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V dnešním čísle:

Výstaviště funguje v našem městě více než 
20 let a za tu dobu jsme se s ním, my Lysá-
ci, celkem sžili. Za dobu svého trvání hostilo 
stovky výstav, které navštívilo několik milio-
nů lidí. Někdo je rád, že je Výstaviště součástí 
našeho města, jiný spílá, že během některých 
výstav je naše město (především pak Masa-
rykova ulice od nádraží až po náměstí a ulice 
přilehlé) zaplaveno auty a davy lidí. Ať patříte 
k první či druhé skupině, není pochyb o tom, 
že Výstaviště je pro naše město více přínosem 
než přítěží. Od zvýšených tržeb místních pod-
nikatelů během velkých výstav až po propa-
gaci města samotného. Od 1. října k tomuto 
přibyde další pozitivum. Jednak bude ve vel-
mi brzké době bezplatně městu, spolkům a 
sdružením sloužit vstupní prostor haly C pro 
pořádání komornějších kulturních a spole-
čenských akcí. Neziskovým subjektům se síd-
lem v Lysé nad Labem pak Výstaviště poskyt-
ne prostory pro kulturní a společenské akce 
v hale A2 za snížené nájemné 20 000 Kč 
+ DPH. A v neposlední řadě se mohou nejen 
organizace řízené městem ucházet o bez-
platné využití prostor výstaviště, například 

Město a Výstaviště podepsaly 
dohodu o partnerství 

na plesy. Využít bezplatného pronájmu totiž 
město může za jeden kalendářní rok celkem 
10x. A v dohodě se pamatuje i na zajištění do-
statečného místa na sezení, například při di-
vadelních představeních či koncertech je po-
čítáno s kapacitou 600 míst. Na oplátku město 
snížilo lyskému výstavišti výši poplatku ze 
vstupného, a to z 15 % na 5 %. Forma spolu-
práce, která nese atributy dnes běžně uzaví-
raných barterových smluv, bude výhodná jak 
pro město a jeho občany na straně jedné, tak 
pro výstaviště na straně druhé. Město a Výsta-
viště se ale dohodly na dalších dílčích bodech 
spolupráce. Výstaviště umožní školám zřizo-
vaným městem bezplatně navštěvovat jím po-
řádané akce nebo se například bude podílet 
na údržbě a rozvoji veřejného prostranství. 
Toto a mnoho dalšího je zakotveno v Dohodě 
o partnerství mezi městem Lysá nad Labem 
a Výstavištěm Lysá nad Labem, kterou 7. září 
2016 schválilo zastupitelstvo města a o týden 
později ji svými podpisy zpečetili starosta 
města, pan Ing. Karel Otava, a ředitel Výstaviš-
tě, pan Mgr. Ondřej Matouš.

redakce

Město Lysá nad Labem ve spolupráci s TJ Sokol,
Klubem důchodců – D, Klubem důchodců Litol
a Klubem přátel dechové hudby
 
zve všechny občany ke vzpomínkovému aktu 
a oslavám

Dne vzniku 
samostatného
československého
státu
28. října 2016
Program:
14.00 hodin
Položení věnců u pomníku 
T. G. Masaryka v Litoli
14.30 hodin
Položení věnců na náměs   
B. Hrozného u pomníku padlých 
lyských občanů v 1. světové válce
15.00 hodin
Slavnostní koncert Hasičské 
dechové hudby v Kině Lysá n. L.
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Městský úřad

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 

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

po odchytu pejska odveze do míst-
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

V příštím roce na podzim by-
chom v našem městě, v těsné 
blízkosti budovy železniční sta-
nice, mohli mít automatické par-
kovací zařízení pro jízdní kola, 
moderní úschovnu, tzv. parkovací 
dům. Toto úschovné zařízení po 
příjmu kolo zaeviduje, uskladní, 
monitoruje a následně vydá maji-
teli. Vše probíhá automaticky bez 
zásahu další osoby. „Dům“ zabe-
re celkovou výměru něco přes 
51 m2, na výšku pak bude mít té-
měř 11,5 m. Základová konstruk-
ce tvaru nepravidelného dvanácti-
úhelníku bude mít průměr 8,15 m. 
Nosný rám ve tvaru pravidelného 
dvanáctistěnu pojme 13 úložných 
úrovní a najednou by dům mohl 
„uschovat“ až 118 jízdních kol 
s tím, že odbavení jednoho kola by 
nemělo trvat déle než 30 sekund. 
Jedním z parametrů, které budou 

Parkovací dům pro jízdní kola 
kola muset splňovat, je maximální 
hmotnost 50 kg. 

A jak bude „dům“ fungovat 
v praxi? Cyklista přijede do zákaz-
nického modulu, zaparkuje kolo 
do stojanu dveří, poté zmáčknutím 
tlačítka na přístupovém modulu 
spustí systém zakládání do kolár-
ny. Systém odebere a uloží kolo a 
zároveň vydá stvrzenku o přijetí, 
ta bude zaručovat návrat stejného 
kola. Výdej se uskuteční po přilože-
ní stvrzenky na čtečku, což spustí 
sled operací výdeje. Systém vyčíslí 
poplatek za skladování, po zapla-
cení zobrazené částky vydá kolo 
zpět do stojanu dveří, odkud si jej 
majitel odebere. Předpokládaný 
poplatek za celodenní uložení kola 
je 5 Kč. „Tím, že je zařízení bezob-
služné, nemá k uloženému kolu 
ani jeho vybavení nikdo přístup. To 
znamená, že si cyklisté mohou na 

kole nechat veškerou výbavu včet-
ně zavazadel a nemusí mít obavy 
uschovat si zde i dražší kola,“ vy-
světluje tajemník městského úřa-
du, pan Ing. Dvořák.

Finanční náklady na pořízení 
parkovacího domu se budou pohy-
bovat okolo 11,5 milionu Kč. Lyská 

radnice počítá s tím, že 90 % nákla-
dů bude pokryto z dotace, o níž by 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
mělo rozhodnout do konce února 
2017. Pokud by však dotace neby-
la schválena, město by od stavby 
upustilo.

redakce 

Vážení spoluobčané, v minulém 
vydání Listů jsem Vás informoval, 
že je nutné vyřešit zástavbu v bý-
valé Frutě, která se táhne neuvěři-
telných 8 let, a toužebně očekáva-
ná výstavba občanské vybavenosti 
je v nedohlednu. Na zasedání rady 
města dne 30. 8. 2016 byl přizván 
jednatel irmy MS development, s. 
r. o, který měl do 31. 8. 2016 před-
ložit další postup výstavby. Před-
ložil jsem mu vizualizaci záměru 
zástavby bývalého areálu Fruty a 
připomenul sliby, které irma před 
deseti lety městu dala. Dodal jsem, 
že bychom rádi slyšeli pozitivní 
zprávu a vyjádření, zda a kdy se 
akce dokončí. Bohužel chmurné 
předpovědi se stávají skutečnos-
tí.  Pan jednatel uvedl, že žádnou 
pozitivní zprávu neřekne. Firma 
hledala investora a snažila se také 
navýšit svůj vlastní kapitál. Při 
jednání s bankami narazila na sku-

Slovo starosty
tečnost, že záměr byl označen za 
"vzdušný zámek". Oznámil nám, 
že ze soukromých prostředků se 
to dostavět nedá. Určité varianty 
dalšího postupu byly nastíněny, a 
to buď ukončit smlouvu, vyřešit 
odprodej zastavěných obecních 
pozemků, případně dohodnout, za 
jakých podmínek by irma městu 
v případě zájmu předala projekto-
vou dokumentaci. Občany města 
toužebně očekávaná občanská 
vybavenost (kulturní dům, bazén, 
pošta, obchod a hotel) je skutečně 
v nedohlednu. V centru města tak 
vyrostl pomník posledního dese-
tiletí. Z 12 bytových domů bude 
realizováno pouze 5, občanská 
vybavenost nula a pozemky, kte-
ré město do projektu vložilo, zejí 
prázdnotou. Bylo uloženo do kon-
ce října svolat komisi, která byla 
vytvořena k vyjednávání s irmou 
MS development, s. r. o., a připravit 
do zastupitelstva města návrh na 
vyřešení daného problému.

Dalším pomníkem se bohužel 
staly klášterní terasy. Minulý sta-
rosta podepsal 29. 12. 2015 pro-
placení poslední faktury, stavební 
práce nebyly dokončeny a stavba 
nebyla předána. Firma přes veš-
kerou naši snahu a neustálou 
kontrolu pracovala na dokončení 
sporadicky a po posledním jedná-
ní za účasti právníka je už jasné, 
že směřuje do insolvence. Vždyť 

dostala zaplaceno. Nádherný vý-
hled do Polabské nížiny hyzdí ne-
dokončené dílo, kde mělo být vy-
sázeno na 700 růží a vinice. Chybí 
lavičky, osvětlení a mlatové cesty 
jsou v žalostném stavu. Kolik nás 
to bude stát a kdy se dílo podaří 
dokončit, si netroufnu odhadnout.

Smůlu jsme měli i s několika-
milionovou investicí do hřiště 
u školy J. A. Komenského. Dílo 
bylo dokončeno a také zaplaceno 
před třemi roky. Dodnes nejsou 
zkolaudovány šatny a nekvalitně 
provedené elektrické rozvody. Bě-
žecká tartanová dráha se na něko-
lika místech propadá. Odhadnutá 

škoda je více než 2 mil. Kč. Nikdo 
závady nereklamoval. Dnes už ani 
není u koho. Firma, která od nás 
dostala vše zaplaceno, zkrachova-
la a dluží 140 dodavatelům, samo-
zřejmě i těm z našeho města. 

Na závěr přece jen jedna pozi-
tivní zpráva. Zastupitelstvo měs-
ta 7. 9. 2016 schválilo Dohodu 
o partnerství s Výstavištěm, které 
je věnován titulní článek Listů.

Přeji všem našim starším spo-
luobčanům vše dobré k Meziná-
rodnímu dni seniorů a Vám všem 
příjemné podzimní dny.

Ing. Karel Otava
starosta města



3

Krátce z radnice

Městský úřad

Z 8. zasedání zastupitelstva 
města dne 13. 7. 2016
ZM schválilo:
• projednávání úpravy rozpočtu – 
 6. rozpočtového opatření po jed-
 notlivých položkách,
• přijetí účelové dotace na snížení 
 energetické náročnosti ZŠ B. Hroz-
 ného 968 tis. Kč a 57 tis. Kč do 
 příjmové části rozpočtu, která se 
 projeví ve výši 45 tis. Kč ve výda-
 jové části rozpočtu města – na 
 akci ZŠ  B. Hrozného snížení energe-
 tické náročnosti – dokončení akce,
• navýšení položky Výkup pozem-
 ků cyklostezky a pro obchvat 
 o 5 mil. Kč z fondu rezerv na cel-
 kovou částku 25 947 tis. Kč,
• 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.
• Farnímu sboru Českobratrské 
 církve evangelické, Lysá nad La-
 bem, z Programu regenerace 
 částku ve výši 178 000 Kč, z roz-
 počtu města částku ve výši 
 36 000 Kč a uzavření veřejno-
 právních smluv,
• Římskokatolické farnosti Lysá 
 nad Labem z Programu regene-
 race částku ve výši 140 000 Kč a 
 uzavření veřejnoprávní smlouvy,
• dočerpání inančních prostředků 
 z položky Příspěvek právnickým 
 a fyzickým osobám Farnímu 
 sboru Českobratrské církve 
 evangelické, Lysá nad Labem, ve 
 výši 164 000 Kč a uzavření veřej-
 noprávní smlouvy,
• výkupy pozemků pod budoucí 
 stavbou obchvatu II. etapa.
ZM uložilo:
• starostovi města Lysá n. L. jednat 
 se spol. SŽDC, ČD Telematika, 
 ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věc-
 ných břemen na jejich inženýr-
 ské sítě umístěné na městských 
 pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, 
 k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které 
 jsou určeny ke zřízení provizor-
 ního parkoviště pro osobní auto-
 mobily (odstavné plochy),
• tajemníkovi města vyhledat do-
 klady ke stavbě trafostanice 
 u radnice a podat návrh na vklad 
 této nemovitosti do katastru ne-
 movitostí, 
• starostovi města projednat se 
 zástupci irmy ČEZ, a. s., majet-

 koprávní vypořádání trafostani-
 ce u radnice a možnosti zlepšení 
 stavu elektrorozvodné sítě s cí-
 lem eliminovat časté poruchy.

Z 4. jednání rady města 
dne 26. 7. 2016:
RM schválila:
• úpravu rozpočtu města na rok 
 2016 v kapitole kultura tak, že 
 dojde ke snížení pol. obnova 
 památek o 210 tis. Kč (po úpra-
 vě 1 790 tis. Kč) a k vytvoření 
 nové položky Úprava vstupní 
 haly Výstaviště – 150 tis. Kč, a 
 k navýšení položky Propagační 
 materiál o 60 tis. Kč (po úpravě 
 260 tis. Kč),
• stanovisko Rady města Lysá nad 
 Labem ke zjišťovacímu řízení 
 EIA Rekonstrukce ŽST Lysá n. L.,
• inanční spoluúčast na zpraco-
 vání studie „Cyklostezka Benát-
 ky – Milovice – Lysá“ v celkové 
 výši 113 216 Kč vč. DPH,
• převod částky 30 tis. Kč v rámci 
 odd. Kultura z položky Obnova 
 památek do položky Ostatní zá-
 ležitosti sdělovacích prostředků 
 LISTY,
• uzavření smlouvy o dílo s nej-
 výhodnější cenovou nabídkou 
 na veřejnou zakázku Změna 
 územního plánu Lysá nad La-
 bem, kterou podala irma Ing. 
 Eduard Žaluda, Železná 493/20, 
 110 00 Praha 1 - Staré Město, 
 IČ: 73580872, za cenu: Změna 
 č. 1 – 206 000 Kč bez DPH, 
 249 260 Kč včetně DPH, Změna 
 č. 1A – 92 000 Kč bez DPH, 
 111 320 Kč včetně DPH.
RM uložila:
• odboru správy majetku a inves-
 tic svolat jednání s p. J. C., pro-
 jednat s ním návrhy na možné 
 řešení problémů s kanalizací na 
 jeho pozemku, sepsat z jednání 
 zápis podepsaný všemi zúčast-
 něnými a předložit RM k projed-
 nání,
• starostovi města jednat s part-
 nerskými městy o uzavření 
 smlouvy na zajištění inanční 
 spoluúčasti na zpracování studie 
 „Cyklostezka Benátky – Milovice 
 – Lysá“ a předložit návrh smlou-
 vy ZM ke schválení, 
• inančnímu odboru ve spoluprá-
 ci s KMÚ připravit do ZM dne 
 7. 9. 2016 navýšení položky 
 Ostatní záležitosti sděl. prostřed-
 ků LISTY tak, aby byly pokryty 

 předpokládané náklady do kon-
 ce roku 2016,
• městskému investorovi ve spolu-
 práci s odborem SMI a ŠSVZaK 
 do RM 30. 8. 2016 doplnit infor-
 maci o stavu odbydlení stáva-
 jících nájemců domu čp. 253 Na 
 Františku, o připravovaném 
 sociálním zákoně a o podrobnou 
 speci ikaci podmínek pro po-
 skytnutí dotace,
• městskému investorovi ve smy-
 slu zápisu projednat se zpraco-
 vatelem projektové dokumenta-
 ce Na Vysoké mezi navržené 
 úpravy a předložit návrh do-
 datku ke schválení, termín: 26. 8. 
 2016,
• inančnímu odboru zapracovat 
 požadavek na úpravu rozpočtu 
 2016 o výdaje ve výši 244 420 Kč 
 do příští úpravy rozpočtu města 
 a zajistit zapracování částky 
 116 160 Kč do rozpočtu města 
 na rok 2017.
RM vzala na vědomí:
• podněty odboru ŠSVZaK k návr-
 hu na společnou strategii v so-
 ciální oblasti měst Lysá n. L. a 
 Milovice.

Z 5. jednání rady města 
dne 9. 8. 2016
RM schválila:
• směrnici č. 5/2016 Postup při 
 umísťování reklamních zařízení 
 a předzahrádek na veřejném 
 prostranství s účinností od 10. 8. 
 2016,
• výběr ekonomicky nejvýhodněj-
 ší nabídky na veřejnou zakázku 
 Rekonstrukce chodníků, včetně 
 schodišť Jedličkovo sídliště, kte-
 rou podala irma SKL Recyklo-
 stav, s. r. o., Jiřická 1000, 289 23 
 Milovice, za celkovou cenu 
 579 241,52Kč, vč. DPH,  
• úpravu rozpočtu na kapitole 
 školství spočívající ve snížení pol. 
 Židle do školní jídelny Scolarest 
 (po úpravě 180 tis. Kč) a vytvo-
 ření nové položky Zřizovací listi-
 ny pro školská zařízení (vzory) 
 ve výši 20 tis. Kč (po úpravě 
 20 tis. Kč),
• dotaci z charitativního progra-
 mu ve výši 1 000 Kč pro Klub 
 dárců krve při Oblastním spolku 
 Českého červeného kříže Nym-
 burk, se sídlem Poděbrady, ná-
 městí TGM 1130/111, Poděbrady,
• výpověď z Příkazní smlouvy na 
 výkon zadavatelské, konzultační

 a poradenské činnosti s irmou 
 eCENTRE, a. s., IČ: 27149862, 
 Argentinská 286/38, Praha 7,
• novou zadávací dokumentaci a 
 výzvu k podání nabídky na vý-
 běr pojišťovny a pověřuje staro-
 stu jejím podpisem,
• bezplatný zábor veřejného pro-
 stranství na Husově náměstí dne 
 4. 9. 2016 pro prezentaci modu-
 lární dráhy pump track za před-
 pokladu, že nedojde k poškození 
 dlažby.
RM uložila:
• odboru SMI předložit návrh na 
 zřízení skupiny lidí na údržbu 
 zeleně s využitím návrhu p. Ing. 
 Gregora a p. Kolářského a sou-
 časně prověřit smlouvu s irmou 
 FCC v oblasti zeleně včetně mož-
 nosti výpovědi této činnosti a 
 ekonomického dopadu tohoto 
 kroku.  
RM konstatovala:
• že v pravé části lokality Mršník 
 (u jezera) bylo již zalesnění 
 v souladu s platnou lesní hospo-
 dářskou osnovou provedeno, za-
 lesnění levé části (mezi silnicí a
 bývalým JZD) bylo odloženo do 
 doby zpracování studie na vy-
 užití celého prostoru (až k Labi) 
 pro zřízení volnočasové zóny 
 (zajišťuje pí Hančová, předsed-
 kyně komise pro cestovní ruch) 
 tak, aby stromy již byly vysazeny 
 v souladu s tímto projektem,
• že městský měsíčník Listy nebu-
 de využíván pro politickou kam-
 paň jednotlivých politických 
 stran a kandidátů před krajský-
 mi a senátními volbami v r. 2016.

Z 6. jednání rady města 
dne 10. 8. 2016 
RM odstoupila:
• od smlouvy o dílo č. 2016-0457/
 KÚ na dodávku modulární dráhy 
 uzavřené s irmou Way to Natu-
 re, s. r. o., Svatoplukova 1222/24, 
 703 00 Ostrava-Vítkovice.
RM souhlasila:
• s vypsáním nového výběrového 
 řízení na dodavatele modulární
 dráhy pump track v Lysé nad 
 Labem za stejných podmínek 
 pro hodnocení nabídek, jaké byly 
 stanoveny v předchozí výzvě. Ve 
 výzvě bude upravena předpo-
 kládaná hodnota veřejné zakáz-
 ky na částku, která byla uvedena 
 v žádosti o dotaci.

Pokračování na str. 4
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Pokračování ze str. 3
Krátce z radnice
Z 7. jednání rady města 
dne 23. 8. 2016 
RM schválila:
• výběr cenové nabídky, kterou 
 podala irma Way to Nature na 
 akci: „Dodávka modulární dráhy 
 pump track“, s. r. o., Svatoplukova 
 1222/24, 70300 Ostrava-Vítko-
 vice, za celkovou cenu 569 789 
 Kč vč. DPH.

Z 8. jednání rady města 
dne 30. 8. 2016 
RM schválila:
• konání předvolebního mítinku 
 Občanské demokratické strany, 
 Regionálního sdružení Středo-
 českého kraje, se sídlem Truhlář-
 ská 1106/9, 110 00 Praha 1 
 Nové Město, na zpevněné ploše 
 a cestách v parku B. Hrozného, 
 v termínu 23. 9. 2016, od 15.00 
 do 21.00 hodin, 
• konání předvolebního mítinku 
 ČSSD na části Husova náměstí 
 dne 23. 9. 2016 od 10.00 do 
 14.00 hodin.
• uzavření smlouvy o dílo na reali-
 zaci stavby MŠ Mašinka – za-
 teplení západní části s irmou 
 Thermoinvest Praha, s. r. o., Pří-
 vozní 1054/2 , 170 00 Praha 7,  
 IČ: 02290677, za nabídkovou 
 cenu 158 822 Kč včetně DPH,
• rekonstrukci chodníku v ul. Ke
 Skále, v úseku od ul. Komenské-
 ho po křižovatku s ul. Lom, za 
 předpokladu souhlasného sta-
 noviska inančního výboru,
• zařazení položky kapitálové in-
 vestice – chodník směrem k Čer-
 ným vratům do návrhu rozpočtu 
 pro r. 2017 (cca 300 tis. Kč), 
• úpravy statutů Programu na 
 podporu kultury města Lysá nad 
 Labem a Programu na podporu 
 sportu a volného času města 
 Lysá nad Labem,
• zaslání objednávky na zpracová-
 ní Variantní studie lávky přes 
 Labe irmě PONTEX, s. r. o., 
 Bezová 1658, 147 14 Praha 4, za 
 cenu 72 000 Kč bez DPH, tj. 
 87 120 Kč s DPH,
• udělení výjimky z OZV č. 2/2012 
 provozovně Sport Bar, Masary-
 kova 1926, Lysá nad Labem, na 
 dobu 4 měsíců – září až prosinec 
 2016, s provozní dobou každý 
 den od 7.00 do 4.00 hodin násle-
 dujícího dne s podmínkou, že do 
 8.00 hodin nebudou podávány 

 alkoholické nápoje,
• výběr nejlevnější cenové nabíd-
 ky na veřejnou zakázku „Obje-
 mová studie – likvidace dešťo-
 vých a splaškových vod v ul. 
 Mírová“, kterou podala irma 
 ŠINDLAR, s. r. o., za celkovou 
 cenu 277 090 Kč vč. DPH.
• výběr nejlevnější cenové nabíd-
 ky na akci: Projektová doku-
 mentace komunikace ul. 28. říj-
 na, kterou podala irma M.A.A.T., 
 s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 
 Tábor, za celkovou cenu 202 000 
 Kč vč. DPH,
• rozšíření usn. RM č. 140, ze dne 
 9. 8. 2016, ve smyslu, že bezplat-
 ný zábor veřejného prostranství 
 na Husově náměstí pro prezen-
 taci modulární dráhy pump 
 track bude již od 2. 9. 2016.
RM uložila:
• odboru správy majetku a inves-
 tic (SMI) předložit zápisy o pro-
 běhlých jednáních komise vytvo-
 řené k řešení sporu a vyjednání 
 s irmou MS development, s. r. o., 
 na ZM dne 7. 9. 2016 na vědomí,
• starostovi města svolat do konce 
 10/2016 výše uvedenou komisi, 
 která by měla zpracovat konečné 
 návrhy řešení k projednání s ir-
 mou MS development, s. r. o.,
• odboru SMI zajistit ihned static-
 ký posudek na tělocvičnu a nářa-
 ďovnu u ZŠ T. G. Masaryka 
 v Litoli,
• skupině pro přípravu zadání 
 projektové dokumentace na 
 přístavbu nové tělocvičny u ZŠ 
 T. G. Masaryka, aby RM doporu-
 čila typ výstavby nové mateřské 
 školy v lokalitě Drážky a rozsah 
 jejího vybavení ve smyslu Kon-
 cepce rozvoje školství v Lysé 
 n. L., a postup dalších prací,
• inančnímu odboru zapracovat 
 požadavek na úpravu rozpočtu 
 2016 o výdaje ve výši 87 120  
 Kč do příštího rozpočtového 
 opatření.
RM jmenovala:
• skupinu pro přípravu zadání 
 projektové dokumentace na pří-
 stavbu nové tělocvičny u ZŠ T. G. 
 Masaryka ve složení: p. Mgr. Eliš-
 ka P., p. Kolman J., p. Ing. arch. Ka-
 pička V., p. Marek K. a p. Burian J., 
 (náhradník p. Ing. Gregor).
RM souhlasila:
• s umístěním sociálního bydlení 
 do bytového domu Na Františku 
 čp. 253,

• s přesunem inančních prostřed-
 ků ve výši 700 tis. Kč z rezerv-
 ního fondu do položky s novým 
 názvem Projektová dokumen-
 tace bytového domu Na Františ-
 ku 253, se sociálními byty.

Z 9. zasedání zastupitelstva 
města dne 30. 8. 2016 
ZM schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Středo-
 českého kraje a uzavření smlou-
 vy o poskytnutí dotace na pro-
 jekt „Oprava vozidla T 815 8x8“,
• uzavření smlouvy o právu pro-
 vedení stavby na akci „Parkovací 
 dům na kola v Lysé nad Labem“ 
 na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. 
 Lysá n. L., s ČD, a. s., nábřeží 
 L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
 za podmínky, že bude odstraněn 
 rozpor v čl. II, který odkazuje na 
 neexistující čl. VIII, odst. 7.
ZM uložilo:
• 1) starostovi města:
 a) pokračovat v jednáních s hejt-
  manem Středočeského kraje

  o další spolupráci při přípravě 
  stavby obchvatu města s cí-
  lem připravit dodatek ke stá-
  vající smlouvě o spolupráci 
  dle předložené zprávy,
 b) projednat s Centrem pro re-
  gionální rozvoj při MMR ČR 
  a IPR PRAHA soulad projek-
  tu silničního obchvatu měs-
  ta Lysá nad Labem se strategií 
  ITI PRAHA,
 c) práce urychlit tak, aby do-
  datek ke stávající smlouvě
  o spolupráci byl podepsán do 
  termínu konání krajských 
  voleb,
• 2) radě města:
  začlenit do návrhu rozpočtu 
  města pro rok 2017 prostřed-
  ky nezbytné pro realizaci akce 
  „Silniční obchvat města“.

Úplné informace najdete na 
stránkách www.mestolysa.cz.

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ 

Lysá nad Labem

Vážení čtenáři, možná se již 
někteří z vás doslechli, že na ZM 
konaném 7. 9. 2016 zastupitelé 
schválili jednotnou sazbu za svoz 
komunálního odpadu ve výši 
540 korun za osobu. Zvýšení ceny 
za nějakou službu nebo zboží 
samozřejmě není příjemné pro 
nikoho. Člověku to hne žlučí, jak 
se říkává. Ale zkusme zachovat 
chladnou hlavu a podívejme se na 
tuto záležitost v souvislostech. 

Nová jednotná sazba za svoz 
komunálního odpadu znamená, 
že dochází k navýšení ceny pro 
děti a seniory. Pro vaši předsta-
vu, je to navýšení o 110 korun 
u seniorů a dětí a o 20 korun 
u dospělého. Průměrná rodina 
(2 dospělí a 2 děti) tak zapla-
tí ročně o 280 korun více. Sám 
jsem jedním z těch, kdo toto na-
výšení podpořil, a také jedním 
z těch, na koho má toto navý-
šení dopad. Na rozdíl od větši-
ny z vás jsem ale také jedním 
z asi 11 procent občanů, kteří se 
koncem loňského roku zapojili 
do pytlového sběru a pomalu tak 
začali získávat slevu v závislosti na 
množství vytříděného a odevzda-

ného odpadu. Díky této slevě nás 
uvedené navýšení nijak zásadně 
nezasáhne, ba právě naopak. Vět-
šina z nás „již pytlujících“ bude to-
tiž platit méně než tento rok. Jsou 
i tací „sběrači“, kteří vytřídili už 
tolik, že se jim pravděpodobně po-
daří poplatek snížit na minimum, 
a možná i na nulu.

Dovoluji si vám tedy doporučit, 
přidejte se k aktivnímu třídění a 
získávejte si také svoji slevu pro 
příští rok. Máme na to poslední 
měsíc. Uzávěrka pro výpočet slev 
pro poplatek na příští rok je kon-
cem tohoto měsíce. Zaregistrovat 
se můžete na MěÚ Lysá n. L., u paní 
R. Novotné, která vám předá 
všechny další potřebné informace.

A ještě jednu poznámku na 
závěr. I při tomto navýšení bude 
svoz komunálního odpadu stále 
dotován městem částkou okolo 
4 milionů. Poplatek na jednu ro-
dinu (2 + 2) bez započítání sle-
vy bude nově 2160 korun. Tzn. 
180 korun za měsíc a rodinu a 
6 korun na den a rodinu. A to 
myslím není nic děsivého.

Jan Burian
místostarosta města

Informace ke zvýšení ceny 
za odpad
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Volby 2016
Vážení spoluobčané, ve dnech 

7. a 8. října letošního roku pro-
běhnou v našem městě volby do 
Zastupitelstva Středočeského kraje 
a díky změnám ve volebních obvo-
dech pro senátní volby (dále jen 
VO), kdy naše město bylo přeřaze-
no z VO č. 42 (Kolín) do VO č. 37 
(Jičín), i volby do Senátu Parlamen-
tu ČR, a proto si Vám dovoluji podat 
následující základní informace.

Právo volit do zastupitelstva kra-
je má státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let a je při-
hlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu 
kraje (dále jen volič).

Překážkami výkonu volebního 
práva jsou:
- zákonem stanovené omezení 
 osobní svobody z důvodu výkonu
 trestu odnětí svobody,
- omezení svéprávnosti k výkonu 
 volebního práva,
- zákonem stanovené omezení 
 osobní svobody z důvodu 
 ochrany zdraví lidu.

Voličem do Senátu je státní ob-
čan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let. Ve druhém kole vo-
leb do Senátu může volit i občan, 
který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let.

Překážkami výkonu volebního 
práva jsou:
- zákonem stanovené omezení 
 osobní svobody z důvodu 
 ochrany zdraví lidu,
- omezení svéprávnosti k výkonu 
 volebního práva. 

Hlasování v našem městě pro-
běhne ve stálých volebních okrs-
cích. Tradičně bude zřízeno 9 
volebních okrsků, do kterých jsou 
voliči zařazeni podle místa trvalé-
ho bydliště.
l.  OVK Hasičská zbrojnice Byšičky,
2. OVK Hasičská zbrojnice Dvorce,
3. OVK MŠ Čtyřlístek, 
 Brandlova 1590, Lysá n. L.,
4. OVK MŠ Pampeliška,
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
5. OVK MŠ Pampeliška, 
 Sídliště 1464, Lysá n. L.,
6. OVK Svatební obřadní síň, 
 Husovo nám. 23, Lysá n. L.,

7. OVK Hasičská zbrojnice, 
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
8. OVK Hasičská zbrojnice,
 Pivovarská 1518, Lysá n. L.,
9. OVK ZŠ T. G. Masaryka, 
 Palackého 160, Lysá n. L.

Voliči budou o době a místě ko-
nání voleb ve městě informováni 
oznámením starosty města nejpoz-
ději 15 dnů přede dnem voleb.

Volební místnosti se otevřou 
v pátek 7. 10. 2016 ve 14.00 hodin 
a uzavírají ve 22.00 hodin a v so-
botu 8. 10. 2016 se otevírají v 8.00 
hodin a uzavírají se ve 14.00 hodin. 

V případě, že se bude konat  
2. kolo voleb do Senátu, budou 
volební místnosti otevřeny v pá-
tek 14. 10. 2016 ve 14.00 hodin a 
zavřeny ve 22.00 hodin a v sobotu 
15. 10. 2016 se otevřou v 8.00 ho-
din a uzavřou ve 14.00 hodin. 

Hlasovací lístky pro volby do Za-
stupitelstva Středočeského kraje 
a do Senátu budou všem voličům 
dodány nejpozději 3 dny před 
dnem voleb, a v den voleb i všem 
okrskovým komisím. V případě ko-
nání 2. kola voleb do Senátu budou 
hlasovací lístky voličům vydávány 
ve dnech voleb ve volebních míst-
nostech.

Pro volby do zastupitelstev 
krajů se tiskne hlasovací lístek sa-
mostatně pro každou politickou 
stranu, politické hnutí nebo koa-
lici. Na každém hlasovacím lístku 
musí být uveden název kraje, vy-
losované číslo, nezkrácený název 
politické strany, politického hnutí 
nebo koalice, jméno, příjmení, 
věk, povolání, obec trvalého po-
bytu kandidátů, jejich pořadí 
označené arabskými číslicemi 
a příslušnost k určité politické 
straně nebo politickému hnutí 
nebo skutečnost, že kandidát je 
bez politické příslušnosti.

Pro volby do Senátu je každý 
zaregistrovaný kandidát uveden 
na samostatném hlasovacím 
lístku označeném vylosovaným 
číslem kandidáta. V záhlaví hla-
sovacího lístku je uvedeno číslo 
a sídlo volebního obvodu. U kan-
didáta musí být uvedeno jméno, 
příjmení, věk, povolání a obec, na 
jejímž území je přihlášen k trva-
lému pobytu, a jeho příslušnost 
k politické straně nebo politické-
mu hnutí nebo údaj, že kandidát 
je bez politické příslušnosti.

Volič hlasuje osobně po pro-
kázání své totožnosti a státního 
občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České 
republiky. 

Po obdržení úředních obálek 
(šedé a žluté), popřípadě nových 
sad hlasovacích lístků, vstoupí vo-
lič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků. V tomto pro-
storu vloží do šedé úřední obálky 
l hlasovací lístek určený pro vol-
by do Zastupitelstva Středočes-
kého kraje. Na hlasovacím lístku 
může zakroužkováním pořado-
vého čísla nejvýše u 4 kandidátů,
uvedených na témže hlasovacím 
lístku, vyznačit, kterému z kandi-
dátů dává přednost. Jiné písemné 
úpravy hlasovacího lístku nemají 
na posuzování hlasovacího lístku 
vliv. Do žluté úřední obálky volič 
vloží 1 hlasovací lístek se jménem 
kandidáta pro volby do Senátu.

Po opuštění prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálky s hlasovacími 
lístky před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky.  

Volič může požádat ze závaž-
ných, zejména zdravotních, důvo-
dů městský úřad a ve dnech voleb 
okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost. V takovém případě okr-
sková volební komise vyšle k vo-
liči dva své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úředními obálky 
a hlasovacími lístky.         

Pro volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje i pro volby 
do Senátu Parlamentu ČR může 
volič, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stá-
lém seznamu je zapsán, požádat 
o vydání voličského průkazu. Vo-
lit do Zastupitelstva Středočeské-
ho kraje potom může ve kterém-
koliv volebním okrsku, kde se 
do Zastupitelstva Středočeského 
kraje volí, a v případě voleb do 
Senátu, může volit ve kterémkoliv 
volebním okrsku, spadajícím do 
volebního obvodu, kde jsou vol-
by vyhlášeny a v jehož územním 
obvodu je volič přihlášen k trva-
lému pobytu, tzn. VO č. 37 Jičín.

Závěrem upozorňuji, že každý 
volič si může v úředních hodi-
nách na městském úřadě ověřit, 
zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů 
nebo provedení oprav. Městský 
úřad je povinen do 48 hodin ža-
dateli vyhovět nebo mu v této 
lhůtě sdělit důvody, proč žádosti 
vyhovět nelze. 

Irena Šťastná
odbor vnitřních věcí

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

pohody a spokojenosti.

Odbor školství, kultury, soc. věcí a zdravotnictví

Unamuno:
„Život je třeba měřit více podle hloubky než podle délky, 

myšlením a konáním více než časem.“

85 let
Marie Brynychová
Stanislav Novák

90 let
Bohuslav Pokorný
Marie Budková
Jaroslav Novotný

91 let
Miroslav Rýdlo
Božena Rozová
Marie Vostrovská

94 let
Božena Férová

Blahopřání 
    za měsíc srpen a září
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Krimi střípky
Alkohol za volantem

Dne 11. 8. 2016 v 0.30 hodin 
projednávali strážníci doprav-
ní přestupek s 30letým řidičem 
z Lysé nad Labem. Strážníci vozi-
dlo zastavili z důvodu spáchaného 
přestupku, kdy řidič vozidla vjel 
do míst, kam je to dopravní znač-
kou zakázáno. Při projednávání 
přestupku strážníci pojali důvod-
né podezření, že řidič motorového 
vozidla před jízdou konzumoval 
alkoholické nápoje. U řidiče byla 
následně provedena dechová 
zkouška, která dopadla pozitivně 
s naměřenou hodnotou 0,57 ‰. 
Na základě tohoto zjištění byla 
na místo přivolána hlídka Policie 
ČR, která si věc na místě převzala 
k provedení dalších opatření. Pře-
stupek bude projednávat správní 
orgán MěÚ.

Pokusila se okrást seniorku
Dne 14. 8. 2016 v 11.20 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od 81leté ženy z Lysé nad Labem, 
že v DPS v ulici Masarykova se 
pokusila neznámá žena okrást její 

68letou sousedku. Díky včasnému 
oznámení a dobrému popisu se 
strážníkům podezřelou ženu poda-
řilo zadržet o několik ulic dále. Šet-
řením bylo zjištěno, že 50letá žena 
si důvěru seniorky získala formou 
smyšlené historky. V nestřeženém 
okamžiku v bytě odcizila peněžen-
ku a chtěla s lupem odejít. Seniorka 
si však peněženky všimla a spustila 
křik, který zaslechla právě 81letá 
sousedka a zároveň oznamova-
telka. Peněženku se jí podařilo 
zachránit. Následně byl na nádra-
ží v Lysé nad Labem kontrolován 
a následně zadržen 60letý muž, 
který s podezřelou cestoval po re-
publice. Navíc šetřením k osobám 
bylo zjištěno, že oba jsou v evidenci 
celostátně hledaných osob Policií 
ČR. Oba byli následně předáni do 
rukou Policie ČR.

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

Bc. Luboš Zita
zástupce ředitele 

Městské policie Lysá n. L.

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci – tj. 15. 10. 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 říjnu 2016

Vážení občané Lysé nad Labem, 
pokud Vám chybí štítky nebo pytle, 
vyzvedněte si nové na MěÚ, 2. pat-
ro, dveře č. 50, děkujeme. 

Kódy, které nebudou 
tento měsíc načteny:
var. symbol 7010006845 – víko 
od lednice nepatří do směsného 
plastu, var. symbol 7010011744 
– papírová krabice nebyla řádně 
označena příslušným štítkem

Tříděný sběr

Dále žádáme občany, kteří třídí 
sběr, aby nezapomínali na obsluhu 
na sběrném dvoře. 

Do pytle nebo papírové krabice 
dávejte, prosím, věci o max. hmot-
nosti 10 kg. 

Uvědomte si, že pracovníci sběr-
ného dvora musí každý pytel či 
krabici vzít, zvážit a poté vhodit do 
příslušného kontejneru.

Děkujeme.
Romana Novotná 

referentka SMI
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Městský úřad

Kalendář akcí na webu města
Pořádáte nějakou zajímavou 

kulturní či sportovní akci? Chcete, 
aby se o ní dozvědělo co nejvíce 
lidí? Zašlete nám prostřednictvím 
nově zřízené e-mailové adresy 
kalendar@mestolysa.cz podrob-
nější informace (co, kdy, kde, 
v kolik hodin atd. + malý plakátek)
a my Vám rádi upoutávku vložíme 
na o iciální stránky města do ka-
lendáře akcí. Kalendář slouží pou-
ze pro akce konané v Lysé n. L. (což 
znamená veškeré akce místních 

V „Rozhovoru s místostaros-
tou Janem Burianem“ (Listy 
9/2016, str. 7) se vyskytla au-
torská chyba. Ve druhé otázce 
došlo k záměně slova „místosta-
rosta“ za „starosta“, ale myšlen 
byl samozřejmě neuvolněný 

Omluva – oprava
místostarosta Jan Burian, jak 
snad nakonec ze souvislosti i 
vyplývá. Tímto se za své pochy-
bení omlouvám jak panu staros-
tovi, tak místostarostovi a také 
čtenářům Listů. 

Ondřej Vaněček 

Od 1. do 30. listopadu 2016 je 
možné podávat žádosti o dotace 
z Programu na podporu kultury 
města Lysá nad Labem a Progra-
mu na podporu sportu a volné-
ho času města Lysá nad Labem. 
Oba programy jsou systémem 
inanční podpory a) fyzickým 

osobám nebo právnickým oso-
bám se sídlem v Lysé nad Labem 
kromě příspěvkových organiza-
cí, b) akcí a projektů realizova-
ných na území města Lysá nad 
Labem, výjimečně mimo území 
města Lysá nad Labem, ale cílo-
vou skupinou ve smyslu předlo-
ženého projektu jsou obyvatelé 
města Lysá nad Labem. 

O poskytnutí dotace a její výši 
rozhodují rada a zastupitelstvo 
města. Žádost na projekt musí 
být doručena na MěÚ v termínu. 
Rozhodující je datum poštovní-
ho razítka nebo razítka podatel-
ny MěÚ. Dále je možné doručit 
žádost prostřednictvím veřejné 
datové sítě do datové schránky, 

která má stejné právní účinky 
jako doručení písemného vyho-
tovení na podatelnu MěÚ.

Povinné náležitosti projektu 
jsou: a) kompletně a pravdivě 
vyplněný formulář, b) kopie do-
kladu o registraci organizace, 
c) doklad o oprávnění přísluš-
né osoby jednat za organizaci 
(body B a C – předkládají pou-
ze právnické osoby). Podrob-
nější informace naleznete na 
webových stránkách města: 
www.mestolysa.cz v sekci: 
Městský úřad, záložka: Odbory 
úřadu, Odbor školství, zdravot-
nictví a kultury, odkaz: Formu-
láře. V záložce Formuláře nalez-
nete veškeré žádosti o dotace 
včetně formulářů na vyúčtování 
a nové statuty k jednotlivým 
programům, které prošly drob-
nými úpravami a byly schváleny 
radou města dne 30. 8. 2016.

Aneta Dušková
referent kultury

spolků, organizací, podniků ale i 
jednotlivců) nebo akce, na kterých 
se město Lysá podílí. Kalendář ne-
slouží ke zveřejňování soukromých 
akcí, ale akcí veřejných, ať už za 
poplatek nebo s volným vstupem. 
Pořadatelé akcí, které se konají za 
inanční podpory města Lysá n. L., 

mají povinnost zveřejňovat akce 
nově přímo ve statutech k jednot-
livým programům dotací. 

Aneta Dušková
referent kultury

Dotace pro rok 2017

Před více než čtyřmi měsíci se 
uskutečnily historicky první měst-
ské slavnosti „Lysá žije 2016“. Čas 
opravdu letí a co nevidět tu máme 
rok 2017. Projekt městských slav-
ností byl vytvořen tak, aby se na 
něj dalo v příštích letech nějakým 
způsobem navázat, rozšířit, dopl-
nit atd. Rádi bychom i v budoucnu 
zachovali termín – konec měsíce 
května, který se ukázal jako vhod-
ný i vzhledem k počasí a zároveň se 
nejedná o období velkých festivalů 
či jiných kulturních akcí. 

V předešlých číslech Listů jsme 
děkovali všem, kteří se na projek-
tu podíleli, a zároveň bychom byli 
rádi, kdybyste se Vy, naši poslucha-

či, diváci, partneři stali v budoucnu 
tak trochu naší inspirací. Samo-
zřejmě, že záleží na výši inančních 
prostředků, ale je to především 
o Vás, protože slavnosti bez publi-
ka nejsou slavnosti. Napište nám 
na náš e-mail: poradatel@lysazije.cz 
a podělte se s námi o Vaše nápa-
dy. Jsme si vědomi toho, že zvole-
ný program se nemusí líbit úplně 
všem, ale vždy se snažíme program 
sestavovat tak, aby oslovil co nej-
širší okruh lidí napříč generacemi. 
Pokud byste se chtěli nějakým způ-
sobem zapojit nebo pomoci, bude-
me moc rádi, když nám napíšete.

Aneta Dušková 
referent kultury

Lysá žije 2017?

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
ve spolupráci s Polabským muzeem

Vás srdečně zve na

KOMENTOVANOU PROHLÍDKU 
NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉHO 

MUZEA a na besedu s Mgr. 
Václavem Kořánem

HISTORIE KERSKA A 
TŘI BRATŘI Z MYDLOVARU

 ve čtvrtek 13. 10. 2016 v 17.00 hodin 
v budově Muzea B. Hrozného v Lysé nad Labem

Spolek rodáků a přátel města Lysá n. L. 
připravuje  na 3. 12. 2016 Adventní zájezd do Wroclavi. 

Více informací v Listech 11/2016.
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Kulturní přehled

1. 10. od 10.00 Tajný život mazlíčků
1. 10. od 17.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné dě  
1. 10. od 20.00 Zloději zelených koní
2. 10. od 10.00 Čapí dobrodružství
2. 10. od 15.00 Liduščino divadlo: Pohádkové písničky pro dě   
  i dě  čky, 50 minut, vstupné 70 Kč
2. 10. od 18.00 Prázdniny v Provence
4. 10. od 18.00 Mental Power Prague Film Fes  val - ozvěny 
  mezinárodního fi lmového fes  valu
            od 20.00 koncert skupiny  AUTHENTIC, vstupné doprovolné
5. 10. od 17.00 Hledá se Dory   AKCE KINO KLUB
5. 10. od 20.00 Taxi 121   AKCE KINO KLUB
6. 10. od 17.00 Kubo a kouzelný meč   PREMIÉRA
6. 10. od 20.00 Instalatér z Tuchlovic   PREMIÉRA
7. 10. od 17.00 Já, kocour   PREMIÉRA
7. 10. od 20.00 Anthropoid 
8. 10. od 10.00 Kubo a kouzelný meč 
8. 10. od 17.00 Já, kocour 
8. 10. od 20.00 Instalatér z Tuchlovic 
9. 10. od 10.00 Tajný život mazlíčků
9. 10. od 15.00 Doba ledová: Mamu   drcnu     3D PROJEKCE
9. 10. od 18.00 Zloději zelených koní
11. 10. od 17.00 Doba ledová: Mamu   drcnu  
11. 10. od 20.00 Pára nad řekou
12. 10. od 17.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
12. 10. od 20.00 Sezn@mka   AKCE KINO KLUB
13. 10. od 17.00 Odpoledne pro seniory: Anthropoid
13. 10. od 20.00 Bezva ženská na krku   PREMIÉRA
14. 10. od 17.00 Kubo a kouzelný meč 
14. 10. od 20.00 Inferno   PREMIÉRA
15. 10. od 10.00 Čapí dobrodružství
15. 10. od 17.00 Dítě Bridget Jonesové
15. 10. od 20.00 Bezva ženská na krku 
16. 10. od 10.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
16. 10. od 15.00 Kubo a kouzelný meč   3D PROJEKCE
16. 10. od 18.00 Instalatér z Tuchlovic 
18. 10. od 17.00 Já, kocour 
18. 10. od 20.00 Anthropoid 
19. 10. od 17.00 Tajný život mazlíčků   AKCE KINO KLUB
19. 10. od 20.00 Inferno 
20. 10. od 17.00 Lichožrou     PREMIÉRA
20. 10. od 20.00 Jack Reacher: Nevracej se   PREMIÉRA
21. 10. od 17.00 Lichožrou  
21. 10. od 20.00 Bezva ženská na krku 
22. 10. od 10.00 Lichožrou  
22. 10. od 20.00 Jiří Schmitzer   KONCERT
  předprodej vstupenek 160 Kč, v den koncertu 200 Kč
23. 10. od 10.00 Kubo a kouzelný meč 
23. 10. od 20.00 Kytarová noc No. 8, vstupné 120 Kč
25. 10. od 17.00 Lovecká sezóna: Strašpytel
25. 10. od 20.00 KISS Rocks Vegas
26. 10. od 17.00 Lichožrou  
26. 10. od 20.00 Dítě Bridget Jonesové   AKCE KINO KLUB
27. 10. od 17.00 Já, kocour 
27. 10. od 20.00 Kruhy   PREMIÉRA
28. 10. od 15.00 Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem
28. 10. od 17.00 Lichožrou  
28. 10. od 20.00 Tenkrát v ráji   PREMIÉRA
29. 10. od 10.00 Doba ledová: Mamu   drcnu  
29. 10. od 17.00 Akce Ark  da   PREMIÉRA
29. 10. od 20.00 Ostravak Ostravski   PREMIÉRA
30. 10. od 10.00 Lichožrou  
30. 10. od 15.00 Já, kocour 
30. 10. od 18.00 Komici s.r.o. The Tour   PREMIÉRA

Kino Lysá n. L.                   10/201613. 10. 2016 od 17.00 hodin
beseda s Mgr. V. Kořánem
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

15. 10. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
7. řemeslný jarmark
nám. B. Hrozného

18. 10. 2016 od 17.00 hodin
Prevence rakoviny prsu
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz 

21. 10. 2106 od 18.00 hodin
Malování na textil
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz.

22. 10. 2016 14.30 hodin
Vernisáž výstavy 
Cukrovar Litol
Státní okresní archiv
www.soapraha.cz/nymburk

22. 10. 2016 od 20.00 hodin
Jiří Schmitzer
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

23. 10. 2016 od 20.00 hodin
Kytarová noc
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

26. a 27. 10. 2016
od 8.00 do 12.00 hodin
Prázdniny s knihovnou
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

26. – 30. 10. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
Exotika
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

28. 10. 2016 od 14.00 hodin
Den vzniku samostatného 
československého státu

30. 10. 2016
od 16.00 do 18.30 hodin
Halloweenská stopovačka
start: kostel sv. Jana Křtitele
www.mcparnicek.cz

5. 11. 2016 od 20.00 hodin
Křest nové desky 
kapely Artmosphere
Kino Lysá n. L.
www.artmosphere.cz

do 30. 10. 2016 
od 9.00 do 17.00 hodin
Kubánská příroda 
– fauna a lora
Muzeum B. Hrozného
www.polabskemuzeum.cz

2. 10. 2016 od 15.00 hodin
Liduščino divadlo 
Kino Lysá n. L.
www.kinolysa.cz

3., 17. a 31. 10. 2016
vždy od 14.30 hodin
Kavárnička dříve 
narozených
v restauraci U Bílé labutě

4. 10. 2016 od 9 do 15 hodin
Den otevřených dveří
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz

4. 10. 2016 od 16.30 hodin 
Toulky minulostí
městská knihovna
 www.knihovnalysa.cz

5. – 31. října 2016
Barevný svět kolem nás 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

5. a 21. 10. 2016 
od 16.30 hodin
Drátování
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

6. – 9. 10. 2016  
od 9.00 do 17.00 hodin
Zemědělec
Výstaviště Lysá n. L.
www.vll.cz

 7.– 8. 10. 2016
Klučičí párty
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

7. – 8. 10. 2016
Sbírka použitého ošacení
Garáž MěÚ (u sídla Policie ČR)

11. 10. 2016 od 17.00 hodin
Pobělohorská farní správa 
v českých zemích 
městská knihovna
www.knihovnalysa.cz

14. 10. 2016 od 17.00 hodin
Křeslo pro hosta
Domov Na Zámku
www.domovnazamku.cz
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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

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

Toulky minulostí – 4. října 2016 od 16.30 hodin 
Cyklus přednášek PaedDr. Marie Kořínkové bude v říjnu navazovat 
na předchozí prezentovaná starověká témata. Tentokrát se společně 
vydáme do starověké Kréty. Vstup volný. 

Drátování – 5. a 19. října 2016 od 16.30 hodin
Pravidelné kurzy drátování s Janou Procházkovou v knihovně.

Klučičí párty – 7.–8. října 2016
Tradiční knihovní akce pro kluky spojená s přespáním v knihovně. 
Tentokrát se společně vydáme po stopách slavného Harryho Potte-
ra! Akce je určená pro kluky ve věku 8–11 let. Přihlášky na akci jsou 
k dispozici v knihovně.  

Pobělohorská farní správa v českých zemích 
– 11. října 2016 od 17.00 hodin
Cyklus přednášek Univerzity volného času letošní školní rok zahájí 
přednáška PhDr. Michala Řezníčka, která bude věnovaná politicky 
i církevně bouřlivému období po bitvě na Bílé hoře. Vstup volný.

Prevence rakoviny prsu – 18. října 2016 od 17.00 hodin
Přednáška státní neziskové organizace Mammahelp k problematice 
prevence tohoto nádorového onemocnění. Součástí přednášky bude 
i nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu. Vstup volný.

Malování na textil – 21. října 2016 od 18.00 hodin
Technikou malování na textil nás provede Andrea Říhová. Cena kurzu 
200 Kč. Součástí ceny je veškerý materiál a zapůjčení pomůcek. Dél-
ka trvání kurzu cca 60 min. Na kurz je třeba se v knihovně přihlásit 
předem!

Prázdniny s knihovnou 
– 26. + 27. října 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
Dopolední programy pro děti ve věku 6–11 let, které nerady tráví 
prázdninový čas doma.

Barevný svět kolem nás – 5.–31. října 2016
Výstava fotogra ií z 20. ročníku fotosoutěže pořádané naší knihovnou.

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

Beletrie pro dospělé
Útěk – MAY, Peter 
Je rok 1965 a pětice teenagerů pod vedením sedm-
náctiletého Jacka Mackaye opouští své domovy 
v Glasgow a míří do Londýna.

Vraždy na střední škole 
– PATTERSON James, PAETROVÁ Maxime
Tandy po smrti rodičů zdědila černou minulost, 
o kterou nestála. Jako by to nestačilo, její bratr je 
obviněn z vraždy své přítelkyně. Po celém Man-
hattanu navíc přibývají vraždy studentů z prestiž-
ních soukromých škol. 

Tipy ke čtení

S duší Japonky – OGINO, Denisa
Denisa Ogino pokračuje ve vyprávění svého příbě-
hu „slovenské“ Japonky, která odjela na návštěvu 
Slovenska a už se do Japonska nesměla vrátit, pro-
tože jí to její manžel zakázal. Denisa zůstává sama 
se svým synem Justinem a oba se ze dne na den 
musí přeorientovat na slovenskou realitu. 

Naučná literatura pro dospělé
Olympijský rok 
– CIBULA  Václav, SLAVÍK Herbert
Životní závod. Tahle šance přichází jen jednou za 
čtyři roky. Reportéři Radiožurnálu celý rok den po 
dni sledovali přípravu devíti českých sportovních 
hvězd na olympijské hry v Riu de Janeiro.

Psychologie školní šikany – JANOŠOVÁ  P., 
DĚDOVÁ M., KOLLEROVÁ L., KRESSA J. 
a ZÁBRODSKÁ K. 
Autoři si dali za cíl poskytnout přehled poznatků o 
šikaně jako o komplikovaném jevu, o teoriích, jež 
postihují jeho jednotlivé stránky, o výzkumných 
metodách i konkrétních problémových situacích, 
které jsou pro ni typické. 

Beletrie pro děti
Hasičské pohádky – POSPÍŠILOVÁ, Zuzana
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější prů-
švih měl dobrý konec. Víte, že prvním hasičem byl 
vodník Vodička? Budete se možná divit, kdo další 
ještě přiloží ruku k dílu, když jde o hašení požárů. 

Kočičí škola – ZÁBRANSKÁ, Marie
Nalezený kocourek vypráví o životě na venkovském 
dvoře, kde najde domov. Autorka popisuje kočičí vý-
chovu, všímá si, co vše musí pečlivá kočičí máma na-
učit své děti, aby byly schopny samostatného života. 

Veronika zlobidlo – ROŽNOVSKÁ, Lenka
Další knížka z úspěšné edice Čtení pro prvňáčky 
přináší zábavný příběh, díky kterému děti pochopí, 
že rodiče to s nimi někdy mají složité. Vyjít se zlobi-
dlem zkrátka není jen tak.

Naučná literatura pro děti
Kreslení je hra – HEGEROVÁ Vendula, 
KOCMANOVÁ Ivana
V této knížce najdou děti jednoduché návody, jak 
kreslit zvířátka.

Jak to roste – BROOKS, Felicity
V této krásně ilustrované knížce se dozvíš spoustu 
zajímavých informací o rostlinách. A nejen to, na-
jdeš tu i zábavné hádanky a kvízy.
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Pozvánky

17. 10. 2016
od 17. 00 hodin

Městská knihovna Lysá n. L.
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Kultura / Pozvánky

22.10. od 20.00 h 

KINO Lysá nad Labem
předprodej vstupenek – kavárna kina

Vážení příznivci kytary a la-
menca, je mi ctí Vás již po osmé 
pozvat na Kytarovou noc. Pořad, 
který původně začínal jako přá-
telské setkání kytaristů potkáva-
jících se na různých pódiích, se 
postupně stal pravidelnou akcí, 
čím dál více vyhledávanou. Toto 
září si pořad odbyl svou premiéru 
také v pražském Divadle Kampa. 
Za dobu svého trvání jsme přiví-
tali v Lysé nad Labem dvě desítky 
osobností napříč žánry – písnič-
káře Bedřicha Ludvíka, Markétu 
Zdeňkovou, Adama Pavlíčka či 
Kláru Tibitanzlovou, kytarové 
virtuosy Matěje Raka, Jana Žam-

bocha, Miloše Pernicu, dále zají-
mavé hudební formace Guitar4tet, 
Tapa De Deux, Duo Nana a další. 
Osmé setkání bude ve znamení 
španělského lamenca. Laureátka 
hned několika zahraničních sou-
těží Dominika Švendová představí 
španělské autory Issaca Albenize 
a Joaquina Rodriga ve virtuózním 
podání. Sanity Guitar Duo nám 
přednese nově vznikající tvorbu 
ve lamencovém stylu a konečně 
ve Španělsku studující Miroslav 
Žára představí svůj nový projekt 
Duo Manera. Těším se na Vaši ná-
vštěvu!

Lukáš Sommer

Kytarová noc již po osmé

Dechový orchestr „BO 112 Dre-
sden“  je ve své  oblasti poměrně 
známý – dokonce jednou účinko-
val na velké show v drážďanském 
Kulturpalatz, jejíž účastníkem Byl 
i Karel Gott (Gerolf má sel íčko 
s mistrem). 

Společná akce se uskutečnila 
20. 8. 2016 v atriu augustinián-
ského kláštera v Lysé n. L. Přes-
tože nebylo ideální počasí – bylo 
poměrně horko – přišlo víc než 
sto posluchačů.  Měli možnost si 
poslechnout oba orchestry zvlášť 

Společný koncert
a několik společných skladeb. 

A co byla třešnička na pomy-
slném dortu, který dostali poslu-
chači? Určitě unikátní vystoupení 
mladého dirigenta Matěje Šťastné-
ho,  který si s hasičskou dechovou 
hudbou zadirigoval už podruhé – 
nicméně aplaus vždy ohromný. 

Poděkování patří všem, kteří 
tento koncert pomohli uspořádat, 
což byli např. město Lysá n. L., 
Státní okresní archiv a hlavně Do-
mov Na Zámku… ale i poslucha-
čům, kteří v tom vedru dorazili. 

Drážďanský hasičský orchestr BO 112 se svým dirigentem a sólistou

Matěj Šťastný diriguje Hasičskou dechovku
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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
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Pozvánky

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Nymburk 
se sídlem v Lysé nad Labem

Vás zve na výstavu

CUKROVAR LITOL
24. 10. – 24. 11. 2016

Slavnostní zahájení výstavy se koná 
v sobotu 22. října 2016 ve 14.30 hodin

v budově Státního okresního archivu v Lysé nad Labem
(bývalý augustiniánský klášter).

         Otevřeno: pondělí a středa  8–17 hodin
úterý, čtvrtek, pátek  8–13 hodin

sobota 5.  a 12. listopadu  10–16 hodin
Zavřeno: pátek 28. října a čtvrtek 17. listopadu

CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA
EXOTICKÉ FAUNY A FLÓRY

www.vll.cz

EXOTIKAEXOTIKA

26. – 30. øíjna
2016

26. – 30. øíjna
2016 otevøeno:

9 - 17 hod.

VÝSTAVIŠTÌ LYSÁ NAD LABEM
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

tel.: 325 553 203, e-mail: vll@vll.cz

Tento inzerát platí jako sleva 33% z plného vstupného
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Zámecké novinky / Školství

Zámecké novinky
Slunečné dny letošního léta 

jsme využili k výletům, návště-
vám okolních domovů a k vý-
pravám do přírody, abychom 
si toho všeho užili dřív, než za-
čne podzimní sychravé počasí. 
V úterý 26. července jsme navští-
vili Říční lázně Jizerka v Novém 
Vestci, přímo u řeky Jizery. Dali 
jsme si něco dobrého a někteří 
z nás se i vykoupali. Vůbec nám 
nevadilo, že se nám nad hlavou 
přehnala pořádná průtrž mračen 
a pěkně jsme zmokli. Již tradič-
ně jsme přijali pozvání do Centra 
seniorů Mělník, kde se konala let-
ní slavnost, tentokrát s názvem 
,,Srdíčková“. Jako vášniví houbaři 
jsme vyrazili do lesa. Sice úlovek 
byl malý, ale nedostatek hub vy-
nahradila procházka na čerstvém 
vzduchu a krásná svěží příroda 
kolem. V srpnu jsme zavítali do 
atria bývalého augustiniánského 
kláštera na druhý promenádní 

koncert Hasičské dechové hudby, 
na kterém si zahrál i dechový or-
chestr z Drážďan. V pátek 2. září 
jsme se poprvé vydali po stopách 
Bohumila Hrabala. Naše výprava 
začala v Nymburce na náměstí 
u sochy Bohumila Hrabala, zašli 
jsme se podívat k vile, kde zná-
mý spisovatel žil, a nemohli jsme 
ani vynechat pivovar, který je 
s Bohumilem Hrabalem úzce spjat. 

Následovala zastávka na hřbito-
vě v Hradištku, kde je pochován, 
a pokračovali jsme do Kerska. Za-
stavili jsme se u chaty, ve které žil 
spolu s 25 polodivokými kočkami, 
potom jsme se osvěžili u pramene 
sv. Josefa a naši výpravu zakonči-
li v Hájence s tradiční šípkovou. 
V sobotu 3. září jsme byli pozváni 
do Domova U Anežky na Anežské 
posvícení, které se tentokrát ko-

nalo v Benátkách nad Jizerou. 
Další naší návštěvou byla již opět 
tradiční účast na Českobrodských 
hrátkách, které jsou soutěžní 
akcí. Začátkem září jsme se pus-
tili do další etapy rekonstruk-
ce podlah. Čekají nás ještě další 
opravy, ale i zábava – teambuil-
ding pro zaměstnance, táborák, 
grilování atd.

Především Vás srdečně zve-
me na „Den otevřených dveří“, a 
to 4. 10. 2016 od 9.00 do
15.00 hodin, který se koná 
v rámci Týdne sociálních služeb. 
V tomto týdnu, 7. 10. 2016, bylo 
plánováno i Křeslo pro hosta, 
které se z důvodu nemoci pře-
kládá na 14. 10. 2016.

Všichni jste srdečné zváni.
Ludmila Hlatká 

fyzioterapeutka                                          
Domov Na Zámku 

Lysá nad Labem, p.o.

Začátek školního roku 2016/2017 na ZŠ J. A. Komenského
Přivítání 
prvňáčků

Ve čtvrtek 1. 
září začal nový
školní rok. Nej-
důležitější udá-

lostí začátku každého školní-
ho roku je přivítání prvňáčků. 
Letos je kromě třídních paní 
učitelek a paní ředitelky přišel 
pozdravit i starosta města Lysá 
nad Labem, Ing. Karel Otava, a
PaedDr. Věra Bodnárová, vedoucí 
odboru školství, sociálních věcí, 
zdravotnictví a kultury.

Co jsme zažili v září
Tvorba třídního kolektivu: 

V 1. třídách proběhl dvoudenní 
seminář Tvorba třídního ko-
lektivu. Jeho hlavním úkolem je 
pomoct dětem navázat kvalitní 
vztahy a přátelství, která násled-
ně ovlivňují klima a práci ve tří-
dě po celý rok.

Stmelování třídního kolekti-
vu: Žáci 6. tříd utužovali vztahy 
a sžívali se s novými třídními 
učiteli v rámci třídenního adap-
tačního programu. Jeho součástí 
byla i návštěva lanového centra 
nebo pohybové aktivity v Lysé 
nad Labem a okolí.

Projektový den (PD): Na konci 
září již tradičně proběhl 1. PD na-

zvaný Výchova demokratického 
občana. Žáci 1. i 2. stupně si tak 
mohli vyzkoušet demokratické 
volby formou zvolení zástupců a 
vedení již desetiletého Školního 
parlamentu ZŠ J. A. Komenského.

Sport: Okresní kolo ZŠ v přes-
polním běhu se letos uskutečnilo 
v areálu zámeckého parku v Lysé 
nad Labem. Úspěšným sportov-
cům gratulujeme.

Akce školní družiny (ŠD): Děti 
navštěvující ŠD se účastnily vě-
domostní soutěže Poznej svoji 
školu a její nejbližší okolí, tvořily 
igurky z přírodnin a poznáva-

ly historii a přírodu v projektu 
Podzim v zámeckém parku.

Co nás čeká v říjnu
Sport: 13. října proběhne na 

naší škole Sportovní den – Atle-
tika pro 1. stupeň. Okresní kolo 
ve stolním tenise družstev ZŠ a 
příslušných tříd SŠ pak proběh-
ne 20. října.

Družina a školní parlament: 
Jednotlivá oddělení se během mě-
síce října vydají pouštět draky, akci 
předchází jejich výroba a výzdoba 
vestibulu. Děti se mohou těšit i na 
loutkové divadlo nebo na výlet. 
Zástupci ŠP ZŠ J. A. Komenského 
budou prezentovat spolužákům 
informace o adopci dítěte na dálku. 

Naše škola adoptovala indického 
chlapce Niteshe Naika, kterého již 
4. rokem podporuje ve studiu.

Hudební pořad: Ve středu 
11. října a čtvrtek 12. října je pro 
žáky 1. stupně připravena ukázka 
hudebních nástrojů a pořad Hu-
dební nástroje od elektrických po 
akustické.

Soutěže: 12. října proběhne 
Přírodovědný klokan. Jedná se 

o vědomostní soutěž pro 8. a 
9. ročník, zaměřenou na přírodo-
vědné předměty (M, F, Ch, Př).

Dopravní výchova: Dětské do-
pravní hřiště v Nymburce opět 
přivítá žáky 4. tříd. Nejdříve 
v učebně proberou pravidla sil-
ničního provozu teoreticky a 
poté se vydají na hřiště, kde si 
vše vyzkouší v praxi.

Tereza Říhová

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem hledá 
KVALIFIKOVANÉHO, případně 
i studujícího vyučujícího ČJ, AJ
jako zástup za MD, možno plný 
i částečný úvazek

Nástup 1. 11. 2016 nebo dle dohody. 
Strukturovaný životopis s referencemi 
a motivačním dopisem zasílejte na info@zsjaklysa.cz.
Více informací na tel. 325 551 220 nebo 777 116 992.
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Školství

Střední škola 
oděvního a gra-
ického designu 

Lysá nad Labem 
vykročila do nové-

ho školního roku příznačně – ver-
nisáží výroční výstavy +10, jejímž 
zázemím se tentokrát staly nád-
herné prostory galerie Chvalského 
zámku v Horních Počernicích.

Gra iky, malby, plakáty, ale i 
prostorové objekty, jako je reno-
vovaný nábytek, oděvní kreace 
módních návrhářů či kaskáda 
malovaných hedvábných šátků 
– to vše můžete zhlédnout na vý-
stavě +10, která dokumentuje 
tvůrčí potenciál školy s umělec-
kým zaměřením. Škola vzdělává 
žáky a rozvíjí jejich talent v obo-
rech gra ický design, modelářství 
a návrhářství oděvů, design inte-

Galerie Chvalského zámku v Horních Počernicích hostí celé září 
mladé designéry z Lysé nad Labem

riéru a bytových doplňků a také 
v jednom oboru s ekonomickým 
zaměřením – produkční činnost 
v umění a reklamě.

Na vernisáž výstavy, osvěže-
né nápaditou módní přehlídkou 
v atriu Chvalské tvrze, přijali 
pozvání mj. i bývalí absolventi 
Karel Jinda a Monika Vaverová, 
kteří se úspěšně prosazují v ob-
lasti fashion & costume design. 
Brána galerie s výstavou +10 
je otevřena široké veřejnosti od 
3. září až do 6. října 2016, a to 
denně od 9.00 do 17.00 hodin.

Přímo ve škole v Lysé nad La-
bem přivítáme zájemce o studium 
a jejich rodiče ve Dnech otevřených 
dveří 13. 10., 22. 10., 8. 11. 2016 a 
11. 1. 2017 (bližší informace na 
www.ogdlysa.cz).

Žákům a pedagogům Střední 

školy oděvního a gra ického de-
signu Lysá nad Labem přejeme do 
dalšího desetiletí hodně tvůrčích 
úspěchů, které budou i nadále 

prezentovány na výstavách, ná-
rodních soutěžích a při zahranič-
ních výjezdech.

PhDr. Vlasta Kočová

S v ě d o m i t ě 
naučenou vese-
lou básničkou 
z jarních školiček 
zahájili svou škol-

ní docházku letošní prvňáčkové. 
Dnes již právoplatní žáčci pozorně 
poslouchali paní učitelku i pana 
starostu. S dárečky, které dostali 
na uvítanou od školy a Městského 
úřadu Lysá nad Labem, se mohou 
směle pustit do libovolných vý-
tvarných činností a vzniku velkých 

Prvňáčci poprvé ve škole
děl tak nestojí nic v cestě. Dětské 
pozornosti neunikly ani barevné 
pracovní sešity a učebnice, které 
budou novopečené prvňáčky pro-
vázet na jejich cestě za poznáním. 
Dvacet šest dětí v každé třídě pro-
žilo své první, jistě nezapomenu-
telné, školní okamžiky ve světlech 
blesků fotoaparátů a zítra stačí jen 
vykročit pravou nohou. Ostatní už 
půjde samo.

Mgr. Věra Kindlová a 
Mgr. Iva Pospíchalová

Že jste ještě ne-
viděli opravdové 
indiány?

Tak to jste měli 
začátkem června 

strávit týden s dětmi z MŠ Čtyřlís-
tek v Peci pod Sněžkou. Tam totiž 
jezdí každoročně předškoláci na 
5 dnů na školku v přírodě. 

Letos jim indiánský šaman pro-
zradil, že právě v místech, kde dnes 
leží jejich chata Pension Pod lesem, 
zakopali kdysi dávno (a pro histo-
riky nutno dodat, že čistě omylem) 
indiáni bájný poklad. Indicie k cestě 
za pokladem sbírali naši malí ka-
marádi od pondělí do pátku. Museli 
šamana přesvědčit, že svá brka na 
čelenkách si opravdu zaslouží. Za-
ložili si vlastní osadu, postavili tee-

Indiánské léto

pee, ulovili bizona, vyrobili si indi-
ánské oblečky, zatančili šamanův 
taneček, vydali se na výpravu až 
do Údolí obrů a v mnoha indián-
ských hrách prokázali svou bys-
trost a mrštnost. 

Zkrátka do puntíku naplnili slo-
va vítězného pokřiku „my indiáni 
ze Čtyřlístku, vyjeli jsme na  výlet, 
na hory a do přírody, užít si a po-
znat svět“. 

A možná právě proto, že pro-

gram byl bohatý, chata příjemná, 
jídlo znamenité a počasí na jed-
ničku, na slzičky nebyl čas. A tak 
jsme mohli každý den domů po 
internetu vysílat kouřové signály 
o tom, jak se máme báječně. Zpět se 
malí indiáni vrátili obtěžkáni zla-
tem a diamanty z pokladu indián-
ského náčelníka. Ale také bohatší 
o nespočet dobrodužných zážitků 
a hlavně zkušenost, jak v pohodě 
zvládnout týdenní odloučení od ro-
diny. Doufáme, že úžasná houžev-
natost a samostatnost bude naše 
malé indiány provázet i v jejich 
nové životní etapě – ve škole. Moc 
jim držíme palce.

Jitka Churáčková, DiS.
MŠ Čtyřlístek
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Rodinné centrum Parníček 
Jedličkova 1398/9, 289 22  Lysá n. L.

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

BAZÁREK DĚTSKÉHO 
A TĚHOTENSKÉHO 

OBLEČENÍ, HRAČEK A 
POTŘEB

10. 10. – 14. 10. 2016

Vyzvedávání dětí
z MŠ a ZŠ

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

10. 10. 2016 od 18.00 do 20.00
JAK POZNÁME 

NEBEZPEČNÉ HRAČKY?
interaktivní přednáška

3. 10. a 4. 10. 2016 
od 17.00 do 19.00 hodin

JAK ZVLÁDNOUT MATEŘSTVÍ 
A NEZBLÁZNIT SE

aneb šťastná máma plná energie

3. 10. – 12. 12. 2016 
odpoledne

PŘEDPORODNÍ KURZ
pro budoucí rodiče i doprovod 

k porodu

17. 10. 2016 od 17.30 hodin
SEMINÁŘ: MATKY A DĚTI

vztah matek a dětí z pohledu
hlubinné psychologie a astrologie

19. 10. 2016 od 16.30 do 18.00
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ 

PORADNA
poradenství poskytuje advokát

JE NUTNÉ SE OBJEDNAT

31. 10. 2016 od 17.30 do 19.00
JAK MÍT DĚTI I PRÁCI
A NEZBLÁZNIT SE?

Interaktivní beseda o tom,
jak sladit rodinu s prací.

25. 10. 2016 od 18.30 hodin
Tvoření pro dospělé a náctileté:

OZDOBY Z ORGANZY

24. 10. 2016 od 18.00 do 19.30
beseda s psycholožkou
Mgr. Danou Kynclovou:

PŘIJETÍ SEBE SAMA JAKO
CESTA KE SPOKOJENÉMU

RODIČOVSTVÍ II
Rodičem se nestáváme narozením

dítete, ale strastiplnou cestou.

Již tra-
dičně žáci 
p r v n í h o 
r o č n í k u 

zahájili školní rok na seznamo-
vacím kurzu, kde se mimo jiné 
neformálně seznámili s třídním 
učitelem a ředitelkou školy. Le-
tos se kurz konal ve Zbraslavi-
cích u Kutné Hory. Pod vedením 

Seznamovací kurz 1. ročníku
OA Lysá nad Labem

LYSÁ nad LABEM
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psycholožky Heleny Vlčkové se 
žáci navzájem víc poznali, na-
učili se mnoho nových her a užili 
si spoustu legrace. Zbylo i dost 
času na sportování. Pak už čeka-
ly na „prváky“ školní lavice. Vě-
říme, že seznamovací kurz je pro 
nové žáky dobrým startem. 

Mgr. Zdeněk Doležal
třídní učitel 

Samé jedničky přejeme 
i kantorům

Poprvé 1. září do školních lavic zasedlo téměř 150 kluků a 
holčiček. Tři třídy prvňáčků přivítali v Základní škole J. A. Ko-
menského, dvě v ZŠ B. Hrozného a jednu v ZŠ Litol. Prvňáčky 
doprovodili rodiče, prarodiče i sourozenci, kteří si nenecha-
li tuto slavnostní chvíli ujít. Na školách J. A. Komenského a 
B. Hrozného spolu s ředitelkami a učitelkami přivítali malé 
školáky starosta města Ing. Karel Otava a PaedDr. Věra Bod-
nárová. Litolské prvňáčky pak za město v první školní den 
přivítal místostarosta Jan Burian. Samé jedničky kromě ma-
lým školákům všichni pomyslně popřáli i všem kantorům, 
kterým za jejich nelehkou práci patří veliký dík.

redakce
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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: 

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

Po 17. 10. MUDr. Čerňanská
Út 18. 10. MUDr. Matasová
St 19. 10. MUDr. Chocholová
Čt 20. 10. MUDr. Dáňová
Pá 21. 10. MUDr. Matasová
So 22. 10. MUDr. Dáňová
Ne 23. 10. MUDr. Dáňová
Po 24. 10. MUDr. Čerňanská
Út 25. 10. MUDr. Matasová
St 26. 10. MUDr. Chocholová
Čt 27. 10. MUDr. Dáňová
Pá 28. 10. MUDr. Dáňová
So 29. 10. MUDr. Chocholová
Ne 30. 10. MUDr. Chocholová
Po 31. 10. MUDr. Čerňanská
Út 1. 11. MUDr. Matasová

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

Zdravotnictví / Pozvánky

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 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.  
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Zajímavosti 

Dne 10. října uplyne 90 let od 
narození lyského fotografa Jaromí-
ra Kalmuse.

Jaromír Kalmus se narodil v roce 
1926 ve Frenštátu pod Radhoštěm. 
Po absolvování základní vojenské 
služby ho osud zavál do Prahy a 

Připomeňme si: Jaromír Kalmus

odtud se díky fotbalu dostal až do 
Lysé nad Labem. Za Lysou nad La-
bem hrál fotbal, později se do Lysé 
přestěhoval a založil  rodinu.

V roce 1991 byla v Lysé nad La-
bem uspořádána výstava jeho foto-
gra ií. Jaromír Kalmus napsal velice 

Na fotogra ii je Jaromír Kalmus zcela vpravo. 
Uprostřed Jaroslav Dědek a vlevo Vladimír Sochor 

– kamarádi, se kterými hrál v Lysé nad Labem fotbal.

hezké úvodní slovo k této výstavě. 
Myslím, že výstižně charakterizuje 
jeho život i jeho tvorbu.

  Vladimíra Jiřičná
Státní okresní archiv Nymburk 

se sídlem v Lysé nad Labem

Kavárnička poprázdninová
Tak nám ty prázdniny s vnouč-

ky a pravnoučky utekly jako 
voda. Stejně jako oni se těšili  do 
školy, my se už nemohli dočkat 
naší Kavárničky. Jak si musíme 
povyprávět o všem, co jsme za-
žili, jaká jsme učinili předsevzetí 
do nového „školního roku“! Jak 
to hezky napsala naše stálá ná-
vštěvnice, paní Alenka Hradec-
ká: „Do Kavárničky dříve naroze-
ných ráda chodím, dobré přátele 
a známé tváře tu přece ráda vi-
dím. Bavíme se, smějeme a poví-
dáme si o životě, dětech, o rodině 
a zdraví, také o tom, co nás tíží 
nebo baví. Z Křesla pro hosta se 
vždy něco nového dovíme, po-
učíme se a pak tančíme…“. 

Nenechali jsme si ujít koncert 
lyské Hasičské dechové hudby v 
atriu kláštera v sobotu 20. srp-
na. Vedle naší tu vystupovala 
německá dechovka z Drážďan. 
Čekali jsme, jak zahraničním 
přátelům-muzikantům půjdou 
naše typické české skladby, tře-
ba Vejvodova Škoda lásky. Ale 
musíme přiznat, že to byli mu-
zikanti na vysoké úrovni a naše 
česká díla jim šla tak dobře, že 
nás to doslova lákalo k tanci. 

A právě v publiku jsme připra-
vovali první poprázdninovou 
Kavárničku.

Tentokrát jsme v Křesle pro 
hosta přivítali první osobnost 
našeho města – pana starostu, 
ing. Karla Otavu. Těšili jsme se, 
že nás seznámí se svými cíle-
nými představami aktivního a 
šťastného stárnutí lyských se-
niorů. Dočkali jsme se, ale až po 
delším úvodu, ve kterém nás se-
známil, čím vším v životě prošel. 
Spojil svůj osud s českými želez-
ničními drahami a vypracoval se 
až na významný post přednos-
ty železniční stanice Lysá nad 
Labem a dále na ministerstvu 
dopravy a v představenstvu 
Českých drah. Po celou tu dobu 
aktivně pracoval jako zastupitel 
či radní našeho města. A jeho 
dnešní představa úsměvného 
stárnutí seniorů? Jsou to jeho 
priority v zajištění vydatného 
zdroje pitné vody, vyřešení ob-
chvatu města, oprava železniční-
ho nadjezdu, příprava projektu 
na nový domov seniorů a vůbec 
zlepšení podmínek života nás 
starších. Budeme mu v tom dr-
žet palce, ať se to povede!    

Po vystoupení pana starosty 
jsme popřáli jubilantům. Žňo-
vou gratulací paní Dáši Průcho-
vé, prázdninovou gratulací paní 
Anně Volfové a panu Milanu Jaš-
kovi a gratulací s babím létem 
paní Marii Hojkové. Jubilantky 
byly vyzvány k tanci panem sta-
rostou a pan Jašek dokonce celou 
skupinou tanečnic.

Naše první poprázdninové se-
tkání proběhlo neuvěřitelně rych-
le, že se nám ani nechtělo domů. 
Sešlo se nás hodně, ale personál 
restaurace každého hezky obslou-
žil. Celý průběh posezení může-
me sledovat na záznamu městské 
televize Manola.

MVDr. Jan Kořínek

Žiji tady a jsem spokojen. Městu je 700 let a mně teprve 65. 
Připadám si vedle něj jako novorozenec, což hřeje. Město, zvláště 
poslední dobou, je stále krásnější, mně už se to nepovede. Nejsem 
rodák, ale, jak říkají místní patrioti, naplavenina z beskydských 
hor. Časem jsem se do města a okolní přírody zamiloval, i když mé 
hlavní zaměření tvorby je vysokohorská fotogra ie.

Jelikož příští takové jubileum nestihnu, chtěl jsem svými sním-
ky ukázat naše město a okolí za posledních 30 let. Náplň této 
výstavy tvoří záběry města a okolní přírody v jasu slunce nebo 
v jeho mnohdy neopakovatelné lyrické a poetické atmosféře, či 
pokryté stále vzácnějším sněhem.

Jsou zde snímky z našeho zámeckého parku, celků i detailů pří-
rody, záběry od Labe, fotogra ie různých lokalit i několik snímků 
fauny, která v našem okolí žije. Sbíral jsem tyto prchavé okamžiky 
řadu let a snad si zaslouží, aby byly viděny i vámi. Proto chraňme 
a zachovejme vše krásné, co nás obklopuje a obohacuje, pro příští 
generace dětí, největší poklad národa opět svobodného, které bu-
dou dál žít v našem městě Lysé nad Labem.

Jaromír Kalmus
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Zajímavosti

Po tradičním Běhu zámeckou 
zahradou a hudebně-divadelní 
akci, kterou na ukončení letní se-
zony připravilo místní kino, byla 
v neděli odpoledne za zájmu ma-
lých i velkých na Husově náměstí 
představena modulární dráha 
pump track. Akci zaštítil starosta 
města, pan Ing. Otava, ambasa-
dorem byl mistr světa 4X Michal 
Maroši. A tak se celé odpoled-
ne jezdilo, soutěžilo a fandilo. 

První zářijový víkend patřil sportu, muzice i divadlu

Skvělý zážitek přivezl do Lysé 
legendární Čechomor. „Máme 
tady k tomu místu zvláštní vztah, 
natáčeli jsme tu ilm Rok ďábla, 

O tom, že o tuto sportovní „atrak-
ci“ byl a určitě i bude zájem, svěd-
čí to, že ani odpolední déšť zá-
jemce nevyhnal. Do sportovního 
dění se mohly zapojit i malé děti, 
pro které byla připravena „odrá-
žedla“ a dráha pro dětská kola.

Na třetí fotogra ii: vítězové ka-
tegorie do 10 let (zleva): Matyáš 
Pinkas, Erik Novotný a  Adam 
Beneš.

redakce

Koncert kapely ČECHOMOR  
už je to 15 let.“ Řekl během dvou-
hodinového, skvělou hudbou 
„našlapaného“ koncertu hous-
lista a zpěvák Čechomor Karel 

Holas. A na co se od „Čechomo-
rů“ můžeme ještě letos těšit? 
„Pro své fanoušky připravujeme 
speciální překvapení v podobě 
vánočního turné s japonskými 
bubeníky“. Řekl po koncertu 
před autogramiádou frontman 
František Černý a dodal: „Tady 
v Lysé se nám hrálo krásně.“ Tak 
snad zas někdy příště…

redakce
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Zajímavosti

Získání dotace na nákup velko-
kapacitní cisterny CAS 30 Tatra 
815/7 v hodnotě okolo 8 milionů 
korun z 19. výzvy IROP – Techni-
ka pro IZS – je v nedohlednu. 

Důvodem je pomalé vyřízení 
naší žádosti radnicí v Lysé nad 
Labem. Pozdním podáním žá-
dosti jsme se posunuli v seznamu 
mnoha žadatelů až na spodní část 
seznamu. Předběhli nás ti rych-
lejší, a bylo jich mnoho.

V prosinci 2015 jsme zjistili 
vyhlášení 19. výzvy IROP - Tech-
nika pro IZS. V lednu 2016 jsme 
písemně vyjádřili na radnici, že 
o dotaci máme zájem. Tázali 
jsme se, co vše bude třeba k žá-
dosti doložit. Informovali jsme 
také o nutnosti jednat rychle! 
Věděli jsme, že se žádosti bu-

Velkokapacitní cisterna pro hasiče je v nedohlednu

dou posuzovat v pořadí, v ja-
kém budou doručovány. 

V únoru 2016 jsme dodali pod-
klady. Ve spolupráci s LKA se žá-
dost připravila.  

Bylo nutné ji zaslat k posou-
zení na HZS Středočeského kra-
je v Kladně, což se nestalo. 30. 
3. 2016 podala pracovnice MěÚ 
do zastupitelstva podklady ke 
schválení žádosti o dotaci. Její 
výstup byl ale naprosto nedo-
stačující a žádost nebyla zastu-
pitelstvem schválena pro nedo-
statek informací. V dubnu 2016 
jsme doplnili podklady pro příští 
jednání zastupitelstva. Podání 
žádosti pak bylo 20. 4. 2016 za-
stupitelstvem schváleno. Teprve 
v květnu 2016! (okolo 11. 5.) 
podala pracovnice MěÚ žádost 

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.

2. září za krásného počasí 
proběhl na střelnici nedaleko 
Staré Lysé 20. ročník memoriálu 
štábního strážmistra Miloslava 
Klicpery. Této tradiční střelec-
ké soutěže se zúčastnilo na 34 
týmů. Barvy našeho města re-

Střelecký memoriál slavil dvacetiny
prezentovali i městští strážníci.

„První ročník Memoriálu 
štábního strážmistra Miloslava 
Klicpery byl uspořádán první 
pátek v září v roce 1987 jako 
střelecká soutěž k poctě 40. vý-
ročí jeho úmrtí,“ vzpomíná na 

začátky memoriálu hlavní roz-
hodčí, pan Vladimír Dostál. Po 
10 úspěšných ročnících byla 
vzhledem k různým změnám 
v Policii ČR tato tradice přeruše-

na a znovu se začal memoriál po-
řádat od roku 2007, kdy se také 
začalo soutěžit o putovní pohár 
starosty města Lysá nad Labem.

redakce

na HZS kraje. Ten má na vyřízení 
30 dní. Díky našim kontaktům se 
nám podařilo vyřízení  žádosti 
urychlit.  26. 5. 2016 byla na MěÚ 
přijata potvrzená žádost od HZS 
kraje a teprve potom mohla být 
podána. Mezi tím nás samozřej-
mě předběhli ti rychlejší. V sou-

časné době jsme asi třicátí pod 
čarou. Seznam žádostí máme. 
Šance na získání vozidla je tedy 
momentálně mizivá.

Bc. Miroslav Konečný
velitel jednotky a

Jiří Zima
starosta sboru
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Názory občanů / Inzerce

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

Na základě zpracované „Demo-
gra ické prognózy“ města Lysá 
nad Labem, „Přehledu problema-
tiky mateřských a základních škol 
v Lysé nad Labem“ od ing. arch. 
Jana Rittera a „Důvodové zprávy 
- zamýšlené investice“, zpracova-
né odborem školství, sociálních 
věcí, kultury a zdravotnictví, byly 
vybrány jako realizovatelné do 
konce roku 2018 dvě stavby řešící 
širší problematiku škol v našem 
městě. Jedná se o novou třítříd-
ní mateřskou školku pro 78 dětí 
dislokovanou v Drážkách – proti 
Vichrově mikrosídlišti, a novou tě-
locvičnu u základní školy v Litoli. 
Po projekčním zpracování budou 
oba projekty zveřejněny v Listech 
i k prohlídce široké veřejnosti 
v některé výloze komerčně vyu-

Nové projekty a odpovědnost zastupitelů nejen v oblasti školství
žívané městské nemovitosti. Výše 
uvedené investice spolu s cyklis-
tickým Bigtowrem a otevřenými 
stojany na kola na straně lyského 
nádraží ČD mají reálnou šanci na 
dokončení těchto investic, kromě 
dopravních staveb a postupné 
rekonstrukce městské infrastruk-
tury. Nebude bez zajímavosti na 
jednáních zastupitelstva města 
sledovat, které volební sdružení či 
strany se budou urychlenou rea-
lizaci nutných investic ve městě, 
pod pláštíkem dodržení zákoni-
tosti, obstrukcemi snažit jejich 
realizaci co nejvíce zdržet. Při této 
příležitosti je rovněž nezbytné 
všem zastupitelům bez rozdílu 
připomenout jejich povinnost da-
nou zákonem o obcích zúčastňo-
vat se jednání zastupitelstva, rady 

a také dalších orgánů, pokud byl 
do nich zvolen. Jako člen těchto or-
gánů musí hájit zájmy obce a jejich 
občanů s péčí řádného hospodáře 
(což u minulého vedení nebylo 
prokazatelné). Naopak byly běžně 
porušovány principy dobré veřej-
né správy. Dle litery zákona ten, 
kdo přijme veřejnou funkci člena 
voleného orgánu, se zavazuje, že ji 
bude vykonávat s nezbytnou loa-
jálností i s potřebnými znalostmi 
a pečlivostí. Případné negativní 
následky svého rozhodnutí pak 
zákonitě musí jít k jeho tíži, tedy 
všech zastupitelů, kteří chybné 
rozhodnutí odsouhlasili. Pokud 
obci vznikne v důsledku takové-
ho rozhodnutí škoda, pak nikdo 
nevystačí s obhajobou, že o ne-
výhodnosti dané dispozice nevě-

děl, protože nemá v tomto oboru 
příslušné vzdělání. Konkrétními 
příklady porušení povinnosti při 
správě cizího (tedy obecního) ma-
jetku jsou např. příklady, o nichž se 
ve svých článcích zmiňují Ing. Gre-
gor, Ján Šturm, Petr Eliška, a o kte-
rých se může každý spoluobčan 
také sám přesvědčit (nedokonče-
né, ale v 11/2015 plně uhrazené 
práce na klášterních terasách; za-
placené a nefunkční hřiště včetně 
šatny u školy J. A. Komenského; 
výstavba ve Frutě; a další). Neza-
nedbatelným, jako důkaz o poru-
šení povinnosti při správě cizího 
majetku, je článek Petra Elišky. 
To vše by měl posoudit nestranný 
státní zástupce.

Tomáš Sedláček

Nelze říci, že bych to od ODS, 
případně hnutí ANO, neočekával. 
Tak naivní nejsem. Přeci jsem však 
doufal, že konečně dojde k tomu, 
že všichni zastupitelé budou pod-
porovat další rozvoj města, ne-
chají novému vedení určitý čas na 
hájení, nechají prostor na řešení 
zejména problémů, které straší 
a zůstaly nedořešeny z minulého 
období, zůstaly nereklamovány zá-
vady nebo nebyly dostatečně řeše-
ny a způsobily tak městu naprosto 
zbytečné vícenáklady a práci navíc. 
Bohužel se tak, zejména ze strany 
ODS, nestalo, nepochlapili se. Je-
jich neustálé zdůvodňování, že 
rozpočet města je ve velkém plusu, 
je sice pravdou, ale že předpoklá-
dané investice nebyly zcela reali-
zovány, o tom se raději nezmiňují. 
Tím nechci říci, že nepřetrvávají 
problémy i na straně nového usku-
pení. Další práce na rozvoji města 
by vyžadovala větší iniciativu, větší 
zapojení některých volebních sub-
jektů. Lze ocenit pouze určitou loa-
jalitu, což pro další rozvoj města 
bohužel nestačí. Některé invektivy 
ze strany ODS nejsou adekvátní si-
tuaci a nevím, co si členové ODS od 
těchto postupů slibují. Větší obe-
zřetnost ze strany nového vedení, 
pokud jde o kvalitu předkládaných 
podkladů, by ale také nebyla na 
škodu, byť jde o velice hektické 
období a náprava některých po-
chybení bývalého vedení města 
vyžaduje mnoho času k dořešení. 

Kostlivci stále rachotí
Pokud jde o kvalitu plnění usnese-
ní rady města nebo zastupitelstva 
města bohužel selhává kontrolní 
výbor, který neplní základní úko-
ly dle zákona. Zástupce v KV za 
KSČM ing. Kváč na tuto skutečnost 
upozorňuje již dlouhodobě, bo-
hužel od většiny členů KV spíše 
prozatím sklidil výsměch. Snad se 
ale podle posledních informací i 
v této oblasti blýská na lepší časy. 
Uvidíme, s čím KV na ZM přijde a 
jaké budou výsledky jeho prověřo-
vání, zejména ale hledání nápravy 
v případě zjištění nedostatků. Bez 
ohledu na výše uvedené, nové 
vedení města již některé dříve 
opomíjené procesy postupně na-
pravilo anebo, plně doufám, je 
do konce letošního roku napra-
ví. Takže bychom mohli postou-
pit v další přípravě na realizaci 
II. etapy obchvatu, výstavby nové-
ho domova důchodců, i když zde 
nelze očekávat nějaké brzké řeše-
ní. Budou změněny priority v řeše-
ní problematiky s ohledem na stav 
kvality pitné vody, stav vodovodů 
a kanalizací, krajských komunika-
cí, jako je např. ul. ČSA, Jedličkova 
nebo Mírová ulice v Litoli. Přibliž-
ně dva roky od jara 2017 bude-
me muset akceptovat provizorní 
dopravní podmínky s ohledem na 
výstavbu nového přemostění že-
lezniční tratě a řešit spíše desítky 
dalších opatření. Jsem názoru, že 
přes tyto skutečnosti nelze ostatní 
investice výrazně omezit anebo je 

zcela zastavit. Proto i nadále mu-
síme opravovat, rekonstruovat a 
modernizovat podle schválených 
koncepcí a strategického plánu 
majetek města, zejména objekty 

škol a školek. Určitě o dalších po-
stupech rozhodnou i krajské volby, 
myslete proto daleko více než do-
posud a mějte šťastnou ruku.

  Petr Gregor

Společnost MCGA Czech, s.r.o. Lysá nad Labem – Litol 
hledá vhodné kandidáty na pozici:

Obsluha strojů a zařízení - operátor - 
obsluha strojů (svářecí robot, cnc, lakovna)
Požadujeme:
- práce v třísměnném provozu
- zodpovědnost, spolehlivost, snaha učit se novým věcem
- manuální zručnost

Nabízíme: 
- smlouva na dobu neurčitou,
- práce v perspek  vní fi rmě, 
- týden dovolené navíc,
- 13. plat,
- závodní stravování

Mzdové podmínky
Hrubá nástupní mzda: až 23 000 Kč / měsíc dle zkušenos  
Datum nástupu - IHNED
V případě zájmu kontaktujte zaměstnavatele:
Eva Mikluščáková
e-mail: emikluscakova@mcgauto.com
tel.: 325 514 425
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V sobotu 3. zá-
ří se uskutečnil 
již 53. ročník 
Běhu zámeckou
zahradou. V krás-

ném prostředí parku se tento-
krát sešlo 123 závodníků od 
těch nejmladších předškoláků 
po seniory nad 60 roků v celkem 
sedmnácti kategoriích.  Na rozdíl 
od minulých ročníků byly žákov-
ské tratě umístěny v horní části 
parku a jednotlivé kategorie 
navíc rozděleny po dvou letech. 
Z programu byl vyřazen závod 
mílařů, takže muži běželi pouze 
hlavní závod na 8 280 metrů, 
jako každoročně – o pohár města 
Lysá nad Labem. Ten vítězi Ma-
tyáši Pokornému předal staros-
ta města, pan Karel Otava. Nový 
traťový rekord byl vytvořen v ka-
tegorii žen Lenkou Koubkovou 
ze Spartaku Praha 4.

Organizátoři – Sokol Lysá nad 
Labem a Klub českých turistů – 
děkují také České obci sokolské 
a společnosti KOVONA a. s., Lysá 
nad Labem za inanční pomoc 
při zajištění této akce. 

Příští, již 54. ročník, se usku-
teční v sobotu dne 2. září 2017. 
Zveme Vás!

Běh zámeckou zahradou 2016

Vítězové jednotlivých kategorií:
Muži – 8 280 m Matyáš Pokorný BBK 29:31,6
Muži nad 40 – 8 280 m Jiří Miler AC Ml. Boleslav 28:14,6
Muži nad 60 – 8 280 m Josef Zoderer Praha 3 38:19,2
Ženy 2 070 m Lenka Koubková Spartak Praha 4 7:33,7
Ženy nad 40 – 2 070 m Světla Turnerová Poděbrady 9:32,5
Dorostenci – 2 070 m Tomáš Martínek ZŠ Kounice 7:09,9 
Žáci st. (2002–2003) – 780 m Radek Blažek Sokol Lysá nad Labem  2:38,7
Žákyně st. (2004–2005) – 780 m Monika Florová ZŠ Újezd nad Lesy  2:38,3
Žáci st. (2004–2005) – 780 m Theodor Fajmon Sokol Lysá  nad Labem  2:41,9
Žáci ml. (2006–2007) – 620 m Daniel G. Bvato Target Sport Milovice 2:13,8
Žákyně ml. (2006–2007) – 620 m Daniela Mandíková Atletika Jižní Město 2:09,9  
Žáci ml. (2008–2009) – 620 m Lukáš Jelen Praha 9 2:13,3
Žákyně ml. (2008–2009) – 620 m Radka Jílková   Sokol Lysá nad Labem 2:24,9
Žáci předškol. (2010-2011) – 120 m  Bryndza Vít Kounice 19,5
Žačky předškol. (2010–2011) – 120 m So ie Šinkmajerová  Lysá nad Labem 20,7
Žáci předškol. (2012 a ml.) – 120 m Viktor Zahradník Target Sport Milovice 25,9
Žačky předškol. (2012 a ml.) – 120 m Nela Šalková Sokol Lysá nad Labem 31,3
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TIRÁŽ

V Listech  9/2016  jsme si moh-
li přečíst několik příspěvků, které 
se zabývaly situací na radnici po 
rozpadu bývalé koalice. Ve slo-
vě starosty Ing. Karla Otavy a v 
článcích Ing. Petra Gregora a p. 
Tomáše Sedláčka bylo ukázáno 
na spoustu problémů, které naše 
město má, které věci byly zane-
dbány nebo jací kostlivci nám vy-
padávají ze skříní. Přitom všichni 
se odvolávají na bývalé vedení 
města, které za daný stav nese od-
povědnost. Tak se podívejme, 
kdo nám po volbách v roce 2014 
usedl do městské rady. Starosta 

Sebere lexe
Mgr. Jiří Havelka (ODS), zástupce 
starosty Ing. Petr Eliška (Kultur-
ně!), radní Jan Burian (KDU-ČSL), 
Jan Krumpholc (Lysá v pohybu) 
a Josef Kolman (Naše Lysá). Tak 
můžeme zrekapitulovat, že mimo 
p. Elišky jsou opět všichni v no-
vém vedení města. Pane starosto, 
držím Vám palce!

Další články jsou od býva-
lých členů vedení města Mgr. 
Jiřího Havelky, Ing. Petra Elišky 
a Jana Buriana. Ani u jediného 
z nich nezazněla sebere lexe, 
jaký mají podíl na chaosu, který 
jsme měli v městském zastupi-

telstvu a radě. Na adresu p. Ha-
velky jen tolik, že výsledky prá-
ce se nehodnotí od toho, kolik 
jednání jsem absolvoval, ale po-
dle toho, jaké jsou výstupy, ná-
vrhy a jejich řešení ve prospěch 
města. Je jen na škodu, že se 
vaše sliby nenaplnily, co se týče 
projektu v bývalé FRUTĚ, mohl 
jste být slavný, a tak zůstala jen 
Masarykova ulice.

Pánové Eliška a Burian a další 
koaliční zastupitelé na ten chaos 
zadělali již ve chvíli, kdy byla po-
depsána koaliční smlouva. Dále, 
mezi prvními nefér rozhodnutími 

rady města bylo přiklepnutí ne-
bytových prostor po lékárně Dr. 
MAX osobě, která v komunálních 
volbách kandidovala za ODS, při-
tom nabídka jiného zájemce byla 
inančně lepší!

Uplynuly již dva roky z vo-
lebního období, takže na další 
plány již moc času nezbývá, ale 
věřím starostovi Ing. Karlu Ota-
vovi, že se mu s radou města 
podaří uhasit všechny doutna-
jící požáry a vytvořit příznivé 
podmínky pro rozvoj města 
v dalších letech.

Ján  Šturm
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Uplynulé letní měsíce přinášeli 
naši veslaři úspěchy i z mezinárod-
ních vod. 9. – 10. 7. na Mistrovství 
Evropy juniorů v litevském Trakai 
po dramatickém závěru získala 
zaslouženě reprezentační posád-
ka čtyřky párové ve složení: Jan 
Zavadil (Lysá nad Labem), Edu-
ard Bezděk (Olomouc), Jan Cinci-
buch (Dukla Praha), Jan Fleissner 
(Bohemians Praha) nádhernou 
zlatou medaili a titul juniorského 
MISTRA EVROPY. 

Na mistrovství Evropy měl náš 
oddíl ještě jedno zastoupení, a to 
Terezu Sloupovou na osmě. Tato 
posádka obsadila krásné čtvrté 
místo.

Nadšení a gratulace nebralo 
konce. Na takový úspěch jsme 
v oddíle dlouho čekali. 

Máme mistra světa

Kluci svým skvělým výkonem 
získali právo startovat na Mist-
rovství světa v Rotterdamu, a tak 
jsme s napětím očekávali den, 
kdy vstoupí do rozjížděk. Po celou 
dobu jsme sledovali jejich postup 
přes rozjížďky, semi inále až do 
konečného inále, které se konalo 
28. 8. Svým výkonem nám dávali 
naději na medaili. Ale ve sportu 
je možné vše, což se ukázalo v zá-
vodě před nimi, kdy posádka ju-
niorek Německa kvůli technické 
chybě přišla o medaili. Napětí se 
stupňovalo, kvůli počasí byl start 
čtyřky juniorů posunut. A přišel 
čas inále. Díky moderní technolo-
gii jsme mohli sledovat vše v pří-
mém přenosu. Naše čtyřka výbor-
ně odstartovala, získala náskok půl 
lodě a po celou dobu závodu svůj 

náskok zvyšovala. Začali jsme věřit 
v medaili a na dálku jsme párovce 
fandili. Honza zkušeně posádku 
vedl (štrokoval), kluci svůj náskok 
už nepustili. Porazili posádku Ně-
mecka o 2 sekundy a Američany 
o 4 sekundy. Společná radost, kdy 
s námi sledovali závod i veslaři 
z jiných oddílů (byli jsme zrovna 
závodit v Litoměřicích), byla velká, 
nádherná, nepopsatelná. Teprve 
za chvíli nám došlo, že náš Honza 
Zavadil rozšířil svou sbírku titulů a 
stal se MISTREM SVĚTA!!! Takový 

úspěch nemůže zůstat bez gratu-
lace, a tak jsme Honzovi připravi-
li společné přivítání. Mohli jsme 
radost prožít tentokrát společně.  
Přejeme všem našim reprezentan-
tům spoustu dalších úspěchů.

Naďa Tlamichová

K přání se připojují i starosta 
města Ing. Karel Otava a městští 
radní, kteří našim nejúspěšnějším 
sportovcům – Tereze Sloupové a 
Honzovi Zavadilovi – poděkovali 
v polovině září přímo na radnici. 

Tradiční veslařská regata 
v Litoměřicích odstartovala vstup 
do druhé poloviny závodní ves-
lařské sezony. Za krásného poča-
sí jsme v Litoměřicích ve dnech 
27. – 28. 8. 2016 získali celkem 
11 prvních míst. Navázali jsme 
tak na úspěch jarní sezony za-
končené mistrovstvím ČR  žactva 
a dorostu a mezinárodním mis-
trovstvím ČR juniorů, seniorů B 
a seniorů.

Oba mistrovské závody se 
konaly na veslařské dráze v Ra-
čicích. Nejdříve změřili své síly 
junioři MČR ve dnech 25. – 26. 6.
a dařilo se jim opravdu velice 
dobře. Jan Zavadil získal stříbro 
na skifu a v kategorii čtyřka páro-
vá, kdy závodili junioři společně s 
muži, převzal opět stříbro. Tereza 
Sloupová na osmě juniorek, která 
závodila s ženami, získala stříbr-
nou medaili, za kategorii juniorek 

Veslaři vstupují do podzimní sezony
zlatou a na skifu získala bronz. 
Natálie Krakuvčíková (závodi-
la jako dorostenka v kategorii 
juniorek) získala stříbro na čtyř-
ce párové a ve stejné kategorii 
juniorky Zuzana Babecová, Te-
reza Sadílková, Eliška Vrátilová a 
Eliška Marešová bronzovou. Na 
čtyřce vybojovali stříbro i junioři 
Matyáš Uvíra a Martin Céza. 

Na MČR žáků a dorostenců jsme 
odjížděli 1. – 3. 7. s velkou výpra-
vou. Stříbrnou medaili si domů 
odvážela Natálie Krakuvčíková na 
čtyřce párové a další stříbro patří 
dvojskifu žaček starších Alžbětě 
Zavadilové a Anežce Jislové. Stříbr-
nou medaili vybojovala i osma do-
rostenek, kde jsme měli dvě závod-
nice v posádce – Annu Šoukalovou 
a Dominiku Bízkovou. Bronzovou 
medaili převzala osma dorostenců, 
kde jsme v posádce měli také dvě 
želízka T. Mráze a N. Hameru. 

Protože v některých katego-
riích startovalo i 30 závodníků, je 
nutné ocenit i skvělá umístění ve 
inále A i B dalších veslařů. Tato 

umístění nepřinesla medaili, ale 
cenné body do bodování oddí-
lů, kam se právě tyto mistrovské 
závody započítávají. Poděková-
ní za krásné výkony patří tedy 
D. Jansovi, B. Williamsovi, 
Š. Chládkovi, D. Hejňákovi, M.Ha-
chové V. Hrázské, E. Sloupové, 
K. Mackové, K. Hejňákové, N. Šíp-
kové, A. Macháčkové, M. Vocás-
kové, L. Melicharové,  A. Peškovi, 
M. Siberovi, M. Včelákovi, D. Elice-
rovi, A. Krumpholcové.

O prázdninách jsme nezahále-

li a věnovali se poctivě tréninku. 
Nejlepší byl odjezd na již tradiční 
soustředění do Ratmítrova. Po-
děkování patří našim trenérkám 
a trenérům i jejich pomocníkům, 
kteří připravili opravdu velice 
pestrý tréninkový plán na vodě 
i na souši. Věnovali jsme se ves-
lování, posilování, běhu, jízdě na 
kole, ale samozřejmě i zábavě 
u táboráku, zavítali jsme také 
do Jindřichova Hradce. Občas se 
naše snažení neobešlo bez drob-
ných pádů, ale to k sportu patří.

Těšíme se tedy, že zahájená 
podzimní sezona přinese hodně 
dalších úspěchů.

Naďa Tlamichová
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Inzerce

Uvažujete o výměně  
starého kotle na uhlí? 

Dakon Vám nabízí léty  
osvědčený kotel DOR F
∎ velká násypná šachta pro pohodlné  

ruční přikládání shora
∎ stále stejné připojovací rozměry
∎ nezávislý na elektrické energii
∎ kotel 3. emisní třídy, který bude možné  

používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon  
širokou nabídku automatických  
a pyrolytických kotlů.

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

S námi se 3. emisní  
třídy bát nemusíte

Tradiční ocelový kotel   
na hnědé uhlí DOR F

Pavel Čapek
Kostomlatská 1274, Nymburk
Tel.: 603 272 497

Společnost JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. je výrobcem plastových obalů 
s tradicí od roku 1968. Na českém trhu má 80% podíl v dodeji plas-
tových obalů. Sídlo společnos   a výrobní závod, ve kterém pracuje 
více než 110 zaměstnanců, naleznete v Mochově (Praha-východ, 
cca 4 km od Čelákovic). Hledáme do týmu nové zaměstnance a to 
na pozice:

Elektrikář                                                                    
Požadujeme: 
- vzdělání: střední odborné s vyučením 
 (silnoproudá/slaboproudá elektrotechnika)
- osvědčení: vyhláška č. 50 §6,7 
- praxe
Náplň práce: 
- oprava a údržba strojů a strojního zařízení
-  kontrola skrytých vad 
-  připojování nových strojů a strojního zařízení
-  seřízení a oprava IML robotů
-  dokumentace provedených prací
-  informování vedení vstřikovny, oddělení kvality a přípravy 
    výroby o dokončení opravy

Obsluha lisů
(vhodné pro muže i ženy)
Požadujeme: 
-  vzdělání ZŠ/SŠ 
-  3 směnný provoz
-  zodpovědný přístup k práci
- týmová práce  
-  důslednost, pozornost 
-  spolehlivost a samostatnost
-  manuální zručnost 
Náplň práce: 
-  zajišťovat přísun barev dle výrobní zakázky 
-  doplňovat dráty do drátovaček 
-  vizuální kontrola výroby 
-  odběr výrobků ze stroje a balení podle zakázky 
-  přeprava kompletních palet
- skenování palet při výstupní kontrole  
-  opatření balených výrobků e  ketami 

Nabízíme:
-  zajímavé fi nanční ohodnocení, příplatky za směnný provoz 
 2 000 až 3 000 Kč, 13. mzda, výkonnostní ohodnocení 
 4 000 až 6 000 Kč (pro obsluhu lisů)
-  kompletní zaškolení
-  odměna za plnou docházku 5 000 Kč
-  5 týdnů dovolené 
-  dotované stravování  
-  poukazy na masáže, balíčky pro zaměstnance, jazykové kurzy

Kontakt: JOKEY PRAHA CZ, s.r.o. - Personální oddělení -Tel: 326 999 901, 702 150 145 nebo e-mail: jana.liskova@jokey.com 


