem, a jak 
nám Bůh v mnohém pomáhá. 
Za celý týden jsme také stihli 
hodně sportovat a vyrábět věci 
do interiéru. Děti si ušily polš-
tářek, postavily svícen z malých 
cihliček, navrhly vzory na tape-
ty, vyrobily si omyvatelné pro-
stírání, a to vše si v pátek spolu 
s diplomem a dárkem odnesly 
domů. 

Stalo se dobrou tradicí, že 
se v pátek odpoledne loučíme 
s dětmi a s jejich rodinami při 
opékání nebo grilování párků a 
špekáčků. Mám velikou radost, 
že jsem u této příležitosti mohla 
děti pochválit za to, jak ve druž-
stvech spolupracovaly, povzbu-
zovaly se a pomáhaly si. 

Za Klub dobré zprávy
Lenka Šmídová

Dne 13. září 2016 by se dožil 90 let 
pan Václav Cerha.
Bývalý starosta obce Stará Lysá, 
dobrovolný hasič a činovník Sokola.

Vzpomínající rodina
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Taneční soutěž poprvé v Lysé nad Labem
Je to již pár let, co vznikl v Lysé 

nad Labem malý taneční klub 
pro děti. Jeho první základna 
byla v ZŠ J. A. Komenského. Poz-
ději se přesunul pod křídla lyské 
Tělocvičné jednoty Sokol, kde se 
pomalu a jistě rozrůstal a při-
lákal mnoho malých tanečnic a 
tanečníků. Někteří z nich po usi-
lovné práci dosáhli takové úrov-
ně, že se mohli začít zúčastňovat 
celostátních soutěží ve společen-
ském tanci. A tak se zrodil sen, i 
když tou dobou velmi vzdálený. 
Co kdybychom také uspořádali 
v Lysé nad Labem taneční sou-

těž, kde by se mohly předvést 
páry z celé České republiky?

A nyní, po pěti letech, se ten-
to sen stal skutečností!!! 28. září 
2016 se sjede do tělocvičny ZŠ 
J. A. Komenského mnoho taneč-
ních párů, na které bude bedlivě 
dohlížet devět porotců, aby se 
utkali v několika věkových a vý-
konnostních kategoriích v sou-
těži standartních a latinskoame-
rických tanců. I náš taneční klub 
zde bude mít své zástupce, kteří 
se pečlivě i během letních prázd-
nin na naši domovskou soutěž 
připravovali!!!

28. 9. 2016 zveme tedy všech-
ny, kteří fandí sportu, společen-
skému tanci a pohybu vůbec, 
aby nás přišli podpořit a zažili 
úžasnou atmosféru taneční sou-
těže. Zároveň může být návštěva 
této události možností ukázat 
dětem, že tanec je krásný a ná-
ročný sport a pro většinu taneč-
níků zústává vášní na celý život. 
Tato soutěž se koná pod záštitou 
Českého svazu tanečního sportu. 
Soutěž bude probíhat od 9.00 
hodin až do večera a postupně 
se Vám představí kategorie dětí, 
juniorů a dorostenců. Podrobné 

informace naleznete na webo-
vých stránkách csts.cz v sekci 
“Kalendář soutěží”.

Zároveň bychom rádi pozvali 
všechny děti od září na naše pra-
videlné páteční tréninky, které 
probíhají vždy od 13.30 do 17.00 
hodin. Zde si můžou nezávazně 
vyzkoušet s ostatními dětmi, co 
takový trénink obnáší a rozhod-
nout se, zdali by chtěly naše řady 
rozšířit.

trenéři Lucie Slouková a 
Matthias Fencak

taneční klub TJ Sokol 
Lysá nad Labem

Dne 15. 6. byl odvolán většinou 
zastupitelů Mgr. Jiřího Havelka 
z postu starosty města a byl zvo-
len nový starosta Karel Otava a 
ustavena nová rada (Jan Burian, 
Jan Krumpholc, Bc. Martin Robeš 
a Josef Kolman). Zastupitelé Kul-
turně! podpořili tuto změnu z ná-
sledujících důvodů:

Po dobu osmi měsíců, kdy 
neexistovala rada města, ne-
učinil nyní již bývalý starosta 
žádné o iciální kroky vedoucí 

Vyjádření Kulturně! k současné situaci  
k řešení situace. Řada slibných 
projektů se zastavila, protože 
jim nebyla věnována dostateč-
ná pozornost (např. příprava 
stavební části obchvatu, více-
účelová hala, cyklostezky). Spo-
lupráce s krajem byla omezena. 
Starosta trávil dle informací 
z úřadu na radnici přibližně 
1 den v týdnu plus po hodině 
zbývající dny. Zastupitelé řešili 
kvůli neexistenci rady města i 
70 místo běžných 30 bodů – tyto 

body tedy nemohly být probrány 
s patřičnou pozorností. 

Během zmíněných osmi měsí-
ců probíhala z naší strany jednání 
mezi zvolenými subjekty a hledaly 
se varianty nového vedení, které 
by mělo dostatečnou podporu. 
Někdy jsme byli blízko dohodě 
o vedení města bez ODS a KSČM 
(naše podmínka), ale i několik 
hodin před hlasováním společná 
dohoda z různých důvodů padla. 
Protože naší prioritou bylo vyřešit 

tuto situaci a změnou zastupite-
le za ČSSD mělo současné vedení 
dosud největší šanci získat dosta-
tečnou podporu, rozhodli jsme 
netrvat na postu v radě. Od nově 
zvolených radních máme příslib, 
že nám kdykoliv umožní návště-
vu zasedání rady města a budou 
nás podporovat v rozdělané práci, 
o které Vás budeme informovat.

Petr Eliška
zastupitel města Lysá n. L.

Kulturně!

Ve vlaku do Prahy je občas slyšet 
i nějaký vtip. Jedním z posledních, 
které jsem slyšel, bylo porovnání 
dvou sousedních měst – Lysé a 
Milovic. Obě spolu soutěží v tom, 
které je pro jejich obyvatele přitaž-
livější. Zatím co Lysá získala čestné 
druhé místo, Milovice byly předpo-
slední. Jak je vidět, naši spoluob-
čané vnímají postupné zaostávání 
našeho města a desetileté tápání 
jeho bývalého vedení., řídícího se 
iloso ií, že neviditelná ruka trhu 

vše vyřeší sama.
Téměř po devíti měsících od roz-

padu vedení radnice v našem měs-
tě, dospěli zastupitelé k poznání, že 
tímto způsobem řídit město nelze. 
Lze tedy jen s povděkem konsta-
tovat, že se z 15 zastupitelů deset 
dohodlo na spolupráci v zájmu 
rozvoje města. Bohužel na realiza-
ci priorit jejich volebních stran a 
sdružení či hnutí již zbývají pouhé 
dva roky. Mnohé z jejich dobrých 
záměrů bude muset být odloženo 
do dalšího volebního období. 

Vedení města, včetně většiny 

Jak dál?
zastupitelů, by se mělo dohodnout 
na společném postupu při zajištění 
několika priorit oslovujících široký 
okruh a věkové složení obyvatel 
našeho města. Ty by se s ohledem 
na dobu nutnou pro jejich reali-
zaci a na inanční možnosti města 
mohly týkat např.: zajištění nového 
vodního zdroje dlouhodobě dávají-
cího dostatečné množství kvalitní 
zdravé vody; přípravy realizace 
dopravních staveb realizovaných 
v rámci Ministerstva dopravy ČR a 
Středočeského kraje atp. V oblasti 
staveb pro životní prostředí je nut-
no zmínit dokončení od roku 1998 
rozestavěné kanalizace ve Dvor-
cích (které nebylo zajištěno po 
dobu téměř 10 let přes každoroční 
přísliby odvolaného starosty Mgr. 
Havelky), právě tak jako kanaliza-
ce, ČOV a zdroj zdravé pitné vody 
pro Byšičky. Nemalé dluhy máme 
nejen v oblasti školství, sociálních 
věcí, ale i dalších komunálních po-
třebách, kterými je třeba občanská 
vybavenost. V neposlední řadě sta-
čí připomenout absenci podkladů 

pro plánování rozvoje města. Stra-
tegický plán, komunitní plán, do-
pravní generel a zpackaný územní 
plán a další, neviditelnou rukou 
trhu neřešené problémy, svědčí 
o desetiletém diletantismu vrchol-
ného představitele města a jeho 
rádců, jejichž některé činy hraničí 
s trestní odpovědností, a to jak po-
dle nového občanského zákoníku, 
tak podle trestního zákona.

V čele města stanul člověk s cen-
nými životními zkušenostmi. Jeho 
práce přesto nebude lehká. Po pl-
zeňském právníkovi a jeho stranic-
kém kolegovi, emeritním diploma-
tu a europoslanci, odrodilci z jeho 
mateřské vysoké školy – vokovické 
Sorbonny (název pro dříve Vysokou 
školu politickou ÚV KSČ v Praze, Ve-
leslavín, ulice José Martiho 269/31. 
Wikipedie – kdo přišel na VŠP, tak 
dostudovat musel. Tam neexis-
tovalo, aby pro prospěch někoho 
vyhodili), zbylo na radnici mnoho 
neřešených problémů. Náročnost 
jejich řešení lze  směle přirovnat 
k pracnosti vyčistit Augiášův chlév 

(dle starořecké báje). Ztracený čas 
se vrátit nedá. Negativní dopad ča-
sové ztráty lze jen částečně zmírnit 
společnou usilovnou prací. 

Nové vedení města by mělo ve-
lice úzce spolupracovat na zajiš-
tění priorit, které starosta, p. Ing. 
Karel Otava, nastínil po předchozí 
konzultaci „desítky“, ve svém re-
dakčním článku (dvojčíslo Listů 
7–8 / 2016). Vzhledem k tomu, že 
mnoho našich spoluobčanů pra-
cuje u významných irem a na růz-
ných postech státní správy, lze tak 
trochu věřit i jejich patriotismu a 
snaze pomoci městu. Aby radnice 
mohla efektivně pracovat, bude 
pravděpodobně zapotřebí realizo-
vat několik dlouhodobě odkláda-
ných organizačních změn. 

Závěrem lze novému vedení měs-
ta popřát mnoho úspěchů a vytrva-
lost v jeho budovatelském úsilí. Jsem 
přesvědčen, že většina spoluobčanů 
jejich úsilí ocení v příštích volbách.

Tomáš Sedláček
autorizace ČKAIT 

pro realizaci staveb
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Místní akční skupina 
MAS POLABÍ, o.p.s.

připravuje Strategický rámec vzdělávání 
Místního akčního plánu vzdělávání 

(dále jen MAP). 

Cílem MAP je naplánování společných ak  vit aktérů 
z regionu tak, aby došlo ke zlepšení kvality vzdělávání 

v mateřských a základních školách.  
Společné vzdělávání a spolupráce přispěje k řešení místně 

specifi ckých potřeb a problémů, a zajis   zlepšení řízení 
základních a mateřských škol prostřednictvím dlouhodobého 

plánování formou nastavení a priorizace vytyčených 
problémů a cílů.

 
Také Vy se můžete podílet na nastavení a pojmenování 

problémových oblas   vzdělávání vyplnění dotazníku v odkaze: 
h  ps://docs.google.com/forms/d/1zRzFg7mjNCKUtMSN52

pI4T5jROGWqFSYJBuNVVi5NP8/edit?usp=sharing

Předem děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku. 
Kolek  v MAS POLABÍ, o.p.s.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a zdělávání

Nepíše se to lehce. Ale kostlivci 
vypadávají ze skříněk bývalého 
vedení města jeden za druhým, 
jako na běžícím pásu. Někteří 
chřastí více, někteří méně. Asi ješ-
tě nejsou všichni, určitě se ještě 
nějaký objeví.

Nové vedení města, které se 
mělo soustředit na další rozvoj 
města, musí především napravovat 
celou řadu problémů a nedostatků 
z minulého období. Je třeba dořešit 
např. s krajem několik významných 
rozpracovaných akcí, které nebyly 
dotaženy do konce, jde především 
o rekonstrukce některých páteř-
ních krajských komunikací. Zde 
pravděpodobně selhala odpovída-
jící komunikace s krajem, příp. dal-
šími orgány a organizacemi. Bývalé 
vedení města nemá na kraji zrovna 
příznivý zvuk. Jde např. o rekon-
strukce ulic jako je ČSA, Na Vysoké 
mezi, Jedličkova, Mírová apod.

Dokonce se musí revidovat a do-
končovat akce, které byly již zapla-
ceny v roce 2015. Příkladem jsou 
Klášterní terasy anebo víceúčelové 
hřiště u školy J. A. Komenského, 
které má značné závady, dodava-
telská irma zkrachovala a zajímá 
se o ni Policie ČR. Zkrátka je oprav-
du co napravovat a není možno se 
soustředit na budoucno.

Využívám této příležitosti, a tak 
jak Vás prakticky průběžně infor-

muji, zejména o stavu přípravy 
výstavby II. části obchvatu města, 
dovolím si v této informovanosti 
pokračovat. Musím bohužel kon-
statovat, že jsme se v posledním 
období sice dozvídali určité infor-
mace o další spolupráci s krajem, 
ale informace byly přinejmenším 
zkreslené, resp. ne zcela úplné. 
Ztratili jsme možná další rok pří-
pravy, zcela zbytečně. Již dávno 
jsme měli např. jednat o revizi 
projektové dokumentace, zpra-
cované v roce 2007 pro územní 
rozhodnutí s původními zpracova-
teli, inance jsou v rozpočtu na rok 
2016 připraveny. Podle SÚ i kraje 
musíme my zabezpečit případná 
vyvlastňovací řízení, resp. je zajis-
tit prostřednictvím příslušné ad-
vokátní kanceláře. Zcela zbytečně 
se prodloužilo toto řízení, dopisy 
na majitele nebyly na doručenku a 
prodloužil se termín pro sjednání 
dohody s majiteli, kteří ještě nere-
agovali na výzvu anebo ji odmítli. 
Se změnou podmínek pro výkupy 
pozemků zásadně nesouhlasím, již 
jednou po roce 2007 se to městu 
vymstilo. Nejsou bohužel dořešeny 
převody pozemků s některými or-
gány státní správy, což svědčí o je-
jich kvalitě a operativnosti. Pokud  
k 30. 9. 2016 nedojde k dohodě 
s majiteli pozemků, kteří ještě vů-
bec na výzvy nereagovali anebo 

s podmínkami města nesouhlasí, 
bude muset být zahájen vyvlast-
ňovací proces. Doufám, že k tomu 
nedojde, že zbývající vlastníci po-
chopí, že výstavba obchvatu po-
může ve zlepšení kvality prostředí 
ve městě pro cca 10 000 obyvatel 
a ocení, že podmínky výkupu jsou 

z celostátního hlediska nadstan-
dardní (250 Kč/m2 za ornou půdu). 
Doposud Středočeský kraj ve výku-
pech postupoval tak, že při obdob-
ných akcích nabízel a skutečně pro 
jiné obchvaty vykoupil pozemky za 
cca 110–130 Kč/m2. 

Ing. Petr Gregor

Kostlivci

Červnové jednání zastupitel-
stva ukázalo, že když se chce, tak 
to jde. Po sedmi měsících bylo 
zvoleno nové vedení radnice. Po-
dívejme se, co tomu předcházelo. 
Krize mezi bývalou koalicí Kul-
turně!, ODS, KDU-ČSL, Naše Lysá 
a Lysá v pohybu, začala již v červ-
nu 2015, takže vedení radnice se 
rok zmítalo v chaosu. Došlo k vy-
povězení koaliční smlouvy ODS, 
nastolení odvolání starosty Mgr. 
Jiřího Havelky, ODS (3. 11. 2015), 
které neprošlo o jeden hlas a rezi-
gnace na své funkce Ing. Eliškou 
z Kulturně!, p. Burianem z KDU-
-ČSL a p. Krumpholcem z OS Lysá 
v pohybu. Od této doby řídil rad-
nici starosta a vše muselo projed-
návat zastupitelstvo města.

Vše se rozhodlo na ZM 15. červ-
na 2016. Nejdříve byl odvolán 
z funkce starosty Mgr. Jiří  Havel-
ka (8 hlasů). Novým starostou 

Nové vedení na radnici
byl až na podruhé 9 hlasy zvolen 
Ing. Karel Otava z ČSSD. Ten mu-
sel nejdříve složit slib zastupitele, 
který získal po odstoupení Mar-
cely Chloupkové. Nový starosta 
nám byl představen v červen-
cových Listech, proto malé do-
plnění z mého archivu. V letech 
2002−2010 byl zastupitelem za 
MOP, v roce 2014 kandidoval za 
ČSSD, ale nebyl zvolen. ZM odhla-
sovalo zřízení funkce neuvolněné-
ho místostarosty. Do této funkce 
byl zvolen Jan Burian z KDU-ČSL 
(9 hlasů), který v bývalé koalici 
byl radním. Radními byli zvoleni: 
Jan Krumpholc, Lysá v pohybu 
(9 hlasů), předtím byl také rad-
ním, Bc. Martin Robeš Cesta města 
(8 hlasů), před krizí na radnici byl 
zastupitelem. Třetí radní p. Josef 
Kolman neodstoupil, tak nebyla 
potřeba ho znovu volit. K žádné 
změně nedošlo u předsedů inanč-

ního výboru – Ing. Jitka Fialová 
z Kulturně!, kontrolního výboru – 
paní Romana Fischerová z ANO a 
výboru pro obchvat – Mgr. Hynek 
Fajmon z ODS.  

Jsem rád, že na radnici skon-
čilo období bezvládí. Věřím, že 
nové vedení (nemá charakter 
koalice) vydrží až do voleb v roce 
2018, že nám občanům předloží 
priority, které do konce volební-
ho období chce realizovat.

Jediné, s čím nejsem spo-
kojený, je, že v novém vedení 
radnice nedostal šanci ing. Petr 
Gregor z KSČM, který patří mezi 
nejaktivnější a nejzkušenější 
zastupitele našeho města! Jsem 
přesvědčen, že by byl novému 
starostovi oporou.

K odvolanému starostovi Mgr. 
Jiřímu Havelkovi z ODS jen jedna 
poznámka. Věřím, že v novém 
čísle Listů nám dá odpověď, proč 

v roce 2008 (Listy 2/2008) sli-
boval, že projekt v bývalé Frutě 
bude dokončen do konce roku 
2010! Že tento slib nebyl splně-
ný, asi občanům nevadilo, když 
byl i v dalších volbách do ZM 
zvolen a stal se starostou. V sou-
vislosti s projektem Fruta bych 
chtěl doporučit čtenářům Listů 
vrátit se ke článku Ing. Gregora a 
p. Ježka „Nezodpovědné jednání 
za miliardu“ (Listy 2/2008).

Na závěr bych chtěl poděko-
vat redakci Listů za vyjádření ke 
článku p. Denemarka. Jsem pro-
ti tomu, aby se v Listech dělala 
nějaká cenzura. Na straně druhé 
bych si přál, aby naše Listy byly 
odrazem práce ZM, RM, MěÚ, 
jednotlivých výborů a komisí a 
pestrou mozaikou společenské-
ho, kulturního a sportovního ži-
vota našeho města a okolí.

Ján Šturm
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Jarní část letošní fotbalové sezo-
ny nejmladších fotbalistů v Litoli 
přinesla hodně radosti a úspěchů 
našim nejmenším. S fotbalovými 
týmy Semic a Kostomlat, které vy-
znávají podobnou ilozo ii fotbalu 
jako my, jsme uspořádali několik 
turnajů pro nejmenší, aby děti 
hrály s dětmi podobné výkonnos-
ti a nezáleželo jim na skóre. Tak, 
aby měly radost z gólů, přihrávek, 
kliček a nehrály na výsledky a ne-
sesypaly se, když jim dá Turek gól. 

Zúčastnili jsme se pěkného turnaje 
v Sadské, kde si krom zápasů naši 
kluci a děvčata užili i příjemnou 
atmosféru. Absolvovali jsme plno 
přátelských utkání, kde slovo přá-
telských obsahovalo stále stejný 
význam, jak původně snad i bylo 
míněno. I když to neznamená, že by 
naši fotbalisté a fotbalistky soupeře 
jakkoliv šetřili. Jejich nenasytnost 
při střelbě gólů a chuť do hry byla 
nejlépe patrná na rodičích, kteří 
si dovednosti svých ratolestí spo-

lečně s námi neskutečně užívali. 
Rodičům patří veliký dík, protože 
bez nich by fotbal v našich ven-
kovských poměrech nemohl vůbec 
fungovat. Je až neuvěřitelné, kolik 
rodičů nám pomáhá. Za jejich po-
moci tak děti dostaly nové klubové 
mikiny. Vylepšuje se webová pre-
zentace. Už se pomalu stává tradicí, 
že na námi organizovaný turnaj i 
na závěrečnou rozlučku se sezo-
nou maminky napečou spoustu 
dobrot. Pomoc při úklidu a starání 
se o hřiště a okolí je neocenitelná 
a nezbytná. Rodiče nám pomáhají, 
ať již při tréninku či zápasech, tak 
i s organizací a vytvářením společ-
ných klubových věcí. Mladší pří-
pravka si letos vyzkoušela mnoho 
zápasů v našem okolí. Krom tra-
dičních soupeřů, jako jsou Milo-
vice, Straky, Ostrá, Sadská jsme si 
zahráli i v Brandýse či Nehvizdech. 
Koho by zajímaly podrobnosti, 
najde je na našem webu klitol.cz 
v sekci mládež. Doufejme, že naše 
soupeře budeme moci již na pod-
zim hostit i na našem nově osetém 

hřišti. Ať již tam, či na našem hřišti 
tréninkovém za potokem, se již od 
konce prázdnin scházíme v pravi-
delných časech pondělí a středa, a 
to ročníky 2008 a 2009 v 16.30 a 
ročníky 2010 a 2011 v 17.30 a pi-
lujeme fotbalové dovednosti. Jaro 
tak potvrdilo, že o fotbal v Lysé a 
okolí je u našich nejmenších nadějí 
narůstající zájem. Z 25 dětí roční-
ků 2007–2009 jsme se za tři jarní 
měsíce rozrostli na 38 dětí včetně 
již 8 děvčat. Nově přicházejí i děti 
ročníků 2010 a 2011, které začínají 
zvládat základy fotbalových doved-
ností.  Letní vedra jsou již za námi 
a my se znovu scházíme na našem 
zeleném pažitu k tréninkům a fot-
balové zábavě. Na jaře jsme si uží-
vali samé pěkné počasí, a tak dou-
fejme, že nás čeká proběhnutí i v 
podzimních plískanicích. Fotbalisti 
koneckonců nejsou žádné slečny, 
tedy krom slečen fotbalistek, které 
se staly součástí našeho mládež-
nického týmu v Litoli.

Radim Hanke, trenér

Jarní sezona fotbalové mini a mladší přípravky v Litoli

V sobotu dne 22. 6. 2016 se konal 
2. ročník beachvolejbalového tur-
naje mixů „O pohár Solety Signum“. 
Přestože celý týden počasí venkov-
ním sportům nepřálo, na sobotu 
se pořadatelé turnaje dočkali krás-
ného slunného dne, ve kterém po-
měřilo svoje síly 26 hráčů a hráček 
nejenom z Lysé, ale i z Nymburka, 
Kostomlat nebo Poděbrad.

Družstva se rozdělila do 3 sku-
pin a na základě výsledků ve skupi-
nách byla nasazena do  vyřazovací 
fáze. Po prohře v hlavním pavouku 
měl každý pár možnost vylepšit své 
umístění ještě v pavouku oprav-
ném a vybojovat si třetí místo. 
K vidění byly zajímavé a vyrovna-
né zápasy, které prověřily fyzickou 
připravenost a technické doved-
nosti všech účastníků ve věku od 
16 do 58 let. Finále i následný sou-
boj o třetí místo byly skutečným 

vyvrcholením turnaje se skvělými 
výkony na hřišti a výbornou divác-
kou podporou.

Zázemí turnaje, nezbytné pro 
unavené a upocené sportovce, 
bylo jako vždy poskytnuto ze stra-
ny SportZone. Jak je již dobrým 
zvykem, během turnaje bylo za-
jištěné občerstvení  ̶ točené pivo, 
limo, maso z grilu a další dobroty. 
Pro všechny zúčastněné páry byly 
připraveny krásné ceny, které do 
turnaje věnovali sponzoři turnaje 
Soleta Signum, Drogerie Matouš, 
Humbuk, SportZone a město Lysá 
nad Labem, kterým samozřejmě 
moc děkujeme. 

Více o tomto pravidelném turna-
ji, stejně jako informace o termínu 
dalšího ročníku turnaje se dovíte 
na facebookovém pro ilu Solety 
Signum, kde najdete i turnajovou 
fotogalerii.

Výsledky:
1. M. Trojanová + K. Peša
2. E. Jonášová + R. Goerojo
3. D. Votavová + J. Křížek
4. T. Lajnerová + V. Hartmann
5. N. Čemusová + M. Fiedler
6. E. Cicová + R. Kupec
7. A. Tomková + K. Havlena

Turnaj smíšených dvojic

8. V. Matajová + Š. Blecha
9. K. Goerojo + M. Goerojo
10. M. Burešová + L. Šubrt
11. E. Olachová + S. Lerchová
12. K. Fenclová + M. Jareš
13. H. Hendrychová + I. Hendrych ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím motocykl JAWA ČZ a díly, možno i vraky. Tel. 777 589 258.
Prodám učebnice pro gymnázium, levně, různé ročníky. Tel. 604 421 304.
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Horolezecký oddíl v Lysé nad 
Labem působí již od roku 1982. 
V loňském roce proběhla úspěšná 
akce s cílem zlezení majestátních 
věží Vajolet v Dolomitech.

Samotné věže jsou umístěny 
v horské skupině Rosengarten, 
obvykle prostě jen Rosengarten 
(neboli Růžová zahrada), které 
tvoří část pohoří Dolomit v Jižním 
Tyrolsku. Zajímavostí také je, že 
v roce 2009 byla skupina Rosengar-
ten vedle osmi dalších teritorií Do-
lomit zapsána do seznamu světo-
vého přírodního dědictví UNESCO. 
Šest skalních věží nazývaných věže 
Vajolet tvoří bizarní skalní útvar 
ve středu skupiny Rosengarten. 
Skalní útvar ohraničuje na severu 
sedlo Vajoletpass (2 459 m n. m.) 
a na jihu sedlo Laurinpass (2 627 
m n. m.). Skalní útvar se člení na 
tři severní a tři jižní věže, oddělené 
od sebe štěrbinou Winklerschar-
te (2 650 m n. m.). Tři jižní věže 
jsou známější a představují jeden 
z nejznámějších symbolů Dolomit. 
Velmi atraktivní scenérie sem při-
vedly i aktéry ilmu Clif hanger za 
účelem natočení úvodních záběrů 
hollywoodského velko ilmu. 

8. 8. 2015 brzy ráno vyrá-
žíme autem ve dvou skupi-
nách přes Mnichov, Innsbruck, 
Brenner, Bolzano až do Vago di 
Fassa. Z chaty Gardeccia (1 949 
m) pokračujeme pěšky po ces-
tě na chatu Vajolet (2 243 m). 
Druhá skupina volí náročnější 
túru a z Frommer Alm a násled-
ně od chaty Fronzo (2 339 m)

Kouzelné věže Vajolet 
zdolávají s plným nákladem 
poměrně populární a místy vel-
mi exponovanou ferratu Sant-
ner (B) do sedla Santner pass 
(2 734 m). 

Pro první lezecký den si vybí-
ráme velmi populární věž Dela-
go (2 790 m). Čeká nás více než 
600 m převýšení do sedla pod ná-
stup. Celý výstup vede úžasným 
velmi exponovaným JZ pilířem. 
Rychle nabíráme výšku a zvykáme 
si na tvrdý vápencový materiál.
Překvapuje nás relativně nízká 
okolní teplota. Zatímco v Čechách 
vládla nesnesitelné vedra, zde se 
teplota pohybovala jen kolem 10 °C.
Rychle stoupáme a pohybujeme 
se na samém ostří pilíře. To zjed-
nodušuje také orientaci této tzv. 
vícedélkové cesty. Lezení je pěkné, 
počasí stabilní. Střídáme se v lezení 
a již kolem druhé hodiny sedíme na 
malé vrcholové plošině. Poměrně 
snadno nacházíme slanění napra-
vo k věži Stabeller, svazujeme dvě 
50 m lana a zahajujeme sestup. 

Druhý cíl na další den volíme mo-
hutnější věž Winklera (2 800 m).
Z pohledu od chaty působí tento 
vrchol velmi impozantně. Volíme 
cestu „Winklerova spára“. Není jed-
noduché v této mohutné věži najít 
nástup. Vystupujeme jednu délku 
na polici a traverzujeme napříč 
stěnou vpravo. V závěru traverzu 
máme pod sebou více než dvě stě 
metrů volného prostoru. Nyní vede 
výstup přímo vzhůru v poněkud 
rozbitém terénu. Jištění musíme 
zabezpečovat vlastními jisticími 

prostředky. Zastavuje nás pře-
vislý blok v horní pasáži věže. Od 
nejistého stanoviště se vydávám 
vzhůru. Naštěstí za chvíli jsem opět 
v lepším terénu a po třech úsecích 
(délkách lana) stojíme na vrcho-
lu. Vybavujeme si slavné scény ze 
známého ilmu. Sestup již není tak 
snadný. Po slanění dvou délek nás 
čeká traverz severní části věže. 
Tento traverz vede po úzké polici 
šířky sotva 50 cm. Pod nohama stě-
na spadá do více než 500 m hloub-
ky. Jištění lanem je spíš symbolické. 
Nalézáme slaňovací kruh a sestu-
pujeme komínem do sedla.

Poslední den uzavíráme v re-
dukované skupině (Jarda, Mirek, 
Eva) výstupem na věž Stabeller 
(2 805 m). Volba padla na Fehr-

manovu cestu, která vede středem 
stěny s nejtěžším úsekem v horní 
části stěny (převis a komínek). 

Všechny cesty lze považovat 
na poměry Dolomit pevné a 
dobře odjištěné. Obtížnost 4+ až 
5. Tuto oblast lze využít i pro tu-
ristiku nebo ferraty.

Na závěr článku bych velmi rád 
pozval všechny příznivce hor na 
třetí ročník akce HOROkamera 
2016, který se koná 11. 11. Jedná 
se opět o ilmy a projekci fotogra ií 
z prostředí českých hor, Alp i hi-
malájských osmitisícovek. Jedním 
z ilmů bude snímek z lezení na věže 
Vajolet. Více informací naleznete na 
www.holysa.cz/horokamera.

M. Křena 
HO Lysá nad Labem

V neděli 19. 
června probě-
hl již 25. ročník 
tradičního So-
kolského triat-
lonu v Lysé nad 

Labem. Triatlon se i letos odehrál 
na tratích v blízkém okolí našeho 
města. Plavání (0,6–1 km): jezero 
Ostrá, cyklistika – silnice (35 km): 
– Ostrá, Lysá nad Labem, Sojovice, 
Předměřice, Čihadla, Stará Lysá, 
Lysá nad Labem, Běh (7 km): Lysá 
nad Labem – Hrabanovská černa-
va – Lysá nad Labem. Počasí závo-
du přálo, příjemných 21 °C, voda 
v jezeře Ostrá měla 19 °C. Na start 
se postavilo celkem 69 závodníků, 
47 mužů, 6 žen i 16 dětí. Stejně 

Jubilejní 25. sokolský triatlon za námi
jako loni byla v rámci závodu vy-
psána podkategorie pro závodníky 
s příslušností do Lysé nad Labem 
o titul ŽELEZNÝ LYSÁK.

Nejrychlejším borcem dne 
byl závodník Venca Jan Francke 
(Haven TEAM) s časem 1:34:05, 
nejrychlejší ženou pak byla Iveta 
Marešová (Haven TEAM) s ča-
sem 1:48:55. Titul ŽELEZNÝ LY-
SÁK těsně obhájil Michal Škoch 
s časem 1:54:20. Za pořadatele 
posíláme velké díky SDH Lysá 
nad Labem za jejich velkou po-
moc při plavecké části závodu, 
městu Lysá nad Labem za po-
moc s uzavřením nám. Bedřicha 
Hrozného a inancování poháru 
pro vítěze, městské policii za do-

pravní opatření a řízení dopra-
vy, společnosti SEDOZ DZ s. r. o. 
za dopravní značení, irmě 
SPORT ARSENAL za věcné 
ceny pro nejrychlejší závodní-
ky, restauraci BÍLÁ LABUŤ za 
chutné pozávodní občerstve-
ní a především velký dík pa-
tří všem dobrovolníkům z TJ 
SOKOL Lysá nad Labem, kteří 
již po 25. uspořádali tak kva-
litní Sokolský triatlon. Další již 
26. ročník proběhne opět v 2. po-
lovině června 2017. Všem přejeme 
hodně pohody a sil do tréninku na 
další ročník a hezké babí léto. Cel-
kové výsledky i fotogra ie nalezne-
te na www.sokol-lysa.cz. 

Štěpán Svačina 
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří slepiček 14–19 týdnů, cena: 149–180 Kč/ks. 
Prodej se uskuteční 28. září a 25. října 2016 v 13.55 hodin hodin, 
5. října 2016 v 15.10 hodin v Lysé nad Labem - Penny Market 
(u betonárky).
Informace PO–PÁ od 9.00 do 16.00 hodin na tel.: 601 576 270, 
606 550 204 nebo 728 605 840
Při prodeji slepiček - VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK - cena dle poptávky

VÝKUP 
DRUHOTNÝCH 

SUROVIN
ČELÁKOVICE areál TOSu
 - výkup papíru, železa, 

kovů, autobaterií 
AUTOVÁHA na 30 t

Otvírací doba: 

PO–PÁ     7.30 – 16.30
SO            8.00 – 12.00

tel.: 702 352 151 
www.vykupcelakovice.cz

z. s. KLUB  DOBRÉ  ZPRÁVY
Organizace pro děti a mládež
E-mail: kdz@aclysa.cz; telefon: 739 524 779
Alešova 938, Lysá nad Labem, 289 22

V sobotu 17. září 2016 Vás zveme od 12.00 hodin do Dvorců na 
fáborkovanou či klasickou trať v orientačním běhu v pěkném lese. 

Nejlepší děti budou odměněny věcnými cenami. 
Startovné: 40 Kč, ukončení akce kolem 17. hodiny, přihlášky do 14. září.

Kategorie:
1. Fáborkovaná trať asi 5 km: 
Kategorie děti předškolní s rodiči
Kategorie děti první stupeň ZŠ s rodiči
Kategorie děti bez rodičů do věku 12 let včetně

2. Klasická trať (bez fáborků) asi 5 km: 
Kategorie děti (dívky) bez rodičů
Kategorie děti (chlapci) bez rodičů

Ostatní zájemci nad 18 let se mohou zúčastnit mimo soutěž.

NÁBOR
do závodních a nezávodních týmů

NEZÁVODNÍ TÝMY 
  PŘÍPRAVKA PRO NEJMENŠÍ  PŘÍPRAVKA PRO NEJMENŠÍ
  HODINY PRO DOSPĚLÉ  HODINY PRO DOSPĚLÉ
  NEZÁVODNÍ HODINA PRO DĚTI OD 7 DO 17 LET

ZÁVODNÍ TÝMY
  TÝMY KOMERČNÍ AEROBIK  TÝMY CRAZY A SUPER GIRLS
  TÝMY FITNESS AEROBIK  DANCE TÝMY
  DUO, SÓLO  TÝM RODIČE A DĚTI
  TÝM DOSPĚLÝCH

Více informací a kontakty naleznete na: www.tskdynamik.cz

Jsme česká fi rma se sídlem v Mochově zabývající se návrhem, výrobou 
a montáží typizovaného i zcela atypického nábytku a doplňků bytové 

architektury s třinác  letou tradicí. Do našeho kolek  vu přijmeme: 

TRUHLÁŘE  
Požadujeme: 
• Odpovídající vzdělání 
• Minimálně 5 let praxe ve výrobě 
• Samostatnost, fl exibilita, ak  vní 
   přístup v komunikaci se zákazníky  
• Řidičský průkaz skupiny B 

TECHNOLOGA VÝROBY 
Požadujeme: 
• SŠ/ VŠ vzdělání technického směru 
• Praxe v oblas   navrhování 
   a výroby nábytku podmínkou 
• Ak  vní znalost programů na bázi 
   DAEX, TURBOCAD 
• Samostatnost, fl exibilitu, 
   ak  vní přístup
• Řidičský průkaz skupiny B  

MONTÁŽNÍKY 
Požadujeme: 
• Odpovídající vzdělání 
• Minimálně 5 let praxe v oblas   
   výroby a montáže nábytku 
• Logis  cké uvažování 
• Samostatnost, fl exibilitu, 
   ak  vní přístup 

V případě zájmu, prosím, zašlete svůj životopis na jstraka@vestavstyl.cz 
nebo nás kontaktujte telefonicky:  608 059 592

Bližší informace: www.vestavstyl.cz 

POMOCNÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
Požadujeme: 
• Pečlivost, fl exibilitu 
• Chuť pracovat 
• Truhlářské vzdělání výhodou 
   nikoliv podmínkou – zaškolíme 

OBSLUHA NÁŘEZOVÉHO CENTRA 
Požadujeme: 
• Pečlivost, fl exibilitu, pracovitost  
• Obsluha vysokozdvižného vozíku 
   výhodou 

Nabízíme: 
• Zajímavou, krea  vní práci 
   v mladém kolek  vu 
• Výborné platové podmínky 
• Firemní akce 
• Truhlář – práce v dílně vybavené 
   špičkovými stroji 
• Technolog – počítač, 
   telefon, auto 
• Montážník – možnost práce 
   na HPP i na IČO, auto, 
   nářadí k dispozici 



24

Inzerce

OD
1,49 %

p. a.

Bez poplatku za poskytnutí úvěru a odhad nemovitosti.*
Možnost mimořádné splátky až do výše 20 % jistiny každý rok zdarma.

UniCredit Bank Expres v Lysé nad Labem
Husovo náměstí 175/17
Tel.: 955 964 197, www.unicreditbank.cz

Hypotéka
Půjčte si u nás na koupi nové nemovitosti 
nebo refinancujte svou stávající hypotéku.

*U úvěrů nad 1 milion Kč. Při refinancování je poskytnutí úvěru zdarma bez omezení.  •  Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

Nový
domov na obzoru.


